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 مقدمة

طفت في اآلونة األخيرة ظاهرة امليليشيييييات امل ييييسحة على سييييطم املشيييياد العاا في هة، املنطقة املشيييي علة، وًل 

بييّد ما ال هبييى إطى خطرهييا الييداها، ليك ملييا ترتزبييى ما مجييا ر بال املييدنيين في الييدول ال   ا  يياح  ييا، وليك 

د فزرتي الدولة الوطنية والجيش الوطن  على أهمي  ما ما الناحي ين ال يييييييييييييياسيييييييييييييية  ألن ا خطر و ودي ي ّدِّ

ا وحدة هة، اتج معات ال    شييييييييييفت ثورات الربي  العر ي مد  فا يييييييييي وال اريخية  د أيضييييييييييا ما ألن ا ت ّدِّ
ّ
، إن

هشياتي  ا وعمل انق يامات ا وعيدوعاا، أل  أن هة، امليليشييات تهبن  في األسياب على بعد عقاسدي ي  يس  

دت ا نظا اًلسييييييييييييي بداد ال   تازمت في بمظلوميات تاريخية باسدة، تقابلاا مظلو 
ّ
ميات سيييييييييييييياسيييييييييييييية طارسة، ول

ما معين طاسفي عميل، ًل يتردد   ا املظلومي ين ت غة املنطقة في مرحلة ما بعد اًلسييييييييييييي عمار الحدي ، و ل

ل على 
ّ
بأن ُيطل برأسيييييييييييى عند املنعطفات ال اريخية الزصر  ال   تعصييييييييييي؛ باملنطقة بين حين و خر  وهةا ُيدل

الوطنية في تاصيييييييييييييين وحدة مج معات ا وترميا عيييييييييييييدوعاا، هة، الدولة ال   و عت في دورها فشيييييييييييييل الدولة 

ضييييييحية نظا ع ييييييزرية اسيييييي بدادية طغيانية، هيمنت على الدول، وهّمشييييييت اتج معات، وان  زت الحريات 

 العامة، وسّفات فزرة القانون العاا.

 

: إيران وتصدير الثورة وامليليشيات
ا

 أّوًل

، ت ميش الجيش النظييامّي، 1979األييياا األوطى لنجييار ثورة اليمين  في تيييييييييييييبييا   فصراير ان هجييت إيران منيية 

ا م  اع ماد تشيييييزيرت ظير نظامية،  ّ ت فل ا الشيييييباب اايراني املواطي لل يار الدين ،  وعملت على ر نى  انبا

وسيييييييييييييياط  ييا  يّل البيياسييييييييييييييظا ال   ايييييييييييييحل النظيياا اايراني ب –و ييانييت أوطى بوا ير، اوحييدات ال عبعيية الشيييييييييييييعبييية

معارضيييييييى الداخليين الةيا تييييييار وا في الثورة وإسييييييقا  نظاا الشييييييا،، وفي مقّدماا احر ة مجاهدي خللا 

ل في إيران ر يوة مامة وأداة أسيياسييية في 
ّ
شييي

ُ
والحزب الشيييو ي اايراني وتودة . وما  الت ميليشيييا الباسيييظ، ت

ا ات ا دورها في  م  اًلن فاضييييييية اليضيييييييرا  في إيران تثبيت دعاسا النظاا اايراني الثيو راطي، ولعل أبر  إنج

رح فل ا نجار أحمدي نجاد 2009عاا 
ُ
، ال   اندلعت في إثر ُتَ ٍا بتووير اًلن خابات الرساسيييييييييييييية  نةا ، وف

ال   ي ازا فل ا -وخ ييييييارة ح ييييييين مير موسييييييوي الفاسز الحقيقي. ولقد   لت، واع قلت، عناعييييييُر الباسيييييييظ 

عشرات اآلًلف ما الشباب اايراني املن فض ما أنصار  -املرتد األعلى علي خامنئ ال يار اتحافظ برساسة 

ال يار ااعيييييييييييييروي في إيران  وليك أدّل على  وت ا وحضيييييييييييييورها في املشييييييييييييياد اايراني، ما  ول  اسدها مامد 

ا ما 25با ري في اف  ار مار اٍن لاا ن اية الشيييييار املاإييييي   اإن عدد من  ييييي   الباسييييييظ يبل    80أعيييييل  مليونا

مليون ن يييمة عدد سييييان إيران، وتل  القوات على  اهزية تاّمة ارسيييال معات اآلًلف ما من  يييبل ا للق ال 

ل بالقدر أاتى على عمل الع يييييييييييييزرة ال    عانل ا 
ّ
في سيييييييييييييورية، إأا وافل املرتيييييييييييييد األعلىا، وهةا ال عداد، ُيدل

 ج م  اليرق.اتج م  اايراني، م  ما  عنيى أل  ما تعطيل لطا ات هةا ات
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ا في  ا رسي يييييييا اليط الثاني الةي ان هج ى اليميهية هو تصيييييييدير الثورة إطى  وار إيران، و ان هةا ال وّ ى سيييييييببا

اايرانية ال   دامت ثماني سيييييييينوات، ُدّمرت خرلاا مقدرات البلديا، وخ ييييييييرا معات -اندًلع الحرب العرا ية

جّرع ا يييأب ال يييييييييييييّاا على حيييّد تعبير،، والقبول بو ؛ اآلًلف ما املقييياتلين،  بيييل أن ُيضيييييييييييييطر اليمين  إطى ت

وا عا فزرة تصييييدير 
ّ
الحرب ال   عجزت إيران عا اًلن صييييار فل ا. لزا اليمين ، ورعيلى ما املرطي، لا ي خل

الثورة، فاخ لفت تز ييات ا و ليات ا، إأ اع مدوا على تشييييزيل ميليشيييييات مةهبية، في البلدان ال   تا مل 

ا خار ية للمشييييييييييروع ال وسيييييييييي ي تر يب  ا اتج معي ة مثل هةا الجاد، تيون فل ا هة، امليليشيييييييييييات أداة وأراعا

ا-اايراني  ا مةهبيا  وت زفل إيران ب دريب ا وت ليااا وتمويلاا. -الةي ي لّبك لبوسا

 

أوطى تجلّيات هةا ال وّ ى  ان تشزيل الحرب الثوري اايراني ما مقاتلي الباسيظ، الةيا تار وا في الحرب 

ريد لسحرب الثوري اايراني -العرا ية
ُ
وهو أ صر وأ و  ميليشييييييا إيرانية -اايرانية وا   يييييبوا خصرات   الية. أ

ا، وم ازمة  ا مك ا  ميعا موا ية للقو  النظامية اايرانية ما  يش واسيييي خبارات وتييييرطة، وأفضييييل ت ييييلياا

لييييية للمج م  ما خييييار  الييييدوليييية أن ييون أداة ضيييييييييييييبط داخ -في القرار األمن  وح ى اًل  صييييييييييييييييادي في إيران

ا  ريد ألها وحداتى وفيلل القدب  الةي يقود،  اسييا سييليماني أال  الصيييت، أن ييون أراعا
ُ
والقانون،  ما أ

إيرانية تعمل خار  الحدود، وت زّفل ب شيييييييييييييزيل وتدري  وتو يى امليليشييييييييييييييات اتي لفة ال   ترتبط ب يران، 

رهيييا ما دول املنطقييية، ومك يييا بعض دول مجلك ال عييياون خييياعييييييييييييييية في لبنيييان والعراق وسيييييييييييييوريييية واليما وظي

 اليليجي ال   ربما ما  الت فل ا في حالة  مون.

 

 ةل  عمدت إيران إطى تجمي  املعارضيييييين العرا يين الشييييييعة الفاريا ما اسييييي بداد نظاا عيييييداا ح يييييين في 

تشيييييييييييزيرت ع يييييييييييزرية، تيييييييييييار ت في   ال الجيش العرابي إطى  ان  القوات اايرانية في حرب اليليظ األوطى، 

ىا املعارح الةي يرأسييييييييى ولعل أبر  هة، ال شييييييييزيرت اميليشيييييييييا بدرا ال   ت ب  إطى ااتجلك ااسييييييييرمي األعل

ا عمار الحزيا، واحزب هللاا العرابي الةي ي ب  إطى حزب الدعوة ااسرمي وأبر   يادييى نوري املاليي.  حاليا

 

ا:   اللبناني، تجربة إيرانية ناجحة” حزب هللا“ثانيا

ل ارير ، والةي ان هى بخرو  منظمة ا1982ُبعيد الغزو ااسييييييييييراسيلي للبنان وفرح الحصييييييييييار عليى عييييييييييي؛ 

الفل يطيهية ما لبنان إطى تونك واليما الجنو ي، وانحيحاب الجيش ااسيراسيلي إطى  نوب الليطاني، بدأت 

إيران مشروعاا ب نشا  احزب هللاا ب ألي؛ مجموعات تيعية، وناتطين تيعة  انوا ُيقاتلون م  املنظمات 

وا ثرثييية  ًلف  -ومليييدة طويلييية-الفل يييييييييييييطيهيييية أو إطى  يييانب يييا، حيييي  ان شييييييييييييير 
ّ
ما الحرب الثوري اايراني، تول

ّرِّب 
ُ
 ”حزب هللا“ال نظيا وال يييدريييي  وال موييييل بم ييييييييييييييياعيييدة النظييياا ال يييييييييييييوري املايما على لبنيييان  و 

َ
،  ّوة

مقاومة وحيدة في الجنوب، اح زرت فزرة املقاومة الوطنية ونشييييييياطاا، نيابة عا الشيييييييع  اللبناني والدولة 

ّرب  اللبنيييانيييية، وألييي  بييياا را، وما دون إأن
ُ
ة،   مك ميييا. و عيييد تو ي  اتفييياق الطييياس؛ وان  يييا  الحرب األهلييييّ
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ا خار  سيييييييلطة الدولة. وم  اًلنحيييييييحاب ااسيييييييراسيلي ما  نوب لبنان ما ”حزب هللا“سيييييييرر  ا تيييييييرعيل ، سيييييييرحا

ا، وأعييييبم دولة 2000طرف واحد عاا  ا وخار يا ، توّ ى الحزب لل دخل في الشييييأن ال يييييانيييي   اللبناني داخليا

ل الدولة، ويفرح رها، وتو ااتى ما دون رادع  واسيي اوأ داخل الدول
ّ
ة، ُيقّرر حالة الحرب وال ييلا، وُععط

على الثل  املعطل في تر يبة الحيومات اللبنانية بنا ا على اتفاق الدوحة، بعد أن ا  ار بيروت الغربية في 

ا سيييييييييييييرحييى أول مرة إطى الييداخييل اللبنيياني، وهو األم2008مييايو  أيييار  7 ر الييةي  ييان الحزب   ييييييييييييي بعييد ، موّ اييا

ا أن سرحى للدفاع عا لبنان في موا اة إسراسيل فا  .  حدوثى، مدعيا

 

، واالنصيييييير االه ا املوهوا، وانزفا   واتى إطى تييييييمال الليطاني، ا داد الدعا اايراني 2006بعد حرب الييييييييييييييييييي 

قّدا لحزب هللا، وأعيييبات لى مامات خار ّية، مك ا عمليات تدري  ونقل خصر 
ُ
ات إطى امليليشييييات العرا ية امل

ا في الحرب األهلية العرا ية بين عامي  ، تل  الحرب ال   2006و 2004القديمة والناتيييييييييييييعة ال   لعبت دورا

 اندلعت في عق  تفجير مر دي اامامين علي الاادي، والح ا الع زري، في سامّرا  العرا ية.

 

امليليشيات املةهبية، في سياق تمّدد مشروعاا القومي  ، تجربة إيرانية ناجحة في مجال  رع”حزب هللا“ُ عّد 

ت إيران   يييةا الحزب في  ال وسييييييييييييي ي،  ميييا ُ عيييّد اليييةراع الع يييييييييييييزريييية اليمنى لسحرب الثوري اايراني. لقيييد   يييّ

ملوا اة الثورة ال ييييييييورية وتثبيت النظاا ال ييييييييوري.  ر  أل  بداية بدعو   ،معمعان الصييييييييراع في سييييييييورية

، إطى و ود علن  واسيييييييي  2012احماية املرا د الشيييييييييعيةا، لزنى ما لب  أن تاّول بعد اح رلى القصييييييييير عاا 

على ام داد األراإي   ال يورية، إطى در ة أن ا أو لت لسحزب  يادة وته ييل عمل  مي  امليليشييات الشييعية 

ل   أرسييل  ا إيران مل يياعدة النظاا ال ييوري، على تعّدد  ه يييات ا ما عرا ية وأفغانية وبا  يي انية ويمنية ا

ل 
ّ
ما هةا املو   رأب حربة في حرب النظاا ال يييييييييييييوري على ” حزب هللا“في مرحلة ما  ما الثورة. لقد تيييييييييييييي

ل اتحاأية لسحدود اللبنانية، تييييييييييييعبى، وارتز  مجا ر و راسا، و اا بعمليات تغيير ديموظرافي طالت املناط

ا لنفوأ،. لزا ججا الي ياسر الزبيرة ال   تزّبدها، والفوف الةي تعرضيت 
ا
ا ليطو  إمداداتى وترسييخ تأمينا

لى  وادر، القيادية، اسييييييييييييي دعت إعادة رسيييييييييييييا حدود عمل الحزب، حي  تق صييييييييييييير على  يادة امليليشييييييييييييييات 

صييييييييييييييت، ما 
ّ
ثّا، مشييييييييييييييار  ييى في منيياطل أخر ، حييي  ت امييل الطيياسفييية األخر  في الجنوب ال يييييييييييييوري، و تقل

اميليشيييييييييا بدرا واميليشيييييييييا النجبا ا العرا ي ان الع   األسييييييييانيييييييي   في موا اات حل  والشييييييييمال ال ييييييييوري 

ر ت  يادة امليليشيات املقاتلة في الشمال إطى  يادة الحرب الثوري مباترة.
ُ
ا، فيما ت  عموما

 

تشريا الثاني  نوفمصر هةا العاا ب  ام ى  11راع ال وري في ،  مي  األطراف املعنّية بالص”حزب هللا“فا أ 

وأ صر، اسيييييييي عراح ع ييييييييزري لقواتى خار  األراإيييييييي   اللبنانية  ما  رت  ،في مدينة القصييييييييير ال ييييييييورية، أول 

ا ألسييييييييسحة ثقيلة وم طورة، ومك ا أسييييييييسحة أمير ية الصيييييييين  ووحدات   الية خاعيييييييية.  العادة، تضييييييييّما عرضييييييييا

ا عا البعد الدعال ي لاةا اًلسييييييييييييي عراح الةي أراد الحزب ما وراسى تأ يد و ود، الفاعل، ف نى أراد و عيدا
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ا تو يى رسييياسل إطى األطراف الدولية، وإطى األطراف اللبنانية في مرحلة رساسييية عون، ورسييياسل أخر   منى أيضيييا

 ناو الداخل ال وري  وليك ما ت  أن بعض هة، الرساسل أات تأن إيراني بام يا .

 

 أولهمااال وأها هيية، الرسيييييييييييييياسييل اي تليي  املو ايية إطى اتج م  الييدوطي، واي أات بعييديا، يطييال ربمييا تيون أو 

ية امل طرفة  ييييييييييييييي اداعشا ومثيرتى، ع يي ى أن 
ّ
 بال نظيمات الجاادية ال ييه

ا
التر يو على مااربة اارهاب ُممثر

يصرة، دون أن يفوتى أن هةا ي ا اع ماد،  أحد األطراف في هةا اتجال، طاملا أنى يمل  القدرة واملقاتلين وال

األمر، إن تّا، وهو اح ميال ضيييييييييييييعي؛، في نيى سيييييييييييييييون ما ضيييييييييييييما معزوفية إعيادة تيأهييل النظياا ال يييييييييييييوري 

ا م  تصيييييييييييييرياات الرسيك األمير ي املن خ  دونالد ترام  في أثنا  
ا
واع ماد، في هةا الشيييييييييييييأن، وأل  ت ييييييييييييياو 

 عرف أنى ُمدر  في  اسمة األحزاب ” حزب هللا“حمل ى اًلن خابية، وم يييييييا ي روسييييييييا في هةا اًلتجا،، أل  أن 

 امل  مة باارهاب، على لواسم اليار ية األمير ية.

 

إطى تحييييييييييجيل خطوة اسيييييييييي با ية ل وّ اات اادارة األمير ية الجديدة، وموا فاا ال ييييييييييلبية ما  ثانيهماوي دف 

املصال  األمير ية ومشارععاا، إيران واًلتفاق النووي، تقول إن مناعبة إيران العدا  س يون لى أثمان على 

 بعد أن أعبم لحزب هللا  يش ُ ع ّد بى، على حد تعبير نعيا  اسا ناس  أمينى العاا.

 

الرسييييييييياسل املباتيييييييييرة على األرج  موّ اة إطى األطراف اللبنانية ال   تشييييييييياد إعادة تموضيييييييييعات واعيييييييييطفافات 

ا بعد تيييييييييغور املنصييييييييي  أل  ر ما   ديدة بعد تفاها الحريري وعون، الةي أفضييييييييي ى إطى ان خاب األخير رسي يييييييييا

واي اعيييييييييييييطفييافييات يخلييييييييييييي ى معاييا الحزب، على األرج ، أن  عمييد ”. حزب هللا“عييامين ب عطيييل مبيياتييييييييييييير ما 

اآلخرون إطى تغيير  واعد اللعبة ال   أرساها بعد ا  يار ال اب  ما أيار  مايو، واتفاق الدوحة. ثمة رسالة 

ا إطى حاضيييييييييييه ى الطاسفية بأن ت يييييييييييحيات ا أثمرت  وة وهيمنة داخل وخار  لبنان، ورسيييييييييييالة إيرانية إطى  أيضيييييييييييا

ا، وعلى النظيياا أن يييأخيية  ييل هييةا في  را
ّ
ا م ث النظيياا ال يييييييييييييوري تقول إن إيران، م  أدوات ييا، أعيييييييييييييباييت وا عييا

الح يييبان عند الحدي  عا ال ييييادة، وهو الةي سيييبل أن أعلا على ل يييان ارسي يييىا أن اسيييورية ملا يداف  

 عك اا.

 

ا: الع
ا
 راق مفرخة للميليشياتثالث

لت طرل  امليليشييييييييييييات الشييييييييييييعية العرا ية في إيران  ميليشييييييييييييا بدر عاا 
ّ
، ثا ترها احزب هللاا 1983تشيييييييييييي

ا إطى  ان  القوات األمير ية والصريطانية ال   ظزتى  ا ع يييييييييييييزريا العرابي، و رهما رحل إطى العراق، ولع  دورا

األمير ي، وعملت على حّل  يشيييييييييييى بقرار ما بريمر  ، وفرضيييييييييييت عليى اًلح رل2003من صييييييييييي؛  أار  مارب 

ا باهظة. ا  عزع اس قرار العراق و ل؛ أمير ا أثمانا ا أمنيا
ا
 حا ا العراق اتح ل، األمر الةي خلل فراظ
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ة العرا يون على عيياتقاا ماميية مقيياوميية اًلح رل، و لفاا  بعييد الغزو واح رل العراق، أخيية العرب ال ييييييييييييينييّ

 -إًل في ما ندر-املعادلة ال ييييياسييييية الحا مة. لا يقاوا الشيييييعة العرا يون اًلح رل هةا القرار اليرو  ما 

ا إطى ف و  املر   الشيييييييييييي ي في النج؛، علي ال يييييييييييي ييييييييييي اني، الةي أف ى عاا  ، ب اريا مقاومة 2003اسييييييييييي نادا

حيومة  اًلح رل. تفّرغ الناتييطون الشيييعة ل شييزيل امليليشيييات بدعا وت ييليم إيرانيين، وتغطية مالية ما

بغيييداد، في فترتي رسييياسييييييييييييييية إبراهيا الجعفري ونوري املييياليي لسحيومييية العرا يييية، وهميييا الليييةان ي بعيييان حزب 

 40الدعوة العرابي امل طرف، فظارت إطى  ان  امليليشييييييييات القديمة تشيييييييزيرت  ديدة ُيقّدر عددها بناو 

وا يش املاديا، ولعبت هة،  ميليشيييييا، أتييييارها اأبو الفضييييل العبابا واالنجبا ا واعصيييياس  أهل الحلا

ا في الحرب األهليية ال   أعقبيت تفجير مقيامي سييييييييييييييامرا ، وارتزبيت  راسا وفظياعييات  ا  بيرا امليليشيييييييييييييييات دورا

مشينة بال العرا يين ما الطرف اآلخر، ما عّز  الفر  الطاسفي، واس جّر تشزيرت مناهضة على تا ل  ا 

وا يش اتجيياهييدياا واأتبيياع الزر يياويا، و ييد ُهزمييت هيية، أبر هييا تنظيا االييدوليية ااسيييييييييييييرمييية في العراقا 

اا عاد ما  ديد تات  َحوات املدعومة ما الجيش األمير ي، لزا بعضيييييييييَ ية على يد ال يييييييييي
ّ
ال شيييييييييزيرت ال يييييييييه

ال اب  للمر   الشي ي مق د  الصدر، والةي حاول في ما -م مى اداعشا. في أثنا  أل   ان  يش املادي 

الايمنة اايرانية، أو أن عييييييييييييراعى م  املاليي  ا  في سييييييييييييياق عييييييييييييراع داخلي على  يبدو أن ي مايز عا سييييييييييييياق

على يد الجيش العرابي، وبدعا أمير ي، بقرار  2008 د تلّقى ضربة أليمة عاا  -النفوأ داخل البيت الشي ي

ت ما رسيك الو را  نوري املييياليي  نيييةا ، أّد  إطى حيييّل هيييةا الجيش، لزا تيييداعييييات ألييي  الصيييييييييييييراع ميييا  الييي

 تع مل في ال احة ال ياسية العرا ية.

 

، بصيييورة مريبة ”داعش“الفورة الثانية لسحالة امليليشيييياوية في العراق، و دت فرعييي  ا عندما اح ل تنظيا 

، ناو ثل  م ييييييييياحة العراق، وأعلا خرف ى ااسيييييييييرمية في العراق والشييييييييياا على 2014حزيران  يونيو  10في 

مة ما الجيش العرابي. و انت هة، فرعييييييييييييية أهبية لف و  ثانية للمر   األراإييييييييييييي   ال   اح لاا ما دون مقاو 

الشييييييي ي األعلى في العراق، علي ال ييييييي يييييي اني، بدعوة الشييييييباب الشييييييي ي إطى اًلنخرا  في حشييييييد ُمقّدب ُد ي 

ا إطى االحشد الشع  ا  فال سّال  ؛ اسمى ًلحقا ِّ
ّ
ط
ُ
ا، ثا ل االحشد الشي يا الةي وعل عُدد، إطى ثمانين ألفا

 ، ل صرير هةا ال وّ ى؟”داعش“ليي سيطرة املا

 

ا في معار  اسيييي عادة دياطى اتحاأية ايران وتزريت ومناطل ما ماافظة ”الحشييييد الشييييع  “لع  
ا بار ا ، دورا

ا في األنبار والفلو ة، وارتز  ما دون رادع مجا ر بال املدنيين، و اا بك   سييييييييييييييان  عيييييييييييييرر الديا، وتاليا

ا، على الرظا ما اعتراح األطراف ا ملعنييية األخر   ييافيية، في معر يية املنيياطل وتهجيرها  وهو  شييييييييييييييار  حيياليييا

عفر بعد أن اح ل مطارها بغية الوعييييييييول إطى الحدود ال ييييييييورية، با يييييييي  ما عييييييييرر 
ّ
املوعييييييييل، وعينى على تل

هادي العامري  اسد ميليشييييييييييا بدر لو الة رويتر  بأننا اسيييييييييه خة ما مطار تلعفر  اعدة ل ارير ما تبقى ما 

 إطى الحدود ال ييييييييورية وما ي خطاه
ا

ا إطى سييييييييورية ودياطى في األراإيييييييي   وعييييييييوًل ا إيرانيا اا، حي  ت ما تلعفر معصرا

عفر على الطريل امل دي إطى سييينجار على الحدود ال يييورية . 
ّ
 إطى تل

ا
اتجا،  بال حمريا تيييمال تزريت وعيييوًل
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ا عديدة م ّمنة داخل سييييييييورية توعييييييييلاا إطى القصييييييييير، حي    يييييييييطر 
ا
، ”حزب هللا“وتر  إيران أن هنا  طر 

امل وسيييييييييييييط الحلا العزيز على املشيييييييييييييروع اايراني. ورّبما ًل يامل هةا الطريل  بير أهمية  وما ثا إطى البار

ا ل أ يد الايمنة  ا  بيرا باله يييييييبة إطى اايرانيين ما ناحية نقل ال يييييييرر أو البضيييييييال ، لزنى يامل مغز ا معنويا

 هةا املمّر الصرّي إطى امل وسط.اايرانية، ورسالة إطى اتج م  الدوطي بأن إيران سوف تفعل  ل ما يلزا ل أمين 

 

لعيّل اليطوة األخطر على وحيدة العراق واسييييييييييييي قرار،،  يا ت عنيدميا أ ر الصرمليان العرابي بيأظلبيية أعضيييييييييييييياسيى 

ا ُياّول ميليشيييا االحشييد الشييع  ا إطى  ز  ما الجيش العرابي م  ضييمان اسيي قرلي  ا ضييما  الشيييعة  انونا

، أو ت ميش دور، في الدولة بيخولاا  هيعة ت ب  إطى رسيك الو را  مباتييييييرة، ما
ا

اب رع الجيش العرابي م يييييي قبر

ل 
ّ
ا مل يييييي قبل العراق عندما ُيصييييييّرر  واد طالباني، ” الحشييييييد الشييييييع  “العرا ية، وسييييييوف ُيمث ا وتاديا اخ بارا

أحييد  ييادة الحشييييييييييييييد، أنييى يرفض اًلنخرا  في العمييل الع يييييييييييييزري ما خرل األ ازة األمنييية ال ييابعيية للييدوليية 

ية امل طرفة، وأنى سيييوف ياارب أي  اة العرا 
ّ
ية، وير  أّن مام ى ت دف إطى القضيييا  على ال نظيمات ال يييه

الحشييييييد “تريد نزع سييييييرحى بالقوة. ما هنا يمزا إدرا  ملاأا فشييييييل العبادي في تاقيل وعود، امل زررة بزبم 

ية”الشيييييييع  
ّ
ا في تو -، وإطفا  الف نة ال يييييييه

ا
 ااتى املعلنة. فالحشيييييييد الشييييييييعية املشييييييي علة، هةا إن  ان عييييييياد 

ا على الضبط.  تغلغل في بهية الدولة بما فل ا الجيش، وأعبم عصيل

 

ريَد للقانون الجديد تأمين الحصانة لعناعر هةا الحشد ما املرحقة القانونية على الجراسا ال   ارتزبوها 
ُ
أ

  لزا األها واألخطر 
ا

في املوضيييييييييييييوع هو تجمي   ييل في حل العرا يين، أو ال   ُيمزا أن يرتزبوهييا م ييييييييييييي قبر

امليليشيييييييييييات العرا ية ودمجاا ضييييييييييما الحشييييييييييد، لييون بمفولة حرب ثوري عرابي يماثل تييييييييييقيقى اايراني في 

تثبيت هيمنة الشييييييييييييييعة على العراق، وي زفل بدعا ال و اات اايرانية في املنطقة  وهةا ال و ى  ا  بنا ا 

 ّسك الحشد الشع  ا.على طل   اسا سليماني منة أتار حين  ال اناا ما أ

 

ا: سورية على خطا العراق  رابعا

سييييييييورية اي األخر  ماضييييييييية في الطريل أاتى، املعّز  باليصرة اايرانية وتفّو اا في عييييييييناعة امليليشيييييييييات  فقد 

علا عا تشزيل االفيلل اليامك
ُ
ا  اااا الةي سيضّا م طوعين بروات  تعادل عشرة أضعاف روات  -أ

ا، وسيييييييييييييوف تنضيييييييييييييا  300اتجنديا العاديين و دوًلر ، م  اح فاظ امل طوع برات  وظيف ى في حال  ان موظفا

العرابي أو الحرب الثوري اايراني، ” الحشد الشي ي“إليى ميليشيات بياملاا، وُمقّدر لى أن ييون على نمط 

ا  ما هو واض .  أل  أن تمويلى سييون إيرانيا

 

ا نوع ما القوات الياعيييية تجا  ة  وات املعارضيييية ال   يأتي ااعرن عا تشييييزيل هةا الفيلل، وهو عبارة ع

تجيد الق ال داخل املدن، ل ييييييييييييّد النقل املرع  في القو  البشييييييييييييرية لجيش النظاا بعد سييييييييييييّتِّ سيييييييييييينوات ما 
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ا ما عناعييييير،  الق ال الدامي، واًلسييييي فواف ما  ّرا  اًلنشيييييقا ات واًلع قاًلت وال صيييييفيات ال   طالت  ثيرا

 على الورق.ما مخ ل؛ الرت ، واخ فا
ّ

    ثير ما األلوية والز اس  ال   لا تعد مو ودة إًل

 

؛ ضبا   بار، وضبا  2012وااعرن عا تشزيل االفيلل اليامكا ليك وليد السحظة، فمنة العاا  ِّ
ّ
ل
ُ
  ،

ّعمت بعناعييير ع يييزرية ما الحرب 
ُ
مخابرات، ب شيييزيل ميليشييييات ما م طوعين موالين بشييييل موثوق، ط

ة الرابعيية، وأ ازة اًلسييييييييييييي خبييارات، لُينييا    ييا ال ييدرييي  والقيييادة  فيييانييت هنييا  ا وات الجماوري، والفر يي

النمرا ال   يقودها العقيد سييايل الح ييا، واي ال   تييار ت في معظا املعار  املفصييلية ال   وا ااا  يش 

 هر  النظاا في ري؛ حما، وإدل  وحل  وتدمر، وميليشييييييييييييييا انافة أسيييييييييييييد هللاا ال   يقودها العميد عصييييييييييييياا

ا،  ، منة سيييييييييطرة األخير ”داعش“الديا، و د  اتلت  ّواتِّ املعارضيييييييية إطى  ان   ّوات النظاا، و اتلت، أخيرا

فة باراسيية املهشيي ت النفطية في املنطقة 
ّ
على دير الزور، وهنا  ميليشيييا اعييقور ال ييحرا ا ال    انت ُميل

ل   ر  تجمي  االسجان الشيييييعبيةا الوسيييييطى، ثا تاولت إطى الق ال، خاعييييية في  بو  ال ييييياحل وحل ،  ة

جم  في إطار 
ُ
لت م  بداية الثورة في اميليشيييييييا الدفاع الوطن ا، و مي  هة، امليليشيييييييات سييييييوف ت

ّ
ال   تشييييييي

ا ميليشيات تيعية مالية الطاب  مو ودة في ال يدة  يه ، و عض  االفيلل اليامكا، وربما سيضا أيضا

ناعر احزب هللاا ال وري الةي تعمل إيران على تشزيلى  ر  ري؛ حمل الغر ي، وفي  فريا والفوعة، وع

 منة سنوات.

 

ا في الجيوة النظامية عييييييييياحبة اًلنقربات، واي ال    ا ت إطى ال يييييييييلطة  ًل تثل األنظمة اًلسييييييييي بدادية  ثيرا

 إطى هةا النوع ما ال شييييييزيرت الع ييييييزرية املضييييييمونة الوًل ، ل ثبيت سيييييييطرت ا في 
ا

ما رحماا، فه  أ  ر مير

 بأسيييييلوب العن؛ وسييييييلة، واليراب مو 
ّ

دها،  ون ا عا زة عا موا ا  ا إًل ا اة ال اديات الداخلية ال   ت ّدِّ

.
ا

 م ًل

 

ا في سييورية البع ، فقد عرفت ما  شييبى هةا ال و ى، على األ ل ما  لي ييت ظاهرة امليليشيييات  ديدة تماما

لت مطل  ال يييبعيه
ّ
ي
ُ
ا حي  الدور والادف  يييييييييييييييييييييييييييييييي اسيييرايا الدفاعا ال   تييي يات ما القرن املاإييي  ، ولعبت دورا

ا في  ت ًلحقا
ّ
ا في حوادل الثمانيهيات في حل  و  ييير الشيييغور وحماة، ومجزرة ايييجا تدمر، لزك ا ُحل حاسيييما

 ا، و ةل  االز اس  البعثية امل سحةا في الثمانيهيات.14الجيش تات ُم ّمى االفر ة 

 

عار امليليشيييييييات الةي يج ار املنطقة هة، األياا  ّجة ال اريض الطاسفي املقيت، بات ها ك وسييييييط سييييييُ
ُ
في ل

الجمي  أن تيون لى ميليشييييييييييياتى الياعيييييييييية، في انادار مرع  لقيا ال عا ش واملواطنة والحقوق، وترا   دور 

الدولة، م  تو ى ان ااري تج معات بياملاا ناو فوإيييييييي ى  اتلة. لقد نقلت إيران العدو  إطى دول املنطقة، 

ر ا، و ةا وأطلقت هةا الوبا  اليطِّ . فللشيييعة ميليشيييات ا، ولل ييّنة ولو راد وللم يييايين ميليشيييات ا أيضييا

اا،  الحال في اليما، والحبل على الجرار. هة، امليليشيييييييييات سيييييييي  دي إطى ت ميش الجيوة النظامية وإضييييييييعافِّ
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ا، وسييييييوف تصيييييي  على الدول ال   سييييييّالت  ياماا ألهداف طارسة باسيييييي صنا  إيران طبعا
ا

ا ثقير بم وسيييييي صييييييبم عبعا

 عصّية على الضبط وااخضاع، وس يون عملية ا  ثاث ا ميلفة.

 

 على اتج معات الحاضيييييييينة، وأداة تف يت وا   ال أهلي ًل يه ه ، ألن ا تهبن  على 
ا

ا ثقير  ةل ، سيييييييي يون عبعا

ا ما األرضية أات ا، و رهما يق ل باسا هللا!  بعد مةه   عقاسدي،    جّر بالضرورة نقيضا

ا، ظير أن أأ  هة، امليليشيييييييييات لا يق صيييييييير على مج معات الطرف  ال طرف واارهاب  غةي بعضييييييييى بعضييييييييا

اآلخر، بل سييرعان ما سييوف يطال بعد فترة ما تمزنى حاضييهَ ى بالق ل واليط؛ وال يير ة ل مويل و ود،، 

ا في  ن  ال روات.  واس مرار،، أو طمعا

 

 خاتمة

ًل تييييييييييييي  في أن امليليشييييييييييييييات ظاهرة خطرة، فه  تهشييييييييييييير املوت والدمار، وتعّما األحقاد، وتعا ك امل يييييييييييييار 

ال قدمي لل اريخ، إن ا تعبير عا م يييييييييييييار اناداري يقوا على ال اا ز، وإيقاظ الاويات ما  بل الوطنية، في 

 و ت ت عولا فيى البشرية.

 

ا ًل يمزا موا ا ى؟  د ال ييييييي ال الةي يفرح نف يييييييى في هةا ال يييييييياق  هل أعيييييييبات  هة، امليليشييييييييات  درا

ييون ما الصيييييييييييييعيي  القول إنييى يمزا على املييد  القرييي  ال ييييييييييييييطرة على هييةا الطوفييان، أليي  أّن لونظميية 

 في عراعاا ما أ ل اتحافظة على سلطات ا وام يا ات ا، 
ا
الراعية لاا مصسحة في تعميماا وتقوي  ا،  ون ا أداة

اا ُ  ييياها في ان شيييارها. لزا، بما  ةل  ف ّن تغاإييي   اتج م  ال دوطي عك ا على  اعدة افليق ل بعضييياا بعضيييا

ا إطى اًلسييييييييييييي قرار، فُيمزا القول إن امليليشييييييييييييييات  أن اتج معات،  ما الطبيعة، تزر، الفوإييييييييييييي ى وتميل داسما

سييييييييي يون ظاهرة عابرة تع اة على الفوإييييييييي ى، والةي ُيمزا أن ُ ،جل في هة، الك اية، خرو  اتج معات ما 

 على م ييييييييييييي قبييل أ يييالاييا وأوطييان ييا، وتعزيز  يا املشييييييييييييييار يية هيي
ا
ظيية

َ
ا، مايياف ةا الوضييييييييييييي  الييةي ُدفعييت إليييى دفعييا

الوطن  العاا  وال عا ش واملواطنة واًلعتراف بالحقوق، ونبة الظلا وإعر  تييييييييييييأن القانون، وتوسييييييييييييي  الحّيو

ل وس ي اايراني، ف يران مبع  ومااعرة األفيار اًلنعزالية والطاسفية. و بل  ل هةا تأتي هزيمة املشروع ا

 الدا ، وفي العمل على هزيمة مشروعاا وما ي اال؛ معاا، الو اة ال حياة ل عافي الدول واتج معات.
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