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   خاص فرات بوست | تحقيق

 لشاحنات وحافالت بشكٍل مكثف "ومريب" من    
ً
 تدفقا

ً
شهدت الحدود السورية العراقية مؤخرا

سوريا   شرقي  الحدودية  البوكمال  هذه  مدينة  حركة  وأثارت  إيران،  وقبلها  العراق  من   
ً
قادمة

املحافظة   أسواق  افتقار  ظل  في   
ً
مسبوق، خصوصا غير  بشكٍل  تدفقها  بسبب   

ً
الشحنات شكوكا

بع فيها
ُ
 .السورية ملعظم السلع األساسية ما يعني أنها لم ت

ميليشيات حزب هللا وكتائب سيد   أن  أكدت  بوست  لـ فرات  العراقيتين  مصادر خاصة  الشهداء 

أشرفتا على دخول شحناٍت إلى األراض ي السورية تحتوي كمياٍت كبيرة من املخدرات بأنواعها وبعض  

شحنات األسلحة، وذلك عبر مدينة البوكمال الحدودية شرقي محافظة دير الزور، وبعلٍم وإشراٍف  

 من ميليشيا الحرس الثوري اإليراني
ً
 .أيضا

 

ت بوست على تفاصيل حصرية حول آلية دخول هذه املمنوعات برعاية  هذا وقد حصلت شبكة فرا 

 في تجارة املخدرات، وشخصياٍت ضالعٍة  
ً
امليليشيات اإليرانية وأهم امليليشيات التي نشطت مؤخرا

 ألهم النقاط الحدودية واملعابر غير الرسمية املستخدمة إلدخالها إلى 
ً
في هذه العمليات، إضافة

 .ى عدة دولة حول العالمسوريا ثم تصديرها إل

رها ميليشيا الحرس الثوري اإليراني إلدخال املمنوعات ▣
ّ
 :أهم املعابر التي تسخ



 

 

  
ً
وتشرف إيران وميليشياتها على عمليات دولية لغسيل أموال عائدات املخدرات، بعد إنتاجها محليا

 عبر شبكٍة معقدة م 
ً
ن التعامالت التجارية وحركة  في الدول التي تحتل أجزاًء منها، وتصديرها عامليا

األملاني "وسطاء املعلومات الدولية" في تحقيٍق خاص   IBI الشحن، كشفت بعض تفاصيله موقع 

 للغاية في تعامالتها مع  :بعنوان 2020نوفمبر   20بتاريخ  
ً
 .غامبيا حزب هللا ليس سرية

 رابط التحقيق 

⇓ 

 

https://www.marefa.org/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ibiworld.eu/en/hezbollahs-not-so-secret-millionaire-business-with-gambia/


 

كم فقط( الذي يمتد على طول نهر غامبيا ويشكل أراض ي   350كم، طوله  25الشريط الدقيق من األرض )ال يزيد طوله عن 

 .واحدة من أصغر البلدان في القارة املظلمة

 

 من حيث استهالك املخدرات  
ً
بأنواعها، كما تصدرها إلى كل قارات  وتحتل إيران املرتبة األولى عامليا

 مليليشيا الحرس  
ً
العالم، حتى أن خفر السواحل الهندي استهدف خالل الفترة املاضية قوارب تابعة

للخبر من صحيفة   يلي رابط  الحشيشة والهيروين، فيما  كانت تحمل كمياٍت من  اإليراني  الثوري 

 :هندية

 رابط الخبر 

⇓ 

 

 

https://www.amarujala.com/india-news/indian-coast-guard-with-gujarat-ats-arrested-nine-drug-mafias-carrying-drug-of-rs-500-crore
https://www.amarujala.com/india-news/indian-coast-guard-with-gujarat-ats-arrested-nine-drug-mafias-carrying-drug-of-rs-500-crore


سوريا   ▣ إلى  سرية وبالعودة  معابر  أعاله  الشاملة  الخريطة  في  املوضحة  النقاط  تحوي 

 :للمخدرات تفاصيلها فيما يلي

، وهو املعبر الرسمي  1املوضح في النقطة رقم  34.396124,40.978097 | معبر القائم الحدودي |-

وجمارك نظام األسد عليه،   ولواء الطفوفبين سوريا والعراق، وتشرف ميليشيا حزب هللا العراقي 

 بأرتاٍل عسكرية، ويتم  
ً
قة

ّ
وتدخل بشكٍل متسلسل شحنات املمنوعات وبعض شحنات األسلحة مرف

 عن هذه التحركات عن طريق طيران االستطالع التابع للتحالف 
ً
 .الدوليالكشف أحيانا

 

 :معبرا السكك والهري| ويتضمن نقطتين لكٍل منها مهمة خاصة |-

، نقطة أبنية تقع داخل األراض ي 2املوضح في النقطة رقم   34.397125,40.947994  معبر السكك  *

كم عن معبر القائم الحدودي، وتديره ميليشيات حزب هللا وعصائب أهل   15السورية وتبعد نحو 

وهو من أهم املعابر املستخدمة إلدخال شاحناٍت كبيرٍة من السالح أو التبغ   الحق وحركة النجباء،

 .أو املخدرات

الهري  * رقم   34.394989,40.964649  معبر  النقطة  في  "حاج  3املوضح  معبر   
ً
أيضا ويسمى   ،

حسين" هو متاخم لقرية الهري في ريف مدينة البوكمال وتديره ميليشيا كتائب سيد الشهداء، وهو  

 .ي املرتبة الثانية معبر السكك من حيث األهمية واألنشطة املشبوهة وحركة تدفق املمنوعاتيأتي ف

https://www.facebook.com/pages/category/Media/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%A1%D9%A3-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-100195995228123/


 

رقم   34.414083,40.984889 | معبر حويجة صحين |- النقطة  في  منطقتي 4املوضح  بين  هو   ،

وحركة   الطفوف  ميليشيات  عليه  وتسيطر  العراق،  مع  الحدودي  الشريط  عند  والرمانة  الربط 

 ألنشطة    النجباء وحزب
ً
إضافة فيها،  قياديين  لتأمين دخول  امليليشيات  العراقي، وتستخدمه  هللا 

 .تهريب املخدرات واملمنوعات عبر سيارات صغيرة

 

 :أهم امليليشيات التي تدير معابر املمنوعات وقياداتها في سوريا ▣



قيادة ميليشيا  وتدير ميليشيات معظمهما عراقية الجنسية هذه املعابر تحت إشراف مباشر من  

"حاج   املدعو  امليليشيا  في  والعسكري  األمني  القائد  من  خاص  وبشكٍل  اإليراني،  الثوري  الحرس 

 .عسكر" املسؤول عن مدينة البوكمال وريف دير الزور الشرقي

غير أن هذه امليليشيات كانت تتبع لغطاء رسمي من الدولة العراقية عبر إدراجها ضمن ما يعرف بـ  

، حينها  2015لشعبي" حتى إصدار أوامر حل امليليشيات وسحب الدعم في العام  "هيئة الحشد ا

 أخرى للتمويل كاملخدرات
ً
 .رفضت امليليشيات حل نفسها وتبعت طرقا

ومنها تجارة الحبوب املخدرة والحشيش وتهريبها عبر مجموعة املعابر املذكورة في التحقيق، وفرض  

ال بل وذهب بعض هذه امليليشيات الستخدام أراٍض في  اإلتاوات على العابرين من هذه النقاط،  

 .املنطقة لزراعة الحشيش، ثم تصديره من سوريا إلى العالم

 

 :غيٌض من فيض، شحنات مخدرات تم الكشف عنها حول العالم ▣

هذا وقد تم الكشف عن العديد من شحنات املخدرات التي حاولت امليليشيات اإليرانية تصديرها  

خاضعة لسطوتها في سوريا إلى أماكن متفرقة حول العالم، واستخدمت امليليشيات  من املناطق ال

 منها تم اكتشافه بنشاٍط استخباراتي
ً
 وأساليب كثيرة للتمويه على هذه الشحنات لكن قسما

ً
 .طرقا



 

 التبعية والوالء، إلى من تذهب عائدات تجارة املخدرات؟ ▣

املخد معابر  تدير  التي  امليليشيات  من  الحكومة  عدد  من  الدعم  رفع  ومنذ  أنها  إال  عراقية،  رات 

وتنفذ   اإليراني،  الثوري  الحرس  ميليشيا  قيادة  من  أوامرها  تتلقى   ،
ً
أيضا ذلك  وقبل  العراقية 

 في الريف الشرقي 
ً
 .املخطط اإليراني للتغيير الديموغرافي في دير الزور بحذافيره، خاصة

املنطقة "التشييع" وأشرفت على بناء أضرحة    حيث دعمت امليليشيات منظمات إيرانية تعمل في

 دعم فعاليات املركز  
ً
مستحدثة في مناطق متفرقة، وتحويل عدد من املساجد إلى حسينيات، عالوة

 .الثقافي اإليراني ونشاطاته املشبوهة في املنطقة

السال  تسليم  امليليشيات  رفضت  حينها  امليليشيات،  لدعم  العراقية  الحكومة  ملرحلة  ح  وبالعودة 

آن   الدولة"  "تنظيم  على  االنتصار  إعالن  بعد  ذلك  طلب  عندما  العراقية  الدفاع  لوزارة  واآلليات 

 على السالح الخفيف والعجالت
ً
 .ذلك، ليقتصر دعم الوزارة الحقا

 

 



 هل تكفي الرواتب حاجة العناصر "املدمنين"؟  ▣

هؤالء رواتبهم بما يعادل هذا املبلغ  دوالر ويستم    1500وتصل رواتب منتسبي امليلشيات العراقية إلى  

بالدينار العراقي من وزارة الدفاع العراقي عبر بطاقات مصرفية، لكنها ال تكفي فئة كبيرة من متعاطي  

 مادة الكريستال ميث "الشبو 
ً
 ."املخدرات منهم وخاصة

تقارير خاصةوالتي   في  بوست  فرات  منهتحدثت عنها شبكة  الواحدة  الجرعة  تكلفة  وتبلغ   ، (   1ا 

يقارب   ما      100غرام( 
ً
أيضا اإليرانية  امليليشيات  تروجها  ميث  الكريستال  ومادة  أمريكي،  دوالر 

 .وتتاجر بها، ويدمن قسٌم كبير من عناصر امليليشيات عليها

فيها عناصرها    تجعل 
ً
العالم، وتعتمد طريقة املادة حول  لهذه   

ً
إنتاجا الدول  أكثر  تعتبر من  إيران 

الذي "الشبو"  املوت    يدمنون  حتى   
ً
تدريجيا اإلنسان  جسم  تدمر  املادة  فهذه   ،

ً
تدريجيا يقتلهم 

 .املفاجئ إما بسبب إنهاك أعضاء الجسم أو الجلطات، وبذلك تموت أسرارها معهم

 شخصيات نافذة في سوق املخدرات  ▣

 

في  وهو قيادي إيراني يرأس ميليشيا الحرس الثوري اإليراني شرقي سوريا، ويستقر   :الحاج عسكر -

مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، نادر الظهور في األنشطة العامة، ويدير شبكة للمخدرات في  

محافظة دير الزور، ويتعاطى هو وعناصره مواد مخدرة شديدة التأثير، كما يشرف على عمليات  

 .دخول األسلحة النوعية للميليشيات املدعومة من إيران



ض ي في ريف دير الزور الشرقي اشتراها منذ دخوله املنطقة  لدى الحاج عسكر مساحات من األرا

بمساعدة سماسرة من املنطقة، وبحسب مصادر محلية فإن بعض هذه األراض ي تستخدم لزراعة  

بيوت الدعارة   "القنب" وتوزيعه لعناصره بهدف ضمان والئهم، كما يشرف عسكر على عدد من 

 
ً
 وتأثيرا

ً
 .في املنطقة وهو من أكثر الشخصيات العسكرية سطوة

ابن عم بشار األسد رأس النظام السوري وأحد أكبر تجار املخدرات في سوريا، له   :هارون األسد -

  
ُ
أنشطة على نطاٍق واسع وضالع في معظم عمليات إنتاج وتهريب املخدرات من سوريا، وله عالقة

و  الحاج عسكر،  املدعو  بمساعدة  ويعمل  اإليراني  الثوري  الحرس  بميليشيا  تجير ملصلحته  قوية 

 .شحنات من السلع األساسية القادمة من إيران والعراق إلى سوريا

تم   بعضها  لكن  املخدرات،  أنشطة  التغطية على  األسد  استطاع هارون  التجارة  ومن خالل هذه 

في  كشفتا  اللتان  واملتة  الرمان  كشحنتي  السابقة،  الفقرات  في  موضح  هو  كما  عنه  الكشف 

تحتو  كانتا  حيث  الرابعة  السعودية  الفرقة  على  نفوذ  ولألسد  املخدرة،  الحبوب  من  كميات  يان 

 من الحواجز عند الحدود
ً
 .املرؤوسة من ابن عمه اآلخر ماهر األسد، والتي تدير عددا

 املحطة األخيرة في رحلة املخدرات▣ 

 

في املرحلة األخيرة بعد قدوم أطنان املخدرات بأنواعها من إيران عبر العراق ثم سوريا، تتجه هذه  

اإليراني   الثوري  للحرس  تابعة  أخرى  ميليشيا  تكمل  وهناك  اللبنانية،  األراض ي  نحو  الشحنات 



ى امداد  املهمة، فـ باإلضافة ملا يصل من هذه الشحنات تزرع امليليشيا آالف الدوانم من القنب عل

 .الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان وتضيفها للشحنات

وتنتهي هنا الرحلة البرية للمخدرات لتنتقل إلى طرٍق أخرى كالتصدير من موانئ بيروت العاصمة  

تجارة   بعائداتها، وهي  بما يشترى  لكن  ذاتها  نتحدث عن املخدرات بحد   وهنا ال 
ً
أو جوا اللبنانية، 

 على  السيارات التي تجيرها م
ً
يليشيا حزب هللا لتبييض األموال وتصدرها إلى أفريقيا وأوروبا، عالوة

 إلى الوطن العربي والعالم
ً
 .كميات املخدرات التي ترسلها مموهة

بتاريخ   البريطانية  الغارديان  تحقيق لصحيفة  "تجارة قذرة": كيف    2021أيار    7وفي  بعنوان" 

 "يقوم عقار ما بتحويل سوريا إلى دولة مخدرات

ف من قبل الشرطة األوروبية واألمريكية  
ّ
خضعت الالذقية على وجه الخصوص لتدقيق مكث

امليناء.   ووكاالت االستخبارات. الطاغية بشار األسد، شخصية مؤثرة في  سامر األسد، ابن عم 

 للتاجر املنفي وثالثة رجال أعمال آخرين في الالذقية، يجب على أي شخص يريد العمل  
ً
ووفقا

جز يدفع  من  أن  الرغم  وعلى  والحماية.  الشبكات  إلى  الوصول  مقابل  العائدات  من   
ً
كبيرا  

ً
ءا

 من ذلك، 
ً
التدقيق في امليناء، لم يتم إجراء سوى عدد قليل من عمليات الحظر في املصدر. وبدال

كارتل سينالوا   ذروة عصابة  2019تنافست قائمة عمليات النقل التي تم العثور عليها منذ عام  

 .من حيث الحجم والكفاءة املكسيكية

ف  وتشمل هذه الشحنة خمسة أطنان من أقراص الكابتاغون التي عثر عليها في اليونان منتص

تموز من ذلك العام، وكمية مماثلة في دبي في األشهر الالحقة، وأربعة أطنان من الحشيش تم  

في ذلك  .شركة ميلك مان ، ملفوفة في عبوة2020املصرية في أبريل   بورسعيد اكتشافها في مدينة

 .رامي مخلوف الوقت كانت الشركة مملوكة لرجل األعمال السوري ابن خال بشار األسد 

 

إلى اململكة العربية السعودية مخبأة في أوراق   كما كانت هناك شحنة من الكبتاغون متجهة 

الشاي، وكذلك مصادرة في رومانيا واألردن والبحرين وتركيا. في تموز/ يوليو من العام املاض ي، 

مليون جنيه   870ر يورو )مليا تم اعتراض أكبر كمية من املخدرات على اإلطالق، بقيمة تزيد عن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.facebook.com/themilkmanegypt/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81


اإليطالي، والذي ُيعتقد أنه كان ُيقصد به أن يكون نقطة وسيطة   ساليرنو إسترليني(، في ميناء

 .في طريقه إلى دبي

لفائف ورقية وآالت تم إرسالها من مطبعة في حلب، واتهم مسؤولون في  كانت الشحنة مخبأة في  

 تنظيم “الدولة اإلسالمية” اإلرهابي. وفي كانون األول/ديسمبر املاض ي، تم نقل االتهام  
ً
روما بداية

إلى ميليشيا »حزب هللا« اللبناني. وينفي الحزب تورطه ويدعي أنه ليس له يد في تجارة إقليمية  

 .لكابتاغون سرعان ما أصبحت مرتبطة بالدولتين الفاشلتينوعاملية في ا

  

 تحقيق الغارديان 

⇓ 

 

 عن عدٍد آخر من املستفيدين من سوق املخدرات املشتركة بين 
ً
في حين تحدثت تحقيقات سابقة

نظام األسد وإيران، بعضهم خارج نطاق الشك كزوجة بشار األسد أسماء األخرس وبعض أقاربها  

عنها ينوبون  في   ممن  املذكورين  هؤالء  قبل  من  املرعية  املخدرات  وتعتبر سوق  املخدرات،  بتجارة 

 .التحقيق، إحدى الوسائل للتهّرب من العقوبات األمريكية

حيث تفرض الواليات املتحدة عقوباٍت اقتصاديٍة على جميع الشركات اململوكة من قبل شخصياٍت  

لإلفالت من هذه العقوبات، وذلك عن طريق أذرع  من نظام األسد، ما يدفعهم التباع طرٍق أخرى  

لهم في مجاالٍت متعددة أهمها املخدرات، وباملحصلة تضاف عائدات تجارة املخدرات ألرصدة وهمية  

 في بنوك خارج سوريا 
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