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املخص

اًدا إلى التقارير واألخبار الدولية ستنترصد هذه الورقة وجود القواعد العسكرية اإليرانية في سورية، ا

 التواصل االجتماعي التي تعد أحد املصادر في هذا امليدان.واإلقليمية واملحلية، وكذلك وسائل 

اعتمدت الورقة على عملية رصد لجملة من التقارير املختلفة عن وجود إيران العسكري الرسمي في 

سورية، إضافة إلى امليليشيات املنبثقة منها واملدعومة من قبلها واملتحالفة معها من الداخل السوري، 

 انب النظام السوري.وتحارب جميعها إلى ج

تعود العالقات بين النظامين السوري واإليراني إلى مرحلة السبعينيات بعيد اندالع الثورة اإلسالمية 

؛ في معارضة الطرفين (1)اإليرانية، حيث وجد كل طرف في اآلخر مخرًجا لعدد من القضايا املحورية لكليهما

ن مصر و"إسرائيل"، وكذلك مواقفهما من قضايا منطقة للنظام العراقي، ومعارضة خطة السالم املنفردة بي

 الشرق األوسط ومنها األزمة اللبنانية، وحاجة إيران إلى حليف استراتيجي دائم في املنطقة. 

تطور هذا الحلف على مدار عقود وأحداث مرت على املنطقة )الحرب الخليج األولى، الحرب الخليج 

 في لبنان(.  2006ية وحرب الثانية، حرب العراق، األزمة اللبنان

، تدخلت إيران بقوة في سورية، لتتكشف في ما بعد األبعاد العسكرية 2011مع قيام الثورة في عام 

 واالستراتيجية إليران في سورية واملنطقة عموًما.

 

ا
ً
 التدخلااإليرانيافياسوريةاا-أول

بالنسبة إلى القوى اإلقليمية والدولية كافة، على صعيد عمليتي  ال يمكن إنكار دور سورية الجيوبولتيكي

الحرب والسالم في منطقة لم تزل تشهد من غياب االستقرار الكثير منذ سنين االستقالل والدول الُقطرية. 

ويتعاظم هذا الدور بالنسبة إلى األطراف املعنية، ويقّل بحسب األحداث الكبرى التي تمر بها املنطقة بصورة 

 عامة وسورية خصوًصا.

كانت هنالك جملة من الدوافع وراء صناع القرار اإليراني لتحديد شكل وجودهم ودورهم في سورية 

ا للمصالح االستراتيجية اإليرانية في الشرق األوسط،  ا حيويًّ
ً
"تحديًدا بعد اندالع الثورة"، فسورية تعد منفذ

وكالئها في لبنان "حزب هللا" وفلسطين "حماس والجهاد حيث وفر نظام األسد قناة تواصل مهمة بين إيران و 

اإلسالمي". وقدمت إيران الدعم املادي والفني والتقني لبرامج األسلحة الكيماوية السورية. وفي سبيل بقاء 

سورية ضمن دائرة مصالحها اإلقليمية سعت إلى تهيئة األوضاع وضمان قدرة طهران على استخدام سورية 

                                                           
"، 1979حتى قيام الثورة اإليرانية  1945سمر بهلوان، "العالقات السورية اإليرانية منذ نهاية الحرب العاملية الثانية  (1)

 . 2006( 3+4العدد ) -22املجلد  -مجلة جامعة دمشق
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، فمع استمرار تدهور القدرات العسكرية للنظام السوري وفقده السيطرة على شرق ضمن استراتيجيتها

، بذلت إيران جهًدا مكثًفا ومكلًفا لتحقيق أهدافها سواء في استمرار بقاء 2012سورية وشمالها في صيف 

 . (2)األسد في السلطة أو حتى في حالة سقوطه

طهران نظام األسد بمعدات ملكافحة الشغب  ومنذ اندالع االحتجاجات ألول مرة في سورية، زودت

 على تقديمها املشورة حول كيفية التعامل مع التظاهرات، وذلك بناًء 
ً
وتكنولوجيا ملراقبة اإلنترنت، فضال

، وتزايد عنف 2012. وبحلول عام 2009على نجاحها في سحق "الحركة الخضراء" التي شهدتها إيران في عام 

نتفاضة الشعبية، أوعزت إيران إلى "حزب هللا" لالنضمام إلى القتال إلى النظام ضد الشعب وعسكرة اال 

جانب النظام السوري، ونشرت مقاتلين من "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري اإلسالمي". وأشرفت 

" في 2014" وباكستان "2013" وأفغانستان "2012على نشر مقاتلين من امليليشيات الشيعية من العراق "

 .(3) ةسوري

وظفت إيران عالقاتها السياسية واالقتصادية والدينية لدعم النظام السوري، قبل أن تدخل بثقلها 

 العسكري واألمني، ثم اشتغالها على تغيير الخارطة الديمغرافية كواحد من أهدافها الرئيسة.

واستخدام قوات تطور جهد طهران في الوضع السوري كلما تعقد الوضع وتأزم، فأرسلت بعثات تدريبية 

برية تابعة للحرس الثوري اإليراني، وأيًضا أجهزة االستخبارات. وقد انكشف حجم مشاركة قوات الحرس 

بإعالن مقتل العميد اإليراني حسن الشاطري في ريف  2013الثوري اإليراني في سورية في شباط/ فبراير 

. إذ كان الشاطري في مهمة تتعلق باألسلحة (4)دمشق، وهو قائد في فيلق القدس واملسؤول عن امللف اللبناني

 . (5) الكيماوية وقاعدة إطالق صواريخ سكود بالقرب من حلب

ا بالقرب من دمشق في آب/ أغسطس  48وكذلك اخُتِطف  ، حيث أفرج عنهم في كانون الثاني/ 2012إيرانيًّ

إليراني كانوا يعملون داخل ، وتبين الحًقا أن من بين املختطفين أفراد من الحرس الثوري ا2013يناير 

سورية، منهم قادة في وحدة الشهداء التابعة لحرس الثوري اإليراني "مقاطعة أذربيجان الغربي"، املمثل 

                                                           
(2) "Iranian strategy in Syria  9. ص 2013"، مشروع التهديدات الحرجة ومعهد دراسات الحرب، أيار/ مايو 
 15مايكل آيزنشتات " التدخل العسكري اإليراني في سوريا: اآلثار طويلة األمد" معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى،  (3)

 2015تشرين األول/ أكتوبر 

 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-military-intervention-in-syria-long-

term-implications  
s Critical Threats Project, ’AEIويل فولتون، "اغتيال قائد القوات اإليرانية العامة حسن الشاطري في سورية"،  (4)

February 28, 2013. Available at: 

 http://www.irantracker.org/analysis/fulton-assassination-iranian-quds-force-general hassan-shateri-

syria-february-28-2013  
(5) Iranian strategy in Syria"  .مصدر سابق ، 
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السابق لزعيم الثورة اإليرانية علي خامنئي، قائد لواء اإلمام الصادق الرابع عشر "مقاطعة بوشهر"، قادة 

 ان لهم الخبرة في التدريب على مكافحة التمردات.. حيث ك(6)عسكريين بلواء املهدي الثالث

وقد ظهر تأثير القوات اإليرانية في عمليات النظام من خالل املشورة التي قيل إنها قدمت من طرف 

، حيث الحركة الجماهيرية في سورية لم تكن في املدن بل 2012"قاسم سليماني" في كانون الثاني/ يناير 

. ركز األسد قواته في املدن (7)ذلك فإن أزمة سورية ليست أزمة ستدمر الحكومةفي القرى، ل -وماتزال-كانت 

ومنع ظهور أية بوادر معارضة في حين ازدهرت املعارضة في املناطق الريفية، وعلى الرغم من أن قوات األسد 

لى أي فقدت سيطرتها على عدد من األحياء حتى في املدن الرئيسة، فإنها منعت املعارضة من السيطرة ع

، حيث تحولت املنطقة إلى أرض نشطة للموظفين (8)عاصمة ألي محافظة. برز ذلك في تطهير الزبداني

اإليرانيين في سورية، وتشير التقارير أن الحرس الثوري اإليراني وفيلق القدس أنشأا قاعدة تشغيل قريبة 

 .  (9)هناك

 

 

 

 

                                                           
 وكالة فارس، "قتل ذائدنا"، (6)

February 13, 2013. Available in Persian: http://www.freezepage.com/1360771844OGNASYPPPJ  
همدان:" القائد قاسم سليماني في مؤتمر صحوة الشباب اإلسالمي في افتتاح املؤتمر: لقد  "مؤسسة مهندس ي باسيج (7)

 فوجئ األعداء بمسار األحداث في املنطقة"،

January 18, 2012. http://goo.gl/TSn35, accessed March 7, 2012. Translated by Will Fulton, Critical Threats 

Project . 
 YNet News؛ 2013شباط/ فبراير  14اللبنانية"،  -مقتل جنرال إيراني كبير بالقرب من الحدود السوريةالغادريان: "  (8)

  2013شباط/ فبراير  14"متمردون: مسؤول إيراني قتل في غارة جوية على سورية" 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4345171,00.html  
 : 2012شباط/ فبراير  9القدس يقدم املشورة لنظام األسد" الديلي تلغراف، أليكس سبيلوس: "سورية: فيلق  (9)

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9072798/Syria-Irans-elite-Quds-force-

advising-Assad-regime.html  

 10ذ املعركة على طول طريق الى بيروت" البوابة" الجيش السوري الحر يتراجع امام حزب هللا، ويتوعد بان يأخ

 . 2012األول/ أكتوبر  تشرين
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ا اوامليليشيات اللدوائراواإلدارات اتفصيلي ابياني ااإليراني،ارسم االثوري االحرس اقبل اتدارامن التي

ا(10)املصدر:اجريدةاالديلياميل

 

 

 

 

 

  

                                                           
 صحيفة الديلي ميل:  (10)

"Inside 'the Glasshouse': Iran 'is running covert war in Syria costing BILLIONS from top secret spymaster 

HQ near Damascus airport   2016آب/ أغسطس  30' 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3718583/Leaked-intelligence-dossier-reveals-location-secret-

Iranian-spymasters-HQ-Syria-codenamed-GLASSHOUSE-Iran-fighters-ground-Assad.html 
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 رسمابيانيالكبارااملسؤولينااملعروفينافياالبعثةاالستشاريةااإليرانيةافياسورية

 

 

يعد اإلمداد الجوي من أهم مكونات الدعم اللوجستي اإليراني لسورية، قبل أن تفتح ممًرا لها عبر 

األراض ي العراقية إلى سورية، وقد خصصت إيران ثالث شركات طيران لنقل املعدات العسكرية واألفراد من 

ت دمشق تستخدم منذ . إضافة إلى ثالث طائرات نقل عسكرية. وكما هو معلوم كان(11)إيران إلى سورية 

 .  (12) وقت طويل مركًزا رئيًسا لتزويد حزب هللا باألسلحة

                                                           
(11)  Iranian strategy in Syria 16"، مصدر سابق. ص 
 ، 2011أيار/ مايو  11ألول لألسلحة اإليرانية الغير مشروعة" رويترز "سورية املقصد ا (12)

http://www.reuters.com/article/2011/05/11/iran-syria-un-idAFN1124196820110511  
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وشمل الدعم اإليراني لقوات األسد تدريب الوحدات العسكرية الجديدة. إذ تساعد إيران ميليشيات 

املوالية للحكومة، وقام الوكالء والشركاء االقليميون إليران "حزب هللا اللبناني والجماعات  الشبيحة

 الشيعية العراقية املسلحة" بتعزيز قوات النظام في محاولة للمحافظة على املصالح املشتركة. 

حاجة  وقد أوضح القائد العام للحرس الثوري اإليراني محمد علي جعفري في مؤتمر صحافي أنه "ال

ألف من القوات الشعبية تسمى  5للدعم الخارجي من أجل الحفاظ على األمن في سورية، حيث هناك 

ا على  2013. وفي عام (13)الجيش الشعبي تقاتل الى جانب الجيش السوري" أضفى النظام وإيران طابًعا رسميًّ

، إضافة الى (14)والتدريب املتقدمهذه امليليشيات، وأطلقا عليها اسم جيش الدفاع الوطني املزود باملعدات 

ا لنظام األسد. (15)دعم قوات الشبيحة
ً
 القوات األكثر والء وتطرف

                                                           
 https://goo.gl/M3238s : 2012أيلول/ سبتمبر  16وكالة إيرنا، " الجعفري: نحن لن نهاجم في البداية"، (13)
؛ سكوت لوكاس، 2013كانون الثاني/ يناير  21وكالة األنباء الفرنسية: " سورية تنبي قوة شبه عسكرية بمساعدة إيران" (14)

 ,EAWorldViewألف رجل" في ثالث خطوات سهلة،  50حزب هللا السورية،  -"القصة الحقيقية مليليشيات إيران

February 12, 2013  
الجرامية املرتبطة بعائلة األسد في الالذقية وطرطوس، وكانت معروفة بتهريب ميليشيات نمت من خالل الشبكات ا(15)

سميت كذلك لسيارة املرسيدس الشبح التي كانت تستخدم في  -البضائع من وإلى لبنان، وعرفت هذه العصابات بالشبيحة

كثر احتماال ملواصلة القتال ، وكانت هذه امليليشيات مسؤولة عن أشد أشكال العنف وحشية ضد السكان. وهي األ-التهريب

بعد انهيار النظام، وهذا أوضحه واحد من عناصر هذه امليليشيات: "أعرف ان السنة سوف تنتقم ملا فعلناه، وسأحارب 

 من اجل ضمان مستقبل جيد ألبنائي واحفادي، هذه املعركة: هي اما النصر او املوت، ال خيار ثالث لهما"،

 Mugh Macleod and Anna Flamand, “Inside Syria’s shabiha death squads,” Toronto Star, March 14, 2013. 
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الذين كانوا تحت قيادة العميد محمد جعفر السعدي  -ويقال إن املخططين العسكريين اإليرانيين 

 في سورية قسموا سورية إلى "خمس ج
ً
بهات"، تضم الجبهة القائد األعلى للقوات اإليرانية املعينين مؤخرا

، ولدعم عملياته (16)الشمالية والجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية وجبهة القيادة املركزية، الجبهة الساحلية

( مارع: 1في سورية، أنشأ الحرس الثوري عدًدا من القواعد العسكرية الرئيسة في أنحاء البالد جميعها: )

( قاعدة االمام 4( قاعدة املجنزرات: حمص؛ )3حلب؛ )( جبل عزان: مدينة 2شمالي غرب محافظة حلب؛ )

 ( قاعدة زينب: جنوبي دمشق.5الحسين: دمشق؛ )

كذلك يوجد مستشارون من الحرس الثوري اإليراني بصورة دائمة في: مطار الشعيرات )جنوب حمص(؛ 

 . (17)أرض( -)صواريخ بالستية/ أرض 156و 155لواء املدفعية والصواريخ 

ا

ااملدعومةامناإيرانافياسوريةاالقواتا-ثانًيا

يعتمد الحرس الثوري على وحدات توصف بـ "الفيلق األجنبي في الحرس الثوري اإليراني" تتكون من غير 

 ؛ وهم: (18)اإليرانيين، ُيجَندون وُيدَربون وُيجَهزون للقتال في سورية

 

اقواتا)لواءاأبواالفضلاالعباس(ا-1

، أول ميليشيا شيعية مكونة من مقاتلين أجانب تقيم «العباسلواء أبو الفضل »وهي منبثقة عن 

 من العراقيين. ومنذ عام 
ً
 في سورية، يتألف أساسا

ً
كانت هذه القوات منتشرة في منطقة  2013معسكرا

كان أول انتشار لها خارج دمشق في منطقة  2015دمشق وجنوبها، إال أنه في املدة ما بين شباط وآذار 

 . (19)ورية باسم "لواء ذو الفقار"الالذقية في شمال س

                                                           
 صحيفة ديلي ميل، مصدر سابق. (16)
(17) "Controlled and Hezbollah Units in Syria-, IRGC-Understanding the Syrian Civil War, Part 2: IRGC  "11 

  2016تشرين الثاني/ نوفمبر 

https://medium.com/@x_TomCooper_x/understanding-the-syrian-civil-war-part-2-irgc-irgc-controlled-

and-hezbollah-units-in-syria-f17907e44ee5  
 جغرافية توزع الشيعة في سورية، معهد واشنطن:  (18)

https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PF138Appendices/PF138_Appendix_7.

pdf  
  2015أيار/ مايو  29فيليب سميث، " املقاتلون األجانب الشيعي العراقيون يبرزون مجددا في سورية" معهد واشنطن،  (19)

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/iraqi-shiite-foreign-fighters-on-the-rise-

again-in-syria  
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الواءا)الفاطميون(ا-2

، من 1980اإليرانية في عام  -أو فيلق )الفاطميون( الذي يعود تأسيسه إلى بداية الحرب العراقية

.  انخرطوا في الحرب السورية بطلب من قادتها وهو سيد علوي (20) الالجئين األفغان من الهزارة في إيران

شخًصا، عملوا إلى جانب  25ت النواة األولى للواء )الفاطميون( في سورية من وأبو حامد. حيث تشكل

 . (21) املجموعات العراقية الشيعية

 

الواءا)الزينبيون(ا-3

في إثر نشر شريط  2015إعالمًيا في أواخر أيار/ مايو « بارزة»بصورة « الزينبيون »ظهرت قضية لواء 

مقاتلون باكستانيون شيعة يحاربون إلى جانب النظام مسجل لوكالة األناضول لألنباء، ويظهر فيه 

 . (22)السوري، ويعلنون انتماءهم لهذا اللواء

يتكون لواء )الزينبيون( من مئات الشباب الباكستانيين الشيعة من أبناء غرب باكستان خاصة 

الشيعية  القبيلتين "توري" و"بنجش"؛ ومن غير املستبعد أن يضم اللواء كذلك شباب طائفة الهزارة

 .(23) األفغانية

، وعمل 1000وبحسب املصادر فإن عدد الباكستانيين الشيعية املنخرطين في هذا اللواء قد يصل إلى 

في املدن السورية "دمشق وحلب ودرعا وحماة"، ومهمته األساسية هي حماية األضرحة الشيعية بحسب ما 

 .(24) تزعم إيران

                                                           
  2014حزيران/ يوليو  3فيليب سميث، "مقاتلو إيران من الشيعة األفغان في سورية"، معهد واشنطن،  (20)

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/irans-afghan-shiite-fighters-in-syria  
كانون  28ها بإيران"، معهد العالم للدراسات فاطمة الصمادي، "زوايا أخرى لدراسة ظاهرة امليلشيات الشيعية وعالقت (21)

 2018الثاني/ يناير 

http://alaalam.org/ar/politics-ar/middle-east-ar/item/637-693280118  
 2015أيار/ مايو  28الجزيرة نت، "الزينبيون.. باكستانيون يقاتلون دفاعا عن األسد"  (22)

https://goo.gl/ZMakST  

 الزينبيون الباكستاني الذي يقاتل مع االسد في سوريا موقع اليوتيوب: لواء 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ_SRJ7BSus  
  2015حزيران/ يوليو  13واملجال الحيوي اإليراني الجديد" «.. الزينبيون »الشرق األوسط، "لواء  (23)

https://goo.gl/STKcyk  
كانون األول/  20باكستاني شيعي للقتال الى جانب األسد"  1000يضم أكثر من  شبكة شام اإلخبارية، "لواء زينبيون  (24)

 2017ديسمبر 

https://goo.gl/c3vt6V  
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 حزباهللاا"لبنان"ا-4ا

ا مباشًرا في سورية، فمع فْقد حزب هللا اللبنا ني هو أهم الشركاء اإلقليميين إليران، حيث لعب دوًرا قتاليًّ

، دخل حزب هللا بقوة لدعم األسد. وعمل على ضمان مرور 2012النظام السيطرة على أجزاء من سورية في 

 . (25)2012شحنات األسلحة اإليرانية الى سورية منذ صيف عام 

هدف الحزب من خالل تدخله إلى املحافظة على خطوط اإلمداد من األسلحة التي تأتيه من طرف إيران. 

وقد كان مقاتلو حزب هللا أكثر مالئمة في تقديم املشورة والتدريب للقوات املسلحة السورية لخبرتهم في 

يث واجه الخبراء النزاعات منخفضة الكثافة من جهة وبسبب عامل اللغة العربية من جهة أخرى، ح

 اآلخرون الصعوبة في إيصال املعلومة. ووجد النظام في قوات حزب هللا القوة البرية املكملة لقواتها املدرعة. 

وقد شارك مقاتلو الحزب في عمليات القنص والقتال املضاد وحماية املرافق واالشتباك املباشر مع 

، خالل معركة 2012قتال املباشر داخل سورية في عام قوات املعارضة. وكانت أولى مشاركة لحزب هللا في ال

 حيث تم نشر قناصة من الحزب.  (26)الزبداني

، عندما قام مقاتلو حزب هللا، 2013قام حزب هللا بتصعيد دوره القتالي في منتصف شباط/ فبراير 

ومنذ ذلك  بدعم من القوات السورية وامليليشيات املوالية لألسد بشن هجوم بري في منطقة القصير. 

 الوقت، تحولت القصير إلى قاعدة عسكرية لحزب هللا. 

أو  101/102/103يحتفظ الحزب بثالث وحدات "ألوية" في سورية، أشير إليها باسمين مختلفين )ألوية 

 ُجهزت هذه الوحدات بمعدات الحرس الجمهوري.  2014( تنتشر في دمشق، وفي عام 301/302/303ألوية 

ن حزب هللا في منطقة حلب، على شكل وحدتين هما: لواء الرضوان ولواء كذلك تنتشر وحدات م

مقاتل في  8000إلى  5000االنتقام، حيث يوجدان بالقرب من مدرسة املدفعية. نشر حزب هللا حوالى 

                                                           
 ، 2012اذار/ مارس  27وزارة الخزانة األميركية، "الخزانة تستهدف شحنات األسلحة اإليرانية"،  (25)

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1506.aspx 

"الخزانة تعتبر النظام السورين واخرون يشاركون في شبكات شراء األسلحة وأجهزة االتصاالت ويحدد الطائرات اإليرانية 

 ،2012أيلول/ سبتمبر  19املحظورة"، 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1714.aspx . 
تقع بلدة الزبداني بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، وتقع وسط طريق اإلمداد التاريخي من دمشق الى مقر حزب   (26)

 هللا في اللبناني في بعلبك. 
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. (27) منهم. لقد شاركت املجموعة في كل معارك رئيسة في الحرب 1600الساحة السورية، وقتل أكثر من 

 . (28) آالف مقاتل منتشر في جنوب سورية 10تقرير عن وجود أكثر من ومؤخًرا نشر 

 

ا

ا
ً
 امليليشياتاالشيعيةاالتابعةاإليراناا-ثالث

يوجد مقاتلون شيعة عراقيون وباكستانيون وأفغانيون يقاتلون أيًضا في سورية لدعم األسد. لعبت 

 
ً

إليران في العراق، وتعول عليها في مساعدتها  امليليشيات الشيعية العراقية، املدعومة من إيران، دوًرا فاعال

 على ضمان مصالحها في حال سقوط األسد. 

                                                           
 منظمة االتحاد ضد البرنامج النووي اإليراني: "نظام األسد وكيل إيران في الحرب في سورية"  (27)

https://www.unitedagainstnucleariran.com/assad-syria  
أيلول/ سبتمبر  Hezbollah has 10,000 men facing Israel's Golan, claims commander  "20ميدل إيست آي: " (28)

2017 

http://www.middleeasteye.net/news/hezbollah-golan-heights-israel-syria-1645079178  
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، عندما قتل جعفر حطاب، 2012ظهرت أول الدالئل على وجود هذه امليليشيات في سورية في أوائل عام 

وقد صّعد . (30) الشيعية العراقية املدعومة من إيران في حماة (29) وهو قيادي في جماعة عصائب أهل الحق

، 2012ا في خريف عام املسلحون العراقيون الشيعة مشاركتهم في النزاع في سورية، وأصبح وجودهم علنً 

 . (31) مع تشكيل لواء )أبو فضل العباس(

 

احركةاحزباهللاا"العراق"ا-1

الجناح العسكري الشيعي املحلي في العراق، يخضع مباشرة الى الحرس الثوري اإليراني، وهو رابع وحدة 

 انتشرت في سورية بعد قوة النمر، ولواء صقور الصحراء، وحركة النجباء. تشتمل على وحدات: 

ي من نوع : ه(33): التشكيل القتالي الرئيس ي لحركة حزب هللا، كتائب الصابرون(32)كتائب حزب هللا

 . حركة العبدال: وهي جديدة في سورية. 2015الوحدات الخاصة وانتشرت في عام 

 وتوجد وحدتان تتناوبتان في سورية هما لواء على األكبر ولواء القاهرة. 

 

احزباهللاا"سورية"ا-2

، عملت إيران على تنظيم امليليشيات الشيعية السورية، وجندتهم من خالل 2013في منتصف عام 

، ظهر عدد من هذه امليليشيات يسمى نفسه "حزب هللا في سورية". 2014بكات املحلية. وابتداًء من عام الش

هو الفرع املحلي للحرس الثوري اإليراني في سورية، ويتباهى قادة الحرس بأنه أكبر من حزب هللا/ لبنان 

                                                           
 هل الحق:عصائب أ (29)

 http://jihadintel.meforum.org/group/86/asaib-ahl-al-haq  
أيار/  19موقع اليوتيوب: "وفاة عضو في عصائب اهل الحق في حماة، سورية"؛ "وفاة مؤيد لجيش املهدي في سورية"،  (30)

 .2012مايو 

 http://www.youtube.com/watch?v=mVVDKb2HcNk . 
)31( Iranian strategy in Syria مصدر سابق. ص24؛ ،"Hizballah Cavalcade: What is the Liwa’a Abu Fadl al-Abbas 

(LAFA)?: Assessing Syria’s Shia “International Brigade” Through Their Social Media Presence  

http://jihadology.net/2013/05/15/hizballah-cavalcade-what-is-the-liwaa-abu-fadl-al-abbas-lafa-

assessing-syrias-shia-international-brigade-through-their-social-media-presence 

  Liwa Abu al-Fadhal al-Abbasويكبيديا: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liwa_Abu_al-Fadhal_al-Abbas  
)32( Kata'ib Hezbollah http://jihadintel.meforum.org/group/84/kataib-hezbollah  
)33( Kata'ib al-Sabirun http://jihadintel.meforum.org/group/243/kataib-al-sabirun  
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ايا املقاومة اإلسالمية في سورية" : سر (34)وحزب هللا/ العراق. التسمية الرسمية لهذه املنظمة هو "الغالبون 

ويسميهم النظام السوري )قوات الدفاع الوطني(. وهم ينتشرون في مناطق عدة من سورية، بعضها استمر 

 باالسم نفسه أو بأسماء تتغير:

؛ فوج اإلمام (37)؛ لواء السيدة رقية(36)؛ لواء اإلمام املهدي(35)(؛ قوات الرضا2012لواء السيدة زينب )

 (؛ جند املهدي )من شيعة النبل والزهراء(. 2016الحجة )تأسس في كانون الثاني/ يناير 

تجند قوات الدفاع الوطني املتطوعين املحليين املستعدين للقتال ضد فصائل املعارضة، ويتلقون 

التدريب في حروب املدن وحرب العصابات من كل من الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا في مرافق في سورية 

م الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا املجندين على غرار 
ّ
نموذج ميليشيا الباسيج ولبنان وإيران. وقد نظ

يعملون  2015ألف عضو من العلويين السوريين في أواخر عام  50اإليرانية. وتشير التقديرات إلى أن حوالى 

. ومع استمرار الحرب في (38)في الدفاع الوطني بوصفهم قوة مشاة، وتنسق عملياتها مع الجيش السوري

ر إيران في سورية حتى بعد انتهاء الحرب أو ذهاب سورية، فإن هذه الجماعات الشيعية املسلحة تقوي دو 

 . (39)األسد

  

                                                           
)34( Al-Ghalibun http://jihadintel.meforum.org/group/230/al-ghalibun  

  2015تموز/ يوليو  Ridha: Syrian Hezbollah-Quwat al  "31أيمن جواد التميمي، " (35)

http://www.aymennjawad.org/17665/quwat-al-ridha-syrian-hezbollah  
  2016تموز/ يوليو  Mahdi: A Syrian Hezbollah Formation-Imam al-Liwa al  "23أيمن جواد التميمي، " (36)

http://www.meforum.org/6134/liwa-imam-mahdi-syrian-hezbollah  
  2015آب/ أغسطس  Sayyida Ruqayya: Recruiting the Shi'a of Damascus-Liwa al  "12أيمن جواد التميمي، " (37)

http://www.aymennjawad.org/17718/liwa-al-sayyida-ruqayya-recruiting-the-shia  
 "نظام األسد وكيل إيران في الحرب في سورية"، مصدر سابق.  (38)
  2016آذار/ مارس  8فيليب سميث، " كيف تقوم إيران ببناء حزب هللا السوري" معهد واشنطن،  (39)

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/how-iran-is-building-its-syrian-hezbollah  
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االقواعداالعسكريةااإليرانيةافياسوريةا-رابًعا

 

 

 املقراالرئيساللحرساالثوريااإليراني -1

أو ما يعرف "بالبيت الزجاجي/ مقار شيشاي بالفارسية" وهو داخل مطار دمشق الدولي، وهو بناء 

غرفة، فيها عدد من  180محصن ذو جدران مضادة لالنفجار، مؤلف من خمسة طوابق، ويحوي 

الدوائر، بما في ذلك مكافحة التجسس والخدمات اللوجيستية والدعاية وقيادة املرتزقة األجانب، 

. ولديه خزائن مكتظة بماليين الدوالرات. يعمل في القاعدة حوالى (40)ة إلى االستخبارات اإليرانيةإضاف

 عنصر.  1000

                                                           
war in Syria costing BILLIONS from  Inside 'the Glasshouse': Iran 'is running covertصحيفة الديلي ميل: "(40)

top secret spymaster HQ near Damascus airport '30  2016آب/ أغسطس  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3718583/Leaked-intelligence-dossier-reveals-location-secret-

Iranian-spymasters-HQ-Syria-codenamed-GLASSHOUSE-Iran-fighters-ground-Assad.html  
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سريًرا لكبار الضباط الجرحى. ويترأس املقر  20املبنى يحتوي على غرف للصالة وعيادة خاصة تضم 

س في الحرس الثوري القائد سيد رضا موسوي، املسؤول أيًضا عن التنسيق اللوجستي لقوة القد

 .(41)اإليراني

 

                                                           
  2017تشرين الثاني/ نوفمبر  18الحياة الجديدة: "إيران تتموضع في سوريا"  (41)

http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=34bd22ay55300650Y34bd22a  
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 قاعدةاجبلاعزانافياحلب -2

كلم جنوبي  12"حوالى  2015القاعدة العسكرية األبرز في ريف حلب الجنوبي، أنشئت في بداية عام  

مدينة حلب" ويتجمع فيها مختلف قيادات املليشيات الشيعية، وتعد غرفة العمليات األولى في املنطقة. 

تطل على الطريق السريع بين دمشق وحلب، تضم عدًدا  حرس الثوري اإليراني. يدير هذه القاعدة ال

من امليليشيات؛ وهي ميليشيات "حزب هللا" اللبناني و"حركة النجباء" العراقية، ولواء فاطميين 

 األفغاني، ولواء القدس الفلسطيني، وهم بإمرة قادة الحرس الثوري اإليراني. 

 

 املصدر:اموقعاويكيمابيا:ا

http://wikimapia.org/#lang=en&lat=36.059265&lon=37.174730&z=14&m=bا 

 

وتفرعت عن القاعدة خالل املدة املاضية مجموعة من الثكنات والقواعد العسكرية الصغيرة في 

املنطقة، ومن بينها قواعد جعارة والعدنانية واألربعين وعبطين. وتتوزع تلك القواعد على املناطق الواقعة 

 . (43) . وقد تعرضت هذه القاعدة إلى غارات إسرائيلية عدة(42)ي وشرقي الحاضرجنوب

 

                                                           
  2017تشرين الثاني/ نوفمبر  17املدن، "ماذا تريد إيران من املنطقة شرقي سكة الحجاز؟"  (42)

https://goo.gl/ZWKRr7  
 حساب تويتر، إليزابيث تسوركوف: (43)

 https://twitter.com/Elizrael/status/962443103331344384  
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اقاعدةاالكسوة -3

أظهرت الغارات الجوية والصاروخية املتكررة على مواقع عسكرية في سورية وجود قواعد عسكرية  

كلم جنوب غرب مدينة دمشق، وعلى بعد  15عدة إليران، منها قاعدة الكسوة العسكرية التي تقع بعد 

أن غيران تبني ، حيث أشار تقرير عن هيئة اإلذاعة البريطانية إلى (44)كلم من الحدود "اإلسرائيلية" 50

 قاعدة عسكرية دائمة لها في سورية.

ا

ا  

                                                           
  2017شباط/ فبراير  12موقع واي نت: "تقارير: إسرائيل تستهدف قاعدة عسكرية إيرانية بالقرب من دمشق"،  (44)

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5050707,00.html  
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اتوصلتاالستنتاجاتامناالصوراامللتقطةاعبرااألقماراالصناعيةاإلىاوجوداتوسعةافياهذهاالقاعدة

 

 

االشيباني(ا-قاعدةاجبلاشرقيا)قاعدةااإلماماالحسين -4

في تقرير لوكالة فوكس نيوز بعد الغارة اإلسرائيلية، أظهرت الصور الفضائية أن القاعدة الجديدة تقع  

على بعد ثمانية أميال من شمالي غرب مدينة دمشق، وتدار من قبل قوات فيلق القدس، الذراع 

 3“وتحوي نحو . كانت القاعدة سابًقا للحرس الجمهوري السوري. (45)الخارجي للحرس الثوري اإليراني

 .(46)آالف جندي، يقومون بمهمات في وسط سورية، وكذلك عناصر من )حزب هللا( وميليشيات أفغانية

                                                           
  Satellite images show 'new Iranian base' outside Damascus to house missiles capable ofالتيلغراف، " (45)

hitting Israel "28  2018شباط/ فبراير 

 https://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/28/satellite-images-show-new-iranian-base-outside-

damascus-house /  
  2017تشرين الثاني/ نوفمبر  18شبكة جيرون اإلعالمية، "القوات اإليرانية في سورية.. إحصائية إسرائيلية"  (46)

https://geroun.net/archives/102076  



 القواعد العسكرية اإليرانية في سورية

 
 19 

 

اقاعدةاإزرع -5

بعد اتفاق وقف التصعيد عمل الحرس الثوري اإليراني على تعزيز موقعه في الجنوب السوري،  

. وتهدف إيران لتجنيد (47)هم وتمويلهمفي مدينة إزرع، لتجنيد أبناء املنطقة، وتدريب 313فأحدث اللواء 

 عدد كبير من السوريين، وتشكيل فصائل شيعية محلية.

                                                           
  2017تشرين الثاني/ نوفمبر  17".. الحرس الثوري يمّد نفوذ إيران لجنوب سورية" 313اللواء "بـ يج أونالين، "الخل (47)

https://goo.gl/8r2Bws  
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ا.ا(48)االصورةامناموقعامجلسااملقاومةااإليرانية

 

القاعدةاالعسكريةافيامطارا"السين"ا -6

بغداد في عمق البادية السورية، ويعد من  -يقع مطار "السين" العسكري على يمين طريق عام دمشق 

أكبر القواعد الجوية السورية، يسيطر عليه اليوم الحرس الثوري اإليراني في ما ال يبعد عن الحدود االردنية 

يرانية في مبنى املدرسة املطارية كلم مقابل منطقة الرويشد األردنية. تمركزت قيادة القوات اإل  73أكثر من 

سابقا( الذي تمركز به سرب  697"، إضافة إلى التمركز في بعض مباني )السرب 17قرب مبنى قيادة "اللواء 

"، وقد أسقطت طائرات 129من الطائرات املسيرة اإليرانية من مختلف األنواع، أبرزها نوع "شاهد 

 .(49)ن مطار "السين" بالفعلالتحالف الدولي إحداها يوم بعد انطالقها م

                                                           
  2016األول/ أكتوبر  تشرين BASES OF IRAN REGIME IN SYRIA SECRET 11اإليرانية، مجلس املقاومة  (48)

https://ncr-iran.org/en/news/terrorism-fundamentalism/21224-secret-bases-inside-iran-in-syria  
  2017حزيران/ يوليو  26زمان الوصل، "مصدر.. مطار "السين" قاعدة عسكرية للحرس الثوري اإليراني"  (49)

https://www.zamanalwsl.net/news/article/79732  
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 "،اأواتياسT4مطارا"الـاتيافوراا-7

واحد من أكبر وأهم القواعد الجوية في سورية بالقرب من مدينة تدمر في وسط سورية، أظهرت تقارير  

"إسرائيلية" أن إيران والوحدة الخاصة التابعة للحرس الثوري اإليراني وبدعم من الجيش السوري 

طائرة مسيرة تقوم منذ مدة على تشغيل هذه القاعدة، وقد ظهر دور الحرس في هذا املطار بعد دخول 

 . T4(50)األراض ي "اإلسرائيلية"، وردت قوات الجيش "اإلسرائيلي" على ذلك بغارة على مطار الـ 

                                                           
شباط/ فبراير  10"الجيش اإلسرائيلي يتهم إيران بإنشاء قاعدة بالقرب من تدمر في سورية"،  جودا آري غروس، (50)

2018 

 https://www.timesofisrael.com/idf-accuses-iran-of-setting-up-air-base-outside-syrian-city-of-palmyra /  
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اتياساأوا اأناقواتاT4الصورة: ا"إسرائيل" اتزعم االتي اتدمراالسورية اخارجامدينة اجوية اقاعدة ،

ا(wikimapiaالحرساالثوريااإليرانياتديرهاا)صورةاشاشةالا

 

االعسكريةافيامطاراالشعيراتاالعسكرياالقاعدةاا-8

كم  41كم جنوبي شرق مدينة حمص السورية، وعلى بعد  31يقع مطار الشعيرات العسكري على بعد ا

 من ريف حمص الشمالي.

يعد هذا املطار أكثر القواعد العسكرية السورية فعالية في املنطقة الوسطى، ومن أهم املعسكرات 

العروض العسكرية معظمها والتدريبات على األسلحة الثقيلة واملتوسطة. التدريبية هناك، إذ تقام فيه 

جوي مختلط، وكان منطلًقا للغارات الجوية التي تستهدف مواقع في حمص  50، واللواء 22ويضم الفرقة 

 وحماة وإدلب.

ادة اتخذت إيران من مطار الشعيرات قاعدة مهمة لها إلدارة عملياتها في شرق سورية أو ما يعرف بقي

. حيث تشرف على العمليات في مناطق البادية السورية والرقة ودير الزور والحسكة. (51)املنطقة الوسطى

                                                           
 2015أيلول/ سبتمبر  16نيوز، "مطار الشعيرات.. قاعدة ايرانية جديدة في سورية"،  أورينت (51)

 http://o-t.tv/bH3  
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ووردت تقارير متقاطعة عن نية روسيا تجهيز مطار الشعيرات، ليصبح قاعدة روسية ثانية في سورية بعد 

 .(52)مطار حميميم في ريف الالذقية

 

 

اسوريةاالثكناتاالعسكريةااإليرانيةافيا-9

زجت إيران بحشود كبيرة من ميليشياتها في سورية، منها في منطقة بادية الشام، للسيطرة على الطريق  

 بغداد، وعمدت إلى بناء ثكنات عسكرية في مناطق "ظاظا والسبع بيار وجليغم –الدولي دمشق 

والشحمي" تحوي مئات املقاتلين من )حركة األبدال العراقية، والقوة الجعفرية، وميليشيا سيد 

الشهداء، وميليشيا محمد الباقر، وحزب هللا اللبناني، وكتائب أبي الفضل العباس الشيعية العراقية، 

نطقة شمال حلب؛ ولواء "فاطميون" األفغاني(. إضافة إلى مجاميع الحرس الثوري اإليراني. كذلك في م

خارج نبل شمال غرب حلب على الحدود التركية، وهي مخصصة حصًرا للحرس الثوري. قاعدة ” ماير“

شرق حماة، قاعدة الضمير، وتشكل املطار  47معسكر الطالئع بين الالذقية وطرطوس، قاعدة اللواء 

حيث تشير التقارير  .(53)الثالث إليران، قاعدة اليرموك جنوب غرب دمشق، حامية زينب جنوب دمشق

  .(54)ألف مقاتل تابع للحرس الثوري اإليراني في سورية 60إلى وجود حوالي 

                                                           
  2017نيسان/ أبريل  7عنب بلدي: "خمس معلومات عن قاعدة الشعيرات الجوية في ريف حمص"  (52)

https://www.enabbaladi.net/archives/141464  
 للمرحلة املقبلة"املرصد االستراتيجي:  (53)

ً
 "القيادة اإليرانية تعيد تنظيم قواتها في سورية تمهيدا

https://goo.gl/cbfjJ3  
 الديلي ميل، مصدر سابق. (54)
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االقواعداالعسكريةالحزباهللاااللبنانيافياسوريةا-خامًسا

يضاف إلى الوجود الحرس الثوري اإليراني وقواعده وجود لحزب هللا اللبناني، الحليف اإلقليمي إليران،  

 وقواعده هي: 

 

 قاعدةافياالقصير -1

، ودخول حزب هللا اللبناني إلى سورية، عمل الحزب على تحويل 2013بعد معركة القصير في عام  

املنطقة إلى قاعدة خلفية له. وأظهر تقرير ملعهد األبحاث األميركية ستراتفور أن الحزب أقام منشأة 

راض ي اللبنانية. وبحسب املصادر عسكرية ومصنًعا للذخيرة في املنقطة إضافة إلى أنفاق تصل إلى األ 

املقربة من الحزب فإن القاعدة ستكون لتخزين أسلحة مدفعية، مثل الكتيوشا، واملدافع، وأنه ينقل 

بحوزته. وأقيم في القاعدة ما ال يقل عن أربعة مصانع إلنتاج  T-72دبابة من طراز  60إلى القاعدة 

الذخيرة. وقد اهتم الراعي اإليراني بنقل أنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية اإليرانية إلى حزب هللا، 

. كذلك يوجد معهد تدريب خاص على استعمال (55)"110" و"فاتح 2" و"شهاب 1ومن بينها "شهاب 

 . (56)باط إيرانيينالصواريخ بإشراف ض

 

                                                           
 2016نيسان/ أبريل  8املصدر، "حزب هللا ُيقيم قاعدة صواريخ في األراض ي السورية"  (55)

 https://goo.gl/mWRru1  
  2016تشرين الثاني/ نوفمبر  15يحيل القصير قاعدة عسكرية إيرانية" «.. حزب هللا"»صحيفة عكاظ،  (56)

https://goo.gl/tiJvgY  
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 قاعدةافياالزبداني -2

بعد إحكام السيطرة على منطقة الزبداني عمل حزب هللا على السيطرة على مناطق واسعة هناك ومنع  

، وأظهرت تقارير أن هذا املجمع يعد واحًدا من املواقع العسكرية األكثر تحصيًنا (57) الدخول إلى املنطقة

األكبر منه تحت األرض، بشكل يمكنه الصموَد أمام هجمات الصواريخ في سورية، حيث شيد الجزء 

والطائرات. فاملنشأة ليست تقليدية، فمدخل املنشأة هو ما يمكن رؤيته فقط من الخارج، وهو يمتد 

متر مربع(، أما الباطن فهو،  500ألًفا و 22متًرا ) 150متًرا، وعرض  150على طول مرج التل بطول 

ملتجمعة، يمتّد على مساحة كبيرة تحت األرض. وتتركز املخاوف على وجود أسلحة بحسب املعلومات ا

 . (58) من طبيعة خطرة، من مثل املواد الكيماوية أو غيرها

 

اقاعدةافياجبلاالقلموناا -3

نشرت مواقع عسكرية صوًرا ألقمار صناعية تثبت أن حزب هللا أعد في هذه املنطقة مدرًجا هبوط 

التي يمتلكها  An-74T-200متًرا، وأنه بمقدور طائرات النقل من طراز  20ا، وعرض مترً  670للطائرات بطول 

حرس الثورة اإليراني الهبوط فيها حاملة أسلحة إلى حزب هللا، وباإلمكان أيًضا استخدام املطار العسكري 

هللا مؤخًرا  التي تلقاها حزب 129ألهداف تفعيل الطائرات الصغيرة من دون طيار من طراز أبابيل، وشهيد 

 .(59) من إيران

                                                           
 2017نيسان/ أبريل  5هنادي الخطيب: "صفقة الزبداني... الضجيج الكاذب" الحياة،  (57)

 https://goo.gl/ZGxZYT  

 املدن: "كيف حّول "حزب هللا" الزبداني إلى مدينة "العتمة"" 

 https://goo.gl/Z6vkMg  
  2016نيسان/ أبريل  9السورية نت: ""حزب هللا" يعزز وجوده في سورية ويسعى لتأسيس قواعد دائمة له فيها"  (58)

https://goo.gl/bdaE3s  
 2015أيار/ مايو  15العربية نت، "حزب هللا يستخدم طائرات من دون طيار في القلمون"  (59)

https://goo.gl/MYWyws  
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