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مدخل:

الســابق  الرئيــس األفغانــي  جــواد ظريــف علــى حكومــة  اإليَراِنــي محمــد  الخارجيــة  عــرض وزيــر 

ة  ــيِعيَّ »أشــرف غنــي«، فــي ديســمبر/كانون األول 2020، اســتخدام »فاطميــون« الميليشــيا الشِّ

ــة المدعومــة مــن إيــران لمحاربــة نفــوذ تنظيــم الدولــة فيمــا ُيســمى واليــة خراســان فــي  األَفَغاِنيَّ

ــة، إن إيــران مســتعدٌة  أفغانســتان. وقــال ظريــف فــي مقابلــة مــع صحيفة »تولــوز نيــوز« األَفَغاِنيَّ

ــة علــى تجميــع َهــِذِه القــوات تحــت قيــادة الجيــش األفغانــي »فــي  لمســاعدة الحكومــة األَفَغاِنيَّ

الحــرب ضــد اإلرهــاب«. وأضــاف ظريــف أن بــاده »تدعــم فاطميــون فــي ســوريا، لكــن الرئيــس 

ــِذي يتخــذ قــرارات عملياتــه وينفذهــا«، وبالمثــل، فإنهــا »مســتعدة لدعــم َهــِذِه  األســد َهــَو الَّ

ــة«. القــوات تحــت قيــادة الحكومــة األَفَغاِنيَّ



4

ميليشيا »فاطميون«، هل تكون حزب اهلل األفغاني؟

من هم فاطميون؟

ــة ِبَشــْكٍل عــام إلــى بدايــة الحــرب العراقيــة - اإليرانيــة  تعــود جــذور فاطميــون و الميليشــيات األَفَغاِنيَّ

ــيَعة األفغــان للقتــال فــي  ــوِرّي اإليَراِنــي مئــاِت المقاتليــن الشِّ ــَد الَحــَرس الثَّ عــام 1980، عندمــا َجنَّ

صفوفــه تحــت اســم »لــواء أبــي ذر«، مســتغًا وجــود نحــو ثاثــة ماييــن الجــئ أفغانــي علــى 

ــات  ــة االحتــال الســوفيتي ألفغانســتان عــام 1979، بحســب إحصائي ــذ بداي ــة من األراضــي اإليراني

هيئــة األمــم المتحــدة لغــوث الاجئيــن1، َحْيــُث دفــع الفقــر واليــأس وانعــدام األمن في أفغانســتان 

ِتــي عرضــت علــى  ة2 للفــرار إلــى إيــران الَّ ــيِعيَّ عــددًا كبيــرًا مــن األفغــان علــى رأســهم أقليــة الهــزارة الشِّ

هــؤالء الاجئيــن وأســرهم دفــع مبالــغ ماليــة، مقابــل الخدمــة فــي صفــوف الميليشــيات المســلحة 

ِتــي تقاتــل إلــى جانبهــا. الَّ

ومــع انتهــاء الحــرب العراقية-اإليرانيــة توجــه بعــض مقاتلــي َهــِذِه الميليشــيات إلــى معســكرات 

لت مــا ُيعــَرف  ِتــي شــكَّ ــة والَّ ة األَفَغاِنيَّ ــيِعيَّ حــزب اللــه فــي لبنــان، لينتقلــوا الحقــًا إلــى الفصائــل الشِّ

بحــزب الوحــدة الشــيعي األفغانــي، قبــل دخــول المجاهديــن األفغــان كابــول فــي أبريل/نيســان 
1992، وســقوط النظــام الشــيوعي فيهــا.3

1  صحيفــة كيهــان الفارســية المقربــة مــن خامنئــي تقــول أن المدعــو »علــي رضــا توســلي« ُيَعــدُّ مؤســس ميليشــيا 
ــة عــام 1984، وأســهم بتشــكيل  »فاطميــون« مــع 25 مــن رفاقــه، وَذِلــَك بعــد أن لجــأ إلــى إيــران إثــر الحــرب األَفَغاِنيَّ
لــواء أبــي ذر التابــع للحــرس الثــوري اإليَراِنــي، وشــارك فــي الحــرب العراقية-اإليرانيــة بنفســه قائــًدا للــواء، كمــا شــارك فــي 
ــة فــي التســعينات بعــد أن وضعــت الحــرب العراقيــة - اإليرانيــة أوزارهــا، ُثــمَّ ذهــب إلــى لبنــان  قتــال حركــة طالبــان األَفَغاِنيَّ

للقتــال ُهَنــاَك مــع حــزب اللــه.

ًل الهــزارة حاليــًا مــا بيــن تســعة إلــى عشــرة فــي المئــة مــن إجمالــي ســكان أفغانســتان البالــغ عددهــم 38 مليــون  2  ُيشــكِّ
نسمة.
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في سوريا:
أنشــأ »فيلــق القــدس« التابــع للحــرس الثــوري اإليَراِنــي، المســؤول عــن العمليات اإليرانيــة الخارجية، 

ة المســلحة مثــل: فاطميــون، وزينبيــون، وحيدريــون وأبــو الفضــل  ــيِعيَّ عــددًا مــن الجماعــات الشِّ

ِتــي تتألــُف مــن مقاتليــن مــن أفغانســتان وباكســتان والعــراق وســوريا.... وكان جلهــم  العبــاس...  والَّ

يقاتــل فــي ســاحات قتــاٍل مختلفــٍة فــي الشــرق األوســط، لكــن ميليشــيا »فاطميــون« كانــت األكبــر 
واألكثــر تأثيــرًا فــي دعــم نظــام األســد ُثــمَّ الحوثييــن فــي اليمــن.4

فمــع اشــتداد القتــال فــي ســوريا نهايــة عــام 2012، بــدأت »قــوة القــدس« التواصــَل مــع ســكان 

ــيَعة داخل أفغانســتان، وإقامة شــبكاِت تجنيــٍد فــي مقاطعــات متعــددة، بمــا فــي  الهــزارة الشِّ

َذِلــَك العاصمــة كابــول. وَتــمَّ نقــُل المجنديــن تحــت ســتار رحــات الحــج إلــى األضرحــة المقدســة 

فــي ســوريا والعــراق، مســتخدمين وكاالت ســفر لهــا صــات وثيقة بالســفارة اإليرانية في كابــول. 

يَعُة األفغان في سوريا إلى عدة أقسام: وينقسُم المقاتلون الشِّ

ِذيــَن لجــأوا إلــى ســوريا وســكنوا قــرب حــي الســيدة زينــب  - 1 ــيَعة الَّ الجئيــن مــن الهــزارة الشِّ

ــة، وعددهــم ربمــا يصــل إلــى ألفــي شــخص. بدمشــق خــال الحــرب األَفَغاِنيَّ

قسم َتمَّ تجنيدهم في إيران، وهم الغالبية العظمى. - 2

قسم أتى من داخل أفغانستان. - 3

وبحســب تقريــر ســابق لشــبكة الجزيــرة اإلخباريــة فــإن »ُهَنــاَك معســكرات تدريــب مصغــرة لمجنــدي 

»فاطميــون« أقيمــت فــي مــزار الشــريف بواليــة بلــخ المتاخمــة لجمهوريــة أوزبكســتان، وَيُتــمُّ مــن 

خالهــا غســل أدمغــة المتدربيــن وإعدادهــم للقتــال ضــد تنظيــم الدولــة، ومــن ُثــمَّ إرســالهم إلــى 

ــوِرّي اإليَراِنــي” و ”حــزب اللــه” أفــراد َهــِذِه الميليشــيات المجنــدة  ســوريا”.5 كمــا يــدرب “الَحــَرس الثَّ

فــي إيــران بمعســكرات فــي “مشــهد”، شــمال شــرقي إيــران، ومــن ُثــمَّ َيُتــمُّ نقلهــم إلــى ســوريا إمــا 

بــًرا وإمــا جــًوا مــن العــراق، وَيُتــمُّ اعتمادهــم فــي قواعــد عســكرية ومعســكرات داخــل ســوريا، مثــل 

مطــار “دمشــق الدولــي”، ومطــار “التيفــور”، وقاعــدة “ازرع”، وقاعــدة “الســيدة زينــب”، ومعســكر 

ــال، فــي  ــمُّ نشــرهم فــي ســاحات القت ــر”. كمــا َيُت ــم “القصي ــي”، ومخي ــم “الزبدان “الكســوة”، ومخي
جبهــات الاذقيــة وحمــاة وإدلــب وحلــب وديــر الــزور ودرعــا.6

)thediplomat.com( 4  جيش فاطميون: الصليبيون األفغان اإليرانيون في سوريا – الدبلوماسي
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مــن  أنــه  إلــى  التقديــراُت  وتشــيُر 

شــارَك   ،2019 إلــى   2013 عــام  

مــن  مســلٍح  ألــف  خمســين  نحــو 

الدائــر  القتــال  فــي  فاطمييــن 

عــدد  َر  ُقــدِّ بينمــا  ســوريا،  فــي 

بـــعشرين  »فاطميــون«  أفــراد 

النــزاع  ذروة  فــي  شــخٍص  ألــف 

وتكبدوا معدَل إصابــاٍت مذهٍل بلــغ أكثــر مــن خمســة آالِف قتيــٍل وأربعــة آالِف جريــٍح. 7 وكان 

ــِذي ُقِتــَل فــي معــارك ضــد جبهــة  مــن بيــن القتلــى الزعيــُم األصلــي للجماعة، علــي رضــا توســلي، الَّ

ســوريا. جنــوب  درعــا  محافظــة  فــي  النصــرة 

ــَر واضــٍح،  ــوا فــي ســوريا غي ــَن قاتل ِذي وفــي الحقيقــة فــإن العــدد اإلجمالــي لمقاتلــي فاطمييــن الَّ

ــَرِس  ــًا مــع الَح ــاِل عقائدي ــال فــي ســوريا، فبعضهــم يندفــُع للقت ــن للقت وتتفــاوُت بواعــُث المجندي

ُل المــاُل وتصحيــُح األوضــاع القانونيــة داخــل  ــوِريِّ اإليَراِنــي ضــد معارضــي األســد؛ بينمــا ُيَشــكِّ الثَّ

إلى ألــٍف وخمِســمئِة دوالٍر  القــادة  راتــُب  َيِصــُل  َحْيــُث  اآلخــر  للبعــض  اإليرانيــة دافعــًا  األراضــي 

شــهريًا، مقابــل خمِســمئٍة إلــى ثماِنمئــِة دوالٍر أميركــي للعناصــر،8 مــع منــِح إقامــٍة دائمــٍة علــى 

األراضــي اإليرانيــة وتعليــٍم مجانــي ألطفــال المجنديــن، وتأميــٍن صحــي.

والجديــُر بالذكــِر أن بعــض الاجئيــن يتعــرُض لابتــزاز باإلعــادة إلــى أفغانســتان، فــي حــال رفــض 

ة.9 ومــع َذِلــَك، تقــوُل الروايــة الرســمية اإليرانيــة علــى  ــيِعيَّ القتــال فــي ســوريا لحمايــة المــزارات الشِّ

لســان وزيــر الخارجيــة اإليَراِنــي الســابق »ظريــف« إن إيــران لــم تجبــْر الاجئيــن األفغــان علــى الذهــاب 
إلــى ســوريا.10

)tolonews.com( 7  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

)thediplomat.com( 8  جيش فاطميون: الصليبيون األفغان اإليرانيون في سوريا – الدبلوماسي

ِذيــَن يعيشــون في  ــوِرّي اإليَراِنــي جنــد آالف األفغــان غيــر الشــرعيين الَّ 9  أفــادت »هيومــن رايتــس ووتــش« بــأن الَحــَرس الثَّ
إيــران -وبعضهــم دون ســن أربعــة عشــر عامــًا- للقتــال فــي ســوريا منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2013 علــى األقــل. وقالــت 
ِذيــَن يعيشــون فــي إيــران، لكنهــا هددتهــم أيضــًا  »هيومــن رايتــس ووتــش« إن إيــران قدمــت حوافــَز للمجنديــن األفغــان الَّ

بالترحيــل إذا رفضــوا القتــال فــي ســوريا.

)voanews.com( يَعة في أفغانستان يعتبر محفوفًا بالمخاطر 10  اقتراح إيران باستخدام المقاتلين الشِّ

https://www.rferl.org/a/persian-letters-afghans-pakistanis-killed-fighting-in-syria-for-iran/26977907.html
https://tolonews.com/opinion-169821
https://tolonews.com/opinion-169821
https://thediplomat.com/2021/04/the-fatemiyoun-army-irans-afghan-crusaders-in-syria/
https://thediplomat.com/2021/04/the-fatemiyoun-army-irans-afghan-crusaders-in-syria/
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ويعمــُل فاطميــون فــي ســوريا كقــوٍة متنقلــٍة، وغالبــًا مــا يســتخدُم كــرأس حربــة عندمــا يشــتد أي 

صــراع. كمــا َيُتــمُّ نقــل قواعدهــم ِبَشــْكٍل متكــرٍر فــي جميــع أنحــاء ســوريا للحفــاظ علــى خفــة الحركــة. 

ُل  ــرُز مقراتهــا علــى بعــِد أقــِل مــن كيلومتــر واحــٍد مــن مطــار دمشــق الدولــي، ممــا ُيســهِّ ويقــُع أب

علــى الجيــش اإليَراِنــي والميليشــيات اإليرانيــة اســتقباَل القــوات والنقــود والمعــدات وتوفيــر طريــٍق 

للهــروب إذا ســقطت دمشــق. وهنــاك مــا يصــل إلــى ألــِف فــرٍد يعملــون فــي َهــِذِه القاعــدة، 

ويجــب أن يخضعــوا جميعــًا لفحــٍص أمنــي مكثــف. وقــد اســُتهِدَف َهــَذا المبنــى عــدة مــراٍت بغــاراٍت 

جويــٍة إســرائيلية.11 وتشــيُر التقديــرات إلــى أن فاطميــون لديهــا فــي الوقــت الحاضــر ســتة ألويــة 

نشــطة فــي ســوريا. كل لــواء لديــه أربــع كتائــب، وتتألــف كل كتيبــة مــن مئتيــن إلــى مئتيــن وخمســين 

فــردًا - وباإلضافــة إلــى َهــِذِه األلويــة الســتة، لــدى فاطميــون لــواٌء عســكري احتياطــي تحــَت 

ــوِرّي اإليَراِنــي، إســماعيل قاآنــي. إشــراف قائــد الَحــَرس الثَّ

ــة لمقاتليــن مــن فاطمييــن  ة األَفَغاِنيَّ ــيِعيَّ  وفــي الســنوات األخيــرة، َتــمَّ نقــُل آالف العائــات الشِّ

ووضعهــا فــي ســوريا، ويجــري إصــدار جــوازات ســفٍر ســورية لهــم، كمــا حصلــوا علــى ســكن مــع 

أســرهم فــي ســوريا. َحْيــُث أصبــَح هــؤالء األعضــاُء مجنديــن عســكريين ِبَشــْكٍل رئيســي. وهنــاك 

تقاريــر تفيــد بــأن اإليرانييــن أرســلوا أيضــًا فاطمييــن إلــى اليمــن وليبيــا كمرتزقــة لكســب المــال مــن 

خدماتهــم. بعــد أن عــززت َهــِذِه الميليشــيات ســيطرة األســد علــى الســلطة، بينمــا عــاد بعضهــم 

ــد منهــم إلــى أفغانســتان. ــران، وانتقــل العدي إلــى إي

)tolonews.com( 11  فاطميون: “طالبان الجيدة” في إيران | تولونز
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ِذيــَن  وتحافــُظ قــوة فيلــق القــدس اإليَراِنــي علــى اتصــاٍل مــع أولئــك الموجوديــن فــي أفغانســتان الَّ

ــوِرّي« اســتدعاءها مــرًة أخــرى فــي حــال  يمثلــون قــوًة احتياطيــًة محتملــًة يمكــن لـــ »الَحــَرس الثَّ
دخلــت إيــران فــي صــراٍع مــع منافــٍس إقليمــي رئيســي.12

)thediplomat.com( 12  جيش فاطميون: الصليبيون األفغان اإليرانيون في سوريا – الدبلوماسي

https://thediplomat.com/2021/04/the-fatemiyoun-army-irans-afghan-crusaders-in-syria/
https://thediplomat.com/2021/04/the-fatemiyoun-army-irans-afghan-crusaders-in-syria/
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فاطميون من الداخل:

ــَل قائــُد ومؤســُس فاطميــون  فــي فبراير/شــباط 2015، بعــد عاميــن مــن تشــكيل فاطميــون، ُقِت

ــران  ــَو الجــئ أفغانــي يعيــش فــي إي ــو حامــد، َوَه »علــي رضــا توســلي« )المعــروف أيضــا باســم أب

منــذ الثمانينيــات( فــي معــارك جنــوب ســوريا فــي محافظــة درعــا. كمــا ُقِتــَل جميــُع قــادة فاطمييــن 

الرئيســيين تقريبــًا )منهــم: ســيد حكيــم وحســين فيــدي ورضــا غفــاري والســيد إبراهيــم(، بيــن عامــي 

 .2016 - 2015

ومنــذ َذِلــَك الحيــن، ظــلَّ التسلســل الهرمــي للجماعــة فــي تغيــٍر مســتمٍر، فأصبــح لــدى فاطمييــن 

الحقــًا هيــكٌل قيــادي مكــون مــن ســبعة أشــخاص بــداًل مــن قائــٍد واحــٍد. وبعــد اســتمرار اســتهداف 

قيــادة فاطمييــن، قــررت قيــادة فيلــق القــدس اإليَراِنــي تجنيــَد أشــخاٍص بهويــات غامضــة، بحكــم 

ــة األشــخاص المختاريــن  ــران، فــا يمكــن التأكــد مــن هوي أن العديــد مــن األفغــان يولــدون فــي إي

لقيــادة فاطميــون. وتحــاول إيــران علــى نحــو متزايــٍد تعييــن قــادة غيــَر بارزيــن لجماعــة فاطمييــن 
بســبب خشــيتها مــن فقــدان الســيطرة علــى الجماعــة.13

وبحســب مراقبيــن، فمــن الماحــِظ أن مقتــل القائــد »توســلي« قــد تســبب فــي انخفــاض الــروح 

المعنويــة فــي صفــوف »فاطميــون«، فســعت إيــران إلــى تعييــن المزيــد مــن القــادة بســرعٍة، 

خصوصــًا أولئــك األقــل بــروزًا، والذيــن يمكــن التخلــص منهــم، وَيســُهُل الســيطرُة عليهــم، لمنــع أي 
معارضــٍة داخــَل صفــوف فاطمييــن.14

علــى الصعيــد التنظيمــي، يعكــُس هيــكُل لــواِء فاطمييــن نســخًة مكــررًة مــن هيــكل وقيــادة فــرق 

للجيــش اإليَراِنــي لخدمــة  المســاعدِة  الفرقــِة  النظامــي اإليَراِنــي. ممــا يجعُلَهــا بمنزلــِة  الجيــش 

أهدافــه العســكرية واإلســتراتيجية المســتقبلية فــي منطقــة الشــرق األوســط، وبينمــا يشــارُك 

»فيلــق القــدس« فــي الدعــم االســتخباراتي واللوجســتي، ُيْعَتَقــُد أن قــواِت الباســيج15، تقــوُد 

ة المســلحِة.  ــيِعيَّ »فاطميــون« ومختلــف الجماعــات الشِّ

)tolonews.com( 13  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

)tolonews.com( 14  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

15  »الباســيج« مليشــيا عقائديــة مســلحة إيرانيــة؛ تضــم ماييــن المتطوعيــن وممولــٌة مباشــرًة مــن الدولــة، وتعتبــر 
مــن الكيانــات األكثــر تأثيــرًا فــي الحيــاة السياســية واألمنيــة والمجتمعيــة بإيــران، كمــا ُتَعــدُّ أداًة عســكريًة لحمايــة مصالــح 

ــًا. نظامهــا السياســي داخليــًا وخارجي

https://tolonews.com/opinion-169821
https://tolonews.com/opinion-169821
https://tolonews.com/opinion-169821
https://tolonews.com/opinion-169821
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ِتــي تدعــُم َهــِذِه الجماعــاِت، ُهَنــاَك القــواُت الجويــُة التابعــُة  ومــن بيــن الوحــدات اإليرانيــة األخــرى الَّ

ِتــي توفــُر قــدرات القتــال الجــوي والصواريــخ، وتدعــُم َهــِذِه الوحــدات  ــي، الَّ للحــرِس الثــوري اإليَراِن

بصواريــخ بالســتية متوســطة المــدى. وبالعمــوم يقــدم اإليرانيــون تدريبــًا عســكريًا متقدمًا لميليشــيا 

فاطميــون، يشــمُل اســتخداَم نظــام الدفــاع الجــوي المحمــول. 

ُهَنــاَك مــا يقــرُب مــن عشــرة مراكــز لتدريــب َهــِذِه الميليشــيات فــي إيــران، أربعــٌة منهــا فــي طهــران، 

وأربعــٌة فــي مشــهد واثنيــن فــي أصفهــان. كمــا َيُتــمُّ تدريــب أفضــل أفــراد اللــواء ودعمهــم مــن 

قبــل الجيــش الروســي. وقــد ُشــوِهَد مقاتلــو فاطمييــن يديــرون مجموعــًة واســعًة مــن األســلحِة 

ــَك المدفعيــة الميدانيــة وناقــات الجنــود المدرعــة والدبابــات  الســوفياتية القديمــة، بمــا فــي َذِل

والصواريــخ المضــادة للدبابــات. وعلــى األخــص، ُلوِحــَظ أن فاطمييــن تعمــُل فــي عــدة مــرات علــى 

 16.T-90 تشــغيل دبابــات روســية متطــورة مــن طــراز

)tolonews.com( 16  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز
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إيران وفاطميون:

ألقــت إيــراُن فــي عــام 2015، باللــوم علــى إســرائيل فــي مقتــل قائــد ميليشــيا فاطميــون » علــي 

رضــا توســلي« ومــع َذِلــَك، يعتقــُد بعــُض مقاتلــي فاطمييــن أن فيلــَق الحــرِس اغتــاَل قائدهــم فــي 

غــارٍة بطائــرة بــدون طيــاٍر ألنــه أصبــَح مســتقا جــدًا، وَينُبــُع َهــَذا االعتقــاُد لــدى بعــض قيــادات 

وأعضــاء فاطمييــن بســبب ســوء المعاملــة اإليرانيــة لعــدد مــن المقاتليــن األفغــان بعــد انتهــاء 

جوالتهــم الســورية. وبالفعــل يقــوُل أحمــد شــجاع، الباحــُث األفغانــي فــي المعهــد األمريكــي 

ــِذي أجــرى مقابــاٍت طويلــًة مــع مقاتلــي فاطمييــن، أن الفــوارق الطبقيــة والعرقيــة بيــن  للســام، الَّ

القــادة اإليرانييــن ومقاتلــي فاطمييــن كانــت والتــزال واضحــًة تمامــًا، كمــا أن وعــود المكافــآت مثــل 

ِتــي أجريــت مــع  أوراق الجنســية، قــد أصبحــت نقطــًة مؤلمــًة ِبَشــْكٍل خــاٍص، وفقــًا للمقابــات الَّ

مقاتلــي فاطميــون. ويقــول آخــر: »طالمــا أن اإليرانييــن بحاجــٍة إليــك، فأنــت الســيُد... ولكــن عندمــا 

.» ينتهون منك، فأنت »الحماُر األفغانيُّ

نســج  علــى  ــوِرّي«  الثَّ »الَحــَرس  دأَب  وطالمــا 

االستشــهاد  وأســطورة  البطــوالت  قصــص 

الســائدة فــي روايــات فاطميــون مــن أجــل جــذب 

المؤيديــن وتجنيــد ونشــر القــوات فــي القتــال، 

دعايــة  فــي  قــوي  ِبَشــْكٍل  إســرائيَل  ُتبــِرُز  كمــا 

الســعودية  بجانــب  رئيســي،  كعــدو  فاطميــون 

الحقيقَييــِن  الراعَييــِن  المتحــدة  والواليــات 

لتنظيــم الدولــة وفــق الروايــة اإليرانيــة. وبالنســبة 

الروايــُة دورًا حاســمًا فــي  َهــِذِه  إليــران، تلعــُب 

إســتراتيجيتها لســيطرتها علــى الــوكاء، وُتســاِعُد 

َهــِذِه الروايــُة علــى تبريــر أفعــال النظــام اإليرانــي 

محــددٍة  مجموعــاٍت  وحشــِد  المنطقــة،  فــي 
إيــران.17 عــن  للعمــل دفاعــًا 

)tolonews.com( 17  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

https://tolonews.com/opinion-169821
https://tolonews.com/opinion-169821
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ِتــي اســتخدمتها إيــراُن ِبَشــْكٍل خــاٍص؛ أن   ومــن الروايــات القويــة الَّ

المقاتليــن يذهبــون إلــى ســوريا لحمايــة »زينــب مــن الســبي مــرًة 

ِة المقدســِة مــن هجمــات  ــيِعيَّ أخــرى« و«لحمايــة المــزارات الشِّ

أن دعــَم األســد قــد  الرغــم مــن  الســنة«. وعلــى  المتطرفيــن 

ة فــي  ــيِعيَّ شــكَل غالبــًا ردود فعــل ســلبية فــي األوســاط الشِّ

بدايــة األحــداث الســورية، إال أن إيــران اســتطاعت تجنيــَد عــدد 

ــِذي جــاء  الَّ ــيَعة، حتــى الوقــت  ال بــأَس بــه مــن المقاتليــن الشِّ

فيــه إعــان تنظيــم »الدولــة اإلســامية« الخافــة فــي عــام 

ــوِرّي« اإليَراِنــي عــن الدفــاع  2014 ليغــذي روايــة »الَحــَرس الثَّ

ــيَعة. عــن الشِّ

ــيَعَة علــى وجــه الخصــوص، كهجــوم تنظيــم الدولــة علــى  ِتــي طالــت الشِّ ومــع تصاعــد العمليــات الَّ

قاعــدة ســبايكر الجويــة الشــهير فــي حزيــران / يونيــو 2014م، َحْيــُث أســر التنظيــم مــا يزيــُد عــن 

ــيَعة، وقامــوا بقتلهــم ُهَنــاَك وفــي مناطــق أخــرى رميــًا  ألفــي جنــدي عراقــي غالبيتهــم مــن الشِّ

ــوِرّي  بالرصــاص ودفنــوا بعًضــا منهــم وهــم أحيــاء. قامــت وكاالت األنبــاء المرتبطــة بالَحــَرس الثَّ

اإليَراِنــي وحســابات وســائل التواصــل االجتماعــي المواليــة للحــرس الثــوري اإليَراِنــي علــى تيليجــرام 

ِتــي وثقهــا التنظيــُم بنفســه علــى العلــن، األمــُر  بنشــِر مقاطــع فيديــو لعمليــات القتــل والذبــح الَّ

ــِذي انعكــَس إيجابــًا علــى التأييــد اإليَراِنــي الشــعبي بأغلبيــة ســاحقٍة للحــرب ضــد تنظيــم »الدولــة  الَّ

اإلســامية« فــي العــراق، حتــى وصــَل عــدُد الميليشــيات اإليرانيــة إلــى ذروتــه )أكثــر مــن عشــرين 

ألــف شــخص( فــي ســوريا بيــن عامــي 2013 - 2017. 18 

)newamerica.org( 18  ظل سليماني

https://www.newamerica.org/international-security/reports/soleimanis-shadow/vi-spinning-the-fatemiyoun-raising-an-army-of-disposable-afghan-diaspora-online/
https://www.newamerica.org/international-security/reports/soleimanis-shadow/vi-spinning-the-fatemiyoun-raising-an-army-of-disposable-afghan-diaspora-online/
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فاطميون، والعودة إلى أفغانستان؟

ــُة  فــي ظــل عــودة اآلالف مــن لــواء »فاطميــون« إلــى أفغانســتان، لــم تحظــر الحكومــُة األَفَغاِنيَّ

مــن  مقاتــٍل  آالف  الثاثــة  قرابــة  أن  أفغانيــة  أوســاط  وتقــدر  »فاطميــون«،  ميليشــيا  الســابقة 

فاطمييــن قــد عــادوا إلــى أفغانســتان. وانتشــروا فــي أجــزاء مختلفــٍة مــن البــاد مــن دون قيــادة 
مركزيــة.19

اليــوَم وبعــد ســيطرة حركــة طالبــان علــى أفغانســتان مــن جديــد، بــرزت مســألة العاقــات اإليرانيــة 

ــة، فلطالمــا كانــت العاقــة التاريخيــة بيــن الطرفيــن عدائيــة20 خصوصــًا مــع دعــم النظــام  – األَفَغاِنيَّ

اإليَراِني لقادة الطاجيك والشيعة الهزارة المناهضين لطالبان.

هــا فــي المســتقبل  وتنُظــُر طالبــاُن إلــى فاطميــون علــى أنهــا مجــرد أداة إيرانيــة قــد ُتســتخَدُم ضدَّ

ة كــوكاء لتحقيــق  ــيِعيَّ القريــب، فالماضــي والحاضــر يثبــُت اســتخداَم النظــام اإليَراِنــي لألقليــات الشِّ

أهدافــه فــي الشــرق األوســط، كمــا َهــَو الحــاُل مــع ميليشــيا »حــزب اللــه« فــي لبنــان وميليشــيا 

ميليشــيا  وتعتبــُر  وســوريا،  العــراق  فــي  ة  ــيِعيَّ الشِّ الميليشــيات  وعشــرات  اليمــن،  فــي  الحوثــي 

ِذيــَن طالمــا َتــمَّ نشــرهم للدفــاع عــن المصالــِح اإليرانيــة  »فاطميون« واحــدًة مــن هــؤالء الــوكاء، الَّ

فــي المنطقــة.

 وبحكــم األهميــة الكبيــرة ألفغانســتان بالنســبة إليــران فــإن المصالــح اإليرانيــة ُهَنــاَك ليســت أقــَل 

مــن أن تتــمَّ رعايتهــا مــن طــرف ميليشــيات شــيعية تديــن بالــوالء للنظــام اإليَراِنــي، وبالطبــع فليــس 

ــة، وباعتبارهــا واحــدة مــن الجماعــات  ُهَنــاَك أفضــُل مــن »فاطميــون« بحكــم جذورهــا األَفَغاِنيَّ

َهــِذِه  وخبــرة  لتجربــة  وأيضــًا  الشــيعي«،  »التشــدد  أيديولوجيــة  علــى  تعمــل  ِتــي  الَّ ة  ــيِعيَّ الشِّ

الميليشــيات فــي الصراعــات األخيــرة خصوصــًا فــي ســوريا، وربمــا تســتعُد فاطميــون لتصبــح حــزب 

اللــه األفغانــي لحــروِب طهــراَن بالوكالــة فــي منطقــة الشــرق األوســط، خصوصــًا مــع تصاعد نشــاط 

ــة فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2012 ومــن  19   تصريــح ســابق لرحمــة اللــه نبيــل، رئيــس وكالــة االســتخبارات األَفَغاِنيَّ
ــَو فاطميــون ولمــاذا يجعــل  ــا الحرة فــي فبراير/شــباط 2020 - مــا َه 2013 إلــى 2015، فــي مقابلــة مع إذاعــة أوروب

)pbs.org( طالبــان متوتــرة؟

20  فــي أثنــاء حكــم طالبــان ألفغانســتان )1996-2001( شــهدت عاقــُة الطرفيــن خافــاٍت كثيــرًة بينهمــا، وكانــت 
المحطــة األبــرز فــي َهــِذِه العاقــة مقتــل العشــرات مــن مقاتلــي طالبــان عــام 1998 فــي مدينــة مــزار شــريف شــمالي 
ِتــي كانــت إيــران مــن أبــرز داعميهــا. وكان رد قــوات طالبــان شــن حملــة علــى  أفغانســتان علــى يــد قــوات )حلــف الشــمال( الَّ
ِتــي  ــيَعة واالســتياء عليهــا، إضافــة لمهاجمــة القنصليــة اإليرانيــة ُهَنــاَك الَّ ِتــي يعتبــر معظــم ســكانها مــن الشِّ المدينــة الَّ

قتــل فيهــا 8 دبلوماســيين وصحفــي إيرانــي، وأصبحــت إيــران علــى شــفا حــرٍب مــع طالبــان.

https://jamestown.org/program/the-shia-fatemiyoun-brigade-irans-prospective-proxy-militia-in-afghanistan/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/
https://www.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears/30422587.html
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/what-is-the-fatemiyoun-brigade-and-why-does-it-make-the-taliban-nervous/
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ــِذي يشــكُل ذريعــًة للتدخــات الخارجيــة اإلقليميــة والدوليــة. تنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان، الَّ

وفــي الواقــع فــإن تصريحــات ظريــف الســابقة تغــذي َهــِذِه المخــاوَف، خصوصــًا وأن اإلســتراتيجية 

اإليرانيــة التوســعية فــي جميــع أنحــاء الشــرق األوســط تعتمــُد علــى شــبكٍة كبيــرٍة مــن الميليشــيات 

المواليــة لهــا، ويقــوُل »أليكــس فاتانــكا« مديــُر برنامــج إيــران فــي معهــد الشــرق األوســط فــي 

واشــنطن21 إن »َذِلــَك جعــَل جيــران إيــران يشــعروَن بالتوتــر إذا تمكنــت إيــران مــن القيــام بذلــك فــي 

ســوريا، فيمكنهــا تكــرار النمــوذج نفســه فــي أماكــن آخــرى«، وقــد تكــوُن أفغانســتاُن هــي التاليــة.

ــِذي لــم تعلــن إيــران عــن سياســة محــددٍة تجــاه قــوات فاطميــون فــي أفغانســتان،  وفــي الوقــت الَّ

العرقيــة فــي أفغانســتان بحمــل  الجماعــات  الهــزارة وغيرهــم مــن  بــدأ  المعلومــات عــن  تتواتــر 

الســاح وتشــكيل ميليشــيات مناهضــٍة لحكــم طالبــان، ويمكــُن القــول إن احتمــاالت اســتخدام 

ة فــي أفغانســتان قــد يعــوُد إلــى عــدة أســباب أبرزهــا: ــيِعيَّ إيــران للميليشــيات الشِّ

تدهــور الوضــع األمنــي ُهَنــاَك مــع نشــاط تنظيــم الدولــة المتصاعــد بعــد انســحاب القــوات    

األمريكيــة مــن أفغانســتان.

)voanews.com( يَعة في أفغانستان يعتبر محفوفًا بالمخاطر 21  اقتراح إيران باستخدام المقاتلين الشِّ
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إذا عــادت العاقــات الطالبانيــة – اإليرانيــة للتدهــور كمــا فــي الماضــي، فــإن طهــران حريصــٌة    

علــى أن يكــون لهــا موقــف احتياطــي.

قلق إيران من اقتراب طالبان من الواليات المتحدة.   

أخذ الصراع األفغاني منحى طائفي.   

وِبَشــْكٍل خــاٍص، ترتفــُع فــرص التدخــل اإليَراِنــي فــي أفغانســتان مــع ارتفــاِع خطــِر تحــول الصــراع 

ــيَعة  ــَد تنظيــُم »الدولــة اإلســامية« مــن هجماتــه ضــد الشِّ األفغانــي إلــى صــراع طائفــي، َحْيــُث َصعَّ

ِذيــَن يمثلــون ثالــَث أكبــِر جماعــة عرقيــة فــي أفغانســتان )مــن عشــرة إلــى خمســة عشــر  األفغــان الَّ

مــن ســكان الدولــة ذات األغلبيــة الســنية(. ولعــل عــرض وزيــر الخارجيــة اإليَراِنــي الســابق »ظريــف« 

بإدخــال فاطميــون إلــى أفغانســتان للقتــال ضــد تنظيــم الدولــة، يشــكُل رســالًة واضحــًة لحــكام 

أفغانســتان الجــدِد »الطالبــان« أن فاطمييــن تبقــى ورقــًة مطروحــًة لحمايــة المصالــح اإليرانيــة 

داخل أفغانستان.

»إســماعيل  أن  إليــه  اإلشــارة  تجــدر  وممــا 

ــِذي خلــف ســليماني فــي قيــادة  قآانــي«، الَّ

العمليــات  »ذراع  اإليَراِنــي  القــدس  فيلــق 

الخارجيــة للحــرس الثــوري اإليَراِنــي«، ُيعتَبــُر 

ذو بــاٍع طويــل مــع الصــراع األفغانــي. ففــي 

الثمانينيــات، قــاد قآانــي أنشــطة »الَحــَرس 

اللوجســتي  الدعــم  تقديــم  فــي  قآانــي  شــارك  التســعينيات،  وفــي  أفغانســتان.  فــي  ــوِرّي«  الثَّ

ــِذي كان يقاتــل طالبــان. وُيعتَقــُد أن قاآنــي كان يشــرُف  والمالــي والعســكري للتحالــف الشــمالي، الَّ

شــخصيًا علــى تنظيــم فاطميــون فــي ســوريا وإيــران.22 كمــا قــاَم برحلــٍة غامضــٍة إلــى أفغانســتان 

ــوِرّي« باســتدعاء مقاتلــي فاطميــون إلــى إيــران  ــِذي بــدأ فيــه »الَحــَرس الثَّ عــام 2018، َوَهــَو العــام الَّ

بحســب بعــض الروايــات23.

rferl.( 22  عــودة مقاتلــي الميليشــيات المواليــة إليــران إلــى أفغانســتان تؤجــج المخــاوف فــي كابــول وواشــنطن
)org

)Soleimani’s Shadow: Executive Summary )newamerica.org  23

https://gandhara.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears-in-kabul-washington/30422858.html
https://gandhara.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears-in-kabul-washington/30422858.html
https://gandhara.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears-in-kabul-washington/30422858.html
https://gandhara.rferl.org/a/the-return-of-pro-iranian-militia-fighters-to-afghanistan-fuels-fears-in-kabul-washington/30422858.html
https://www.newamerica.org/international-security/reports/soleimanis-shadow/executive-summary
https://www.newamerica.org/international-security/reports/soleimanis-shadow/executive-summary
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مستقبُل فاطميون:

قــد ال تشــكل فاطميــون حاليــًا تهديــدًا مباشــرًا ألفغانســتان. لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه تشــكل 

ــران أن تجمــع بيــن قوتهــا  ــل، يمكــن إلي ــل األجــل ألفغانســتان، وعلــى المــدى الطوي ــدًا طوي تهدي

الناعمــة24 ونفوذهــا - وهدفهــا العســكري، مــن خــال فاطميــون فــي أفغانســتان.

لقــد تميــزت الحكومــُة اإليرانيــة بتدخلهــا داخــل األراضــي األفغانيــة ِبَشــْكٍل رئيســي عبــر جــدول 

ــِذي يتحقــق ِبَشــْكٍل رئيســي مــن خــال اســتثماراتها فــي المؤسســات  أعمــال مؤيــد للشــيعة، والَّ

ــة الســابقة، فقــد ظلــت إيــران تبنــي وتدعــم المــدارس  التعليميــة والثقافيــة مــع الحكومــات األَفَغاِنيَّ

والمســاجد والمراكــز اإلعاميــة المواليــة إليــران. ويتركــُز الكثيــر مــن َهــَذا النشــاط فــي شــمال وغــرب 

أفغانســتان، باإلضافــة إلــى كابــول. 

ــة آالف الكتــب اإليرانيــة، وتبنــي كثيــر منهــا قيــم الجمهوريــة اإليرانيــة،  وتلقــت المــدارس األَفَغاِنيَّ

ــيَعة ِبَشــْكٍل رئيســي مــن المناطــق الريفيــة،  وأيضــًا عملــت إيــران علــى تجنيــد الدعــاة والمالــي الشِّ
وهــؤالء األفــراد أصبحــوا يشــاركون فــي الدعــوة إلــى تعزيــز المصالــح اإليرانيــة فــي أفغانســتان.25

ــيَعة  وفيمــا يبــدو حتــى اآلن فــإن اإليرانييــن ال َيَتِبعــون سياســَة تجنيــد جماعــي للمســلحين الشِّ

األفغــان ألغراضهــم العســكرية. وحتــى لــو اســتخدمت إيــران وكاء أفغــان لتحقيــق أهدافهــم 

ــَك حتــى ال  االســتراتيجية، فإنهــا غالبــًا لــن تســتخدم »فاطميــون« علنــًا فــي المــدى القريــب، وَذِل

ِتــي تشــكل هدفــًا اســتراتيجيًا طويــل األجــل.26 وتســتدعي َهــِذِه  تفقــَد تلــك القــوة الناعمــة والَّ

ألي  ومســتعدًة  جاهــزًة  األفغانــي  المجتمــع  فــي  »فاطميــون«  عناصــر  علــى  اإلبقــاء  الخطــة 

ــران »القــوة الناعمــة«، فــإن الرســالة  ــي تلعبهــا إي ِت ــِة الَّ خطــٍط مســتقبليٍة. ومــن خــال َهــِذِه اللعب

ــَة  ــَك بغي ــن هــي: »الهــزارة والشــيعة المضطهــدون فــي أفغانســتان«، وَذِل االســتراتيجية لإليرانيي

تحقيــق أكبــر قــدر مــن االمتيــازات الداخليــة عبــر تقديــم المســاعدات للمجتمــع الشــيعي األفغانــي 

والتغلغل داخله.

24  تضــم أفغانســتان حوالــي مئــة جامعــة، واألفضــل منهــا إمــا برعايــة إيرانيــة أو لديهــا هيئــة تدريــس ومناهــج دراســية 
مقرهــا إيــران. ُهَنــاَك بعــض الجامعــات فــي أفغانســتان َحْيــُث َيُتــمُّ تقديــم نمــوذج دقيــق للتعليــم الدينــي والحديــث 
اإليَراِنــي للطــاب. ورســالتهم إلــى األفغــان هــي أنــه »بمــا أن الســنة فشــلوا فــي حمايــة العالــم اإلســامي، فإننــا، مــن 
ناحيــة أخــرى، القــوة لحمايتــك«. كمــا يقولــون: »لقــد طردنــا األميركييــن مــن العــراق. نحــن نحمــي ســوريا وفلســطين 

ولبنــان، ونقاتــل فــي اليمــن. لذلــك، نحــن فــي وضــع جيــد لحمايــة العالــم اإلســامي بأســره«.

)rand.org( 25  النفوذ اإليَراِني في أفغانستان: اآلثار الُمترتبة على انسحاب الواليات المتحدة

)tolonews.com( 26  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR616/RAND_RR616z1.arabic.pdf
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وعلــى غــرار اإليرانييــن، فلــدى الــروِس أيضــًا حســاباتهم الخاصــة بالمنطقــة ومــن المرجــح أنهــم ال 

ِتــي قــد تشــكلها حركــة طالبــان،  يمانعــون اســتخداَم وكاء مثــل فاطميــون لمواجهــة التهديــدات الَّ

أو تنظيــم »الدولــة فــي خراســان«، بطريقــٍة مماثلــٍة للقــوات شــبه العســكرية األخــرى المدعومــة 
مــن روســيا كوحــدات »فاغنــر«.27

ُل حكومــُة طالبــاَن الجديــدِة ذات الفكــر الســني، والمســتقلة عــن النفــوذ اإليَراِنــي قلقــًا  ختامــًا، ُتَشــكِّ

سياســيًا اســتراتيجيًا علــى تركيبــة النظــام اإليَراِنــي. وبالتأكيــد فــإن إيــران لــن تقــَف مكتوفــَة األيــدي 

تجــاه الخطــر المحــدق، لكنهــا غالبــًا لــن تســتعجل المواجهــة مــع طالبــان خصوصــًا بظــل العقوبــات 

ــُر وجــود عــدة اتجاهــات  االقتصاديــة المفروضــة عليهــا والمتعلقــة ببرنامجهــا النــووي، َوَهــَو مــا ُيَفسِّ

داخــل األوســاط الرســمية اإليرانيــة تجــاه حــكام أفغانســتان الجــدد، فيــرى بعضهــم أن طالبــان 

طــردت الواليــات المتحــدة »العــدو اللــدود« مــن أفغانســتان، وبالتالــي فــإن لهــا مواقــف مماثلــة 

لمواقــف إيــران ضــد الغطرســة العالميــة وَهــَذا مــا ال يمنــع مــن التعامــل معهــا.

البعــض اآلخــر أن طالبــان ليســت ســوى جماعــٍة جهاديــٍة ســنيٍة معاديــٍة للمذهــب  يــرى  بينمــا 

الشــيعي، وأنــه ال ينبغــي التعامــُل معهــا بمــا يعــزز احتكارهــا للســلطة فــي أفغانســتان. ويــرى هــؤالء 

ــيَعة الهــزارة  أنــه يجــب إقامــة قــوة متوازنــة فــي أفغانســتان تتوافــق مــع أمــن إيــران وبمشــاركة الشِّ

والطاجيــك والناطقيــن بالفارســية وغيرهــا مــن األقليــات.

ولتســوية َهــِذِه القضايــا الخافيــة، وفــي ســبيل ترتيــب الحفــاظ علــى تواصــٍل وتغلــٍل ثقافــي مــع 

ــيَعة األفغــان، فــإن طهــران ســتحاوُل اعتمــاَد دبلوماســية تفاوضيــة مــع حكومــة طالبــان فــي  الشِّ

الوقــت الحالــي علــى أقــِل تقديــٍر. ولكــن مــا َهــَو مؤكــٌد فإنــه وفــى حــال قــررت إيــران التصعيــد ضــد 

الحركــة، فــإن أفضــل خيــاٍر لهــا َهــَو اســتخداُم لــواء فاطميــون.

)tolonews.com( 27  فاطميون: »طالبان الجيدة« في إيران | تولونز
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