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 شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة خالل الصراع السوري

 أيمن الدسوقي

 ٢٠٢٠كانون الثاني  ١٣

 

نامج سووووريابي مي برأيمن الدسووووقي بافي مي مركم امران لادراسوووار ايسوووتراتهمهةي مسوووا"ز مي مشوووروع بعمن الحرع وما بعد الصوووراع مي 

شِرف ااهه مركم روبرر شومان لادراسار العاهاي التابع لمعهد المامعة األوروبهة مي ماورنس ا. يرّكم الدسوقي مسارار الشرق األوسطي الذي يُ

 مي اماه ااى ايقتصاد السهاسيي والحوكمةي والممالس المحاهة مي سوريا.

 

 ."ذه الورقة تولّت مايا صّوان تحرير

 

 جمٌء من مشروع بعمن الحرع وما بعد الصرع مي سورياب الذي يمّوله ايتحاد األوروبيي  "ي منشوراتنا

 ضمن مركم روبرر شومان لادراسار العاها بالمامعة األوروبهة بفاورنسا. بمسارار الشرق األوسطب"و مشروع بحثي مي برنامج و

ستراتهمهةً لآلماقي والتحدّياري والتوّجهاري وخهتح يقدّم مشروع بعمن الحرع وما بعد الصراع مي سورياب سة العامة اهالٍر اماهةً وا سها ارار ال

 مي عمن الحرعي ومي إطار التحضهر لمرفاة ما بعد الصراع مي سوريا.

 

 .من مسؤولهة المؤلّفهن فصراً  ى منشورار المشروع "ومحتوإن 



 

 

 شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة خالل الصراع السوري

 *دسوقيأيمن ال

  

                                                 
سار ايستراتهمهةي مسا"ز مي مشروع  * سوريابي مأيمن الدسوقي بافي مي مركم امران لادرا ي برنامج بعمن الحرع وما بعد الصراع مي 

نسا. يرّكم الدسوقي مسارار الشرق األوسطي الذي يُشِرف ااهه مركم روبرر شومان لادراسار العاهاي التابع لمعهد المامعة األوروبهة مي ماور

 مي اماه ااى ايقتصاد السهاسيي والحوكمةي والممالس المحاهة مي سوريا.
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 ص تنفيذي ملخ  

ي وتنامى ٢٠١٨طالت الفرقة الرابعة تغههراٌر خالل سووونوار الصوووراعي فهي تولّى قهادتها ما"ر األسووود منذ العام 

سع  شاره المغرامي خارج العاصمة دمدور مكتبها األمني وتوّضحت "هكاهتهي واتّ شق. وي نطاق صالفهاته وانت

ن محاوير ميمال الاواء غسان بالل يترأّس المكتب منذ تشكهاه مي أواخر تسعهنهار القرن الماضيي ااى الرغز 

لخاصووووةي االروس إلقصوووواهه. "ذا التنامي مي دور الفرقة الرابعة إنما يوفي برغبة النفام مي تعميم مؤسووووسوووواته 

 دة تركهم القوة مهها.وإاا

ن يدير مكتب أمن الفرقة أنشوووطة اقتصووواد الحرع بالتعاون مع شوووبكة من رجال األامال والوسوووطاء المقّرب هني ممَّ

َات إلههز مهام متعدّدة لداز النفامي ما منحهز مرصوووووووةً أكبر لتطوير دور"ز مي المنفومة  اختهروا بعنايةي وأوِك

محايي وربما الوطني. والواقع أن المكتب امل ااى تعميم "همنته ااى ى الايقتصوووادية ااى المسوووتو-السوووهاسوووهة

 . ٢٠١٨ ي لهتمّكن من ترسهخ "ذه الههمنة بتسههالٍر من النفام بحاول العام٢٠١٦اقتصاد الحرع منذ العام 

فهن وقد طرأ تحّول ااى طريقة تدّخل الفرقة الرابعة مي إدارة مؤسسار الدولة ايقتصادية خالل الصراع. مفي 

كانت تكتفي بالتأثهر غهر المباشووور ااى اماهة اختهار مسوووؤولي "ذه المؤسوووسوووار قبل الصوووراعي واياتماد ااى 

وكالء لها مي إدارتهاي أصووبحت تدير"ا بشووكل مباشووري كما مي مرمأي طرطوس والالمقهة. مع ملىي تبقى "همنتها 

  "ذه ر"ن العالقة بروسهاي وتوّجهار القصر الممهوري.



 

 2 

 مةمقد  

 ١٩٨٤عام ال رسووووومهاً مي اتتشوووووكّ إم  سوووووها رمعت األسوووووديالفرقة الرابعة وريثة سووووورايا الدماع التي كان يترأّ  عَدّ تُ 

منذ تشووكهاها بمعاماة خاصووة من النفامي وقد ففهت  1التي ُفاَّت مي العام نفسووه. السوورايا المنتسووبهن إلى يسووتهعاع

غرع  مي"ا انتشارو"و ما يفّسر  التهديدار الداخاهة والخارجهةيفة بحمايته من كاَّ مُ  وفدة نخبٍة اسكريةٍ  بااتبار"ا

إلى  دون نفراهها من مرق المهش النفاميي إضوووامةً  يففهت تشوووكهالتها العسوووكرية بتسووواه  نواي دمشوووق. كذلى

أ"مهة الفرقة مع انضووووومام ما"ر األسووووود إلهها اقب  . وتمايدرايمتهاعار المادية والمعنوية الممنوفة لعناصووووور"ا

ع ى قهادة كتهبة المهام الخاصوووووةي ثز الاواء المدرّ ي فهي تولّ ١٩٨٩عام ي مي الفمصمي جه من الكاهة الحربهة تخرّ 

ي إلى أن تسووووواّز قهادتها ة ااى قهادتهاتناوع ألوية ادّ من رغز ااى الالقاهد الفعاي لافرقة  األسووووود ما"روااتُبِر  .٤٢

 . ٢٠١٨بحاول العام 

ي ي معفمهز من الطاهفة العاويةانصووووور من ممنّدين وضوووووبّاط ألف ١٥ الفرقة فوالي اديد ي كان٢٠١١عام القبل 

يتوّعاون ااى ثالثة ألوية مدّراةي ولواء مهكانهكيي وموج قوار خاصووةي وموج مدمعهة. خالل سوونوار الصووراعي 

ي ٣٣٣و ٦٦٦ي المشووووواة كفوجَ  يتشوووووكهالر اسوووووكرية جديدةطرأر تغههرار ااى بنهة الفرقةي إم أُضوووووهفَت إلهها 

ي توجد  .ةنحاّ لمهاهشوووهار المحاهة المُ اناصووور ا وادد من 2يكاواء اإلمام الحسوووهني مهاهشوووهار شوووهعهة ودُِمَمت مهها

استطاات تعويض  هاد أنإفصاههار دقهقة فول ادد اناصر الفرقة النفامههن أو ممموااتها الرديفةي ولكن المؤكّ 

 مي معارك دراا وفمص وإدلب وفماة ي٢٠١١منذ العام ي خالل مشووووواركتها ُمنهَت بهاالخسووووواهر البشووووورية التي 

 3.مقاتل بحسب بعض المصادر آيف ٨ والتي باغتي مي دمشق ومحهطهاو والالمقهةي

ي مي فهن أن المتوامر منها يستعرض التغههرار التي ٢٠١١ي توجد دراسار كامهة فول الفرقة الرابعة بعد العام 

لذا لن ترّكم  4ة تحّوير المهش السوري منذ بداية الحركة ايفتماجهة.طالت بنهتها العسكريةي ضمن سهاق دراس

"ذه الدراسة ااى البنهة العسكرية لافرقة أو انتشار"ا المهداني واماهاتهاي بل ستتطّرق إلى بُعٍد آخر جرى إغفالهي 

"ذه الدراسووة و"و أنشووطتها مي اقتصوواد الحرعي وشووبكة اقتصوواد"ا التي تشووّكات خالل سوونوار الصووراع. وتحاول 

اإلجابة ااى التسوووا ير التالهة: "ل شوووّكل الصوووراع مرصوووةً لتمايد أ"مهة الفرقة الرابعة بالنسوووبة إلى النفامي ابر 

انخراطها مي أنشووووطة اقتصوووواد الحرع  وما "ي شووووبكتها ايقتصووووادية التي تشووووّكات جّراء "ذا اينخراطي وأبرع 

 المهار الفاااة مهها   

ة أنشووطتها غهر ة أجماءي يسووتعرض أّولها المكتب األمني لافرقة الرابعة المسووؤول ان إدارتقع "ذه الورقة مي ثالث

 لتيالشووووراهةي وكهف تنامى دوره خالل الصووووراعي مي فهن يتطّرق الممء الثاني إلى أنشووووطة اقتصوووواد الحرع ا

مي بهروقراطهة  ل الفرقةتدير"ا الفرقة بالتعاون مع شووركاء ادّة. أما الممء الثالي مهسوواّط الضوووء ااى آلهار تدخّ 

 الدولةي من خالل استعراض مثال المرامئ.

                                                 
اويهني وبدرجة أقّل من ي وُكاّفَت بحماية النفام من أّي انقالع اسوووكري. غالبهة المنتسوووبهن إلهها من الع١٩٧١ا الدماع مي العام تشوووّكات سوووراي 1

 . ١٩٨٤فامظي مي العام الفاشاة لالنقالع ااى شقهقه  المرشدين. ُفاّت السرايا اقب محاولة رمعت األسد
ي ٢٠١٩فميران  ١٠ي المونهتورفول اإلصووووالع العسووووكري مي سووووورياب ،باإلنكاهمية ي  كهريل سووووهمهنوفي بروسووووها وإيران مي شوووودّ فبال 2

https://bit.ly/2t6Qi7v 
 https://bit.ly/33WRB5rي ٢٠١٩أياول  ٢٠ستهبي بضابط منشق ان الفرقة الرابعة يكشف خفايا ان أقوى مرق المهش السوريبي  3
ي ٢٠١٩تموع  ١٨ي معهد الشرق األوسطغريغوري ووترعي باألسد والنسر: تدمهر المهش العربي السوري وويدته من جديدب ،باإلنكاهمية :  4

https://bit.ly/37R06Bxار نر ي ونوار شووعباني والعقهد أفمد فمادةي بتحوير المؤسووسووة العسووكرية السووورية: تحدي معن طاّلع ؛ ي ود. بشووّ

 https://bit.ly/34DI5o3 ي ٢٠١٨كانون األول  ٣١ي مركم امران لادراسار ايستراتهمهةالتغههر وإاادة التشكهلبي 

 

https://bit.ly/2t6Qi7v
https://bit.ly/33WRB5r
https://bit.ly/37R06Bx؛
https://bit.ly/34DI5o3
https://bit.ly/34DI5o3
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جري بعضوووووها بواسوووووطة مسوووووااد يقهز مي مناطق سوووووهطرة الحكومة مقاباةي أُ  ١٨ إلى ما يميد انالبافي  اسوووووتند

اعهني مههن مطّ اوصووووووح ياروتمّ  يواقتصووووووواديهن يمع خبراءي ٢٠١٩عام البهن آع وكانون األول من  السوووووووريةي

 كذلى شوومات المقابالر .ااى موضوووع الفرقة الرابعة عةامطّ وبة سووابقاً من دواهر صوونع القراري وشووخصووهار مقرّ 

مندوبهن الأو  العسووووووكريهناهن أو متطوّ من ال يهني واناصوووووور مي الفرقة الرابعة ومكتبها األمنياط منشووووووقّ ضووووووبّ 

لكترونهة من صوووحف ومنتدياري البافي ااى المواقع اإل ااتمدكما  5.يمالون ااى رأس اماهز الذين يمحاههني ال

 المنشورار مار الصاة ااى مواقع التواصل ايجتمااي.و

 متعه د أنشطة اقتصاد الفرقة الرابعة ،تنامي دور المكتب األمني الجزء األول:

شطتها ايقتصادية  سعهنهار القرن الماضيي ومعه بدأر الفرقة أن ّسس المكتب األمني لافرقة الرابعة مي أواخر ت اُ

ي فهي ٢٠١١الشووووووراهة كتمارة اوثار. وقد تنامى دور المكتب اقب انديع الحراك ايفتماجي مي العام غهر 

ع  مي منطقة ي وبار مااالً مؤثّراً مي اقتصووواد الحرع. يقع مقّر المكتب نطاق صوووالفهاته وانتشووواره المغراميتوسوووّ

كالحرس الممهوري  دهيمخاطر تتهدّ  أيّ  من النفام بحماية الُمكاَّفة النخبة مرق وتحفى دمشووووووقي ميالسووووووومرية 

بمكاتب أمنهة خاصووة بهاي بهنما ي يوجد شوويء مشووابه مي التنفهز العسووكري الرسوومي لتشووكهالر  الرابعةيالفرقة و

المهش النفاميي التي تضوووّز ضوووابط أمن ُمكاَّف بهذه المهمةي إلى جانب منصوووبه الرسووومي الذي يتوّيه مي قطعته 

 6العسكرية.

 المدنهة والمنشآر والقطعار العسكرية الرابعة وأمراد"اي الفرقة ضبّاط أمن بحفظ مهام تتّصلمن األى مكتب تولّ ي

وااى الرغز مّما يوفي به اسوومهي  7الضووبّاط. بعاهالر الخاصووة السووكنهة الوفدار فماية التابعة لافرقةي نا"هى ان

صاة الوصل بهن ما"ر ومممواة  يشّكل فهيةي يُعَدّ المكتب مسؤويً أيضاً ان إدارة شبكة ما"ر األسد ايقتصادي

له التمارية لذين يديرون أاما محوري مي انتقاء  ملىي يضووووووّطاع المكتب بدور مضووووووالً ان 8.رجال األامال ا

أمثال رجل  من رجال األامال والوسطاءيمي ملى أو الراغبهن  لالنضمام إلى الشبكة أو التعامل معهاي حهنالمرشّ 

ويقوم المكتب  9فب الشووركة العربهة لدرماة الحديدي والمسووا"ز مي شووركة شووام القابضووة.األامال أيمن جابري صووا

ي إضوووامةً إلى إدارته كالمرامئ والممارك ينة مي بهروقراطهة الدولةحهن لشوووغل مناصوووب معهّ اقتراع مرشوووّ أيضووواً ب

 األنشطة ايقتصادية غهر الشراهة التي تضّطاع بها الفرقة.

 بخبراء محاههن وأجانبماسووووووتُعهن  المكتب األمني لافرقة تمارة اوثاريبحاول العقد األول من القرن الحاليي أدار 

المخابرار العسوووكرية مي دير  اناصووور لتحديد مواقع اوثاري بحسوووب شوووهادة أفد مقابل أجور يومهة أو شوووهريةي

ركهة كانت تقهز مي منطقة صوووووالحهة دير المور مي هب منا متابعة وفماية سووووواهحة أماِ بطُ آنذاكي الذي قال:  المور

                                                 
اى رغبتهزي مكتفهاً األشوووخال الذين جرر مقاباتهزي ومكان المقاباةي لدوامع أمنهةي وفرصووواً ااى سوووالمتهزي وبناًء ا أغفل البافي مكر أسوووماء 5

 بذكر توصهف اام لاشخصي والتاريخ.
 .٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع امهد منشّق من القوار الخاصةي مقهز مي الريحانهةي أياول  6
 .٢٠١٩التواصل ايجتمااي مع أفد المقّربهن من دواهر صنع القرار مي سوريا سابقاًي تشرين الثاني  مقاباة ابر وساهل 7
  https://bit.ly/35BKeT4ي ٢٠١٩فميران  ٦ي المدن بي ’مكتب الفرقة الرابعة’ساهز النحاسي بقضهة العمهد غسان بالل: تصفهة روسهة لـ  8
مارار مي ممال أيمن جابر رجل أامال من محامفة الالمقهةي متمّوج من ابنة كمال األسي رههس غرمة تمارة وصوووونااة الالمقهةي ولديه اسووووتث 9

س مي العام  دنها الفضواههةي وقد . كما كان شوريكاً مي تأسوهس قناة ال٢٠١١المقاوير وقطاع الحديدي فهي ترأّس مماس الحديد والصواب الذي أُسوّ

جمء من  ي ومصووادرة٢٠١٨ي لهتز فاّها بحاول العام ٢٠١٤وأواهل ي ٢٠١٣س ومّول مهاهشووها صووقور الصووحراء ومغاوير البحري مي أواخر أسووّ 

 ممتاكار جابر.

https://bit.ly/35BKeT4
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وكان يُنقَّب  10ن لي يفقاً من خالل الحديي معها أنها خبهرة آثار تعمل لصووووال  ما"ر األسوووودب.ي لهتبهّ ٢٠١٠عام ال

معاى سبهل المثالي  تحت غطاء تنفهذ مهّمار اسكرية أمنهة أفهاناً. بإشراف المكتب ان اوثار بعد تحديد مواقعهاي

كذلى  .امت الفرقة معسووووووكراً تدريبهاً مي جبل الماويةي لاتمويه ااى اماهة التنقهب ان اوثار مي تاى المنطقةأق

اند العثور  مي محامفة دير المور بحّمة المتابعة األمنهةي فضوووووور مندوبون من المكتب إلى موقع ماري األثري

ب ااى بهع اوثار مي السووووق السووووداءي ابر المكت إضوووامةً إلى ملىي أشووورف 11ااى اكتشوووامار أثرية جديدة مهه.

الخارجي باياتماد ااى شووبكار فمع  نحوي وتهريبها ابر المرامئ السووورية أو الابنانهة اختار"ز بنفسووه وسووطاء

إلى اة رسوووَ أتي ااى شوووكل فواير مالهة مُ يكان  ها الذيضووومان اسوووتالم ثمنو مي أمهركا الشووومالهة والمنوبهةي هللا

وضووومان  األنشوووطةفماية أمن "ذه ااى المكتب  امل وقدورة ااى ااز بهذه الترتهبار. أشوووخال لهسووووا بالضووور

سراراً متعاّ  هزأو إنهاء اماالوسطاء  ااتقال يعمد إلىيتهاي وغالباً ما كان سرّ  شاههز أ شاف أمر"زي أو إم قة اند اكت

اقب امتضووواع أمر شوووحنة  اماه. مهذا األخهر ُجّمد مدير مرع البادية يمع العمهد صوووبرا خاعم كما فصووولبعماهزي 

  12.اآثار قادمة من العراق إلى سوري

من الريع الناجز ان األنشوطة ايقتصوادية غهر الشوراهة لافرقة مي تموياهاي إلى جانب ما كانت  م جمءٌ خدِ اسوتُ وقد 

 13القصر الممهوري. من دةمحدّ  غهرتحصل ااهه من مهمانهة رسمهة من وعارة الدماعي ومهمانهة 

حت بنهة المكتب األمنيي فهي تشووووهر شووووهادار مهدانهة إلهه ااى أنه وفدة قهادة متكاماة ٢٠١١ بعد العام ي توضووووّ

فة من مكاتب مراهةي كمكتبَي الديوان والتنفهز.  مي بعالمتّ  القطااار نفام ااى يعتمدوالواقع أن المكتب  14مؤلّ

ى مكتب دمشووووووق المركمي قبل العام وبهنما كان تواجده مقتصووووووراً اا 15.لعماه ناظز كأسوووووواس المهش مرق تنفهز

ع اينتشوووار المغرامي لافرقة خارج العاصووومة. يغّطي كّل مكتب ٢٠١١ قطاااً ي بار يمتاى مكاتب مراهة مع توسوووّ

ً جغرامهاً معهّ   يودير المور يومرمأي طرطوس والالمقهة يومصووووهاف يفمص هاينقسووووز بدوره إلى مناطقي ومن ينا

 من أنشط يوطرطوس يالالمقهةو ودمشقي مي فمص ومصهافالمكاتب القاهمة وتُعَدّ والسويداء.  يودراا يوفاب

الرابعة المحاههني مضالً ان  الفرقة اهن ابر مندوبيمن استقطاع المتطوّ  ان جمء مهزّ  مسؤولةٌ  مرواهي إم إنها

  16.النشطة التي تشرف ااهها مي تاى المناطق الحركة التمارية

غسووان باللي الذي كان يشووغل مدير مكتب ما"ر األسوود. ويعود انتقاء بالل لهذا ترأّس المكتب منذ تشووكهاه الضووابط 

ي ويفقاً خالل تدريبهما مي كتهبة ١٩٨٩المنصب إلى الصداقة التي جمعته بما"ر منذ أيام الكاهة الحربهة مي العام 

محاوير من رغز اليُذَكر أن بالل بقي ااى رأس المكتبي ب 17.المهام الخاصوووووة ااى يد باسووووول األسووووود قبل وماته

ً  ههقصوواإلالروس   ضووغطت روسووها إلصوودار قرار يقضووي ما"ري الذي كان أكثر قرباً من إيران. مقد ااى ضووغطا

ً رههسووووووبترمهع بالل إلى رتبة لواء ركني وتعههنه  األمر الذي  ي٢٠١٩مي كانون الثاني  يركان المنطقة المنوبهةأل ا

                                                 
رياي كانون مقاباة ابر وسوواهل التواصوول ايجتمااي مع انصوور منشووّق من المخابرار العسووكرية كانت خدمته مي دير الموري مقهز خارج سووو 10

 .  ٢٠١٩ل األو
 . ٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع المحامي طارق الحاج بكريي كانون األول  11
 مقاباة مع انصر منشّق من المخابرار العسكريةي المصدر السابق. 12
البهانار  مدير مكتب منصووووبمقاباة ابر الهاتف مع ابد الممهد بركاري اضووووو الههلة السووووهاسووووهة مي ايهتالف الوطنيي الذي شووووغل سووووابقاً  13

  .٢٠١٩والمعاومار مي خاهة إدارة األعمةي تشرين الثاني 
 . ٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع مندوع محاي لمكتب أمن الفرقة الرابعة مي منطقة ريف دمشقي كانون األول  14
وري بالقوة مي الضووعف: قدرة المهش السوووري العَرضووهة ااى الصوومودبي  15 ي ٢٠١٦آمار  ١٤ي مركم كارنهغي لاشوورق األوسووطخضوور خضووّ

https://bit.ly/2rRj1wx  
 .٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع أفد العاماهن مع مكتب أمن الفرقة الرابعةي آع  16
  https://bit.ly/36HxQQW،مدّونة ي  مع العدالةممرمون / غسان ااي باللبي " 17

https://bit.ly/2rRj1wx
https://bit.ly/36HxQQW
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 18افرقة الرابعة.لابر اإليعاع بإصوودار قرار يقضووي بندع بالل ممدداً  قانونهاًي افتواء القرارإلى ما"ر األسوود دمع 

ضوووووومن فدود قطااه المغراميي أما قهادة أمن القطااار مهتوّي"ا ضووووووابط من الفرقة الرابعةي يَُعدّ اومر النا"ي 

 19يمتاى صالفهار التأثهر ااى قرارار مكتب األمن المركمي.و

فهي بار مسووووؤويً ان تنفهز  ي٢٠١١بعد العام تنامت  ألمني لافرقةالمكتب اصووووالفهار تمدر اإلشووووارة إلى أن 

 ي و"و إجراء مؤقّت لمأر إلهه "ذه األخهرةي كما تشووكهالر المهش األخرىع المباشوور لصووال  الفرقةاقود التطوّ 

ةً وأجهمة المخابراري لاتعويض ان الخسوووواهر البشوووورية التي طالتها جّراء اماهاتها األمنهة والعسووووكريةي متماوع

ويأخذ التطّوع المباشر مي الفرقة الرابعة أفد  20بذلى وعارة الدماع المسؤولة رسمهاً ان اماهار التطّوع والفرع.

ً  عالمتطوّ  ي ومهه يصوووب الداهز "و النمطاألول النمَطهن التالهَهن:  ً نفامه اسوووكريا بشوووكل  سووومالر الفرقة مي اً دمقهّ  ا

 .٢٠١١لتعود وتتوّيه وعارة الدماعي كما كان ُمتّبَعاً قبل العام  ٢٠١٨رسوووووومي. وقد أوقِف "ذا النمط بحاول العام 

دة مي تووة غهر مقهووّ اون بطوواقووار أمنهووة مؤقّ ومهووه يحموول المتطوّ  ي الووذي ي يمال قوواهموواًيتالمؤقووّ النمط  الثوواني "وو

ق طاَ نهة التي يُ إلى متعاقدين ضوومن المممواار القتالهة المهداإما ينقسوومون  . "ؤيءالسوومالر العسووكرية الرسوومهة

فماية أنشووطة اقتصوواد  متعاقدين ضوومن المممواار األمنهة المسووؤولة ان وإما إلى 21بقوار الدازبي اسووزااهها 

 22الحرع.

ُمكاَّف مهه  "و وقتٍ محاههني مي الوسوووووطاء ال ابري ويدير"اأنشوووووطة اقتصووووواد الحرع  يمناأل مكتباليراى "ذا و

بند بداز الممهود  ضوووووومنالريع الناتج ان األنشووووووطة يدخل وية. بمكامحة "ذه األنشووووووطة وفماية الطرق التمار

اهن مي الفرقةي مي دمع رواتب المتطوّ  سووتخدَمبصووندوق الشووهداءبي لهُ  إلىيعود  هشوواع بأنبخالف ما يُ  23يالحربيب

داز إلى جانب ي الفرقةمكامآر لعناصوووووور الدمع ووصووووووفقار اقتصوووووواد الحرع المحاهةي  يوتمويل اماهار المكتب

 24.إلهها نمنتسبهال إلىهة أو موجّ  يتراا"ا الفرقة مي مناطق انتشار"ا مبادرار

 أنشطة اقتصاد الحرب للفرقة الرابعةالجزء الثاني: 

راكمت الفرقة الرابعة خالل سووونوار الصوووراع رسوووامهل من أنشوووطة اقتصووواد الحرع التي تعّهدتهاي بالتعاون مع 

وسهع شبكتها ايقتصادية ابر ضّز وامدين جدد إلههاي أُوِكاَت رجال أامال ووسطاء مقّربهن منهاي كما تمّكنت من ت

إلههز مهام دمج ريع اقتصووووواد الحرع مي ايقتصووووواد الرسوووووميي والقهام بمبادرار ممتمعهة لداز النفام. أما أبرع 

ااى  األنشوووووطة التي يدير"ا المكتب األمني مهي ثالثة مترابطة: أويًي تمارة الخردة والتعفهشي الذي يمكن تعريفه

سهطرة ااهها. ثانهاًي الترمهقي فهي تتولّى  ستعاد ال أنه اماهار نهب الممتاكار العامة والخاصة مي المناطق التي تُ

                                                 
 .٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع صحامي سوري مقهز مي تركهاي آع  18
فد القطااار يتقدّم المتطّواون مي الفرقة الرابعة بأوراقهز إلى المكتب المركمي مي دمشووووووق. ويمكن لضووووووابط أمن الفرقة المسووووووؤول ان أ 19

لفرقة الرابعةي مخاطبة المركمي وطاب أشخال محدّدين لفرع"ز إلى قطااه المغرامي. مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع متطّوع مي ا

 . ٢٠١٩آع 
 . ٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع اسكري نفامي يخدم مي الفرقة الرابعةي أياول  20
يقتل ورد مصطا  بقوار الداز/الفرقة الرابعةب مي وثهقة باستشهادب أفد اناصر المممواار المهدانهة التابعة لافرقة الرابعةي ااماً أن الذي  21

العسوووووكري النفامي. لامميد أنفر صوووووفحة جند هللا ااى األرض ،مكتب أمن الفرقة الرابعة  ااى ضووووومن "ذه المممواار ي يحفى بامتهاعار 

 https://bit.ly/365uzLaي ٢٠١٨تموع  ١٥الفايسبوكي 
 مقاباة مع متطّوع مي الفرقة الرابعةي المصدر السابق.  22
 أمن الفرقة الرابعةي المصدر السابق. مقاباة مع أفد العاماهن مع مكتب 23
 /RqHIub2https://bit.lyي ٢٠١٩فميران  ٣جمعهة معضمهة الشام الخهريةي برسالة شكربي مايسبوكي  24

https://bit.ly/365uzLa
https://bit.ly/2RqHIub
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مممواار اسووكرية رسوومهة وشووبه رسوومهة مرامقة وفماية شووافنار النقل التمارية من منطقة إلى أخرىي مقابل 

فهي يتقاضوووى القاهمون ااى المعابر الداخاهةي و"ز من  تقاضوووي أمواٍل من مالكي "ذه البضووواهع. ثالثاًي الترسوووهزي

 .المممواار العسكرية الرسمهة وغهر الرسمهةي رسوم مالهة ااى مرور البضاهع واألمراد من منطقة إلى أخرى

 الخردة: محمد حمشو تجارة

والحديد ي فتى  خردة المعادن ،النحاستمارة ل خاصووووووةً  أ"مهةً  ي٢٠١٣منذ العام  الرابعة الفرقة يولي مكتب أمن

بدءاً من الحصووووووول ااى الخردةي  ينّفز المكتب التمارة ويدير"ا 25.ماً بمكتب أمن المعادنبق ااهه تهكّ طاَ بار يُ 

ً ز أربافها مع شووووركاهه. وتقاسووووُ  مرمأي الالمقهة وطرطوسي وانتهاًء بشووووحنها ابر ااى  يع مي الفرقةمتطوّ ل مومقا

اقب اسووووووتعادة  دارياإلى  يخافها مممواار أمن الفرقة الرابعةومن  يسووووووبهل المثالي دخات مممواار التعفهش

مهما  م ا"تمام مممواار التعفهش ااى األدوار المنملهةيتركّ  فهي ي٢٠١٦ آعمي السووووووهطرة ااهها  نفامالقوار 

ااى مممواار التعفهش بهع  . ومرضوووووووت "ذه األخهرةالرابعة لابحي ان الخردةالفرقة انصوووووورمت مممواار 

ترمهق شافنار بيفقاً ثز قامت ااى اماهار الوعن والتحمهلي يشرمون بشكل فصريي ابر مندوبهن الخردة لها 

 26مرامقتها إلى المهناء لاتصدير.وهري الخردة إلى معامل الصَ 

ي منهز سووووووامر الفوع واماد فمهشوووووووي رجال األامال مي تمارة الخردة ادّةلافرقة الرابعة شووووووركاء والواقع أن 

التي تماى معمالً  27الالمقهةي المقّربان من النفام السوري والشريكان مي شركة صروع لإلاماريالمتحدّران من 

هر المعادن مي منطقة فسوووووهاء الصووووونااهة مي فمصي ومعماَهن لدرماة الحديد مي الالمقهة. لكن أبرع رجال  لصوووووَ

واخر تسوووووعهنهار القرن أ منذ الدمشوووووقي المقّرع من ما"ر األسووووود "و محمد فمشووووووي مي تمارة الخردة األامال

 الماضي.

ي لهتمّكن يفقاً من التقّرع من ما"ر األسوود إثر تمكهته وااتماده ١٩٩٦دخل فمشووو االز رجال األامال مي العام 

من قبل غسوووان بالل. مأصوووب  أفد أمرع ما"ر ايقتصووواديةي بعد أن نم  مي إدارة صوووفقار النفط مع العراق أثناء 

روضوواً ااى صوودام فسووهني ومي تبهض أموال العراق مي بنى المدينة الابنانيي الحصووار ايقتصووادي الذي كان مف

وتمّكن فمشو بداٍز من ما"ر األسدي من الحصول ااى  28ي بحسب بعض المصادر.٢٠٠٣و ٢٠٠٠بهن العاَمهن 

س  اقود اسوووتثمار مي قطااار كانت محسووووبة ااى رجل األامال رامي مخاوفي كقطاع ايتصوووايري فهي أسوووّ

تصووواير براق مي بداية القرن الحالي. إي أن أاماله تأثّرر بالعقوبار الغربهة واألمهركهة المفروضوووة شوووركة اي

بااتباره شريى ما"ر األسدي ووسهط أاماله التماريةي ما دمعه إلى التركهم أكثر  29ي٢٠١١ااهه منذ صهف العام 

 30رة الخردة.ااى أنشطة اقتصاد الحرع التي تضّطاع بها الفرقة الرابعةي مثل تما

                                                 
بار مسوووؤويً ان  ديلة ااى أن المكتبيتداول الموالون والمتضوووّررون من أامال المكتب األمني لافرقة الرابعةي مصوووطا  بأمن المعادنب لا 25

ل إلهها الكاتب من خالل رصوووود الصووووفحار الموالهة لانفام السوووووري ااى مواقع  مهام اقتصوووواديةي ولز يَعُد مهتّماً بمهامه األمنهة. مالففة توصووووّ

 التواصل ايجتمااي.
 مقاباة مع متطّوع مي الفرقة الرابعةي المصدر السابق. 26
ي ٢٠١٩كووانون الثوواني  ١٣ي قوواسووووووهونااى معوواموول فاووببي ’ الباطمووة’لألقوى! التقنهن لحووديوود فموواة و’ الخردة’بفتى اشووووووتووار محمودي  27
 https://bit.ly/2rQLiDs  

 https://bit.ly/35kAATm ي٢٠١٦كانون األول  ٢٥ اقتصاديمؤاد ابد العميمي بمحمد فمشو.. الولد سّر أصدقاههبي  28
  https://bit.ly/2QoWxwBي ٢٠١٩آع  ٢٥ي انب باديبكهانار متعددة ورأس وافدبي ’ مساد’فباء شحادةي بمحمد فمشو..  29
ي ٢٠١٣تشرين األول  ٧يوتهوعي بامال فمشو لاسرقة مي رفاة التنقهب ان الحديد مع تحمهل شافنة بالمسروقار من منمز داريا لاحديدبي  30

https://bit.ly/2Fk4Zqg 

https://bit.ly/2rQLiDs
https://bit.ly/35kAATm
https://bit.ly/2QoWxwB
https://bit.ly/2Fk4Zqg
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ستولى ااههاااى الوسطاء المحاههن بهع خردة المعادن ة مرض افرقل تمدر اإِلشارة إلى أن المكتب األمني من  الُم

 -لشووركة الصوونااار المعدنهة  31بشووكل فصووري وبأسووعار ع"هدة مناطق العماهار العسووكرية مي دمشووق وريفهاي

فهي كان يتز صووووووهر"ا وإاادة مواة فمشووووووو الدولهةي فديدي الواقعة مي منطقة ادرا الصوووووونااهةي والتابعة لمم

معامل  توريد"ا إلى جرىي تتوامر أرقام رسوووووومهة أو بهانار دقهقة فول كمهار النحاس والحديد التي و 32.إنتاجها

تحتوي ااى كمهار  يمي ادرا الصوونااهةفمشووو مار المسووافة الواسووعة  أن مسووتوداار ي شووّى ميي لكن فمشووو

ماليهن دوير  ١٠ي مُقدَّرر بحوالى تمارةال "ذه اة لحمشووووووو منا قهمة األرباع المتحصووووووّ أم 33.كبهرة من الخردة

ي وكانت أكثر من ملى قبل "ذا التاريخ بماز الناشوووووط إياد ٢٠١٩شوووووهرياًي خالل شوووووهَري كانون الثاني وشوووووباط 

 34الحسهن.

عاد صووووهر"ا مي مسووووتوداار فمشوووووي بغهة تغطهة الطاب المحاي را"ناً ومسووووتقبالً خالل ت كمهار الحديد المُ بقهَ أُ 

دّرإاادة اإلاماري  ابر الموانئ التي تشووورف  ي إلى تركهاعاد صوووهر"االممء األكبر من خردة النحاس المُ  مهما صوووُ

المعدنهة مي العام "ذا وافتّات صوووووووادرار النحاس المرتبة األول بهن صوووووووادرار الخام  35. ااهها الفرقة الرابعة

ي مي فهن كان القسوووووز المتبقّ  36ماهون دوير أمهركي ومقاً لمركم التمارة الدولهةي ١٤ي بقهمٍة باغت فوالي ٢٠١٧

  37ر لصال  فمشو.من النحاس يذ"ب لتغطهة طاب السوق المحاهةي ابر تعاقدار فكومهة تُمهَّ 

مي  ثحدَ المُ  يسووة المماس السوووري لامعادن والصووابرهاتولّي لحمشووو  أتافت تمارة الخردة الممد"رةوالواقع أن 

الدماع ان مصوووال  صووونااة المعادن السووووريةي بما مي ملى تنفهز أسوووعار بهع وشوووراء بف كاَّ المُ و 38ي٢٠١٥عام ال

ي من دون توضه  ٢٠١٦مي آع بقرار من مماس الوعراء  لغيالمماس أُ ومع أن  39المعادن والصاب مي السوق.

ي ومكانته مي "ذا القطاعي و"و ما يمكن تفسوووووهره فمشوووووو يضوووووّطاع بهاتمارة الخردة التي لز تتأثّر  40األسوووووباعي

باألسووباع التالهة: أويًي يهمهن فمشوووي إلى جانب رجال األامال النامذين مي صوونااة الحديدي ااى قرارار الامنة 

سوووة مي العام   إلى نقاها وتسوووههل تنفهزول المعادني خردة تهريب لمنع ٢٠١٤السوووورية يسوووتمرار الخردةي المؤسوووَّ

والمعامل. ثانهاًي يسووتأثر فمشووو ونفرا ه بالممء األكبر من الخردة التي تومّر"ا "ذه الامنةي  والمنشووآر الحرمههن

األمر الذي انعكس سووووواباًي ااى سوووووبهل المثالي ااى إنتاج شوووووركة فديد فماة الحكومهةي التي تعّرضوووووت إلمكانهة 

ثالثاًي ي تمال أامال فمشوووو  41ما يكفي من كمهار الخردة لمواصووواة اماها. اإلغالق لعدم قدرتها ااى اسوووتمرار

بدلهل  42ااههاي كما مي القابوني مي المناطق التي اسووتعادر قوار الحكومة السووورية السووهطرةمسووتمرة وممد"رة 

                                                 
آيف لهرة. لامميد أنفر: رامها  ٥لحقهقي يساوي فوالى الـوووولهرة سوريةي مي فهن أن سعره ا ١٥٠٠كان يتز شراء كهاو النحاس بما يقارع الـوووو 31

  https://bit.ly/2MzSuvhي ٢٠١٨آع  ٩ي الممهوريةسالمةي بسنوار التعفهشبي 
أمن الفرقة  شووووووو مي ادرا بحمايةكانت شووووووافنار الخردة المحّماة بالنحاس والحديد الُمسووووووتخَرج من مناطق الغوطتهني تذ"ب إلى معامل فم 32

 الرابعةي مقاباة مع أفد العاماهن مع مكتب أمن الفرقة الرابعةي المصدر السابق.
 .٢٠١٨مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع صحامي متخّصص مي الشأن ايقتصاديي مقهز مي الداخل السوريي فميران  33
  https://bit.ly/36msfjv ي ٢٠١٩شباط  ١١ي وكالة أنباء آسهاموماً انهفاً ااى محمد فمشوبي أفمد اإلبرا"هزي بالناشط إياد الحسهن يشن " 34
 .٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع أفد العاماهن مي مرمأ الالمقهةي كانون األول  35
 https://bit.ly/2ZND4Zcي ٢٠١٨أياول  ١٠ي بوإلى أين  ٢٠١٧ماما صدّرر سورية مي بقاسهوني  36
 .مقاباة مع صحامي متخّصص مي الشأن ايقتصاديي المصدر السابق 37
  https://bit.ly/23jUAFي ٢٠١٥كانون األول  ١٧بإفداث المماس السوري لامعادن والصاب برهاسة محمد فمشوبي  ايقتصاديي 38
  https://bit.ly/2aoDBGhي ٢٠١٥كانون األول  ٢٨ي العربي المديدجهاد الهاعجيي باقتصاد سورية بهد رجال أامال النفامبي  39
آع  ٢ا والخاصوووووة ويقرر إاادة النفر بالممالس العاها المشوووووتركة مع بعض دول العالزبي سووووواناي بمماس الوعراء ياغي بعض الممالس العاه 40

  https://bit.ly/2SOO5Iv ي ٢٠١٦
 اشتار محمودي المصدر السابق. 41
 .٢٠١٩فوار أجراه البافي مع اقتصادي سوري جرر مقاباته مي بهروري أياول 42

https://bit.ly/2MzSuvh
https://bit.ly/36msfjv
https://bit.ly/36msfjv
https://bit.ly/2ZND4Zc
https://bit.ly/23jUAF
https://bit.ly/2aoDBGh
https://bit.ly/2SOO5Iv
https://bit.ly/2SOO5Iv
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ة الرابعةي فتى ادم توقّف شوووركته مي ادرا ان اإلنتاج. رابعاًي يتمتّع فمشوووو والمتنفّذون مي القطاع بحماية الفرق

ستعانوا بها إلقصاء منامسههز المحاههن ان العمل مي "ذا الممال بغهة التفّرد بهي كما فصل مع إغالق نحو  إنهز ا

   فهي تنتشر فواجم الفرقة الرابعة. 43مصنعاً لصهر الحديد مي المنطقة الصنااهة مي الشهخ نماري مي فابي ٣٠

 فقراء" وسطاء الترفيق: أبو علي خضر أو "أبو ال

مارَ التي تتبع لوعارة المالهة لز يكن الترمهق ولهد األعمةي مهو من اختصوووووووال مديرية الممارك س من قبل ي ويُ

ي ابر دورياته ٢٠١١عام الن قبل عاَ األمن العسكري بشكل غهر مُ كذلى مارسه  44.ي ترمهق فمص ودمشقضابطتَ 

ً ي لحماية قوامل التّمار والمهّربهن ااى فدّ سووواءي والمفارع الحدودية يالمنتشوورة ااى طرق التمارة الرههسووهة  ومقا

وقد ففي نشوواط األمن العسووكري مي المناطق الحدودية مع العراق بحماية الفرقة الرابعةي  45.ار السووافلفد تمّ أل

 بااتبار"ا المسوووؤولة أمنهاً ان "ذا المافي وملى مقابل مبالا مالهة يدمعها مسوووؤولوه لافرقة شوووهرياً. مبحسوووب أفد

الذي كان يتولّى رهاسووة مرع  46آنذاكي كان ااى الاواء جامع جامعي المور دير مي العسووكرية اناصوور المخابرار

ي وكان يُعَدّ من رجال ما"ر األسووودي إرسوووال مبالا مالهة محدّدة ٢٠٠٨دير المور لامخابرار العسوووكرية منذ العام 

ي ٢٠١٠ماهون لهرة سوووووووريةي مي العام  ٥٠اً قدره ان كل مفرعة فدودية إلى مكتب الفرقة. "ذا األخهر فدّد مباغ

   47ماهون لهرة ان مفرعة المهاديني أُرِسال إلهه شهرياً بشكل نقدي. ٣٠ان مفرعة البوكمالي ومباغاً قدره 

ي فهي عافمت مممواار اسووكرية وشووبه اسووكرية مديرية الممارك مي ممارسووة الترمهق ي٢٠١٣لكن منذ العام 

ي مع انخفاض ٢٠١٤منذ العام  49وقوار الدماع الوطنيي 48ي الرديفة لامهش السووووورييتولّته مممواار القاطرج

 لرجل األامال األمنهةي وجمعهة البسووتان الخهرية التابعة لافروعمممواار تتبع الداز المقدّم لها. كما نشووطت مهه 

لرديفة. ثز أصووووب  التي نشووووطت مهه بشووووكل مباشوووور ابر ممموااتها ا الفرقة الرابعة إضووووامةً إلى رامي مخاوفي

خاصوووووة تنتشووووور مكاتبها مي  تمارية وأمنهةي فهنما اضوووووّطاعت به شوووووركار ٢٠١٥الترمهق أكثر تنفهماً مي العام 

المحامفاري ويماكها رجال أامال مقّربون من النفامي ومن أبرع"ا شووووووركة النور التماريةي وشووووووركة الحصوووووون 

 الترمهق مكتبصوووطفى لاتمارةي وشوووركة الربهعي ولاترمهقي وشوووركة القاعة لاحراسوووار األمنهةي وشوووركة أفمد م

 .إخوان المتحدة

                                                 
ي بوايبتماع المادي وراء تدمهر مصووووانع قاهمة!’ ترسووووهز’معمالً لصووووهر الحديد مي فاب تز إغالقها ومرض مبالا  ٣٠بن ناباسوووويي ام الدي 43

  https://bit.ly/2MVzHui ي ٢٠١٩كانون الثاني  ٨ي تشرين
الضوووووابطة الممركهة إلى الرقة خالل أيام … ابد الهادي شوووووباطي باومر العام لـووووووووووبالوطنب: لمراقبة نقل الحبوع وضوووووبط منامذ المهربهن  44

 /Dj45r35https://bit.lyي ٢٠١٨نهسان  ١٨ي الوطنوتحضهرار باتماه إدلببي 
 . ٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع تاجر محاي مقهز مي السافلي آع  45
اني فتى خروجها منه مي يتحدّر الاواء جامع جامع من بادة بماما مي محامفة الالمقهة. تولّى مهام أمنهة أثناء تواجد القوار السووووووورية مي لبن 46

ير المور دي تولّى منصوووووووب رههس مرع ٢٠٠٨ي فهي ُاهّن آنذاك ناهباً لرههس مرع دير المور لامخابرار العسووووووكرية. مي العام ٢٠٠٥العام 

 .٢٠١٣لامخابرار العسكريةي وبقي مهه فتى مقاته مي دير الموري مي العام 
 مقاباة مع انصر منشّق من المخابرار العسكريةي المصدر السابق.  47
ءي وفسووووامي رجال أامال أخوةي و"ز محمد برا ٣يعود أصوووواها إلى مدينة الباع مي محامفة فابي وقد برعر منها أسووووماء  القاطرجي ااهاة 48

سهطرة النفامي وقد تعّرض ب سهطرته إلى مناطق  شركاتهز ومحمد آغا. اقد "ؤيء صفقار مع تنفهز دااش لنقل النفط والقم  من مناطق  عض 

 لعقوبار أوروبهة وأمهركهة.
هندس مي ااى يد الضابط مي الحرس الممهوريي بسام الحسني وترأّسها صقر رستزي و"و ٢٠١٢واة شبه اسكرية تأّسست مي العام ممم 49

من إيران أيضوواً.  مدني من الطاهفة العاويةي وابن شووقهقة بسووام الحسوون. تولّى رامي مخاوف تموياه ابر جمعهة البسووتاني التي فصووات ااى الداز

 السابق.خضر خّضوري المصدر 

https://bit.ly/2MVzHui
https://bit.ly/2MVzHui
https://bit.ly/35r45Dj
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فاجم اسووووووكري إي بأمر يُقام مي المحامفاري مال  50بعاز الامان العسووووووكرية األمنهةيتّز الترمهق يمدر مكره أن 

 51.قرار الامنة العسكرية األمنهة مي فاب إلغاء الترمهق ملى  ا يرجّ ان "ذه الاماني وممّ  ينرسمي ومهمة صادرَ 

ت مممواار القاطرجي ترمهق تولّ فهي اينتفاع من الترمهقي  تنفهز فقّ  إلى "ذه الامان مضووووالً ان ملىي امدر

ي فمص المنوبي الواصوول إلى دمشووق ترمهق خطّ بالرابعة الفرقة مممواار أمن  قامت مهمافمص الشووماليي  خطّ 

  52.ري ريف فمص الشماليمهمّ ومقاً ألفد 

الههمنة ااى تمارة الترمهقي بعد إقصاء منامسهه الرههسههن العاماهن مي  من الفرقة أمنن تمكّ ي ٢٠١٨بحاول العام 

الممالي وي سهما جمعهة البستان الخهريةي والدماع الوطنيي ُمستعهناً بأوامر رسمهة صادرة ان الساطار األمنهة 

واينتشووار ااى المعابر  يمرامئفماية ال ومّما سووااده مي تعميم "همنته "ذه اضووّطالُاه بمسووؤولهة 53والعسووكرية.

  54.الداخاهة

ومق اماهة طوياة  يوالواقع أن مكتب أمن الفرقة اختار بعناية ماهقة الوسوووووطاء المحاههن الذين أدار الترمهق ابر"ز

مد عتَ ضابط مُ  ثز يقوملهس بالضرورة اسكرياًي  تبدأ بترشه  اسز الوسهط من قبل المندوع المحاي لافرقةي والذي

 55.ما إما كان يعتمده أم ي يقّررإلى مكتب أمن الفرقة المركميي الذي  بعد ملى اسوووووومه لهُرمَع يبتمكهته الفرقةمن 

معروماً ااى نطاق  ي الذي لز يكنأبو ااي خضوور ي المعروف باسووزخضوور ااي طا"رومن أبرع "ؤيء الوسووطاء 

وما  .٢٠١٦منذ العام  ن ااى الفرقة الرابعةدي الترمهق المحسوووبهمتعهّ ه أصووب  من أ"ّز ولكن 56واسووع قبل األعمةي

قادة مممواار شبه اسكرية بكان خضر لهنال "ذه الحفوة لوي ااتماده من قبل مكتب أمن الفرقةي بحكز صالته 

 المخابرار الموية والفرقة الرابعة.كّل من ااماة مع 

يصووووووواير أو ا يدّل ااهه غهاع اإلكم األدنى من التنفهزي بالحدّ  ٢٠١٦مي العام  أدار أبو ااي خضوووووور الترمهق

 ء آخريني ثزي يقبل الدمع إي نقداً واقب إتمام اماهة ترمهق الشوووووافناري معتمداً ااى شوووووركامهو  .مالهةالتقارير ال

 شوووووقهقسوووووها قام بتطويعها من أ"الي منطقته صوووووامهتاي والتي يترأّ  التي يالرابعة الفرقة يفقاً ااى مممواار أمن

راً ماحوظاً مع تأسووووهس خضوووور شووووركة القاعة لاحماية شووووهدر اماهة الترمهق تطوّ وقد  57إيهاع الرااي. يعوجته

ً  التي 58ي٢٠١٧عام مي الوالحراسوووة والخدمار األمنهة   59.ومق تقارير مالهة ي ونّفمتهااقود الترمهق تولّت رسووومها

                                                 
المويةي واألمن ي برهاسووة أمهن مرع فمع البعيي واضوووية كّل من ر سوواء أجهمة المخابرار ،٢٠١١ُاِرمَت باسووز الامنة األمنهة قبل العام  50

لعام لمحامظ. بعد االسووهاسوويي واألمن العسووكريي وأمن الدولة ي والقاهد العسووكري لامنطقةي ور سوواء الشوورطة المدنهة والعسووكرية مي المنطقةي وا

 ي أصب  اسمها الامنة العسكرية األمنهةي وترأّسها القاهد العسكري لامنطقةي اوضاً ان أمهن مرع فمع البعي.٢٠١١
ي ٢٠١٧أيار  ٢١الوطني بمطالبار بتعمهز القرار ااى باقي المحامفار.. إلغاء بترمهقب بضووووواهع فاب سوووووهنعكس ااى خفض أسوووووعار"ابي  51
 https://bit.ly/2QIg3Tv  

 .٢٠١٩مقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع مهّمر من ريف فمص الشماليي مقهز مي افريني آع  52
ريةي خاطب تعمهز الامنة العسكرية األمنهة مي فاب الفروع األمنهة كامةي والشرطة المدنهة والعسكريةي والدماع الوطنيي وجمعهة البستان الخه 53

سز الفرقة الرابعة التي واصات العمل مي الترمهق مي المحامفة. لامميد أنفر: الخبري بقرار بإيقاف الترمهق .. مهل يتوقف مرض  من دون مكر ا

  https://bit.ly/2rZVzgsي ٢٠١٧أيار  ٢٠األتاوار مي فاب بي 
آمار  ٢٢ي عمان الوصوووولمهناء طرطوس لصووووال  الفرقة الرابعة وثقة الروس بضووووباط النفام تتمامعبي  مارس الرماايي بالمخابرار تخاي 54

  https://bit.ly/2tr6ksV ي ٢٠١٦
 مقاباة مع أفد العاماهن مع مكتب أمن الفرقة الرابعةي المصدر السابق.  55
شهر بعض الروايار إلى اماه مي ممال التهرجل  56 صامهتا. ت ريب قبل العام األامال خضر ااي طا"ر يُاقَّب بأبو ااي جهمةي و"و من منطقة 

٢٠١١. 
ل إلهها الكاتب من خالل رصووود مممواة من فسوووابار المنتمهن إلى الفرقة الرابعة ومكتب أمنهاي والعاماهن مي 57 شوووركة القاعة  مالففة توصوووّ

 األمنهة. 
  https://bit.ly/34aN28dوطني برسبي  –لقاء صحفي  القاعةيب 58
لترمهق مههماي وتنتشوووور ي الاذين تتولّى شووووركة القاعة اماهة امي دير المور اّطاع البافي ااى بعض التقارير المالهة لمعبَري بقرل والمهادين 59

 مههما الفرقة الرابعة.

https://bit.ly/2QIg3Tv
https://bit.ly/2rZVzgs
https://bit.ly/2tr6ksV
https://bit.ly/2tr6ksV
https://bit.ly/34aN28d
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تمال تعتمد  بما أنها يي لفرقة الرابعةا أمن لمكتب الذراع التنفهذي غهر الرسمي أصبحتن الشركة إويمكن القول 

رار مؤشّ  ومق المبدأ التي تتّبعه قطاااتهي مثمة تعمل. كما إنها ن يحماون بطاقاته األمنهةممَّ  هااى كوادر مممواات

مي  الشركة. نا"هى ان ملىي تنشط الرابعة الفرقة ااى أن قادة القطااار مي الشركة "ز أنفسهز قادة قطااار أمن

ى فاجم شووووركة ى فاجم الفرقة التدقهق األمنيي مي فهن يتولّ يتولّ  ي فهيوبحمايتها الفرقة تشووووار فواجممناطق ان

 60.القاعة المتواجد خاف الحاجم اماهة الترمهق

 استطاعم يالمحسوبهن ااههي وبار أفد ٢٠١٧عام الج أبو ااي خضر مي الشبكة ايقتصادية لما"ر األسد مي أُدمِ 

شباط كوعير الداخاهة محم يمواجهة خصومه المحاههن المكانة "ذه بفعل د خالد الرفموني الذي أصدر تعمهماً مي 

يقضي بعدم تعامل وفدار الشرطة مع خضر أو استقبالهي لهعود وياغي مضمون التعمهز مي آمار من العام  ٢٠١٩

شبكة اإلنترنت مع مارس  ومي السهاق نفسهي اضطّرر قناة اإلخبارية السورية إلى سحب لقاهها من ااى 61نفسه.

السوريةي إثر مكر اسز أبو ااي خضر بشكل صري ي بااتباره المسؤول  الصنااة غرف اتحاد رههس الشهابيي

 62ان مرض اإلتاوار ااى معامل فاب.

استثماراً  ١١ي فهي أّسس دته الفرقةي وإدماجه مي ايقتصاد الرسميمهمة استثمار الريع الذي ولّ  وأُنهَطت بخضر

ي ااى شوووووكل شوووووركار ومشووووواريع ترّكمر مي قطااار ٢٠١٩ي ولغاية منتصوووووف كانون األول ٢٠١٧لعام منذ ا

يُذَكر أن بعض "ذه الشووووركار مماوٌك بالكامل  63ايتصووووايري والمقاويري والنقلي والسووووهافةي والحماية األمنهة.

 لخضري وبعضها اوخر بالتشارك مع شركاهه مي الترمهقي أمثال إيهاع الرااي.

 ان ملىي ااتُِمد ااى خضر لداز مبادراٍر اجتمااهٍة محاهٍة وراايتهاي فتى أُطِاق ااهه لقب بأبو الفقراءب. مضالً 

بي ومريق بصمة شباع سوريةي الناشط مي أرياف الشهخ بدري سوا ورع نبقى سواوشمات تاى المبادرار مريق ب

وس. وقد يكون تركهم أبو ااي خضوووووور وبانهاسي ودريكهشي ومنطقته صووووووامهتاي وجمهعها تقع مي محامفة طرط

ااى "ذه المحامفة نابعاً من رغبته مي خدمة أ"الي محامفتهي واسووووووتثمار ملى سووووووهاسووووووهاً يفقاً ابر الترشووووووّ  

لالنتخابار المحاهة أو البرلمانهةي أو توجههاً من النفام إلاادة بناء شوووبكاته المباهنهةي وامتصوووال نقمة موالهه مي 

ي ومقوواً لبعض ٢٠١٨ي ولغووايووة خريف العووام ٢٠١١ألف قتهوول منووذ العووام  ٢٠٠أكثر من المحووامفووةي التي قوودّمووت 

 64المصادر.

 بون ار ومهر  دو الترسيم: شبكات تج  متعه  

الصووراعي  أطرافالحدود الداخاهة لمناطق سووهطرة  تحتوضووّ  بعد أنبرعر وكانت ظا"رة الترسووهز ولهدة األعمةي 

وما لبثت القوى  .نشووور فواجم"ا ااى المعابر الداخاهة الفاصووواة بهن مناطقها ومناطق خصوووومها امدر إلىالتي 

هت إلى اياتمادية التمارية القاهمة بهن مناطق السوووهطرة المختافةي وإلى المنفعة المسوووؤولة ان "ذه المعابر أن تنبّ 

                                                 
 . ٢٠١٩منهل باريشي أياول مقاباة أجرا"ا الكاتب مع  60
  https://bit.ly/2BJ8Tr8ي ٢٠١٩آمار  ١١ !بي ’أبو ااي خضر’سناك سوريي بلماما تراجع وعير الداخاهة ان قراره بإلغاء التعامل مع  61
 ttps://bit.ly/38MXeGPh ي٢٠١٩شباط  ٢٧رس الشهابي!بي تسحب مقاباة ما’ اإلخبارية السوريةب’المدني  62
ر اإلاالمهة؛ شووركة شووركة إيال لاخدما ؛الشووركة السووورية لامعادن وايسووتثمار؛ شووركة الهاسوومهن لاتعهدار؛ الشووركة السووورية لإلدارة الفندقهة 63

سة األمنهة؛ وإيماتهل لالتصاير؛ شركة إيماتهل باس؛ شركة العاي والحممة؛ األسطورة لانقل والتخاهص الممركي؛ شركة القاعة لاحماية  الحرا

 بإلهغهنت مورنهتشورب. منشأة صنااهة لصنااة ألواع المبس؛ شركة
  https://bit.ly/2sBgve4ي ٢٠١٨أياول  ١٩ي المهادينُمدّمرةبي محمد سالمي بطرطوس وآثار الحرع ال 64

https://bit.ly/2BJ8Tr8
https://bit.ly/38MXeGP
https://bit.ly/38MXeGP
https://bit.ly/2sBgve4
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أو  رتاوااإلبي تُعَرف بالـووووووورض رسوووم مالهةاألمر الذي دمعها إلى م 65يالمتبادلة من إمكانهة اسووتثمار "ذه المعابر

 ااى مرور البضاهع واألمراد من منطقة إلى أخرى.   66يبارخوّ ال

ي الرابعة ثز أخذر الفرقة 67يي مثل دوريار الممارك واألمن العسكرياماهار الترسهزادّة مي قوى وقد شاركت 

"ذا النشوواط مي مناطق سووهطرة النفام. "ذا ي تميد "همنتها التدريمهة ااى ٢٠١٥اقب التدّخل الروسووي مي أياول 

التدّخل خفّف الضوووووغط المهداني ااى قوار الفرقةي وَفدّ من اسوووووتنمامهاي مع تولّي القوار الروسوووووهة مهام مهدانهة 

متقدّمة مي قهادة العماهار العسوووكرية ضووودّ مصووواهل المعارضوووةي األمر الذي أتاع لافرقة إاادة اينتشووواري والتركهم 

 ة اقتصاد الحرع.أكثر ااى أنشط

ي أصووووووبحت الفرقة الرابعة جهةً مههمنةً مي ممال الترسووووووهزي وإن لز تكن الوفهدةي إم ي تمال ٢٠١٨بحاول العام 

تفرض الترسوهَز فواجُم تابعةٌ لافروع األمنهةي وأخرى لتشوكهالر المهش وبعض قواته الرديفة. وقد تمّكنت الفرقة 

وأبرع"ا  68األوتسووووووترادار الرههسووووووهة الداخاهة والدولهةي ااى من تحقهق "ذه الههمنة بفضوووووول نشوووووور"ا فواجم

بهرور - ي وأوتوسوووتراد دمشوووقM٤فاب الدولي ،- ي وأوتوسوووتراد الالمقهةM٥فاب الدولي ،-أوتوسوووتراد دمشوووق

ااى المعابر الحدودية الخاضوووعة لسوووهطرة قوار . وما سوووا"ز أيضووواً مي "ذه الههمنة إقامتها فواجم  M٢الدولي ،

القاهز بهن سوووووريا والعراقي -يابوس بهن سوووووريا ولبناني ومعبر البوكمال-ي ومنها معبر المصوووونعيالنفام السووووور

ااى الطرق الفراهة المحامية جابر بهن سووووووريا واألردن. ثز إن الفرقة نشووووورر أيضووووواً فواجم -ومعبر نصوووووهب

 يمناطق السووووامهة فابي ومقالع الحمر ميمي كما مي منطقة الشووووهخ نمار ي لمناطق تواجد المنشووووآر الصوووونااهة

 69والضمهر مي ريف دمشق.ي وادرا يوصهدنايا

 70.مكتب أمن الفرقة استناداً إلى الحركة التمارية لامنطقة ي مهقوم بهمعبر قهمة اقد الترسهز الخال بكلّ أما تحديد 

اري تمّ كبار ال"ز من أو ي ن لديهز باع مي اماهار التهريببهن منهي ممَّ وسووووووطاء كبار مقرّ لالعقد المكتب ثز يمن  

مي إدارة  تهزالصراعي وخبر أطرافمختاف ي بفضل شبكة االقاتهز باألقدر ااى إدارة "ذا النشاطنفراً إلى أنهز 

رههس منفمة الهالل ي الذي يشووغل منصووب رجل األامال خالد فبوباتي فصوولوبهذه الطريقة  .األامال التمارية

كمكامأة  ي٢٠١٧ي مي العام سهز معبر خربة غمالة مي درااااى اقد تر ي٢٠١٦عام ال أواخراألفمر السوري منذ 

له لدامه النفامي وتعويضووووواً ان الخسووووواهر التي طالته منذ بدء الحراك ايفتماجيي فهي توقّفت تمارته مي مادة 

 فبوباتي ااى وكان ٢٠١١.71قمر الدين الممفّف مي الغوطة الشرقهةي وأُغِاق مشرواه بكاعينو دمشقب مي العام 

 72.األمني لامكتبلهرة سورية شهرياً  ماهون ٧٠٠ مباا دمع

                                                 
ي ٢٠١٨تموع  ٣١ي بتحقهق أرباع مالهة: الخصوووووووم السوووووووريون يسووووووتفهدون من التمارة ااى خطوط المواجهةب ،باإلنكاهمية ي ٢٤مرانس  65
 ps://bit.ly/2FrHr2Ohtt 

سهِطرة 66 سريةي وتفرضها المهة الُم شرة والق شكال الريع القاهز ااى القوة المبا ااى َمن يريد الحصول ااى  تُعَرف اإلتاواة أو الخّوة بأنها أفد أ

 .٩٥  ي ل٢٠١٤ ١،بهروري دار الفارابيي ط الدولة الغناهمهة والربهع العربييمنامع مادية ومعنوية. لامميد أنفر: أديب نعمةي 
ااى ريما خوري الحساع الشخصي لـووووووـوووووو يأفد التقارير غهر الرسمهة فول معبر السعن الداخايي الذي يتعّهده يوسف خانار الماقّب بغوار 67

  https://bit.ly/2Ytz6Ezي ٢٠١٨شباط  ١٩ي الفايسبوك
 https://bit.ly/2BOOvogي ٢٠١٨كانون األول  ٨ي أورينت نتيمن التهزي بالنفام يمن  الفرقة الرابعة صالفهار جديدة مي سوريابي  68
  https://bit.ly/36bw8qTي ٢٠١٨شباط  ٢ي ي بيومهار الترمهق ومرض اإلتاوة ااى أبناء السويداء تتواصلبي مايسبوك٢٤صفحة السويداء  69
 .٢٠١٩مقاباة ابر اإلنترنت مع صحامي سوري مقهز مي الخارجي أياول  70
 .٢٠١٩مقاباة ابر الهاتف مع مسؤول مي إفدى منفمار الممتمع المدني مي تركهاي تشرين الثاني  71
 .٢٠١٩مقاباة ابر اإلنترنت مع ناشط محاي من محامفة درااي كانون األول  72

https://bit.ly/2FrHr2O
https://bit.ly/2Ytz6Ez
https://bit.ly/2BOOvog
https://bit.ly/36bw8qT
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منذ العام  هزمعابر الترسوو يدمتعهّ كذلى برع اسووز المهّرع يوسووف خاناري الُماقَّب بغواري من منطقة تاكاخ كأشووهر 

ي بوفا يوفماة يريف فمص الشوومالي الداخاهة مي مناطق معابري فهي نال بشووكل متكّرر اقود ترسووهز ال٢٠١٣

ه السوووووابق مي وابطه بالمخابرار الموية والفرقة الرابعةي واالقاته المحاهة التي شوووووّكاها خالل امابفعل شوووووبكة ر

 التهريب. 

وسوووطاء محاههن لن  اقد الترسوووهز مَ  ثزكان ااى الوسوووطاء الكبار دمع قهمة اقد الترسوووهز نقداً لمكتب أمن الفرقةي و

ً  ان طريق يفتت  مماد اقود ترسووهز معابر ريف كان غوار  يري ريف فمص الشووماليفد مهمّ أل الممادار. مومقا

بعد دمع  يلاتاجر المحاي صووووافب العرض األكبرالعقد يُمنَ  وكان . فمص الشوووومالي شووووهرياً مي خهمة أبو رفهل

د حدَّ دةي غالباً ما كانت تُ بعد ملى إدخال كمهة من البضوووووواهع خالل مترة عمنهة محدّ لهحّق له مباا العقد نقداً لغواري 

من أبرع الوسطاء المحاههن الذين كانوا شركاء لغوار مي تمارة الترسهزي ااي مهنا من بادة يحمور مي و 73.بشهر

محامفة طرطوسي قاهد ما يُعَرف بفوج السووووحاباري إفدى التشووووكهالر الرديفة لقوار النمر التي يترأّسووووها العمهد 

يُذَكر أن "ذه الشووراكار  75د الحسوون.ورجال األامال رامم ورامي الطبل المحسوووبان ااى العمه 74سووههل الحسووني

بمووا مههووا  يوالمخووابرار المويووة يمممواووار الفرقووة الرابعووةلنتهمووة العموول المهووداني المشووووووترك والعالقووار أتووت 

،بهن العاَمهن  مدير المخابرار الموية ي الذي كانقرع الاواء جمهل الحسوووون. وأتت أيضوووواً نتهمة مممواار النمر

تمدر اإلشووارة إلى أن العالقة لكن  .من الاواء ما"ر األسوود يالعمهد سووههل الحسووني يتبع لها تال ي ٢٠١٩و ٢٠٠٩

قد  يالفرقة الرابعةبهن وي ٢٠١٩مهام خاصوووووةب بحاول أياول  ٢٥بالفرقة  أصوووووب  اسووووومها التي يبهن قوار النمر

اسووتبدال الاواء وااى الفرقة الرابعةي مي ظّل الضووغوط التي مارسووتها  داز روسووها لاعمهد الحسوون إثررر سوواباً تأثّ 

 .٢٠١٩مي تموع  يما"ر األسدباالقار وثهقة تربطه جمهل الحسن بناهبه الاواء غسان إسمااهل الذي ي 

ل الفرقة الرابعة في مؤسسات الدولةالجزء الثالث:   تدخ 

ماط لمأر الفرقة الرابعة قبل األعمة إلى التأثهر مي اماهة اختهار مسووووؤولي الدولةي بشووووكل غهر مباشوووور وابر أن

شار تعههن شخصهار محدّ م .دةمتعدّ  سورياي  دة ميكان ما"ر األسد يطاب من أخهه ب إدارار المرامئ الخمسة مي 

ي وإن كان مي "ذا الشوأن يعود إلههبااتبار أن القرار الفعاي و"ي الالمقهةي وطرطوسي وبانهاسي وأروادي وجباةي 

ما كان يتّز تعههن شووخصووهار ااهها مافار مسوواد لهسووهل الحكومة. وغالباً يصوودر رسوومهاً بقرار من رههس التعههن 

بهذه الطريقة ُاهّن ساهمان بالو  مديراً ااماً لمرمأ  76التحّكز بهاي وإعافتها مي وقت يفق بدااي محاربة الفساد.

بناًء ااى توصووووووهة من وعير النقل آنذاك يعرع بدري ااى  ٢٠١٠ي ثز ُمدّد له مي العام ٢٠٠٧الالمقهة مي العام 

به مي العام ا بقرار من رههس  ٢٠١١لرغز من باوغه السووووووّن القانونهة لاتقاادي لهمري يفقاً إافا ه من منصوووووو

                                                 
 مقاباة مع مهّمر من ريف فمص الشماليي مقهز مي افريني المصدر السابق. 73
اشرة. امدر الحادية قوار النمر وفدة نخبوية تتمتّع بتمههٍم أمضل من المهشي وتضّز ضباطاً معفمهز من العاويهني من الفرقتَهن الرابعة و 74

 بق.المصدر السا القوة الخاصة. خضر خّضوري هإدارة المخابرار الموية التابعة لانفام إلى تمنهد مدنههن ااويهني وتدريبهز لاللتحاق بهذ
بر ا ٢٠١٥ااي مهنا رجل أامال من طرطوسي ترّكم اماه قبل الحراك ايفتماجي مي مرمأ طرطوسي وقد برع بشووووووكل معاي مي العام  75

صووووة مي بهع الدراجار النارية والهواههتمّام ةي ومنتمع المنارة ه إفدى المممواار الرديفة لقوار النمر. يمتاى شووووركة مهنا التمارية المتخصووووّ

بَهن من العمهد السووووووهافي مي طرطوس. أما رامي ورامم الطبل متاجران من بانهاسي يعود أصوووووواهما إلى أريحا مي محامفة إدلب. يُعتبَران مقرّ 

ار التحوياهة. سني ولديهما استثمارار ومشاريعي أبرع"ا شركة قسورة التماريةي وشركة المتحدة لصنااة ففاضار األطفال والمنتمسههل الح

 كما يشغل رامي الطبل منصب رههس مماس إدارة شركة أساس لانفط.
 مقاباة مع المحامي طارق الحاج بكريي المصدر السابق. 76
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 ما"رإضوووامةً إلى ملىي كان  77الحكومة آنذاكي اادل سوووفري بتهمة التقصوووهر وارتكاع تماوعار كبهرة مي المرمأ.

منهز  والطابي والوعراءس الوعراء اتواصووووول مع رههس ممااألسووووود يوّجه مدير المكتب األمنيي غسوووووان باللي ل

  78.صل بأنشطته ايقتصاديةأو تسههل أامال تتّ  يدة مي بهروقراطهة الدولةتعههن شخصهار محدّ 

مي الملة من فمز التمارة  ٧٠والواقع أن الفرقة الرابعة تولي أ"مهةً لامرامئ نفراً إلى أنها مثّات مي المتوسووووووط 

وتدّر موارد مالهة مهّمة من تمارة الترانميت.  79ي٢٠١٠و ٢٠٠٢العاَمهن السوووووواعهة الخارجهة غهر النفطهةي بهن 

 "ذا وتُعَدّ المرامئ مهمةً لافرقة مي إدارة اماهار التهريب التي تضّطاع بهاي مي ممال تمارة اوثار والمخدرار.

 نة مي المؤسسارهّ حة لنهل مناصب معتأثهراً مي اختهار الشخصهار المرشّ  مارست الفرقة ابر مكتبها األمني لذا

ي وي سووووووهما رههس مديرية العماهار وايسووووووتثمار مي مرمأي طرطوس مار األ"مهة ايقتصووووووواديةأو اإلدارار 

شكل قوي لتولّي منصب مدير اام مرمأ. "ذا ما فصلي ااى  شغل "ذه المناصب مرّش  ب والالمقهةي بما أن َمن ي

رية ايسووتثمار مي مرمأ الالمقهةي قبل تولّهه منصووب مدير سووبهل المثالي مع سوواهمان بالو ي الذي كان رههسوواً لمدي

ي آلهة انتقاء الذي اماوا مع الحكومة السووووووورية قبل األعمةاام المرمأ. ومي "ذا السووووووهاقي شوووووورع أفد الخبراء 

 مكتباً خاصاً برهاسةمماس الوعراء  يضزّ ب الشخصهار المرّشحة لنهل المناصب مار األ"مهة ايقتصاديةي قاهالً:

ً دي يرتبط بالمكتب األمني الخال مي القصووور الممهوريي امه حة فول الشوووخصوووهار المرشوووّ  ويُمري مسوووحاً أمنها

الفرقة  امن ضوووووومنه يبالتعاون مع المهار األمنهةوملى ة مار طبهعة اقتصووووووادية أو تنمويةي لنهل مناصووووووب مهمّ 

لالرابعة الذي يقّرر ما إما كان يعتمد  الرههسيعرض األمر ااى يمكتب القصوور الذي إلى الدراسووة األمنهة  . متُرسووَ

 80.بالشخص أم ي

 تناميل الفرقة الرابعة مي إدارة مؤسووسووار الدولة ايقتصوواديةي مي سووهاق طرأ ااى مسووتوى تدخّ ويبدو أن تحّويً 

عوج  يومقتل الاواء آصف شوكت من سورياي نفوم ما"ر األسد داخل القصر الممهوريي اقب خروج آل طالس

شرى  ي اقب٢٠١٦العام  من ابتداءً إلى جانب انحسار تأثهر آل مخاوف داخل القصر  81ي٢٠١٢العام  مي يأخته ب

. وقد تماّى "ذا التحّول مي انتشووار قوار اع العاهاةببارّ  يومرض الخال محمد مخاوف يآنهسووة يوماة والدة بشووار

سووها اوضوواً ان اياتماد ااى وكالء الفرقة الرابعة مي إدارة مرمأي الالمقهة وطرطوسي وتولّهها إدارة المرمأ بنف

  لها.

امات ااى  فهن 82ي٢٠١٤عام إلى ال ي يعودالفرقة الرابعة مي مرمأي الالمقهة وطرطوسجدير مكره أن وجود 

. ز بممهع مفاصوووول العمل اإلداري مي المرمأينمكاتب مراهة تتحكّ  المكتبها األمنيي ترتبط به تابعةتأسووووهس إدارة 

لقصر الممهوري والواردة من إيراني أو المماوكة إلى اإمراغ فاويار نقل البضاهع العاهدة بنفسها الفرقة  وتتولّى

"ذا  .واإلشووووراف ااى تفريغها األخرىي تفتهش الحاويارإضووووامةً إلى ترمهق بضوووواهعهزي ب تقومار الذين ألفد التمّ 

حهن لوعير النقلي لتعههنهز مدراء مي طرع وتمكهة مرشووّ ي مركمي ابر مكتبها األمني بايضووّطالع بدور وتسووتمر

                                                 
  https://bit.ly/2SR7sAO ي٢٠١١فميران  ١١الالمقهة من منصبه إثر تماوعار كبهرةبي بإافاء مدير مرمأ  شام تايممي 77
 مقاباة مع أفد المقّربهن من دواهر صنع القرار مي سوريا سابقاًي المصدر السابق. 78
 . ٢٢ل ي https://bit.ly/2sx0l5pي ٢٠١٥محمد أفمدي بتنامسهة المرامئ البحرية السوريةبي أطروفة دكتوراهي جامعة تشريني سامر  79
 . ٢٠١٩ون األول ةي كانمقاباة ابر وساهل التواصل ايجتمااي مع خبهر مقهز فالهاً مي بهروري كان يعمل مع الحكومة السورية قبهل األعم 80
شباط  ١٤ي بمودرن دباوماسيبكهريل سهمهنوفي بَمن يسهطر ااى سوريا  آل األسد والداهرة الداخاهة وكبار رجال األامالب ،باإلنكاهمية ي  81

  https://bit.ly/34XIp28 ي٢٠١٨
منذر ومواع ثز أيمن جابري إدارة مرمأ الالمقهةي مقابل نسووبة معهّنة يتز دمعها لباسوول األسوودي ثز لبشووار. تولّى جمهل األسوود وأويدهي ومن بعد"ز  82

  https://bit.ly/2QGYXFv ي ٢٠١٧آمار  ٧شركاءبي ’ باسل’و’ بشار’جمهل األسدي ماى المعابر.. و’ اإلمامب’أنفر: اقتصادي 

https://bit.ly/2SR7sAO
https://bit.ly/2SR7sAO
https://bit.ly/2sx0l5p
https://bit.ly/34XIp28
https://bit.ly/2QGYXFv
https://bit.ly/2QGYXFv
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أبرع"ز شووووركة ي ون من مكاتب التخاهص الممركيو"ا المعتمدوأصووووب  لافرقة مندوب كما 83مراههن مي المرمأين.

اصووووام اهسووووى وي األامال خضوووور ااي طا"ري رجاَ  إلىتها العاهدة ماكهّ  ياألسووووطورة لانقل والتخاهص الممركي

 84وايستثمار. مدير الشركة السورية لامعادن يإسمااهل

ز دور"ا مي مرمأ ي إم تحمّ الحاهفَهن روسووووووها وإيران بااتبارار تتأثّر "همنة الفرقة الرابعة ااى المرمأينبهد أن 

مطاع  الروسوووهةبأس تي جي إنمنهريناب  توقهع الحكومة السوووورية اقد اسوووتثمار المرمأ مع شوووركةبعد طرطوس 

 مالديمهر الروسووي الرههس من شوواخسوووماروفي المقّرع خهدعا ويماى "ذه الشووركة رجل األامال ٢٠١٩.85العام 

تسههل األامال مار الصاة بف كاَّ مكتب وافد مُ ااى تواجد"ا "ناك  مهما يقتصر 86بوتهن بحسب بعض المصادري

د المهة األمنهة عُ لز تَ كما إن الفرقة  87.ترمهقهابمكتب أمن الفرقة  يقومار التي بالفرقة الرابعةي وشووووووحنار التمّ 

سورية يروسهة تفتهش ى نقطةتتولّ إم المههمنة مي المرمأي  مي  .اماهة تفتهش الشحنار يتقع خاف نقطة الممارك ال

تمال تحتفظ بإدارتها ومكاتبها الفراهة مي  يي فهي فتى اون ااى مرمأ الالمقهة ة الفرقةر "همنلز تتأثّ  ملىي مقابل

الفرقة  لهذه الههمنة ي تسوووتطهعفدود لكن ثمة  ى اقد اسوووتثمار المرمأ.التي سوووتتولّ المهناءي مي انتفار فسوووز المهة 

ي تولّ مثالً بهن من الفرقة فاول أفد المقرّ مقد  .اة بالرههسمثَّ موامقة القصووووور الممهوري مُ تبقى ُمقهَّدةً بتماوع"اي إم 

لكنه  88ي٢٠١٩ريار المرمأ مي آع ي أثناء التغههرار التي طالت بعض مديمرمأ الالمقهة شووركة منصووب مدير اام

  ٢٠١٤.89مشل مي ملىي إم لز يحَظ بموامقة الرههس الذي يداز مدير المرمأ الحاليي أممد ساهماني الُمعهَّن منذ العام 

 

 

  

                                                 
 مع أفد العاماهن مي مرمأ الالمقهةي المصدر السابق. مقاباة 83
ي ٢٠١٩تشوووووورين األول  ١٣ي ايقتصوووووواديدااء محفوظي بصووووووافب إيماتهل يحصوووووول ااى رخصووووووة لمماولة الوكالة البحرية لاسووووووفنبي  84

https://bit.ly/36bXeOx  
ي ٢٠١٩أيار  ١٦ي تافميون سووووووريانص الكامل لعقد اسوووووتثمار مرمأ طرطوس التماريبي بسوووووام يوسوووووفي بفصوووووري لتافميون سووووووريا: ال 85

https://bit.ly/2sf9r6o  
تشووووووورين األول  ٢٥ي موووايسوووووووبوك ي ببووودء الخطوار التنفهوووذيوووة الروسوووووووهوووة بمرموووأ طرطوسبيSyrianposeidon.netصوووووووفحوووة  86

 https://bit.ly/34z1Sox ي٢٠١٩
 مقاباة مع تاجر محاي مقهز مي السافلي المصدر السابق.87
شركة العامة لمرمأ الالمقهةي وتعهشمات التغههرار تعههن  88 ساً لمديرية العماهار وايستثمار مي ال هن فسهن خالد عنمرلي عياد كامل اباس رهه

 ة التخطهط وايفصاء مي مرمأ الالمقهةرههساً لمديري
 مقاباة مع أفد العاماهن مي مرمأ الالمقهةي المصدر السابق. 89

https://bit.ly/36bXeOx
https://bit.ly/2sf9r6o
https://bit.ly/34z1Sox
https://bit.ly/34z1Sox
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 خاتمة 

تنامى مكانت النتهمة أن  يالقوة مهها تركهملمأ النفام إلى تعميم مؤسساته الخاصة دون مؤسسار الدولةي وإاادة 

ي فهي ااتمد النفام ااهها لاههمنة سووهما مكتبها األمني هي ويإفدى مؤسووسوواتي دور الفرقة الرابعة الصووراع خالل

ر فّق اينتفاع منه بشوووكل مباشووور بالفرقة دون شوووركاهه اوخرين.  ااى الريع المتولّد ان اقتصووواد الحرعي وَفصووو 

اقتصووووواد الحرعي وما كان ملى لهتحقّق لوي ولعّل ملى ياقي الضووووووء ااى مسوووووااي الفرقة لاههمنة ااى أنشوووووطة 

 تسههالر وامتهاعار منحها إيّا"ا النفامي ولوي غّض النفر ان أنشطتهاي وادم التعّرض لشركاهها.

ستخدام جمٍء من الريع المتحّصل فَ ظّ وُ وقد  ت أنشطة اقتصاد الحرع التي اضّطاعت بها الفرقةي مي داز النفام با

اء شووبكاته المحاهة مي مناطق موالهة لهي وي سووهما مي السووافل السوووري. وقد نُفّذ ملى ان "ذه األنشووطةي إلاادة بن

كذلى  ابر داز مبادرار ممتمعهة وأنشطة خهرية أدارتها الفرقة بشكل مباشري أو ان طريق وسطاهها المحاههن.

عت شووبكار اقتصوواد النفام غهر الرسوومهة مي ايقتصوواد الرسووميي من خالل تحويل ريع اق تصوواد الحرع إلى توسووّ

استثمارار وشركار ومشاريعي تولّى تأسهسها رجال األامال الوامدين إلى شبكة ما"ر األسد ايقتصاديةي الذين 

ُمنِحوا فّق امتهاع اينتفاع من أنشووووطة اقتصوووواد الحرعي مي الوقت الذي تضووووّررر مهه مصووووالحهز جّراء الحركة 

الً ان ملىي ُربَِطت ايقتصووووادار المحاهة والمهار الفاااة مهها ايفتماجهةي والعقوبار الغربهة واألمهركهة. مضوووو

 بشبكار اقتصاد النفامي وجرى التحّكز بها ابر شبكٍة من الوسطاء.

نتهمةً لذلىي أمرعر أنشوووطة اقتصووواد الحرع التي انخرطت مهها الفرقة الرابعةي شوووبكاٍر محاهةً أُدِمَمت مي شوووبكة 

ا األمني. و"كذا أصووب  لاوسووطاء المدد المحّركهن لهذه الشووبكاري والمتمتّعهن اقتصوواد الفرقةي التي يحّركها مكتبه

ايقتصوووادي -بالثروة والحفوة لدى النفامي مرصوووة أكبر لتطوير دور"ز بوصوووفهز يابهن مي المشوووهد السوووهاسوووي

 المحايي وربما الوطني. 

ة ممافم مي ظلّ  ةً ي تبقى "شّ لصراعا خالل سنوار ي وإن تنامتشبكة اقتصاد الفرقة الرابعة غهر الرسمهةبهد أن 

اي مثل المرامئ والثروار تعمل ااى بسوووط "همنتها أكثر ااى مصوووادر الريع مي سووووري لها. مهذه األخهرة روسوووها

اة ببشوار األسودي الذي يمتاى أوراق قوة وضوغط مثَّ مُ  تخضوع لتوّجهار القصور الشوبكةالطبهعهة. "ذا نا"هى ان أن 

 إضعامها وافتواء"ا. تته  له
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