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من دمشق إلى إسالم آباد ..مرتزقة في خدمة نظام طهران
ال يتوانى النظام اإليراني عن اس� � ��تخدام ميليش� � ��ياته في زعزعة استقرار
بلدان مج� � ��اورة لتحقيق أهداف اس� � ��تراتيجية وأيديولوجي� � ��ة ،وحت ّول لواء
“زينبيون” ،الذي أسس� � ��ه احل� � ��رس الثوري اإليراني ع� � ��ام  2012من مقاتلني
باكستانيني في سوريا ،إلى ورقة ضغط مباشرة على السلطات الباكستانية
بعد انتهاء دورهم وعودة عدد كبير منهم إلى بلدهم.
إس�لام آباد – تحوّ ل ل����واء “زينبيون”،
الذي أسس����ه الح����رس الث����وري اإليراني
عام  ،2012إلى أكث����ر من أداة لتعزيز نفوذ
طه����ران في س����وريا ومناط����ق أخرى في
منطقة الش����رق األوس����ط ،بل جعلته إيران
“قنبل����ة موقوتة” قابلة لالنفج����ار في قلب
الجارة باكس����تان متعددة الطوائف والتي
ال ترتب����ط بعالق����ات وثيق����ة م����ع النظ����ام
اإليراني.
عمل الحرس الث����وري اإليراني ،الذي
يعد اليد الطول����ى لنظام علي خامنئي في
الداخل والخارج ،على تأسيس ميليشيات
من المرتزقة الشيعة لخدمة أهداف النظام
وحلفائ����ه ف����ي س����وريا والع����راق واليمن
ومناطق أخرى.
وكان ل����واء “زينبي����ون” م����ن أب����رز
الميليش����يات التي تأسست بحجة حماية
العتبات المقدسة الش����يعية في العاصمة
الس����ورية دمش����ق منذ اندالع األحداث في
.2011
وكوّ ن “فيل����ق القدس” ،التابع للحرس
الث����وري حينها بقيادة الجنرال الس����ابق
قاس����م س����ليماني ،ميليش����يات أفغاني����ة
وباكس����تانية وعراقية ولبناني����ة لحماية
النظام الس����وري من الس����قوط في أعقاب
األح����داث الت����ي وقعت في س����وريا بداية
من العام  ،2011إضافة إلى اس����تغالل تلك
األح����داث لوضع اليد عل����ى البلد وتعزيز
النفوذ اإليراني.

باكستان عاشت على وقع
أكثر من  3آالف هجوم
طائفي منذ العام 1986
بتحريض مباشر من إيران
وتس����ببت التغيي����رات السياس����ية
والعسكرية في س����وريا إلى تراجع الدور
الذي تقوم به تلك الميليش����يات الشيعية،
مما دف����ع بأعداد كبيرة م����ن المرتزقة إلى
العودة إلى بلدانها ،وخاصة إلى باكستان
وأفغانستان.

أمن باكستان المهدد
اعتمدت إيران على ميليشيات شيعية
معروف����ة بكث����رة أع����داد مقاتليه����ا ،لواء
“فاطمي����ون” األفغاني ،ول����واء “زينبيون”
الباكستاني ،والذي يعتقد أن عدد مقاتليه
يتراوح بين ألفين وخمسة آالف.
وم����ع تراج����ع الحاج����ة إل����ى تل����ك
الميليش����يات الش����يعية ،يب����رز الس����ؤال
عن مصيره����ا وإلى أين س����تذهب؟ وعلى
وجه الخص����وص لواء “زينبي����ون” الذي
م����ن المحتمل أن يش����كل عناص����ره خطرا
عل����ى األم����ن القوم����ي الباكس����تاني ف����ي
المس����تقبل ،خاصة أن البلد شهد توترات
طائفي����ة متكررة في الس����نوات الماضية.
ويؤك����د مس����ؤولون ف����ي االس����تخبارات

الباكس����تانية أن عددا كبي����را من عناصر
ل����واء “زينبي����ون” ب����دأوا بالع����ودة إل����ى
باكس����تان مؤخ����را بعضهم بطرق س����رية
غي����ر قانوني����ة ،وذلك بعد تراج����ع الطلب
بشكل كبير على خدماتهم في سوريا بفعل
تغير ديناميات الصراع ،وحالة الغموض
اإليرانية ح����ول مصير تلك الميليش����يات
التي دعّ مت أهداف طهران بكل قوة.
وتتخ����وف الجهات الباكس����تانية من
إمكانية أن يقوم هؤالء المقاتلون بتأجيج
الصراع الطائفي والفوضى في باكستان،
حيث يمكن لطهران أن تتدخل في ش����ؤون
الداخلي����ة للدول����ة  ،واس����تمرار ح����روب
الوكالة التي تخوضها في المنطقة.
كما يمكن لتلك الميليش����يا الش����يعية
أن تعمل على التأثي����ر األيديولوجي على
الشباب وتش����كيل صلة وصل قوية بينهم
وبين طهران،التي تكن العداء إلسالم آباد.
ويقول آيدن غوفن ،الباحث في قس����م
العالق����ات الدولي����ة بجامع����ة إس����طنبول
مدني����ات ،إن الس����لطات الباكس����تانية
تتعام����ل بإهم����ال مع ملف ع����ودة عناصر
الميليش����يا الش����يعية إلى باكستان ،حيث
لم تق����م بحظ����ر المجموعات الت����ي تدعو
الشباب الباكستانيين لالنضمام إلى لواء
“زينبيون” ،ولم ت ّتبع سياس����ة صارمة إزاء
ضم إيران مقاتلين من باكستان.
ووفق خب����راء أمن باكس����تانيين ،فإن
دور إيران في حوادث وقعت في باكستان
يب����دو واضح����ا ،إذ ال يمكن إن����كار دورها
في قضي����ة الجندي في البحري����ة الهندية
والجاس����وس كولبوش����ان ياداف الذي تم
القبض علي����ه على الحدود الباكس����تانية
اإليرانية.
كم����ا ال يمكن إن����كار دور طه����ران في
واقع����ة المواط����ن الباكس����تاني اإليراني
أوزي����ر بلوتش الذي ه����رب إلى إيران عبر
ميناء تشابهار عقب تورطه في الكثير من
االغتياالت في باكستان.
ويوض����ح غوفن أن����ه “يمكن تفس����ير
موقف باكس����تان بعدة أس����باب من أهمها
الوضع االقتص����ادي الصعب الذي تمر به
ورغبتها في عدم توتير عالقاتها مع إيران
أيضا” ،مش����يرا إلى أن “باكس����تان تسعى
إلى الوقوف أمام توجه إيران عبر المحور
الهن����دي في حال توت����ر عالقاتهما ،ولهذا
الس����بب ،تته����رب إس��ل�ام آب����اد حاليا من
التعليق بشكل رس����مي على تجنيد إيران
لمقاتلين باكستانيين”.
ويحذر خبراء من التأخر الباكستاني
في اتخ����اذ تدابير الزم����ة لمواجهة عودة
مقاتل����ي ل����واء “زينبي����ون” ،األم����ر الذي
يفس����ح المجال أمام زيادة خطر النزاعات
الطائفية في البالد.
وتش����ير التوقع����ات إل����ى أن النظ����ام
اإليراني سيتمتع بنفوذ أكبر في باكستان
من ش����أنه تغيي����ر الموازين ف����ي المنطقة
عق����ب انس����حاب الجي����ش األميرك����ي من
أفغانس����تان ،ويدعم هذه التوقعات تعيين
إس����ماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا

تاريخ إيراني طويل من التخريب
لقاس����م س����ليماني ،مطلع الع����ام الجاري،
وهو الذي ظل مسؤوال لسنوات عن تجنيد
مقاتلين للفيلق من أفغانستان وباكستان
واهتمام����ه بش����كل خاص بإرس����الهم إلى
إيران وتدريبهم هناك.
وتثي����ر ش����بكة العالق����ات الواس����عة
لقاآن����ي ف����ي المنطق����ة قلق خب����راء األمن
الباكستانيين الذين يتوقعون أن تستخدم
أي
إي����ران عناصر ل����واء “زينبي����ون” في ّ
ص����راع طائف����ي محتم����ل قد يح����دث في
باكستان.

أوراق إيرانية
تغذي إيران بق����وة النزاعات الطائفية
في باكس����تان المجاورة ،لتحقيق أهداف
أيديولوجية بحتة .فباكس����تان تشهد بين
حي����ن وآخر اندالع ش����رارة صراع س����ني
ش����يعي نتيجة لهجوم عل����ى مناطق ذات
أغلبية ش����يعية أو عقب خط����اب متطرف
ألحد رجال الدين الشيعة.
وتثير تلك األح����داث مخاوف حقيقية
ل����دى الخب����راء والمتابعين م����ن إمكانية
ح����دوث ص����راع طائفي في باكس����تان من
ش����أنه أن يع ّرض األم����ن الداخلي للخطر
ويؤدي إلى انتشار الفوضى.
وترتب����ط إي����ران بعالق����ات وثيقة مع
عناصر ش����يعية بارزة في باكس����تان منذ
الع����ام  ،1979فف����ي هذه الس����نة بالذات تم
تأس����يس حركة “نف����اذ الفق����ه الجعفري”
ف����ي مدين����ة ب����كار الباكس����تانية ،بقيادة
عارف حس����ين الحسيني ،وهو أحد طالب

قائ����د الثورة اإليرانية آي����ة الله الخميني.
وحاول الحس����يني منذ تأس����يس الحركة
إنش����اء منطقة نفوذ مدعومة من إيران في
باكستان باستخدام شبكاته وأوساطه في
البالد ،مستغال األجواء األيديولوجية التي
خلقتها ما تس����مى بـ”الث����ورة اإليرانية”،
حيث بدأ باتباع سياس����ات لصالح إيران
في المدارس الدينية الباكستانية ،وأرسل
الش����بان إلى إيران بحجة التعليم ،ليكون
بذل����ك م����ن رواد األيديولوجي����ة الثوري����ة
اإليرانية في باكس����تان ،والتي اكتس����بت
بعدا جديدا خالل الس����نوات الماضية من
خالل تأسيس لواء “زينبيون”.
ويقول الباحث آيدن غوفن إنه “بفضل
التعليم والش����بكات التي أنش����أتها إيران
لس����نوات طويل����ة ،عبر الحس����يني ،بدأت
طهران في تجنيد مس����لحين من باكستان
بسهولة بالغة للقتال نيابة عنها في أماكن
أخرى”.
ويوض����ح أن “تأثي����ر إي����ران عل����ى
المجموعات الش����يعية في باكستان يعتبر
مهم����ا ،حي����ث ش����هدت الب��ل�اد بتحريض
مباش����ر من إيران أكثر م����ن  3آالف هجوم
طائفي منذ العام  1986راح ضحيتها أكثر
من  10آالف شخص”.
وف����ي المقاب����ل ومن����ذ تأس����يس لواء
“زينبي����ون” فقد ش����هدت مناطق ش����يعية
هجم����ات حي����ث قتل أكثر من  20ش����خصا
إث����ر انفجار وق����ع في مدينة باراتش����ينار
عام  ،2015وتبنت الهجوم جماعة تس����مى
“عس����كر جنجوي” المتش����ددة المناهضة
للشيعة.

وأعل����ن حينها المتحدث باس����مها أن
“الهج����وم نف����ذ انتقاما من إي����ران ونظام
األسد بسبب الجرائم التي ارتكبوها بحق
المس����لمين السوريين” ،محذرا في الوقت
نفس����ه أهالي باراتش����ينار م����ن االلتحاق
بالميليشيات أو السفر إلى إيران.
ومنذ ذل����ك الهجوم ش����هدت المناطق
الشيعية الباكستانية الكثير من الهجمات
واالنفجارات ،فضال عن محاوالت توسيع
رقعة االحتكاكات والتوترات بين الس����نة
والشيعة ،من خالل شن هجمات في شهر
محرم على وجه الخصوص.

دعاية شيعية
اس���تخدم النظ���ام اإليران���ي الدعاية
والتجنيد األيديولوجي لبناء ميليشيات
طائفي���ة موالي���ة ل���ه وتقاتل في س���بيل
نصرة أجندته في سوريا ومناطق أخرى.
وتش���ير العدي���د م���ن الدراس���ات إلى أن
الفق���ر واأليديولوجيا يعتب���ران من أهم
العناصر بيد إيران إلقناع الباكستانيين
باالنضمام إلى لواء “زينبيون”.
ويؤك���د غوفن أن “الدعاية الش���يعية
لعب���ت دورا مهما في زي���ادة اإلقبال على
االلتح���اق باللواء ألس���باب أيديولوجية،
من خالل تس���ليطها الضوء على الرموز
الديني���ة والعتبات التي تم اس���تهدافها
خالل الحرب في س���وريا أو عبر هجمات
تنظيم داعش اإلرهابي”.
ويضي���ف أن “الدعاي���ة أدت إلى بث
الحق���د والكراهي���ة تج���اه المجموعات

الس���نية المعارضة في سوريا ،وتشجيع
المقاتلي���ن عل���ى الذه���اب إلى س���وريا
لحماي���ة العتب���ات المقدس���ة” ،كم���ا
وع���دت طهران المقاتلين الش���يعة بأنهم
سيموتون كش���هداء في حال قتلهم خالل
المعارك ،وأنها س���تدفنهم ف���ي مدينة قم
اإليرانية المقدسة.
واس����تغل النظ����ام اإليران����ي ورق����ة
الم����ال للضغ����ط عل����ى الباكس����تانيين
الفقراء للمش����اركة في ميليشياتها ،حيث
وعده����م بمنحهم الجنس����ية اإليرانية لهم
ولعائالتهم ،وتأمين ف����رص عمل ورواتب
له����م ،وإال س����يواجهون خط����ر الطرد من
إي����ران ،خاصة أولئ����ك الذين لج����أوا إلى
األراضي اإليرانية.
وتش����ير التقارير إلى أن إي����ران تقدم
للمقاتلي����ن في ل����واء “زينبي����ون” وعودا
براتب شهري يتراوح بين  700و 750دوالرا
أميركيا ،وإجازة لمدة  15يوما كل  3أشهر.
ويض����م الل����واء مرتزقة باكس����تانيين
مأجوري����ن م����ن إي����ران ،بناء عل����ى وعود
مختلف����ة ،معظمهم متعلمون بش����كل أكبر
مقارنة مع المجموعات األخرى المدعومة
من إيران.
وكثير من المقاتلي����ن المنتمين للواء
من الطالب الباكس����تانيين الذين سافروا
إل����ى إي����ران به����دف التعلي����م ،أو هم من
الحج����اج الباكس����تانيين الذي����ن يزورون
ّ
إي����ران به����دف أداء الش����عائر الش����يعية.
وتعتبر جامعة “المصطفى” العالمية ،في
مدينة ق����م اإليرانية ،من أهم نقاط التحاق
الطلبة الباكستانيين بلواء “زينبيون”.

أموال وغسيل أدمغة وتوظيف ديني ..وسائل تركيا لحشد المرتزقة
لن��دن – أع���ادت عملي���ات تجني���د
المرتزقة الس���وريين الذي���ن يقاتلون في
ليبي���ا وأذربيجان تس���ليط الضوء على
ظ���روف التجني���د الت���ي تتبعه���ا تركيا
عبر اإلغ���راءات المالية وغس���ل األدمغة
والتوظي���ف الدين���ي لتحقي���ق أهدافها
األيديولوجي���ة واالس���تراتيجية ف���ي
تدخالتها الخارجية.
وش���كا عدد كبير م���ن المرتزقة من
تراج���ع تركي���ا ع���ن وعوده���ا المالية
واإلغ���راءات الت���ي قدمتها له���م للقتال
في ليبي���ا أو أذربيجان مؤخ���را ،بعد أن
عملت بش���كل كبي���ر على جل���ب المئات
من المرتزق���ة للقتال في منطقة ناغورني
ق���ره باغ المتنازع عليه���ا بين أذربيجان
وأرمينيا.
وق���ال المرص���د الس���وري لحق���وق
اإلنس���ان ف���ي تقري���ر جدي���د إن تبعات
عملي���ات التجنيد تش���ابهت إل���ى حد ما
مع م���ا يوجد في ليبيا وأذربيجان ،حيث
اكتشف المرتزقة خديعة الجانب التركي
بعد تنصل أنقرة من تعهداتها المالية.
وأوض���ح المرص���د ،ال���ذي يحظ���ى
بمصداقي���ة وموثوقي���ة دولي���ة عالي���ة،

أن نح���و  342مقات�ل�ا ع���ادوا إلى
س���وريا م���ن أذربيج���ان بع���د أن
تنازلوا ع���ن كل ش���يء بما في
ذل���ك مس���تحقاتهم المادي���ة،
وكذا األم���ر مع المرتزقة في

ليبيا حيث لم تصرف لهم الرواتب التي
أي
وعدتهم أنقرة بها ،ولم يحصلوا على ّ
امتي���ازات ،إضافة إلى إلقاء القبض على
المهاجرين غير الشرعيين منهم الذين ت ّم
إيقافه���م في مياه المتوس���ط بالقرب من
السواحل األوروبية.
وتش���ابهت مراحل التجنيد للمرتزقة
الس���وريين ابتداء من مراكز االنطالق
وطرقه���ا ،حي���ث ينتق���ل المرتزق���ة
المجندون إلى ليبيا وأذربيجان من
األراضي التركية بعد تلقيهم لتدريبات
ضمن معس���كرات تركية بعد جلبهم من
األراضي السورية ،ويتم تجنيد المرتزقة
المرس���لين إلى طرابلس والمرسلين إلى
ناغورن���ي قره ب���اغ في مكات���ب للتجنيد
بالمناطق الخاضعة للسيطرة التركية في
شمال سوريا ،من قبل الفصائل الموالية
ألنق���رة وبدعم م���ن المخاب���رات التركية
واس���تعانة بالش���ركات األمني���ة التركية
الخاصة.
والح���ظ المرص���د الس���وري ،الذي
يتخ���ذ من بريطاني���ا مق ّر ًا ل���ه ،أنّ عدد
المكاتب التي تختص بتجنيد المرتزقة
الس���وريين لليبيا كانت أكثر انتش���ا ًرا

وتوسع ًا في عملها من تلك التي تختص
بإرس���ال المرتزقة إلى أذربيجان ،ومن
هذه المكاتب مكتب عفرين شمال حلب،
ومكتب تحت إش���راف فرق���ة الحمزات،
ومكت���ب تدي���ره الجبهة الش���امية ،كما
افتتح لواء المعتصم مكت ًبا له في قرية
قيباريه ،إضافة إلى مكتب تحت إشراف
ح���ي المحمودية.
ل���واء الش���مال ف���ي
ّ
وقدّمت أنقرة للشباب السوري عدد ًا من
المغريات والمحفزات ،كالراتب المغري
ف���ي وقت يعاني فيه هؤالء الس���وريون
م���ن الفقر والع���وز ،حيث تم تخصيص
راتب يت���راوح بي���ن  1500و 2000دوالر
لمن يج ّن���د ضمن المرتزقة الس���وريين
المرس���لين إلى أذربيج���ان ،عالوة على
تقديم خدمات إضافية تتكفل بها الدولة
المضيف���ة ،ووع���ود بمن���ح الجنس���ية
التركية.
وكشف المرصد أن عمليات التجنيد
للمرتزق���ة المرس���لين إل���ى أذربيج���ان
اعترضته���ا صعوبات واجه���ت تركيا،
وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين
الذه���اب للقت���ال إل���ى جان���ب القوات
األذري���ة ،بس���بب العام���ل “الطائف���ي”

باإلضاف���ة إل���ى الخس���ائر البش���رية
الكبيرة التي لحقت بصفوف المقاتلين
المرس���لين ،حت���ى أن بعض ه���ؤالء لم
يكون���وا على دراية أن الق���وات األذرية
من الطائفة الش���يعية ،وعادوا بعد ذلك
إلى س���وريا بعد معرفته���م ،إلى جانب
ع���دم وجود عداء بي���ن الجانب األرمني
المع���ادي لتركي���ا هناك والس���وريين،
ناهيك عن األوضاع الصعبة للمقاتلين.
ف���ي المقابل لم تش���هد أنق���رة تلك
الصعوب���ة عن���د تجنيده���ا للمرتزق���ة
الذاهبي���ن إل���ى ليبي���ا بس���بب وحدة
االعتقاد والمذهب الديني للبالد الموفد
إليه���ا المرتزق���ة ،واخت�ل�اف االعتقاد
الدين���ي للع���دوّ المزعوم وهو روس���يا
والتحريض على الثأر نظير ما اقترفته
موسكو في سوريا.
وتع���رض المجن���دون الس���وريون
كمرتزقة إلى سلسلة من عمليات الخداع،
فقد تم إقن���اع المرتزقة المرس���لين إلى
أذربيجان بأنهم لن يش���تركوا في أعمال
القتال بل س���يقتصر دورهم على حراسة
منش���آت النف���ط األذري���ة الت���ي ترتبط
بتعاق���دات مع الجان���ب التركي ،ومن ثم

تم نقله���م إلى تركيا ثم نقل���وا جو ًا إلى
أذربيج���ان وش���اركوا ف���ي القتال ضمن
الصفوف األولى.

العامل «الطائفي» سبب
صعوبة لتركيا من أجل
إرسال المزيد من المرتزقة
للقتال إلى جانب القوات
األذرية
أما ف���ي حال���ة المرتزقة المرس���لين
إل���ى ليبيا فقد ت���م خداعهم بش���كل أكبر
عن طريق إيهامهم بأنهم سيس���تخدمون
في عملي���ات قتالي���ة تنفذ ض���د الجنود
مما مارس���وه
الروس ف���ي ليبيا،
ً
انتقاما ّ
في س���وريا من عمليات قتل وغيرها ،وأن
المرتزقة س���يقاتلون إل���ى جانب الجيش
التركي ،األمر الذي كان خالف ذلك ،إذ أن
الجي���ش التركي لم يش���ارك في المعارك،
باستثناء بعض الخبراء والضباط الذين
يتحصنون في غ���رف عمليات بعيدة عن
جبهات القتال.

