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تولــت مايا صــوان تحرير هذه الورقة

منشــوراتنا هي جزء من مشــروع »زمن الحرب وما بعد الصرع في ســوريا« الذي يمّوله االتحاد األوروبي، 
وهو مشــروع بحثي في برنامج »مســارات الشــرق األوســط« ضمن مركز روبرت شــومان للدراســات العليا بالجامعة األوروبية بفلورنســا.

يقــدّم مشــروع »زمــن الحــرب وما بعد الصراع في ســوريا« تحليــالٍت عمليةً واســتراتيجيةً لآلفاق، والتحدّيات، والتوّجهات، وخيارات السياســة 
العامــة فــي زمــن الحرب، وفي إطــار التحضير لمرحلة ما بعد الصراع في ســوريا.

إن محتوى منشــورات المشــروع هو من مســؤولية المؤلّفين حصراً.

يمكن تنزيل هذا النص ألغراض البحث الشــخصية فقط. إن أّي استنســاخٍ إضافي ألغراض أخرى، ســواء على شــكل نســخ مطبوعة أم 
إلكترونيــة، يتطلـّـب موافقــة المؤلّفيــن. أما في حال االستشــهاد بالنص أو اقتباســه، فيجب اإلشــارة إلى األســماء الكاملــة للمؤلّفين والمحّررين، 

إضافةً إلى العنوان، والســنة التي نُِشــر فيها، والناشــر.
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ملّخص تنفيذي

وجــد رجــاالت النظــام الســوري األمنيــون والعســكريون والسياســيون قــرار الترخيــص للشــركات األمنيــة الخاصــة 
فرصــةً اســتثماريةً جديــدة، ومدخــالً إلــى زيــادة نفوذهــم، وإيجــاد مــوارد اقتصاديــة جديــدة مغّطــاة بشــكل رســمي. 
وقــد عكســت تلــك الشــركات قــوة الشــبكات الزبائنيــة بيــن رجــال األعمــال والمســتثمرين، وبيــن القــادة األمنييــن 

والعســكريين والسياســيين.
 

جــاء ظهــور تلــك الشــركات ردَّ فعــٍل علــى الخلــل األمنــي فــي مرحلــة مــا بعــد العــام 2011، حيــث عــّوض نشــاطها 
إلــى حــدّ كبيــر عــن النقــص فــي عديــد الشــرطة، وســاهمت فــي توفيــر الحمايــة لرجــال األعمــال ومنشــآتهم. كذلــك 
حــدّت تلــك الشــركات مــن تزايــد نســبة الجريمــة، وعمليــات الخطــف واالبتــزاز التــي تعــّرض لهــا رجــال األعمــال 

بشــكل متزايــد خــالل الســنوات األخيــرة.

وقــد ســاعدت الشــركات األمنيــة أيضــاً النظــام الســوري فــي الحفــاظ علــى والء مقاتلــي الميليشــيات وأَُســر القتلــى، 
مــن خــالل تأميــن فــرص عمــٍل لهــم فيهــا بعــد حــّل عــدٍد كبيــٍر مــن الميليشــيات، ناهيــك عــن فــرص العمــل التــي 

أتاحتهــا لطلبــة الجامعــات مــن أبنــاء الطائفــة العلويــة فــي حمــص ودمشــق.
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مقّدمة

أصــدر بشــار األســد المرســوم ٥٥ للعــام 2013، مانحــاً الترخيــص لشــركات خدمــات الحمايــة والحراســة الخاصة، 
فــي خطــوةٍ مفاجئــٍة مــن نظــاٍم ديكتاتــوري قمعــّي يعتبــر قــوة الدولــة وســيطرة أجهزتهــا األمنيــة جــزءاً مــن تكوينــه 

ال يمكــن االســتغناء عنــه. 

ــل  ــي. فه ــاع األمن ــة القط ــو خصخص ــام نح ــه النظ ــول توّج ــه ح ــى مصراعي ــئلة عل ــاب األس ــوم ب ــح المرس فت
ــن االقتصــادي  الخطــوة هــذه جــزٌء مــن سلســلة التنــازالت التــي يقدّمهــا النظــام لروســيا وإيــران علــى الصعيدَي
ــن  ــن م ــوريين المقّربي ــال الس ــال األعم ــة رج ــل حماي ــة، مث ــات الداخلي ــتجابةٌ للديناميّ ــي اس ــكري؟ أم ه والعس
الدائــرة الضيّقــة للنظــام، أو أولئــك المحســوبين علــى روســيا أو إيــران، فــي ظــّل عجــز األجهــزة األمنيــة عــن 
توفيــر الحمايــة لهــم؟ أم هــل جــاءت عمليــة الخصخصــة تلــك اســتجابةً لحاجــة النظــام إلــى إعــادة دمــج بعــض 

ــة؟  ــيات المنحلّ ــال الميليش رج

ــركات  ــود الش ــر صع ــو تأثي ــا ه ــي: م ــي التال ــي الرئيس ــؤال البحث ــن الس ــة ع ــى اإلجاب ــة إل ــذه الورق ــعى ه تس
ــي ســوريا؟  ــال ورجــال األمــن والســلطة السياســية ف ــن رجــال األعم ــوى بي ــوازن الق ــى ت ــة الخاصــة عل األمني
كمــا تحــاول الورقــة تحليــل صعــود تلــك الشــركات، مــن خــالل اســتعراض أبــرز الشــركات ومالكيهــا، ودورهــا 
وتبعيّتهــا، إضافــةً إلــى ظــروف تأسيســها وأســبابه، والديناميّــات المحليــة االقتصاديــة واألمنيــة التــي دفعــت إلــى 
والدتهــا فــي هــذا التوقيــت بالــذات. اســتند البحــث إلــى مقابــالت شــخصية مــع اقتصادييــن ومقاتلــي ميليشــيات 
ــك الشــركات.  ــن تل ــن م ــع أشــخاص مقّربي ــة الخاصــة، أو م ــي الشــركات األمني ــل ف ــى العم ــوا إل ــابقين انتقل س
ــت  ــة، وتثبّت ــن وزارة الداخلي ــادرة ع ــص الص ــرارات الترخي ــن ق ــر م ــّم كبي ــى ك ــة عل ــدت الدراس ــك اعتم كذل
ــَرف أصحابهــا. ورصــد الكاتــب عشــرات الصفحــات  ــن لعــدٍد مــن الشــركات التــي ال يُع ــن الحقيقيي مــن المالكي
الشــخصية للعامليــن فــي تلــك الشــركات، وَجَمــع مئــات الصــور مــن مختلــف مواقــع حراســتها. وامتــدّت فتــرة 

ــران 2020.  ــى حزي ــي 2019 إل ــات تشــرين الثان ــع البيان جم
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الجزء األول: الواقع األمني واإلطار القانوني للشركات األمنية الخاصة

منعــت الحكومــة الســورية الترخيــص للشــركات األمنيــة علــى مختلــف أنواعهــا منــذ تأســيس الدولــة الســورية. 
فقــد احتكــر نظــام حافــظ األســد القــوة واألمــن، وأبعــد هــذا األخيــر حتــى عــن الــوزارات المختّصــة بــه، رابطــاً 
ــاه بشــخصه، فيمــا ظلّــت أجهــزة األمــن الســورية الجهــة المســؤولة عــن الحفــاظ علــى أمــن الدولــة فــي فتــرة  إيّ
حكــم األســد طــوال ثالثيــن عامــاً. وقــد تخّصصــت أجهــزة األمــن كلٌّ منهــا بحســب الجهــة المســؤول عنهــا، فــي 

ــة.  حيــن بقيــت وزارة الداخليــة الجهــة المســؤولة عــن حمايــة المؤسســات الحكوميــة بقطاعاتهــا كافّ

فــي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي، بــرز عــددٌ قليــٌل مــن شــركات »الســالمة المهنيــة«، التــي تولّــت حمايــة 
ــار  ــلّم بش ــع تس ــالح. وم ــن دون س ــا م ــة أبوابه ــالل حراس ــن خ ــة، م ــات الدولي ــة والمنظم ــات التجاري المؤسس
ــة  ــروز المنشــآت الصناعي ــي ظــّل ب ــك الشــركات ف ــى تل ــام 2000، ازدادت الحاجــة إل ــي الع األســد الســلطة ف
ــّراس  ــى ح ــب عل ــازداد الطل ــورية. ف ــوق الس ــح الس ــة، وفت ــتثمارات األجنبي ــدء االس ــة، وب ــة الخاص والتجاري
المبانــي والســفارات والمنظمــات الدوليــة، مــا دفــع عــدداً مــن شــركات التوظيــف، وشــركات الخدمــات، 
والشــركات التجاريــة، نحــو االســتثمار فــي القطــاع الناشــئ، نظــراً إلــى تمتّعهــا بخبــرةٍ ال بــأس بهــا فــي المجــال. 
فتولـّـت مثــالً شــركة ICC، المختّصــة بالتوظيــف، والتــي تملكهــا وتديرهــا بانــا َزكاري، تلبيــة الســوق الداخليــة، 
ــى النحــو نفســه،  ــج. وعل ــى دول الخلي ــة إل ــر العمال ــاءات للشــركات الخاصــة فــي ســوريا، وتصدي ــن الكف وتأمي
اســتثمرت شــركة CBS التجاريــة، التــي تملكهــا آمــال الشــالش، ويديرهــا محمــد ديــب، فــي قطــاع الحراســة.1 
كذلــك أّســس التاجــر ماهــر الدســوقي، المقــّرب مــن رامــي مخلــوف، شــركةً أمنيــةً باســم »غــروب 4 ســوريا« 

فــي العــام 200٥. 

ــيس  ــز تأس ــحٍ يجي ــوٍن واض ــوريا، وقان ــي س ــة ف ــة الخاص ــركات األمني ــص للش ــون ترخي ــاب قان ــي غي ــن ف لك
شــركات الحراســة الخاصــة، كانــت الشــركات تحصــل علــى ترخيــص مــن المحافظــة ووزارة التجــارة باعتبارهــا 
شــركات تجاريــة، وعلــى موافقــة شــعبة األمــن السياســي التابعــة لــوزارة الداخليــة. أمــا عملهــا فاقتصــر علــى 

حراســة مداخــل المراكــز التجاريــة والــوكاالت األجنبيــة فــي األحيــاء األكثــر ثــراًء فــي دمشــق. 

وصــل عــدد الشــركات األمنيــة إلــى ســبع شــركات فــي دمشــق، فــي أواخــر العــام 200٧، وهــي أســود إبــال، 
والذئــب األبيــض، و«غــروب 4 ســوريا«، والبجعــة، وشــركة CBS، واإلمــام للخدمــات، وشــركة جــاد لخدمــات 
الســالمة، أقــدم وأكبــر شــركة تُعنــى بخدمــات الحراســة والســالمة المهنيــة، إضافــةً إلــى شــركتَين فــي حلــب همــا 

 .ICCPو HCP

ــت  ــا، ضيّق ــا وأرباحه ــاد أعــداد عّماله ــع نطــاق عمــل شــركات الحراســة، وازدي ــع توّس ــام 2008، وم ــي الع ف
إدارة مخابــرات أمــن الدولــة عليهــا مــن خــالل محاولــة تقاســم األربــاح معهــا، حتــى إنهــا عيّنــت ضبّاطــاً مــن 
ــن  ــاز أم ــاول جه ــد أن ح ــا. وبع ــب إدارته ــي مكات ــن ف ــن دائمي ــة( مندوبي ــن الدول ــة )أم ــرات العام إدارة المخاب

1 جريــدة الثــورة، »أريبــا: اســتغنينا عــن خدمــات المؤسســة المدعيــة لعــدم حصولهــا علــى الترخيــص«، 1٥ آذار https://bit.ly/3dfaUvt ،200٧. تبيّــن 
أن شــركة CBS غيــر مرّخصــة، ودخلــت فــي نــزاع قضائــي مــع شــركة أريبــا، مطالبــةً القضــاء بالحجــز االحتياطــي عليهــا. وفــي نيســان 200٧، طالبــت 
.CBS شــركة أريبــا تســديد إجمالــي مســتحقّاتها، الــذي بلــغ 13 مليــون ليــرة ســورية، األمــر الــذي دفــع شــركة أريبــا الــى االســتغناء عــن خدمــات شــركة CBS

https://bit.ly/3dfaUvt
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ــة،  ــات الدبلوماســية والدولي ــي الســفارات والبعث ــح النظــام ف ــة توظيــف شــركات الحراســة للتجّســس لصال الدول
عمــدت تلــك الشــركات إلــى اإلغــالق واالنســحاب مــن الســوق. وقــد تــوازى ذلــك مــع ولــوج رامــي مخلــوف 

ــاً وراء تأســيس شــركة »غــروب 4 ســوريا«.2 ــث كان فعلي ســوق الشــركات الخاصــة، حي

ــى انتشــار  ــاع رقعــة الحــرب الســورية، أدّت فوضــى الســالح إل ــا بعــد العــام 2011، ومــع اتّس ــة م ــي مرحل ف
عصابــات الخطــف والســلب والســرقة فــي مناطــق ســيطرة النظــام. وانعــدم الشــعور باألمــن الشــخصي، 
ــة  ــدى مالي ــل ف ــن أصبحــوا عرضــةً للخطــف مقاب ــاء المــدن، الذي ــار، وأثري ــن، والتّج ــدى الصناعيي خصوصــاً ل
كبيــرة. كذلــك ضعفــت قــدرة وزارة الداخليــة علــى ضبــط األمــن، بعــد أن أســفرت الحــرب عــن انشــقاق أكثــر 
مــن 1٥ ألــف شــرطي، مــن أصــل ٥3 ألفــاً، مــن مختلــف إدارات الــوزارة، عــدا الموّظفيــن المدنييــن، علمــاً أن 
أبــرز المنشــقّين يتبعــون لجهــاز قــوى األمــن الداخلــي، الــذي بلــغ عديــده 43 ألــف شــرطي بحســب إحصــاء العــام 
3.2011 وبســبب انتفاضــة أغلــب محافظــات الشــمال والشــرق ودرعــا فــي وجــه النظــام، واعتــكاف محافظــة 
ــوزارة مــن ســدّ النقــص  ــن ال ــم تتمّك ــذ العــام 2011، ل الســويداء عــن االلتحــاق بالســلك األمنــي والعســكري من
ــن  ــٌر مــن الموالي ــك، فّضــل قســٌم كبي ــى ذل ــةً إل ــن. إضاف ــا مــن المتطّوعي ــث تعــداد مالكه ــذي شــّكل ثل ــر ال الكبي
ــا  ــه الميليشــيات للمنتســبين إليه ــى مــا تحقّق ــة، نظــراً إل ــي وزارة الداخلي ــى التطــّوع ف االلتحــاق بالميليشــيات عل

ــّي كبيــر، يتأتّــى أساســاً عــن تعفيــش المناطــق التــي يســتعيد النظــام الســيطرة عليهــا.4 مــن نفــوذ ومــردود مال

ــي دمشــق  ــي مدينتَ ــرة، باألخــص ف ــد فوضــى كبي ــن ولّ ــوى األم ــد عناصــر ق ــي عدي ــص ف ــذا النق ــع أن ه الواق
وحلــب، حيــث ارتفــع معــدّل الجريمــة، وال ســيما جرائــم الخطــف مقابــل فــدى ماليــة،5 التــي مــا كان مــن النظــام 
إال أن قــّرر معاقبتهــا باألشــغال الشــاقّة مــن عشــر ســنوات إلــى عشــرين ســنة، بموجــب القانــون رقــم 21 للعــام 

6.2012

عقــب ذلــك، أصــدر بشــار األســد، فــي ٥ آب 2013، المرســوم التشــريعي ٥٥ تحــت مســّمى »منــح الترخيــص 
ــراف  ــة، وتحــت إش ــوزارة الداخلي ــة ل ــون تابع ــى أن تك ــة الخاصــة«، عل ــة والحراس ــات الحماي ــركات خدم لش
مكتــب األمــن الوطنــي.7 وقُّســَمت الشــركات إلــى فئــات ثــالث، برأســمال تأسيســي يبــدأ بمبلــغ ٥0 مليــون ليــرة 
ســورية، وبنــاًء علــى الفئــة، يُحــدَّد عــدد الحــراس فــي الشــركة: فئــة أولــى تضــّم 801 حــارس ومــا فــوق؛ وفئــة 

ثانيــة مــن ٥01 إلــى 800 حــارس؛ وفئــة ثالثــة مــن 300 إلــى ٥00 حــارس. 

ــة المؤسســات  ــة يقتصــر علــى حماي ــة والحراســة الخاصــة فــي وزارة الداخلي وبمــا أن اختصــاص إدارة الحماي

2 مقابلة أجراها الكاتب عبر سكايب مع أحد مدراء العمليات في إحدى تلك الشركات بين العاَمين 200٧ و2008، 1٧ آذار 2020.
3 ساشا العلو، »وزارة الداخليّة في سورية.. الواقع وضرورات اإلصالح«، مركز عمران للدراسات االستراتيجية، 22 كانون الثاني 2019،

 http://bit.ly/2G944cA
4 التعفيــش هــو عمليــة ســرقة منّظمــة ترتكبهــا الميليشــيات فــي مناطــق المعارضــة، حيــث تقــوم بنقــل أثــاث منــزٍل برّمتــه، وأبــواب الحديــد والخشــب واأللمنيــوم، 

إضافــةً إلــى فــّك صنابيــر الميــاه، وســحب أســالك النحــاس الخاصــة باإلضــاءة مــن حيطــان المنــازل.
  http://bit.ly/2Rgoebn ،2013 5 سامي شحرور، »’بزنس’ االختطاف«، أريج إعالميون من أجل صحافة استقصائية عربية، 31 أيار

6 الجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس الشــعب، »القانــون 21 لعــام 2012 تعديــل قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 148 لعــام 1949 
ــن 2012  ــن العاَمي ــة ســرقة بي ــف جريم ــة خطــف، و4٥ أل ــي ســوريا ٧161 جريم ــة ف ــادة ٥٥6«، http://bit.ly/2tC2m0X؛ أحصــت وزارة الداخلي الم
و2016، فيمــا بلغــت الجرائــم ذروتهــا فــي العــام 2013، إذ وصلــت إلــى 24٧0 جريمــة قتــل مــن أصــل 4 آالف جريمــة. أنظــر أيمــن الشــوفي، »ربيــع الجريمــة 

http://bit.ly/2v31RNH ،201المنّظمــة فــي ســوريّا«، الســفير العربــي، 29 آذار ٧
7 الجمهوريــة العربيــة الســورية، مجلــس الشــعب، »المرســوم التشــريع ٥٥ لعــام 2013 منــح الترخيــص لشــركات خدمــات الحمايــة والحراســة الخاصــة«، ٥ 

  http://bit.ly/2RwHWhL،2013 آب

http://bit.ly/2G944cA
http://bit.ly/2Rgoebn
http://bit.ly/2tC2m0X
http://bit.ly/2v31RNH
http://bit.ly/2RwHWhL
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والبعثــات الدبلوماســية،8 أنشــأت الــوزارة فرعــاً جديــداً يشــرف علــى عمــل الشــركات الخاصــة، ويُعــَرف بـ«فــرع 
شــركات الحمايــة والحراســة الخاصــة«، فيمــا تولـّـت شــعبة األمــن السياســي إعطــاء الموافقــات األمنيــة للعامليــن 
فــي شــركات الحراســة.9 وهــذا يــدّل علــى زيــادة تحّكــم أجهــزة أمــن الســلطة بــكل شــركة أمنيــة، وتدّخلهــا فــي 
توظيــف كل عنصــر مــن عناصرهــا. كذلــك يتولـّـى مكتــب األمــن القومــي اإلشــراف علــى هــذه الشــركات، التــي 
تحصــل علــى الســالح عــن طريــق االســتيراد حصــراً، بعــد تقديــم طلــب لــوزارة الداخليــة، وأخــذ موافقــة وزارة 
ــة، وفــي الحــدّ األقصــى أســلحة متوّســطة فــي حــال كانــت المنشــآت  ــاع. ويحــّق لهــا اســتيراد أســلحة خفيف الدف

نائيــة، وخــارج المــدن.10

ــي القطــاع  ــى االســتثمار ف ــم يكــن مشــّجعاً عل ــد صــدور المرســوم ٥٥ ل ــع أن وضــع النظــام الســوري عن الواق
ــام  ــر الع ــي أواخ ــالد. فف ــن الب ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــيطرة عل ــداً للس ــاً وفاق ــام متراجع ــي، إذ كان النظ األمن
2014، وعلــى الرغــم مــن مــرور عــام علــى المرســوم الــذي أصــدره األســد، لــم تســَع ســوى ثــالث شــركات 
إلــى الحصــول علــى الترخيــص.11 ثــم جــاء العــام 201٧ ليشــّكل نقطــة تحــّوٍل علــى صعيــد انتشــار الشــركات 
األمنيــة الخاصــة فــي ســوريا، إذ بلــغ عــدد شــركات الحراســة الخاصــة، وفقــاً للّــواء عصــام أبــو فخــر، رئيــس 
ــي  ــون األول 12.201٧ وأخــذ هــذا العــدد ف ــي كان ــة، 11 شــركة ف ــة والحراســة فــي وزارة الداخلي إدارة الحماي
صــاً لهــا فــي العــام 13،2019 بعــد أن تشــّجع بعــض  االرتفــاع فــي العــام 2018، إلــى أن بلــغ ٧٥ شــركةً ُمرخَّ
ــس  ــة أســباب. الســبب األول هــو تلمُّ ــي القطــاع لثالث ــى االســتثمار ف ــن مــن النظــام عل رجــال األعمــال المقّربي
النتائــج السياســية للتدّخــل الروســي بعــد اســتعادة النظــام الســيطرة علــى حلــب فــي كانــون األول 2016، 
ــع  ــه، واإلعــالن عــن أرب ــران إلي ــام 201٧، وضــّم إي ــع الع ــا مطل ــن روســيا وتركي وإطــالق مســار أســتانة بي
مناطــق خفــض تصعيــد. والســبب الثانــي هــو رغبــة داعمــي الشــركات شــبه العســكرية والميليشــيات فــي قوننــة 
عملهــم فــي قطــاع الترفيــق،14 خصوصــاً بعــد ظهــور مشــكلة شــركات الترفيــق إلــى العلــن فــي حلــب، واحتجــاج 
التّجــار علــى فــرض اإلتــاوات، والســلب والنهــب.15 أمــا الســبب الثالــث فهــو ارتفــاع معــدّل جرائــم القتــل فــي 
العــام 201٧ إلــى ٥٧0 جريمــة، معظمهــا فــي دمشــق وريفهــا الواقــع تحــت ســيطرة النظــام، مــا أجبــر رجــال 

ــة أنفســهم.16 ــٍة مــن أجــل حماي ــى تراخيــص لشــركاٍت أمني ــى التوّجــه نحــو الحصــول عل األعمــال عل

  http://bit.ly/2G5lfMn ،2013 8 االقتصادي، »التعليمات التنفيذية لقانون شركات الحماية والحراسة الخاصة«، 13 تشرين الثاني
9 المرجع السابق. 

http://bit.ly/2R8TgSf ،10 رانيا مشوح، »المقدّم محسن غبرة: تعمل بإدارة خاصة مئة في المئة وتحت إشراف وزارة الداخلية«، صحيفة البناء

http://bit.ly/367SPMc ،2014 11 اإلخبارية السورية، »سورية: تنظيم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة،«، 2٥ تشرين األول

ــات،  ــدد 1٥988، الصفحــة ٥ تحقيق ــي أرشــيف الع ــون األول 201٧، موجــود ف ــي ٥ كان ــدة البعــث، ف ــي جري ــرزان ف ــي بشــير ف ــق أجــراه الصحاف 12 تحقي

https://bit.ly/30UG34E
https://bit.ly/3dh6RyG ،2019 13 مجد الخطيب، »سوريا: ٧٥ شركة أمنية خاصة.. متعددة الوالءات«، المدن، 11 آذار

14 الترفيــق يعنــي دفــع أصحــاب الشــاحنات مبالــغ ماليــة لعناصــر الميليشــيات، لمرافقتهــا مــن منطقــة إلــى أخــرى بحّجــة حمايتهــا مــن التفتيــش أو مصــادرة 

البضائــع مــن قبــل الحواجــز األخــرى، وحمايتهــا مــن اللصــوص. 
15 هــذا مــا أجبــر اللجنــة األمنيــة فــي حلــب علــى إلغــاء الترفيــق، حيــث أصــدرت، فــي 19 أيــار 201٧، القــرار 6400 الــذي جــاء فيــه: »إلــى كافــة الفــروع 

األمنيــة، والشــرطة المدنيــة والعســكرية، والدفــاع الوطنــي، وجمعيــة البســتان الخيريــة، بنــاًء علــى التعليمــات الشــفهية الصــادرة عــن رئيــس اللجنــة العســكرية 
واألمنيــة فــي محافظــة حلــب، واعتبــاراً مــن يــوم الجمعــة الموافــق19 أيــار 201٧، يوقــف العمــل بنظــام الترفيــق للمــواد المنقولــة داخــل حلــب وخارجهــا، وكل 

مخالفــة تســتوجب المســؤولية«. أنظــر عنــب بلــدي، »اللجنــة األمنيــة فــي حلــب تلغــي ’الترفيــق’.. والشــهابي: األســد تدخــل«، 20 أيــار 201٧، 
https://bit.ly/2YFAnZT؛ ويشــير القــرار بشــكل صريــح إلــى أن جمعيــة البســتان الخيريــة التــي يملكهــا رامــي مخلــوف، تملــك ميليشــيا تُدعــى »قــوات 
البســتان«، مــا يعنــي ممارســة الجمعيــة نشــاطاً عســكرياً، األمــر الــذي يتعــارض مــع تعريفهــا عــن نفســها علــى أنهــا مؤسســة خيريــة. أنظــر أيمــن الدســوقي 
وســنان حتاحــت، »دور العمــل الخيــري فــي الحــرب الســورية: المنظمــات غيــر الحكوميــة برعايــة النظــام والجمعيــات الخيريــة التابعــة للجماعــات المســلحة«، 

https://bit.ly/3fysTyR ،2020 ــوز 6 تم
https://bit.ly/2ULPEqM ،2018 16 عنب بلدي، »ارتفاع مؤشر جرائم القتل في سوريا.. والسبب ’الفقر والجهل’، 6 شباط

http://bit.ly/2G5lfMn
http://bit.ly/2R8TgSf
http://bit.ly/367SPMc
https://bit.ly/30UG34E
https://bit.ly/3dh6RyG
https://bit.ly/2YFAnZT
https://bit.ly/3fysTyR
https://bit.ly/2ULPEqM
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الجزء الثاني: ُملكيّة الشــركات األمنية ومحســوبيّاتها

ازداد عــدد الشــركات األمنيــة الخاصــة ازديــاداً واضحــاً فــي العاَميــن األخيَريــن، بعــد أن بــرزت الحاجــة إلــى 
ــد أن  ــالد، وبع ــن الب ــعةً م ــاحاٍت شاس ــوري مس ــام الس ــتعادة النظ ــة اس ــي نتيج ــار األمن ــة االنتش ــيع خريط توس
فــَرَض التحــّرك علــى الطــرق بيــن المحافظــات اللجــوَء إلــى شــركات الترفيــق والحمايــة. لكــن علــى الرغــم مــن 
ــص لهــا، والــذي يقــارب الـــ٧٥ شــركة،17 ال يــزال قســٌم كبيــٌر منهــا غيــر  العــدد الكبيــر للشــركات األمنيــة الُمرخَّ
معــروف، يقتصــر عملـُـه علــى المنشــآت الخاصــة ألصحــاب الشــركات، وحمايــة أَُســرهم مــن الخطــف، وحمايــة 
منشــآت أخــرى ألعضــاء مقّربيــن فــي غــرف الصناعــة والتجــارة. يصــل هــذا القســم إلــى حوالــى ٥0 شــركة، 
ينــدرج أغلبهــا فــي الفئــة الثالثــة، مــع نحــو 300 حــارس فقــط، فــي حيــن ال يتجــاوز عــدد الشــركات الكبــرى 

التــي تســيطر علــى ســوق قطــاع الحمايــة والحراســة الـــ1٥ شــركة. 

ــا: أوالً،  ــا ومديريه ــب مالكه ــية بحس ــات رئيس ــس مجموع ــى خم ــمها إل ــا، نقّس ــركات وتبعيّته ــم دور الش ولفه
شــركات تعــود إلــى رجــال أعمــال مســتقلّين ابتعــدوا عــن الســوق والمنافســة لصالــح حمايــة أعمالهــم المتعــدّدة؛ 
ثانيــاً، شــركات مقّربــةً مــن المخابــرات العســكرية، َوِرثـَـت ميليشــيات ســابقة؛ ثالثــاً، شــركات مقّربــة مــن رامــي 
مخلــوف، بعضهــا يعمــل عبــر واجهــات، وبعضهــا اآلخــر يتبــع لرجــال أعمــال مقّربيــن منــه؛ رابعــاً، شــركات 
مقّربــة مــن إيــران، تعمــل لصالــح مكتــب أمــن الفرقــة الرابعــة؛ خامســاً، شــركات روســية التبعيــة، تتولـّـى حمايــة 
ــذه المجموعــات ال  ــى أن ه ــن اإلشــارة إل ــدّ م ــي ربحــت اســتثمارها. ال ب ــاز والفوســفات الت ــط والغ ــول النف حق

تشــّكل تصنيفــات جامــدة، بــل قــد تتداخــل فــي مــا بينهــا كمــا َســيَِرد الحقــاً. 

الجدول ١: أبرز الشركات األمنية الخاصة في سوريا

17 الخطيب، »سوريا: ٧٥ شركة أمنية خاصة«.
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شركات مستقلّة

تُعـّـدّ الشــركات المســتقلّة الحلقــة األضعــف بيــن مجموعــات الشــركات األمنيــة الخاصــة، نظــراً إلــى أنهــا تتطلـّـب 
تجديــداً ســنويّاً مــن وزارة الداخليــة، وموافقــة شــعبة األمــن السياســي لعمــل كّل عنصــٍر مــن عناصرهــا، وهــم فــي 
ــى  ــه. ويبق ــَرف بوالئهــم ل ــة للنظــام، والُمعت ــي الميليشــيات العســكرية الرديف ــن الســابقين ف غالبيّتهــم مــن المقاتلي
الهــدف الرئيســي لمالكــي هــذه الشــركات مــن رجــال األعمــال ضمــان أمنهــم، وحمايــة مصالحهــم االقتصاديــة، 

فــي ظــّل فوضــى الســالح.

مــن الصعوبــة بمــكاٍن طبعــاً الحديــث عــن اســتقالليٍة لــدى الشــركات فــي ســوريا، ذلــك أن معظــم رجــال 
ــٌش  ــة هام ــن ثم ــية، لك ــة والسياس ــتَين األمني ــات بالمؤسس ــكٍل أو بآخــر، عالق ــم، بش ــال الســوريين تربطه األعم
مــن االســتقاللية لرجــال األعمــال التقليدييــن البعيديــن عــن السياســة المباشــرة، والذيــن لــم يتوّرطــوا فــي تمويــل 
ميليشــيات شــبه عســكرية. مــن بيــن هــؤالء رجــل األعمــال مــازن حّمــور، مالــك مجموعــة حّمــور المتخّصصــة 

المصــدر: بحث أجراه المؤلّف. 
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فــي مجــال النفــط والغــاز والطاقــة والســياحة، الــذي حصــل علــى الترخيــص لشــركة الوطنيــة لخدمــات الحراســة 
ــه نصــف ملكيّتهــا.18 والحمايــة، ول

لقــد ســعى تّجــاٌر وصناعيــون صغــار إلــى تأســيس شــركات صغيــرة مــن الفئــة الثالثــة بحثــاً عــن الفــرص فــي 
بعــض المحافظــات. ال تُعَــدّ هــذه الشــركات وريثــة الميليشــيات الكبــرى، إال أن بعــض أفرادهــا مــن الميليشــيات 
ــي  ــة ف ــات الحراس ــل لخدم ــزور،19 وشــركة األصي ــر ال ــي دي ــة ف ــة األمني ــا للحراس ــل شــركة الوف ــة، مث المحلي

ــة.20 ــة والحراســات األمني حمــص،  وشــركة التمســاح للحماي

أمــا إحــدى أبــرز الشــركات المســتقلّة فهــي شــركة المحترفــون لخدمــات الحراســة وأنظمــة الحمايــة والمراقبــة 
ــى  ــة للمعــارض، بعــد أن حصلــت هــذه األخيــرة عل – بروجــارد، التــي تفّرعــت مــن شــركة المجموعــة العربي
موافقــة وزارة االقتصــاد، فــي أواخــر حزيــران 2011، علــى توســيع أعمالهــا التــي تشــمل حراســة المعــارض 
ــة للمعــارض،  ــاد وشــركة العربي ــدَت الشــركة مــن خــالل تطــّور العالقــة بيــن شــركة عق الخاصــة والعامــة. ُوِل

ــد الترخيــص 104 آالف دوالر(.21 وتأّسســت برأســماٍل قــدره ٥ مالييــن ليــرة ســورية )يعــادل عن

اتّجهــت الشــركة إلــى التخّصــص فــي أعمــال المراقبــة والحراســة، وأّسســت فــي نيســان 2012 شــركةً مســتقلّةً 
هــي المحترفــون لخدمــات وأنظمــة الحمايــة والمراقبــة المحــدودة المســؤولية، بترخيــٍص مــن وزارة االقتصــاد 
والتجــارة، ومحافظــة دمشــق، وبرأســماٍل قــدره 10 مالييــن ليــرة ســورية.22 وقــد ســاهم فــي تأسيســها األخــوان 

هاشــم وعبــد الكريــم أنــور العقــاد، واألخــوة عــالء وحســام وكمــي، أبنــاء رئيــف هــالل.

بعــد ذلــك، حصلــت الشــركة، التــي يتولّــى إدارتهــا المهنــدس عــالء رئيــف هــالل، علــى ترخيــٍص رســمي مــن 
ــركة  ــح ش ــة ليصب ــاُص الحراس ــمها اختص ــى اس ــف إل ــون األول 201٥، وأُضي ــي 12 كان ــة، ف وزارة الداخلي
المحترفــون لخدمــات الحراســة وأنظمــة الحمايــة والمراقبــة – بروجــارد. ثــم أُحِدثَــت شــركةٌ ثالثــةٌ متخّصصــةٌ 
 ،)Protech Group( باالتصــاالت والبرمجيــات، باســم شــركة المتحرفــون لخدمــات وتقنيــات االتصــاالت

يديرهــا كمــي رئيــف هــالل.23

يُعَــدّ هاشــم العقــاد واحــداً مــن أبــرز الصناعييــن الســوريين التقليدييــن،24 وشــخصيةً مقّربــةً مــن الجهــاز األمنــي 
ــح أنــه الرجــل القــوي خلــف شــركة المحترفــون – بروجــارد. كان العقــاد عضــواً فــي مجلــس  فــي ســوريا، ويُرجَّ
الشــعب عــن محافظــة دمشــق مــن الــدور التشــريعي الســادس للعــام 1994، حتــى العــام 25.2002 فــي أواخــر 
تمــوز 2014، فــرض االتحــاد األوروبــي عقوبــاٍت علــى 9 كيانــات و3 شــخصيات ســورية مــن بينهــا العقــاد، 
ــاد  ــات، أن للعق ــرار العقوب ــي ق ــاء ف ــد ج ــه الســلطات الســورية خــالل ســنوات الحــرب. وق ــك بســبب دعم وذل

  https://bit.ly/3cVchzg ،18 الموقع اإللكتروني لمجموعة مازن حّمور الدولية

19 تأّسست شركة األصيل لخدمات الحراسة في حمص، في 26 أيلول 2018. 

20 تختــّص الشــركة بالترفيــق، ويملكهــا فــراس نيــازي المقــّرب مــن الميليشــيات اإليرانيــة والســفارة اإليرانيــة فــي دمشــق، ويديرهــا زكــوان الحلبــي. يقــع مقّرهــا 

فــي شــارع 29 أيــار، فــي دمشــق. 
 https://bit.ly/2Agyydi ،2011 21 االقتصادي، »شركة جديدة تدخل بزنس المعارض في دمشق«، 1 تموز

 http://bit.ly/30CYqZV ،2012 22 تحت المجهر، »تأسيس شركة المحترفون ألنظمة الحماية بمشاركة ٥ رجال أعمال«، ٧ آب

 https://bit.ly/2ZPEgNR ،»23 االقتصادي، »كمي رئيف هالل

 https://bit.ly/2B3oAw3 ،»24 االقتصادي، »هاشم أنور العقاد

https://bit.ly/2X8WyaZ ،»25 التاريخ السوري المعاصر، »هاشم عقاد

https://bit.ly/3cVchzg
https://bit.ly/2Agyydi
http://bit.ly/30CYqZV
https://bit.ly/2ZPEgNR
https://bit.ly/2B3oAw3
https://bit.ly/2X8WyaZ
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ــور  ــاء أن ــي »مجموعــة أبن ــراً ف ــراً كبي ــي قطاعــات متعــدّدة مــن االقتصــاد الســوري، وتأثي ــح ف أنشــطةً ومصال
ــن  ــم م ــه، بالرغ ــات علي ــدة أّي عقوب ــات المتح ــرض الوالي ــم تف ــا ل ــط«.26 وبينم ــدة للنف ــركتها المتح ــاد وش العق
قربــه مــن الســلطات الســورية، فرضــت وزارة الماليــة الســورية، فــي 28 شــباط 2020، حجــزاً احتياطيــاً علــى 
ــرة، وهــو إجــراٌء  ــارات لي ــه بضاعــةً تجــاوزت قيمتهــا الخمســة ملي ــه أحــكام االســتيراد، بتهريب ــه لمخالفت أموال
اســتخدمته الســلطات ضــدّ العديــد مــن حيتــان المــال المقّربيــن منهــا. فضــالً عــن ذلــك، كان العقــاد صنــدوق بريــٍد 

بيــن واشــنطن وآصــف شــوكت وفقــاً لوثيقــٍة نشــرها موقــع ويكيليكــس. 

ــروس  ــتثمرين ال ــع المس ــدةً م ــاٍت جي ــت عالق ــث بَنَ ــيا، حي ــن روس ــةٌ م ــركة مقّرب ــى أن الش ــارة إل ــدر اإلش تج
عبــر تأســيس الشــركة الروســية العربيــة للســياحة والخدمــات الســياحية، التــي يملــك نصــف حّصتهــا المســتثمر 
ــف  ــي رئي ــالل وكم ــا ه ــة، ميرن ــي المئ ــبة 2٥ ف ــكين، والنصــف اآلخــر، بنس الروســي ستانيســالف غوفوروش

ــط روســية قديمــة.  ــا أساســاً رواب ــدو أن لوالدهم ــن يب هــالل،27 اللذي

شركات َوِرثَت الميليشيات

تضــّم المجموعــة الثانيــة مــن الشــركات األمنيــة تلــك التــي َوِرثـَـت الميليشــيات المواليــة بعــد قــرار حلّهــا بضغــط 
روســي فــي العــام 201٧، وأبرزهــا العريــن لخدمــات الحراســة، والــدرع للحراســات األمنيــة، والفجــر لخدمــات 
ــزور،  ــر ال ــر دي ــب، ومعاب ــي دمشــق وحل ــز نشــاط هــذه الشــركات بشــكل رئيســي ف ــة. يترّك الحراســة والحماي
وبيــن مــدن حلــب وحمــاة وحمــص ودمشــق، ومــن مينائـَـي الالذقيــة وطرطــوس، وصــوالً إلــى المــدن الرئيســية 
ــن  ــبق أن نشــطت بي ــا س ــب. كم ــى دمشــق وحل ــراق، وصــوالً إل ــع الع ــم الحــدودي م ــر القائ ــن معب أيضــاً، وم

المعابــر الداخليــة فــي إدلــب وحلــب قبــل إغالقهــا عقــب ســيطرة النظــام علــى المنطقــة مطلــع العــام 2020.

ــا  ــا ويديره ــي 19 تشــرين األول 28،201٧ ويملكه ــي دمشــق، ف ــات الحراســة ف ــن لخدم تأّسســت شــركة العري
األخــوان أســامة وعامــر المالكــي المقّربــان مــن إيــران.29 تعمــل الشــركة فــي مجــال حمايــة المنشــآت الخاصــة 
ــد  ــّول الجدي ــة التح ــن للحراس ــر العري ــب. وتُعتبَ ــرقية وحل ــق والمناطــق الش ــن دمش ــق بي ــارف، والترفي والمص
لميليشــيا ســرايا العريــن 313 التابعــة للمخابــرات العســكرية، ذلــك أن نصــف موّظفيهــا مــن المقاتليــن الســابقين 
ــٍة روســيٍة،  فــي الميليشــيا، وال ســيما فــي ريــف حمــص الشــرقي والقلمــون. بعــد حــّل معظــم الميليشــيات برغب
وضّمهــا إلــى الفيلــق الخامــس فــي العــام 2018، تــوّزع عناصرهــا علــى شــركة العريــن وقــوات ســند األمــن 
العســكري.30 وتعمــل العريــن علــى حمايــة بعــض المنشــآت فــي مدينــة دمشــق، مثــل المركــز التجــاري »قاســيون 
مــول« لمالكــه وســيم قطــان، الُمــدَرج علــى لوائــح العقوبــات األوروبيــة فــي شــباط 2020. وعلــى الرغــم مــن 
ترويــج الشــركة الكبيــر لعملهــا، تتجنّــب ذكــر أســماء عمالئهــا علــى فايســبوك، ناهيــك عــن أنهــا تمتلــك موقعــاً 

ــاً عــن العمــل. إلكترونيــاً متوقّف

 https://bit.ly/3c6W9KJ ،2020 26 نوار محمود، »هاشم العقاد… أخطبوط اقتصادي ووسيط سياسي بين واشنطن ودمشق«، الحل، 12 نيسان

https://bit.ly/2BciBoV ،2018 27 مهدي الناصر، »دمشق.. شركة ’روسية سورية’ جديدة للسياحة«، الحل، 11 نيسان

 https://bit.ly/2XsJ6iu،»28 االقتصادي، »شركة العرين لخدمات الحراسة

 https://bit.ly/36WdJQy ،»؛ و«عامر محمد المالكي https://bit.ly/2Xw1Iyl،»29 االقتصادي، »أسامة محمد المالكي

30 إن عــدداً كبيــراً مــن عناصــر الشــركة مقاتلــون ســابقون فــي ميليشــيا العريــن أو الميليشــيات التابعــة للمخابــرات العســكرية. أنظــر صفحــة حيــدر جنيــد علــى 

 https://bit.ly/2U438Oe ،الفايســبوك

https://bit.ly/3c6W9KJ
https://bit.ly/2BciBoV
https://bit.ly/2XsJ6iu
https://bit.ly/36WdJQy
https://bit.ly/2Xw1Iyl
https://bit.ly/2U438Oe
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ومــن أبــرز الشــركات فــي هــذا التصنيــف أيضــاً شــركة الــدرع للحراســات األمنيــة، التــي حصلــت علــى موافقــة 
ــة« محــدودة المســؤولية.  ــدرع للحراســات األمني ــة المســتهلك باســم شــركة »ال ــة وحماي وزارة التجــارة الداخلي
وأّســس الشــركة كلٌّ مــن محمــد حّمــاض، الممــّول الُمعلـَـن لميليشــيا درع األمــن العســكري فــي الســاحل الســوري، 
ــذا  ــاض. ه ــا حّم ــي شــّكلها ومّوله ــن العســكري الت ــدّ تحــّوالً لميليشــيا درع األم ــق ســليمان،31 وتُعَ ويوســف وفي
األخيــر هــو ابــن العميــد مصطفــى حّمــاض، ضابــط المخابــرات النافــذ فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي.32 ويثيــر 
حّمــاض الجــدل بســبب حجــم ملكيّتــه، حيــث يــرى متابعــون أنــه ال يملــك ثــروةً تمّكنــه مــن اإلنفــاق علــى ميليشــيا 
كبيــرة مثــل درع األمــن العســكري، وأن عديلــه )زوج أخــت زوجتــه( الســابق ســامر فــوز هــو الممــّول الحقيقــي 
للميليشــيا.33 جديــٌر ذكــره أن محمــد علــي ســلهب،34 الملقّــب »أبــو علــي ســلهب«، وبديــع ســعيد، الُملقَّــب »أبــو 
ــاض، يوســف وفيــق ســليمان،  ــادة العســكريين لهــذه الميليشــيا. أمــا شــريك حّم ــا أيضــاً مــن الق إســماعيل«، كان
ــة  ــق وزارة الداخلي ــي«.35 هــذا وتشــير وثائ ــاع المدن ــَرف بـ«الدف ــن الشــبيحة يُع ــاً م ــي األســاس فريق ــم ف فيتزّع
التــي اّطلــع عليهــا الكاتــب، إلــى نقــل حّصــة ســليمان إلــى شــريكٍة جديــدةٍ هــي نهلــة طرابيشــي. ومــع الضغــط 
ــا  ــي، فيم ــاع الوطن ــى الدف ــا إل ــن عناصره ــٌر م ــٌم كبي ــام 2018، تحــّول قس ــي الع ــّل الميليشــيات ف الروســي لح
انتقــل عناصــر منطقــة القلمــون إلــى قــوات ســند األمــن العســكري الناشــئة والمدعومــة مــن روســيا. لكــن أحــوال 
محمــد حّمــاض ســاءت بســبب تراجــع عالقتــه بفــوز، وإن حافــظ علــى عالقــٍة جيــدةٍ بالنظــام والقيــادة الروســية 

فــي منطقــة الســاحل الســوري. 

ــد  ــا خال ــي 36،2018 ويملكه ــون الثان ــي 28 كان ــت ف ــة، فتأّسس ــة والحماي ــات الحراس ــر لخدم ــركة الفج ــا ش أم
ــةً  ــت، إضاف ــب بشــكل الف ــة حل ــي مدين ــر حــالو.38 نشــطت الشــركة ف ــس مظه ــا لوران ــد أباظــة،37 ويديره ولي
ــة  ــركة القلع ــع ش ــس م ــات، وتتناف ــن المحافظ ــة بي ــع التجاري ــق البضائ ــاً بترفي ــوم أيض ــي تق ــق، وه ــى دمش إل
علــى التواجــد فــي معبــر نصيــب الحــدودي مــع األردن. وأباظــة هــو ابــن اللــواء وليــد أباظــة،39 أّســس ميليشــيا 
الدفــاع الوطنــي فــي القنيطــرة فــي العــام 2012، التــي تحّولــت إلــى فــوج الجــوالن التابــع للقصــر الجمهــوري 
ــه منصــب أميــن فــرع  ــى الرغــم مــن تولّي ــد الفــوج شــبه العســكري عل ــذ العــام 2014. وال يــزال أباظــة قائ من
حــزب البعــث فــي محافظــة القنيطــرة منــذ العــام 40.201٧ ينتمــي أباظــة إلــى عائلــة شركســية مواليــة للقصــر 
الجمهــوري، إذ تربطهــا عالقــةٌ تاريخيــةٌ بحافــظ وبشــار األســد، حيــث اعتمــد بشــار علــى والــد أباظــة المتقاعــد 
ــازان،  ــيت ق ــة، جانس ــدة أباظ ــا إن وال ــام 2013. كم ــي الع ــية ف ــيا شركس ــيس ميليش ــات، وتأس ــع االحتجاج لقم
عضــو فــي مجلــس الشــعب عــن محافظــة القنيطــرة.41 أمــا المالــك اآلخــر لشــركة الفجــر فهــو مــن قريــة عيــن 

ــة.  ــى اإلطــالق فــي األوســاط االقتصادي ــر معــروف ســابقاً عل النســر الشركســية فــي شــرق حمــص، وغي

 https://bit.ly/3gI3AeR ،20131 اقتصاد، »قوننة التشبيح في الالذقية.. شركة أمنية من الشبيحة للحماية من الشبيحة«، 21 كانون األول ٥

32 إيثــار عبــد الحــق، »مصطفــى حمــاض.. ســيرة ضابــط أنقــذ حافــظ األســد مــن محاولــة انقــالب خفيــة قادهــا ضابــط مــن ديــر الــزور«، زمــان الوصــل، 21 

 https://bit.ly/2U4KDt2 ،2018 شــباط
 https://bbc.in/30eQccr ،2019 33 بي بي سي عربي، »أوروبا تعاقب أعوان بشار األسد وعلى رأسهم سامر فوز«، 24 كانون الثاني

34 أبــو علــي ســلهب هــو مــن القرداحــة، مســقط رأس بشــار األســد، وهــو تاجــر مخــدّرات معــروف، قُتِــل فــي اشــتباٍك مــع األمــن الجنائــي فــي منطقــة بــرزة 

فــي دمشــق، فــي أيلــول 2018. 
35 اقتصاد، »قوننة التشبيح في الالذقية«. 

 https://bit.ly/2Uy6tFv 36 صفحة شركة الفجر للحماية، فايسبوك

 https://bit.ly/3dXHvqY ،»37 االقتصادي، »خالد بن وليد أباظة

 https://bit.ly/3cOpqKw ،»38 االقتصادي، »لورانس بن مظهر حالو

https://bit.ly/3cT4Us5 ،2019 39 حسام جزماتي، »وليد أباظة: في خدمة السيد«، تلفزيون سوريا، 4 شباط

https://bit.ly/3f9rWwn ،2019 40 حزب البعث العربي االشتراكي، »الرفيق د. خالد وليد أباظة - أمين الفرع«، ٧ شباط

41 زيــاد عــواد وأغنيــس فافييــه، »االنتخابــات فــي زمــن الحــرب: مجلــس الشــعب الســوري )2016-2020(«، )فلورنســا: معهــد الجامعــة األوروبيــة، برنامــج 

https://bit.ly/32hKtU4 ،)2020 مســارات الشــرق األوســط، مشــروع »زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا«، 30 نيســان

https://bit.ly/3gI3AeR
https://bit.ly/2U4KDt2
https://bbc.in/30eQccr
https://bit.ly/2Uy6tFv
https://bit.ly/3dXHvqY
https://bit.ly/3cOpqKw
https://bit.ly/3cT4Us5
https://bit.ly/3f9rWwn
https://bit.ly/32hKtU4
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يُذَكــر أن أغلــب عناصــر شــركة الفجــر فــي المنطقــة الجنوبيــة ومعبــر نصيــب مــن مقاتلــي ميليشــيا أباظــة فــي 
ــدة خناصــر  ــا يشــّكل شــركس بل ــن حمــص، فيم ــن شــركس م ــاً أن الشــركة تضــّم مقاتلي ــة الجــوالن، علم منطق
ــب. والالفــت أن ترخيــص الشــركة  ــاً لمحافظــة حل ــع إداري ــدة تتب ــب، بمــا أن البل ــة حل ــي مدين ــب عامليهــا ف أغل

ــاً لفــرع حــزب البعــث فــي القنيطــرة. ــد أباظــة أمين حصــل بعــد تعييــن خال

شركات مقّربة من رامي مخلوف

كان رجــل األعمــال رامــي مخلــوف، ابــن خــال بشــار األســد، يملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مجموعــةً 
ــة،  ــات األمني ــا قاســيون للخدم ــي مناطــق الســاحل وحمــص ودمشــق، ومنه ــة الناشــطة ف ــن الشــركات األمني م
ــة.  ــة، وفالكــون للمنظومــات والخدمــات األمني ــا لخدمــات الحراســة والحماي والحصــن لخدمــات الحراســة، وألف

ــي 28 تشــرين األول 2013،  ــٍة ف ــى أول رخصــٍة لشــركٍة أمني ــة عل ــات األمني ــت شــركة قاســيون للخدم حصل
ــة أن الشــركة  ــع محلي ــن تذكــر مواق ــع االقتصــادي،42 فــي حي ــاً لموق بموجــب مرســوم الشــركات الخاصــة، وفق
حصلــت علــى الترخيــص فــي وقــت الحــق مــن نيســان 43.2014 هــذا التضــارب يشــي بــأن الشــركة حصلــت 
علــى اإلذن بالعمــل قبــل إطــالق وزارة الداخليــة الئحــة التعليمــات التنفيذيــة، ومــن دون تســمية مالكهــا، ليتبيّــن 
فــي نيســان 2014 أن مديرهــا العــام والشــريك فــي التأســيس هــو المهنــدس حبيــب خليفــاوي جزايرلــي، غيــر 
ــي للحــزب الســوري  ــس القوم ــو عضــو المجل ــا الشــريك اآلخــر فه ــال. أم ــي وســط رجــال األعم المعــروف ف
االجتماعــي، ريمــون عيــن الشــايبة،44 المقــّرب مــن رامــي مخلــوف. كان أحــد أهــداف الشــركة حمايــة أنابيــب 
ــق  ــى إذٍن بترفي ــي 2018 عل ــون الثان ــي كان ــت ف ــد حصل ــزور، وق ــر ال ــص ودي ــي حم ــا ف ــط وتجهيزاته النف

ــزور والحســكة.45 ــر ال ــة القادمــة مــن دي ــع والمشــتقّات النفطي البضائ

ــد  ــار محم ــا عم ــة، لمالَكيه ــة والحماي ــات الحراس ــن لخدم ــركة الحص ــت ش ــي 2014، تأّسس ــون الثان ــي كان ف
ــا  ــى أي لم ــة األول ــص الفئ ــى ترخي ــت عل ــق.46 وحصل ــف دمش ــي ري ــا، ف ــة جرمان ــي مدين ــل، ف ــميح عاق وس
ــك حّصــة قدرهــا  ــل يمتل ــت أن عاق ــة. والالف ــة محدث ــٌر لشــركة أمني ــٌم كبي ــد عــن 801 حــارس،47 وهــو رق يزي
ــي شــركة بيشــاور  ــس ف ــل شــريك مؤّس ــرة ســورية.48 وعاق ــف لي ــادل ٥0 أل ــا يع ــي الشــركة، بم ســهم واحــد ف
ــي  ــوف، 99.8 ف ــوف، شــقيق رامــي مخل ــك إيهــاب مخل ــي يمل ــي العــام 49،201٥ والت لالســتثمار، الُمؤّسســة ف
المئــة مــن أســهمها،50 وســميح عاقــل 0.1 فــي المئــة فقــط.51 وتملــك بيشــاور 40 فــي المئــة مــن شــركة المدينــة 

 http://bit.ly/2TGAHGG ،»42 االقتصادي، »قاسيون للمنظومات والخدمات األمنية

 https://bit.ly/2AeV0TO ،2014 43 موقع »سيريا ستيبس«، »قاسيون ثاني شركة أمنية للحماية والحراسة تؤسس.. وفي جرمانا أيضاً«، 23 نيسان

 https://bit.ly/3c03Jqd ،20144 الديار، »أسماء أعضاء المجلس القومي«، 2 شباط ٥

45 بــدأت الشــركة نشــاطها الفعلــي ُمعلنــةً بشــكل رســمي عــن وظيفــة »حــارس مدنــي« مقابــل راتــب شــهري يتــراوح مــا بيــن 2٥00 و3٥00 ليــرة ســورية، 

يُحــدَّد بحســب الموقــع والوظيفــة. أنظــر شــركة Syria Job، إعــالن توظيــف لشــركة قاســيون للمنظومــات والخدمــات األمنيــة، 13 شــباط 2014، 
 https://bit.ly/3d53YSn

 https://bit.ly/2zxorRe ،2014 46 عكس السير، »ترخيص شركة خاصة للحراسة في جرمانا«، 3 آذار

 https://bit.ly/3db69nl ،2014 47 االقتصادي، »تأسيس شركة لحماية وحراسة المصارف واالتصاالت في ريف دمشق«، 2 آذار

 http://bit.ly/2NHJOTG ،»48 االقتصادي، »سميع علي عاقل

 https://bit.ly/3egDFIU ،»49 االقتصادي، »شركة بيشاور لالستثمار

 https://bit.ly/2TF7xqM ،2020 50 حرية برس، »رجال أعمال األسد.. إيهاب مخلوف«، 14 آذار

51 عاقل هو شريك مؤّسس في شركة بيشاور، التي يملك فيها 30 حصة فقط، بقيمة 3 آالف ليرة سورية. االقتصادي، »سميع علي عاقل«، 

https://bit.ly/3eivb4f

http://bit.ly/2TGAHGG
https://bit.ly/2AeV0TO
https://bit.ly/3c03Jqd
https://bit.ly/3d53YSn
https://bit.ly/2zxorRe
https://bit.ly/3db69nl
http://bit.ly/2NHJOTG
https://bit.ly/3egDFIU
https://bit.ly/2TF7xqM
https://bit.ly/3eivb4f
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للتطويــر العقــاري التــي أّسســها رامــي مخلــوف فــي أيلــول 52.201٧ لــم تكــن شــركة الحصــن إذاً ســوى واجهــة 
لرامــي مخلــوف وأخيــه إيهــاب. لكــن مــع بــدء الخــالف بيــن مخلــوف وعائلــة األســد فــي العــام 2019، والضغــط 
علــى مخلــوف، ألغــت وزارة الداخليــة ترخيــص شــركة الحصــن فــي 29 تشــرين الثانــي 2019، حيــث غــاب 
فــي قــرار اإللغــاء اســم ســميع عاقــل مــن بيــن مالكيهــا، وذُِكــر شــخٌص باســم عمــار أحمــد محمــد، وآخــر غيــر 

معــروف يُدعــى كامــل مرهــج.53

فــي 3 شــباط 2014، ُرّخــص لشــركة فالكــون للمنظومــات والخدمــات األمنيــة محــدودة المســؤولية، وهــي مــن 
ــة التــي أصدرتهــا وزارة  ــى ترخيــص مبكــر بعــد التعليمــات التنفيذي ــة التــي حصلــت عل ــى الشــركات األمني أول
ــان بــدر جريكــوس، وريمــون جرجــس عيــن الشــايبة، الشــريك المؤّســس  ــة. والشــركة مملوكــة مــن حي الداخلي
فــي شــركة قاســيون للخدمــات األمنيــة، المقــّرب مــن رامــي مخلــوف. يــدّل الترخيــص القانونــي للشــركتَين إلــى 
ــا إن  ــهرين. كم ــو ش ــيون بنح ــمي لقاس ــص الرس ــل الترخي ــون قب ــص فالك ــى ترخي ــايبة حصــل عل ــن الش أن عي
الشــركة تُعِلــن علــى موقعهــا الرســمي علــى اإلنترنــت أن مــن بيــن عمالئهــا شــركات ســيريتيل، وأجنحــة الشــام، 

و«ميلــك مــان«، وهــي مرتبطــة برامــي مخلــوف أو مملوكــة منــه.54

ــى الفايســبوك  ــى صفحــٍة عل ــد أن فالكــون تغيــب عــن منّصــات التواصــل االجتماعــي، ليقتصــر وجودهــا عل بي
باســم »فالكــون خدمــات حراســة«، حيــث يُذَكــر أنهــا تأّسســت فــي 30 كانــون الثانــي 2019، وحيــث نشــرت 
إعالنَيــن لوظائــف فــي تمــوز 2019. يديــر الشــركة بــالل النعــال، وهــو عضــو فــي مجلــس محافظــة دمشــق، 
ــان،  ــن عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة دمشــق القابضــة للعــام 55.2016 والنعــال مقــّرب مــن بشــر الصب وُعيّ
ــد الدفــاع الوطنــي فــي دمشــق، فــادي صقــر، األمــر الــذي يفّســر وجــود  محافــظ دمشــق الســابق، وشــريك لقائ
معظــم عناصــر الدفــاع الوطنــي أو المقّربيــن منهــم فــي الشــركة. وقــد جــدّدت وزارة الداخليــة الترخيــص لشــركة 
ــرار  ــاً أن ق ــي 2021، علم ــون الثان ــي 4 كان ــة تنتهــي ف ــي 2020، لمــدّة ســنة كامل ــون الثان ــي ٧ كان فالكــون ف
الترخيــص يؤّكــد أن الشــركة مملوكــة مــن جريكــوس وعيــت الشــايبة.56 مــع ذلــك، لــم تمــّر خمســة أشــهر علــى 
ــد إليهــا،57 فــي  ــة قــراراً بشــطب الســجل التجــاري العائ ــد الترخيــص حتــى أصــدر وزيــر التجــارة الداخلي تجدي

قــراٍر جــاء مترافقــاً مــع أزمــة رامــي مخلــوف مــع النظــام، وقــرار الحجــز علــى أموالــه فــي أيــار 58.2020

ــران 201٧،  ــي حزي ــاطها، وف ــة نش ــة والحماي ــات الحراس ــا لخدم ــركة ألف ــدأت ش ــام 201٧، ب ــع الع ــي مطل ف
ــى الترخيــص  ــة عل ــول 201٧، وافقــت وزارة الداخلي ــة وزارة االقتصــاد.59 فــي أيل ــى قــرار موافق حصلــت عل
ــوف.  ــاب مخل ــن إيه ــّرب م ــا مق ــف، وكالهم ــف الظري ــازن عفي ــوز وم ــه ب ــؤاد نزي ــا ف ــي يملكه ــركة، الت للش
وَصنَّــف القــرار فئــة الترخيــص بالفئــة الثالثــة، أي لمــا بيــن 300 و٥00 حــارس،60 فيمــا ُحــدّد مقــّر الشــركة فــي 

https://bit.ly/2Xu7oaQ ، 20152 عنب بلدي، »رامي مخلوف يستعد إلعادة اإلعمار بتأسيس شركة ’المدينة’، 29 أيلول ٧

53 اّطلــع الكاتــب علــى قــرار اإللغــاء رقــم 1٧/ق. ن، تاريــخ 29 تشــرين األول 2019، والــذي نــّص علــى إلغــاء ترخيــص شــركة الحصــن لخدمــات الحراســة 

صــة بموجــب القــرار رقــم 2/ق. ن، تاريــخ 1٥ كانــون الثانــي  والحمايــة المحــدودة المســؤولية، المملوكــة مــن عمــار أحمــد محمــد وباســم كامــل مرهــج، والُمرخَّ
 .2014

https://bit.ly/2BfxMgX ،2020 54 »ذا سيريا ريبورت«، البرازي يسعى إلى ترك بصمته« )باإلنكليزية(، 2٧ أيار

 https://bit.ly/2ZPuriZ ،»55 شركة دمشق الشام القابضة، »السيد بالل النعال عضو مجلس اإلدارة

56 بحسب نّص قرار الترخيص الذي حصل الكاتب على نسخٍة منه. 

57 الجمهوريــة العربيــة الســورية، وزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك، »شــطب الســجل التجــاري لشــركة الفــا للحمايــة والحراســة ولشــركة فالكــون 

https://bit.ly/2TRLnS4  ،2020 ــار ــة«، 21 أي ــات األمني ــات والخدم للمنظوم
https://bit.ly/3ce6MLF ،2020 58 يورو نيوز، »النظام السوري يفرض الحجز االحتياطي على أموال رامي مخلوف وأسرته«، 20 أيار

 https://bit.ly/3dsROmw ،20159 االقتصادي، »تأسيس شركة حراسة وحماية برأسمال ٥0 مليون ليرة«، ٧ حزيران ٧

https://bit.ly/2MpoaTm ،2018 60 مراسلون، »الداخلية ترخص لشركة أمنية خاصة في ريف دمشق«، ٥ آذار

https://bit.ly/2Xu7oaQ
https://bit.ly/2BfxMgX
https://bit.ly/2ZPuriZ
https://bit.ly/2TRLnS4
https://bit.ly/3ce6MLF
https://bit.ly/3dsROmw
https://bit.ly/2MpoaTm
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مدينــة جرمانــا، فــي محافظــة ريــف دمشــق. إال أن وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك، طــالل البــرازي، 
شــطب الســجل التجــاري العائــد لشــركة ألفــا للحمايــة والحراســة واألنظمــة األمنيــة محــدودة المســؤولية فــي 21 
ــن  ــة م ــون المقّرب ــرار شــطب شــركة فالك ــع ق ــن م ــك بالتزام ــباب،61 وذل ــن دون إيضــاح األس ــار 2020، م أي

رامــي مخلــوف، مــا يعــّزز فرضيــة تبعيّتهــا لمخلــوف. 

تشــي طريقــة التضييــق علــى رامــي مخلــوف بيــن صيــف العــام 2019 وأيــار 2020، بــأن النظــام قــادٌر علــى 
ــا  ــى مصادرته ــادٌر عل ــو ق ــه. فه ــار علي ــرك آث ــن دون ت ــى أراد، وم ــا مت ــك الشــركات واالســتغناء عنه ــّل تل ح
أو شــطب تراخيصهــا، ومعاقبــة مالكيهــا، مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى وظائــف أفرادهــا، وعــدم إثــارة 
نقمتهــم. لقــد ترافــق التضييــق علــى رامــي مخلــوف، فــي أواخــر العــام 2019، مــع حــّل قــوات البســتان، أشــهر 
ميليشــياته، وإلغــاء رخصــة شــركة الحصــن التــي يملكهــا أخــوه إيهــاب. كمــا أُصــِدر قــراٌر بحــّل الحــزب القومــي 
ــك  ــوف، وذل ــة مخل ــه عائل ــاس شــاهين، وتهيمــن علي ــذي يرأســه الي ــة العامــة، ال الســوري االجتماعــي – األمان
بســبب تســلّم عــدٍد مــن أعضائــه مناصــب قياديــة فــي جمعيــة البســتان، فــي جناَحيهــا الخيــري والعســكري. ومــع 
ظهــور مســألة مخلــوف إلــى العلــن، والحجــز علــى أموالــه، ووضــع شــركة ســيريتيل تحــت الحراســة القضائيــة 
فــي أيــار 2020، ألغــت حكومــة النظــام ترخيــص شــركتَي ألفــا وفالكــون، صارفــةً النظــر عــن شــركة قاســيون، 
أقــدم الشــركات التابعــة لرامــي مخلــوف، والتــي يملــك معظــم أســهمها ريمــون عيــن الشــايبة، واجهــة مخلــوف. 
ــح أن النظــام فّضــل  ــه النظــام بقــدر مــا هــي مــع مخلــوف، إذ يُرجَّ يبــدو أن المشــكلة هــي مــع الفــرع الــذي حلّ
عــدم المــّس بأشــخاٍص مقّربيــن مــن جميــع فــروع الحــزب القومــي الســوري االجتماعــي، وإحــداث شــرخٍ كبيــٍر 
معــه، نظــراً إلــى أن مواقــف الحــزب األّم فــي بيــروت داعمــةٌ للنظــام سياســياً وعكســرياً.62 كمــا يمكــن أن يُفسَّــر 
إلغــاء تراخيــص الشــركات األمنيــة التابعــة لمخلــوف فــي ســياق إنهــاء مراكــز القــوة شــبه العســكرية، منعــاً ألّي 

ردّ فعــٍل مــن جانــب مخلــوف مــع زيــادة الضغــط عليــه.

شركات تعمل لصالح أمن الفرقة الرابعة

إضافــةً إلــى مــا ســبق، تعمــل مجموعــةٌ مــن الشــركات األخــرى لصالــح مكتــب أمــن الفرقــة الرابعــة، حيــث تقــوم 
ــر قتلــى الجيــش والميليشــيات مــن  مهّمتهــا علــى إيجــاد فــرص عمــٍل للمقاتليــن الســابقين فــي الميليشــيات، وأَُس
ــي عنهــم بعــد تطّوعهــم  ــة دمشــق، وعــدم التخلّ ــة، خصوصــاً فــي حمــص وضواحــي مدين ــة العلوي ــاء الطائف أبن
لحمايــة المكتــب، وذلــك حفاظــاً علــى الرابــط االجتماعــي داخــل الطائفــة. تســيطر تلــك الشــركات علــى غالبيــة 
ــية،  ــات الدبلوماس ــفارات، والبعث ــوك، والس ــة، والبن ــات الدولي ــة المنظم ــاص حماي ــكٍل خ ــى بش ــوق، وتتولّ الس

إضافــةً إلــى مهــام الترفيــق بيــن المعابــر والمــدن الرئيســية.

تُمثـّـل شــركة شــروق للحمايــة والحراســة، التــي ُعِرفـَـت بدايــةً باســم شــروق للخدمــات والســالمة المهنيــة، واحــدةً 
مــن أقــدم الشــركات الســورية التــي عملــت باكــراً فــي قطــاع الحراســة والحمايــة تحــت عنــوان الســالمة المهنيــة. 
ــة  ــس إدارة غرف ــو،64 عضــو مجل ــد الح ــل محم ــام وائ ــا الع ــة،63 ومديره ــدون العظم ــو خل ــذي ه ــا التنفي مديره

61 الجمهورية العربية السورية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، »شطب السجل التجاري لشركة ألفا«.

62 شّكل الحزب األّم ميليشيا نسور الزوبعة، التي يُقدر عدد عناصرها بـ8 آالف مقاتل، للقتال إلى جانب النظام في العام 2012.

63 بشــير فــرزان، »انتعــاش عملهــا مرهــون بالثقافــة األمنيــة المجتمعيــة 11 شــركة حمايــة خاصــة تتنافــس فــي ســوق الحراســة.. ويوميــات عمــل مشــبعة بأكشــن 

“البــودي كارد” وتقليديــة ’الناطــور’«، جريــدة البعــث الســورية، ٥ كانــون األول 201٧. المرجــع متوفّــر فــي الصفحــة الخامســة فــي قســم التحقيقــات، العــدد 
https://bit.ly/2M6FPyS ،ً1٥988 المؤرشــف إلكترونيــا

https://bit.ly/2XvKP5n ،»64 الحو مدير شركة شروق، وعضو مجلس إدارة غرفة دمشق منذ تشرين الثاني 2018. االقتصادي، »وائل الحو

https://bit.ly/2M6FPyS
https://bit.ly/2XvKP5n
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تجــارة دمشــق، المقــّرب مــن رجــل األعمــال محمــد حمشــو، رجــل ماهــر األســد وواجهتــه االقتصاديــة. والحــو 
خّريــج جامعــات روســية، تربطــه عالقــةٌ تجاريــةٌ وثيقــةٌ بالــروس، وهــو وكيــل شــركة SLS ألنظمــة الحمايــة 

العالميــة الروســية فــي الشــرق األوســط.  

فضــالً عــن ذلــك، تُعَــدّ شــروق واحــدةً مــن أكبــر شــركات الحمايــة مــن ناحيــة العمــالء وعــدد الموّظفيــن، حيــث 
بلــغ تعــداد العامليــن فيهــا 1400 موّظــف فــي صيــف العــام 65،2018 ثــم ارتفــع إلــى 3 آالف فــي العــام 2019. 
لكــن العــدد يمكــن أن يُقــدَّر بضعــف هــذا الرقــم، نظــراً إلــى توّســع مناطــق عمــل الشــركة، واالزديــاد الكبيــر فــي 
عــدد عمالئهــا. تولـّـت الشــركة مهّمــة حمايــة معــرض دمشــق الدولــي مجانــاً فــي دورتــه للعــام 2018، علمــاً أن 
عملهــا بــدأ تحــت إشــراف ضبّــاٍط مــن أمــن الدولــة، أصبحــوا مــدراء قطاعــاٍت فيهــا بعــد تقاعدهــم، مثــل العميــد 

جمــال حبيــب، والعميــد راغــب حمــدون،66 والعميــد غيــاث أنيــس، والعميــد محمــد ياســين ياســمين.67

تتميـّـز شــركة شــروق بأنهــا إحــدى أكثــر شــركات األمــن الخــاص حرفيــةً ومهــارةً، حيــث تنشــر معلومــاٍت وفيــرةً 
حــول أنشــطتها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، تتضّمــن اإلعــالن عــن عمــالء جــدد، أو طلبــات التوظيــف 
ــي  ــا، ف ــاهمين فيه ــا أو المس ــم مالكه ــول اس ــة ح ــل إضافي ــر تفاصي ــن نش ــع ع ــركة تمتن ــروطها. إال أن الش وش
حيــن تعلــن اســم مديرهــا العــام، ومديرهــا التنفيــذي، ومديــر العمليــات،68 وأســماء قــادة القطاعــات فــي دمشــق، 
ــى شــهادة الجــودة السويســرية فــي كانــون  ــت الشــركة عل ــد حصل ــة، وحلــب، والحســكة. وق وحمــص، والالذقي

ــٍة منهــا لتكريــس ســمعتها بوصفهــا شــركةً أمنيــةً تلتــزم بالمعاييــر الدوليــة.69 الثانــي 2020، فــي محاول

تمتلــك شــروق موقعــاً إلكترونيــاً باللغــة اإلنكليزيــة فقــط، وهــو أمــٌر مثيــر لالهتمــام باعتبــار أن غالبيــة زبائنهــا 
مــن الناطقيــن بالعربيــة. الالفــت أيضــاً أن الموقــع غيــر مربــوط بصفحــة الفايســبوك، وال يوجــد أّي رابــٍط عليــه 
ــة  ــن شــروق والشــركة البريطاني ــد بي ــط الوحي ــن أن الراب ــي حي ــى منصــات التواصــل االجتماعــي، ف ــؤدّي إل ي
ــي للشــركة  ــع اإللكترون ــط. هــذا ويكشــف الموق ــور ســيكيوريتي« )G4S( هــو الشــعار فق ــة »غــروب ف العالمي
ــات  ــزّودي الخدم ــر م ــن أكب ــدٌ م ــة« ))Group 4 واح ــات األمني ــروق للخدم ــية أن »ش ــه الرئيس ــى صفحت عل
ــت بشــكٍل رئيســي فــي العــام 200٥ تحــت اســم شــركة »غــروب 4 ســوريا«  األمنيــة فــي ســوريا، وأنهــا أُطِلقَ
محــدودة المســؤولة )Group 4 Syria Limited Liability Company(، ومــذّاك التاريــخ أصبحــت واحــدةً 
مــن الشــركات الرائــدة فــي خدمــات الســالمة واألمــن فــي أنحــاء ســوريا كافّــة.70 وهــذه المعلومــات تتطابــق مــع 
تقريــر شــركة »غــروب فــور ســيكيوريتي« العالميــة للعاَميــن 2018 و2019، الــذي يذكــر شــركة »غــروب 4 
ســوريا« محــدودة المســؤولية كأحــد فروعهــا فــي العالــم، والــذي تملــك فيــه الشــركة البريطانيــة حّصــة قدرهــا 

29 فــي المئــة.71

 https://bit.ly/2TXmIfd ،20165 دام بريس، »فعاليات مميزة لمعرض دمشق الدولي في يومه السابع«، 2٥ آب ٧

 https://bit.ly/2TURepR ،2011 66 رابطة أدباء الشام، كواليس سوريا )2( الشبيحة الجدد، ٥ تشرين الثاني

67 مقابلة عبر الواتساب مع موّظف سابق في شركة شروق، أيلول وتشرين األول 2019. 

68 المديــر اإلداري والمالــي للشــركة هــو خلــدون العظمــة، بحســب مــا يُعــّرف عــن نفســه علــى موقــع »لينكــد إن«، https://bit.ly/3dkl6Ua. جــرى االّطــالع 

علــى الرابــط فــي 31 أيــار 2020. يديــر العمليــات فــي الشــركة يعقــوب عاقــل. أنظــر شــركة شــروق للحمايــة والحراســات،«من مقابلــة الفضائيــة الســورية 
https://bit.ly/3dxwXhS ،للســيد يعقــوب عاقــل«، فايســبوك

-100-02-TB-963 وهــي موجــودة تحــت الرمــز رقــم ،https://bit.ly/3cjdkZA ،69 تحقـّـق الكاتــب مــن صّحــة الشــهادة علــى موقــع الجــودة السويســرية

https://bit.ly/2XeHEjK ،2020 01057. والشــهادة موجــودة أيضــاً علــى صفحــة شــركة شــروق علــى الفايســبوك، 2٧ كانــون الثانــي
 https://bit.ly/3ewpdgk ،70 الموقع اإلنكليزي لشركة شروق لخدمات الحماية

71 شــركة »غــروب 4 ســيكيوريتي«، »حلــول متكاملــة فــي عالــم متّصــل« )باإلنكليزيــة(، تقريــر وحســابات متكامــالن https://bit.ly/2AeA7Zi ،2018؛ 

https://bit.ly/36uU4ae ،2019 و«غــروب 4 ســيكيوريتي«، »عالمــك فــي أمــان« )باإلنكليزيــة(، تقريــر وحســابات متكامــالن

https://bit.ly/2TXmIfd
https://bit.ly/2TURepR
https://bit.ly/3dkl6Ua
https://bit.ly/3dxwXhS
https://bit.ly/3cjdkZA
https://bit.ly/2XeHEjK
https://bit.ly/3ewpdgk
https://bit.ly/2AeA7Zi
https://bit.ly/36uU4ae
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ويُعـَـدّ رجــل األعمــال ماهــر الدســوقي شــريكاً مؤّسســاً وواجهــةً لـ«غــروب 4 ســوريا«، فــي حيــن يبقــى الشــريك 
الثالــث، الــذي يملــك 30 فــي المئــة مــن األســهم، بعيــداً عــن الواجهــة ومجهــوالً. والدســوقي هــو عضــو مســاهم 
فــي شــركة شــام القابضــة، ومقــّرب مــن رجــل األعمــال البــارز نــادر قلعــي، الموضــوع علــى قوائــم عقوبــات 
ــام  ــي الع ــام ف ــة أقس ــى ثالث ــمت إل ــي انقس ــوقي، الت ــة الدس ــوقي أيضــاً مجموع ــك الدس ــي. يمل ــاد األوروب االتح

2012، أحدهــا »غــروب 4 ســوريا«، التــي كانــت تعمــل تحــت اســٍم آخــر هــو دلتــا ألنظمــة الحمايــة.72

ــي  ــة ف ــور ســيكيوريتي«، عمــالق الشــركات األمني ــّرد بالشــراكة مــع »غــروب ف ــت أن ماهــر األســد تف والالف
العالــم، عبــر مجموعــة الدســوقي، فــي خطــوةٍ تُعَــدّ مــن أبــرز المحّرمــات لــدى نظــاٍم بوليســي الَحــَق معارضيــه 
وســَجنَهم بتهمــة التواصــل مــع الخــارج طــوال خمســين عامــاً. ناهيــك عــن ذلــك، اســتمّرت الشــركة فــي العمــل 
علــى الرغــم مــن مخالفتهــا المرســوم ٥٥ للعــام 2013، الــذي يحّظــر عليهــا أن تكــون فرعــاً لشــركٍة عربيــٍة أو 

أجنبيــة، أو أن تتعامــل مــع شــركات خــارج القطــر.

ــي  ــدول الت ــن ال ــن بي ــام 200٥، أن ســوريا م ــة للع ــر الســنوي للشــركة العالمي ــر التقري ــك، يذك ــى ذل ــةً إل إضاف
تعمــل فيهــا،73 وهــو إعــالن شــركة شــروق نفســه علــى موقعهــا اإللكترونــي.74 ويذكــر المديــر اإلداري والمالــي 
ــاً لشــركة »غــروب 4  ــراً مالي ــه كان مدي ــد إن« أن ــع »ليكن ــى موق ــى حســابه عل ــة، عل ــدون العظم للشــركة، خل
ســوريا« محــدودة المســؤولية، بيــن أيلــول 2006 ونيســان 75،2008 وهــو إقــراٌر مــن الجانــب الســوري بــأن 
ــٌص لهــا بصفتهــا فرعــاً مــن شــركة »غــروب فــور ســيكيوريتي« العالميــة، مــع أن مديرهــا،  شــركة شــروق ُمرخَّ

آشــلي ألمانــزا، قــال إنهــا تجنّبــت العمــل فــي ســوريا.76

أمــا أهــّم الشــركات األمنيــة علــى اإلطــالق، فهــي شــركة القلعــة للحمايــة والحراســة والخدمــات األمنيــة،77 نظــراً 
ــا  ــة بوصفه ــن وزارة الداخلي ــص م ــى ترخي ــت الشــركة عل ــة. حصل ــة الرابع ــذراع المباشــرة للفرق ــا ال ــى أنه إل
شــركة أمنيــة خاصــة مــن الفئــة األولــى، فــي 10 تشــرين األول 78.201٧ يديرهــا أحمــد علــى طاهــر،79 شــقيق 
التاجــر الســوري خضــر طاهــر، المعــروف باســم »أبــو علــي خضــر«، والــذي يشــغل منصــب رئيــس مجلــس 
إدارتهــا.80 ويعــود نصــف األســهم اآلخــر إلــى شــخٍص غيــر معــروٍف ليــس لــه أّي حضــور تجــاري، هــو أســامة 
ــة للشــركة، ال يوجــد  ــة القانوني ــي خضــر«. باســتثناء الُملكي ــو عل ــاً مــن »أب ــدّ مقّرب ــذي يُعَ حســن رمضــان،81 ال

72 يذكــر أحــد الموّظفيــن المالييــن فــي مجموعــة الدســوقي أنهــا انقســمت إلــى ثــالث شــركات فــي أواخــر العــام 2012، وهــي: مجموعــة الدســوقي التــي يعمــل 

مكتبهــا الرئيســي فــي االســتيراد والتصديــر والتجــارة؛ والشــركة العربيــة للكهربــاء واالتصــاالت )ETAC(، التــي تعمــل فــي مجــال الكهربــاء والنظــام العالمــي 
لالتصــاالت المتنقّلــة )GSM(؛ و«غــروب 4 ســوريا« )دلتــا ألنظمــة الحمايــة(، التــي تعمــل فــي أنظمــة األمــن، وأبــواب وبوابــات األعمــال.

https://bit.ly/2B2H2F7 ،)73 »غروب 4 سيكوريكور«، تقرير وحسابات سنويّان 200٥ )باإلنكليزية

74 يذكــر الموقــع أنهــا أُطِلقـَـت بشــكٍل رئيســي فــي العــام 200٥ تحــت اســم شــركة »غــروب 4 ســوريا« محــدودة المســؤولة. أنظــر الموقــع اإللكترونــي لشــركة 

https://bit.ly/3gtnREA ،شــروق للخدمــات األمنيــة
75 المديــر اإلداري والمالــي للشــركة هــو خلــدون العظمــة، وفقــاً لموقــع »لينكــد إن«، https://bit.ly/3dkl6Ua. جــرى االّطــالع علــى الرابــط فــي 31 أيــار 

.2020
https://on.ft.com/2XdGLHX ،201يقول ’الطريق ال يزال طويالً’« )باإلنكليزية(، فاينانشل تايمز، 8 آذار ٥ G4S 76 جيل بليمر، مدير شركة

ــج  ــة، برنام ــة األوروبي ــد الجامع ــا: معه ــي )فلورنس ــروع بحث ــر مش ــة خــالل الصــراع الســوري«، تقري ــة الرابع ــبكة اقتصــاد الفرق ــوقي، »ش ــن الدس 77 أيم

https://bit.ly/3eEDJ5o ،)2020 ــي ــون الثان ــوريا، 13 كان ــي س ــراع ف ــد الص ــا بع ــرب وم ــن الح ــروع »زم ــط، مش ــرق األوس ــارات الش مس
78 أحمــد الخليــل، أحمــد، موقــع اقتصــاد االلكترونــي، »أيقونــة شــركات ’«الترفيــق’« لـ’ماهــر األســد’«.. تفاصيــل خاصــة عــن ’القلعــة’«، اقتصــاد، 18 كانــون 

https://bit.ly/2ZYuRnr ،2019 األول
https://bit.ly/3cYFWbP  ،2020 79 االقتصادي، »أحمد علي طاهر«. جرى االّطالع على الرابط في 31 أيار

80 القلعــة للحمايــة والحراســة والخدمــات األمنيــة، »زيــارة رئيــس مجلــس اإلدارة األســتاذ خضــر طاهــر لجنــاح شــركة القلعــة«، فايســبوك، ٥ أيلــول 2019، 

https://bit.ly/2Mfao5v
https://bit.ly/2zOvrsS ،2020 81 االقتصادي، »أسامة حسن رمضان«. جرى االّطالع على الرابط في 31 أيار

https://bit.ly/2B2H2F7
https://bit.ly/3gtnREA
https://bit.ly/3dkl6Ua
https://on.ft.com/2XdGLHX
https://bit.ly/3eEDJ5o
https://bit.ly/2ZYuRnr
https://bit.ly/3cYFWbP
https://bit.ly/2Mfao5v
https://bit.ly/2zOvrsS
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ــة  ــا. ومــع أن الُملكي ــات فيه ــى مســتوى العملي ــة، أو عل ــة أو المالي ــى المســتويات اإلداري ــن عل أّي نشــاط للرجلَي
الرســمية تعــود إليهمــا معــاً، ينشــر الموقــع الرســمي للشــركة لقــاًء صحافيــاً مــع المديــر العــام فــي 8 آذار 2018، 

يُذَكــر فيــه أن صاحبهــا هــو خضــر الطاهــر، »أبــو علــي خضــر«.82

جديــر ذكــره أن مديــر عــام الشــركة فــي بدايــة نشــاطها كان ضابطــاً ســابقاً فــي األمــن الجنائــي التابــع لــوزارة 
الداخليــة، يُدعــى أســعد وردة، إلــى أن ُعيـّـن مكانــه محمــد ديركــي فــي العــام 2018، ولكــن األخيــر بقــي واجهــةً 
إعالميــة. بيــد أن المديــر الفعلــي للشــركة والمســؤول األمنــي فيهــا هــو المهنــدس إيهــاب الراعــي، أخــو زوجــة 
خضــر الطاهــر، الــذي أصبــح والــده محمــد صالــح الراعــي، بفضــل الشــراكة الماليــة والنفــوذ الكبيــر، عضــواً 
ــرع  ــر ف ــذا ويدي ــول 83.2018 ه ــي أيل ــاغٍر ف ــٍد ش ــلء مقع ــد م ــص، بع ــن محافظــة حم ــس الشــعب ع ــي مجل ف

الشــركة فــي حلــب قصــي أحمــد.84

بــدأت القلعــة نشــاطها بحمايــة الحّجــاج الشــيعة، وهــي تُصنَّــف مــن أهــّم الشــركات الســورية العاملــة فــي مجــال 
تنســيق الســياحة الدينيــة، حيــث عملــت منــذ العــام 2013 علــى مرافقــة الــزّوار الشــيعة مــن مطــار دمشــق إلــى 
المراكــز الدينيــة.85 يتجلـّـى نشــاط الشــركة بوضــوح فــي منطقــة الســيدة رقيــة، فــي دمشــق القديمــة، حيــث تمتلــك 
ــة، والشــركات  ــي بعــض المصــارف المهّم ــوب دمشــق،86 وف ــب جن ــة الســيدة زين ــي منطق ــا، وف ــاً له ــّراً ثابت مق
الخاصــة. تُعَــدّ شــركة القلعــة أيضــاً أكثــر الشــركات فعاليــةً مــن حيــث المــال والســالح والعناصــر، إذ إن معظــم 

عناصرهــا كانــوا متطّوعيــن فــي الفرقــة الرابعــة.  

ــن، حيــث  ــن الطاهــر ورجــال أعمــال عراقيي ــي العــام 87،2013 بشــراكٍة بي ــي ف اســتهلّت الشــركة عملهــا الفعل
ــد بــرزت شــركة القلعــة  ــى شــركة ســورية. وق ــك إل ــت بذل ــن، فتحّول اشــترى الطاهــر حّصــة الشــركاء العراقيي
إلــى العلــن باســم الشــركة الوطنيــة للحمايــة والحراســة، تحــت إدارة محمــد ديركــي، الــذي ال يــزال يشــغل هــذا 
ــر االســم مــع  ــم تغيّ ــى الفايســبوك، ث ــا عل ــى صفحته ــم للشــركة عل ــك مــع االســم القدي ــق ذل المنصــب.88 ويتطاب

ــص الرســمي.  الترخي

ــى  ــة عل ــة الرابع ــب الفرق ــى جان ــيطر إل ــا تس ــراق، كم ــان والع ــع لبن ــب م ــر التهري ــى معاب ــة عل ــيطر القلع تس
ــم  ــك تتحّك ــة. كذل ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيطرة ق ــق س ــام ومناط ــيطرة النظ ــق س ــن مناط ــة بي ــر الواقع المعاب
ــر شــمال غــرب  ــدادات، أو معاب ــر عــون ال ــر معب ــا عب ــت القادمــة مــن تركي ــع الترانزي ــق بضائ الشــركة بترفي
ســوريا، فــي قلعــة المضيــق، ومــورك، وأبــو دالــي، والعيــس، والمنصــورة. وتســيطر القلعــة أيضــاً علــى معبــر 
نصيــب الحــدودي مــع األردن، حيــث تفــرض علــى العابريــن رســوم غيــر قانونيــة، وعلــى التجــار مبالــغ ماليــةً 
ــن مــرور  ــى تأمي ــك، تشــرف الشــركة عل ــن ســالمتها. فضــالً عــن ذل ــة، وتأمي ــل التجاري ــق القواف بداعــي ترفي

82 القلعة، »لقاء صحفي - وطني برس«، https://bit.ly/36LqwoO. جرى االّطالع على الرابط في 18 آذار 2018.

ــات«، فايســبوك، 1 تشــرين األول 2018،  ــي االنتخاب ــح الراعــي ف ــد صال ــوز المرشــح محم ــي حمــص: ف ــر ف ــون الخب ــر، »مراســل تلفزي ــون الخب 83 تلفزي

 https://bit.ly/2XWrRqh
84 أحمد الخليل، »أيقونة شركات ’الترفيق’ لـ’ماهر األسد’«. 

85 الخطيب، »سوريا: ٧٥ شركة أمنية خاصة«. 

https://bit.ly/3cnt1ig ،2018 86 مراسل سوري، »بعد الميليشيات األجنبية.. شركات أمنية تنشر عناصرها في دمشق«، 19 شباط

87 مقابلة أجراها الكاتب عبر الفايسبوك مع موّظف سابق في شركة القلعة، 8 آب 2019. 

88 فرع حلب للشركة الوطنية للحماية والحراسة، »معاً النتخاب السيد جورج بخاش لعضوية مجلس الشعب محافظة حلب«، فايسبوك، 

https://bit.ly/3gMj1Td

https://bit.ly/36LqwoO
https://bit.ly/2XWrRqh
https://bit.ly/3cnt1ig
https://bit.ly/3gMj1Td 
https://bit.ly/3gMj1Td 
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ــون  ــب، علمــاً أن عناصرهــا يحمل ــى كّل مــن دمشــق وحمــص وحل ــأ طرطــوس إل ــة مــن مرف ــع التجاري البضائ
بطاقــةً باســم مكتــب أمــن الفرقــة الرابعــة، التــي يرأســها اللــواء ماهــر األســد، تُســّهل تنقاّلتهــم عبــر الحواجــز 

ــكرية.  ــة والعس األمني

فــي 2٧ تشــرين األول 2019، وّســعت الشــركة نشــاطها ليطــال ريــف دمشــق، بموجــب قــرار وزارة الداخليــة.  
ــى تأميــن فــرص عمــٍل للشــباب، والحــدّ مــن  89 وهــي تعلــن صراحــةً، عبــر مكتبهــا اإلعالمــي، أنهــا تســعى إل

البطالــة، وال ســيما لــدى ذوي الشــهداء،90 األمــر الــذي يفّســر وجــود العــدد الكبيــر مــن العناصــر الســابقين فــي 
الدفــاع الوطنــي ضمــن موّظفيهــا. 

فــي أواخــر العــام 2018، ازدادت شــكاوى التّجــار والصناعييــن الحلبييــن مــن شــركة القلعــة، ومــا تفرضــه مــن 
إتــاوات علــى المعامــل والقوافــل التجاريــة، حتــى أدّى تضييقُهــا الكبيــر علــى التّجــار إلــى خــروج الخــالف إلــى 
العلــن. ففــي برنامــج تلفزيونــي علــى قنــاة اإلخباريــة الســورية، فــي 24 شــباط 2019، وصــف رئيــس اتحــاد 
غــرف الصناعــة الســورية، فــارس الشــهابي، صاحــَب شــركة القلعــة بأنــه واحــدٌ مــن رجــال مافيــات الحــرب 
ــوص  ــا لص ــة، يديره ــر منضبط ــر غي ــر معاب ــا عب ــن تركي ــل م ــة تدخ ب ــواد الُمهرَّ ــالً إن الم ــوريا،91 قائ ــي س ف
ــؤالء،  ــن ه ــن بي ــو م ــر« ه ــي خض ــو عل ــى أن »أب ــت إل ــورية. ولف ــة الس ــن الدول ــة م ــرة معروف ورؤوس كبي
واتّهمــه بفــرض إتــاوات علــى المصانــع، وإلحــاق الضــرر بصناعــة البالســتيك فــي حلــب وأصحابهــا، واصفــاً 
ــاه باللــص والمهــّرب والمجــرم الســابق. وذكــر الشــهابي أن مثــل هــؤالء أصبحــت لديهــم ميليشــيات ال تقــوى  إيّ
الضابطــة الجمركيــة علــى مواجهتهــا.92 أتــى هجــوم الشــهابي مدعومــاً بقــراٍر مــن وزيــر الداخليــة، اللــواء محمــد 
خالــد رحمــون، يمنــع التعامــل مــع خضــر الطاهــر واســتقباله واالتصــال بــه، لكــن الوزيــر مــا لبــث أن تراجــع 
ــاً كبيــراً لهــذا الوزيــر، الضابــط فــي جهــاز المخابــرات الجويــة،  عــن القــرار بعــد أســبوَعين. شــّكل ذلــك تحدّي
والرئيــس الســابق إلدارة األمــن السياســي، الــذي يُعـَـدّ أبــرز وزراء النظــام.93 وعكــس هــذا التحــدّي مــدى الدعــم 
ــدة برئيســه.94  ــه الوطي ــي، وعالقت ــا األمن ــة الرابعــة، ومكتبه ــا الطاهــر مــن الفرق ــن يحظــى بهم ــة اللذي والرعاي
وهكــذا، مــع نجــاح الطاهــر فــي تحــدّي وزيــر الداخليــة، ُكــّرس بوصفــه جــزءاً مــن الشــبكة االقتصاديــة لماهــر 

ــه.  األســد، وأخــذ الجميــع يتجنّب

تتبــع للفرقــة الرابعــة أيضــاً شــركتا المهــام للحمايــة والحراســة الخاصــة، وأليــب للحلــول والدراســات األمنيــة، 
ــي 1٥ آذار 95.201٧  ــب، ف ــة حل ــا مدين ــام، ومقّره ــركة المه ــص لش ــد ُرّخ ــي. وق ــا آل القاطرج ــان يملكهم اللت
والشــركة جــزٌء مــن مجموعــة قاطرجــي، عملــت بوصفهــا مجموعــة مهــام خاصــة تابعــة للمخابــرات العســكرية، 
ويملكهــا مناصفــةً غيــاث بــن محمــد قاطرجــي وعبــد هللا بــن محمــد نــزار قاطرجــي.96 تعمــل الشــركة، التــي كان 

89 وّســعت وزارة الداخليــة مــكان نشــاط شــركة القلعــة اســتناداً إلــى القــرار 16/ق، ن، تاريــخ 2٧ تشــرين األول 2019، وأعطــت الشــركة صالحيــة العمــل فــي 

ريــف دمشــق، بعــد إضافــة »ريــف دمشــق إلــى البنــد الخامــس مــن المــادة األولــى مــن القــرار رقــم 30/ق، تاريــخ 2٥تشــرين الثانــي 2019.
90 وثيقة تعريفية من المكتب اإلعالمي في شركة القلعة للحماية والحراسة والخدمات األمنية، تُشَرح فيها أهداف الشركة وتوّجهاتها، 

 https://bit.ly/36K3nmO
 https://bit.ly/2MfI42X ،2019 91 السورية،، »’غوار حلب’ يجبر أعنف وزراء األسد على إلغاء قرار أصدره ضده.. فمن هو؟«، 11 آذار

92 مراد عبد الجليل، »خضر طاهر.. االقتصادي الصاعد الذي أجبر وزير الداخلية السوري على التراجع«، عنب بلدي، 1٧ آذار 2019، 

https://bit.ly/3clvbPi
https://bit.ly/3cmKcQW ،2019 93 زمان الوصل، »من هو الرجل الذي كسر رأس وزير داخلية النظام؟«، 12 آذار

94 الدسوقي، »شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة«.

https://bit.ly/2ByBfaD ،»95 االقتصادي، »شركة المهام للحماية والحراسة الخاصة

https://bit.ly/2zYHGTY ،»؛ و«عبد هللا بن محمد نزار قاطرجيhttps://bit.ly/2AWWsvb ،»96 االقتصادي، »غياث بن محمد قاطرجي

https://bit.ly/36K3nmO
https://bit.ly/2MfI42X
https://bit.ly/3clvbPi
https://bit.ly/3cmKcQW
https://bit.ly/2ByBfaD
https://bit.ly/2zYHGTY
https://bit.ly/2AWWsvb
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لهــا نشــاٌط فــي ديــر الــزور أيضــاً،97 فــي مجــال تقديــم خدمــات حمايــة المنشــآت وحراســتها، وحراســة الممتلــكات 
والوثائــق واألفــراد، ونقــل األمــوال والمجوهــرات والمعــادن الثمينــة،98 إضافــةً إلــى نشــاطها فــي مجــال حمايــة 

وحراســة قوافــل الغــاز والنفــط والقمــح والشــعير القادمــة مــن شــرق الفــرات.

أمــا شــركة أليــب لالستشــارات والحلــول التقنيــة، فحصلــت علــى الترخيــص فــي 2 آب 2016، وهــي جــزٌء مــن 
مجموعــة القاطرجــي الدوليــة، التــي يملكهــا األخــوة قاطرجــي، ويــرأس مجلــس إدارتهــا حســام قاطرجــي، والتــي 
عملــت كشــركٍة أمنيــٍة فــي وقــت الحــق غيــر محــدّد التاريــخ، بهــدف قوننــة عمــل ميليشــيا »قــوات القاطرجــي«. 
وقــد تولّــت هــذه األخيــرة، إضافــةً إلــى قتالهــا إلــى جانــب الفرقــة الرابعــة فــي المعــارك ضــدّ داعــش فــي شــرق 
ســوريا، وضــدّ فصائــل المعارضــة فــي حلــب وإدلــب، حراســةَ بعــض حقــول الغــاز، ومرافقــة صهاريــج النفــط 
مــن مناطــق داعــش ســابقاً، ومناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة حاليــاً، إلــى مناطــق ســيطرة النظــام. 

ويُعَــدّ األخــوة قاطرجــي واجهــةً مــن واجهــات الفرقــة الرابعــة االقتصاديــة. 

شركات مقّربة من روسيا

ــاء  ــه وبن ــادة بنائ ــةً إع ــةٌ قصــوى، محاول ــه أولوي ــى أن ــي ســوريا عل ــا العســكري ف ــى وجوده ــيا إل تنظــر روس
ــى تأســيس  ــة إل ــعَت لهــذه الغاي ــع. فهــي َس ــي المتّس ــوذ اإليران ــة الســورية بشــكٍل يحــدّ مــن النف المنظومــة األمني
ــي  ــي خطــوةٍ تصــّب ف ــة 2٥، ف ــق الخامــس والفرق ــل الفيل ــش الســوري، مث ــع للجي ــوات عســكرية رســمية تتب ق
إطــار هيكلــة قــوات النمــر، وجعلهــا أكثــر تنظيمــاً. أمــا مجموعــة الشــركات األمنيــة التابعــة لروســيا فتختلــف فــي 
طبيعتهــا مــن حيــث التدريــب والمهمــة، إذ إنهــا أقــرب للقــوات الخاصــة وقــوات النخبــة مــن القــوات العاديــة، 
ــذه  ــة ه ــوم مهّم ــة. تق ــال القتالي ــي األعم ــاركها ف ــا، وتش ــدّرب عناصره ــر«، وت ــركة »فاغن ــا ش وتشــرف عليه
الشــركات علــى حفــظ المــوارد والمنشــآت التــي حصلــت عليهــا موســكو مــن نظــام األســد، فــي حيــن ال تتولّــى 
أّي مهــام حراســة وحمايــة خــارج نطــاق المصالــح الروســية، فتبقــى بذلــك خــارج إطــار المنافســة علــى مهــام 

ــة الخاصــة.  باقــي الشــركات األمني

تُعـَـدّ هــذه المجموعــة مــن الشــركات األقــّل عــدداً وانتشــاراً، حيــث تضــّم شــركتَين فقــط، همــا »صائــدو داعــش«، 
وســند للحراســة والخدمــات األمنيــة. تعمــل الشــركتان فــي مناطــق االســتثمارات الروســية فــي الباديــة الســورية 

وديــر الــزور، بغيــة حمايــة حقــول النفــط والغــاز والفوســفات مــن هجمــات داعــش هنــاك.

تأّسســت شــركة »صائــدو داعــش« بدعــم روســي كامــل ماليــاً وعســكرياً، فــي بلــدة الســقيلبية فــي ريــف حمــاة 
الشــمالي، وقــد حصلــت علــى ترخيــص تجــاري مــن مديريــة التجــارة الداخليــة فــي حمــاة، فــي 16 آذار 201٧، 
تحــت اســم شــركة الصيــاد لخدمــات الحراســة والحمايــة محــدودة المســؤولية. يملكهــا ثالثــة شــركاء هــم أديــب 
ــن مديــراً لهــا. واألخيــر هــو طبيــب  أميــن تومــا، ويســار حســين إبراهيــم، وفــواز ميخائيــل جرجــس، الــذي ُعيّ
ومــدّرس فــي جامعــة تشــرين، مقــّرب مــن الــروس، زوجتــه روســية، ونجلــه حائــٌز علــى وســاٍم مــن الرئيــس 

الروســي فــي العــام 99.2018

97 علّقت الشركة إعالن توظيف لها في شارع الحوض في حي القصور، في دير الزور، في أيلول 2018. 

https://bit.ly/3eylCie ،»98 مع العدالة، »محمد قاطرجي

 https://bit.ly/2WoRVsU ،2018 99 األب فادي سنكري، »السقيلبية تتقلد وسام من السيد الرئيس الروسي فالديمير بوتين«، فايسبوك، 12 حزيران

https://bit.ly/3eylCie
https://bit.ly/2WoRVsU
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تعمــل الشــركة منــذ تأسيســها باســم »صائــدو داعــش« تحــت إشــراٍف كامــٍل مــن شــركة »فاغنــر«، التــي أنشــأت 
لهــا معســكر تدريــٍب فــي ريــف حمــاة، وشــاركت معهــا فــي معــارك ريــف حمــاة الشــرقي ضــدّ داعــش. وفــي 
صيــف العــام 201٧، بــرزت الشــركة فــي مجــال حمايــة حقــول النفــط والغــاز غــرب تدمــر، والفوســفات فــي 
 .)T4( »حقــل خنيفيــس، وحمايــة المســتودعات الرئيســية قــرب مطــار تيــاس المعــروف أيضــاً بـ«مطــار تيفــور
هــذا وكان لـ«صائــدي داعــش« دوٌر كبيــٌر فــي الســيطرة علــى مدينــة تدمــر، كمــا أوِكلَــت إليهــا حمايــة طريــق 

تدمــر حمــص فــي تلــك الفتــرة.100

ــول  ــى حق ــدّم إل ــدو داعــش« التق ــا شــركة »صائ ــر« ومعه ــدأت محــاوالت »فاغن ــام 201٧، ب ــف الع ــي خري ف
النفــط علــى الضفــة الشــرقية لنهــر الفــرات، حيــث ســيطرت الشــركة علــى الجــزر الصغيــرة فــي نهــر الفــرات، 
وأََســَرت 2٥0 عنصــراً مــن داعــش. لكــن الطيــران األميركــي قتــل، فــي ٧ شــباط 2018، نحــو 2٥0 عنصــراً 
ــم  ــن بينه ــه، م ــة ل ــوات الرديف ــش النظــام والق ــن جي ــن م ــدي داعــش«، ومقاتلي ــر« و«صائ ــيا »فاغن ــن ميليش م

حوالــى 20 قتيــالً مــن »صائــدي داعــش«. 

ومــع أن آخــر مشــاركة عســكرية ميدانيــة لـ«صائــدي داعــش« فــي الغوطــة، كانــت فــي نيســان 2018، ال تــزال 
ــث  ــة، حي ــى مناطــق البادي ــية إل ــا الرئيس ــت مقاّره ــد نقل ــة، وق ــا شــركة حراســة أمني ــتمّرةً بصفته ــيا مس الميليش
تتولّــى حراســة االســتثمارات الروســية فــي حقــول النفــط والغــاز. ويديــر »صائــدي داعــش« منــذ العــام 2019 

المهنــدس عهــد ميخائيــل الوكيــل، المقــّرب للغايــة مــن روســيا.101

ــي شــركة  ــي 22 تشــرين األول 201٧، فه ــي ســوريا، ف ــروس ف ــي أّسســها ال ــة الت ــة الثاني ــا الشــركة األمني أم
ســند للحراســة والخدمــات األمنيــة.102 حصلــت الشــركة علــى قــرار الترخيــص مــن وزارة التجــارة الداخليــة بعــد 
ل لهمــا  شــهر علــى تأسيســها103 بشــراكٍة بيــن أحمــد خليــل وناصــر ديــب. ويبــدو أن الرجليــن مغموَريــن، لــم يُســجَّ
نشــاط تجــاري الفــت، بــل ُوِلــد اســُمهما فــي الســوق التجاريــة بعــد الترخيــص للشــركة، لتبيّــن الحقــاً أن ناصــر 
ديــب هــو أحــد شــركاء خضــر طاهــر، »أبــو علــي خضــر«، ومجــّرد مشــغّل أمــواٍل لديــه. تجــدر اإلشــارة إلــى 
ــع  ــا دمشــق.104 والواق ــي 2018، ومقّره ــادن واالســتثمار« ف ــن أّسســا أيضــاً شــركة »الســورية للمع أن الرجلَي
أن ســند بقيــت حبــراً علــى ورق، علــى الرغــم مــن الترخيــص لهــا، ولــم تســّجل نشــاطاً يُذَكــر حتــى بــدء النشــاط 
ــة  ــي الرقّ ــف حمــص الشــرقي، وريفَ ــي ري ــاز، ف ــط والغ ــي اســتخراج الفوســفات والنف الروســي االقتصــادي ف

وديــر الــزور. 

ــد  ــت العمي ــبق أن نّصب ــي س ــكري، الت ــن العس ــند األم ــوات س ــيا ق ــع ميليش ــدة م ــركة الولي ــيا الش ــت روس دمج
ــة رســالن شــرق محافظــة طرطــوس.  ــة جنيني ــوي يتحــدّر مــن قري ــط عل ــداً لهــا، وهــو ضاب رســالن إســبر قائ
وتشــير الصــور التــي ينشــرها عناصــر قــوات ســند األمــن العســكري، إلــى تواجدهــم فــي منطقــٍة شــبه صحراويــة 
متنّوعــة بالقــرب مــن معمــل الفوســفات فــي خنيفيــس وتدمــر، والطريــق الواصــل بيــن تدمــر وديــر الــزور. هــذا 

 https://bit.ly/30xSKSM ،201100 روسيا اليوم، »بالفيديو.. ’صائدو داعش’ في تدمر يقومون بعملهم«، 6 نيسان ٧

101 درس الوكيل الهندسة في أوديسا، في أوكرانيا، عندما كانت جزءاً من االتحاد السوفياتي، وهو يجيد الروسية.

 https://bit.ly/3fCtVtR ،2020 102 االقتصادي، »شركة سند للحراسات والخدمات األمنية«، 22 تشرين األول

 https://bit.ly/2XtaXPO  ،2018 103 االقتصادي، »المصادقة على النظام األساسي لشركة سند للخدمات األمنية«، 19 كانون األول

 https://bit.ly/2Bk92Ej ،2020 104 البين سزاكوال، »تاجر حرب في سوريا مرتبط بشركة أمنية غامضة موالية لروسيا«، أخبار اآلن، 4 أيار

https://bit.ly/30xSKSM
https://bit.ly/3fCtVtR
https://bit.ly/2XtaXPO
https://bit.ly/2Bk92Ej
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وتعتقــد مصــادر صحافيــة أن نقــاط تواجــد قــوات ســند تقــع فــي منطقــة حميمــة بيــن باديــة حمــص وديــر الــزور، 
ــع، ومحطــة  ــن موين ــة الشــوال، وفيضــة اب ــة منطق ــة، وبادي ــزور الجنوبي ــر ال ــة دي ــي بادي ــم ف ــل التي ــط حق ومحي

الضــّخ النفطيــة الثانيــة )T2(، ومنطقــة أخضــر مــي فــي باديــة المياديــن.105

https://bit.ly/3cnyQMI ،2020 105 بالدي نيوز، »’سند.. األمن العسكري’ شركة أمنية بعد أن كانت ميليشيات في سوريا«، أيار

https://bit.ly/3cnyQMI
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خاتمة

جــاء بــروز الشــركات األمنيــة الخاصــة كحاجــة ملّحــة لســدّ كّل مــن الفــراغ األمنــي الكبيــر الــذي ولّدتــه الحــرب 
ــة  ــت الفرص ــركات أتاح ــك الش ــن أن تل ــك ع ــة، ناهي ــرطة المدني ــر الش ــداد عناص ــي أع ــص ف ــورية، والنق الس
حين مــن الميليشــيات الرديفــة للنظــام، التــي أخــذ فــي تفكيكهــا تباعــاً،  الســتيعاب عشــرات آالف المقاتليــن الُمســرَّ

وآخريــن مــن أَُســر قتلــى الميليشــيات وجرحاهــا. 

تشــير أنمــاط الُملكيــة، وشــكل العالقــة بيــن رجــال األعمــال واألمــن، إلــى أن الشــركات األمنيــة الفاعلــة تترّكــز 
فــي يــد النظــام إلــى حــدّ كبيــر، وهــو شــريٌك فيهــا عبــر شــراكاٍت مــع رجــال أعمــاٍل بنــوا شــراكات مــع األجهــزة 
ــه، ال  ــد. وعلي ــر األس ــوف أو ماه ــي مخل ــة برام ــة زبائني ــم عالق ــن جمعته ــاٍل صاعدي ــال أعم ــة، أو رج األمني
ــن وزارة  ــنوّي م ــٍد س ــى تجدي ــاج إل ــا تحت ــاً أنه ــي، خصوص ــام السياس ــد للنظ ــركات أّي تهدي ــك الش ــّكل تل تش
الداخليــة، مــا يجعلهــا عمليــاً ممســوكةً وتحــت الســيطرة، فــي حيــن يحصــل عناصرهــا، فــي الوقــت نفســه، علــى 
موافقــة أمنيــة، ويبقــى والؤهــم غيــر مشــكوك فيــه مطلقــاً. واألجهــزة األمنيــة هــي َمــن يتحّكــم بتلــك الشــركات 
ــة  ــدّد بني ــا يمكــن أن يه ــد م ــي حــال ُوِج ــا ف ــا أن تشــطب ترخيــص أّي منه ــث يمكنه ــة، حي ــة القانوني مــن الناحي
النظــام، كمــا جــرى مــع الشــركات المقّربــة مــن رامــي مخلــوف فــي الشــهور األخيــرة. إضافــةً الــى ذلــك، يتحّكــم 
قــادة الصــف األول لــدى النظــام، العســكريون واألمنيــون منهــم، بتلــك الشــركات مــن خــالل حصصهــم فيهــا، 

وتعييــن المواليــن لهــم فــي مالكهــا. 

بيــد أن هــذه الشــركات األمنيــة، وإن كانــت ال تنافــس النظــام السياســي علــى ســلطته، تتنافــس فــي مــا بينهــا تحــت 
ــة، وشــركات أخــرى كان ُمرّخصــاً لهــا  ــور التجاري ــق والن ــالً شــركتا الحصــن للترفي ســلطته، كمــا تنافســت مث
كجمعيــات خيريــة، مثــل جمعيــة البســتان، مــع مديريــة الجمــارك علــى مهمــة حمايــة عمليــات الترفيــق وتأمينهــا. 
هــذا وتوّجهــت جماعــاٌت عســكريةٌ أخــرى، فــي العــام 2013، نحــو العمــل فــي الترفيــق، مثــل قــوات القاطرجــي 
الرديفــة للجيــش الســوري، وقــوات الدفــاع الوطنــي. أمــا تأثيــر الــدور الروســي فــي هــذا المجــال فيبقــى ضعيفــاً 
ــة، فــي  ــة والغازي للغايــة، ويقتصــر علــى أعــداٍد صغيــرةٍ مــن الشــركات المنتشــرة فــي مناطــق المــوارد النفطي

مناطــق الباديــة وديــر الــزور، حيــث تتولّــى حمايــة المصالــح االقتصاديــة الروســية. 

تضّطلــع شــركات األمــن الخــاص بــدوٍر اقتصــادي أيضــاً بالنســبة إلــى النظــام، إذ تســاهم مســاهمةً ال بــأس بهــا 
فــي إدخــال النقــد األجنبــي إلــى البــالد، علــى اعتبــار أن معظــم عقــود الشــركات األمنيــة والعمــالء الدولييــن هــي 
بالــدوالر، فــي حيــن تُصــَرف رواتــب العامليــن وعناصــر الحراســة بالليــرة الســورية. كذلــك تشــّكل الشــركات 
ــراٍد  ــع ألف ــة تتب ــى واجهــات زبائني ــات، بمــا أن ُملكيّتهــا تعــود إل ــواب التهــّرب مــن العقوب ــاً مــن أب الخاصــة باب
علــى لوائــح العقوبــات األميركيــة واألوروبيــة، وتحصــل علــى عقــود مــن وكاالت األمــم المتحــدة، والمنظمــات 
ــيون  ــي دمشــق، وشــركة قاس ــدة ف ــم المتح ــع معظــم وكاالت األم ــل م ــي تعم ــل شــركة شــروق الت ــة، مث الدولي
التــي حصلــت فــي العــام 201٧علــى عقــٍد بقيمــة 10٥043 دوالر مــن وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 

ــروا(.106 ــن الفلســطينيين )األون الالجئي

106 كمبيــز فوروهــار، »كيــف حصــل حلفــاء األســد علــى 18 مليــون دوالر مــن األمــم المتحــدة« )باإلنكليزيــة(، »بلومبــرغ بيزنــس ويــك«، 1 آب 201٧، 
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وعلــى الرغــم مــن إجــراءات الترخيــص الرســمي التــي يتعيـّـن علــى تلــك الشــركات االلتــزام بهــا، يبــدو أن قســماً 
ــود  ــى العق ــة عل ــارة الداخلي ــة والتج ــي الداخلي ــع وزارتَ ــه، ويُطِل ــة أعمال ــن حقيق ــط يكشــف ع ــا فق ــراً منه صغي
الُمبَرمــة. ففــي أواخــر العــام 201٧، وعلــى الرغــم مــن منــح الترخيــص لـــ11 شــركة، اّطلعــت الــوزارة علــى 
٧٥ عقــد عمــل بيــن الشــركات والعمــالء،107 وهــو رقــٌم صغيــٌر للغايــة مقارنــةً بحجــم أعمــال الشــركات األمنيــة، 
حيــث تقــّر شــركة شــروق وحدهــا بوجــود 3 آالف حــارس لديهــا. وهــذا األمــر إنّمــا يــدّل علــى مــدى تهــّرب تلــك 
الشــركات، وعجــز الوزارتَيــن عــن متابعــة غالبيّتهــا بســبب ارتباطهــا إمــا بالفرقــة الرابعــة أو رامــي مخلــوف، 

وإمــا بالمخابــرات العســكرية. 

107 تحقيق أجراه الصحافي بشير فرزان في جريدة البعث، في ٥ كانون األول 201٧. المرجع السابق. 
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