
 

  

الروسي اآلمن  أالملج
 لمناصري األسد

كیف یحول بعض كبار الممولین ومنتھكي حقوق اإلنسان في 
إلى روسیا، وربما أبعد من  االنظام السوري األموال من سوری

 ذلك

 

 ۲۰۱۹تشرین الثاني  ۱۱
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اء عائلة مخلوف، وھم من األقرباء اشترى أبن 
ن مع الدیكتاتور السوري ین والمتواطئیالمقرب

بشار األسد، عقارات تبلغ قیمتھا عشرات المالیین 
 منطقھ ناطحات السحابمن الدوالرات في 

 موسكو.بالراقیة 
 
خال األسد،  امخلوف، وعلى رأسھ عائلةعتبر ت

وثانیھا من حیث  ،في سوریا العائالتغنى أ
 كانوا یسیطرون، 2011السطوة والنفوذ. قبل 

من االقتصاد السوري، حصلوا  ئةفي الم 60علي 
سنوات من الفساد  على مدارعلیھا على ما یبدو 

 والترھیب.

تقریبًا لعقوبات  خضع كل أفراد عائلة مخلوف
 ،فرضھا االتحاد األوروبي والوالیات المتحدة

ألدوارھم المتعددة التي لعبوھا في حملة العنف 
 شعبھ.التي شنھا األسد ضد 

یعتبر كشفُنا ھذا لممتلكات عائلة مخلوف من 
التي  الشائعاتاألدلة والشواھد النادرة التي تثبت 

بت من سوریا طوال ن أموال النظام قد ُسرّ أتفید ب
فالمعلومات المتعلقة بأصول النظام  ،الحرب ةفتر

 یغذیھوتمویلھ شحیحة جدًا بسبب الرعب الذي 
 .وخارجھا اجھاز األسد داخل سوری

ا أن القروض التي تم تأمینھا تحقیقنا أیضً یبیّن 
بخصوص بعض الممتلكات قد تكون ألغراض 

ما  ووھ ،إلى موسكو اغسل األموال من سوری
نطاق المجال إلمكانیّة نقل األموال إلى یفتح 

قضائیة أخرى، مثل االتحاد األوروبي،  سلطات
 .العائلةحیث تسري عقوبات على أفراد 

ت في موسكو التي ومن ضمن مشتریات العقارا
 حافظ مخلوفاشترى تم الكشف عنھا مؤخًرا، 

أحد أبناء خال بشار األسد.وھو ، القدر األكبر  

قتل وتعذیب  حافظ ُمتّھم باإلشراف على عملیات
لمعظم مشتریات  ُرتِّبوقد  ،المعتقلین والمحتجین

حافظ باستخدام صیغة قرض لبناني غامضة 
ل األموال، سمل العدید من السمات الممیزة لغتح

 وربما بغرض نقل األموال إلى خارج روسیا.

المعلومات المتعلقة بأصول النظام وتمویلھ "
جھاز  یغذیھشحیحة جًدا بسبب الرعب الذي 
"وخارجھا ااألسد داخل سوری  

عائلة  آخرون من أفراد ةخمس اشترىكما 
، اغنى رجل في سوریأمخلوف، من بینھم زوجة 

، عقارات في منطقة ناطحات رامي مخلوف
مركز موسكو الدولي لألعمال، بالسحاب الفاخرة 

، حیث "موسكو سیتي"والمعروفة أیضا باسم 
توجد مكاتب للعدید من الشركات الروسیة متعددة 

 الجنسیات والبنوك والدوائر الحكومیة.

ا أن عائلة مخلوف تملك م "تنسجلوبال وی"تقدر 
دوالر من العقارات  40,000,000ال یقل عن 

في اثنتین من ناطحات سحاب موسكو. تم شراء 

الدیكتاتور بشار  خالعائلة مخلوف القویة، أبناء  من جلوبال ویتنس أن أعضاء بارزینمنظمة تقدر 
حیث ملیون دوالر من الممتلكات في ناطحات السحاب في موسكو.  40األسد، یمتلكون ما ال یقل عن 

 على قبضة األسد على السلطة. في الحفاظمفتاح  عائلةالنفس  أفراد من بعضالكان 

 ،" ي ي المقدمة) و"موسكو سيئت
كاتدرائ�ة القد�س باس�ل (�ف

ى أفراد ب ارزون من عائلة مخلوف عقارات بما ال ح�ث اش�ت
. مليون دوالر أم���ي  40تقل ق�مته عن   

https://www.themoscowtimes.com/2019/08/28/russia-plans-mass-relocation-of-ministries-to-moscows-skyscraper-citadel-reports-say-a67059
https://www.themoscowtimes.com/2019/08/28/russia-plans-mass-relocation-of-ministries-to-moscows-skyscraper-citadel-reports-say-a67059
https://www.ft.com/content/e29a73f8-6b78-11e0-a53e-00144feab49a
https://www.ft.com/content/e29a73f8-6b78-11e0-a53e-00144feab49a
https://www.middleeastmonitor.com/20190119-is-assad-trying-to-silence-syrian-dissidents-based-overseas/
https://www.middleeastmonitor.com/20190119-is-assad-trying-to-silence-syrian-dissidents-based-overseas/
https://www.middleeastmonitor.com/20190119-is-assad-trying-to-silence-syrian-dissidents-based-overseas/
https://www.middleeastmonitor.com/20190119-is-assad-trying-to-silence-syrian-dissidents-based-overseas/
https://projects.icij.org/swiss-leaks/people/rami-makhlouf
https://www.themoscowtimes.com/2018/10/25/city-a63296
https://www.themoscowtimes.com/2018/10/25/city-a63296
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تم شراء العقارات على مراحل مختلفة بین 
2019ویونیو  2013دیسمبر   

ن وقد طعن أفراد عائلة مخلوف الخاضعو
للجزاءات في العقوبات التي فرضھا المجلس 

 ةبیاألوروبي علیھم، ولكن محكمة العدل األورو
ادعاءاتھم وأكدت ضرورة  رفضت مرارا

 العقوبات المفروضة.

 

ي 
ي لقاء عسكري �ف

ف و�شار األسد �ف . 2017فالد�م�ي بوتني
 ساعدت روس�ا ع� تح��ل مسار الحرب لصالح األسد. 

 

رئیسیًا لعائلة األسد طیلة لطالما كانت روسیا حلیفًا 
وتدخلت في  ـاعامً  50الذي یقرب من  احكمھ
لدعمھم في الحرب، فقلبت  2015في  اسوری

الموازین لصالحھم من خالل الغارات الجویة 
والھجمات البریة علي األراضي التي تسیطر 

 علیھا المعارضة.

تكشف  2013و 2012وقد ظھرت تقاریر في 
لسوري، بعد فرض دعم مصارف روسیة للنظام ا
األكثر سطوة  العائلةعقوبات غربیة وتجرید أفراد 

من تأشیرات الدخول األوروبیة وتجمید حساباتھم 
بي وسویسرا. ویبدو والمصرفیة في االتحاد األور

اآلن أن النظام السوري كان یستخدم موسكو 
من بدیل، وربما كمنفذ محتمل لمكاسبھ آكمالذ 

نحو النظام المالي  التي حصل علیھا بطرق ملتویة
 األوسع.

العقل المدبر لحملة القمع في 
2011 

 
رسم لحافظ مخلوف. صورە الفوتوغراف�ة قل�لة للغا�ة، وأ��� 

ف ال �عرفون شكله.   السور�ني

 22.3حافظ مخلوف، الذي اشترى عقارات بقیمة 
ملیون دوالر أمریكي في أبراج "مدینة 

 ،دمشقالعواصم"، كان رئیًسا لفرع األربعین في 
في  معةة السلمدیریة المخابرات العامة سیئ التابع

وھي الوكالة السوریة  ،2014سوریا حتى أواخر 
المكلّفة بقمع المعارضة الداخلیة، والتي ُعرفت 
شعبیًا باسم جھاز أمن الدولة. وبما أن دمشق ھي 

ا بالفعلالعاصمة، فقد كان ھذا منصبًا  ، ولكن مھم�
ن السلطة أكثر بكثیر مما یبدو أن حافظ قد امتلك م

 یوحي بھ ھذا اللقب الرسمي.

لتورطھ  2011في  االتحاد األوروبيوقد عاقبھ 
في "العنف ضد المتظاھرین"، الذي وقع معظمھ 
خارج العاصمة. تم توسیع العقوبات السابقة 

في المفروضة علیھ في الوالیات األمریكیة 
رین في لتشمل مشاركتھ في قتل المتظاھ 2011

، وھي النقطة الساخنة األولى ادرعا بجنوب سوری
 التي انطلقت منھا االحتجاجات.

https://www.europeansanctions.com/judgment/country/syria/
https://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-pi/Documents/Legal_sources/council%20decision%202011%20782%20CFSP%5B1%5D.pdf
https://www.ukpandi.com/fileadmin/uploads/uk-pi/Documents/Legal_sources/council%20decision%202011%20782%20CFSP%5B1%5D.pdf
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1181.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1181.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1181.aspx
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تشیر الشھادات التي جمعتھا المجموعات السوریة 
وفرعھا  لحقوق اإلنسان عن فرع األربعین

، وكذلك الشھادات فرع الخطیبالقیادي، أي 
فیون حول استخدام ااألوسع التي جمعھا صح

إلى  للتعذیب الممنھجأجھزة المخابرات السوریة 
احتمالیة تورط حافظ في اإلشراف على احتجاز 

بل وحتى ، الحقًاالسوریین وإساءة معاملتھم  آالف
 في بعض الحاالت. القتل

النظام  إضافة لذلك، شھد العدید من المنشقین عن
في كتاب للصحفي سام داغر  ،منذ ذلك الحین

ا ا متشددً ، أن حافظ كان عضوً 2019صدر في 
 شدا من أفي الدائرة الداخلیة لبشار األسد وواحدً 

ا ا للشھادة، كان حافظ واحدً ا. ووفقً مستشاریھ نفوذً 
من اثنین من الدعاة الرئیسیین لسحق المظاھرات 

. ویتضمن كتاب داغر شھادة شھود 2011في 
عیان شاھدوا حافظ یطلق النار على المدنیین في 
دوما ویعطي أوامر بإطالق النار على مئات 

 المحتجین السلمیین في درعا وحمص. 

حافظ مخلوف للعدید من الطلبات  ولم یستجب
للتعلیق قُدمت لشركات مرتبطة بھ وبممثلیھ 

 القانونیین المعروفین.

 تدفقات مالیة مشبوھة إلى موسكو
عند شراء المساحة المكتبیة في موسكو في 

شركات حافظ مخلوف الروسیة  تلقت، 2016
من العقارات كضمان.  11مستخدمة  قروًضا

ك القروض ارتباط حافظ تخفي البنیة المعقدة لتل
باألموال، وھذه سمة من سمات غسل األموال. من 
الوارد أن تلك اآللیة قد ُصممت لتأمین تدفق 

دون إظھار أي رابط  ااألموال بین روسیا وسوری
یزید من إمكانیة أن تكون الغایة  وھو مابحافظ، 

 النھائیة ھي نقل األموال خارج روسیا.

قُدمت القروض لشركات حافظ الروسیة من قبل 
شركھ لبنانیة تدعي "نیالم أوفشور". تصنف 
الشركة علي أنھا "خارجیة" في لبنان، وفي حین 
أن الشركات اللبنانیة الخارجیة ال تخفي مالكیھا 
مثل الشركات الخارجیة في ما یسمي بالوالیات 

رجن یالسریة مثل جزر فالتي تلتزم  القضائیة 
السریة ن ھذه الشركات تستفید من إیطانیة، فالبر

https://syrian-mirror.net/ar/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/khatibbranch#.XYi_OihKg2w
http://www.vdc-sy.info/index.php/en/reports/khatibbranch#.XYi_OihKg2w
https://www.nytimes.com/2019/05/11/world/middleeast/syria-torture-prisons.html
https://www.nytimes.com/2019/05/11/world/middleeast/syria-torture-prisons.html
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/syria-love/
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/world/syria/syria-love/
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35521801
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35521801
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-35521801
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/06/new-assad-statues-syria-regime-stay/590965/
http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Lebanon.pdf
http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Lebanon.pdf
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. والمبلغ الدقیق الذي أقرضتھ المصرفیة المعززة
 "نیالم أوفشور" غیر معروف.

 

له بعد القصف الجوي إلدلب  ف رجل ��خ ع� أنقاض م�ف
ي  من القوات السور�ة والروس�ة

. 2019يوليو/تموز  27�ف
ي إ�ماجز)    (محمد سع�د / وكالة األناضول ع�ب غيئت

 

یتمتع حافظ بعالقات وثیقة مع األفراد الذین 
یدیرون ویملكون شركة نیالم. اثنان من مدیري 
ومساھمي شركة نیالم ھما ھیثم عباس وحسن 

شریف، وھما أخوا محمد عباس وعمار شریف، 
الوالیات  ماعاقبتھن اسوریان بارز رجال أعمال

على التوالي  االتحاد األوروبيو األمریكیة
نظام األسد. ھنالك صلة قرابة مباشرة  الدعمھم
فظ واألخوین عباس، وقد عوقب محمد بین حا

عباس على وجھ التحدید لقیامھ بدور الواجھة 
لشقیق حافظ، رامي مخلوف، والستخدامھ 

شركات خارجیة لبنانیة للقیام بذلك. وعالوة على 
ذلك، علمت "جلوبال ویتنس" أن عمار شریف 

شقیقة زوجة رامي، رزان عثمان، بمتزوج 
. فعمار إذًا عدیل رامي  

أفراد عائلة مخلوف، إلى الحال بالنسبة  يوكما ھ
فض الطعن الذي وجھھ عمار شریف ضد رُ 

  العقوبات المفروضة من االتحاد األوروبي

 عمل، بعد عامین من شراء العقارات، 2018في 
حافظ، وھو المساھم الوحید في شركاتھ العقاریة 

نقل أسھمھ إلى على ثالث المسجلة في روسیا، ال
، وھي شركة لبنانیة "شوربریانا أوف"شركة 

من حیث  "نیالم أوفشور"مطابقة تماًما لشركة 

والعنوان. تحتوي السجالت  والمدیرینالمساھمین 
الروسیة لشركات العقارات المسجلة في روسیا 

 ،ألنھا مساھمة "بریانا"على تفاصیل حول شركة 
تُصّرح  "بریانا"وتظھر ھذه السجالت أن شركة 

 .ابأن بلدھا التجاري ھو سوری

 شركة بالنتیجة، فان االلتزام النھائي لقروض
 "،بریانا"من حافظ نفسھ إلى شركة  نُقلنیالم 

وھذا یعني أن القروض اآلن بین شركتین، 
اللتین یملكھما ویدیرھما  "بریانا"و "نیالم"

، وجمیعھم على ما یبدو جزء األشخاص نفسھم
ذلك، على الورق على األقل  من شبكة حافظ. ومع

فإن وال واحدة من الشركتین تبدو ذات صلة 
 بحافظ.

ویمكن استخدام اتفاقات القروض وأي اتفاقات 
شركتین من المفترض  إلعادة الرھن بین ةالحق

ن، ومن غیر المعلوم ان وخاصتاأنھما مستقلت
ارتباطھما بحافظ، كذریعة لدى البنوك لنقل أموال 

 إلى روسیا أو العكس.ولبنان  امن سوری

تطلب من ھیثم عباس،  التي رسائلال تُستلمولم 
وحسن شریف، وبرینا سال أوفشور، ونیالم سال 

 لم یُرد علىأوفشور في لبنان التعلیق، في حین 
محاوالت الوصول إلى عباس وشریف من خالل 

 المسجلة في روسیا. اشركاتھم

ن حافظ لن یحتاج، على إمن ذلك، فوعلى الرغم 
ما یبدو، إلى إخفاء ھویتھ للقیام بأعمال تجاریة 

http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Lebanon.pdf
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0087.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0087.aspx
https://eus.tela.uk/sanctions/entity/109887
https://eus.tela.uk/sanctions/entity/109887
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أفراد عائلة مخلوف في روسیا. ال یخضع 
على أن حافظ  ةلعقوبات في روسیا، وھناك أدل

عاش وعمل في روسیا بحریة لعدة سنوات. 
ا وقتًا في موسكو یویبدو أن حافظ وزوجتھ قض

تم  على األقل، عندما 2013منذ آب/أغسطس 
ا ی. كما اشتراإستصدار رخص قیادة روسیة لھم

غرف لیس بعیدًا عن ناطحات  ا من ثالثعقارً 
. 2015السحاب في موسكو في أیلول/سبتمبر 

 سیارتي بورش كایین ومرسیدس سجالو
GL350  بذلك العنوان، كما أظھرت وثائق

الُملكیة وقواعد البیانات المروریة المسربة 
ما وھو ویتنس"،  المكتشفة من قبل "جلوبال

. ا في الشقةسكن ایعني أنھم -  

لوف على العمل بحریة في ا لقدرة عائلة مخونظرً 
حجب ل ةض معقدون استخدام بنیة قرإروسیا، ف

أصل المال یبدو غیر ضروري إذا كان الغرض 
 وھو مامن األموال ھو ببساطة البقاء في روسیا، 

یوحي بأن األموال في الحقیقة تتحرك عبر روسیا 
 نحو مناطق أخرى.

.  

 البنك الروسي
قدم أكبر بنك في روسیا، سبیربانك، خدمات 
مصرفیة لواحدة على األقل من الشركات الروسیة 
التي كانت مملوكھ سابقًا لحافظ والتي تملكھا اآلن 

، كما تُظھر قاعدة بیانات روسیة "بریانا أوفشور"
 ركات.للش

إلى شركات حافظ  "نیالم"وبما أن القروض من 
 ةالعقاریة المسجلة في روسیا كانت دولیة (قادم

إلى روسیا من لبنان)، فمن الممكن تحویلھا 
بالدوالر األمریكي، وھي العملة الدولیة 
المستخدمة عادة. وإذا كانت ھذه ھي الحال، فإن 

یع ن تمر عبر نظام الدفع السرأاألموال كان یمكن 
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ا لخبیر الخاص ببنك سبیربانك، والذي یمكن، وفقً 
راھام باّرو، أن یخاطر جغسل األموال  ةمكافح

بخرق بنود العقوبات األمریكیة المفروضة على 
 حافظ مخلوف.

أن تكون الطبیعة الملتویة للقروض  المفترضمن 
المأخوذة على الممتلكات قد أثارت شكوك بنك 

ما ھي  ، ولكن لیس من الواضحسبیربانك
 إجراءات التقییم التي نفذت على القروض.

وتشكل تعامالت سبیربانك مع عائلة مخلوف 
ا من منھج أوسع تتبعھ البنوك الروسیة جزءً 

الكبرى لمساعدة النظام السوري. في عامي 
، ذكرت كل من رویترز 2013و 2012

وصحیفة وول ستریت جورنال أن نظام األسد 
و غازبروبانكیملك حسابات في  VTB وھما ،

من أكبر البنوك الروسیة، والتي، مثل سبیربانك، 
 لدیھا عالقات تواصل مصرفي دولیة واسعة. 

على الرغم من أن سبیربانك في روسیا لیس 
ملزًما باالمتثال لقوانین العقوبات التي یقرھا 

 فإناالتحاد األوروبي أو الوالیات األمریكیة، 
الرئیسیة في  في المراكز المالیة افروعً  للبنك

أوروبا والوالیات األمریكیة، بما في ذلك لندن 
ا وفرانكفورت ونیویورك. ولدى سبیربانك أیضً 

، ةالمصرفی لمعامالتالعشرات من عالقات ا
 وحسابات المقاصة بالیورو والدوالر األمریكي.

قد تُعرض البنوك األخرى المتعاملة مع سبیربانك 
التجاریة التي التزاماتھا للخطر نتیجة لألعمال 

عائلة تربط بنك سبیربانك والشركات ذات الصلة ب
كون نقطة تمخلوف، وذلك یجب أیًضا أن 

في الوالیات  الجھات الرقابیةتسترعي انتباه 
القضائیة التي یتواجد فیھا سبیربانك ویخضع فیھا 

 أفراد عائلة مخلوف لعقوبات.

لم یرد المصرف على طلب التعلیق. في تعلیقات 
ن إ، قال سبیربانك وسائل اإلعالمل سابقة

زاھة ھي القیم األساسیة "االحترافیة والشفافیة والن

 نمي تسامح تجاه أن "البنك لیس لدیھ إللبنك" و
 یخالفون ذلك".

 عقارات أخرى لعائلة مخلوف 
اشترى عدد من أفراد عائلة مخلوف العدید من 

موسكو بین بالعقارات في ناطحات السحاب 
. اشترت رزان عثمان، زوجھ 2019و 2013

شقیق حافظ، رامي مخلوف وابنة السفیر السوري 
رومانیا، أحد المكاتب األولى في دیسمبر  في

في أبراج "مدینھ العواصم"، وفقا  2013
لسجالت الُملكیة الروسیة. وتخضع رزان 

بسبب  2012منذ لعقوبات االتحاد األوروبي 
 رامي.بزواجھا 

رامي تحت العقوبات  االتحاد األوروبي وقد وضع
سد لأل "الممول الرئیسي"لكونھ  2011في 

یمّكنھ من ممارسة  وھو ما ،دعمھ للنظاملو"
العنف ضد المتظاھرین". وكان قد ُعوقب مسبقًا 

لحصولھ على  المتحدةمن قبل الوالیات  2008في 
امي ثروتھ من خالل نھب أموال الدولة. ویمتلك ر

، شركة االتصاالت الوطنیة "سیریتل"شركة 
السوریة، فضًال عن العدید من الشركات القابضة 
الكبیرة التي تعمل في مجاالت النفط والغاز 

 "ملك سوریا"والطیران. وقد أطلق علیھ لقب 
السیاسة واالقتصاد في  ىبسبب نفوذه الھائل عل

 البالد.

أبناء رامي البالغون، الذین ال تسري علیھم 
عقوبات، یتباھون علنًا بثرواتھم على وسائل 
التواصل االجتماعي، فیقدمون لمحات نادرة عن 

نستاجرام إماط حیاتھم المترفة. ینشرون على أن
سیاراتھم باھظة الثمن وطائرتھم الخاصة،  صور

. اوعطالتھم في أوروبا ودبي وموسكو وسوری
یبدو أن االبن األكبر لرامي، محمد رامي 
مخلوف، یحاول أن یؤسس صورة دولیة لنفسھ 

. 21ـكرجل أعمال ملیونیر وفاعل خیر في سن ال
مقاالت  لنشروقد تم اللجوء لوكالة عالقات عامة 

ویج للتر نجلیزیةاإلفي مطبوعات تصدر باللغة 

https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-russia-banks/exclusive-russian-banks-strengthen-ties-with-blacklisted-syrian-lenders-idUSBRE99U0Q620131031
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-russia-banks/exclusive-russian-banks-strengthen-ties-with-blacklisted-syrian-lenders-idUSBRE99U0Q620131031
https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390444130304577560810962055348
https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390444130304577560810962055348
https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/10632-bosnia-3-ex-sberbank-employees-nabbed-for-money-laundering
https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/10632-bosnia-3-ex-sberbank-employees-nabbed-for-money-laundering
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R1117
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:121:0011:0014:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:121:0011:0014:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R1117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R1117
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp834.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp834.aspx
https://www.france24.com/en/20110805-bashar-assad-family-syria-power-influence-maher-rami-makhlouf-protests
https://www.france24.com/en/20110805-bashar-assad-family-syria-power-influence-maher-rami-makhlouf-protests
https://www.thestatesman.com/inspiration-hub/private-jet-new-addition-to-mohammad-makhloufs-grand-lifestyle-1502784238.html
https://www.thestatesman.com/inspiration-hub/private-jet-new-addition-to-mohammad-makhloufs-grand-lifestyle-1502784238.html
http://www.netnewsledger.com/2019/05/29/5-billionaire-kids-to-watch-out-for/
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لخطط األعمال المستقبلیة لمحمد رامي مخلوف 
 وللحدیث عن ذوقھ في الطائرات الخاصة.

شھر  نحوبنا رامي ا، أمضى فائتآب الشھر في 
محتفلین في جزیرة میكونوس بالیونان وفي 

إدلب ن اكان األسد وروسیا یمطر فیمافرنسا، 
أدى إلى تشرید المزید من  وھو ما، القنابلب

إلى صراع الذي أدى حتى اآلن ین في الالسوری
إجبار المالیین من الالجئین على الفرار من 

 البالد.

 

ي الصورة) هو أ��ب أبناء را�ي مخلوف. 
محمد را�ي مخلوف (�ف

 بطراز ح�اتهما الباذخ. 
ً
(الصورة يتبا� هو وأخوە عالن�ة

(   مأخوذة من وسائل التواصل االجتما�ي

رامي مخلوف حصلوا على  أن أوالد امؤكد
تأشیرة من إحدى دول االتحاد األوروبي من أجل 
السفر بحریة في أوروبا، ولكن من غیر المعلوم 
ھویة ذلك البلد. ومن بین دول االتحاد األوروبي، 

 وافقط رومانیا وبلغاریا وجمھوریة التشیك أبق
على عالقات مع النظام السوري، إال أن دوًال 

 .العالقاتما یبدو إلى إعادة  ىتتطلع علأخرى 

باإلضافة إلى الممتلكات العقاریة التابعة لحافظ 
د وإیھاب مخلوف، وزوجة رامي، استخدم إیا

خوة مخلوف األربعة، شركة وأصغر اإل انالتوأم
مسجلة في روسیا لشراء نصف طابق في برج 

، 2019"االتحاد" في موسكو في شباط/فبرایر 
ملیون دوالر. كما اشترى الرجالن  9.5بقیمة 

ومكانین لوقوف السیارات  باسمیھماعقاًرا واحدًا 
 .2017في "مدینة العواصم" في حزیران/یونیو 

قدم في مدیریة إیاد ضابط في الخدمة برتبة م
المخابرات العامة. وبصفتھ ضابًطا، فإنھ یتحمل 

مسؤول عن أفعال  أي أنھ ،مسؤولیة قیادیة
مرؤوسیھ. لذا فقد فُرضت علیھ عقوبات من قبل 

بسبب "العنف ضد  2011االتحاد األوروبي في 
 السكان المدنیین".

األخ التوأم إلیاد، إیھاب، ھو نائب رئیس شركة 
االتحاد ، وقد فرضت علیھ عقوبات "سیریتل"

ألنھ "یدعم النظام مباشرة"  2011األوروبي في 
من  اكبیرً  ا"جزءً  تحول الشركة إذویمولھ، 

فرضت أرباحھا إلى الحكومة السوریة". 
عقوبات على األخوین التوأم في  الوالیات المتحدة

: إیاد لمساعدتھ الحكومة السوریة على 2017
التھرب من العقوبات الدولیة، وإیھاب لمساعدتھ 
شقیقھ رامي على التھرب من العقوبات الدولیة 

 ونقل أصولھ إلى الخارج.

ر حتى ووفقا لسجالت الُملكیة الروسیة،  فلم یُؤجَّ
عقارات مخلوف عقاًرا من  20واحد من  إال اآلن

یشیر إلى أن  وھوفي ناطحات سحاب موسكو، 
 ستخدم تجاریًا.یُ معظم العقارات ال 

ولم یستجب إیھاب وإیاد مخلوف لعدة طلبات 
م وممثلیھم القانونیین للتعلیق ُوجھت لشركاتھ

كما لم تستجب رزان عثمان لطلب  ،المعروفین
 التعلیق من خالل ممثلھا القانوني المعروف.

  

ن جمیع أفراد األسرة، رامي فقط ھو الذي ومن بی
سبق وعلق على العقوبات المفروضة علیھ. في 

، وفیما یتعلق بالعقوبات األمریكیة األولى 2008
 "استُھدف بشكل غیر عادل". ضده، قال أنھ

  مصدر المال

المخصصة لشراء الممتلكات غیر مصدر األموال 
معروف. قد یكون من ثروات عائلة مخلوف 
الخاصة، التي تراكمت علي مدى سنوات من 

من النظام  نتفعینالعمل كعناصر تمكین قویة وم

https://www.ft.com/content/837adb10-d3bb-11e9-a0bd-ab8ec6435630
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124083/list-persons-entities-EU-restrictive-measures-Syria-30052017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124083/list-persons-entities-EU-restrictive-measures-Syria-30052017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124083/list-persons-entities-EU-restrictive-measures-Syria-30052017.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124083/list-persons-entities-EU-restrictive-measures-Syria-30052017.pdf
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0087.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0087.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0087.aspx
https://www.wsj.com/articles/SB120658285902167555
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، بما في ذلك تحت حكم والد بشار، افي سوری
  د. حافظ األس

 

ي ل�ونه  ي االتحاد األورويب
خضع را�ي مخلوف للعق��ة �ف

" لنظام األسد.  "الممول  (STR/Shutterstock) األسا�ي

ھنالك احتمال آخر، قد یكون المصدر ھو األموال 
من قبل أعضاء آخرین في  االتي نھبت من سوری
في الخارج أبناء  ویخفیھانظام األسد، ینقلھا 

، األب المسن لألشقاء محمد مخلوفمخلوف. 
مخلوف وخال بشار األسد، كان معروفًا على 
نطاق واسع بأنھ یلعب دور المصرفي لدى األسد. 

ا للعقوبات األمریكیة واألوروبیة التي تتھمھم وتبعً 
ه ءل نیابة عن النظام، یبدو أن أبنابنقل األموا

 من ذلك الدور.  جزًءاورثوا 

 ،روسیةالشركات ال مدیريویبدو أن اثنین من 
ن من اه التوأماالتي ضمھا حافظ مخلوف وأخو

بالسفارة  طینمرتب ،أجل شراء ممتلكات موسكو
ا والجیش السوري، وفقً السوریة في موسكو 

"جلوبال ویتنس". وفي حین  أجرتھاللبحوث التي 
أن ھذا ال یثبت بشكل قاطع وجود صلة بین 
مشتریات العقارات ونظام األسد، فإن السفارة 
السوریة في موسكو (مثل السفارات السوریة في 

أخرى) معروف عنھا أنھا ال تعمل إال  بلدان
ن غیر المرجح كامتداد لمصالح عائلة األسد. وم

أن یشارك مسؤولو السفارة في المعامالت ما لم 
 تتوافق مع مصالح نظام األسد.

وما إذا كانت األموال ھي ثروة المخلوف الخاصة 
رونھأو النقد الذي  لخارج بالنیابة عن إلى ا یمّرِ

النظام، فلیس ھناك شك في أن األموال مرتبطة 
 .ابانتھاكات جسیمة لحقوق اإلنسان في سوری

إن أدوار أفراد عائلة مخلوف جعلتھم متواطئین 
الحادي  في أسوأ الفظائع التي حدثت في القرن

والعشرین. وتشمل ھذه الجرائم ما یلي: القصف 
العشوائي األسبوعي للمناطق المدنیة، بما في ذلك 

فرض واالستھداف االستراتیجي للمستشفیات؛ 
حاالت االحتجاز وحصار على أحیاء مدنیة؛ ال

عملیات اإلعدام الجماعیة والتعسفي لمدنیین؛ 
للسجناء والمنشقین وتعذیبھم واغتصابھم؛ 

 مدنیین. ضدواالستخدام المنتظم ألسلحة كیمیائیة 

یتجنب أبناء عائلة مخلوف الكبار الدعایة. 
على اإلنترنت أو في لھ معظمھم ال صور 

لتعلیق لطلب ا العائلةالصحافة. ولم یستجب أفراد 
في مقابلة نادرة تنس". لوبال ویجالمقدم من "

، ادعى أنھ عوقب لمجرد 2011رامي في قدمھا 
كونھ ابن خال األسد وأن األسد لم یكن بحاجة إلى 

عى أحد أموالھ. وفي مصادر العالقات العامة، اد
 العائلةأفراد عائلة مخلوف األصغر سنًا أن ثروة 

 .اتأتي من أرباح مشاریعھم التجاریة في سوری

ومع ذلك، فإن روابط عائلة مخلوف بالنظام 
السوري تدعو للشك في شرعیة األرباح التي 
تحققھا أعمالھم التجاریة. ویجب على جمیع 
المؤسسات المالیة أن تكفل وجود عملیات تقییم 

تقصي جدیة للحیلولة دون دخول أموال ملوثة، و
كأموال عائلة مخلوف، للنظام المالي العالمي. 
یتیح الضعف في ھذه العملیات للحكام المستبدین 
والفاسدین التمتع بما نھبوه عبر أعمالھم غیر 

نظمة، األ تلكالقانونیة في حین ال یزال ضحایا 
 ، یعانون دون إمكانیةابمن فیھم مواطنو سوری

 اللجوء إلى العدالة.

https://uk.reuters.com/article/uk-syria-bans/factbox-arab-sanctions-target-syrian-leaders-intelligence-idUKTRE7B02FN20111201
https://uk.reuters.com/article/uk-syria-bans/factbox-arab-sanctions-target-syrian-leaders-intelligence-idUKTRE7B02FN20111201
https://www.nytimes.com/2011/05/11/world/middleeast/11makhlouf.html


جلوبل ویتنس      10  تشرین الثاني ۹   لمناصري األسدالملجأ الروسي اآلمن    

www.globalwitness.org/russianrefuge 

: النسخة العربیة ھي ترجمة عن النسخة تنویھ
األصلیة باللغة اإلنجلیزیة. ھذه الترجمة یمكن 

تناقض بین  استخدامھا فقط كمرجع. في حالة وجود
النسخة العربیة والنسخة اإلنجلیزیة األصلیة، تسود 
النسخة اإلنجلیزیة. ترفض جلوبل ویتنس أي 
مسؤولیة عن أي ضرر، إصابة ناجمة عن أخطاء، 

  .عدم دقة أو سوء فھم في الترجمة
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