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مقدمة

أكثــر مــن ثمانــي ســنوات مــرت علــى الحــراك الســلمي المطالــب بالحريــة والكرامــة، والنظــام ال يــزال 
 وقــف مسيـــرة التطــور واإلصــالح مــن خــالل 

ً
 عــن فهــم قوانيـــن التحــول الحتمــي، حيــث يحــاول عبثــا

ً
عاجــزا

لــوأد المطالــب الشــعبية، ويمعــن قادتــه األمنيــون  التـــي عفــا عليهــا الزمــن  تسخيـــر أدوات القتــل والقمــع 
والعســكريون فــي ارتــكاب شــتى أنــواع االنتهــاكات بحــق الشــعب الســوري.

ويأتـــي هذا الكتاب كسجل للتضحيات التـــي سطرها السوريون لنيل حريتهم، ويوثق االنتهاكات التـــي 
وقعــت فــي حقهــم وســبل محاســبة مرتكبـــي تلــك االنتهــاكات، حيــث يلقــي الفصــل األول الضــوء علــى ضــرورة 
ســلوك المســار القانونـــي الذي يعزز الحراك املجتمعي والسيا�ضــي، والفرص التـــي توفرها أدوات املحاســبة 
الدوليــة لمواجهــة النظــام وحملــه علــى وقــف االنتهــاكات الواســعة التـــي دأب علــى ارتكابهــا منــذ أكثــر مــن 

خمســة عقــود.

ويلخــص الفصــل الثانـــي أبـــرز االنتهــاكات التـــي وقعــت بحــق السورييـــن، بمــا فــي ذلــك ارتــكاب جرائــم 
وانتهــاك   ،

ً
دوليــا املحرمــة  واألســلحة  الكيمائيــة  األســلحة  واســتخدام  الجماعيــة،  واملجــازر  العمــد  القتــل 

حقوق النساء واألطفال، واستهداف الصحفييـــن، وتبنـــي سياسات التعذيب الممنهج والتجويع والحصار 
والقصــف  المتفجــرة  بالبـــراميل  الســكنية  المناطــق  واســتهداف  الطائفــي،  والتمييــز  القســري  والتهجيـــر 
الجــوي، وغيـــرها مــن الجرائــم المروعــة التـــي تنتهــك القانــون اإلنسانـــي والقانــون الدولــي وســائر المعاهــدات 

واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

 لجهــود توثيــق الجرائــم، مــن خــالل تقديــم قائمــة بأبـــرز قــادة األجهــزة 
ً
ويمثــل الفصــل الثالــث اســتكماال

إلــى  أدت  تبعــات  مــن  ذلــك  عــن  نتــج  ومــا  السورييـــن،  بحــق  ارتكبوهــا  التـــي  والجرائــم  والعســكرية  األمنيــة 
فــي تحديــد  فــي قوائــم العقوبــات الدوليــة، حيــث يوفــر هــذا الفصــل تفاصيــل يمكــن أن تســاعد  إدراجهــم 

الجنــاة ومحاســبتهم علــى جرائمهــم.

إن الهــدف األســمى مــن هــذا العمــل هــو التأكيــد علــى أن الجرائــم التـــي ارتكبهــا رمــوز النظــام ال تســقط 
الفاعلــة حــول الشــأن الســوري ال يمكــن أن تغيـــر  القــوى  بالتقــادم، وأن المســاومات الدوليــة ومصالــح 
المبــادئ التـــي قــام عليهــا الحــراك الوطنـــي، والمتمثلــة فــي نيــل الحريــة والكرامــة ومحاســبة جميــع مــن تورطــوا 

فــي انتهــاك حقــوق السورييـــن. 

 فــي جمــع مــادة هــذا الكتــاب الــذي ينــوون 
ً
 كبيـــرا

ً
لقــد بــذل القائمــون علــى منظمــة »مــع العدالــة« جهــدا

وقــادة  واإلرهــاب،  التطــرف  جماعــات  زعمــاء  مــن  الجنــاة،  ســائر  تشــمل  أخــرى  بأعمــال  مادتــه  اســتكمال 
جانــب  إلــى  وقفــت  التـــي  الخارجيــة  واألنظمــة  الجرائــم،  أنــواع  شــتى  ارتكبــت  التـــي  الطائفيــة  الميليشــيات 
النظــام وســاهمت بآلتهــا العســكرية فــي ســفك دمــاء السورييـــن، وانتهــاك جميــع العهــود والمواثيــق الدوليــة 

بحقهــم. واإلنســانية 
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وإننــا إذ نضــع هــذا الجهــد بيـــن أيــدي السورييـــن واملجتمــع الدولــي بأســره؛ ليحدونــا األمــل فــي تحقيــق 
التعــاون والتكامــل مــع ســائر الجهــود املخلصــة لتحقيــق المطالــب المشــروعة للشــعب الســوري، وجلــب 

جميــع الجنــاة إلــى العدالــة، وضمــان عــدم إفالتهــم مــن العقــاب.

د. رياض حجاب



الفصل األول
جهود محاسبة النظام السوري وآليات المساءلة
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الفصل األول
جهود محاسبة النظام السوري وآليات المساءلة

جهود توثيق االنتهاكات التـي ارتكبها النظام ومحاسبة رموزه:

الجهود الوطنية:
واملحاســبة  واإلنســانية  الحقوقيــة  املجــاالت  فــي   

ً
واســعا  

ً
حــراكا الماضيــة  الســبع  الســنوات  شــهدت 

والعدالــة االنتقاليــة فــي ســوريا، حيــث نشــطت العديــد مــن المنظمــات الســورية)1( التـــي انخرطــت فــي مشــاريع 
أبـــرزها؛ »مجموعــة تنســيق العدالــة االنتقاليــة« التـــي ضّمــت نحــو  مشــتركة علــى الصعــد الوطنيــة، لعــل 
العدالــة االنتقاليــة والســلم األهلــي وحقــوق االنســان،  فــي مجــال  عشريـــن منظمــة ســورية غيـــر حكوميــة 
ومثلــت هــذه املجموعــة أول تحالــف مجتمــع مدنـــي للمنظمــات التـــي تعمــل فــي مجــال المســاءلة والعدالــة 
االنتقاليــة، وعملــت علــى تنســيق جهودهــا فــي كافــة مجــاالت العدالــة االنتقاليــة بهــدف الوصــول إلــى مشــروع 
وطنـــي شــامل للعدالــة االنتقاليــة فــي ســوريا، مســتفيدة مــن تجــارب العدالــة االنتقاليــة فــي عــدد مــن البلــدان، 
 مــن خبـــراء دولييـــن 

ً
 شــامال

ً
ــى ممثلوهــا تدريبــا قَّ

َ
ل

َ
مــن بينهــا تجــارب تونــس واليمــن وليبيــا والعــراق ولبنــان، كمــا ت

فــي العدالــة االنتقاليــة.

كمــا وشــهدت العديــد مــن العواصــم العالميــة عقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل لتأهيــل الناشطيـــن 
 
ً
السورييـــن فــي شــتى مجــاالت املحاســبة والعدالــة االنتقاليــة، حيــث تبنــت منظمــة »اليــوم التالــي« مشــروعا
 لوضــع تصــوٍر عــن المرحلــة 

ً
 ســوريا

ً
 وسياســيا

ً
 وحقوقيــا

ً
 وناشــطا

ً
فــا )عــام 2012م( قــام عليــه خمســون مثقَّ

االنتقاليــِة التـــي ستأتـــي فــي ســوريا مــن أجــل االنتقــال إلــى الديمقراطيــة)2(.

لدراسات  دمشق  ومركز  والمساءلة،  للعدالة  السوري  المركز  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على  المنظمات  هذه  من    )1(

السوري  والمركز  للمواطنة،  السورية  والرابطة  االنتهاكات،  توثيق  ومركز  السوري،  الخبـرة  وبيت  اإلنسان،  حقوق 

لإلعالم وحرية التعبيـر، والهيئة السورية للعدالة والمساءلة، والمعهد السوري للعدالة والمساءلة، والمركز السوري 

للعدالة االنتقالية، ومنظمة اليوم التالي، ومنظمة مع العدالة، وتجمع املحاميـن السورييـن األحرار، والشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان، واللجنة السورية لحقوق اإلنسان، ومنظمة دولتي، ولجنة ضحايا سجن صيدنايا، والمركز السوري 

اإلنسان،  حقوق  لدراسات  دمشق  ومركز  والبحوث،  لإلحصاء  السوري  والمركز  القانونية،  واألبحاث  للدراسات 

والعدالة،  الحقيقة  أجل  من  وسوريون  االنتقالية،  للعدالة  السورية  والهيئة  الوطنـي،  باالئتالف  القانونية  واللجنة 

ومركز  األحرار،  حلب  محاميـن  وهيئة  سوريا،  معتقلي  ألجل  العمل  ومجموعة  سوريا،  في  اإلنسان  حقوق  ومنظمة 

واملجتمع  للديمقراطية  التآخي  ومركز  للعدالة،  السوري  والمعهد  اإلنسان،  وحقوق  االنتقالية  للعدالة  الكواكبـي 

المدنـي، واللجنة الكردية لحقوق اإلنسان.

القطاع األمنـي، إصالح  العدالة االنتقالية، إصالح  القانون،  المشروع من خمسة مجاالت رئيسة هي: حكم  )2(   تكون 

النظم االنتخابية، كتابة الدستور، واإلصالحات االقتصادية واالجتماعية، وتم نشره في يوليو 2012، تحت عنوان: 

»مشروع اليوم التالي: دعم االنتقال الديمقراطي للسلطة في سوريا«.



14

ناشــطي  مــن  كبيـــر  عــدد  حضــَره   )2013 )أبـــريل   
ً
موســعا  

ً
مؤتمــرا »دولتــي«  منظمــة  عقــدت  كمــا 

فــي الشــأن الســوري،  إلــى خبـــراء أجانــب مختصيـــن   
ً
املجتمــع المدنــي، والسياسييـــن السورييـــن، إضافــة

مشــروع  ط 
ّ
وســل ســوريا.  فــي  تطبيقهــا  وإمكانيــة  االنتقاليــة  العدالــة  عــن  فريــدة  بوثيقــة  اللقــاء  وخــرج 

دولتـــي الضــوء علــى الفروقــات بيـــن اآلليــات القضائيــة وغيـــر القضائيــة، وعلــى لجــان التحقيــق وتق�ّضــي 
منهــا. كّل  ومهمــة  الحقائــق 

وعمــل »المركــز الســوري للدراســات السياســية واإلســتراتيجية« بــدوره علــى وضــع مشــروع متكامــل، 
 لتطويـر عمل المعارضة السورية في مواجهة نظام األسد، وإدارة المرحلة االنتقالية التـي تبدأ 

ً
يشمل رؤية

 علــى مركزيــة فكــرة 
ً
 إلــى وضــع أطــر واضحــة لبنــاء دولــة ســوريا حديثــة، مؤكــدا

ً
مــع ســقوط النظــام، وصــوال

 )ينايـــر 2013( أســفر عــن تأســيس »اللجنــة التحضيـــرية للعدالــة 
ً
العدالــة االنتقاليــة، حيــث عقــد مؤتمــرا

االنتقاليــة فــي ســوريا«، وإطــالق بيــت الخبـــرة الســوري لرؤيتــه الشــاملة والمقترحــة للمرحلــة االنتقاليــة فــي 
مــن  فــي ســوريا«، وتــم تشــكيل هيئــة استشــارية دوليــة  الديمقراطــي  التحــول  ســوريا ضمــن تقريـــر »خطــة 

الخبـــراء الدولييـــن المشاركيـــن فــي المؤتمــر لتعمــل وتشــاور األعضــاء السورييـــن فــي اللجنــة. 

كمــا عقــد »المركــز الدولــي للعدالــة االنتقاليــة« فــي نيويــورك عــدة ورش عمــل )نوفمبـــر 2013( تناولــت 
الحالــة الســورية، وأكــدت علــى ضــرورة تعزيــز مفهــوم المســاءلة وفــق مرجعيــة وطنيــة تتميــز بالمصداقيــة، 

وتعمــل علــى البحــث عــن الحقيقــة، والعدالــة الجنائيــة، والتعويضــات، واإلصــالح المؤس�ضــي.

فــي االئتــالف الوطنـــي الســوري أنَّ املحكمــة الجنائيــة  القانونيــة  اللجنــة  أبـــريل 2017؛ أعلنــت  وفــي 
الدوليــة قبلــت الدعــوى الجنائيــة التـــي تقــدم بهــا االئتــالف ضــد نظــام األســد علــى خلفيــة ارتكابــه جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، حيــث كانــت اللجنــة القانونيــة فــي االئتــالف قــد تقّدمــت بدعــوى جنائيــة إلــى 
مكتــب التســجيل، ومكتــب المدعيــة فــي املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضــد بشــار األســد وأخيــه ماهــر، وعــدد 

مــن الضبــاط العسكرييـــن، ومسؤوليـــن فــي أجهــزة األمــن يصــل عددهــم إلــى نحــو 126 شــخصية. 

ـ قبلــت  ـ فاتــو بنســودة  وأكــدت اللجنــة القانونيــة فــي االئتــالف أن مكتــب المّدعيــة العاّمــة الدوليــة 
 
ً
«، وتم تســجيلها في املحكمة الجنائية، لكن اللجنة ال تزال تنتظر قبول الدعوى موضوعا

ً
الدعوى »شــكال

ليبــدأ اســتدعاء المتهميـــن والتحقيــق معهــم.

ويمثــل قبــول الدعــوى أهميــة رمزيــة تتمثــل فــي قبــول المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
دعــوى ضــد بشــار األســد، بعــد أن كانــت تشــترط وجــود قــرار مــن مجلــس األمــن الدولــي، األمــر الــذي حــال 

دونــه الفيتــو الروســـي المتكــرر. 

وفــي أكتوبـــر 2018؛ دشــنت منظمــة »مــع العدالــة« حملــة بعنــوان: »ال شــرعية للجنــاة« تضمنــت نشــر 
صــور وأســماء أكثــر مــن 70 شــخصية مــن رمــوز النظــام المتورطيـــن بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، 
ونشــر معلومــات عــن هــذه الشــخصيات واالنتهــاكات التـــي ارتكبتهــا، عبـــر »الئحــة ســوداء«، تصــور مجرمــي 
النظــام كشــخصيات ضمــن مجموعــة مظلمــة مــن ورق اللعــب، بهــدف إلقــاء الضــوء عليهــم، ونشــر ملفــات 
خاصــة بــكل مجــرم تضــم معلومــات تعريفيــة عنــه ومعلومــات عــن الجرائــم التـــي ارتكبهــا، أو التـــي أشــرف علــى 

تنفيذهــا، ولوائــح العقوبــات الدوليــة التـــي شــملته.
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إلــى  النظــام«  »انتهــاكات  عــن  الحديــث  عموميــة  مــن  لالنتقــال  العدالــة«  »مــع  منظمــة  جهــود  وتأتـــي 
 أن أيــة عمليــة محاســبة 

ً
تســليط الضــوء علــى أبـــرز مــن ارتكــب تلــك االنتهــاكات مــن قــادة النظــام، خصوصــا

مقبلــة تتطلــب تحديــد الجنايــات وتوثيقهــا مــن جهــة، وتحديــد الجنــاة وتوثيــق الجرائــم التـــي ارتكبوهــا مــن 
، وجلبــه للعدالــة وضمــان عــدم 

ً
جهــة ثانيــة، بهــدف إنشــاء ملــف لــكل واحــد منهــم والعمــل علــى مالحقتــه دوليــا

إفالتــه مــن العقــاب، باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى عــدم شــرعية أيــة جهــود تهــدف إلــى إعــادة تأهيــل النظــام أو 
منحــه الشــرعية التـــي فقدهــا نتيجــة الجرائــم واالنتهــاكات التـــي ارتكبهــا بحــق اإلنســانية، والتنبيــه إلــى ضــرورة 
أال تتغلــب المــداوالت الدوليــة والحســابات السياســية علــى االعتبــارات القانونيــة واإلنســانية فــي التعامــل 
 عــن إعــادة االعتبــار لمطالــب الشــعب الســوري التـــي نــادى بهــا منــذ 

ً
مــع النظــام االســتبدادي والقمعــي. فضــال

العام 2011، والتـــي تتلخص في وقف الجرائم واالنتهاكات التـــي يـــرتكبها النظام، وتحقيق الحرية والكرامة.

الجهود الدولية:

الجمهوريــة  بشــأن  المســتقلة  الدوليــة  التحقيــق  »لجنــة  إنشــاء  تــم  فقــد  الدولــي  الصعيــد  علــى  أمــا 
العربيــة الســورية« )22 أغســطس 2011( بموجــب قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان )S-1/17( الــذي اعُتمــد 
الدولــي  القانــون  انتهــاكات  جميــع  فــي  التحقيــق  بواليــة  إليهــا  وُعهــد  عشــرة  الســابعة  االســتثنائية  دورتــه  فــي 
لفــت اللجنــة كذلــك بالوقــوف علــى الحقائــق والظــروف 

ُ
لحقــوق اإلنســان منــذ مــارس 2011 فــي ســوريا. وك

كبت وتحديد المسؤوليـــن عنها بغية ضمان 
ُ
التـــي قد ترقى إلى هذه االنتهاكات والتحقيق في الجرائم التـــي ارت

مســاءلة مرتكبـــي هــذه االنتهــاكات، بمــا فيهــا االنتهــاكات التـــي قــد تشــكل جرائــم ضــد اإلنســانية. وقــد مــدد 
 واليــة اللجنــة منــذ ذلــك الحيـــن، وكان آخرهــا حتــى 31 آذار / مــارس 2018.

ً
مجلــس حقــوق اإلنســان مــرارا

 والعديــد من التحديثــات الدوريــة، 
ً
وأصــدرت اللجنــة، منــذ بدايــة عملهــا، أكثــر مــن عشريـــن تقريـــرا

عرضــت فيهــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان المرتكبــة فــي جميــع أنحــاء ســوريا، مســتندة إلــى مقابــالت أجرتهــا مــع 
أكثــر مــن 6000 شــاهد وضحيــة، ومــن خــالل الصــور الفوتوغرافيــة، وتســجيالت الفيديــو، وســجالت الطــب 
الشــرعي والســـجالت الطبيــة، والتقاريـــر الــواردة مــن حكومــات ومــن مصــادر غيـــر حكوميــة، والدراســات 

التحليليــة األكاديميــة، وتقاريـــر األمــم المتحــدة. 

 )2235( بتشــكيل »آليــة التحقيــق المشــتركة لألمــم 
ً
وفــي أغســطس 2015 أصــدر مجلــس األمــن قــرارا

 مــن األميـــن العــام لألمــم المتحــدة، بالتنســيق 
ً
المتحــدة« )JIM( ، وطالــب املجلــس المكــون مــن 15 عضــوا

مــع المديـــر العــام لمنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، بإنشــاء هــذه اآلليــة بهــدف تحديــد »األفــراد والهيئــات 
والجماعــات، أو الحكومــات المشــاركة فــي اســتخدام المــواد الكيميائيــة كأســلحة، بمــا فــي ذلــك الكلــور أو أيــة 

مــادة كيميائيــة ســامة أخــرى، فــي ســوريا«.

الدوليــة  »اآلليــة  تأســيس:  علــى  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  صوتــت  2016؛  ديسمبـــر  وفــي 
 علــى انســداد أفــق العمــل فــي مجلــس األمــن 

ً
املحايــدة والمســتقلة«، بموجــب قــرار غيـــر مســبوق جــاء رّدا

)الفيتــو( ســت  النقــض  فــي ســوريا، حيــث اســتخدمت روســيا حــق  ترتكــب  التـــي  الدولــي بشــأن االنتهــاكات 
مــرات منــذ 2011 لعرقلــة عمــل املجلــس فــي هــذا اإلطــار، ثــم اســتخدمت الفيتــو فــي 6 مناســبات إضافيــة 
لعرقلــة قــرارات متعلقــة باألســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا. وتــم تكليــف الفريــق الجديــد بجمــع األدلــة املحتملــة 
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وحفظهــا وتحليلهــا الســتخدامها فــي املحاكــم ذات الواليــة علــى الجرائــم الخطيـــرة المرتكبــة، وإعــداد ملفــات 
عــن أفــراد معينيـــن لتســهيل اإلجــراءات الجنائيــة، لكــن تمويلهــا قــام علــى أســاس طوعــي، ممــا دفــع الجمعيــة 
العامــة لمطالبــة األميـــن العــام لألمــم المتحــدة )ديسمبـــر 2017( بــإدراج التمويــل الــالزم ضمــن الميزانيــة 
المقترحــة التاليــة. وفــي عــام 2018؛ تعهــد االتحــاد األوروبـــي ونحــو 38 دولــة بتقديــم دعــم مقــداره 11 مليــون 
، وفي شــهر أبـــريل من العام نفســه 

ً
 من إجمالي ميزانية عام 2018 التقديـــرية البالغة 14 مليون دوالرا

ً
دوالرا

أبـــرمت 28 منظمــة مــن املجتمــع المدنـــي الســوري بـــروتوكول تعــاون مــع الفريــق لمســاعدته فــي عملــه، بمــا فــي 
ذلــك تبــادل البيانــات، وحمايــة الضحايــا والشــهود، والوصــول والتواصــل.

وفــي شــهر سبتمبـــر 2018، أكــدت رئيســة »اآلليــة الدوليــة املحايــدة للتحقيــق بالجرائــم« فــي ســوريا 
كاتريـــن مارـكـي أويــل، أن خبـــراء »اآلليــة« ومحققيهــا جمعــوا نحــو مليــون وثيقــة تتعلــق بانتهــاكات وجرائــم 
ارتكبــت فــي ســوريا، مشيـــرة إلــى أن مهمتهــا جمــع األدلــة حــول انتهــاكات جميــع األطــراف لتقديمهــا إلــى محكمــة 
وطنيــة أو دوليــة عندمــا تتوافــر الظــروف. واشــتكت مــن أن االســتخدام المتكــرر لحــق الفيتــو مــن قبــل 
روســيا والصيـــن منــع جميــع فــرص املحاســبة وأغلــق جميــع المســارات القضائيــة ســواء كانــت عبـــر املحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة أو إنشــاء محكمــة خاصــة. 

وعلــى الرغــم مــن أن اللجنــة ال تملــك أيــة صالحيــات للمقاضــاة إال أن لديهــا أدلــة كثيـــرة وقوائــم أســماء 
معتبـــرة ُيعتقــد أنهــا تضــم شــخصيات تتبــوأ أعلــى المناصــب العســكرية والحكوميــة فــي النظــام الســوري، 
فــي ســوريا،  انتهــاكات حقــوق اإلنســان   جــادة لتوثيــق 

ً
كمــا بذلــت مجموعــات حقوقيــة دوليــة عــدة جهــودا

مــن  وغيـــرها  رايتس ووتش«،  الدوليــة«، و»هيومــن  العفــو  مثــل: »منظمــة  اإلنســاني،  القانــون  وخروقــات 
المنظمــات الدوليــة فــي أعمــال التوثيــق.

وفــي 22 ينايـــر 2018؛ أعلــن وزيـــر الخارجيــة الفرنســـي جــان إيــف لودريــان عــن إطــالق مبــادرة تتضمــن 
30 دولــة، وتعمــل علــى منــع مســتخدمي الســالح الكيميائــي مــن اإلفــالت مــن العقــاب، وذلــك بعــد اســتخدام 
روســيا حــق الفيتــو مرتيـــن لمنــع مواصلــة تحقيقــات دوليــة لكشــف مســتخدمي هــذا النــوع مــن الســالح فــي 

ســوريا.

وتتضمــن عمليــة المبــادرة إعــداد لوائــح باألشــخاص المشــتبه بهــم فــي هــذا املجــال، وتوعيــة املجتمــع 
يتــم جمعهــا حــول المسؤوليـــن المتورطيـــن باســتخدام األســلحة  التـــي  بالمعلومــات  العــام  الدولــي والــرأي 
الكيميائيــة، وإنشــاء موقــع خــاص علــى اإلنترنــت، وفــرض عقوبــات، مــن نــوع حرمــان مــن تأشيـــرات وتجميــد 

أصــول ماليــة، بحــق بعــض األشــخاص المتورطيـــن بهــذه االنتهــاكات.

كمــا بذلــت محــاوالت عديــدة علــى صعيــد رفــع ملــف االنتهــاكات التـــي وقعــت فــي ســوريا إلــى محكمــة 
الجنايــات الدوليــة، حيــث أعــدت فرنســا منــذ عــام 2012؛ عــدة مســودات قــرار لعرضهــا علــى مجلــس األمــن 
تق�ضــي بإحالــة الوضــع فــي ســوريا إلــى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة ملحاكمــة المسؤوليـــن عــن ارتــكاب جرائــم 
فــي ديسمبـــر 2012  األوروبــي،  لالتحــاد  الخارجيــة  الشــؤون  اإلنســانية. ودعا مجلــس  حــرب وجرائــم ضــد 
مجلــس األمــن إلــى إحالــة الملــف إلــى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وأو�ضــى المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة 

 الســوريَّ إلــى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
َّ

المعنـــي بحقــوق اإلنســان، بــأن ُيحيــل مجلــُس األمــن الملــف



17

وفــي 14 ينايـــر 2013، قدمــت سويســرا إلــى مجلــس األمــن رسالة باســم 58 دولــة تطالــب فيهــا املجلــس 
بإحالــة الملــف الســوري إلــى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وفــي مــارس 2013، عبـــرت 64 دولــة فــي بيــان دولــي 
مــع لجنــة األمــم المتحــدة لتق�ضــي  المتحــدة  التابــع لألمــم  أثنــاء حــوار مجلــس حقــوق اإلنســان  أصدرتــه 

الحقائــق فــي ســوريا عــن مســاندتها إلحالــة الملــف الســوري إلــى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

مــن  النظــام  لمنــع  والصيـــن  روســيا  قبــل  مــن  )الفيتــو(  النقــض  لحــق  المتكــرر  االســتخدام  ودفــع 
املحاســبة بمجموعــة مــن املحققيـــن والمدعيـــن العاميـــن والقضــاة الدولييـــن السابقيـــن )أغســطس 2013( 
إلــى إنشــاء محكمــة خاصــة للتحقيــق فــي االنتهــاكات المرتكبــة بســوريا، وتــم إصــدار وثيقــة أطلــق عليهــا اســم 
إلنشــاء  الالزميـــن  والتفويــض  التشــكيل  لتحقيــق  واآلليــات  األســس  وضعــت  والتـــي  شــوتاكوا«،  »مســودة 
محكمــة  لتشــكيل  الدوليــة  الجهــود  إلــى  سورييـــن  وناشطيـــن  ومحاميـــن  قضــاة  ضــم  واقترحــت  املحكمــة، 
هجينــة لوضــع أســس العدالــة االنتقاليــة فــي ســوريا، كمــا عملــت علــى جمــع مــادة وفيـــرة حــول االنتهــاكات 
الخطيـــرة المرتكبــة فــي ســوريا، وعملــت املجموعــة فــي كل مــن الواليــات المتحــدة وتركيــا للتوصــل إلــى وثيقــة 

مــن 30 صفحــة تتنــاول ســبل محاســبة النظــام وإثبــات فقدانــه للشــرعية. 

وعلــى الرغــم مــن هــذه المبــادرة المهمــة؛ إال أن الدعــوة إلنشــاء محكمــة هجينــة  لــم ينجــم عنهــا آليــة 
ملموســة لحد اآلن مما يعنـــي أن الطريق الواقعي الوحيد للبحث عن العدالة في ســوريا هو أن يتم االدعاء 
علــى هــذه الجرائــم فــي بلــدان أخــرى مــن خــالل الواليــة القضائيــة العالميــة، خاصــة وأن لجنــة األمــم المتحــدة 
لتق�ضــي الحقائــق فــي ســوريا خلصــت فــي تقريـــرها الــذي صــدر فــي فبـرايـــر 2013، إلــى أن املحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة هــي اآلليــة القضائيــة األكثــر مالءمــة للتصــدي لظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب فــي ســوريا، وشــرحت 
اللجنــة األســباب التـــي جعلتهــا ال تنصــح بإنشــاء محكمــة دوليــة مختصــة، واألســباب التـــي ســتعيق إتمــام 

محاســبة كافيــة علــى الجرائــم التـــي ارتكبــت فــي ســوريا، ولــم تبــذل أيــة جهــود جــادة لتحقيــق ذلــك بالفعــل.

القضايا التـي تم رفعها ضد رموز النظام:

في غضون الفترة الممتدة ما بيـن 2012 و2018؛ تم رفع العديد من القضايا ضد مختلف الجهات 
الحــر وتنظيمــي »داعــش«  الجيــش  النظــام وأجهــزة اســتخباراته وبعــض فصائــل  فــي ســوريا، وعلــى رأســها 
للنظــام  قانونيــة  واليــة  وجــود  تعنـــي  والتـــي  العالميــة«،  القضائيــة  »الواليــة  مفهــوم  علــى  بنــاء  والنصــرة«، 
فــي التحقيــق بأنــواع مــن الجرائــم الخطيـــرة التـــي تنتهــك القانــون الدولــي، مثــل  للــدول  القضائــي الداخلــي 
جرائــم الحــرب والتعذيــب، ومحاكمــة المشتبهيـــن بهــا، حتــى لــو كانــت قــد وقعــت خــارج أرا�ضــي الدولــة، مــن 
قبــل أو ضــّد أحــد مواطنيهــا. كمــا يســمح القانــون الدولــي العرفــي للــدول بمحاكمــة األشــخاص المسؤوليـــن 
عــن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة أو الجرائــم ضــدَّ اإلنســانية، بصــرف النظــر عــن المــكان الــذي وقعــت فيــه. 
وتعتمــد إمكانيــة النظــر فــي القضايــا التـــي لهــا واليــة قضائيــة عالميــة لدولــة معينــة علــى المنظومــة الجنائيــة 
والقوانيـــن الداخليــة للدولــة المعنيــة، واألدلــة المتاحــة التـــي ُيمكــن أن تقبــل بهــا املحاكــم فــي ذلــك البلــد لفتح 

مالحقــة قضائيــة.

وبنــاء علــى مفهــوم »الواليــة القضائيــة العالميــة« تــم رفــع قضايــا تتعلــق باالنتهــاكات التـــي وقعــت فــي 
التاليــة: الــدول  فــي  ســوريا 
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يونيــو -  الفتـــرة  خــالل  العالميــة  القضائيــة  الواليــة  نظــام  علــى  بنــاء  قضايــا   6 رفــع  تــم  فرنســا: 
2012-نوفمبـــر 2016، كمــا طالبــت وزارة الخارجيــة المدعــي العــام الفرنســـي فــي سبتمبـــر 2015 بالتحقيــق 
عليهــا  أطلــق  التـــي  القضيــة  ضمــن  نشــرها  تــم  التـــي  الصــور  علــى  بنــاء  اإلنســانية  ضــد  جرائــم  ارتــكاب  فــي 
»قيصــر«، وفــي يونيــو 2012 تــم رفــع قضيــة ضــد شــركة فرنســية بتهمــة التعامــل مــع النظــام، وفــي سبتمبـــر 

وتمويلــه. النظــام  دعــم  بتهمــة  سويسرية-فرنســية  شــركة  ضــد  قضيــة  ُرفعــت   2016

ألمانيــا: تعتبـــر ألمانيــا مــن الــدول القليلــة فــي العالــم التـــي طبقــت مبــدأ  التقا�ضــي الدولــي الصــرف - 
ممــا يعنـــي أن المدعيـــن واملحاكــم قــادرون علــى التحقيــق واالدعــاء فــي مســائل الجرائــم الدوليــة حتــى فــي حــال 
 فــي القضيــة، وبمســاعدة المركــز األوروبـــي للدســتور وحقــوق اإلنســان فــي بـــرلين، 

ً
عــدم كــون ألمانيــا طرفــا

فــإن القضايــا المرفوعــة تســتهدف ســت شــخصيات رفيعــة فــي األجهــزة األمنيــة والعســكرية الســورية تتهمهــم 
القضائيــة  الواليــة  بنــاء علــى نظــام  تــم رفــع 8 قضايــا  فــي ســجون ســرية، وقــد  الممنهــج  التعذيــب  بانتهــاج 
املحاكــم  فــي  تحقيــق  عمليــة   27 إجــراء  تــم  كمــا   ،2017 2011-مــارس  سبتمبـــر  الفتـــرة  خــالل  العالميــة 
األلمانيــة، وتــم رفــع قضيتيـــن ضــد مواطنيـــن ألمــان بتهــم تتعلــق بارتــكاب انتهــاكات فــي ســوريا، ويقــوم االدعــاء 
 بتحليــل 28000 ألــف صــورة ألشــخاص تــم تعذيبهــم حتــى المــوت فــي الســجون الســورية، وقــد جــرى 

ً
حالّيــا

تهريــب هــذه الصــورة مــن قبــل المصــور الســابق للشــرطة العســكرية الســورية »قيصــر«، ووضعهــا تحــت 
تصــرف االدعــاء العــام فــي أوروبــا.

الســورية، -  المؤسســة  فــي  أعضــاء  تحقيــق ضــد  فتــح  إســبانية  قبلــت محكمــة  فبـرايـــر  فــي  إســبانيا: 
وذلــك مــن قبــل مواطنــة إســبانية مــن أصــول ســورية رفعــت القضيــة وفــق الصالحيــات املحليــة للقضــاء عبـــر 
التمثيــل القانونـــي مــن قبــل منظمــة »غورنيــكا 37«، عــن جريمــة قتــل أخيهــا الــذي ظهــرت صــورة جثتــه ضمــن 
مــا نشــر فــي ملــف »قيصــر«، إال أن الدولــة قامــت بعــد ذلــك بأمــر مــن المدعــي العــام، بـــرفع اســتئناف ضــد 

القــرار حــول صالحيــة املحكمــة بالنظــر فــي القضيــة، وتــم قبــول ذلــك االســتئناف. 

بيـــن عامــي 2015 و2016 ضــد مواطنيـــن سورييـــن بتهمــة ارتــكاب -  تــم رفــع 3 قضايــا مــا  الســويد: 
الســويدية. املحاكــم  فــي   

ً
تحقيقــا وإجــراء 13  فــي ســوريا،  اإلنســانية  جرائــم ضــد 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة: رفــع مركــز »العدالــة والمســاءلة« قضيــة عــن طريــق مكتــب محامــاة - 
أمريكــي ضــد النظــام الســوري بتهمــة قتــل الصحفيــة األمريكيــة مــاري كولفيـــن فــي يوليــو 2016، وتــم توجيــه 
زهــر  وعصــام  شــحادة،  ورفيــق  مملــوك،  علــي  أبـــرزهم:  النظــام،  اســتخبارات  ضبــاط  مــن  لتســعة  االتهــام 
الديــن، كمــا رفعــت عائلــة ســتيفن ســوتلوف )صحفــي أمريكــي قتــل علــى يــد داعــش( عــام 2016، دعــوى 
قضائيــة فــي محكمــة اتحاديــة أمريكيــة ضــد النظــام، واتهمــت فيهــا األســد بتوفيـــر المــال، والمــواد، والدعــم 
العســكري لداعــش، ّممــا »أدى إلــى اختطــاف وقتــل ســتيفن ســوتلوف«. وفــي عــام 2018؛ تقدمــت عائلــة 
 علــى يــد تنظيــم الدولــة عــام 2014، بدعــوى قضائيــة 

ً
الصحفــي األمريكــي »جيمــس فولــي« الــذي ق�ضــى ذبحــا

للمحكمــة الفيدراليــة بواشــنطن ضــد حكومــة النظــام الســوري، بدعــوى »تســهيلها صعــود تنظيــم الدولــة«، 
وجــاءت الدعــوى القضائيــة، تحــت قانــون »اســتثناء اإلرهــاب مــن الحصانــة الممنوحــة للكيانــات األجنبيــة 
ذات الســيادة«، والــذي يســمح بإقامــة دعــاوى مدنيــة لتعويــض األضــرار مــن قبــل رعــاة اإلرهــاب الذيـــن تمــت 
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تســميتهم مــن قبــل واشــنطن، والذيـــن يقومــون بالتعذيــب والقتــل واحتجــاز رهائــن خــارج نطــاق القضــاء.

الواليــة  فــي مجــال املحاســبة وفــق »مفهــوم  تطــورات مهمــة  عــام 2018  مــن  الثانـــي  النصــف  وشــهد 
 إطــالق 

ً
القضائيــة الدوليــة«، حيــث اتبــع القضــاء فــي النمســا خطــى ألمانيــا والســويد وفرنســا وإســبانيا، معلنــا

تحقيقــات ضــد املخابـــرات الســورية المســؤولة عــن التعذيــب الواســع النطــاق والمنهجــي، حيــث قبــل دعــاوى 
فــي شــهر مايــو 2018، وشــملت  24  فــي فينــا  إلــى النيابــة العامــة   سورييـــن 

ً
 ورجــال

ً
جنائيــة رفعهــا 16 امــرأة

 فــي حكومــة األســد، وذلــك بدعــم مــن قبــل خبـــراء قانونييـــن فــي المركــز األوروبـــي لحقــوق اإلنســان 
ً
مســؤوال

والحقــوق الدســتورية )ECCHR(  فــي بـرليـــن وفــي المركــز الدولــي لتطبيــق حقــوق اإلنســان )CEHRI( فــي فينــا، 
وبتعــاون وثيــق مــع المركــز الســوري للدراســات واألبحــاث القانونيــة )SCLSR( والمركــز الســوري لإلعــالم 
وحريــة التعبيـــر )SCM(. كمــا وافقــت النيابــة العامــة فــي النمســا علــى التحقيــق فــي قضيــة أخــرى متصلــة 

بالتعذيــب فــي ســوريا ضــد شــخص مشــتبه بــه مــن مدينــة الرقــة مقيــم فــي النمســا.

وأدت أربــع دعــاوى جنائيــة مشــابهة بألمانيــا إلــى صــدور أمــر )يونيــو 2018( بتوقيــف رئيــس املخابـــرات 
 تــم تحديــد هويــة 

ْ
الجويــة جميــل الحســن، األمــر الــذي شــكل خطــوة هامــة لصالــح المتضرريـــن وعوائلهــم، إذ

فــي أجهــزة االســتخبارات الســورية واملخابـــرات العســكرية، وتوجيــه تهــم لهــم   رفيــع المســتوى 
ً
26 مســؤوال

بارتــكاب جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب. 

ومــن خــالل إصــدار مذكــرة اعتقــال كهــذه فــإنَّ مكتــب المدعــي العــام األلمانـــي يؤكــد اســتعداد ألمانيــا 
لالنخــراط فــي تحقيقــات جديــة وعمليــة للمســاءلة عــن االنتهــاكات التـــي ارتكبهــا القــادة األمنيــون والعســكريون 
فــي ســوريا، وعلــى رأســهم مستشــار الرئاســة الخــاص لشــؤون األمــن ومديـــر مكتــب األمــن الوطنـــي فــي ســوريا 
اللــواء علــي مملــوك الــذي أصــدر القضــاء اللبنانـــي بحقــه مذكــرة إحضــار )2013( فــي قضيــة »محاولــة قتــل 
سياسييـــن ورجــال ديـــن ونــواب ومواطنيــن، وحيــازة متفجــرات بقصــد القتــل والقيــام بأعمــال إرهابيــة« فــي 
لبنــان، وفرضــت عليــه الســلطات األوروبيــة عــام 2011 قيــود تحــرك وتجميــد أصــول لمشــاركته فــي العنــف 
ضد المتظاهرين. باإلضافة إلى مديـــر إدارة املخابـــرات الجوية اللواء جميل الحسن المتهم بارتكاب جرائم 
قتــل وتعذيــب وانتهــاكات متعــددة، وفرضــت عليــه الســلطات األوروبيــة عــام 2011 قيــود تحــرك وتجميــد 

أصــول لمشــاركته فــي العنــف ضــد المتظاهريــن.

وعلــى الصعيــد نفســه أصــدر قضــاة فرنســيون مذكــرات توقيــف دوليــة )8 أكتوبـــر 2018( ضــد ثالثــة 
مــن كبــار ضبــاط النظــام الســوري؛ وهــم علــي مملــوك، وجميــل حســن، وعبــد الســالم محمــود مديـــر فــرع 
فــي جرائــم ضــد  التــورط  بتهــم  العســكري،  المــزة  فــي مطــار  الجويــة  اعتقــال املخابـــرات  فــي مركــز  التحقيــق 
اإلنســانية، كمــا وجهــت لعبــد الســالم محمــود تهــم التــورط فــي جرائــم حــرب، علــى خلفيــة اختفــاء وتعذيــب 
وقتــل كل مــن: مــازن وباتريــك عبــد القــادر الدبــاغ، مــن حاملــي الجنسيتيـــن الفرنســية والســورية. وكان مــازن 
وباتريــك قــد تعرضــا لالعتقــال مــن قبــل ضبــاط املخابـــرات الجويــة الســورية فــي نوفمبـــر 2013، حيــث جــرى 
احتجازهمــا فــي مطــار المــزة العســكري. وتــم رفــع القضيــة بفرنســا فــي أكتوبـــر 2016 مــن قبــل عبيــدة الدبــاغ، 
والفيدراليــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان )FIDH( ، والرابطــة الفرنســية لحقــوق اإلنســان  )LDH( وبدعــم مــن 

.)SCM( المركــز الســوري لإلعــالم وحريــة التعبيـــر
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ويأتـــي ذلــك القــرار كجــزء مــن تحقيــق قضائــي يتضمــن ملــف »قيصــر« الشهيـــر الــذي اســتطاع تهريــب 
مــا يقــارب 50 ألــف صــورة للمعتقليـــن القتلــى فــي ســجون وأفــرع نظــام بشــار األســد مــا بيـــن عامــي 2011 
 مماثلــة فــي الواليــات المتحــدة بنــاء علــى دعــوى قضائية 

ً
و2013، حيــث ُيتوقــع أن يواجــه علــي مملــوك أحكامــا

رفعتهــا عائلــة المصــور الفرنســـي »ريمــي أوشــليك«، وعائلــة المراســلة األمريكيــة “مــاري كولفيــن، اللذيـــن قتــال 
عــام 2012 بســبب قصــف النظــام الوح�ضــي علــى مدينــة حمــص الســورية.

اآلليات المتاحة للمساءلة واملحاسبة:

الواســعة  النظــام وحملــه علــى وقــف االنتهــاكات  فــي مواجهــة   
ً
 واعــدا

ً
القانونـــي مجــاال المســار  يمثــل 

التـــي دأب علــى ارتكابهــا منــذ نحــو خمســة عقــود، وذلــك فــي مقابــل تراجــع الملــف العســكري وجمــود المســار 
السيا�ضــي، حيــث تتجــه سياســات العديــد مــن الــدول نحــو مماهــاة الموقــف الروســـي فــي إعــادة تأهيــل النظام 

األســد، ومنحــه الشــرعية التـــي فقدهــا، وتطبيــع العالقــات معــه.

وقــد ســارت الوســاطة األمميــة بهــذا االتجــاه، حيــث اســتبعدت المواضيــع الشــائكة مثــل املحاســبة 
والعدالــة االنتقاليــة، وغضــت الطــرف عــن ملفــات التهجيـــر واإلخفــاء القســري والمعتقليـــن بهــدف إنجــاح 
جهــود تشــكيل اللجنــة الدســتورية، وفــي ظــل تعثــر الوســاطة األمميــة وعــدم قدرتهــا علــى إقنــاع النظــام فــي 
فــي التفكيـــر بجديــة حــول الوســائل  بــدأت العديــد مــن األطــراف  تلــك اللجنــة،  فــي تشــكيل  التعــاون معهــا 

المتاحــة لنـــزع الشــرعية عــن النظــام، ومــن أهمهــا:

اإلطار الوطنـي للمساءلة:

بالنزاهــة  يتســم  قضائــي  جســم  وجــود  الخيــار  هــذا  يتطلــب  الســورية:  املحاكــم  فــي  قضايــا  رفــع   -1
والحياد، وهو أمر غيـــر متوفر في ظل حكم بشــار األســد، وذلك نتيجة تف�ضــي املحســوبية والفســاد وتدخل 
الســلطة التنفيذيــة فــي عملــه وهيمنــة المؤسســات األمنيــة عليــه. ومــن غيـــر الممكــن افتـــراض اســتقاللية 
القضــاء الســوري فــي ظــل الصالحيــات التـــي يمنحهــا دســتور النظــام لبشــار األســد الــذي يـــرأس وفــق بنــوده 

مجلــس القضــاء األعلــى وينــوب عنــه وزيـــر العــدل. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه يتوفــر فــي ســوريا عــدد ال يســتهان بــه مــن القضــاة المنشقيـــن عــن النظــام، 
والذيـــن يملكــون الكفــاءة والخبـــرات الالزمــة لرفــع قضايــا ضــد رمــوز النظــام لــو توفــرت فــي المناطــق التـــي ال 
تتبــع للنظــام مجــال إنشــاء محاكــم وطنيــة ومنحهــا صالحيــة إصــدار األحــكام بهــذا الشــأن. وعلــى الرغــم مــن 
محدوديــة أثــر تلــك األحــكام، إال أنــه ســيكون لمثــل تلــك املحاكمــات أثــر رمــزي غايــة فــي األهميــة لــو قــررت 

األطــراف الرئيســة تبنيهــا وتفعيلهــا علــى أرض الواقــع.

2- إنشــاء محكمــة وطنية-دوليــة مختلطــة: تشــتمل املحكمــة الوطنية-الدوليــة املختلطــة علــى مزيــج 
مــن القضــاة السورييـــن والدولييـــن، وتقــوم علــى األرا�ضــي الســورية، وتختــّص فــي محاكمــة جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد اإلنســانية التـــي ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري خــالل الســنوات الســبع الماضيــة، مدعمــة 

بخبـــرات دوليــة، وتطبــق القانــون الدولــي.

وال شــك فــي أن االســتفادة مــن الخبـــرات الدوليــة فــي املحاكــم املختلطــة يعــزز إمكانياتهــا ويـــرفع مــن ثقــة 
السورييـــن والعالــم بأســره فيهــا، إذ إنهــا تضمــن إصــدار أحــكام نزيهــة ومنصفــة، وتؤكــد علــى أن االنتقــام 
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ليــس هــو الهــدف، وأن المالحقــة لــن تشــمل مجموعــة عرقيــة أو دينيــة معينــة، بــل ســتالحق كبــار الجنــاة، 
وســيمنح مثــل ذلــك الخيــار ثقــة أكبـــر مــن املجتمــع الدولــي بالنظــام الجديــد والتزامــه بالعدالــة والمصالحــة، 
وُيثبــت أنــه ال مــكان لسياســات الثــأر أو االنتقــام ضمــن بـــرنامجه، ولذلــك فــإن مســألة بنــاء الثقــة فــي تلــك 

املحكمــة تمثــل أهميــة بالغــة. 

رحــت مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة عــام 2012، إال أن الجامعــة 
ُ
جديـــر بالذكــر أن هــذه الفكــرة ط

 فــي تحقيــق هــذه الفكــرة. وكان السفيـــر األمريكــي الســابق لشــؤون جرائــم 
ً
لــم تتخــذ أي إجــراء للم�ضــي قدمــا

 مــن ســوريا والعــراق، وذلــك 
ً
الحــرب، ديفيــد شــيفر، قــد اقتـــرح آنــذاك إنشــاء محكمــة مختصــة تغطــي كال

العدالــة للضحايــا. وبيـــن شــيفر أن هــذه  المتحــدة وحكومــة ملتزمــة بتوفيـــر  بيـــن األمــم  بتوقيــع معاهــدة 
املحكمــة ســتقوم علــى مبدأيـــن أساسييـــن، همــا: »الواليــة العالميــة« والــذي تســتطيع مــن خاللــه أي دولــة أن 
تحاكــم أي شــخص قــام بجرائــم ضــد اإلنســانية، والثانـــي مبــدأ »الواليــة القضائيــة املحليــة إلحــدى الــدول 
املحاكــم  مــن  املحاكــم األمريكيــة والعديــد  فــي  متبــع  هــو  والــذي  األثــر،  لمبــدأ   

ً
الدولــة« وفقــا خــارج حــدود 

األخــرى، ولكــن هــذا االقتـــراح لــم تتــم االســتجابة لــه لعــدة أســباب لوجســتية وماديــة وسياســية، باإلضافــة 
إلــى ســبب رئيــس يتمثــل فــي عــدم توفــر أيــة موافقــة عربيــة مجــاورة علــى القيــام بهــذه الخطــوة الجريئــة.  

3- تشــكيل تحالــف بيـــن المنظمــات الوطنيــة لدعــم جهــود المســاءلة: فــي ظــل الظــروف القهريــة 
 ولكــن خــارج المؤسســات الرســمية، 

ً
التـــي تمــر بهــا البــالد، يبقــى مجــال الحــراك القانونـــي والقضائــي متاحــا

حيــث يتعيـــن علــى الجهــات الفاعلــة ومنظمــات املجتمــع المدنـــي تشــكيل آليــات تنســيقية وتحالفــات فاعلــة 
لتوثيــق االنتهــاكات وحفظهــا بطــرق قانونيــة لتقديمهــا للقضــاء الــذي ســيقام فــي ســوريا المســتقبل.

ويمكن أن يعمل ذلك التحالف أو اآللية التنسيقية المشتركة على عدة ملفات أبـرزها: 

إنشــاء وحــدة قانونيــة خاصــة مــن قبــل خبـــراء قانونييـــن مستقليـــن بشــرط أن تكــون الــدول ذات - 
 بأنــه لــن 

ً
الصلــة علــى اســتعداد للتعــاون طواعيــة أو مــن خــالل اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف.  علمــا

 علــى النظــام الســوري، وهنــاك عــدد 
ً
يكــون لهــذه الوحــدة أثــر قانونـــي علــى األرض إال أنــه سيشــكل ضغطــا

متزايــد مــن الــدول األعضــاء بمــا فــي ذلــك المملكــة المتحــدة التـــي بــدأت بتأييــد هــذا النهــج.

األســلحة -  اســتخدام  علــى  النظــام  ملحاســبة  الــدول  بعــض  تبذلهــا  التـــي  الدوليــة  الجهــود  دعــم 
الكيميائيــة وتوفيـــر الشــهود والمعلومــات والدعــم لهــا، وأبـــرزها مبــادرة وزيـــر الخارجيــة الفرنســـي جــان إيــف 
لودريــان )22 ينايـــر 2018( التـــي تتضمــن 30 دولــة، وتعمــل علــى منــع مســتخدمي الســالح الكيميائــي مــن 
اإلفــالت مــن العقــاب، وتتضمــن المبــادرة إعــداد لوائــح باألشــخاص المشــتبه بهــم« فــي هــذا املجــال، وتوعيــة 
باســتخدام  المتورطيـــن  المسؤوليـــن  حــول  يتــم جمعهــا  التـــي  بالمعلومــات  العــام  والــرأي  الدولــي  املجتمــع 
األســلحة الكيميائيــة، وإنشــاء موقــع خــاص علــى اإلنترنــت، وفــرض عقوبــات، مــن نــوع حرمــان مــن تأشيـــرات 

وتجميــد أصــول ماليــة.

دعــم الجهــود القانونيــة المبذولــة لرفــع قضايــا ضــد رمــوز النظــام فــي الــدول الغربيــة، وخاصــة فــي - 
والتوجيــه  الدعــم  وتوفيـــر  األمريكيــة،  المتحــدة  والواليــات  والنمســا  والســويد  وإســبانيا  وفرنســا  ألمانيــا 

الخصــوص. بهــذا  المبــادرات  وإطــالق  الجهــود،  هــذه  فاعليــة  لزيــادة  للضحايــا 
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تشــكيل لجنــة وطنيــة لتق�ضــي الحقائــق، تعمــل علــى إصــدار مــواد علميــة وموثقــة تســهم فــي معرفــة - 
الحقيقــة بالنســبة للضحايــا وذويهــم، وتشــمل التعريــف بكيفيــة ارتــكاب الجنايــات واالنتهــاكات ومتــى وأيـــن 
ومــن الفاعــل ولمــاذا. كمــا تشــمل معرفــة مــكان دفــن الجثــث فــي حــال عــدم تســليمها لذويهــا. وتقــوم بإجــراء 
البحوث، وإقامة جلســات علنية، وتوظيف كافة اآلليات المناســبة األخرى للّتثبت من الحقائق المتعلقة 

باالنتهــاكات الســابقة لحقــوق اإلنســان والقوانيـــن الدوليــة التـــي ترعاهــا.

ــدة وتّتخــذ خطــوات -  تولــي ملــف جبـــر الضــرر الــذي تعتـــرف الحكومــات مــن خاللــه باألضــرار المتكبَّ
 مــا تتضّمــن هــذه المبــادرات عناصــر ماديــة )كالمدفوعــات النقديــة أو الخدمــات الصحّيــة 

ً
لمعالجتهــا. وغالبــا

 عــن أشــكال رمزيــة كاالعتــذار العلنـــي أو إحيــاء يــوم للذكــرى. ويعتبـــر التعويــض 
ً
علــى ســبيل المثــال( فضــال

ومعاشــات  واأليتــام،  لألرامــل  تصــرف  رواتــب  ويشــمل  التعويــض،  أوجــه  مــن  فقــط   
ً
واحــدا  

ً
وجهــا المالــي 

 
ً
 واعتــذارا

ً
تقاعديــة ومنــح دراســية إلــى جانــب تقديــم الدعــم النف�ضــي. كمــا تتضمــن اإلجــراءات الرمزيــة اعترافــا

 مــن رئيــس الدولــة الســورية المســتقبلية باســم املجتمــع الســوري عــن كافــة األخطــاء التـــي تــم ارتكابهــا 
ً
رســميا

بحــق الضحايــا، باإلضافــة إلــى مبــادرات تخليــد ذكــرى الضحايــا.

وضع محددات وطنية إلصالح المؤسســات العســكرية واألمنية والقضائية واالقتصادية والتربوية - 
والثقافية، وتفكيك آلية االنتهاكات البنيوية بالوسائل المناسبة وضمان عدم تكرار االنتهاكات الجسيمة 

لحقوق اإلنســان واإلفالت من العقاب، وبناء مؤسســات قائمة على الكفاءة والشــفافية وتكافؤ الفرص. 

وضــع أطــر قانونيــة جديــدة للمرحلــة االنتقاليــة تتضمــن اعتمــاد تعديــالت دســتورية، واالنضمــام - 
للمعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان لضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان وتشــجيعها.

توفيـــر االستشــارات املجتمعيــة لمســاعدة مالييـــن المتضرريـــن فــي المطالبــة بحقوقهــم، والحصــول - 
والمصالحــة  المســاءلة  وتحقيــق  الضــرر  لجبـــر  الوطنيــة  المشــاورات  وإجــراء  الالزمــة،  التعويضــات  علــى 

الشــامل الــذي ســيتم اعتمــاده.

اإلطار الدولي للمساءلة:

1-املحكمــة الجنائيــة الدوليــة: وهــي منظمــة حكوميــة دوليــة ومحكمــة دوليــة مقّرهــا الهــاي بهولنــدا، 
وتتمتــع بصالحيــة محاكمــة األفــراد علــى جرائــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب 
الدولية. والغرض من املحكمة الجنائية الدولية هو استكمال النظم القضائية الوطنية القائمة، وبالتالي 
ال يجــوز لهــا ممارســة واليتهــا القضائيــة إال عنــد اســتيفاء شــروط معينــة، كأن تكــون املحاكــم الوطنيــة غيـــر 
راغبــة أو غيـــر قــادرة علــى مقاضــاة املجرميــن. وقــد بــدأت املحكمــة الجنائيــة الدوليــة عملهــا فــي مطلــع يوليــو 

2002، وهــو التاريــخ الــذي دخــل فيــه نظــام رومــا األساســـي حيــز التنفيــذ)1(.

علــى  القــادرة  الوحيــدة  القضائيــة  الجهــة  الدوليــة«  الجنائيــة  »املحكمــة  عتبـــر 
ُ
ت الحالــي  الوقــت  وفــي 

محاســبة مجرمــي الحــرب، إال أن عــدم توقيــع النظــام علــى نظــام رومــا األساســـي جعــل مطالبــة املحكمــة 
بالتدخل في القضية السورية يحتاج لقرار من األمم المتحدة، األمر الذي عرقلته كل من روسيا والصيـن 

 
ً
)1(  نظام روما األسا�ضي: معاهدة متعددة األطراف تعمل كوثيقة تأسيس للمحكمة الجنائية الدولية. تصبح الدول طرفا

 أعضاء في املحكمة الجنائية الدولية، وهنالك نحو 123 دولة طرف 
ً
فيه عبـر التصديق عليه، وتصبح بالضرورة دوال

في نظام روما األساسـي وبالتالي أعضاء في املحكمة الجنائية الدولية. 
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بتكــرار اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( لمنــع صــدور قــرار بإحالــة الملــف الســوري إلــى تلــك املحكمــة. كمــا 
 فــي إحالــة الملــف الســوري إلــى املحكمــة الجنائيــة عنــد الــدول الرئيســية فــي 

ً
أن الرغبــة غيـــر متوفــرة أساســا

مجلــس األمــن، وفــي مقّدمتهــا الواليــات المتحــدة. أضــف إلــى ذلــك أن مجلــس األمــن، منــذ تأســيس املحكمــة، 
لــم يقــم إال بإحالــة ملفيـــن اثنيـــن إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة: ملــف دارفــور وملــف ليبيــا.

يمكــن  طــرق  أربعــة  فهنالــك   ،
ً
مغلقــا يــزال  ال  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  مجــال  أن  ذلــك  يعنـــي  وال 

هــي:  خاللهــا،  مــن  ســوريا  فــي  الصالحيــة  امتــالك  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 

إحالة ملف سوريا إلى املحكمة الجنائية الدولية من مجلس األمن في األمم المتحدة. ـ 1

أن تمنح سوريا طواعية االختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية لحاالت معينة فقط. ـ 2

انضمام سوريا للمحكمة الجنائية الدولية من خالل االنضمام إلى نظام روما األسا�ضي. ـ 3

 من تلقاء نفسه. ـ 4
ً
إطالق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا

ويجدر التنبيه إلى أهمية العمل على استصدار تقديـر نيابـي بموجب نظام روما األساسـي للمحكمة 
 فــي نظــام رومــا األسا�ضــي، إال أن المدعــي العــام 

ً
الجنائيــة الدوليــة: فعلــى الرغــم مــن أن ســوريا ليســت طرفــا

ــرر ذلــك التحقيــق فــي ســوريا بمبادرتــه الخاصــة، وســيكون لمثــل 
ّ
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يمكنــه إذا ق

هــذا القــرار أهميــة كبيـــرة لــو تــم التوصــل إليــه.

2- إنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة بســوريا: يمكــن لمثــل هــذه املحكمــة أن تضمــن عدالــة حقيقيــة 
 يســتند 

ً
وفعالــة ملحاســبة كبــار المرتكبيـــن فــي ســوريا. ولكــن تشــكيل هــذه املحكمــة معّقــد للغايــة، ألنــه أيضــا

 إلقامــة هــذه املحكمــة والعــدد املحــدود 
ً
إلــى وجــود رغبــة دوليــة فــي ذلــك. أضــف إلــى ذلــك الكلفــة العاليــة جــّدا

 الــذي يمكنهــا محاكمتــه، كحــال املحكمــة الدوليــة الخاصــة بمحاكمــة مجرمــي الحــرب فــي يوغســالفيا 
ً
جــّدا

تثبــت  لــم  ولكنهــا  نزاهتهــا  أثبتــت  التـــي  املحاكــم،  هــذه  مثــل  شــهيته إلنشــاء  فقــد  قــد  العالــم  إن  الســابقة. 
نجاعتهــا. وقــد حاولــت بعــض الــدول طــرح فكــرة إقامــة محكمــة دوليــة خاصــة علــى غــرار »محكمة الحريـــري«، 
 من مجلس األمن، والذي ســيلقى نفس مصيـــر مشــاريع القرارات التـــي 

ً
ولكن مثل هذا اإلجراء يتطلب قرارا

حاولــت تجريــم نظــام األســد فــي مجلــس األمــن بســبب الفيتــو الروســـي والصينـــي المــزدوج.

 
ً
 واســعا

ً
3- مقاضــاة رمــوز النظــام عبـــر مفهــوم الواليــة القضائيــة العالميــة)1): والــذي يمثــل مجــاال

الدولي  القانون  انتهاكات  وقوع  منع  لضمان  األساسية  األدوات  أحد  العالمي  القضائي  االختصاص  مبدأ  يعتبـر    )1(

اإلنساني، والمعاقبة عليها في حال ارتكابها من خالل فرض العقوبات الجنائية، وهو يشكل استثناء لمبدأ اإلقليمية 

في القوانيـن الوطنية، فهو ينطلق من فكرة الدفاع عن المصالح والقيم ذات البعد العالمي، ومنح أي قاٍض وطنـي 

الحق في توقيف ومحاكمة المشتبه به بارتكاب الجرائم المذكورة في اتفاقيات جنيف األربع، واتفاقية روما المنشئة 

للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية 

لع دولة جرت فيها انتهاكات خطيـرة للقانون الدولي 
َّ
مرتكبها أو جنسية الضحايا. ويتم ممارسة هذا المبدأ عندما ال تط

اإلنسانـي بمسؤوليتها التخاذ إجراءات قانونية في مباشرة التحقيق في االدعاءات المتعلقة بتلك االنتهاكات ومحاكمة 

مرتكبيها.
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فــي الــدول الغربيــة التـــي تســمح تشــريعاتها ومحاكمهــا بمالحقــة المشــتبه  لرفــع قضايــا ضــد رمــوز النظــام 
الجريمــة  ارتــكاب  ومــكان  جنســياتهم،  عــن  النظــر  بغــض  اإلنســان  لحقــوق  جســيمة  مخالفــات  بارتكابهــم 
 عــن االختصــاص 

ً
 بــأن االختصــاص القضائــي العالمــي ليــس بديــال

ً
المزعومــة، وتقديمهــم إلــى محاكمهــا، علمــا

 له في منع إفالت املجرميـــن من المالحقة واملحاسبة، وهو بهذه الصفة، يقوم 
ً
الوطنـــي،  بل يشكل امتدادا

بمهمــة النظــر فــي الجرائــم ومالحقــة مرتكبيهــا نيابــة عــن املجتمــع الدولــي، وهــي مهمــة ترتكــز علــى التضامــن 
 ومنــع املجرميـــن المتهميـــن بجرائــم 

ً
اإلنسانـــي للدفــاع عــن مصلحــة الشــعوب والــدول بـــرمتها وحمايتهــا جنائيــا

خطيـــرة مــن التمتــع بحــق اللجــوء.

وبنــاء علــى ذلــك المفهــوم فإنــه يمكــن مالحقــة مجرمــي الحــرب فــي محاكــم بعــض الــدول املحليــة تحــت 
أو  تــّورط مواطنيهــا  للدولــة والتـــي تســمح بمحاكمــة جرائــم معينــة حتــى دون  العالميــة  الواليــة القضائيــة 
أراضيهــا. ويمكــن اســتخدام الواليــة القضائيــة العالميــة ضــد مسؤوليـــن حالييـــن أو سابقيـــن فــي نظــام األســد 

ّممــن يــزورون أو يقيمــون اآلن فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة. 

ويمكــن أن يكــون هــذا الخيــار أكثــر قابليــة للتطبيــق لــدى فــرار كبــار قــادة النظــام إلــى أوروبــا فــي فتـــرة 
اإلبــادة  جرائــم  فــي  بتورطهــم  المشــتبه  الرواندييـــن  الزعمــاء  فرنســا  حاكمــت  كمــا   

ً
تمامــا األســد،  بعــد  مــا 

الجماعيــة، وقــد ســبق الحديــث عــن القضايــا التـــي تــم رفعهــا فــي الســويد وألمانيــا وفرنســا وإســبانيا والنمســا 
مــن خــالل مفهــوم الواليــة القضائيــة العالميــة.

ضــد  دعــاوى  رفــع  يمكــن  املحليــة«:  القضائيــة  »الواليــة  مفهــوم  عبـــر  النظــام  رمــوز  مقاضــاة   -4
مجرمــي الحــرب مــن خــالل الواليــة القضائيــة املحليــة علــى أســاس ازدواج الجنســية، ووفقــا لذلــك يمكــن أن 
يحاكــم األفــراد مــن قبــل دولتهــم، حيــث يحمــل العديــد مــن الجنــاة والضحايــا جنســيات مزدوجــة، وخاصــة 
دول االتحــاد األوروبـــي التـــي تســتخدم الواليــة القضائيــة املحليــة ضــد مزدوجــي الجنســية الذيـــن عــادوا مــن 
إلــى  فــي حــق متهميـــن ثبــت انتماؤهــم  ســوريا، وعلــى رأســها فرنســا وألمانيــا، حيــث مارســت تلــك الســلطات 

تنظيمــات إرهابيــة مثــل »داعــش« و»القاعــدة«.

كمــا يمكــن لعائــالت مزدوجــي الجنســية الذيـــن تّعرضــوا النتهــاكات علــى يــد عناصــر النظــام المطالبــة 
بالتعويضــات مــن نظــام األســد عــن طريــق محكمــة محليــة، حيــث رفعــت عائلــة ســتيفن ســوتلوف )صحفــي 
أمريكــي قتــل علــى يــد داعــش( دعــوى قضائيــة فــي محكمــة اتحاديــة أمريكيــة ضــد النظــام، واتهمــت فيهــا األســد 

بتوفيـــر المــال، والمــواد، والدعــم العســكري لداعــش ّممــا »أدى إلــى اختطــاف وقتــل ســتيفن ســوتلوف«.

املجاالت المتاحة لدعم جهود املحاسبة:

علــى الرغــم مــن الجهــود التـــي بذلتهــا المنظمــات الســورية فــي مجــال املحاســبة، إال أنــه ال يــزال هنالــك 
مجــال كبيـــر للعمــل مــع الســلطات الغربيــة لضمــان محاســبة رمــوز النظــام وجلبهــم للعدالــة، حيــث يمكــن 
القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  صفــوف  ضمــن  المتخصصــة  الحــرب  جرائــم  وحــدات  مــع  تعــاون  عالقــة  إقامــة 
القضائــي  التعــاون  التابعــة لالتحــاد األوروبي« ووحــدة  اإلبــادة الجماعيــة  واالدعــاء، وعلــى رأســها »شــبكة 
التابعــة لالتحــاد األوروبـــي )Eurojust( وهــي عبــارة عــن جهــاز تعــاون قضائــي فــي االتحــاد األوروبــي، مهمتــه 
مســاندة وتعزيــز التعــاون بيـــن جهــات التحقيــق واالدعــاء داخــل االتحــاد فــي مــا يتعلــق بالجرائــم الخطيـــرة، 
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وتتمتــع بآليــة تنســيق بيـــن أجهــزة االدعــاء لتبــادل المعلومــات يطلــق عليهــا »شــبكة نقــاط االتصــال الخاصــة 
باألشــخاص المسؤوليـــن عــن اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم الحــرب« )شــبكة االتحــاد 
األوروبـــي لإلبــادة الجماعيــة(، حيــث تعقــد شــبكة االتحــاد األوروبـــي لإلبــادة الجماعيــة اجتماعــات نصــف 
النرويــج،  فــي االتحــاد، وكذلــك  الــدول األعضــاء  مــن جميــع  يتبــادل خاللهــا املحققــون والمدعــون  ســنوية 
وسويســرا، وكنــدا، والواليــات المتحــدة، ويتبادلــون الخبـــرات وطــرق العمــل، وتوفــر الشــبكة منتــًدى مهمتــه 
الدوليــة  بالجرائــم  يتصــل  مــا  فــي  األوروبـــي  االتحــاد  داخــل  المعــارف  وتشــارك  التعــاون  تســهيل  األساســية 
الخطيـــرة. حيــث يتعيـــن علــى المنظمــات الســورية المعنيــة بملــف المســاءلة التعــاون مــع تلــك الشــبكات، 

ــالع بواليتهمــا وتقديــم الدعــم المعلوماتـــي لهــا. ِ
ّ
وإمدادهــا بالمــوارد الكافيــة لالط

ويمكــن فــي الوقــت نفســه االســتفادة مــن وحــدات جرائــم الحــرب المتخصصــة ضمــن هيئــات إنفــاذ 
القانــون واالدعــاء بهــدف التصــدي للجرائــم الدوليــة الجســيمة المرتكبــة بالخــارج، وخاصــة ألمانيــا التـــي 
كانــت أول دولــة ُيــدان فيهــا شــخص علــى جرائــم إبــادة جماعيــة بنــاء علــى مبــدأ الواليــة القضائيــة العالميــة 
بعــد إنشــاء وحــدات جرائــم الحــرب فــي 2009، والتـــي تمكــن مــن خاللهــا قا�ضــي االدعــاء األلمانـــي التحقيــق 
فــي جرائــم دوليــة خطيـــرة ارتكبــت فــي روانــدا وشــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والعــراق. كمــا حصــل 
كبــت 

ُ
االدعــاء فــي الســويد مــن طرفــه علــى أول ُحكــم إدانــة فــي جرائــم الحــرب عــام 2006، بشــأن فظائــع ارت

إنشــاء وحــدات  تحــت 6 قضايــا أخــرى منــذ 
ُ
فــي عــام 1993، ثم ف الســابقة  فــي يوغوســالفيا  النـــزاع  خــالل 

جرائــم الحــرب الســويدية، بحــق أفــراد اُتهمــوا فــي جرائــم دوليــة خطيـــرة وقعــت أثنــاء النزاعــات فــي كل مــن 
 بــأن هنالــك وحــدة متخصصــة فــي جرائــم الحــرب فــي جهــاز 

ً
يوغوســالفيا الســابقة وروانــدا والعــراق. علمــا

 بالتحقيــق فــي الجرائــم الدوليــة الخطيـــرة، ويوجــد كذلــك »فريــق 
ً
الشــرطة الســويدي، وهــو مكلــف حصــرا

العــام، يعمــل 4 منهــم  مــن 8 معاونيـــن للمدعــي  يتبــع لالدعــاء الســويدي، ويتكــون  ادعــاء جرائــم الحــرب« 
عــن  ويتعاونــون  الخطيـــرة  الدوليــة  الجرائــم  فــي  التحقيقــات  ويقــودون  القضايــا،  هــذه  علــى  كامــل  بــدوام 
كثــب مــع هيئــة جرائــم الحــرب، وال يحتاجــون إلــى تصريــح مــن القضــاء لفتــح تحقيقــات رســمية، كمــا هــو 
وحــدة  األلمانيــة  االتحاديــة  الشــرطة  ولــدى  باإلجــراءات.  التعجيــل  إلــى  يــؤدي  مــا  أخــرى،  دول  فــي  الحــال 
دعــى »الوحــدة المركزيــة لمكافحــة جرائــم الحــرب والجرائــم المتصلــة بموجــب قانــون الجرائــم 

ُ
متخصصــة ت

 Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen und weiteren( »ضــد القانــون الدولــي
 شــرطة، وتتعــاون بشــكل 

َ
Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch(، والتـــي يعمــل فيهــا 13 ضابــط

روتينـــي مــع مترجميـــن وباحثيـــن وعامليـــن بالدعــم الفنـــي منتدبيـــن مــن الشــرطة االتحاديــة، وكذلــك تتعــاون 
مــع استشارييـــن خارجييـــن. باإلضافــة إلــى »وحــدة جرائــم الحــرب« التابعــة لالدعــاء االتحــادي، والمعنيــة 

بالمالحقــة القضائيــة فــي الجرائــم الدوليــة الجســيمة بموجــب قانــون الجرائــم ضــد القانــون الدولــي. 

كما يتعيـــن العمل على رفع المزيد من القضايا ضد النظام من خالل توظيف قوانيـــن دول االتحاد 
األوروبـــي فــي مجــال محاســبة مرتكبـــي الجرائــم الجســيمة فــي ســوريا، وخاصــة منهــا الســويد التـــي اعتمــدت 
فــي يونيــو 2014 قانــون: »المســؤولية الجنائيــة عــن اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم 
صالحيــات  يتضمــن  إذ  الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  المن�ضــئ  رومــا  نظــام  مــن  بنــوده  وتنطلــق  الحــرب«، 
المالحقــة القضائيــة فــي جرائــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب، ويضــم مختلــف 
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أشــكال المســؤولية الجنائيــة المســتخدمة عــادة فــي القانــون الجنائــي الدولــي، بمــا يشــمل مســؤولية القيــادة، 
ويمنــح صالحيــات النظــر فــي أمــر جرائــم الحــرب التـــي وقعــت قبــل بــدء نفــاذ القانــون فــي 2014 بموجــب قانــون 
 لقانــون العقوبــات الســويدي، فاملحاكــم 

ً
العقوبــات الســويدي بصفتهــا »جرائــم ضــد القانــون الدولــي«. ووفقــا

اإلنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب  جرائــم  شــأن  فــي  »خالصــة«  عالميــة  قضائيــة  بواليــة  تتمتــع  الســويدية 
واإلبــادة الجماعيــة، مــا يعنـــي عــدم الحاجــة إلــى صلــة تربــط الســويد بالجريمــة حتــى تفتــح مالحقــة قضائيــة 
بشــأنها، حتــى إذا كانــت قــد ارتكبــت خــارج الســويد ولــم يكــن الجانـــي أو الضحايــا مواطنيـــن سويدييـــن أو 
 فــي القضيــة بنــاء 

ً
مقيميـــن علــى أرا�ضــي الســويد، ويتمتــع االدعــاء بســلطة تقديـــرية فــي اختيــار الم�ضــي قدمــا

علــى األدلــة المتوفــرة لــه، لكــن االدعــاء ملــزم بالتحقيــق فــي حــال وجــود أدلــة كافيــة. وكذلــك ألمانيــا التـــي 
دمجــت نظــام رومــا المن�ضــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بقوانينهــا املحليــة عــن طريــق قانــون الجرائــم ضــد 
فــي 2002، وُيعــّرِف قانونهــا جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية واإلبــادة الجماعيــة  القانــون الدولــي 
باالتســاق مــع معاهــدة املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كمــا تــرد نصــوص مهمــة عــن مســؤولية القيــادة بصفتهــا 
مــن ضمــن أشــكال المســؤولية الجنائيــة. بموجــب القانــون األلمانــي، ممــا يمنــح الســلطات األلمانيــة الحــق 
فــي التحقيــق فــي الجرائــم الدوليــة الجســيمة المرتكبــة بالخــارج والمالحقــة القضائيــة عليهــا حتــى إن لــم يكــن 

للجرائــم صلــة مــا بألمانيــا.

وتتطلــب تلــك المهــام األساســية؛ توفيـــر التأهيــل والتدريــب المناســب للسورييـــن العامليـــن بوحــدة 
جرائــم الحــرب، بمــا يتســق مــع توفيـــر الشــروط الالزمــة ملحاكمــات عادلــة، واستكشــاف الخيــارات المتاحــة 
فــي المــداوالت المتصلــة بالجرائــم الدوليــة الخطيـــرة، عنــد  لتحسيـــن تدابيـــر الحمايــة المتوفــرة للشــهود 
الــدول  فــي  إلــى تأهيــل الضحايــا والشــهود  الــدول األخــرى. باإلضافــة  فــي  االقتضــاء، لحمايــة أهالــي الشــهود 
الغربيــة بصــورة خاصــة وتوعيتهــم بحقهــم فــي تبليــغ الشــرطة بالجرائــم وبالمشــاركة فــي المــداوالت الجنائيــة، 
بمــا يشــمل إتاحــة معلومــات لهــم عــن اإلجــراءات واجبــة االتبــاع، وتوفيـــر االســتمارات اإللكترونيــة، وأيــة 
الجرائــم  شــهود  أو  ضحايــا  اتصــال  كيفيــة  حــول  الجمهــور،  مــع  التواصــل  فــي  مماثلــة مســتخدمة  وســائل 
الدوليــة الجســيمة بوحــدات جرائــم الحــرب المتخصصــة، وترجمــة القــرارات واألحــكام والبيانات الصحفية 
المهمــة والمواقــع اإللكترونيــة التـــي بهــا معلومــات ذات صلــة بالقضايــا الخاصــة بالجرائــم الواقعــة فــي ســوريا 
الصحفيــة  بالمؤتمــرات  النطــاق  واســعة  فعاليــات  وعقــد  واإلنجليزيــة،  كالعربيــة  المناســبة،  اللغــات  إلــى 

والفعاليــات التـــي تناقــش فيهــا وحــدات جرائــم الحــرب عملهــا، فــي أوســاط املجتمــع الســوري.

ويمكــن تعزيــز فــرص المســاءلة واملحاســبة مــن خــالل التعــاون مــع الســلطات القانونيــة والقضائيــة 
لـــ  التابعــة  الجماعيــة  واإلبــادة  اإلنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب  لجرائــم  مركزيــة  بيانــات  قاعــدة  إلنشــاء 
»هيئــة االتحــاد األوروبـــي إلنفــاذ القانــون« )Europol( وضمــان تجهيزهــا بالدعــم الكافــي فيمــا يخــص القــدرات 
التحليليــة، وتعزيــز ســبل التعــاون مــع اآلليــة الدوليــة املحايــدة والمســتقلة المعنيــة بســوريا وضمــان تكامــل 
األدوار وتفــادي تكــرار األعمــال فــي الهيئتيــن. إضافــة إلــى تذليــل الصعوبــات المتعلقــة بتوفيـــر المعلومــات 
وإجــراء  األوروبــي،  االتحــاد  حــدود  خــارج  االنتهــاكات  وتوثيــق  المعنيــة،  الــدول  نطــاق  خــارج  المطلوبــة 
المقابــالت وتوفيـــر األدلــة والشــهود، والتنســيق مــع الجاليــات الســورية فــي أوروبــا لمعالجــة مشــكالت قلــة 
الوعــي، وتخطــي حواجــز اللغــة، وضعــف ثقــة طالبـــي اللجــوء بالســلطات، والعمــل علــى تحويــل المعلومــات 
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التـــي يتــم جمعهــا إلــى أدلــة تثبــت قيــام رمــوز النظــام بانتهــاك القانــون اإلنسانـــي الدولــي وانتهــاكات حقــوق 

اإلنســان، وإعــداد ملفــات بهــدف تيسيـــر وتســريع اإلجــراءات الجنائيــة العادلــة والمســتقلة بمــا يتما�ضــى مــع 

معاييـــر القانــون الدولــي لــدى املحاكــم الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

: الم�ضي في مسار املحاسبة:
ً
ثالثا

كبيـــرة، حيــث  تحــوالت  عــام 2018  مــن  الثانـــي  النصــف  منــذ  الســورية  السياســية  الســاحة  تشــهد 

تتعــرض المعارضــة لضغــوط كبيـــرة بهــدف االنخــراط فــي عمليــة إصــالح دســتوري تتضمــن بقــاء بشــار األســد 

فــي الحكــم، والقبــول بتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تحــت رئاســته.

ويبــدو أن المواقــف الرســمية للعديــد مــن الــدول الغربيــة والوســاطة األمميــة قــد بــدأت فــي التماهــي 

مــع الدبلوماســية الروســية التـــي تدفــع باتجــاه التوصــل إلــى حــل سياســـي يقــوم علــى أســاس وقــف القتــال 

وتقديــم المســاعدات اإلنســانية وإعــادة اإلعمــار وإقامــة عالقــات طبيعيــة مــع النظــام، وذلــك كجهــد تكميلــي 

للعمليات العســكرية الروســية التـــي أفضت إلى إعادة ســيطرة قوات النظام على مناطق واســعة من البالد.

وفــي مقابــل المصاعــب التـــي تواجههــا موســكو إلقنــاع واشــنطن ودول االتحــاد األوروبـــي لالنضمــام 

إلــى جهــود إعــادة ســتة مالييـــن مهجــر ســوري إلــى المناطــق التـــي يســيطر عليهــا النظــام، تحظــى الدبلوماســية 

الروســية بدعــم متزايــد مــن قبــل دول الجــوار الســوري؛ حيــث عبـــر العديــد مــن المسؤوليـــن المعنييـــن فــي 

تلــك الــدول عــن تأييدهــم للمبــادرة الروســية بشــأن عــودة الالجئيـــن السورييـــن، وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم 

توفــر الحــد األدنــى مــن المقومــات لضمــان عودتهــم. 

كمــا شــرعت بعــض هــذه الــدول فــي إقامــة اتصــاالت غيـــر معلنــة مــع النظــام، وإجــراء مفاوضــات علــى 

صعيــد التعــاون والتنســيق األمنـــي، ونتــج عــن ذلــك فتــح المعابـــر الحدوديــة التـــي بقيــت مغلقــة لســنوات 

طويلــة، حيــث أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية فــي شــهر أغســطس الما�ضــي عــن فتــح ســبعة معابـــر لعــودة 

الالجئيـــن السورييـــن، حيــث تأمــل موســكو فــي التوصــل إلــى خطــة مشــتركة مــع واشــنطن لعــودة الالجئيـــن 

إلــى األماكــن التـــي كانــوا يعيشــون فيهــا قبــل النـــزاع، وخاصــة عــودة الالجئيـــن مــن لبنــان واألردن، وتشــكيل 

مجموعــة عمــل مشــتركة روســية-أمريكية-أردنية بـــرعاية مركــز عمــان للمراقبــة، وتشــكيل مجموعــة عمــل 

مماثلــة فــي لبنــان.

وتتمثــل المشــكلة الرئيســة فــي هــذا المســار بســعي روســيا إلــى إعــادة تأهيــل النظــام فــي املجتمــع الدولــي، 

وتوفيـر الدعم المالي له دون النظر إلى انتهاكاته الواسعة بحق السورييـن عبـر سياسات القتل واالعتقال 

واإلخفــاء القســري والتعذيــب الممنهــج وممارســة اإلقصــاء والتمييــز الطائفــي وإذكاء االحتقــان املجتمعــي.

الناتــج  السياســـي  الموقــف  وجمــود  للمعارضــة،  العســكري  الملــف  تراجــع  يدفــع  األثنــاء  هــذه  فــي 

عــن تعنــت النظــام، ومســارعة بعــض الــدول العربيــة والغربيــة لتطبيــع العالقــات معــه، إلــى تعزيــز جهــود 
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املحاســبة التـــي تعانـــي مــن عقبــات كبيـــرة أبـــرزها التكلفــة العاليــة لإلجــراءات القانونيــة مــن محاميـــن ولجــان 

وتنســيق دولــي ومحاكــم، وعــدم وجــود جهــات ممولــة علــى الصعــد الرســمية. 

وباإلضافــة إلــى ضعــف التمويــل؛ تواجــه جهــود املحاســبة عقبــات أخــرى تتمثــل فــي عــدم رغبــة الــدول 

الفاعلــة باألمــم المتحــدة فــي إثــارة المواضيــع المتعلقــة بالعدالــة االنتقاليــة والمســاءلة وجبـــر الضــرر حتــى ال 

يؤثــر ذلــك بصــورة ســلبية علــى جهودهــا للتوصــل إلــى تفاهمــات مــع روســيا وإيـــران. 

وإذا أخذنــا فــي الحســبان عــدم وجــود أيــة حالــة مســبقة فــي تاريــخ القضــاء الدولــي لجلــب مســؤول علــى 
رأس منصبــه ملحاســبته علــى جرائمــه ضــد اإلنســانية، فــإن شــهية الــدول الداعمــة تتقلــص إزاء اللجــوء إلــى 

 
ً
المســار القانونـــي لكبــح جمــاح النظــام. كمــا أن العديــد مــن الجهــات الحقوقيــة واإلنســانية ال تهتــم كثيـــرا

بهــذا القطــاع فــي الوقــت الحالــي، ربمــا لعــدم قناعتهــا بجــدواه.

وبنــاء علــى ذلــك فإنــه بــات مــن المتعيـــن علــى المؤسســات الســورية المعنيــة باملحاســبة والمســاءلة 

أن توحــد جهودهــا بهــدف وقــف التوجهــات الدوليــة لشــرعنة نظــام األســد والتغا�ضــي عــن جرائمــه نظيـــر 

صفقــات سياســية بيـــن الــدول الفاعلــة. 

جرائمهــم  وعلــى  الجنــاة  علــى  الضــوء  مــن  المزيــد  إلقــاء  خــالل  مــن  إال  ذلــك  يتحقــق  أن  يمكــن  وال 

والســعي إلــى إدانتهــم، وتجريــم كل مــن يتعامــل معهــم أو يســعى إلــى منحهــم الشــرعية التـــي فقدوهــا جــراء 

االنتهــاكات الواســعة التـــي تورطــوا بارتكابهــا. والتذكيـــر بــأن جميــع الجنــاة، بمــا فيهــم رمــوز نظــام بشــار األســد، 

يعولــون علــى اســتعادة الشــرعية واإلمســاك بزمــام الســلطة، بهــدف اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة والقمعيــة 

والسياســية لمنــع تجريمهــم وضمــان إفالتهــم مــن العقــاب. األمــر الــذي يدفــع بالجهــات الســورية املختصــة فــي 

مجــاالت المســاءلة والحاســبة وحقــوق اإلنســان لتكثيــف جهودهــم فــي مجــاالت توثيــق االنتهــاكات وتحديــد 

الجنــاة، وضمــان محاســبتهم، بحيــث ال تســقط جرائمهــم بالتقــادم، أو تــزول مــن الوجــود تحــت شــعارات 

المصالحــة والحــل السيا�ضــي.

أمــا علــى الصعيــد السيا�ضــي؛ فتحتــاج قــوى الثــورة والمعارضــة إلــى تحسيـــن موقفهــا التفاو�ضــي فــي ظــل 

التخــاذل األممــي واملجتمعــي، وزيــادة أوراق الضغــط لديهــا فــي املحافــل الدوليــة، وذلــك مــن خــالل دعــم جهــود 

المنظمــات الســورية والدوليــة لتجريــم النظــام وإســقاط الشــرعية الدوليــة عنــه وجلــب رمــوزه إلــى العدالــة 

ومقاضاتهــم بشــتى الوســائل المتاحــة.

فــي سياســاته القمعيــة، وحملــه علــى وقــف  النظــام عــن الم�ضــي  تــردع  تلــك الجهــود أن  ومــن شــأن 

وممارســة  القســري  واإلخفــاء  القتــل  ذلــك  فــي  بمــا  ارتكابهــا،  فــي  يمعــن  يــزال  ال  التـــي  الجســيمة  االنتهــاكات 

التعذيــب الممنهــج، وتبنـــي سياســات التمييــز علــى أســس إثنيــة وطائفيــة، إذ إن الوســيلة األنجــع لوقــف 

انتهــاكات النظــام هــي تعزيــز فاعليــة وآليــات املحاســبة، وتحقيــق االعتـــراف الدولــي بهــا، والعمــل علــى تعميــق 

عزلــة النظــام مــن خــالل الملفــات القضائيــة والقانونيــة، وتســليط الضــوء علــى االنتهــاكات الواســعة التـــي ال 

يــزال يمعــن فــي ارتكابهــا. 



29

الــدول التـــي شــهدت  فــي روانــدا ويوغوســالفيا وغيـــرها مــن  ومــن خــالل اســتقراء التجــارب الســابقة 
وقــوع انتهــاكات واســعة، فإنــه مــن المؤكــد أن الجهــد المتواصــل الســتعادة حقــوق مالييـــن القتلــى والجرحــى 
والمعتقليـــن والمهجريـــن والنازحيـــن وغيـــره مــن المتضرريـــن ســيثمر مــع العمــل الــدؤوب والتحلــي بالكفــاءة 

والممارســة االحترافيــة.

وقــد عبـــر عــن ذلــك املحامــي أنــور البنـــي بقولــه: »إن األمــر أبعــد مــن أّيــة قضيــة قيــد املحاكمــة، ألن 
بنــاء الســلم المســتدام يحتــاج أن يشــعر السورييـــن بتمكنهــم مــن أدوات تحقيــق العدالــة، ليعيــدوا بناءهــا 

كمنظومــة متكاملــة تحمــي عيشــهم المشــترك فــي ســوريا«.





الفصل الثاني

أبـرز االنتهاكات التـي ارتكبها النظام 2011 - 2018
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 لبنــاء الدولــة الســورية الجديــدة 
ً
 حتميــا

ً
 لبنــاء الســالم، وتمثــل منطلقــا

ً
تعتبـــر فكــرة العدالــة أساســا

التـــي تقــوم علــى مبــدأ ســيادة القانــون، وذلــك منــذ بــدء تطبيــق فكــرة العدالــة الدوليــة فــي محاكمــة املجرميـــن 
الَنازييـــن المعروفــة باســم »محاكمــات نيورنبيـــرغ«، والتـــي أسســت لعهــد جديــد يقــوم علــى احتـــرام قيمــة 
الحيــاة اإلنســانية وتحصينهــا ضــد االنتهــاكات وسياســات التعســف، حيــث مثلــت محاكمــات مجرمــي الحــرب 
 لسياســة إنصــاف الضحايــا عبـــر إحالــة جميــع األشــخاص 

ً
« وفــي روانــدا اســتمرارا

ً
فــي يوغوســالفيا »ســابقا

المتهميـــن بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية إلــى محاكمــات دوليــة.

ويدفعنــا ذلــك للدعــوة إلــى إنصــاف مئــات اآلالف مــن السورييـــن الذيـــن قضــوا خــالل ســنوات الثــورة 
عبـــر إحالــة بشــار األســد ومعاونيــه ورؤســاء أجهزتــه األمنيــة وقــادة جيشــه للمحاكمــة العادلــة، إذ إن أيــة 
عمليــة ســالم أو تســوية سياســية البــد وأن تقــوم علــى مقومــات تضمــن نجاحهــا، وعلــى رأســها محاســبة 
ــد علــى ضــرورة 

ّ
املجرميـــن ومرتكبـــي جرائــم الحــرب، وذلــك وفــق ديباجــة قــرار مجلــس األمــن )2165( الــذي أك

ضمــان عــدم إفــالت منتهكــي القانــون اإلنسانـــي الدولــي ومرتكبـــي التجــاوزات لحقــوق اإلنســان مــن العقــاب، 
وطالــب بجلــب المسؤوليـــن عــن الجنايــات واالنتهــاكات إلــى العدالــة.

 لقــرارات الشــرعية الدوليــة وألحــكام القانــون الدولــي 
ً
وال شــك فــي أن تحقيــق العدالــة الدوليــة وفقــا

ذات الصلــة يتطلــب مــن األمــم المتحــدة اتخــاذ مواقــف حاســمة ضــد مجرمــي الحــرب ومرتكبـــي الجرائــم ضــد 
اإلنســانية فــي ســوريا، وذلــك مــن خــالل تقديمهــم إلــى العدالــة، وعلــى رأســهم بشــار األســد ومعاونيــه ورؤســاء 
أجهزتــه األمنيــة وقــادة جيشــه وكل مــن ثبــت اشــتراكه فــي ارتــكاب الجرائــم بحــق السورييـــن مــن ميليشــيات 
ثبــت بحقهــا  والتـــي  اإليـــراني،  الثــوري  الحــرس  منهــا ميليشــيا  وإيـــرانية، وخاصــة  لبنانيــة وعراقيــة  طائفيــة 
 ارتــكاب الجرائــم التـــي نصــت عليهــا المــواد 6 و7 و8 مــن قانــون رومــا األساســـي، وتورطــت جميعهــا فــي 

ً
جميعــا

التســبب بمعانــاة الشــعب الســوري، ويمكــن تفصيــل أهــم الجنايــات التـــي ارتكبتهــا هــذه األطــراف فيمــا يلــي: 
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. جرائم القتل العمد واملجازر الجماعية بحق المدنييـن:
ً
أوال

أقدمــت قــوات النظــام الســوري علــى ارتــكاب جرائــم القتــل العمــد والتصفيــة الجســدية خــارج نطــاق 
القانــون علــى نطــاق واســع وممنهــج مســتهدفة املجموعــات الســكانية المدنيــة فــي المــدن والقــرى الســورية 
بشــكل كثيــف خــالل الســنوات الماضيــة، بطريقــة عشــوائية، مســتخدمة أصنــاف األســلحة كافــة، بمــا فيهــا: 
الطيـــران الحربــي، والصواريــخ البالســتية، والبـــراميل المتفجــرة، والغــازات الســامة، واألســلحة الكيميائيــة.

وقــد تــّم توثيــق هــذه الجرائــم مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان ولجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة 
بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية المشــكلة بقــرار »د إ-1/17« بتاريــخ 23 آب/أغســطس 2011.

وكان النظام السوري قد انتهج سياسة قمع المتظاهريـن منذ آذار 2011، عبـر إطالق النار المباشر 
بأن مجموعات  االدعاء  الشهداء على  بقتلهم، وإجبار ذوي  المسلحة  املجموعات  اتهام  ثم  عليهم، ومن 
إرهابية مسلحة هي من أقدمت على قتل ذويهم، وتبـرئة أفرع النظام األمنية من ارتكاب تلك الجرائم، وقد 

تّم توثيق ذلك من قبل العديد من الشهادات الصادرة عن قضاة منشقيـن وأطباء شرعييـن.

ومع ازدياد وتيـرة الحراك الشعبـي المناهض للنظام؛ أمعنت أجهزة املخابـرات في اعتقال المدنييـن، 
، حيــث تــم 

ً
ــب قســرا  خــارج نطــاق القانــون نحــو 800 ألــف معتقــل ومغيَّ

ً
ليتجــاوز عــدد المعتقليـــن تعســفيا

 لخشــية ذويهــم 
ً
توثيــق مــا يقــارب 250 ألــف حالــة، فــي حيـــن بقــي مئــات اآلالف مــن الحــاالت غيـــر موثــق؛ نظــرا

مــن بطــش النظــام وخوفهــم مــن انتقــام فــروع األمــن مــن أبنائهــم فــي المعتقــالت، األمــر الــذي دفــع بالكثيـــر 
 ببقائهــم علــى قيــد الحيــاة، وإيثارهــم دفــع مبالــغ 

ً
منهــم لإلحجــام عــن التصريــح بمعلومــات عــن ذويهــم أمــال

للمسؤوليـــن عــن اعتقالهــم إلطــالق ســراحهم.

وقد تّم توثيق مقتل نحو 14000 معتقل تحت التعذيب، وفق الشــبكة الســورية لحقوق اإلنســان، 
ناهيــك عــن قوائــم المــوت التـــي أرســلها النظــام إلــى ذوي المعتقليـــن فــي مختلــف املحافظــات الســورية ابتــداًء 
مــن مطلــع عــام 2018، والتـــي بلــغ مجموعهــا نحــو 10000 معتقــل قضــوا نحبهــم فــي االعتقــال، وتــم الكشــف 
 قضوا تحت التعذيب، في حيـــن بـــرر النظام وفاتهم من خالل 

ً
في تلك القوائم عن نحو 1300 مغيب قســرا

تقديــم تقاريـــر طبيــة ملفقــة تزعــم أنهــم قضــوا جــراء نوبــات قلبيــة ودماغيــة وتوقــف الكلــى وأزمــات الربــو 
وغيـــرها مــن األمــراض، دون تحديــد مــكان الوفــاة أو تســليم جثمــان المعتقليـــن لذويهــم.

وفــي غضــون الســنوات الســبعة الماضيــة؛ أقدمــت الميليشــيات الطائفيــة التـــي جندهــا النظــام علــى 
 و472 امــرأة، فــي أكثــر مــن 50 مجــزرة تطهيـــر طائفــي، فــي مختلــف 

ً
 بينهــم 531 طفــال

ً
 مدنيــا

ً
قتــل 3028 ســوريا

، بينهــم 
ً
املحافظــات، وعلــى رأســها حمــص التـــي وقــع فيهــا نحــو 22 مجــزرة، أســفرت عــن مقتــل 1040 مدنيــا

 
ً
209 أطفــال و200 امــرأة. ووقعــت ثمانـــي مجــازر ذات صبغــة طائفيــة فــي حمــاة، قتــل فيهــا نحــو 197مدنيــا

 وامــرأة، كمــا وقعــت ســبع مجــازر أخــرى فــي محافظــات درعــا وطرطــوس وإدلــب وديـــر الــزور 
ً
بينهــم 40 طفــال

.
ً
قتــل فيهــا 769 مدنيــا

الحولــة  مجــزرة  ارتــكاب  يــوم  شــاهده  مــا  الحولــة  أهالــي  مــن  العكــش«)1(  »يحيــى  الشــاهد  ويـــروي 
)2012/5/25( بقولــه: »فــي الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر كان آل الســيد وآل عبــد الــرزاق مــن بلــدة تلــدو فــي 

)1(  يحيى العكش في مقابلة مع »مع العدالة«.
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الحولــة علــى موعــد مــع سكاكيـــن الغــدر واإلجــرام الممنهــج، فعلــى طريــق الســّد وّدع آل عبــد الــرزاق بالكامــل 
ــه وناحيــة القبــو مــن 

ّ
الحيــاة، وكان عددهــم 83 قضــوا شــهداء بسكاكيـــن )ميليشــيا( مــن الغــور الغربيــة وفل

العلوييـــن والشــيعة وعناصــر املخابـــرات الســورية املجرمــة، وعلــى الطريــق العــام حمص-الحولــة وبالقــرب 
 مــن آل الســيد الحيــاة، وقضــوا جميعهــم شــهداء 

ً
مــن فــرع األمــن العســكري وبــذات التوقيــت وّدع 50 فــردا

بــذات السكاكيـــن واملجرميــن، بينمــا نجــت طفلــة كانــت علــى صــدر أمهــا مــن آل كــردي التـــي قضــت شــهيدة 
لتبقــى الطفلــة حيــة تــرزق إلــى يومنــا هــذا«.

ويمكن تفصيل أهم املجازر التـي ارتكبها النظام والميليشيات الموالية له عام 2011 فيما يلي: 

بتاريــخ 2011/4/29 ارتكبــت قــوات النظــام مجــزرة مروعــة بحــق المدنييـــن فــي درعــا عنــد مســاكن - 
ضبــاط صيــدا، حيــث قتلــوا المتظاهريـــن بالرصــاص الحــي المباشــر بشــكل متعمــد، كمــا تمــت تصفيــة عــدد 

آخــر تحــت التعذيــب منهــم الشــهيد حمــزة الخطيــب، وتجــاوز عــدد الضحايــا أكثــر مــن 300 قتيــل. 

تــم حصــار حمــاة واقتحامهــا مــن قبــل قــوات النظــام، وأســفرت العمليــة عــن -  بتاريــخ 2011/8/4 
مقتــل أكثــر مــن 200 مدنــي.

 بعد اقتحام قرية كرم الزيتون حمص.- 
ً
بتاريخ 2012/3/9 أقدمت قوات النظام على قتل 47 مدنّيا

فــي قريــة -   
ً
 ســورّيا

ً
بتاريــخ 2012/4/5 نفــذت قــوات النظــام عمليــة إعــدام جماعــي لنحــو 62 مدنّيــا

إدلــب. بمحافظــة  تفتنــاز 

بتاريــخ 2012/6/6 اقتحمــت قــوات النظــام قريــة القبيـــر قــرب مدينــة حمــاة، وقتلــت 100 مدنـــي - 
 و20 امــرأة.

ً
بينهــم 20 طفــال

بتاريــخ 2012/7/12 اقتحمــت قــوات النظــام التريمســة بـــريف حمــاة بعــد قصــف عنيــف وارتكبــت - 
 .

ً
مجــزرة مروعــة راح ضحيتهــا أكثــر مــن 200 مدنــي، وتــم حــرق الكثيـــر منهــم وتصفيتهــم ميدانيــا

فــي الفتـــرة مــا بيـــن 20 و2012/8/25 قصفــت قــوات النظــام مدينــة داريــا بعــد إغــالق كافــة الطــرق - 
ومنــع ســيارات اإلســعاف مــن دخولهــا، ثــم اقتحمــت المدينــة وقامــت بتصفيــة أهلهــا، وأســفرت العمليــة عــن 

مقتــل أكثــر مــن 500 مدنــي. 

بتاريــخ 2012/9/20 وقعــت مجــزرة عيـــن عي�ضــى فــي الرقــة، عندمــا قصفــت طائــرات النظــام محطــة - 
.
ً
للوقــود، وقتــل جــراء ذلــك القصــف 55 مدنيــا

 في معرة النعمان.- 
ً
بتاريخ 2012/10/13 أقدم جيش النظام على إعدام 65 مدنّيا

فــي الفتـــرة الممتــدة مــا بيـــن 1/29 و2013/3/14 حدثــت مجــزرة نهــر قويــق بحلــب حيــث تــم العثــور - 
علــى أكثــر مــن 230 جثــة علــى ضفــاف النهــر الــذي يختـــرق مدينــة حلــب، وكانــت كافــة الجثــث مقيــدة اليديـــن 

ومكممــة األفــواه، وعليهــا آثــار تعذيــب، وعلــى الكثيـــر منهــا آثــار طلقــات ناريــة فــي الــرأس.

الفضــل -  جديــدِة  مجــزرة  النظــام  قــوات  ارتكبــت  و2013/4/21   16 بيـــن  مــا  الممتــدة  الفتـــرة  فــي 
بـــريف دمشــق، راح ضحيتهــا أكثــر مــن 500 قتيــل، جــراء عمليــات القصــف العشــوائي  وجديــدِة عرطــوز 

الجثــث وتشــويهها ومنــع دفنهــا. مــن  العديــد  تــم حــرق  الميدانــي، كمــا  واإلعــدام 
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فــي الفتـــرة الممتــدة مــا بيـــن 2 و2013/5/3 ارتكبــت قــوات النظــام مجــزرة بالبيضــا فــي بانيــاس، والتـــي - 
، جــراء اقتحــام المدينــة وتصفيــة المدنييـــن فيهــا.

ً
راح ضحيتهــا أكثــر مــن 72 قتيــال

بتاريــخ 2013/8/21 ارتكــب النظــام إحــدى أفظــع االنتهــاكات، عبـــر اســتهداف الغوطتيـــن بأســلحة - 
كيميائيــة أســفرت عــن ســقوط نحــو 1600 قتيــل أغلبهــم مــن األطفــال.

وفي عام 2014 ارتكبت قوات النظام وأجهزة األمن والميليشيات املحلية واألجنبية املجازر التالية:

 و62 امــرأة، - 
ً
، منهــم 136 طفــال

ً
فــي شــهر كانــون الثانـــي وقعــت 36 مجــزرة، راح ضحيتهــا 444 مدنيــا

مجــزرة  درعــا  مجزرتــان،  دمشــق  ريــف  مجــزرة،   28 حلــب  التاليــة:  املحافظــات  فــي  املجــازر  تلــك  ووقعــت 
واحــدة، حمــص 4 مجــازر، حمــاة مجــزرة واحــدة.

 و94 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 157 طفــال

ً
فــي شــهر شــباط وقعــت 42 مجــزرة، راح ضحيتهــا 646 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 32 مجــزرة، حمــاة 4 مجــازر، إدلــب 3 مجــازر، ريــف دمشــق 3 
مجــازر.

 و16 امــرأة، ووقعــت تلــك - 
ً
، بينهــم 39 طفــال

ً
فــي شــهر آذار وقعــت 20 مجــزرة، راح ضحيتهــا 171 مدنيــا

املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 9 مجــازر، ريــف دمشــق 4 مجــازر، إدلــب 4 مجــازر، دمشــق مجــزرة 
واحــدة، حمــاة مجــزرة واحــدة، درعــا مجــزرة واحــدة.

 و61 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 142 طفــال

ً
فــي شــهر نيســان وقعــت 33 مجــزرة، راح ضحيتهــا 394 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 20 مجــزرة، ريــف دمشــق 7 مجــازر، حمــص 3 مجــازر، دمشــق 
مجــزرة واحــدة، إدلــب مجــزرة واحــدة، درعــا مجــزرة واحــدة. 

 و47 امــرأة، ووقعــت تلــك - 
ً
، بينهــم 96 طفــال

ً
فــي شــهر أيــار وقعــت 32 مجــزرة، راح ضحيتهــا 317 مدنيــا

املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 17 مجــزرة، درعــا 6 مجــازر، إدلــب 4 مجــازر، ريــف دمشــق مجزرتــان، 
حمــاة مجزرتــان، حمــص مجــزرة واحــدة.

 و50 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 98 طفــال

ً
فــي شــهر حزيـــران وقعــت 32 مجــزرة، راح ضحيتهــا 368 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 14 مجــزرة، ريــف دمشــق 8 مجــازر، إدلــب 4 مجــازر، ديـــر الــزور 
3 مجــازر، دمشــق مجــزرة واحــدة، الرقــة مجــزرة واحــدة، درعــا مجــزرة واحــدة. 

 و38 امــرأة، ووقعــت تلــك - 
ً
، بينهــم 64 طفــال

ً
فــي شــهر تمــوز وقعــت 25 مجــزرة، راح ضحيتهــا 217 مدنيــا

املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 13 مجــزرة، درعــا 4 مجــازر، ريــف دمشــق 3 مجــازر، إدلــب مجزرتــان، 
الرقــة مجــزرة واحــدة، ديـــر الــزور مجــزرة واحــدة، حمــاة مجــزرة واحــدة.

 و67 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 126 طفــال

ً
فــي شــهر آب وقعــت 39 مجــزرة، راح ضحيتهــا 438 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 12 مجــزرة، إدلــب 7 مجــازر، ريــف دمشــق 6 مجــازر، درعــا 5 
الــزور مجــزرة واحــدة. الرقــة مجزرتــان، حمــص مجزرتــان، ديـــر  مجــازر، حمــاة 4 مجــازر، 

امــرأة، -  و76  أطفــاٍل   109 بينهــم  مدنييـــن،   504 ضحيتهــا  راح  مجــزرة،   25 وقعــت  أيلــول  شــهر  فــي 
ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 7 مجــازر، حلــب 6 مجــازر، ديـــر الــزور 4 مجــازر، 
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الرقــة مجزرتــان، حمــص مجزرتــان، حمــاة مجــزرة واحــدة. إدلــب 3 مجــازر، 

 و50 امــرأة، - 
ً
، بينهــم 162 طفــال

ً
فــي شــهر تشريـــن األول وقعــت 26 مجــزرة، راح ضحيتهــا 393 مدنيــا

إدلــب 7 مجــازر، درعــا 6 مجــازر،  ريــف دمشــق 7 مجــازر،  التاليــة:  املحافظــات  فــي  املجــازر  تلــك  ووقعــت 
حمــص 5 مجــازر، حلــب مجــزرة واحــدة.

 و48 امــرأة، - 
ً
، بينهــم 82 طفــال

ً
فــي شــهر تشريـــن الثانـــي وقعــت 31 مجــزرة، راح ضحيتهــا 365 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: الرقــة 6 مجــازر، حلــب 5 مجــازر، درعــا 5 مجــازر، حمــاة 4 
مجــازر، ريــف دمشــق 3 مجــازر، إدلــب 3 مجــازر، ديـــر الــزور مجزرتــان، حمــص مجزرتــان، دمشــق مجــزرة 

واحــدة. 

امــرأة، -   و40 
ً
بينهــم 79 طفــال  ،

ً
فــي شــهر كانــون األول وقعــت 32 مجــزرة، راح ضحيتهــا 341 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 8 مجــازر، إدلــب 6 مجــازر، حلــب 4 مجــازر، درعــا 
4 مجــازر، الرقــة 4 مجــازر، ديـــر الــزور 3 مجــازر، حمــص مجزرتــان، حمــاة مجــزرة واحــدة.

وفي عام 2015 ارتكبت قوات النظام وأجهزة األمن والميليشيات املحلية واألجنبية املجازر التالية:  

 و21 امــرأة، - 
ً
، بينهــم 32طفــال

ً
فــي شــهر كانــون الثانـــي وقعــت 16 مجــزرة، راح ضحيتهــا 195 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 5 مجــازر، حلــب 3 مجــازر، حمــص مجزرتــان، 
درعــا مجزرتــان، ديـــر الــزور مجــزرة واحــدة، إدلــب مجــزرة واحــدة، الحســكة مجــزرة واحــدة، حمــاة مجــزرة 

واحــدة.

 و73 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 91طفــال

ً
فــي شــهر شــباط وقعــت 34 مجــزرة، راح ضحيتهــا 434 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 18 مجــزرة، حلــب 5 مجــازر، إدلــب 4 مجــازر، درعــا 3 
مجــازر، ديـــر الــزور 3 مجــازر، الالذقيــة مجــزرة واحــدة.

امــرأة، -  بينهــم 102مــن األطفــال و49   ،
ً
فــي شــهر آذار وقعــت 32 مجــزرة، راح ضحيتهــا 340 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: إدلــب 10 مجــازر، ريــف دمشــق 9 مجــازر، درعــا 6 مجــازر، 
حلــب 3 مجــازر، ديـــر الــزور 3 مجــازر، حمــص مجــزرة واحــدة.

امــرأة، -  و79  108أطفــال،  بينهــم   ،
ً
مدنيــا  492 ضحيتهــا  راح  مجــزرة،   50 وقعــت  نيســان  شــهر  فــي 

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: إدلــب 19 مجــزرة، حلــب 11 مجــزرة، درعــا 7 مجــازر، ريــف 
دمشــق 4 مجــازر، حمــص 3 مجــازر، حمــاة 3 مجــازر، ديـــر الــزور مجــزرة واحــدة، الحســكة مجــزرة واحــدة، 

واحــدة. مجــزرة  الرقــة 

 و70 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 118طفــال

ً
فــي شــهر أيــار وقعــت 40 مجــزرة، راح ضحيتهــا 498 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 14 مجــزرة، إدلــب 8 مجــازر، ديـــر الــزور 8 مجــازر، ريــف دمشــق 
3 مجــازر، حمــص مجزرتــان، حمــاة مجزرتــان، درعــا 3 مجــازر.

 و77 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 122طفــال

ً
فــي شــهر حزيـــران وقعــت 33 مجــزرة، راح ضحيتهــا 398 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 14 مجــزرة، إدلــب 7 مجــازر، حمــص 5 مجــازر، ريــف دمشــق 3 
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مجــازر، درعــا مجزرتــان، ديـــر الــزور مجــزرة واحــدة، الحســكة مجــزرة واحــدة.

 و70 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 121طفــال

ً
فــي شــهر تمــوز وقعــت 52 مجــزرة، راح ضحيتهــا 476 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 24 مجــزرة، إدلــب 9 مجــازر، درعــا 7 مجــازر، ريــف دمشــق 5 
مجــازر، حمــاة 3 مجــازر، حمــص مجزرتــان، ديـــر الــزور مجزرتــان.

 و73 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 112طفــال

ً
فــي شــهر آب وقعــت 43 مجــزرة، راح ضحيتهــا 582 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 19 مجــزرة، إدلــب 13 مجــزرة، حلــب 4 مجــازر، حمــص 3 
مجــازر، حمــاة مجزرتــان، درعــا مجــزرة واحــدة، ديـــر الــزور مجــزرة واحــدة.

 و51 امــرأة، ووقعــت - 
ً
 بينهــم 106طفــال

ً
فــي شــهر أيلــول وقعــت 31 مجــزرة، راح ضحيتهــا 338 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 7 مجــازر، حمــص 7 مجــازر، ريــف دمشــق 6 مجــازر، إدلــب 5 
مجــازر، ديـــر الــزور 4 مجــازر، درعــا مجزرتــان.

 و43 امــرأة، - 
ً
، بينهــم 97طفــال

ً
فــي شــهر تشريـــن األول وقعــت 29 مجــزرة، راح ضحيتهــا 372 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 11 مجــزرة، حلــب 7 مجــازر، حمــص 6 مجــازر، 
إدلــب 3 مجــازر، حمــاة مجــزرة واحــدة، ديـــر الــزور مجــزرة واحــدة.

 و32 امــرأة، - 
ً
، بينهــم 38طفــال

ً
فــي شــهر تشريـــن الثانـــي وقعــت 19 مجــزرة، راح ضحيتهــا 185 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 6 مجــازر، درعــا 5 مجــازر، ديـــر الــزور 3 مجــازر، 
إدلــب مجزرتــان، حمــص مجزرتــان، حلــب مجــزرة واحــدة.

 و38 امــرأة، - 
ً
فــي شــهر كانــون األول وقعــت 25 مجــزرة، راح ضحيتهــا 304 مدنييـــن، بينهــم 96 طفــال

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 16 مجــزرة، إدلــب 4 مجــازر، حمــص مجزرتــان، 
ديـــر الــزور مجــزرة واحــدة، درعــا مجــزرة واحــدة، حمــاة مجــزرة واحــدة.

وفي عام 2016 ارتكبت قوات النظام وأجهزة األمن والميليشيات املحلية واألجنبية املجازر التالية: 

 و34 امــرأة، - 
ً
، بينهــم 44 طفــال

ً
فــي شــهر كانــون الثانـــي وقعــت 22 مجــزرة، راح ضحيتهــا 172 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 10 مجــازر، إدلــب 6 مجــازر، حمــص 3 مجــازر، 
الــزور مجــزرة واحــدة. حمــاة مجزرتــان، ديـــر 

 و23 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 30 طفــال

ً
فــي شــهر شــباط وقعــت 13 مجــزرة، راح ضحيتهــا 95 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 5 مجــازر، حمــص مجــزرة، حلــب مجــزرة، إدلــب 4 مجــازر، 
درعــا مجزرتــان. 

 و25 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 35 طفــال

ً
فــي شــهر آذار وقعــت 11 مجــزرة، راح ضحيتهــا 132 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 3 مجــازر، ديـــر الــزور مجزرتــان، الرقــة مجزرتــان، حمــص 
مجزرتــان، حلــب مجــزرة واحــدة، إدلــب مجــزرة واحــدة.

 و20 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 45 طفــال

ً
فــي شــهر نيســان وقعــت 19 مجــزرة، راح ضحيتهــا 202 مدنيــا
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تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: الرقــة مجزرتــان، ديـــر الــزور 3 مجــازر، ريــف دمشــق 3 مجــازر، حلــب 6 
مجــازر، حمــص مجزرتــان، إدلــب مجزرتــان، حمــاة مجــزرة واحــدة.

 و26 امــرأة، ووقعــت تلــك - 
ً
، بينهــم 46 طفــال

ً
فــي شــهر أيــار وقعــت 16 مجــزرة، راح ضحيتهــا 137 مدنيــا

املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: إدلــب 5 مجــازر، حمــص 4 مجــازر، ريــف دمشــق مجزرتــان، حلــب مجزرتــان، 
ديـــر الــزور مجزرتــان، الرقــة مجــزرة واحــدة.

 و57 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 112 طفــال

ً
فــي شــهر حزيـــران وقعــت 24 مجــزرة، راح ضحيتهــا 315 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: إدلــب 8 مجــازر، الرقــة 5 مجــازر، ديـــر الــزور 4 مجــازر، ريــف دمشــق 3 
مجــازر، حمــص مجزرتــان، حلــب مجــزرة واحــدة، حمــاة مجــزرة واحــدة.

 و57 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 89 طفــال

ً
فــي شــهر تمــوز وقعــت 34 مجــزرة، راح ضحيتهــا 337 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 7 مجــازر، حمــص 4 مجــازر، ريــف دمشــق 7 مجــازر، إدلــب 9 
مجــازر، ديـــر الــزور مجزرتــان، حمــاة مجزرتــان، درعــا 3 مجــازر.

امــرأة، ووقعــت -   و36 
ً
بينهــم 73 طفــال  ،

ً
فــي شــهر آب وقعــت 32 مجــزرة، راح ضحيتهــا 263 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف مشــق 6 مجــازر، حلــب 9 مجــازر، إدلــب 11 مجــزرة، ديـــر الــزور 
واحــدة. مجــزرة  حمــاة  مجزرتــان،  حمــص  واحــدة،  مجــزرة  الرقــة  واحــدة،  مجــزرة  الحســكة  مجــزرة، 

 و25 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 65 طفــال

ً
فــي شــهر أيلــول وقعــت 26 مجــزرة، راح ضحيتهــا 211 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 8 مجــازر، ريــف دمشــق 5 مجــازر، ديـــر الــزور 5 مجــازر، إدلــب 3 
مجــازر، حمــاة 3 مجــازر، درعــا مجــزرة واحــدة، الرقــة مجــزرة واحــدة.

 و19 امــرأة، - 
ً
فــي شــهر تشريـــن األول وقعــت 13 مجــزرة، راح ضحيتهــا 106 مدنييـــن، بينهــم 44 طفــال

مجــزرة  حمــص  مجــازر،   3 إدلــب  مجــازر،   6 دمشــق  ريــف  التاليــة:  املحافظــات  فــي  املجــازر  تلــك  ووقعــت 
الــزور مجــزرة واحــدة. ديـــر  واحــدة، حمــاة مجــزرة واحــدة، درعــا مجــزرة واحــدة، 

، بينهــم 102 طفــل و39 امــرأة، - 
ً
فــي شــهر تشريـــن الثانـــي وقعــت 27 مجــزرة، راح ضحيتهــا 254 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 5 مجــازر، ريــف دمشــق 8 مجــازر، حمــص مجــزرة، إدلــب 
6 مجــازر، درعــا مجزرتــان، حمــاة مجــزرة واحــدة، ديـــر الــزور 3 مجــازر.

امــرأة، -   و36 
ً
بينهــم 78 طفــال  ،

ً
فــي شــهر كانــون األول وقعــت 18 مجــزرة، راح ضحيتهــا 215 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: إدلــب 9 مجــازر، حلــب مجــزرة واحــدة، حمــص مجــزرة واحــدة، 
ريــف دمشــق 3 مجــازر، ديـــر الــزور مجزرتــان، درعــا مجــزرة واحــدة، حمــاة مجــزرة واحــدة.

وفي عام 2017 ارتكبت قوات النظام وأجهزة األمن والميليشيات املحلية واألجنبية املجازر التالية:  

أبـرز تلك املجازر مجزرة الكيماوي بتاريخ 2017/4/4 في خان شيخون إدلب.- 

ســيدات، -  و8   
ً
بينهــم 21 طفــال  ،

ً
مدنيــا راح ضحيتهــا 48  مجــازر،   6 وقعــت  الثانـــي  كانــون  شــهر  فــي 

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق مجــزرة واحــدة، ديـــر الــزور 3 مجــازر، حمــص 
واحــدة. مجــزرة  حمــاة  واحــدة،  مجــزرة 
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 و13 امــرأة، ووقعــت - 
ً
فــي شــهر شــباط وقعــت 13 مجــزرة، راح ضحيتهــا 109 مدنييـــن، بينهــم 37 طفــال

درعــا  مجزرتــان،  حمــص  مجــازر،   3 دمشــق  ريــف  مجــازر،   3 إدلــب  التاليــة:  املحافظــات  فــي  املجــازر  تلــك 
الرقــة مجــزرة واحــدة، دمشــق مجــزرة واحــدة، حمــاة مجــزرة واحــدة. مجزرتــان، 

ووقعــت -  امــرأة،  و19   
ً
بينهــم 34 طفــال  ،

ً
مدنيــا ضحيتهــا 88  راح  مجــزرة،  وقعــت 11  آذار  شــهر  فــي 

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: إدلــب 4 مجــازر، ريــف دمشــق مجزرتــان، حمــاة مجزرتــان، ديـــر الــزور 
مجزرتــان.

 و38 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 64 طفــال

ً
فــي شــهر نيســان وقعــت 11 مجــزرة، راح ضحيتهــا 184 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 4 مجــازر، درعــا مجزرتــان، إدلــب مجزرتــان، حلــب مجــزرة 
واحــدة، حمــص مجــزرة واحــدة، ديـــر الــزور مجــزرة واحــدة.

 و25 امــرأة، ووقعــت تلــك - 
ً
، بينهــم 36 طفــال

ً
فــي شــهر أيــار وقعــت 9 مجــازر، راح ضحيتهــا 85 مدنيــا

الــزور  ديـــر  واحــدة،  مجــزرة  حمــص  مجــازر،   3 حلــب  مجزرتــان،  حمــاة  التاليــة:  املحافظــات  فــي  املجــازر 
واحــدة. مجــزرة  دمشــق  ريــف  مجزرتــان، 

 و12 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 41 طفــال

ً
فــي شــهر حزيـــران وقعــت 10 مجــازر، راح ضحيتهــا 88 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: درعــا 3 مجــازر، حمــاة مجــزرة واحــدة، ديـــر الــزور 6 مجــازر.

 و19 امــرأة، ووقعــت تلــك - 
ً
، بينهــم 43 طفــال

ً
فــي شــهر تمــوز وقعــت 8 مجــازر، راح ضحيتهــا 95 مدنيــا

املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ديـــر الــزور 5 مجــازر، ريــف دمشــق مجــزرة واحــدة، الرقــة مجــزرة واحــدة، 
الســويداء مجــزرة واحــدة.

 و8 ســيدات، ووقعــت تلــك - 
ً
، بينهــم 11 طفــال

ً
فــي شــهر آب وقعــت 5 مجــازر، راح ضحيتهــا 29 مدنيــا

املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق مجزرتــان، ديـــر الــزور مجزرتــان، حمــاة مجــزرة واحــدة.

 و37 امــرأة، ووقعــت - 
ً
، بينهــم 53 طفــال

ً
فــي شــهر أيلــول وقعــت 17 مجــزرة، راح ضحيتهــا 177 مدنيــا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ديـــر الــزور 11 مجــزرة، إدلــب 3 مجــازر، ريــف دمشــق مجزرتــان، حمــاة 
مجزرتــان، حمــص مجــزرة واحــدة.

امــرأة، -   و20 
ً
بينهــم 28 طفــال  ،

ً
فــي شــهر تشريـــن األول وقعــت 11 مجــزرة، راح ضحيتهــا 93 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ديـــر الــزور 6 مجــازر، إدلــب مجزرتــان، ريــف دمشــق مجزرتــان، 
حمــاة مجــزرة واحــدة.

 و18 امــرأة، - 
ً
، بينهــم 37 طفــال

ً
فــي شــهر تشريـــن الثانـــي وقعــت 16 مجــزرة، راح ضحيتهــا 123 مدنيــا

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ديـــر الــزور 6 مجــازر، ريــف دمشــق 10 مجــازر.

 و4 ســيدات، ووقعت - 
ً
، بينهم 20 طفال

ً
في شــهر كانون األول وقعت 9 مجازر، راح ضحيتها 65 مدنيا

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ديـــر الــزور مجزرتــان، ريــف دمشــق 4 مجــازر، إدلــب 3 مجــازر.

وفي عام 2018 ارتكبت قوات النظام وأجهزة األمن والميليشيات املحلية واألجنبية املجازر التالية:

امــرأة، -   و20 
ً
بينهــم 36 طفــال  ،

ً
الثانـــي وقعــت 11 مجــزرة، راح ضحيتهــا 94 مدنيــا كانــون  فــي شــهر 

إدلــب مجزرتــان. ريــف دمشــق 7 مجــازر، حلــب مجزرتــان،  التاليــة:  فــي املحافظــات  املجــازر  تلــك  ووقعــت 
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امــرأة، -  و122   
ً
طفــال  158 بينهــم   ،

ً
مدنيــا  563 ضحيتهــا  راح  مجــزرة،   53 وقعــت  شــباط  شــهر  فــي 

ووقعــت تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 46 مجــزرة، إدلــب 4 مجــازر، حلــب مجزرتــان، 
واحــدة. مجــزرة  حمــاة 

ســيدات، -  و105   
ً
طفــال  142 بينهــم   ،

ً
مدنيــا  620 ضحيتهــا  راح  مجــزرة،   40 وقعــت  آذار  شــهر  فــي 

واحــدة. مجــزرة  إدلــب  مجــزرة،  دمشــق39  ريــف  التاليــة:  املحافظــات  فــي  املجــازر  تلــك  ووقعــت 

 و26 امــرأة، ووقعــت - 
ً
فــي شــهر نيســان وقعــت 6 مجــازر، راح ضحيتهــا 106 مدنييـــن، بينهــم 22 طفــال

تلــك املجــازر فــي املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق مجزرتــان، دمشــق مجــزرة واحــدة، حمــص مجــزرة واحــدة، 
حلــب مجــزرة واحــدة، حمــاة مجــزرة واحــدة.

 بأن جميع املجازر موثقة بصورة تفصيلية)1( .
ً
علما

إن مــا تقــدم عرضــه هــو نمــوذج عــن آالف جرائــم القتــل العمــد التـــي نفذهــا النظــام والميليشــيات 
ضــد  وجرائــم  حــرب  جرائــم  وهــي  والقضــاء،  القانــون  نطــاق  خــارج  السورييـــن  المدنييـــن  بحــق  الطائفيــة 
اإلنســانية، ال تســقط بالتقــادم مهمــا امتــد بهــا الزمــن، وهــي مجّرمــة وفــق القانــون الســوري، ووفــق القانــون 

الدولــي، ووفــق نظــام رومــا األساســـي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

)1(  استندنا في هذه األرقام على قواعد معلومات من مجموعة من الموثقيـن السورييـن؛ بينهم الشبكة السورية لحقوق 

في عدة مناطق،  تتوزع  السوري،  الداخل  في  السورييـن  القانونية: وهي مجموعة من املحاميـن  اإلنسان، والعيادات 

يتابعون  واملحاميـن  القضاة  من  مجموعة  وهي  السورييـن:  القانونييـن  وهيئة  إدلب،  محافظة  في  الرئيسـي  مركزها 

قانونية  مذكرات  وصياغة  وتحليله  طارئ  قانونـي  حدث  أي  ومواكبة  للجرائم  توثيق  من  السوري  القانونـي  الملف 

حول كل حدث. )نحتفظ بنسخة كاملة عن كافة التوثيقات الخاصة باملجازر المذكورة أعاله، وفيها باألسماء والزمان 

كل من قتل بتلك املجازر، وكيفية ارتكابها، والتـي حصلنا عليها من الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ومن العيادة 

القانونية(.
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. استخدام السالح الكيميائي ضد المدنييـن:
ً
ثانيا

الفقرتيـــن  فــي  المعّرفــة  الحــرب  مــن جرائــم  ارتــكاب مجموعــة هائلــة  بشــار األســد علــى  نظــام  أقــدم 
17 )اســتخدام الســموم أو األســلحة المســممة( و18 )اســتخدام الغــازات الخانقــة أو الســامة أو غيـــرها 
مــن الغــازات وجميــع مــا فــي حكمهــا مــن الســوائل أو المــواد أو األجهــزة( مــن المــادة )8( مــن »ميثــاق رومــا« 
والغــازات  الكيميائيــة  األســلحة  اســتخدام  تتضمــن  والتـــي  الدوليــة  الجنايــات  لميثــاق محكمــة  المؤســس 

الســامة.

وكذلــك قــرار مجلــس األمــن رقــم )2013/2118(، الــذي قــرر أن: »اســتخدام األســلحة الكيميائيــة فــي 
 للســالم واألمــن الدولييـــن وأن الــدول األعضــاء ملزمــة بموجــب 

ً
الجمهوريــة العربيــة الســورية يشــكل تهديــدا

المــادة 25 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة بقبــول قــرارات مجلــس األمــن وتنفيذهــا«.

وأدان القــرار بشــكل خــاص الهجــوم الــذي وقــع فــي 2013/8/21 وأنــه انتهــاك للقانــون الدولــي، ودعــت 
فــي مجــزرة  الكيميائــي  الســالح  اســتخدام  عــن  المسؤوليـــن  األفــراد  إلــى محاســبة  القــرار  مــن   )15( المــادة 
ــر بموجــب البنــد الســابع فــي حــال عــدم  الغوطــة )2013/8/21(، ودعــت الفقــرة )21( منــه إلــى فــرض تدابيـ
أو اســتخدام أي أحــد لألســلحة  الكيميائيــة دون إذن،  نقــل األســلحة  بمــا يشــمل  القــرار،  لهــذا  االمتثــال 

الســورية. العربيــة  الجمهوريــة  فــي  الكيميائيــة 

علــى  الهجــوم  وصــف  قــد   )2013/9/16( المتحــدة  لألمــم  التابعــة  التفتيــش  لجنــة  تقريـــر  وكان 
والخامســة  الثانيــة  بيـــن  أطلقــت  أرض-أرض،  بصواريــخ  تــم  أنــه   

ً
مؤكــدا الخطيـــرة،  بالجريمــة  الغوطتيـــن 

 كيميائيــة ال تحــدث 
ً
 ممــا ضاعــف مــن حصيلــة الضحايــا، خاصــة وأن الصواريــخ التـــي تحمــل رؤوســا

ً
صباحــا

 علــى المبانــي.
ً
بعــد انفجارهــا وال تخلــف أضــرارا  

ً
صوتــا

فــي المــادة  كمــا أدان مجلــس األمــن االســتخدام المتكــرر والمكثــف والممنهــج لغــاز الكلــور، وذلــك 
 علــى انتهــاكات القــرار 

ً
15 مــن قــرار مجلــس األمــن )2015/2235( والتـــي ورد فيهــا: »يعيــد تأكيــد قــراره ردا

القــرار  فــي  المتحــدة«، ومــا ورد كذلــك  األمــم  مــن ميثــاق  الســابع  الفصــل  تدابيـــر بموجــب  بفــرض   2118
.)2015/2209(

وعلى الرغم من هذه القرارات األممية الواضحة والصريحة في إدانة النظام باستخدام األسلحة 
املحظورة، بما في ذلك السالح الكيميائي وغاز الكلور؛ فقد أقدم النظام على استخدام الكيماوي أكثر من 
، في مختلف المدن والبلدات واألحياء والقرى بشتى املحافظات 

ً
 مدنّيا

ً
300 مرة ضد ما يقارب 166 هدفا

السورية، وأدت تلك الهجمات إلى مقتل أكثر من 2000 مدنـي تم توثيقهم في تقاريـر مفصلة، أبـرزها تلك 
الصادرة عن »الشبكة السورية لحقوق اإلنسان« وعن العيادات القانونية في الداخل السوري.

 37 نحــو  المدنـــي  والدفــاع  القانونيــة  والعيــادات  اإلنســان  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقــت  وقــد 
يلــي: فيمــا   )2013/2118( القــرار  صــدور  قبــل  الكيميائيــة  باألســلحة  المدنييـــن  اســتهداف   

َ
حادثــة

بتاريــخ 2012/12/23 وقــع أول هجــوم كيميائــي علــى منطقتـــي البياضــة وديـــر بعلبــة فــي حمــص راح - 
ضحيتــه 6 قتلــى، ومــا يقــارب 60 حالــة اختنــاق، 10 منهــا خطــرة تضمنــت 4 حــاالت شــلل و3 حــاالت فقــدان 

بصــر.

بتاريــخ 2012/12/25 وقــع هجــوم كيميائــي علــى منطقــة الزعفرانــة بـــريف حمــص الشــمالي، وأســفر - 
عــن 35 حالــة اختنــاق.
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وفــي عــام 2013 نفــذت قــوات النظــام 35 ضربــة بالســالح الكيمائــي ضــد المدنييـــن السورييـــن، وذلــك 
علــى النحــو التالــي:

فــي شــهر كانــون الثانـــي ضربــة واحــدة كيميائيــة علــى حــي البياضــة بحمــص راح ضحيتهــا 7 قتلــى و37 - 
حالــة اختنــاق.

 و382 حالة اختناق، في املحافظات - 
ً
في شهر آذار وقعت 5 ضربات كيميائية راح ضحيتها 35 قتيال

التاليــة؛ ريــف دمشــق 4 ضربــات، حلــب ضربــة واحــدة، وكان أبـــرز تلــك الهجمــات اســتهداف خــان العســل 
.
ً
بحلــب والتـــي راح ضحيتهــا 22 قتيــال

 بينهم طفالن و96 حالة اختناق، - 
ً
في شهر نيسان وقعت 7 ضربات كيميائية، راح ضحيتها 17 قتيال

وذلك في املحافظات التالية: دمشق ضربتان، حلب ضربتان، إدلب ضربة واحدة، ريف دمشق ضربتان. 

 و788 حالــة اختنــاق، وذلــك فــي - 
ً
فــي شــهر أيــار وقعــت 12 ضربــة كيميائيــة، راح ضحيتهــا 48 قتيــال

املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 11 ضربــة، دمشــق ضربــة. 

 و94 حالــة اختنــاق، وذلــك فــي - 
ً
فــي شــهر حزيـــران وقعــت 5 ضربــات كيميائيــة، راح ضحيتهــا 11 قتيــال

املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 3 ضربــات، دمشــق ضربتــان. 

فــي شــهر تمــوز وقعــت 3 ضربــات كيميائيــة، راح ضحيتهــا 8 قتلــى و33 حالــة، وذلــك فــي املحافظــات - 
التاليــة: حمــص ضربــة واحــدة، دمشــق ضربــة واحــدة، ريــف دمشــق ضربــة واحــدة.

في شهر آب وقعت ضربتان كيميائيتان، راح ضحيتهما أكثر من 1500 قتيل غالبيتهم من األطفال.- 

االنضمــام  علــى  النظــام  إرغــام  تــم  2013؛  آب   21 فــي  وقــع  الــذي  المــروع  الهجــوم  ذلــك  إثــر  وعلــى 
التفاقيــة حظــر األســلحة الكيماويــة )2013/9/14(، والتـــي نصــت المــادة األولــى منــه علــى التعهــد باالمتنــاع 

عــن: 

اســتحداث أو إنتــاج األســلحة الكيميائيــة أو احتيازهــا بطريقــة أخــرى، أو تخزينهــا أو االحتفــاظ بهــا، أ ـ 
أو نقــل األســلحة الكيميائيــة بصــورة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة إلــى أي كان.

استعمال األسلحة الكيميائية.ب ـ 

القيام بأي استعدادات عسكرية الستعمال األسلحة الكيميائية.ج ـ 

كمــا نّصــت المــادة الثانيــة علــى التعهــد بتدميـــر األســلحة الكيميائيــة التـــي يمتلكهــا أو يحوزهــا النظــام، 
أو تكــون قائمــة فــي أي مــكان يخضــع لواليتــه أو ســيطرته، ونصــت المــادة الرابعــة كذلــك علــى تدميـــر أيــة 

مرافــق إلنتــاج األســلحة الكيميائيــة يمتلكهــا النظــام أو تكــون فــي حيازتــه.

تــردع النظــام  لــم  تلــك القــرارات األمميــة الملزمــة وواجبــة التنفيــذ الفــوري غيـــر المشــروط  إال أن 
مــن االســتمرار فــي اســتخدام الســالح الكيميائــي وغيـــرها مــن الغــازات الســامة واألســلحة الكيميائيــة، حيــث 
 طــوال الفتـــرة الممتــدة مــا بيـــن 2013/9/14، 

ً
أمعــن النظــام فــي اســتخدام تلــك األســلحة املحظــورة دوليــا
ونيســان 2018، والتـــي يمكــن تفصيلهــا علــى النحــو التالــي: 
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فــي شــهر أيلــول وقعــت ضربــة كيميائيــة واحــدة فــي ضاحيــة جوبـــر فــي دمشــق بغــاز الخــردل خلفــت 9 - 
حــاالت اختنــاق.

فــي -  وذلــك  االختنــاق،  حــاالت  مئــات  خلفــت  كيميائيــة،  ضربــات   5 وقعــت  الثانـــي  تشريـــن  شــهر  فــي 
ضربتــان.  دمشــق  ضربــات،   3 دمشــق  ريــف  التاليــة:  املحافظــات 

 بحــق المدنييـــن السورييـــن)1(، علــى النحــو 
ً
 كيميائيــا

ً
وفــي عــام 2014 نفــذت قــوات النظــام 83 هجومــا

التالــي: 

في شهر كانون الثانـي وقعت ضربة كيميائية واحدة راح ضحيتها 4 قتلى و14 إصابة في داريا بـريف - 
دمشق. 

في شهر شباط وقعت ضربة كيميائية واحدة خلفت 12 حالة اختناق في مسرابا بـريف دمشق. - 

فــي -  فــي شــهر آذار وقعــت 5 ضربــات كيميائيــة راح ضحيتهــا 10 قتلــى و114 حالــة اختنــاق، وذلــك 
الــزور ضربــة واحــدة. التاليــة: ريــف دمشــق ضربتــان، دمشــق ضربتــان، ديـــر  املحافظــات 

 و430 حالــة اختنــاق، وذلــك فــي - 
ً
فــي شــهر نيســان وقعــت 17 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا 37 قتيــال

املحافظــات التاليــة: ريــف دمشــق 3 ضربــات، دمشــق ضربتــان، ريــف حمــاة 6 ضربــات، إدلــب 5 ضربــات، 
حلــب ضربــة واحــدة. 

فــي شــهر أيــار وقعــت 7 ضربــات كيميائيــة راح ضحيتهــا قتيــالن أحدهمــا طفــل و102 حالــة اختنــاق، - 
وذلــك فــي املحافظــات التاليــة: ريــف حمــاة 4 ضربــات، إدلــب 3 ضربــات. 

في شهر حزيـران وقعت 5 ضربات كيميائية خلفت 78 حالة اختناق، وذلك في املحافظات التالية: - 
إدلــب ضربتــان، ريــف دمشــق ضربــة واحــدة، درعــا ضربــة واحــدة، حمــاة ضربة واحدة.

فــي -  فــي شــهر تمــوز وقعــت 3 ضربــات كيميائيــة راح ضحيتهــا قتيليـــن و125 حالــة اختنــاق، وذلــك 
واحــدة. ضربــة  حلــب  ضربتــان،  حمــاة  ريــف  التاليــة:  املحافظــات 

فــي -  وذلــك  اختنــاق،  حالــة  و218  قتلــى   6 ضحيتهــا  راح  كيميائيــة  ضربــات   8 وقعــت  آب  شــهر  فــي 
املحافظــات التاليــة: ريــف حمــاة 3 ضربــات، دمشــق ضربتــان، ريــف دمشــق ضربتــان، درعــا ضربــة واحــدة.

 و140 حالــة اختنــاق، وذلــك فــي - 
ً
فــي شــهر أيلــول وقعــت 18 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا 16 قتيــال

املحافظــات التاليــة: ريــف حمــاة 4 ضربــات، ريــف دمشــق 13 ضربــة، دمشــق ضربــة. 

في شــهر تشريـــن األول وقعت 7 ضربات كيميائية راح ضحيتها قتيليـــن و74 حالة اختناق واحتـــراق - 
بالنابلــم، وذلــك فــي املحافظــات التاليــة: ريــف حمــاة ضربتــان، حلــب ضربتــان، ريــف دمشــق ضربتــان، درعــا 

ضربــة واحــدة.

في شهر تشريـن الثانـي وقعت ضربة كيميائية واحدة خلفت 20 حالة اختناق في جوبـر بدمشق.- 

فــي شــهر كانــون األول وقعــت 10 ضربــات كيميائيــة راح ضحيتهــا قتيليـــن و152 حالــة اختنــاق، وذلــك - 

)1(  تّم توثيقها جميعها من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان والعيادات القانونية والدفاع المدني، ونحتفظ في »مع 

العدالة« بنسخة كاملة عن كامل التوثيقات بالتفصيل.
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فــي املحافظــات التاليــة: حمــص ضربتــان، ريــف دمشــق ضربتــان، دمشــق ضربتــان، حلــب ضربتــان، حمــاة 
ضربــة واحــدة، ديـــر الــزور ضربــة واحــدة.

 وفي عام 2015، نفذت قوات النظام 74 ضربة كيميائية بحق المدنييـن)1( على النحو التالي:

الشــيخ -  فــي  وذلــك  اختنــاق،  حالــة   32 خلفتــا  كيميائيتــان  ضربتــان  وقعــت  الثانـــي  كانــون  شــهر  فــي 
درعــا. بـــريف  وإبطــع  مسكيـــن 

في شهر شباط وقعت ضربة كيميائية واحدة خلفت 11 حالة اختناق بالزبدانـي في ريف دمشق.- 

 و191 حالــة اختنــاق، وذلــك فــي - 
ً
فــي شــهر آذار وقعــت 10 ضربــات كيميائيــة راح ضحيتهــا 12 قتيــال

املحافظــات التاليــة: دمشــق 3 ضربــات، حلــب ضربتــان، إدلــب 5 ضربــات. 

املحافظــات -  فــي  وذلــك  اختنــاق،  حالــة   224 خلفــت  كيميائيــة  ضربــة   14 وقعــت  نيســان  شــهر  فــي 
واحــدة.  ضربــة  درعــا  ريــف  ضربتــان،  دمشــق  ريــف  ضربــات،   7 إدلــب  ضربــات،   4 حمــاة  ريــف  التاليــة: 

فــي شــهر أيــار وقعــت 19 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا 3 قتلــى بينهــم طفــل و285 حالــة اختنــاق، - 
وذلــك فــي املحافظــات التاليــة: ريــف إدلــب 16 ضربــة، حمــص ضربتــان، ريــف دمشــق ضربتــان، وريــف درعــا 

)قريــة كفــر شــمس( ضربــة واحــدة.

فــي شــهر حزيـــران وقعــت 14 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا قتيــالن و157 حالــة اختنــاق، وذلــك فــي - 
املحافظــات التاليــة: إدلــب 8 ضربــات، ريــف دمشــق 6 ضربــات.

فــي -  وذلــك  اختنــاق،  حالــة  و59  قتلــى   5 ضحيتهــا  راح  كيميائيــة  ضربــات   3 وقعــت  تمــوز  شــهر  فــي 
واحــدة.  ضربــة  دمشــق  واحــدة،  ضربــة  حلــب  واحــدة،  ضربــة  الــزور  ديـــر  التاليــة:  املحافظــات 

فــي -  وذلــك  اختنــاق،  حالــة  و54  قتلــى   7 ضحيتهــا  راح  كيميائيــة  ضربــات   5 وقعــت  آب  شــهر  فــي 
ضربــات.  3 دمشــق  ريــف  واحــدة،  ضربــة  دمشــق  واحــدة،  ضربــة  حمــص  التاليــة:  املحافظــات 

في شهر أيلول وقعت ضربة كيميائية واحدة خلفت 8 حاالت اختناق بحرستا في ريف دمشق. - 

فــي شــهر تشريـــن األول وقعــت ضربتــان كيميائيتــان راح ضحيتهمــا 3 قتلــى و36 حالــة اختنــاق، فــي كل - 
مــن دمشــق وحمــص.

فــي شــهر كانــون األول وقعــت ضربــة كيميائيــة واحــدة راح ضحيتهــا 5 قتلــى و15 حالــة اختنــاق فــي ريــف - 
دمشق.  

وفي عام 2016، نفذت قوات النظام 119 ضربة كيميائية بحق المدنييـن)2(، على النحو التالي:

فــي شــهر كانــون الثانـــي وقعــت ضربــة كيميائيــة واحــدة خلفــت عشــرات حــاالت االختنــاق فــي مضايــا - 
بـــريف دمشــق.

)1(  تّم توثيقها جميعها من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان والعيادات القانونية والدفاع المدني، ونحتفظ في »مع 

العدالة« بنسخة كاملة عن كامل التوثيقات بالتفصيل.

)2(  تّم توثيقها جميعها من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان والعيادات القانونية والدفاع المدني، ونحتفظ في »مع 

العدالة« بنسخة كاملة عن كامل التوثيقات بالتفصيل.
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في شهر شباط وقعت ضربة كيميائية خلفت حالتـي اختناق في عربيـن بـريف دمشق.- 

فــي -  وذلــك  اختنــاق،  حالــة   100 مــن  أكثــر  خلفــت  كيميائيــة  ضربــات   9 وقعــت  نيســان  شــهر  فــي 
املحافظــات التاليــة: ريــف حلــب 3 ضربــات، ديـــر فــي الــزور ضربتــان، الالذقيــة ضربتــان، ريــف إدلــب ضربتان. 

فــي شــهر أيــار وقعــت 3 ضربــات كيميائيــة راح ضحيتهــا 10 قتلــى و50 إصابــة، وذلــك فــي املحافظــات - 
التاليــة: ريــف حمــاة ضربتــان، ريــف إدلــب ضربــة واحــدة.

 و1200 حالــة اختنــاق - 
ً
فــي شــهر حزيـــران وقعــت 40 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا أكثــر مــن 75 قتيــال

وعشــرات حــاالت االحتـــراق والتشــوهات، وذلــك فــي املحافظــات التاليــة: حمــص ضربــة واحــدة، حلــب وريفهــا 
35 ضربــة، ريــف إدلــب 4 ضربــات.

في شهر تموز وقعت 3 ضربات كيميائية خلفت 37 إصابة في حلب وريفها.- 

فــي شــهر آب وقعــت 16 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا 4 قتلــى بينهــم طفــل و247 حالــة اختنــاق، - 
وذلــك فــي املحافظــات التاليــة: حلــب وريفهــا 6 ضربــات، حمــص ضربتــان، الالذقيــة ضربــة واحــدة، ريــف 

إدلــب ضربتــان. دمشــق 5 ضربــات، 

فــي شــهر أيلــول وقعــت 11 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا 9 قتلــى و230 إصابــة، وذلــك فــي املحافظــات - 
التاليــة: حلــب 3 ضربــات، ريــف حمــص 6 ضربــات، دمشــق ضربــة واحــدة، ريــف حمــاة ضربــة واحــدة.

فــي شــهر تشريـــن األول وقعــت 16 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا 7 قتلــى بينهــم ســيدة و256 حالــة - 
اختنــاق وجرحــى، وذلــك فــي املحافظــات التاليــة: ريــف حمــاة 7 ضربــات، حلــب 3 ضربــات، إدلــب 3 ضربــات، 

ريــف حمــص ضربــة واحــدة، دمشــق وريفهــا ضربتــان.

 و103 إصابات.- 
ً
في شهر تشريـن الثانـي وقعت 7 ضربات كيميائية في حلب راح ضحيتها 16 قتيال

 بينهــم ســيدة و252 حالــة - 
ً
فــي شــهر كانــون األول وقعــت 12 ضربــة كيميائيــة راح ضحيتهــا 12 قتيــال

اختنــاق، وذلــك فــي املحافظــات التاليــة: حلــب 7 ضربــات، دمشــق 3 ضربــات، حمــص ضربتــان. 

وفي عام 2017 نفذت قوات النظام نحو 14 ضربة كيميائية بحق المدنييـن)1(، على النحو التالي: 

مــن شــهر كانــون الثانـــي وحتــى 2017/4/4 وقعــت أكثــر مــن 9 هجمــات كيميائيــة راح ضحيتهــا أكثــر - 
فــي محافظــات إدلــب وحمــاة   و23 ســيدة وأكثــر مــن 700 إصابــة، وذلــك 

ً
مــن 100 قتيــل بينهــم 32 طفــال

ودمشــق وريــف دمشــق، وكان أبـــرزها الهجــوم الكيمــاوي علــى مدينــة خــان شــيخون )2017/4/4( والــذي 
 و23 ســيدة و520 إصابــة باالختنــاق واإلغمــاء.

ً
 بينهــم 32 طفــال

ً
راح ضحيتــه 91 قتيــال

 بقنبلتيـن يدويتيـن محملتيـن بالغازات السامة - 
ً
بتاريخ 7 نيسان 2017 نفذت قوات النظام هجوما

علــى الجهــة الشــرقية مــن حــي القابــون بدمشــق ونتــج عنهــا إصابــة شخصيـــن جــراء الهجــوم.

في شهر حزيـران وقعت ضربة كيميائية واحدة خلفت 6 حاالت اختناق في جوبـر بدمشق.- 

)1(  تّم توثيقها جميعها من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان والعيادات القانونية والدفاع المدني، ونحتفظ في »مع 

العدالة« بنسخة كاملة عن كامل التوثيقات بالتفصيل.
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فــي شــهر تمــوز وقعــت 3 هجمــات كيميائيــة خلفــت 21 حالــة اختنــاق وغثيــان وســعال شــديد وتوســع - 
حدقــي دبوســـي فــي ريــف دمشــق.

وفــي عــام 2018 نفــذت قــوات النظــام نحــو 4 ضربــات كيميائيــة ضــد المدنييـــن)1(، وهــي علــى النحــو 
التالــي: 

فــي شــهر شــباط وقعــت ضربــة كيماويــة واحــدة نتــج عنهــا 11 إصابــة بحالــة اختنــاق شــديد فــي ســراقب - 
بـريف إدلب.

فــي شــهر آذار وقعــت ضربــة كيماويــة واحــدة نتــج عنهــا 25 حالــة اختنــاق وغثيــان فــي بلــدة حموريــة - 
بـــريف دمشــق.

بـــريف دمشــق ضربتــان كيميائيتــان، األولــى نتــج عنهــا 15 إصابــة -  فــي دومــا  فــي شــهر نيســان وقعــت 
اختنــاق وغثيــان شــديد. بحالــة   

ً
نحــو 860 مدنيــا  وأصيــب 

ً
والثانيــة، راح ضحيتهــا 55 قتيــال

ويجدر التأكيد على أن هذه الهجمات تصنف على أنها جرائم إبادة جماعية و جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنسانية وفق »نظام روما األسا�ضي«، وال تسقط بالتقادم مهما امتد بها الزمن فآثارها المؤلمة لن 
تزول من نفوس السورييـن لشدة فظاعتها واستهدافها إبادة مجموعات سكانية كبيـرة، وال بد من محاسبة 
الهجمات، ومحاسبة قادة جيشه  المباشر عن وقوع تلك  النظام بشار األسد بصفته المسؤول  رئيس 
 )2013/2118( القرارات:  منها  وخاصة  األمن،  مجلس  ولقرارات  الدولي  للقانون  الصارخ  االنتهاك  على 

 عن انتهاك اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية مئات المرات.
ً
و)2015/2209( و)2015/2235(، فضال

)1(  تّم توثيقها جميعها من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان والعيادات القانونية والدفاع المدني، ونحتفظ في »مع 

العدالة« بنسخة كاملة عن كامل التوثيقات بالتفصيل. 
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ثالثا. الجرائم ضد المرأة السورية:

إنهــم  إذ  المســلحة،  والنزاعــات  الحــروب  حــاالت  فــي  فداحــة  األكثــر  الثمــن  واألطفــال  النســاء  يدفــع 
يتعرضــون لشــتى أشــكال القتــل واإلصابــة واالمتهــان والعنــف الجنســـي نتيجــة لكونهــم الفئــات األضعــف فــي 

املجتمــع.

بنــاء علــى ذلــك يمنــح القانــون اإلنسانـــي الدولــي الحصانــة والحمايــة للنســاء واألطفــال، مــن خــالل 
 مــن فئــة المدنييـــن الذيـــن يتعيـــن تجنيبهــم أضــرار الحــرب، وحمايــة خاصــة 

ً
حمايــة عامــة بصفتهــم جــزءا

تتناســب والســمات التـــي تميزهــم عــن غيـــرهم مــن المدنييـــن.

ــي  ففيمــا يتعلــق بالحمايــة العامــة؛ نصــت المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 والتـ
تتعلــق بحمايــة األشــخاص المدنييـــن فــي وقــت الحــرب؛ علــى أنــه: »لألشــخاص املحمييـــن فــي جميــع األحــوال 
حــق االحتـــرام ألشــخاصهم وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة وعقائدهــم الدينيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم، ويجــب 

معاملتهــم فــي جميــع األوقــات معاملــة إنســانية وحمايتهــم بشــكل خــاص ضــد أعمــال العنــف أو التهديــد«.

كمــا نصــت المــادة )51( مــن البـــروتوكول األول لعــام 1977، والملحقــة باتفاقيــات جنيــف، وكذلــك 
المــادة )13( مــن البـــروتوكول اإلضافــي الثانـــي لعــام 1977 المتعلــق بالنزاعــات المســلحة غيـــر الدوليــة، علــى 
حماية الســكان المدنييـــن بشــكل عام وعلى تمتع »الســكان المدنييـــن واألشــخاص المدنييـــن بحماية عامة 
 للهجــوم وحظــر أعمــال 

ً
ضــد األخطــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية، وعــدم جــواز أن يكونــوا هدفــا

العنــف والتهديــد، وعلــى حظــر الهجمــات العشــوائية كالقصــف بالقنابــل وهجمــات الــردع ضــد المدنييـــن.

 إضافيــة لتعزيــز 
ً
أمــا بالنســبة للحمايــة الخاصــة فقــد أقــرت قواعــد القانــون اإلنسانـــي الدولــي أحكامــا

الحمايــة والرعايــة للنســاء واألطفــال وخاصــة، منهــا: منــع اســتهدافهم خــالل العمليــات الحربيــة، أو قتلهــم أو 
نقلهــم أو ترحيلهــم مــن مناطقهــم، أو المســاس بشــرفهم ومعتقداتهــم، أو امتهانهــم أو إخضاعهــم للتعذيــب 
أو المعاملــة غيـــر اإلنســانية، أو المــس بكرامتهــم اإلنســانية، أو اســتخدامهم كــدروع بشــرية، أو أخذهــم 
كرهائــن، ونصــت المادتــان )16( و)17( مــن االتفاقيــة نفســها علــى أن تكــون هــذه الفئــات »موضــع حمايــة 

واحتـــرام خاصيــن«.

ولتعزيــز تلــك المفاهيــم؛ أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام 1974 اإلعــالن المتعلــق 
بحمايــة النســاء واألطفــال أثنــاء حــاالت الطــوارئ والنزاعــات المســلحة، والــذي نــص علــى أنــه:

ال  ـ 1  
ً
آالمــا بهــم  تلحــق  ألنهــا  األعمــال؛  هــذه  وتــدان  بالقنابــل،  وقصفهــم  المدنييـــن  مهاجمــة  يحظــر 

املجتمــع. أفــراد  أضعــف  هــم  الذيـــن  واألطفــال  النســاء  وخاصــة  تح�ضــى 

النســاء  ـ 2 لتجنيــب  فــي وســعها  مــا  تبــذل كل  أن  فــي منازعــات مســلحة  المشــتركة  الــدول  يجــب علــى 
الحــرب. ويــالت  واألطفــال 

القمــع والمعاملــة  ـ 3 مــن أشــكال   
ً
التـــي تؤلــف شــكال مــن األعمــال اإلجراميــة جميــع األعمــال  يعتبـــر 

 بالرصاص واالعتقال 
ً
القاسية الالإنسانية للنساء واألطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب واإلعدام رميا

.
ً
بالجملــة والعقــاب الجماعــي وتدميـــر المســاكن والطــرد قســرا
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والمنازعــات  ـ 4 الطــوارئ  حــاالت  فــي  أنفســهم  يجــدون  الذيـــن  واألطفــال  النســاء  حرمــان  يجــوز  ال 

المســلحة مــن المــأوى أو الغــذاء أو المعونــة الطبيــة أو غيـــر ذلــك مــن الحقــوق غيـــر القابلــة للتصــرف فيهــا 

العالمــي لحقــوق اإلنســان.  ألحــكام اإلعــالن 
ً
وفقــا

 مــن أفــدح  ـ 5
ً
يشــكل اســتعمال األســلحة الكيماويــة والبكتريولوجيــة أثنــاء العمليــات العســكرية واحــدا

ينـــزل  ألنــه  الدولــي؛  اإلنسانـــي  القانــون  ومبــادئ  واتفاقيــات جنيــف  لبـــروتوكول جنيــف 1925  االنتهــاكات 

خســائر جســيمة بالســكان المدنييـــن بمــن فيهــم النســاء واألطفــال العــزل مــن وســائل الدفــاع عــن النفــس، 

ويكــون محــل إدانــة شــديدة، ويلــزم هــذا اإلعــالن جميــع الــدول وكذلــك صكــوك القانــون الدولــي الخاصــة 

ــي تتيــح ضمانــات مهمــة لحمايــة النســاء واألطفــال. باحتـــرام حقــوق اإلنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة والتـ

وتعتبـــر اتفاقيــات جنيــف األربعــة وبـــروتوكوالها اإلضافيــان هــي الصكــوك الرئيســة المتعلقــة بحمايــة 

للمدنييـــن  مقــررة  وحمايــة  ضمانــات  مــن  جــاء  مــا  كل  مــن  النســاء  تســتفيد  حيــث  الحــروب،  زمــن  النســاء 

بصفتهــن غيـــر مشــاركات فــي العمليــات العدائيــة وبحقوقهــن زمــن النزاعــات المســلحة، باإلضافــة إلــى تقريـــر 

 لتحملهــن العــبء األكبـــر أثنــاء الحــرب، حيــث تنــص كل مــن المــادة )12( مــن 
ً
حمايــة خاصــة لهــن نظــرا

اتفاقيــة جنيــف األولــى، والمــادة )14( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة علــى أنــه: » تعامــل النســاء بــكل االعتبــار 

الخــاص الواجــب إزاء جنســهن«، وأكــدت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة أنــه: 

»يجــب حمايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء علــى شــرفهن، وال ســيما ضــد االغتصــاب«.

وعلى الرغم من تلك القوانيـن واالتفاقيات والصكوك الدولية التـي تنص على حماية النساء بشكل 

القتــل والعنــف والتعذيــب واالغتصــاب والخطــف والتهجيـــر وغيـــرها  مــن  المســلحة  النزاعــات  فــي  خــاص 

يـــردع نظــام بشــار األســد وأجهزتــه األمنيــة مــن ارتــكاب أفظــع االنتهــاكات  لــم  مــن االنتهــاكات، إال أن ذلــك 

بحــق النســاء الســوريات، ضاربيـــن عــرض الحائــط بــكل تلــك القوانيـــن ومهدديـــن للســلم واألمــن الدولييـــن 

بانتهاكاتهــم تلــك.

ويمكن تفصيل أبـرز االنتهاكات التـي ارتكبتها قوات النظام على النحو التالي:  

1. القتل:

أقدمــت قــوات النظــام وعناصــر فروعــه األمنيــة علــى قتــل أكثــر مــن 22000 ألــف امــرأة مــن بدايــة 

الثــورة الســورية وحتــى شــهر آذار 2018، بينهــم مــا يقــارب 12000 أنثــى بالغــة ونحــو 10000 أنثــى طفلــة.

المتفجــرة  والبـــراميل  والمدفعيــة  بالصواريــخ  العشــوائي  القصــف  عبـــر:  قتلهــن  أســاليب  وتنوعــت 
 للذبــح بالسكاكيـــن عبـــر مجــازر 

ً
، وصــوال

ً
والقنابــل العنقوديــة والغــازات الســامة الكيماويــة املحرمــة دوليــا

عــدة منهــا الحولــة والبيضــا وجديــدة الفضــل وغيـــرها مــن املجــازر، وكان للقنــاص نصيبــه منهــن أيضــا وكذلــك 

عبـــر التعذيــب حتــى المــوت فــي مراكــز االحتجــاز.

 لمصــادر موثقــة؛ فقــد قتلــت قــوات النظــام منــذ آذار 2011 وحتــى 2013/4/30 نحــو 7543 
ً
ووفقــا
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أنثــى ســورية بينهــن 2454 طفلــة و257 رضيعــة دون الثالثــة مــن عمرهــن)1(، وتوزعــت الضحايــا علــى بحســب 
املحافظــات الســورية علــى النحــو التالــي:

حمص: 1411.

ريف دمشق: 1397.

حلب: 1289.

إدلب: 1088.

درعا: 667.

ديـر الزور: 577.

حماة: 483.

دمشق: 339.

الرقة: 75.

الالذقية: 74.

القنيطرة: 38.

الحسكة: 29.

طرطوس: 16.

السويداء: 5.

إلــى 8012 أنثــى،  يــد النظــام حتــى 2013/6/10  فــي صفــوف اإلنــاث علــى  وارتفعــت حصيلــة القتلــى 
العمــر. مــن  الثالثــة  بينهــن 2654 طفلــة و259 رضيعــة دون 

وبلغــت بتاريــخ 2013/8/21 نحــو 9910 إنــاث بينهــن 3399 طفلــة تــم قتلهــن علــى يــد قــوات النظــام، 
حيــث شــهر آب 2013؛ نفــذت قــوات النظــام مجزرتيـــن فــي البيضــا ورأس النبــع راح ضحيتهمــا 459 بينهــم 

71 امــرأة 43 مــن رأس النبــع و28 امــرأة مــن قريــة البيضــا تــم ذبحهــن بالســكاكين.

ردة: 
َّ
واستمر عدد القتلى بيـن النساء في االرتفاع بصورة مط

ـ ففي 2013/11/25 بلغت حصيلة الضحايا على يد قوات النظام 10853 أنثى بينهن 3614 طفلة.

ـ وفي 2014/11/25 ارتفعت الحصيلة إلى 15347 أنثى بينهن 4194 طفلة.

ـ وبعــد ذلــك بعــام )2015/11/25( ارتفعــت الحصيلــة إلــى 18917 أنثــى بينهــن 5848 طفلــة، بينهــن مــا 
 ونحــو 50 امــرأة قتلــن تحــت التعذيــب.

ً
ال يقــل عــن 748 امــرأة قتلــن بـــرصاص قناصــة النظــام عمــدا

ـ وفــي 2016/11/25 بلغــت حصيلــة القتلــى مــن النســاء علــى يــد قــوات النظــام 20287 أنثــى بينهــن 
طفلــة.  9425

)1(  تّم توثيقها جميعها من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان والعيادات القانونية والدفاع المدني، ونحتفظ في »مع 

العدالة« بنسخة كاملة عن كامل التوثيقات بالتفصيل. 
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ـ وفي 2017/11/25 ارتفعت حصيلة القتلى إلى 20919 أنثى بينهن 9627 طفلة. 

ـ وبلــغ مجمــوع حصيلــة القتلــى فــي صفــوف النســاء علــى يــد النظــام بتاريــخ 2018/3/8 إلــى 22000 أنثــى 
.
ً
بينهــن 10000 طفلــة، منهــم نحــو 310 نســوة قتلــن باألســلحة املحرمــة دوليــا

2. العنف الجنسـي واالغتصاب:

بصــورة  الســورية  المــرأة  بحــق  الجنســـي  العنــف  األمنيــة  أجهزتــه  وعناصــر  النظــام  قــوات  مارســت 
التاليــة: الوســائل  عبـــر  األولــى  بالدرجــة  لالغتصــاب  الســوريات  النســاء  تعرضــت  حيــث  ممنهجــة، 

1 ـ من خالل االختطاف.

2 ـ أثناء االقتحامات والمداهمات.

3 ـ داخل المعتقالت واألفرع األمنية.

وتؤكــد المصــادر الموثقــة وقــوع نحــو 7700 حادثــة عنــف جنســـي ضــد المــرأة الســورية خــالل الفتـــرة 
الممتــدة مــا بيـــن آذار 2011 ونيســان 2018، بينهــن قرابــة 864 حادثــة حصلــت داخــل مراكــز االعتقــال، 
ونحــو 432 حادثــة عنــف جنســـي بحــق فتيــات دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر، منهــا حوالــي 300 حادثــة 

اغتصــاب وقعــت عــام )1(2011.

 لــدى اقتحــام قــوات النظــام حــي بابــا عمــرو بمدينــة حمــص 
ً
ووقعــت أوســع حــوادث االغتصــاب نطاقــا

فــي نيســان 2012، وكذلــك لــدى اقتحــام مدينــة جســر الشــغور بإدلــب فــي أيلــول 2011.

وقــد تــم توثيــق ارتــكاب قــوات النظــام أكثــر مــن 6000 حالــة اغتصــاب للنســاء الســوريات خــالل الفتـــرة 
الممتــدة مــا بيـــن آذار 2011 و25 نيســان 2013، بينهــن 400 حادثــة اغتصــاب لفتيــات تقــل أعمارهــن عــن 
بإدلــب،  بابــا عمــرو بحمــص، وجســر الشــغور  فــي كل مــن: حــي كــرم الزيتــون وحــي الرفاعــي وحــي   

ً
18 عامــا

وكذلــك فــي حمــاة، وجوبـــر، والالذقيــة، ودمشــق، ودرعــا، ومــن بيـــن تلــك الحــاالت وقــع نحــو 700 حادثــة 
اغتصــاب فــي المعتقــالت التابعــة للنظــام، حيــث كان عناصــر األمــن يجبـــرن بعــض النســاء المعتقــالت علــى 
السيـــر عاريــات وتقديــم الشــاي والقهــوة للضبــاط وهــن عاريــات، ونتــج عــن عمليــات االغتصــاب تلــك العديــد 

مــن حــاالت الحمــل القســري.

ـ وبحلــول 2013/8/21 ارتفعــت حصيلــة حــوادث اغتصــاب النســاء مــن قبــل قــوات النظــام إلــى 7000 
حادثة.

فــي  اغتصــاب  حادثــة   850 منهــا  حادثــة،   7500 لتبلــغ   2013/11/25 فــي  أخــرى  مــرة  ارتفعــت  ثــم  ـ 
المعتقــالت.

ـ وفــي 2015/11/25 ارتفعــت حصيلــة حــوادث االغتصــاب الموثقــة لتبلــغ 7672 حادثــة، بينهــا 7244 
حالــة اغتصــاب بحــق أنثــى بالغــة و428 اغتصــاب بحــق طفلــة.

)1(  موثقة من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وهيئة القانونييـن السورييـن.
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بشــار اإلرهابيــة  قــوات  مــن  لنســاء وفتيــات علــى عناصــر  تــم تســجيل 82 حالــة زواج قســري  ـ كمــا 
الرفــض. حــال  فــي  واألهــل  الفتيــات  وتهديــد 

ـ وبحلــول 2018/3/8 بلغــت حصيلــة حــوادث االغتصــاب الموثقــة نحــو 7700 حادثــة، منهــا 864 
فــي المعتقــالت. حادثــة اغتصــاب 

3. االعتقال التعسفي والتعذيب:

دأب عناصــر األمــن علــى ممارســة االعتقــال التعســفي بحــق النســاء وتعذيبهــن ســواء بحجــة نشــاطهن 
الثوري أو ملجرد انتمائهن للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ففي الفتـــرة الممتدة ما بيـــن آذار 2011 
وآب 2018 قــام عناصــر النظــام باعتقــال أكثــر مــن 8113 أنثــى بينهــم 417 أنثــى طفلــة مازالــوا قيــد االعتقــال 

، وتــم توثيــق مقتــل نحــو 43 أنثــى بالغــة تحــت التعذيــب.
ً
التعســفي أغلبهــن مغيبــات قســريا

ووثقت المصادر تنامي عملية االعتقال التعسفي للنساء والتنكيل بهن على النحو التالي:

 ،
ً
ـ مــن آذار 2011 وحتــى 2013/4/30 اعتقلــت قــوات النظــام أكثــر مــن 4500 امــرأة ســورية تعســفيا

وتــم توثيــق مقتــل 25 ســيدة منهــن تحــت التعذيــب.

ـ بتاريــخ 2013/11/25 ارتفعــت حصيلــة المعتقــالت الســوريات إلــى 5400 امــرأة، بينهــن 1200 طالبــة 
جامعيــة، وتــم توثيــق مقتــل 29 منهــن تحــت التعذيــب.

ـ بتاريــخ 2014/11/25 ارتفعــت حصيلــة المعتقــالت الســوريات إلــى 6500 امــرأة بينهــن 6300 أنثــى 
بالغــة، و200 طفلــة، وتــم توثيــق مقتــل 32 منهــن تحــت التعذيــب.

ـ بتاريــخ 2015/11/25 ارتفعــت حصيلــة المعتقــالت الســوريات إلــى 7029 امــرأة، بينهــن 6711 أنثــى 
بالغة، و318 طفلة، وما ال يقل عن 1115 حالة إخفاء قســري، وتم توثيق مقتل 38 أنثى تحت التعذيب.

ـ بتاريــخ 2016/11/25 ارتفعــت حصيلــة المعتقــالت الســوريات إلــى 8413 امــرأة، بينهــن 8111 أنثــى 
بالغــة، و302 طفلــة، ونحــو 2418 حالــة إخفــاء قســري.

وكانــت عمليــات اعتقــال النســاء تتــم فــي الغالــب عبـــر مداهمــة األحيــاء والمناطــق أو عبـــر التوقيــف 
 بــأن األرقــام الموثقــة 

ً
علــى حواجــز النظــام، وكذلــك مــن خــالل خطــف بعضهــن فــي الشــوارع العامــة، علمــا

بعــدد المعتقــالت هــي أقــل بكثيـــر مــن حــاالت اإلخفــاء القســري، حيــث دأب عناصــر األمــن علــى إنــكار وجــود 
محتجــزات لديهــم.

4. االختطاف:

عانــت آالف النســاء الســوريات مــن حــوادث االختطــاف منــذ آذار 2011، حيــث دأب عناصــر النظــام 
 علــى تســليم أنفســهم، باغتصابهــن أو 

ً
علــى اختطــاف النســاء بهــدف حمــل أقاربهــن مــن المطلوبيـــن أمنيــا

تعذيبهــن حتــى المــوت فــي حــال عــدم االســتجابة.

ومنــذ وصــول املختطفــات إلــى المعتقــالت تبــدأ رحلــة التعذيــب المريـــرة وبشــتى صنــوف العــذاب مــن 
اإلهانــة والشــتائم والتعريــة والتعذيــب الوح�ضــي إلــى االغتصــاب والتعذيــب حتــى المــوت، ومــن أكثــر المــدن 
التـــي مــارس فيهــا عناصــر النظــام عمليــات خطــف النســاء ريــف دمشــق، وحمــص التـــي تأسســت فيهــا مكاتــب 
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 مــا تنتهــي عمليــة الخطــف 
ً
شــبيهة بالمكاتــب العقاريــة للتغطيــة علــى عمليــات التبــادل فــي الخالديــة وغالبــا

بالتصفيــة الجســدية.

 بشرية:
ً
5.  اتخاذ النساء دروعا

أقدمــت قــوات بشــار األســد علــى اســتخدام النســاء كــدروع بشــرية خــالل تنفيــذ عمليــات االقتحــام 
أو لغــرض الهــروب أو التغطيــة مــن نيـــران االشــتباكات وذلــك فــي العديــد مــن المناســبات التـــي تــم توثيقهــا، 
ومــن أبـــرزها: االحتمــاء بالنســاء أثنــاء محاولــة فــك الحصــار عــن حاجــز الضهــر فــي الجبــل الوسطانـــي بـــريف 
إدلــب بتاريــخ 2012/10/6، وكذلــك أثنــاء اقتحــام حــي عشيـــرة بحمــص، باإلضافــة إلــى االحتمــاء بامــرأة فــي 

حــي الميــدان بحلــب مــن القناصــة بتاريــخ 2013/1/12.

كمــا وثقــت منظمــة »هيومــان رايتــس ووتــش« عــام 2013 العديــد مــن حــاالت اتخــاذ عناصــر النظــام 
 بشــرية فــي كل مــن بلــدات: الجانوديــة، كفــر نبــل، كفرومــا، عيـــن الروز، وإجبارهــن علــى 

ً
مــن النســاء دروعــا

السيـــر أمامهــم الســتعادة مناطــق مــن الثــوار.

فــي  الســورية  المــرأة  بحــق  ارتكابهــا  تــم  التـــي  للجرائــم  التوثيــق  مــن  وفيـــرة  مــادة  علــى  العثــور  ويمكــن 
رايتــس  »هيومــان  رأســها  وعلــى  الحقوقيــة،  والمنظمــات  الدوليــة  التحقيــق  لجــان  عــن  الصــادرة  التقاريـــر 
ووتــش«، و»الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان« وغيـــرها مــن التقاريـــر التـــي تؤكــد ارتــكاب النظــام جرائــم 
القتــل العمــد والعنــف الجنســـي والخطــف والتعذيــب واالعتقــال التعســفي والتغييــب القســري وغيـــرها مــن 

االنتهــاكات بحــق المــرأة الســورية، والتـــي يمكــن تصنيفهــا كجرائــم حــرب. 

وتمثــل تلــك االنتهــاكات فــي مجملهــا مخالفــات صارخــة للقــرار )2000/1325( الصــادر عــن مجلــس 
األمــن  والــذي يتعلــق بالمــرأة فــي مراحــل الســلم واألمــن، والــذي يدعــو »كل األطــراف المشتـــركة فــي النـــزاع 
المســلح التخــاذ إجــراءات خاصــة بحمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف الجن�ضــي«، وينــص علــى تقديــم 
 عن مخالفة نظام روما األسا�ضــي، المؤســس 

ً
أولئك الذيـــن يـــرتكبون جرائم ضد النســاء إلى العدالة، فضال

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والــذي ينــص علــى أن االغتصــاب والــرق الجنســـي والحمــل القســري وأي شــكل 
 التفاقيــات جنيــف ويعــد جريمــة حــرب ســواء تــم 

ً
 جســيما

ً
آخــر مــن أشــكال العنــف الجنســـي يمثــل انتهــاكا

ارتكابــه فــي ســياق نــزاع مســلح دولــي أو غيـــر دولــي.

ويدعونــا ذلــك للمطالبــة بمحاســبة النظــام وفــق مــواد القوانيـــن الســورية نفســها المتعلقــة باالعتقــال 
التعســفي واالختفــاء القســري، إضافــة إلــى المواثيــق والقوانيـــن الدوليــة الملزمــة، ومــن هــذه وتلــك: 

ـ المــادة )555( مــن قانــون العقوبــات تنــص علــى أن »مــن حــرم آخــر حريتــه الشــخصية بــأي وســيلة 
عوقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين«.

ـ المادة )556( من قانون العقوبات تنص على »تشديد العقوبة إلى األشغال الشاقة المؤقتة أ- إذا 
، ت- إذا وقــع 

ً
 أو معنوّيــا

ً
 جســدّيا

ً
، ب- إذا أنــزل بمــن حرمــه حريتــه تعذيبــا

ً
تجــاوزت مــدة حرمــان الحريــة شــهرا

الجــرم علــى الموظــف أثنــاء القيــام بوظيفتــه«. 

»بانضمــام  يق�ضــي  والــذي   ،2004 للعــام   )39( والمرســوم  العقوبــات،  قانــون  مــن   )535( المــادة  ـ 
العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيـــره  التعذيــب  مناهضــة  التفاقيــة  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة 
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القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة« التـــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بالقــرار )46/39( 
النفــاذ. البــدء  تاريــخ   1987 يونيو/حزيـــران   26 وحــدد   ،1984 األول  ديسمبـــر/كانون   10 فــي  المــؤرخ 

ـ الفقــرة )7( بنظــام رومــا األسا�ضــي، والــذي يعتبـــر اإلخفــاء القســري واالعتقــال التعســفي والتعذيــب 
جريمــة ضــد اإلنســانية.

ـ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والــذي شــدد علــى حــق الــرد 
فــي االعتـــراف بالشــخصية القانونيــة وحــق الفــرد فــي الحريــة واألمــن علــى شــخصه وعــدم التعــرض للتعذيــب 

والســالمة الجســدية.

ـ االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة األشــخاص مــن اإلخفــاء القســري والتـــي نصــت موادهــا علــى أنــه: »ال يجــوز 
تعريــض أي شــخص لالختفــاء القســري، وال يجــوز التــذرع بــأي ظــرف اســتثنائي ســواء فــي حالــة حــرب أو 

بالتهديــد بانــدالع الحــروب أو بعــدم االســتقرار أو حــاالت أخــرى لتبـريـــر االختفــاء القســري. 

 
ً
ـ اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، والــذي نــص فــي مطلــع مــواده علــى أنــه يولــد جميــع النــاس أحــرارا

ومتساويـــن فــي الكرامــة والحقــوق، وبــأن كل فــرد يتمتــع بحــق الحيــاة والحريــة واألمــن، والحــق بعــدم التعــرض 
للتعذيــب أو ألي ضــرب آخــر مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، وعــدم 

.
ً
جــواز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفا

وفــي نوفمبـــر 2018؛ أكــدت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقريـــرها الســنوي بمناســبة اليــوم 
ُيشــابه أيَّ  فــي ســوريا ال  المــرأة  يمــاَرس ضــدَّ  الــذي  العنــف  المــرأة أنَّ  العنــف ضــدَّ  العالمــي للقضــاء علــى 
ــق التقريـــر مقتــل 27226 أنثــى يتوزعــَن إلــى 

َّ
عنــف تعرَّضــت لــه المــرأة فــي أي مــكان آخــر مــن العالــم، حيــث وث

11889 أنثــى طفلــة، و15337 أنثــى بالغــة. قتــل منهــن 21573 منهــم علــى يــد قــوات النظــام، و1231 علــى يــد 
القــوات الروســية.

يــد  إنــاث قيــد االعتقــال أو االختفــاء القســري علــى  كمــا أكــد التقريـــر وجــود مــا ال يقــل عــن 9906 
.2018 نوفمبـــر  حتــى   2011 مــارس  منــذ  ســوريا  فــي  الفاعلــة  الرئيســة  األطــراف 

ويقــع بشــار األســد وقــادة جيشــه وأجهزتــه األمنيــة تحــت طائلــة املحاســبة جــراء االنتهــاكات الممنهجــة 
التـــي دأبــوا علــى ارتكابهــا فــي غضــون الســنوات الســبعة الماضيــة بحــق المــرأة الســورية مــن قتــل واغتصــاب 

واختطــاف واعتقــال تعســفي وإخفــاء قســري، وممارســة حجــز الحريــة مــع التعذيــب المف�ضــي إلــى المــوت.



55

. الجرائم واالنتهاكات ضد األطفال:
ً
رابعا

منــح القانــون الدولــي اإلنسانـــي لألطفــال حمايــة عامــة واســعة النطــاق، وخاصــة فــي حــاالت نشــوب 
النزاعــات والصراعــات المســلحة ســواء كانــت دوليــة أو غيـــر دوليــة، حيــث يســتفيد األطفــال مــن الحمايــة 
فــي األعمــال الحربيــة، وكفــل لهــم المعاملــة  العامــة الممنوحــة لألشــخاص المدنييـــن الذيـــن ال يشــاركون 

اإلنســانية وتطبيــق بنــود القانــون الدولــي اإلنسانـــي المتعلقــة بــإدارة األعمــال الحربيــة.

 لضعفهم، وخاصة منها؛ اتفاقيات 
ً
 خاصة بهم نظرا

ً
 وحماية

ً
كما منح القانون الدولي األطفال حقوقا

جنيــف لعــام 1949، واتفاقيــات جنيــف األولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة، وبـــروتوكوالها اإلضافيــان لعــام 
1977، حيــث نــص علــى توفيـــر الحمايــة الخاصــة لألطفــال، وأكــد بــأن األطفــال الذيـــن يشــاركون بصــورة 

مباشــرة فــي األعمــال الحربيــة ال يفقــدون هــذه الحمايــة الخاصــة.

المدنييـــن  األشــخاص  بحمايــة  المتعلقــة  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة  مــن   34-27 المــواد  ووفــق 
والبـــروتوكول اإلضافــي األول التفاقيــات جنيــف، فــإن األطفــال غيـــر المشاركيـــن باألعمــال الحربيــة يتمتعــون 
بالحمايــة وتطبــق عليهــم الضمانــات األساســية، ســيما حــق احتـــرام الحيــاة والســالمة البدنيــة والمعنويــة، 

االنتقاميــة. واألعمــال  الجماعيــة،  والعقوبــات  والتعذيــب،  البدنيــة،  والعقوبــات  اإلكــراه،  وحظــر: 

الثالثــة  المــادة  وفــق  بالضمانــات  التمتــع  دولــي  غيـــر  مســلح  نــزاع  نشــوب  عنــد  لألطفــال  يحــق  كمــا 
المشتـــركة مــن اتفاقيــات جنيــف، والمــادة )4( مــن البـــروتوكول اإلضافــي الثانــي، والــذي نــص علــى تمتــع 
األطفال بالمبدأ الذي ينص على أنه: »ال يجوز أن يكون كل من الســكان المدنييـــن واألشــخاص المدنييـــن 

عرضــة ألي هجــوم«.

كمــا تنــص اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى توفيـــر العنايــة الخاصــة الواجــب منحهــا لألطفــال، ويؤكــد 
أنــه:  البـــروتوكول اإلضافــي األول علــى وجــه التحديــد مبــدأ الحمايــة الخاصــة لألطفــال، حيــث ينــص علــى 
»يجــب أن يكــون األطفــال موضــع احتـــرام خــاص، وأن تكفــل لهــم الحمايــة مــن أي شــكل مــن أشــكال هتــك 
العــرض، ويتعيـــن علــى أطــراف النـــزاع أن يقدمــوا إليهــم العنايــة والمعونــة اللتيـــن يحتاجــون إليهمــا بســبب 

ســنهم أو ألي ســبب آخــر. 

وتكفــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989 )والتـــي انضمــت إليهــا ســوريا وصادقــت علــى بنودهــا( أال 
يعــرض أي طفــل للتعذيــب أو لغيـــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، 
وتعهــدت جميــع الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة علــى احتـــرام قواعــد القانــون اإلنسانـــي الدولــي المنطبقــة عليها 
 لضمــان حمايــة 

ً
فــي المنازعــات المســلحة وذات الصلــة بالطفــل، واتخــاذ جميــع التدابيـــر الممكنــة عمليــا

ورعايــة األطفــال المتأثريـــن بــأي نــزاع مســلح.

ولعــل الوثيقــة األهــم بالنســبة لحمايــة حقــوق الطفــــل المنشــأة فــي إطــار األمــم المتحــدة وذات الصلــة 
بحقــوق اإلنســان، هــي اإلعــالن رقــم 3318 )د.29( الصــادر يــوم 1974/12/14م، والــذي يدعـــو إلــى توفيـــر 

 أنــه: 
ً
الحمايــة لألطفــال والنســاء علــى حــد ســواء فــي حــاالت الطــوارئ والنزاعــات الدوليــة مؤكــدا
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ــدان هــذه 
ُ
- ُيحظــر االعتــداء علــى المدنييـــن وقصفهــم بالقنابــل خاصــة منهــم النســاء واألطفــال، وت

الوحشــية. األعمــال 

 لبـــرتوكول جنيف 
ً
 صارخا

ً
- ُيشــكل اســتعمال األســلحة الكيماوية والبكتـــريولوجية أثناء النـــزاع انتهاكا

خســائر  وُينـــزل  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون  ولمبــادئ  1949م،  لعــام  جنيــف  واتفاقيــات  1925م،  لســنة 
جســيمة بالســكان المدنييـــن بمــن فيهــم النســاء واألطفــال العــزَّل، وبالتالــي يكــون محــل إدانــة شــديدة.

قــدم ضمانــات لحمايــة األطفــال والنســاء أثنــاء النزاعــات المســلحة، وذلــك 
ُ
-  علــى جميــع الــدول أن ت

 لبـــرتوكول جنيــف لســنة 1925م.
ً
وفــاًء بااللتزامــات المترتبــة عليهــا طبقــا

وعلى الرغم من تلك القوانيـن واالتفاقيات الدولية التـي نصت على حماية حقوق الطفل والطفولة 
المســلحة  وقواتــه  الســوري  النظــام  أن  إال  الدوليــة؛  وغيـــر  الدوليــة  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  وخاصــة 
وأجهزتــه األمنيــة قــد ارتكبــوا جرائــم حــرب بحــق أطفــال ســوريا، وتــم توثيــق اآلالف مــن تلــك الجرائــم مــن 
قبــل لجــان التحقيــق الدوليــة والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة، والتـــي تقــع ضمــن الخانــات الرئيســة التاليــة:

1 ـ قتل األطفال السورييـن:

الفتـــرة 2011/3/18-2013/10/20 علــى قتــل نحــو 12027  النظــام خــالل  قــوات  حيــث أقدمــت 
وتــم   .

ً
العاشــرة، و391 رضيعــا يبلغــوا  لــم  منهــم 2344   ،

ً
بينهــم: 3614 طفلــة و8413 طفــال  

ً
ســورّيا  

ً
طفــال

 بالسكاكيـــن كمــا حصــل فــي مجــازر الجولــة وحــي كــرم الزيتــون وحــي 
ً
، إمــا ذبحــا

ً
 ميدانيــا

ً
إعــدام نحــو 560 طفــال

 بالرصــاص كمــا حصــل فــي باقــي المناطــق 
ً
الرفاعــي بحمــص وحــي رأس النبــع وقريــة البيضــا فــي بانيــاس، أو رميــا

الســورية)1(. واملحافظــات 

وتنوعــت أســاليب قتــل األطفــال مــا بيـــن القصــف، وعمليــات القنــص، واالقتحامــات، واإلعدامــات 
الميدانيــة، والتجويــع والحصــار.

النحــو  علــى  الفتـــرة 2013/5/20-2011/3/18  خــالل  األطفــال  مــن  القتلــى  عــدد  تفصيــل  ويمكــن 
التالــي:

.
ً
- حلب: 2252 طفال

- ريف دمشق: 2109 أطفال.

.
ً
- حمص: 1743 طفال

.
ً
- إدلب: 1435 طفال

.
ً
- درعا: 999 طفال

.
ً
- حماة: 697 طفال

)1(  تّم توثيقها جميعها من قبل الشبكة السورية لحقوق اإلنسان والعيادات القانونية والدفاع المدني، ونحتفظ في »مع 

العدالة« بنسخة كاملة عن كامل التوثيقات بالتفصيل.
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.
ً
- ديـر الزور: 642 طفال

.
ً
- دمشق: 493 طفال

.
ً
- الرقة: 176 طفال

 .
ً
- الحسكة: 70 طفال

.
ً
- الالذقية: 63 طفال

.
ً
- طرطوس: 46 طفال

.
ً
- القنيطرة: 28 طفال

- السويداء: طفالن.

 ،
ً
وأقدمــت قــوات النظــام فــي الفتـــرة 2011/3/18-2017/10/20 علــى قتــل أكثــر مــن 21631 طفــال

 كاألســلحة الكيمائيــة 
ً
منهــم 12004 ذكــور، و9627 أنثــى، وقتــل أكثــر مــن 400 طفــل باألســلحة املحرمــة دولّيــا

 عن الذبح بالسكاكيـــن في عدة مجازر حملت 
ً
والعنقودية، والغازات الســامة، والبـــراميل المتفجرة، فضال

بـــريف  والقلمــون  الفضــل  بانيــاس، وجديــدة  وفــي  بحمــص،  الحولــة  فــي  الطائفــي وخاصــة  التطهيـــر  طابــع 
دمشــق، وكذلــك فــي ريــف حمــاة الشــمالي وريــف حلــب.

مــن خــالل   بصــورة متعمــدة 
ً
تــم توثيــق مقتــل نحــو 518 طفــال الفتـــرة 2013-2015؛  وفــي غضــون 

 بسبب نقص الغذاء والدواء في العديد من المناطق املحاصرة.
ً
 عن مقتل نحو 289 طفال

ً
قنصهم، فضال

2 ـ إلحاق األذى والجروح باألطفال:

الفتـــرة  خــالل  بالســكان  اآلهلــة  المناطــق  فــي  النظــام  شــنها  التـــي  العســكرية  العمليــات  أســفرت 
2011/3/18-2013/10/20 عــن إصابــة وجــرح أكثــر مــن 300 ألــف طفــل ســوري، تراوحــت إصاباتهــم مــا 

وفــاة متأثريـــن بجراحهــم. بتـــر، و800 حالــة  نحــو 1300 حالــة  منهــا  بيـــن خطيـــرة ومتوســطة وخفيفــة، 

3 ـ اعتقال األطفال وتعذيبهم حتى الموت:

أقــدم عناصــر األجهــزة األمنيــة التابعــة للنظــام علــى اعتقــال أكثــر مــن 11700 طفــل ســوري فــي الفتـــرة 
2011/3/18-2013/10/20، وتعــرض معظمهــم ألشــد أســاليب التعذيــب وأعنفهــا، حيــث تــّم توثيــق مقتــل 

 تحــت التعذيــب.
ً
نحــو 92 طفــال

4 ـ اغتصاب األطفال:

تــم توثيــق نحــو 400 حالــة اغتصــاب ارتكبهــا عناصــر النظــام بحــق أطفــال تقــل أعمارهــم عــن 18 
 خــالل الفتـــرة 2011/3/18-2013/10/20، ووقعــت أغلــب حــاالت االغتصــاب عنــد اقتحــام المناطــق 

ً
عامــا

 بــأن الرقــم المذكــور عــن العــدد الفعلــي لجرائــم اغتصــاب األطفــال، وذلــك نتيجــة 
ً
واألحيــاء الســكنية، علمــا

تــم توثيــق نحــو  إحجــام كثيـــر مــن ذوي المغتصبيـــن عــن التصريــح بمــا حصــل مــع أبنائهــم وبناتهــم، كمــا 
ذلــك:  فــي  بمــا  األمنيــة،  أجهزتــه  بشــار وعناصــر  قــوات  قبــل  مــن  بحــق األطفــال  516 حالــة عنــف جنســـي 
االغتصــاب أو التحــرش أثنــاء المداهمــات، والــزواج القســري، والعبــارات الجنســية، واإلجبــار علــى التعــري 
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 لالغتصــاب بأحيــاء الرفاعــي 
ً
ومالمســة جســد الطفــل. وتشيـــر المصــادر إلــى تعــرض فتيــات فــي ســن 15 عامــا

وكــرم الزيتــون وبابــا عمــرو بحمــص، وكذلــك فــي ريــف دمشــق، وفــي جســر الشــغور بإدلــب، وفــي درعــا وحمــاة 
والالذقيــة وحلــب.

5 ـ تجنيد األطفال في النزاعات المسلحة:

اســتخدمت قــوات النظــام األطفــال كحــرس علــى الحواجــز داخــل بعــض أحيــاء دمشــق، ومــع تزايــد 
قتلــى قــوات النظــام اعتمــدت الميليشــيات املحليــة التابعــة للنظــام بصــورة متزايــدة علــى تجنيــد األطفــال 
، حيــث تــم توثيــق عمليــات تجنيــد أعــداد كبيـــرة مــن األطفــال عــام 2017، وبلــغ عــدد 

ً
دون ســن 18 عامــا

 تــم تجنيدهــم فــي صفــوف تلــك الميليشــيات عــام 2017.
ً
األرقــام الموثقــة نحــو 349 طفــال

:
ً
6 ـ تهجيـر األطفال قسرا

 لتقديـــرات موثقــة؛ فقــد بلــغ عــدد المهجريـــن مــن أطفــال ســوريا حتــى تاريــخ 2013/10/20 مــا 
ً
وفقــا

يقــارب مليــون وســت مئــة ألــف طفــل الجــئ، وارتفــع عــدد الالجئيـــن فــي صفــوف األطفــال عــام 2015 إلــى مــا 
يقــارب 3 مالييـــن طفــل الجــئ.

فــي ســوريا خــالل الســنوات الســبعة الماضيــة  ويظهــر ممــا تقــدم مــن جرائــم وقعــت بحــق األطفــال 
تــورط النظــام فــي ارتــكاب انتهــاكات خطيـــرة للقانــون اإلنسانـــي الدولــــي، وانتهــاك حقــوق الفئــات المشــمولة 
ــر الدوليــة ومنهــم األطفــال، حيــث ارتكبــت قــوات النظــام  بالحمايــة الدوليــة فــي زمــن النزاعــات المســلحة غيـ
وعناصــر أجهزتــه األمنيــة عمليــة إبــادة شــاملة للشــعب الســوري دون تمييــز بمــا فيهــم األطفــال، واســتعملت 
القصــف العشــوائي والعنــف المســلح ضــد الحيــاة واألشــخاص بغــرض التدميـــر الكلــي أو الجزئــي للشــعب 
الســوري، واعتــدت علــى كرامــة األشــخاص -بمــا فيهــم األطفــال- بالمعاملــة المهينــة كالتعذيــب واالغتصــاب 

والتجنيــد اإلجبــاري.

وقد انعكست تلك الجرائم المروعة على عبارة قرار مجلس األمن رقم )2014/2165( والتـي نصت 
علــى: »جزعــه الشــديد بوجــه خــاص إزاء اســتمرار الهجمــات العشــوائية فــي المناطــق المأهولــة بالســكان بمــا 
فــي ذلــك الحملــة المكثفــة مــن عمليــات القصــف الجــوي واســتخدام البـــراميل المتفجــرة فــي حلــب والمناطــق 
التعذيــب وســوء  باســتخدام  واســع  نطــاق  علــى  والقيــام  الجويــة  والضربــات  المدفعــي  والقصــف  األخــرى 
 عــن جميــع االنتهــاكات واالعتــداءات الجســمية المرتكبــة 

ً
المعاملــة والعنــف الجنســـي والجنســاني، فضــال

ضــد األطفــال«.

وفــي نهايــة شــهر نوفمبـــر 2018؛ أكــد األميـــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيـــريش خــالل تقريـــره 
 
ً
إلــى مجلــس األمــن الدولــي، ســقوط 3891 طفــال فــي ســوريا، والــذي قدمــه  الثانـــي عــن األطفــال والصــراع 

وتعــرض 3448 آخريـــن للتشــويه فــي ســوريا خــالل الســنوات الخمــس األخيـــرة.

واتهــم غوتيـــريش، فــي التقريـــر الــذي يوثــق االنتهــاكات الجســيمة بحــق األطفــال بيـــن 16 مــن نوفمبـــر 
2013 ونهاية مايو 2018، نظام األسد والجماعات المسلحة بالتجاهل الصارخ لحياة األطفال وحقوقهم 
األساســية، حيــث تحققــت األمــم المتحــدة خــالل فتـــرة التقريـــر مــن انتهــاك جســيم بحــق أكثــر مــن 12500 
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 وتشــويه 3448 آخريــن، 
ً
طفــل، وجــرى التحقــق مــن 7339 ضحيــة مــن األطفــال، بواقــع ســقوط 3891 طفــال

ممــا يــدل علــى زيــادة كبيـــرة ومســتمرة فــي الســنوات الخمــس.

وبحســب التقريـــر األممي فقد نتجت بعض إصابات األطفال عن أســلحة بطبيعتها عشــوائية أو غيـــر 
متكافئــة، كالبـــراميل المتفجــرة والذخائــر العنقوديــة، كمــا واجــه أطفــال آخــرون، وفيــات مروعــة بإلقــاء 
الحجــارة عليهــم أو صلبهــم أو تكتيــكات وحشــية أخــرى. كمــا واجــه أطفــال آخــرون عمليــات اختطــاف )693 

حالــة تــم التحقــق منهــا( والعنــف الجنســـي )98 حالــة(.

وتطرق التقريـــر للهجمات على المدارس والمستشفيات، واالستخدام العسكري لها وتأثيـــره الكبيـــر 
علــى توافــر الخدمــات الطبيــة والتعليميــة األساســية، فــي حيـــن أصبــح الحرمــان مــن وصــول المســاعدات 
، خاصــة خــالل حصــار مجتمعــات بأكملهــا ألشــهر، إن لــم يكــن ســنوات، إذ 

ً
 مســتخدما

ً
اإلنســانية تكتيــكا

وقــع أكثــر مــن ألفــي انتهــاك فــي المناطــق املحاصــرة.

وال شك في أن تلك الجرائم التـي نص عليها مجلس األمن وتم توثيقها من قبل لجان التفتيش الدولية 
والمنظمــات الحقوقيــة ترقــى إلــى مســتوى الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب واإلبــادة الجماعيــة، ممــا 
يســتوجب محاكمــة بشــار األســد بصفتــه القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، ومحاســبة جميــع قادتــه 
العسكرييـــن ورؤســاء األجهــزة األمنيــة لينالــوا جزاءهــم العــادل جــراء مــا ارتكبتــه أيديهــم اآلثمــة مــن جرائــم 

بحــق الطفولــة فــي ســوريا. 
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. جرائم الميليشيات الطائفية والقوى الرديفة:
ً
خامسا

االلتحــاق  عــن  الشــباب  تهــرب  مــن  الماضيــة  الســبعة  الســنوات  غضــون  فــي  النظــام  قــوات  عانــت 
 
ً
بالخدمــة العســكرية، وانشــقاق أعــداد كبيـــرة مــن املجنديـــن جــراء الجرائــم التـــي ارتكبهــا قــادة الجيــش فضــال

ممــا  الصــراع،  مــن  الماضيــة  الســبعة  الســنوات  فــي غضــون  الجيــش  تكبــده  الــذي  العــددي  النقــص  عــن 
دفــع بالنظــام لتعويــض ذلــك النقــص مــن خــالل تشــكيل ميليشــيات عســكرية علــى أســس طائفيــة وحزبيــة 
وعقائديــة خــارج إطــار الجيــش والقــوات المســلحة تتمتــع باالســتقالل التــام عــن الدولــة، ومنحهــا ســلطات 

وصالحيــات تفــوق الســلطات والصالحيــات الممنوحــة لقــادة الجيــش والقــوات المســلحة.

كمــا فتــح النظــام لهــذه الميليشــيات معســكرات جيشــه التدريبيــة، وأمدهــا بالســالح والعتــاد ودفــع 
حصانــة  ومنحهــم  والعامــة،  الخاصــة  الممتلــكات  علــى  لالســتيالء  أيديهــم  وأطلــق  الرواتــب،  لعناصرهــا 
قضائيــة تحــول دون محاســبتهم عــن أعمــال القتــل والنهــب واالغتصــاب وغيـــرها مــن الجرائــم التـــي ارتكبهــا 

الميليشــيات. هــذه  عناصــر 

ومــع توســع دائــرة الصــراع؛ تحولــت هــذه الميليشــيات مــن يــِد عــوٍن للنظــام إلــى قــوات صاحبــة نفــوذ 
مــن مرحلــة  انتقــال ســوريا  لترّســخ  الدولــة، وتفــرض نفســها كأمــر واقــع جديــد،  تهــدد مؤسســات  وســلطة 
هيمنــة الحــزب الواحــد إلــى دولــة ميليشــيات مــن المرتزقــة، حيــث تــم تشــكيل مجموعــات عســكرية علــى 
أســس طائفيــة وعرقيــة ومذهبيــة وحزبيــة، وتــم منحهــا صالحيــات واســعة فــي القضــاء علــى المظاهــرات، كمــا 
لزمــت أحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة واألحــزاب المرخصــة بعــد عــام 2011 بتشــكيل أذرع عســكرية 

ُ
أ

شــاركت فــي األعمــال اإلجراميــة الطائفيــة.

الوضع القانونـي لهذه الميليشيات:

، من الناحية الدستورية:
ً
أوال

إن تشكيل هذه الميليشيات مخالف لنصوص الدستور السوري وخاصة المواد التالية:

- المــادة الحاديــة عشــرة مــن الدســتور الســوري والتـــي تنــص علــى أن: »الجيــش والقــوات المســلحة 
مؤسســة وطنيــة مســؤولة عــن الدفــاع عــن ســالمة أرض الوطــن وســيادته اإلقليميــة، وهــي فــي خدمــة مصالــح 

الشــعب وحمايــة أهدافــه وأمنــه الوطنــي«.

الدولــة حمايــة الوحــدة الوطنيــة وعلــى  تنــص علــى أن: »تكفــل  الســابعة واألربعــون والتـــي  المــادة   -
عليهــا«. املحافظــة  واجــب  المواطنيـــن 

- المادة الخمسون التـي تنص على أن: »سيادة القانون أساس الحكم في الدولة«.

، من الناحية القانونية:
ً
ثانيا

رقــم  األحــزاب  قانــون  بموجــب  ســوريا  فــي  المرخصــة  لألحــزاب  عســكرية  أجنحــة  تشــكيل  إن   -
)2011/100( يعتبـــر مخالفــة لنــص المــادة )5(، وخاصــة أحــكام الفقرتيـــن )و( التـــي تحظــر علــى الحــزب 
إقامــة أيــة تشــكيالت عســكرية أو شــبه عســكرية علنيــة أو ســرية أو اســتخدام العنــف بأشــكاله كافــة أو 
 لحــزب أو تنظيــم سياســـي 

ً
 أو تابعــا

ً
ــر أن يكــون فرعــا

ُ
التهديــد بــه أو التحريــض عليــه، والفقــرة )ز( والتـــي تحظ

غيـــر ســوري.
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، من ناحية القانون الدولي:
ً
ثالثا

- حيــث إن هــذه الميليشــيات مخالفــة للدســتور وللقوانيـــن الوطنيــة، كذلــك فــإن تشــكيلها يعتبـــر 
 لمعاهــدة حظــر المرتزقــة لعــام 1977 والتـــي عّرفــت المرتــزق بأنــه شــخص:

ً
انتهــاكا

 للمشاركة في القتال في صراع مسلح.
ً
أ. يجند خصيصا

ب. يشارك مباشرة في األعمال العدائية.

ج. أن يكــون الباعــث األساســـي لــه للمشــاركة فــي األعمــال العدائيــة هــو الرغبــة فــي تحقيــق مكســب 
 مــن قبــل طــرف فــي الصــراع أو مــن نائبــه.

ً
مــادي وأن يوعــد بــه فعــال

د. ليــس مــن رعايــا أحــد أطــراف النـــزاع، أو مــن المقيميـــن فــي إقليــم خاضــع لســيطرة أحــد أطــراف 
النـــزاع.

 في القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع.
ً
ه. ليس عضوا

 فــي القــوات 
ً
 فــي الصــراع فــي مهمــة رســمية بصفتــه عضــوا

ً
و. لــم يتــم إرســاله مــن قبــل دولــة ليســت عضــوا

المســلحة التابعة لها.

أبـرز هذه التشكيالت:

القيادةاسم الميليشيام
العدد 

التقريبي
تاريخ 

التشكيل
نطاق العمل واالنتشار

15002012هالل األسدأسود العرين
الساحل-حمص-تدمر-حلب-حماة-ديـر 

الزور

10002012أيمن جابـرصقور الصحراء
الساحل-حمص-تدمر-حلب-حماة-ديـر 

الزور

10002012محمد جابـرمغاويـر البحر
الساحل-حمص-تدمر-حلب-حماة-ديـر 

الزور

15002012تابع حزب هللاحزب هللا السوري
حلب-ريف دمشق- حماة-حمص-ديـر 

الزور

دمشق-الساحل-حمص-حماة-حلب-درعا70002012زياد المعلوفنسور الزوبعة

كل املحافظات السوريةقبل 100002011القيادة القطريةكتائب البعث

كل املحافظات السورية1000002012عدة قادةالدفاع الوطني

شبيبة خالد 
بكداش

دمشق وريفها وحماة5002012الحزب الشيوعي

2002012مصيب سالمةميليشيا آل سالمة
حمص وحماة وريفهما سلمية، وريف 

حلب الجنوبي-ديـر الزور

1502012محمود عفيفةميلشيا عفيفة
حمص وحماة وريفهما سلمية، وريف 

حلب الجنوبي
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القيادةاسم الميليشيام
العدد 

التقريبي
تاريخ 

التشكيل
نطاق العمل واالنتشار

مقاتلي العشائر 
حركة االشتراكييـن 

العرب
5002012تركي البوحمد

دمشق وريفها وحمص وريفها وحماة- ديـر 
الزور

أسود الحسين
حسن توفيق 

األسد
7002012

الساحل-حمص-ريف دمشق-ريف حماة-
ديـر الزور

أسود الجبل
بسام حسام 

الدين
3002012

الساحل السوري حمص-ريف دمشق-
ريف حماة-ديـر الزور

الساحل-ريف حلب الجنوبي-ريف دمشق6002012معراج أورالالمقاومة الوطنية

3002012ميليشيا الشواهين
حماة وريفها-ريف حلب الجنوبي-ريف 

دمشق

2002012مليشيا آل الخليل
حماة وريفها-ريف حلب الجنوبي-ريف 

دمشق

مليشيا صقر 
الجبل

4002012علي الشلة
حماة وريفها-ريف حلب الجنوبي-ريف 

دمشق

2502012أحمد نبهإنميليشيا الطراميح
حماة وريفها-ريف حلب الجنوبي-ريف 

دمشق

2002012أحمد سيغاتيمليشيا سيغاتي
حماة وريفها-ريف حلب الجنوبي-ريف 

دمشق

ميليشيا فوج 
الجوالن

حوران-ريف دمشق5002012-

ميليشيا آل 
الدرويش

5002012أحمد درويش
ريف إدلب الشرقي وحلب الجنوبـي وحماة 

وريفها

حماة وريفها وحلب الجنوبـي وإدلب3002012طالل الدقاقميليشيا الدقاق

3002012نائل العبد هللاميليشيا سقلب
حماة وريفها-ريف حلب الجنوبي-ريف 

دمشق

4002012سيمون الوكيلميليشيا محردة
حماة وريفها-ريف حلب الجنوبي-ريف 

دمشق

ريف إدلب الشرقي-حماة3002012صقور الظاهر

مصادر تمويل هذه الميليشيات:

اعتمدت هذه الميليشيات على مصادر التمويل التالية:

-الرواتب التـي يقدمها النظام السوري لها.

- الدعم المالي الذي تقدمه إيـران وروسيا.

-الدعم المالي الذي تقدمه غرف التجارة والصناعة والشركات والتجار.



63

- مؤسسة البستان، إحدى أذرع رامي مخلوف المالية.

- األتاوات التـي تفرضها هذه الميليشيا على األهالي والتجار.

- عمليات الخطف مقابل الفدية.

- السرقة والنهب أثناء العمليات العسكرية »التعفيش«.

- احتكار تهريب السلع األساسية.

- حصصهم من واردات المعابـر بيـن مناطق النظام والمناطق املحررة.

- تجارة السالح واألعضاء البشرية.

أبـرز املجازر التـي ارتكبتها أو شاركت في ارتكابها هذه الميليشيات:

1 ـ مجزرتــا كفــر زيتــا بـــريف حمــاة الشــمالي )2012(: حيــث تــم حــرق 8 شــبان وهــم أحيــاء بإشــعال 
النيـــران بهــم بواســطة الحطــب وســكب مــادة البنزيــن، ومــن ثــم حــرق 3 شــبان بمــادة الفوســفور.

 
ً
 ورميــا

ً
 ذبحــا

ً
2 ـ مجزرتــا اللطامنــة بـــريف حمــاة الشــمالي: األولــى )2014/4/7( راح ضحيتهــا 70 قتيــال

.
ً
بالرصــاص ومئــات الجرحــى، والثانيــة )2017/4/9( راح ضحيتهــا 10 قتلــى مــن عائلــة واحــدة ذبحــا

3 ـ مجــزرة القبيـــر بـــريف حمــاة: راح ضحيتهــا 100 قتيــل مــن األطفــال والنســاء، منهــم 10 تــم إحــراق 
جثثهــم بعــد ذبحهــم بالســكاكين.  

.
ً
4 ـ مجزرة التريمسة بـريف حماة: راح ضحيتها 220 قتيال

بحوا بالسكاكين.
ُ
 ذ

ً
5 ـ مجزرة الشيخ حديد بـريف حماة: راح ضحيتها 26 قتيال

6 ـ مجزرة الشنابـرة بـريف حماة: راح ضحيتها 11 امرأة تم إحراق جثثهن.

بحوا بالسكاكين.
ُ
 ذ

ً
7 ـ مجزرة قرية كوكب بـريف حماة: راح ضحيتها أكثر من 15 مدنيا

وقــد شــارك فــي مجــازر حمــاة وريفهــا كل مــن: ميليشــيا نائــل العبــد هللا، وســيمون الوكيــل، وعــدوان 
مصطفــى، وعلــي الشــلي، و أحمــد ســيغاثي، وطــالل الدقــاق، وأحمــد النبهــان، وميليشــيا الخليــل، وميليشــيا 

آل العلــوش.

عنــوا بالحــراب 
ُ
بحــوا بالسكاكيـــن أو ط

ُ
8 ـ مجــزرة الحولــة بحمــص: راح ضحيتهــا 110 قتلــى معظمهــم ذ

واألدوات الحــادة.

أقربائهــم  مــع  بالكامــل  بحــوا 
ُ
ذ عائلتيـــن  مــن   

ً
قتيــال راح ضحيتهــا 19  بحمــص:  بابــا عمــرو  مجــزرة  ـ   9

والسواطيـــر. الســيوف  باســتخدام 

.
ً
تلوا ذبحا

ُ
10 ـ مجزرة كرم الزيتون والعدوية بحمص: راح ضحيتها 100 قتيل أغلبهم ق

 مــن عائلتيــن، معظمهــم أطفــال ونســاء 
ً
11 ـ مجــزرة مــزارع آبــل بـــريف حمــص: راح ضحيتهــا 20 قتيــال

بحــوا بالسكاكيـــن والحــراب قبــل أن ُيحرقــوا.
ُ
وشــيوخ، ذ

بحوا بالسكاكين.
ُ
 ذ

ً
12 ـ مجزرة السخنة بـريف حمص: راح ضحيتها 22 قتيال
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 معظمهــم مــن األطفــال 
ً
13 ـ مجــزرة قريــة وادي المولــي بـــريف حمــص: راح ضحيتهــا أكثــر مــن 40 قتيــال

والنساء.

فــي تنفيــذ مجــازر حمــص وريفهــا مجموعــة مــن الميليشــيات الطائفيــة مــن قــرى ريــف  وقــد اشــترك 
الشــلي،  وعلــي  شــميل،  وديـــر  ســالمة،  وآل  ومصيــاف،  الســاحل  وميليشــيات  المواليــة،  الغربـــي  حمــص 
وميليشــيا بشــر يازجــي فــي منطقــة وادي النصــارى، وتــل كلــخ، وقلعــة الحصــن، وصقــور الصحــراء، ومقاتلــي 

العــرب. التابعــة لحركــة االشتراكييـــن  العشــائر 

14 ـ مجزرة داريا بـريف دمشق: راح ضحيتها 500 قتيل، 132 منهم قتلوا في منازلهم.

 تــم العثــور علــى جثثهــم، باإلضافــة إلــى عــدد 
ً
15 ـ مجــزرة ديـــر الــزور: راح ضحيتهــا أكثــر مــن 550 قتيــال

غيـــر معــروف مــن المفقوديــن. 

 بالسكاكين. 
ً
 ق�ضى أغلبهم نحبه ذبحا

ً
16 ـ مجزرة الذيابية بـريف دمشق: راح ضحيتها 70 قتيال

.
ً
17 ـ مجزرة الصنميـن بدرعا: راح ضحيتها أكثر من 60 قتيال

 أو 
ً
 تــم قتلهــم حرقــا

ً
18 ـ مجــزرة جديــدة الفضــل بـــريف دمشــق: راح ضحيتهــا أكثــر مــن 483 شــخصا

 بالســكاكين.
ً
ذبحــا

19 ـ مجــزرة البيضــا ورأس النبــع ببانيــاس: راح ضحيتهــا 500 قتيــل، حيــث تــم ذبــح النســاء واألطفــال 
بالســكاكين، وأحــرق الباقــون.

.
ً
20 ـ مجزرة البيضا الثانية ببانياس: تم إحراق عائلة كاملة مؤلفة من 16شخصا

وقــد شــارك فــي تلــك املجــازر التـــي وقعــت فــي الســاحل كل مــن: معــراج أورال، وأيمــن جابـــر، ومحمــد 
.
ً
جابـــر، وبســام حســام الديــن، وحســن توفيــق األســد، وهــالل األســد الــذي قتــل الحقــا

 وأحرقت جثثهم. 
ً
 أعدموا ميدانيا

ً
21 ـ مجزرة كفر زيتا بـريف إدلب: راح ضحيتها 24 قتيال

لقــى 
ُ
ت  قبــل إن 

ً
 وحرقــا

ً
 قضــوا ذبحــا

ً
بـــريف حلــب: راح ضحيتهــا 195 قتيــال ـ مجــزرة رســم النقــل   22

جثثهــم فــي اآلبــار، علــى أيــدي ميليشــيا مدينــة الســلمية مــن: آل ســالمة، ومحمــود عفيفــة، ونســور الزوبعــة، 
و»حــزب هللا« الســوري.

المسؤولية القانونية:

فــي  الســلطة، وتســببوا  فــي  المشــاركة  إلــى  أمــراء حــرب يطمحــون  إلــى  الميليشــيات  قــادة  تحــول  لقــد 
للنظــام. المؤيــدون  المعارضــون وال حتــى  لــم يســلم منهــم  الســوري حيــث  الدولــة واملجتمــع  بنيــة  تفكيــك 

األســد  بشــار  هــو  الميليشــيات  هــذه  ارتكبتهــا  التـــي  الجرائــم  عــن  األول  المســؤول  أن  فــي  شــك  وال 
أن:  علــى  الدســتور  مــن   )105( المــادة  تنــص  المســلحة، حيــث  والقــوات  للجيــش  األعلــى  القائــد  بوصفــه 
»رئيــس الجمهوريــة هــو القائــد األعلــى للجيــش والقــوات المســلحة ويصــدر جميــع القــرارات واألوامــر الالزمــة 
لممارســة هــذه الســلطة، ولــه التفويــض ببعضهــا«، وهــو المســؤول عــن إطــالق يــد هــذه الميليشــيا ومنحهــا 
الحصانــة مــن المســاءلة أو املحاســبة علــى الجرائــم التـــي ارتكبتهــا أو شــاركت فيهــا هــذه الميليشــيات والتـــي 
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تصنــف جميعهــا علــى أنهــا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية، وينطبــق علــى فاعليهــا أحــكام نظــام رومــا 
ملحكمــة الجنايــات الدوليــة  وخاصــة المــواد )5( و)6( و)7( و)8( مــن ذلــك النظــام.

مــن  والطائفــي  اإلثنـــي  االحتقــان  مشــاعر  تأجيــج  علــى  دأبــت  قــد  النظــام  قــوات  أن  بالذكــر  جديـــر 
خــالل القيــام بعمليــات الخطــف والقتــل واتهــام أبنــاء الطوائــف بهــا لتأجيــج الحقــد الطائفــي بينهــا، كقتــل 
التناقضــات والخالفــات  توظيــف  إلــى  كمــا عمــدت  بذلــك،  الثــوار  واتهــام  تمــو  الكــردي مشــعل  المعــارض 
القــرى  الــى  الســنة  المعتقليـــن  بنقــل  النظــام  قــوات  قامــت   ،2011 نيســان  ففــي  والطائفيــة،  المذهبيــة 
»الزهــرة«  مــن حيــي  لنســاء  فيديــو  ترويــج مقاطــع  وتــم  تكفيـــرية،  أنهــم جماعــات  علــى  لمعاقبتهــم  العلويــة 
 بارتــكاب قــوات النظــام مجــزرة بحــق المتظاهريـــن فــي ســاحة 

ً
و»النزهــة« العلوييـــن وهــن يزغــردن احتفــاال

الســاعة بحمــص )2011/4/18(، كمــا قــام عناصــر اســتخبارات النظــام باغتيــال الشــيخ وحيــد البلعــوس فــي 
فــي حــوران. بيـــن الطائفــة الدرزيــة وأهــل الســنة  ثــوار درعــا بقتلــه لإليقــاع  الســويداء، واتهمــوا 

وعلــى الصعيــد نفســه؛ أمعنــت اســتخبارات النظــام فــي تأجيــج الخالفــات بيـــن اإلثنيــات فــي المناطــق 
املختلطــة، وخاصــة المكونــات العربيــة واآلشــورية والكرديــة والســريانية فــي مناطــق الجزيـــرة الســورية، وبيـــن 
العــرب والكــرد شــمال ســوريا فــي الرقــة وريــف حلــب الشــمالي والشــرقي، حيــث قــدم عمــالء النظــام الدعــم 
لبعــض العشــائر مــن جهــة، وللعصابــات االنفصاليــة الكرديــة مــن جهــة ثانيــة لشــن عمليــات عنــف تهــدف إلــى 

طــرد العــرب وتهجيـــرهم مــن قراهــم بحجــة أنهــا أمــالك كانــت بحوزتهــم قبــل »الغمــر«. 

كمــا وقفــت قــوات النظــام خلــف مواجهــات القامشــلي )2016/4/21( بيـــن قــوات الحمايــة الكرديــة 
والدفــاع الوطنـــي التابعــة مــن أبنــاء العشــائر العربيــة مدعومــة بقــوات الســورتو الســريانية، وأججــت الفتــن 
بيـــن المكونــات العشــائرية ممــا تســبب بتفــكك هــذه المكونــات نتيجــة الصراعــات المســلحة التـــي أوجدهــا 
النظــام بيـــن هــذه المكونــات، وعمــد إلــى طــرد أكثــر مــن مئــة ألــف موظــف وموظفــة سنييـــن مــن وظائفهــم 

وتوظيــف آخريـــن مكانهــم مــن باقــي الطوائــف.

تبنــوا  الذيـــن  األمنيــة  وقــادة أجهزتــه  بشــار األســد  إحالــة  العمــل علــى  يتعيـــن  فإنــه  ذلــك  وبنــاء علــى 
إلــى محكمــة  الطائفيــة،  الميليشــيات  وعناصــر  الجيــش  قــادة  إلــى  باإلضافــة  الطائفــي،  التمييــز  سياســات 
الجنايــات الدوليــة ملحاكمتهــم بجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية، باإلضافــة إلــى إحالــة الداعميـــن 
المالييـــن ومــن قــدم الســالح والتدريــب لهــا إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة كونهــم شــركاء فــي جرائــم التمييــز 

وتأجيــج االحتقــان املجتمعــي وارتــكاب املجــازر علــى أســس طائفيــة بحتــة.
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. حصار المدنييـن كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية:
ً
سادسا

الدولي لحقوق  العام، والقانون  الدولي  القانــون  مــن:   
ً
يخالــف الحصار االقتصــادي للمدنييـــن كال

مسمى  تحت  الحصار  فــرض  الدولــي  القانــون  فــي  يســوغ  ال  إذ  الدولي،  اإلنسانـــي  والقانون  اإلنســان، 
»العقوبات االقتصادية« إال في حالة واحدة تتمثــل فــي إقــرار ذلــك عــن طريــق مجلس األمن الدولي وفــق 
األمــن والسلم  املتحدة، ووفق معاييـــر ومحــددات وتدابيـــر تضمــن حفــظ  المــادة )41( من ميثاق األمم 
الدوليين أو إعادتهما، وأن يأتـــي ذلــك اإلجــراء بالتزامــن مــع اتخــاذ إجــراءات أخــرى تضمــن األمن الجماعي.

وال ينطبق أي من هذه المعاييـر على جرائم الحصار التـي ارتكبها بشار األسد ونظامه ضد المدنييـن 
فــي مختلــف املحافظــات والمناطــق الســورية، إذ إن األصــل في الحصار االقتصادي أنه عقوبة استثنائية 
مقيدة، وإذا شمل منع توفير االحتياجات الحياتية األساسية للسكان املدنيين ُعّد جريمة في فقه القانون 
اإلنسانـــي الدولي، الذي يؤكد على أن يؤخذ بعين االعتبار القواعد ذات الصلة بحماية السكان املدنيين، 
بمــا فــي ذلــك حظر تجويع وحرمان السكان من الحصول على اإلمــدادات الضرورية لحياتهم، وتمكينهــم 
مــن تلقي املساعدات اإلنســانية، والســماح بمــرور البضائع الطبية الخاصة باملنشآت، واملواد الغذائية و 

املالبس، وتوفيـــر املقومات الضرورية لــألطفال والنساء الحوامل.

وقد نصت املادة األولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على 
أنه: »ال يجوز بأي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشته الخاصة«.

حصار المدنييـن في سوريا بصفتها عقوبة جماعية: 

إن سياسة الحصار ومنع مرور البضائع التـــي اتبعهــا النظــام فــي الســنوات الســبعة الماضيــة تمثل 
 من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون اإلنسانـي الدولي، خاصة أحكام اتفاقية جنيف 

ً
نمطا

الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان املدنيين وقت الحرب، حيث تؤكد املادة )33( من االتفاقية 
مــن   

ً
نمطــا ذلــك  باعتبــار  حصارهــم  وتمنــع  وممتلكاتهم،  املدنيين  ضد  اقتصادية  تدابير  اتخاذ  منع  على 

إجراءات االقتصاص أو الثأر أو معاقبة املدنيين. 

ونصت املادة )54( من البروتوكول اإلضافي األول امللحق باتفاقيات جنيف على أنه: »يحظر مهاجمة 
املواد واألعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيين، كالمــواد الغذائية واملناطق الزراعية التي تنتجهــا، 
واملحاصيــل واملاشية ومرافق مياه الشرب… مهما كانــت البواعــث، ســواء أكانــت بقصد تجويع املدنيين، أو 

حملهــم على النزوح، أو أليــة بواعــث أخــرى«.

 
ً
طبقا حــرب،  وجريمــة  اإلنســانية  ضد  وجريمة  جماعية  إبادة  جريمة  المدنييـــن  حصــار  يعــد  كما 
الجنائية  للمحكمة  رومــا األساســـي  نظــام  الفقــرة ب/25( من   8 المــادة  الفقــرة ج، 7 ب وك،   6( للمواد 
الدولية، حيث تؤكد املادتان )55 و56( من اتفاقية جنيف الرابعة على ضمان تدفق اإلمدادات الغذائية 
والدوائية والطبية والخدمية، وتنــص القاعــدة العرفيــة )53( علــى أنــه: »يحظــر تجويــع الســكان المدنييـــن 

كأســلوب مــن أســاليب الحــرب«.

فــي  باإلجمــاع  الدولــي  األمــن  مجلــس  عــن   )2014/2139( رقــم  القــرار  صــدور  مــن  الرغــم  وعلــى 
اإلنســانية  للــوكاالت  بالســماح  األســد  بشــار  نظــام  وخاصــة  األطــراف  كافــة  »يلــزم  والــذي:  2014/2/22؛ 
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إلــى مــن هــم بحاجــة للمســاعدة بســرعة وأمــان  التابعــة لألمــم المتحــدة وشــركائها التنفيذييـــن بالوصــول 
ودون معوقــات« إال أن النظــام أمعــن فــي ارتــكاب جرائــم حصــار المدنييـــن وتجويعهــم ومنــع المســاعدات 

القمعيــة. مخابـــراته  لفــروع  والخضــوع  لــه  االستســالم  علــى  إلجبارهــم  عنهــم  اإلنســانية 

واســتمر النظــام فــي انتهاكاتــه كذلــك علــى الرغــم مــن صــدور قــرار مجلــس األمــن الدولي )2015/2254( 
 للــوكاالت 

ً
باإلجمــاع فــي 2015/12/18، والــذي نصــت الفقــرة )12( منــه: »يدعــو األطــراف إلــى أن تتيــح فــورا

اإلنســانية إمكانيــة الوصــول الســريع والمأمــون وغيـــر المعرقــل إلــى جميــع أنحــاء ســوريا ومــن خــالل أقصــر 
 بوصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى جميــع مــن هــم بحاجــة إليهــا«، لكــن النظــام 

ً
الطــرق، وأن تســمح فــورا

 ،
ً
لــم يمتثــل لذلــك القــرار واســتمر فــي ارتــكاب جرائــم الحصــار المروعــة مــا أســفر عــن مقتــل المئــات جوعــا

 نحــو الشــمال الســوري. 
ً
وتهجيـــر مئــات اآلالف قســرا

ومن أبـرز جرائم الحصار التـي فرضتها قوات النظام والميليشيات الموالية ضد المدنييـن ما يلي:  

تــم منــع إدخــال الغــذاء والــدواء  فــي 2012/11/18، حيــث  بــدأ  - حصــار معضميــة الشــام، والــذي 
واملحروقــات وكافــة االحتياجــات األساســية ألكثــر مــن 12000 ألــف نســمة بينهــم 7000 طفــل وامــرأة، مــع 
، وانتهــت جريمــة الحصــار 

ً
 بينهــم عشــر ســيدات جوعــا

ً
قطــع تــام للكهربــاء، مــا أســفر عــن مقتــل 11 مواطنــا

تلــك بجريمــة أخــرى هــي التهجيـــر القســري لســكان معضميــة الشــام إلــى إدلــب فــي 2016/10/19.

- حصــار الحجــر األســود، والــذي بــدأ فــي 2012/12/13، واســتمر حتــى 2013/6/8، مــا أســفر عــن 
مقتــل 416 مــن المدنييـــن املحاصريــن، ثــم أقــدم النظــام علــى اقتحــام الحــي بعــد قصفــه، وقــام باعتقــال 
نحــو 27 ألــف مواطــن لالعتقــال ومــات منهــم العشــرات تحــت التعذيــب، وال يــزال نحــو 150 منهــم فــي عــداد 

المفقوديــن. 

- حصــار قدســيا، الــذي بــدأ فــي 2013/10/14، واســتمر حتــى آب 2016، حيــث تعــرض نحــو 400 
ألــف مدنـــي للحصــار نصفهــم مــن النســاء واألطفــال، بينهــم نحــو 8100 طفــل دون ســن العاميــن، وعمــدت 
قــوات النظــام إلــى نشــر قناصــة فــي المبانـــي املجــاورة لمنــع أيــة محاولــة لتهريــب حليــب األطفــال أو إدخــال 
الغــذاء والــدواء واملحروقــات، وانتهــت جريمــة الحصــار بجريمــة أخــرى هــي التهجيـــر القســري ألهالــي الهامــة 

وقدســيا إلــى الشــمال الســوري. 

- حصار الغوطة الشرقيةـ الذي بدأ في 2013/11/19، وشمل: دوما، وعدرا، والضميـر، والريحان، 
والمليحــة،  العواميــد،  وحــران  واألحمديــة،  والعبــادة،  والعتيبــة،  وحموريــة،  وعربيــن،  وزملــكا،  وحرســتا، 
وشــبعا، وديـــر العصافيـــر، وزبديــن، وعيـــن ترمــا، والبحاريــة، والقيســا، وتــم إطبــاق الحصــار علــى المنطقــة 
بأســرها مــن خــالل تطويــق المنطقــة وإنشــاء ثــالث حواجــز علــى مداخلهــا الرئيســة وهــي: حاجــز المليحــة، 
ــي بينهــم 350  وحاجــز جرمانــا، وحاجــز مخيــم الوافديــن، وشــمل الحصــار أكثــر مــن مليــون ومئــة ألــف مدنـ
 منهــم 

ً
ألــف طفــل منهــم نحــو 70 ألــف رضيــع، وأســفر نقــص التغذيــة والــدواء عــن مقتــل أكثــر مــن 397 مدنيــا

 حاولــوا الوصــول إلــى 
ً
206 أطفــال أغلبهــم حديثــو الــوالدة، ونحــو 67 امــرأة. كمــا تــم قنــص نحــو 74 شــخصا

الســوق الواقعــة فــي مخيــم الوافديـــن قــرب دومــا، كمــا أصيــب عشــرات اآلالف بالتيفوئيــد والتهــاب الكبــد 
نتيجــة تلــوث ميــاه اآلبــار واألطعمــة والهــواء، وتف�ضــى مــرض الســرطان نتيجــة تلويــث المنطقــة واســتهدافها 
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 بالســرطان توفــي العديــد منهــم بســبب 
ً
باألســلحة الكيميائيــة والبيولوجيــة، حيــث أصيــب نحــو 543 شــخصا

عــدم توفــر الجرعــات. واســتمر الحصــار حتــى شــهر شــباط 2018، حيــث شــنت قــوات النظــام وحلفــاؤه 
عمليــة بـــرية وجويــة واســعة النطــاق، شــملت قصــف دومــا بالســالح الكيميائــي، وأســفرت عــن مقتــل أكثــر 

 إلــى الشــمال.
ً
، وتهجيـــر عشــرات اآلالف قســرا

ً
، بينهــم 330 طفــال

ً
مــن 1630 مدنّيــا

- حصــار مضايــا، الــذي بــدأ فــي أواخــر عــام 2013 واســتمر حتــى 12 نيســان 2017، حيــث أقدمــت 
قــوات النظــام علــى تطويــق المنطقــة وإنشــاء حواجــز علــى مداخلهــا الرئيســة المتمثلــة فــي: حاجــز كازيــة نبــع 
 إلــى الشــمال. 

ً
بـــردى، وحاجــز الوزيـــر، وحاجــز المطحنــة، وأســفر عــن تهجيـــر ســكان مضايــا والزبدانـــي قســرا

حيــث   ،2016 الثانـــي  كانــون  حتــى  واســتمر   ،2015 تمــوز  فــي  بــدأ  الــذي  الشــعبة،  حاجــز  حصــار   -
قامــت قــوات النظــام بتطويــق المنطقــة، ومحاصــرة أكثــر مــن 43 ألــف مدنــي، بينهــم 300 عائلــة نازحــة مــن 

.
ً
الزبدانــي، مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 29 مدنّيــا

- حصــار حــي الوعــر فــي مدينــة حمــص، الــذي بــدأ فــي 2013/10/10، واســتمر حتــى آذار 2017، حيــث 
تمــت محاصــرة أكثــر مــن 15 ألــف عائلــة، وفــرض سياســة التجويــع ومنــع دخــول الغــذاء والــدواء واملحروقــات 

 .
ً
إلى الحي، ومن ثم تهجيـــر الســكان قســرا

- حصــار حلــب، الــذي ابتــدأ فــي مطلــع عــام 2016، واســتمر حتــى 2016/12/16، وشــمل نحــو 300 
ألــف مدنــي، حيــث أقدمــت قــوات النظــام علــى تطويــق األحيــاء الشــرقية مــن مدينــة حلــب وإنشــاء حواجــز 
البحــوث  الجديــدة  والراموســة، ومدخــل حلــب  الدولــي،  فــي: طريــق حلــب دمشــق  الرئيســة  علــى مداخلهــا 
العلميــة، والشــيخ ســعيد، وطريــق خناصــر معامــل الدفــاع، والكاســتيلو، وانتهــى الحصــار بتهجيـــر ســكان 
األحياء الشرقية من المدينة عقب حملة عسكرية شاركت فيها القوات الروسية واإليـــرانية والميليشيات 
المواليــة، وتضمنــت قصــف المــدارس والمستشــفيات وتســميم مصــادر الميــاه، ومنــع الغــذاء والــدواء، 
 و26 ســيدة، وأتبــع النظــام جريمتـــي الحصــار 

ً
 بينهــم 27 طفــال

ً
وأســفرت العمليــة عــن مقتــل نحــو 171 مدنيــا

 مــن ســكان حلــب نحــو الشــمال الغربــي.
ً
وقصــف المناطــق اآلهلــة بالســكان بتهجيـــر عشــرات اآلالف قســرا

قــوات  فــي 2012/11/15، واســتمر حتــى 2016/8/26، حيــث فرضــت  بــدأ  الــذي  داريــا،  - حصــار 
بعمليــات  وقامــت  واملحروقــات،  والــدواء  الغــذاء  دخــول  ومنعــت  المدنييـــن،  علــى   

ً
خانقــا  

ً
حصــارا النظــام 

فصــل  بهــدف  وذلــك  والحارقــة،  الكيميائيــة  واألســلحة  وبالصواريــخ  المتفجــرة،  بالبـــراميل  يومــي  قصــف 
، وأكثــر مــن 4311 حالــة 

ً
داريــا عــن المعضميــة، وتــم فــي تلــك المرحلــة توثيــق أكثــر مــن 9 حــاالت مــوت جوعــا

 و98 ســيدة، و56 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز 
ً
، بينهــم 67 طفــال

ً
اختفــاء قســري، ومقتــل نحــو 817 مدنّيــا

، وشــن 8 هجمــات كيمائيــة و3 هجمــات بالذخائــر 
ً
 متفجــرا

ً
حيويــة مدنيــة، وإلقــاء أكثــر مــن 7846 بـــرميال

 إلــى الشــمال. 
ً
العنقوديــة، وانتهــت تلــك الجرائــم بجريمــة تهجيـــر ســكان درايــا قســرا

- حصــار مخيــم الركبــان علــى الحــدود الســورية-األردنية، الــذي بــدأ فــي مطلــع تشريـــن األول 2018، 
حيــث عمــدت قــوات النظــام وحلفــاؤه إلــى إحــكام حصــار غيـــر إنسانـــي علــى أكثــر مــن 67000 ألــف مدنـــي 
لجــأوا إلــى مخيــم الركبــان الحــدودي، وذلــك عبـــر التجويــع ومنــع كافــة المقومــات األساســية للحيــاة خاصــة 
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 بينهــم أربعــة أطفــال 
ً
الميــاه والــدواء، بهــدف دفعهــم لتســليم أنفســهم، مــا أســفر عــن مقتــل نحــو 14 مدنّيــا

وامرأتــان وثالثــة رجــال وخمســة مــن كبــار الســن.

كانــت  لهــا  األبـــرز  الســمة  أن  إال  تعــددت،  تلــك  الحصــار  مــن عمليــات  األهــداف  أن  بالذكــر  جديـــر 
 بــأن »منظمــة العفــو الدوليــة« قــد وصفــت تلــك 

ً
دفــع المدنييـــن للقبــول بســلطة النظــام القمعيــة، علمــا

العمليــات بإســتراتيجية »االستســالم أو المــوت جوعــا«، فــي حيـــن وصفهــا مجلــس األمــن بمصطلــح »التكتيــك 
الوح�ضــي«، حيــث خضــع نحــو 4.6 مليــون ســوري لتلــك الجريمــة علــى يــد قــوات النظــام، وحمــل القــرار 
اإلنـسانـــي  والقـــانون  اإلنـــسان  لحقــوق  النطـــاق  واســعة  انتهــاكات  الســورية مســؤولية  الســلطات   )2139(
الدولــي، وعلــى الرغــم مــن صــدور القــرارات )2139، و2165، و2191، و2254، و2258( مــن قبــل مجلــس 
 تذكــر لمنــع النظــام مــن 

ً
 علــى ورق، ولــم يبــذل املجتمــع الدولــي جهــودا

ً
األمــن إال أنهــا بقيــت جميعهــا حبـــرا

اإلبــادة  جرائــم  ووقــف  اإلنســان  بحقــوق  الخاصــة  واالتفاقيــات  الدوليــة  القوانيـــن  انتهــاك  فــي  االســتمرار 
الجماعيــة وجرائــم الحــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية بحــق الشــعب الســوري.

اإلبــادة  جرائــم  ضمــن  تصنــف  الوحشــية  العمليــات  تلــك  رافقــت  التـــي  االنتهــاكات  أن  فــي  شــك  وال 
العالمي  ولإلعــالن   ،1945 املتحدة  األمم  لميثــاق  مخالفــة  وتعتبـــر  اإلنســانية،  ضــد  والجرائــم  الجماعيــة 
والثقافية 1966،  االقتصادية واالجتماعية  بالحقوق  الخاص  الدولي  وللعهــد  اإلنســان 1948،  لحقوق 
جنيف،  باتفاقيات  امللحق   1977 لعام  األول  اإلضافي  وللبـــروتوكول   ،1949 األربع  جنيف  والتفاقيــات 
وللقانــون الدولي العام والقانون اإلنسانـــي الدولي، ويجب محاكمة مرتكبيها وفــق قواعد ومبادئ أحكام 

الدولية. الجنائية  للمحكمة  األساســـي  النظام  )6 و7 و8( من  المادتيـــن  وفــق  الجنائي  الدولي  القانون 
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. االنتهاكات بحق اإلعالمييـن:
ً
سابعا

يــزداد تعــرض العامليـــن فــي مجــال اإلعــالم لخطــر اإلصابــة أو المــوت أو االحتجــاز أو االختطــاف أثنــاء 

نقــل األخبــار فــي حــاالت النـــزاع المســلح.

ولمــا كانــت التقاريـــر اإلعالميــة الدقيقــة التـــي تــرد مــن مناطــق النـــزاع فــي ســوريا تحظــى باهتمــام كبيـــر 

مــن جانــب الجمهــور، وتؤثــر الصــور واألخبــار بشــكل حاســم فــي نتــاج النزاعــات المســلحة؛ فقــد تبنــى النظــام 

سياســات عرقلــة اإلعالمييـــن المدنييـــن عــن أداء مهامهــم اإلعالميــة ومنعهــم مــن نقــل الحقائــق، مــا أدى 

 وتوجيــه الهجمــات المباشــرة 
ً
 وتغييبهــم قســرا

ً
إلــى اتســاع نطــاق اســتهداف اإلعالمييـــن واعتقالهــم تعســفيا

ضدهــم بهــدف قتلهــم دون اعتبــار للحمايــة التـــي يخولهــا القانــون الدولــي اإلنسانـــي لتلــك الفئــة بصفتهــم 

مدنييـــن غيـــر مشاركيـــن فــي القتــال.

فقــد منــح القانــون اإلنسانـــي الدولــي حمايــة كاملــة لإلعالمييـــن المدنييـــن وحتــى المراسليـــن الحربييـــن 

 التفاقيــات 
ً
 خطيـــرا

ً
بشــرط عــدم مشــاركتهم فــي األعمــال القتاليــة، وتشــكل أيــة مخالفــة لهــذه القاعــدة انتهــاكا

جنيــف وبـــروتوكولها اإلضافــي األول، وخاصــة مــا نصــت عليــه المــادة )4/أ( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، 
والمــادة )79( مــن البـــروتوكول المعــدل األول والتـــي نصــت علــى أن يتمتــع الصحفيــون: »بجميــع الحقــوق 

والحمايــة الممنوحــة للمدنييـــن فــي النزاعــات الدوليــة«، وعلــى أن يكــون الصحفيــون مشــمولون -بصفتهــم 

 بالمــادة الثالثــة المشــتركة بيـــن اتفاقيــات 
ً
مدنييـــن- بالحمايــة فــي أوقــات النـــزاع المســلح غيـــر الدولــي عمــال

جنيــف األربــع والبـــروتوكول اإلضافــي الثانـــي والقانــون الدولــي العرفــي.

وكذلــك بالقاعــدة )34( فــي دراســة اللجنــة الدوليــة للقانــون الدولــي اإلنسانـــي العرفــي، والتـــي نصــت 

علــى أن: »يتمتــع الصحفيــون بحكــم وضعهــم كمدنييـــن بحمايــة القانــون الدولــي اإلنسانـــي مــن الهجمــات 

 
ً
المباشــرة شــريطة أال يشــاركوا مباشــرة فــي األعمــال العدائيــة. وتشــكل أيــة مخالفــة لهــذه القاعــدة انتهــاكا

 عــن أن التعمــد فــي توجيــه هجــوم مباشــر 
ً
خطيـــرا التفاقيــات جنيــف وبـــروتوكولها اإلضافــي األول«، فضــال

ضــد شــخص مدنـــي يـــرقى إلــى جريمــة حــرب بمقت�ضــى نظــام رومــا األساســـي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفــق 

الفقــرة »ب/1« مــن المــادة )8(.

وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن اإلعالمييـــن يتمتعــون بحمايــة قانونيــة واســعة النطــاق فــي حــال وقعــوا فــي 

قبضــة أحــد األطــراف المتحاربــة، خاصــة إذا لــم يكونــوا مــن رعايــا البلــد الــذي يقــع القبــض عليهــم فيــه، 

حيــث يتيــح لهــم القانــون االســتفادة مــن جميــع أشــكال الحمايــة المناســبة الممنوحــة لهــم بموجــب اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة. 

وفــي كافــة األحــوال يتمتــع الصحفيــون وغيـــرهم مــن اإلعالمييـــن بالضمانــات األساســية التـــي تكفلهــا 

لهــم المــادة )75( مــن البـــروتوكول اإلضافــي األول، كحــد أدنــى، والتـــي تحظــر بشــكل خــاص ممارســة العنــف 

إزاء حيــاة وصحــة األشــخاص الذيـــن يقعــون فــي قبضــة أحــد أطــراف النـــزاع، وُيحظــر ممارســة التعذيــب 

ضدهــم بشــتى أشــكاله وانتهــاك كرامتهــم الشــخصية وأخذهــم كرهائــن. 
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جريمــة،  بارتــكاب  المــدان  للشــخص  عادلــة  محاكمــة  لتوفيـــر  ضمانــات  نفســها  المــادة  تقــدم  كمــا 

ويشــمل ذلــك اإلعالمييـــن املحتجزيـــن ســواء وقــع االحتجــاز عليهــم ألســباب تتعلــق بنـــزاع مســلح دولــي أو غيـــر 

دولــي. ويكــون الصحفيــون، بصفتهــم مدنييـــن، مشموليـــن بالحمايــة فــي أوقــات النـــزاع المســلح غيـــر الدولــي، 

 بالمــادة الثالثــة المشــتركة بيـــن اتفاقيــات جنيــف األربــع والبـــروتوكول اإلضافــي الثانـــي والقانــون الدولــي 
ً
عمــال

العرفــي.

وعلى الرغم من تلك القوانيـن الدولية التـي توفر الحماية الالزمة لإلعالمييـن في النـزاعات المسلحة 

الدوليــة وغيـــر الدوليــة، إال أن النظــام قــد دأب علــى انتهــاك تلــك القوانيــن، وارتــكاب جرائــم ممنهجــة بحــق 

اإلعالمييـــن خــالل الســنوات الســبعة الماضيــة، حيــث أقدمــت قــوات النظــام فــي العــام األول مــن الثــورة علــى 

 ،
ً
، بينهــم 4 نســاء، ونالــت حمــص نصيــب األســد حيــث قتــل فيهــا 48 إعالميــا

ً
 محترفــا

ً
قتــل نحــو 112 إعالميــا

 فــي حلــب وتســعة فــي ريــف دمشــق بينمــا تــّوزع الباقــون علــى باقــي محافظــات البــالد.
ً
وقتــل 12 إعالميــا

 
ً
كما بلغ عدد المعتقليـــن منهم ما يقارب 600 ناشط إعالمي، يعتبـــر أغلبهم في عداد املختفيـــن قسرا

حتــى نهايــة عــام 2012.

وتفيــد المصــادر الموثقــة بتعــرض اإلعالمييـــن لشــتى أنــواع التعذيــب فــي معتقــالت النظــام، وبتركيــز 

أجهــزة اســتخباراته علــى اســتهداف العناصــر اإلعالميــة فــي الفتــرة التاليــة، حيــث ارتفعــت حصيلــة القتلــى مــن 

 قضوا من خالل القصف الممنهج أو القنص 
ً
اإلعالمييـــن في نهاية شهر 4 من عام 2013 إلى 162 إعالميا

، باإلضافة إلى مقتل 7 إعالمييـــن في االعتقال منهم 3 ســيدات، وبلغ عدد المعتقليـــن من اإلعالمييـــن 
ً
عمدا

مــا يقــارب 1400 ناشــط إعالمــي فــي ذلــك العــام. 

ويمكــن اســتعراض تنامــي الخســائر فــي صفــوف اإلعالمييـــن نتيجــة اســتهدافهم مــن قبــل النظــام فيمــا 

يلــي: 

- بتاريــخ 2013/11/30 ارتفعــت حصيلــة الضحايــا مــن اإلعالمييـــن علــى يــد النظــام إلــى نحــو 261 

 مــن بينهــم 2 قضــوا تحــت التعذيــب.
ً
 قتلــوا ســواء بالقصــف أو القنــص عمــدا

ً
إعالميــا

نحــو 328  إلــى  النظــام  يــد  مــن اإلعالمييـــن علــى  الضحايــا  ارتفعــت حصيلــة  بتاريــخ 2014/4/30   -

التعذيــب.   تحــت  نحبهــم  منهــم  ثالثــة  ، وق�ضــى 
ً
أجنبّيــا  

ً
إعالمّيــا بينهــم 12   ،

ً
إعالميــا

 ،
ً
- بتاريــخ 2018/11/2 بلغــت حصيلــة الضحايــا مــن اإلعالمييـــن علــى يــد النظــام نحــو 543 إعالميــا

فــي  مــن اإلعالمييـــن  التعذيــب، وبلــغ عــدد المعتقليـــن الموثقيـــن   قتلــوا تحــت 
ً
مــن 40 إعالمّيــا بينهــم أكثــر 

 .
ً
االعتقــال نحــو 833 معتقــال

ومــن خــالل اســتعراض تلــك االنتهــاكات، يمكــن القــول أنَّ النظــام قــد اســتهدف اإلعالمييـــن بصــورة 

، واعتقالهــم وإخضاعهــم ألق�ضــى أنــواع التعذيــب، 
ً
ممنهجــة منــذ عــام 2011، وذلــك مــن خــالل قتلهــم عمــدا

يـــرتكبها  التـــي  فــي نقــل أخبــار االنتهــاكات  فــي مهمتهــم اإلنســانية النبيلــة  وذلــك بهــدف ثنيهــم عــن االســتمرار 

النظــام. 
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وتصنــف تلــك االنتهــاكات بحــق اإلعالمييـــن علــى أنهــا جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية وانتهــاك 
للقانــون اإلنسانـــي الدولــي ولقواعــد حمايــة الصحفييـــن الــواردة فيــه، وخاصــة منهــا المادتــان )7 و8( مــن 
، وتعذيبهــم بوحشــية 

ً
، وإخفائهــم قســرا

ً
 واعتقالهــم تعســفا

ً
نظــام رومــا األسا�ضــي، عبـــر قتــل اإلعالمييـــن عمــدا

أثنــاء االعتقــال، األمــر الــذي يســتوجب جلــب بشــار األســد وغيـــره مــن الجنــاة ملحاكمــات عادلــة لنيــل الجــزاء 
الدوليــة،  التحقيــق  لجــان  قبــل  مــن  توثيقهــا  تــم  التـــي  الفظيعــة  االنتهــاكات  تلــك  جــراء  يســتحقونه  الــذي 
ومجلــس حقــوق اإلنســان، والمنظمــات الحقوقيــة، وعلــى رأســها »منظمــة العــدل الدوليــة«، و»الشــبكة 

الســورية لحقــوق اإلنســان«، وغيـــرهما مــن المنظمــات العاملــة فــي املجــال الحقوقــي.
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. جرائم التعذيب الممنهج:
ً
ثامنا

أســفرت سياســات النظــام فــي ممارســة التعذيــب الممنهــج وإلحــاق األلــم الشــديد والمعانــاة البدنيــة 
 إلــى مقتــل آالف المعتقليــن، والذيـــن تــم ذكــر أســماء بعضهــم ونشــر صورهــم 

ً
والعقليــة بالمعتقليـــن تعســفا

السورييـــن، حيــث  المدنييـــن  بحــق  انتهــاكات فظيعــة  النظــام  ارتــكاب عناصــر  تــدل علــى  والتـــي  المروعــة، 
شــاهد العالــم أجمــع عشــرات اآلالف مــن الصــور والتوثيقــات التـــي ســميت بملــف »ســيزر« أو »قيصــر«، 
والتـــي أثبتــت ممارســة المؤسســات األمنيــة للنظــام جريمــة التعذيــب وفــق التعريــف املحــدد فــي الفقــرة )و/1( 

مــن المــادة )7( مــن ميثــاق رومــا المؤســس ملحكمــة الجنايــات الدوليــة.

مناهضــة  اتفاقيــة  إلــى  آب 2004  فــي  انضمــت  قــد  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  أن  بالذكــر  جديـــر 
التعذيب وغيـــره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو الالإنســانية أو المهينة الصادر عام 1984، 

وبمصادقتهــا عليــه أصبحــت بنــود تلــك المعاهــدة ملزمــة لهــا ونافــذة بحقهــا.

 
ً
أحــرارا يولــدون  النــاس  أن  علــى  مقدمتــه  فــي  نــص  قــد  اإلنســان«  لحقــوق  العالمــي  »اإلعــالن  وكان 

ومتساويـــن فــي الكرامــة والحقــوق، كمــا عــززت بنــوده تلــك المفاهيــم، حيــث أكــدت فــي المــادة )3( أنــه: »لــكل 
فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة واألمــان علــى شــخصه«، ونصــت المــادة )4( علــى أنــه: »ال يجــوز اســترقاق 
أحــد واســتعباده«، كمــا أشــارت المــادة )5( إلــى: »الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو ألي ضــرب آخــر مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  الالإنســانية أو المهينــة«، وكذلــك المــادة )9( التـــي نصــت علــى 
«، والمــادة )11( التـــي أكــدت أن: »المتهــم بـــريء 

ً
أنــه: »ال يجــوز اعتقــال أي إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفا

حتــى تثبــت إدانتــه«.

 ،1966 لعــام  والسياســية«  المدنيــة  بالحقــوق  المتعلــق  الدولــي  »العهــد  مــن   )7( المــادة  وأكــدت 
علــى أنــه: »ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال للمعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة«، 
كمــا نصــت المــادة )3( مــن »إعــالن حمايــة جميــع األشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيـــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة« الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
عــام 1975، علــى أنــه: »ال يجــوز ألي دولــة أن تســمح بالتعذيــب أو غيـــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو الالإنســانية أو المهينة أو أن تتســامح فيه. وال يســمح باتخاذ الظروف االســتثنائية، مثل حالة 
الحــرب أو خطــر الحــرب أو عــدم االســتقرار السياســـي الداخلــي أو أيــة حالــة طــوارئ عامــة أخــرى، ذريعــة 

لتبـريـــر التعذيــب أو غيـــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة«.

وعرفــت المــادة )1( مــن »اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب« لعــام 1984، بأنــه: »أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو 
 بشــخص ما يقصد الحصول من هذا الشــخص، أو من 

ً
، يلحق عمدا

ً
 كان أم عقلّيا

ً
عذاب شــديد، جســدّيا

شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتـــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو 
أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم أو العــذاب 
 كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه 

ً
ألي ســبب مــن األســباب يقــوم علــى التمييــز أّيــا

موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية. وال يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب النا�ضــئ 
فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــالزم لهــذه العقوبــة أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
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ولضمــان التـــزام ســائر الــدول األطــراف بذلــك؛ نصــت المــادة )2( علــى ضــرورة أن: »تتخــذ كل دولــة 
طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال التعذيــب فــي أي 
 
ً
إقليــم يخضــع الختصاصهــا القضائــي«، كمــا أكــدت علــى أنــه: »ال يجــوز التــذرع بأيــة ظــروف اســتثنائية أّيــا
كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب أو تهديــد بالحــرب أو عــدم اســتقرار سياســـي داخلــي أو أيــة 
حالــة مــن حــاالت الطــوارئ العامــة األخــرى كمبـــرر للتعذيــب«، وأنــه: »ال يجــوز التــذرع باألوامــر الصــادرة عــن 

موظفيـــن أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمبـــرر للتعذيــب«.

وطالبــت المــادة )4( مــن االتفاقيــة بــأن: »تضمــن كل دولــة طــرف أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب 
جرائــم بموجــب قانونهــا الجنائــي، وينطبــق األمــر ذاتــه علــى قيــام أي شــخص بأيــة محاولــة لممارســة التعذيــب 
فــي التعذيــب«، وأن: »تجعــل كل دولــة طــرف هــذه   ومشــاركة 

ً
بــأي عمــل آخــر يشــكل تواطــؤا وعلــى قيامــه 

الجرائــم مســتوجبة للعقــاب بعقوبــات مناســبة تأخــذ فــي االعتبــار طبيعتهــا الخطيـــرة«.

وعلــى الصعيــد نفســه؛ نصــت المــادة )35( مــن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى أنــه: »ال 
يجــوز تعذيــب أحــد أو معاملتــه معاملــة مهينــة ويحــدد العقــاب بموجــب القانــون«، كمــا أكــدت المــادة )54( 
علــى أن: »كل اعتــداء علــى الحريــة الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة يعــد جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون«.

كمــا نصــت المــواد )391، و541، و542، و543( مــن قانــون العقوبــات الســوري الصــادر بالمرســوم 
 بشــخص مــا، وأكــدت المــادة )535( علــى 

ً
التشــريعي )1949/148( علــى: معاقبــة مــن يلحــق اإليــذاء قصــدا

.»
ً
 كل مــن ارتكــب القتــل عمــدا

ً
أنــه يعاقــب باإلعــدام علــى القتــل قصــدا

وعلــى الرغــم مــن التـــزام النظــام ببعــض االتفاقيــات الدوليــة، ونــص دســتوره علــى حرمــة التعذيــب، 
والقوانيـــن الصــادرة بمعاقبــة مــن يـــرتكب تلــك الجنايــة؛ إال أن مؤسســات النظــام قــد دأبــت علــى ممارســة 
التعذيــب بشــتى صــوره وبصــورة ممنهجــة ضــد المدنييـــن، وخاصــة فــي الســنوات الســبعة الماضيــة، حيــث 
وثقــت لجــان التحقيــق الدوليــة، و»لجنــة مناهضــة التعذيــب«، و»مجلــس حقــوق اإلنســان«، ومنظمــات 
حقوقيــة وإنســانية منهــا: »هيومــان رايتــس ووتــش«، و»الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان« آالف االنتهــاكات 
التـــي تــم تفصيلهــا فــي تقاريـــر صــدرت عنهــا بجرائــم التعذيــب التـــي مارســتها المؤسســات األمنيــة فــي معتقــالت 

النظــام وفروعــه األمنيــة.

فبعــد مــرور عــام ونصــف علــى انــدالع االحتجاجــات الشــعبية، كانــت قــوات النظــام قــد اعتقلــت أكثــر 
، و9000 آالف طفــل دون الثامنــة عشــر، 

ً
مــن 195000 ألــف مدنــي، بينهــم نحــو 60000 مختــف قســريا

و4500 امــرأة، ونحــو 1200 طالبــة جامعيــة، ونحــو 35000 ألــف طالــب جامعــي، قتــل منهــم تحــت التعذيــب 
، مــن مختلــف 

ً
، و17 امــرأة، و23 مســنا

ً
، بينهــم 34 طفــال

ً
حتــى تاريــخ 2012/12/31 أكثــر مــن 1215 معتقــال

الســورية. املحافظــات 

وتنوعت أساليب التعذيب التـي مارسها عناصر النظام في المعتقالت والفروع األمنية، أبـرزها: 

1 ـ وضعيــات التعذيــب: الشــبح، والــدوالب، وبســاط الريــح، والصلــب، والتعليــق، وتهشــيم العظــام، 
والكرســـي الكهربائــي، والكرســـي األلمانــي.
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2 ـ ألــوان التعذيــب: الضــرب، وقلــع األظافــر، ونتــف الشــعر، وانتـــزاع اللحــم، واالغتصــاب، وتقطيــع 
األعضــاء، وحــرق الجلــد، والتعريــض للبـــرد القــارس، ومنــع الرعايــة الطبيــة، والحرمــان مــن دخــول الخــالء، 
وتكديــس المعتقليـــن فــي غــرف صغيـــرة، وســكب المــاء البــارد، وتكسيـــر األضــالع، ومنــع المعتقليـــن مــن المــاء 
والغــذاء، والوقــوف الطويــل، وصــب الزيــت المغلــي والمــاء الســاخن علــى األرجــل، وقــص األذن، وتكبيــس 

األذن واألنــف، والتعليــق فــي الهــواء، والصعــق بالكهربــاء.

3 ـ التعذيــب النف�ضــي: إجبــار المعتقليـــن علــى مشــاهدة االغتصــاب، والتهديــد باالغتصــاب، ومشــاهدة 
المــوت تحــت التعذيــب، والتهديــد باعتقــال الزوجــة وتعريــة املحــارم، والتهديــد بالذبــح، والتعريــة، ووضــع 
المعتقــل مــع شــخص فــي النـــزع، أو وضعــه مــع شــخص ميــت، وتوجيــه الشــتائم واأللفــاظ البذيئــة، وإهانــة 
عنهــم  باإلفــراج  بعضهــم  وإيهــام  األســد،  بشــار  لصــورة  بالســجود  المعتقليـــن  وأمــر  المعتقــل،  معتقــدات 
 عــن ممارســة انتهــاكات شــنيعة ضــد المر�ضــى مــن 

ً
بهــدف إجبارهــم علــى االعتـــراف بأمــور لــم يـــرتكبوها، فضــال

المعتقليـــن وتعرضهــم للضــرب والتعذيــب الممنهــج مــن قبــل أطبــاء المعتقــل. 

 :
ً
ومن أشد األفرع األمنية ضراوة ووحشية في ممارسة التعذيب ضد المعتقليـن تعسفيا

- فرعي املخابـرات العسكرية 215 و227.

- فرع املخابـرات الجوية في المزة.

- فرع األمن السياسـي بحلب.

- فرعي املخابـرات الجوية وأمن الدولة بحلب.

- فرع املخابـرات العسكرية في حمص.

- فرع املخابـرات الجوية في حماة.

- فرع املخابـرات الجوية في درعا.

وذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، إذ إن ممارســة التعذيــب كانــت وال تــزال شــائعة فــي مختلــف 
اســتثناء. األمنيــة دون  واألفــرع  والمعتقــالت  الســجون 

ونتيجــة لتلــك االنتهــاكات الممنهجــة ارتفــع عــدد القتلــى جــراء التعذيــب فــي صفــوف المعتقليـــن فــي نهايــة 
، ينتمــون إلــى مختلــف املحافظــات 

ً
 و25 امــرأة، و51 مســنا

ً
عــام 2013 إلــى 2305 مدنييـــن، بينهــم 80 طفــال

الســورية. 

، و34 امــرأة، 
ً
، بينهــم 96 طفــال

ً
ثــم ارتفــع عــدد القتلــى فــي االعتقــال نهايــة عــام 2014، إلــى 5854 مدنيــا

كمــا تضمنــت قائمــة القتلــى إعالمييـــن ومهندسيـــن ومحاميـــن وأطبــاء وطــالب جامعييـــن، وغيـــرها مــن المهــن.

النظــام أكثــر مــن 1546  فــي معتقــالت  أقــل دمويــة مــن ســابقيه، حيــث قتــل  ولــم يكــن عــام 2015 
ســيدات. و4  أطفــال،   7 بينهــم   ،

ً
مدنيــا

 بينهــم طفــالن و7 ســيدات، 
ً
وبلــغ عــدد القتلــى تحــت التعذيــب عــام 2016 إلــى أكثــر مــن 476 مدنيــا
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ليـــرتفع عــدد ضحايــا التعذيــب مــن بدايــة الثــورة حتــى حزيـــران 2016 إلــى أكثــر مــن 10 آالف شــهيد قضــوا 
 و69 امــرأة مــن شــتى محافظــات القطــر الســوري.

ً
تحــت التعذيــب، بينهــم 160 طفــال

، وارتفــع عــدد القتلــى 
ً
وفــي عــام 2017 قتــل تحــت التعذيــب فــي معتقــالت النظــام أكثــر مــن 211 مدنّيــا

، بينهــم طفــل وامرأتــان ليتجــاوز مجمــوع عــدد القتلــى جــراء التعذيــب بحلــول 
ً
عــام 2018 ليبلــغ 925 مدنيــا

، و70 امــرأة. 
ً
شــهر أكتوبـــر 2018 )11000( مدنــي، بينهــم 164 طفــال

محاولــة  دون  التعذيــب،  تحــت  القتلــى  تعــداد  علــى  تقتصــر  اإلحصائيــات  هــذه  أن  بالذكــر  جديـــر 
اســتقصاء املجمــوع الكلــي للضحايــا مــن الذيـــن تعرضــوا لشــتى اإلصابــات الجســدية والنفســية أو الذيـــن 
خرجوا معاقيـن جراء التعذيب، األمر الذي ينافي سائر القوانيـن الوطنية، واالتفاقيات الدولية المتعلقة 
بمناهضــة التعذيــب والقانــون اإلنسانـــي الدولــي والعهــود والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة، ويمكــن مشــاهدة 
 
ً
األنمــاط املختلفــة مــن التعذيــب فــي التقاريـــر التـــي تــم نشــرها فــي غضــون الســنوات الســبعة الماضيــة فضــال

عــن نحــو 50 ألــف صــورة تــم نشــرها فــي ملــف »قيصــر«.

وتؤكــد شــهادات الناجيـــن وتقاريـــر لجــان التحقيــق والمنظمــات الدوليــة أن أجهــزة أمــن النظــام قــد 
جرائــم  عناصرهــا  ارتكــب  كمــا  ممنهجــة،  بصــورة  الجماعــي  العمــد  والقتــل  العمــد  القتــل  جرائــم  مارســت 
التعذيــب المف�ضــي إلــى القتــل، كمــا عمــد النظــام إلــى إصــدار أحــكام باإلعــدام ومــن ثــم تنفيذهــا دون وجــود 
 تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة المعتـــرف 

ً
 نظاميــا

ً
حكــم ســابق صــادر عــن محكمــة مشــكلة تشــكيال

 بأنــه ال غنــى عنهــا، األمــر الــذي يصنــف ضمــن جرائــم اإلبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد اإلنســانية، 
ً
عمومــا

وجرائــم الحــرب.

جديـــر بالذكــر أن مصادقــة الجمهوريــة العربيــة الســورية علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب يضــع نظــام 
بشــار األســد تحــت طائلــة القانــون الدولــي وفــق مفهــوم »الواليــة القضائيــة الدوليــة«، حيــث نــص البنــد )ج( 
مــن المــادة الخامســة مــن االتفاقيــة علــى إمكانيــة أن تطــال الواليــة القضائيــة مــن يـــرتكب جرائــم التعذيــب 
بحــق مواطنـــي أيــة دولــة أخــرى. وبنــاء علــى ذلــك البنــد قبلــت العديــد مــن املحاكــم األوروبيــة دعــاوى مرفوعــة 
مــن قبــل مواطنيهــم ضــد النظــام، وعلــى رأســهم ألمانيــا، وفرنســا التـــي أصــدرت مذكــرات اعتقــال بحــق ثالثــة 
مــن رمــوز المؤسســة األمنيــة، نتيجــة وفــاة اثنيـــن مــن رعاياهــا فــي معتقــالت النظــام تحــت التعذيــب. األمــر 
الــذي يدعونــا للمطالبــة بتذكيـــر ســائر دول العالــم الحــر علــى ضــرورة تغليــب العدالــة علــى السياســة، وعلــى 
الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية وفــي مقدمتهــم بشــار األســد وقادتــه األمنييـــن  محاكمــة مرتكبـــي جرائــم 

والعسكرييـــن بهــدف الحفــاظ علــى الســلم واألمــن الدولييـــن.
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. استخدام األسلحة البيولوجية)الجرثومية( ضد المدنييـن:
ً
تاسعا

عــّرف الحــرب البيولوجيــة علــى أنهــا: »اســتخدام الكائنــات التـــي تســبب األمراض للتدميـــر أو قتــل 
ُ
ت

الشــعوب وللضــرر وتدميـــر المــواد الغذائيــة والماشــية، كالجراثيــم العضويــة الحيــة والمنتجــات الثانويــة 

مــن الكائنــات الحيــة، مثــل الســموم التـــي تعتبـــر مــن أبـــرز عناصــر الحــرب الجرثوميــة«.

 مــن العوامــل الكيميائيــة، إذ إن 
ً
عــّد أكثــر فتــكا

ُ
وبنــاء علــى ذلــك التعريــف؛ فــإن األســلحة البيولوجيــة ت

 أكبـــر مــن الذيـــن يقتلهــم نصــف طــن مــن غــاز 
ً
10 جرامــات مــن »الجمــرة الخبيثــة« يمكــن لهــا أن تقتــل عــددا

األعصــاب. كمــا تتعــدى عواقــب الحــروب البيولوجيــة عواقــب الهجــوم الكيميائــي أو اإلشــعاعي، وذلــك ألنهــا 

تهــدف إلــى نشــر الجراثيــم والفيـــروسات والبكتيـــريا وغيـــرها مــن الكائنــات الحيــة وســمومها التـــي تــؤدي إلــى 

نشــر األوبئــة بيـــن البشــر والحيوانــات والنباتــات.

ويشــمل الســالح البيولوجي كذلك: البكتيـــريا، والفيـــروسات، وســموم مصدرها البكتيـــريا، وتســتهدف 
ويكــون  البيئــي،  النظــام  إلــى  باإلضافــة  والعسكرييـــن  المدنييـــن  مــن  البشــر  األســلحة بصــورة خاصــة  تلــك 

الهــدف مــن اســتخدامها هــو القضــاء علــى الخصــم أو التســبب فــي إضعافــه، أو ترويعــه إلــى الدرجــة التـــي 

تدفعــه لالمتثــال لمطالــب المهاجــم.

وتعتبـــر ســوريا مــن ضمــن الــدول التـــي يوجــد لديهــا مخــزون مــن األســلحة البيولوجيــة، وذلــك ضمــن 

وتايــوان،  إيـــران، وكوبــا،  أبـــرزها:  تلــك األســلحة  لتطويـــر  لديهــا  بـــرامج  بوجــود  ُيشــتبه  التـــي  بالــدول  قائمــة 

واليابــان. المتحــدة  والواليــات  الشــمالية وروســيا،  وكوريــا  وإســرائيل،  والصيــن، 

وقــد نصــت اتفاقيــة عــام 1972 علــى حظــر وتدميـــر األســلحة الجرثوميــة، وأكــدت علــى االســتبعاد 

التــام إلمكانيــة اســتخدام عوامــل جرثوميــة )بيولوجيــة( أو مــواد ســامة كأســلحة.

خــالل  ممنهجــة  بصــورة  العوامــل  تلــك  اســتخدام  علــى  النظــام  أقــدم  فقــد  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 

أدت  بشــكل متعمــد   معيشــية صعبــة 
ً
أحــواال المدنييـــن  فــرض علــى  الماضيــة، حيــث  الســبعة  الســنوات 

إلــى تف�ضــي األمــراض الســارية والســريعة العــدوى واالنتقــال بيـــن الســكان، وذلــك مــن خــالل: تدميـــر البنــى 

التحتيــة وخاصــة الصحيــة، واالســتهداف المتعمــد لشــبكات الميــاه والصــرف الصحــي ممــا أدى إلــى اختــالط 

ميــاه الشــرب بالميــاه المالحــة، ولجــوء المدنييـــن للشــرب منهــا نتيجــة عــدم توفــر البدائــل، ممــا أدى إلــى 

تف�ضــي أمــراض خطيـــرة كالكوليـــرا وغيـــرها مــن األمــراض الفتاكــة التـــي تمتــد آثارهــا لســنوات عديــدة وتنتقــل 

بالعــدوى وتــؤدي للوفــاة.

المناطــق  علــى  حصــار  فــرض  إلــى  النظــام  عمــد  والوفيــات؛  الخســائر  حجــم  زيــادة  فــي  ولإلمعــان 

المســتهدفة، ومنــع دخــول المســتلزمات الطبيــة الضروريــة لعــالج المصابيــن، وخاصــة المضــادات الحيويــة 

ومــواد التعقيــم والضمــادات، وغيـــرها مــن المســتلزمات األساســية للحفــاظ علــى حيــاة املحاصريــن، بمــا فــي 

ذلــك اللقاحــات الالزمــة لألطفــال خاصــة وغيـــرهم مــن المدنييـــن ضــد األوبئــة واألمــراض المعديــة.
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بهــدف  الــدم ومخابـــر التحاليــل الطبيــة،  كمــا قامــت قــوات النظــام بتدميـــر المستشــفيات وبنــوك 
مضاعفــة الخســائر فــي صفــوف المدنييـــن والتســريع فــي ظهــور األوبئــة وانتشــارها، وتــم منــع العامليـــن فــي 
صيانــة شــبكات الميــاه مــن الوصــول إليهــا وإصالحهــا وأقدمــت قــوات النظــام علــى اعتقــال أي مهنــدس حــاول 

إصــالح تلــك الشــبكات.

 
ً
النفايــات عمــدا وإتــالف  نقــل  ومنــع  الطاقــة  بتعطيــل  النظــام  قــوات  قامــت  نفســه:  الصعيــد  وعلــى 

بهــدف نشــر األوبئــة والجراثيــم الخطيـــرة المعديــة، ومنــع وصــول المســاعدات الطبيــة الطارئــة القادمــة مــن 
منظمــة الصحــة العالميــة، حيــث شــملت إجــراءات الحصــار منــع دخــول األكيــاس البالســتيكية لنفايــات 
المستشــفيات، والقفــازات المعقمــة، والمضــادات الحيويــة المصممــة لمنــع العــدوى، ومضــادات االلتهــاب 

الرئــوي، والمضــادات الحيويــة األخــرى.

كمــا منــع النظــام دخــول مجموعــات الطــوارئ التـــي أرســلتها »منظمــة الصحــة العالميــة« والقوافــل 
التـــي أرســلتها منظمــة »يونيســيف« إلــى المناطــق املحاصــرة، والتـــي كانــت كافيــة لعــالج 25,000 طفــل يعانــون 
مــن االلتهــاب الرئــوي وأمــراض اإلســهال والتهــاب البلعــوم العقــدي وأمــراض الكلــى والجــروح الناجمــة عــن 
االلتهابــات، وفــي إحــدى الحــاالت قــام النظــام بمصــادرة مشــابك طبيــة معقمــة تســتخدم للحبــل الســري عنــد 

الــوالدة بهــدف الحــد مــن خطــر الوفــاة بســبب اإلنتــان الوليــدي، مــن قوافــل لجنــة »الصليــب األحمــر«. 

قتلــى  جثــث  مــن  المئــات  رمــي  علــى  النظــام  عناصــر  أقــدم  الضحايــا؛  دائــرة  توســيع  فــي  ولإلمعــان 
المواجهــات فــي األنهــار واآلبــاء والقنــوات المائيــة ممــا أدى لتفســخها وانتشــار األمــراض فــي محيطهــا وانتقالهــا 
بالعــدوى للســكان، خاصــة وأن هــذا النــوع مــن العوالــم البيولوجيــة غيـــر مرئــي، وعديــم الطعــم والرائحــة، 

ممــا يســاعد علــى ســرعة انتشــاره.

ودواء  غــذاء  مــن  عنهــم  الحيــاة  وســائل  ومنــع  المدنييـــن،  علــى  الحصــار  فــرض  مــن  الهــدف  وكان 
 لتنتشــر األمــراض واألوبئــة الخطيـــرة، ومنــع المضــادات الحيويــة، وحصــر 

ً
ولقاحــات، وتلويــث الميــاه عمــدا

الســكان فــي رقــع جغرافيــة ضيقــة مــع كثافــة عددهــم، هــو إجبارهــم علــى االستســالم فــي حــال بقــوا علــى قيــد 
 بــأن النظــام ال يــزال يمعــن فــي ممارســة هــذا النمــط مــن االنتهــاكات المروعــة حتــى اآلن، حيــث 

ً
الحيــاة، علمــا

يخضع نحو 67000 مدنـــي للحصار في مخيم الركبان الحدودي بيـــن سوريا واألردن، وُيجبـــرون على شرب 
الميــاه الملوثــة بالبكتيـــريا والجراثيــم والســموم، وعلــى أكل األطعمــة الملوثــة، فــي حيـــن يمنــع وصــول الغــذاء 

والــدواء والميــاه العذبــة عنهــم، مــا أدى إلــى مقتــل عــدد مــن النســاء واألطفــال والمســنين. 

وال شــك فــي أن االنتهــاكات التـــي ارتكبهــا النظــام بحــق المدنييـــن مــن حصــار وقصــف للمستشــفيات 
ومنــع لدخــول األغذيــة واإلمــدادات الطبيــة، وتلويــث الميــاه وخلــط مواردهــا بميــاه الصــرف الصحــي وغيـــرها 
مــن االنتهــاكات الواســعة بحــق المدنييـــن هــي جرائــم حــرب، وفــق مــا تنــص عليــه االتفاقيــات والمعاهــدات 
الدولــي  والعهــد  اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي  واإلعــالن  الدولــي،  اإلنسانـــي  القانــون  رأســها  وعلــى  الدوليــة، 
رومــا  نظــام  إلــى  باإلضافــة  العرفــي،  الدولــي  والقانــون  الجرثوميــة،  األســلحة  حظــر  واتفاقيــة  اإلنســاني، 
المؤســس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــذي تنــص المــادة )6( منــه علــى أن »اإلبــادة الجماعيــة« تعنـــي : 
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«، والمــادة )7( التـــي 
ً
 أو جزئيــا

ً
 ألحــوال معيشــية يقصــد بهــا إهالكهــا الفعلــي كليــا

ً
»إخضــاع الجماعــة عمــدا

تنــص علــى أن »اإلبــادة وتشــمل تعمــد فــرض أحــوال معيشــية مــن بينهــا الحرمــان مــن الحصــول علــى الطعــام 
والدواء بقصد إهالك جزء من السكان« هي جرائم بحق اإلنسانية، والمادة )8( التـي صنفت »االنتهاكات 
أو  معانــاة شــديدة  إحــداث  »تعمــد  وتشــمل:  حــرب،  نتهــاكات  بأنهــا  الجســيمة التفاقيــات جنيــف 1949« 

إلحــاق أذى خطيـــر بالجســم أو بالصحــة، واســتخدام الســموم أو األســلحة المســممة«.

وبنــاء علــى ذلــك فإنــه مــن المتوجــب محاكمــة بشــار األســد وقــادة نظامــه األمنييـــن والعسكرييـــن علــى 
جرائــم اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب واالنتهــاكات الخطيـــرة للقانــون اإلنسانـــي 
 عــن اســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل 

ً
الدولــي، بمــا فــي ذلــك نشــر البكتيـــريا والجراثيــم والفيـــروسات، فضــال

ضد المدنييـــن.
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. قصف المناطق اآلهلة بالسكان بالبـراميل المتفجرة:
ً
عاشرا

ألقــت قــوات النظــام خــالل الســنوات الســبعة الماضيــة أكثــر مــن مئــة ألــف بـــرميل متفجــر شــديد 
الســورية،  والبلــدات  والقــرى  والمــدن  املحافظــات  مختلــف  فــي  بالســكان  اآلهلــة  المناطــق  علــى  االنفجــار 
 لألبنيــة الســكنية والبنــى التحتيــة 

ً
 هائــال

ً
ــف دمــارا

ّ
إلــى مقتــل عشــرات اآلالف مــن المدنييـــن، وخل مــا أدى 

المدنيــة. الحيويــة  والمراكــز  والمستشــفيات 

وقــد جــّرم القانــون الدولــي تلــك االنتهــاكات، وأكــد علــى ضــرورة حمايــة الســكان المدنييـــن مــن آثــار 
العمليــات العدائيــة، حيــث نــص علــى أنــه: »يحــرم اســتخدام أســلحة وقذائــف ومعــدات وأســاليب حربيــة فــي 

النزاعــات المســلحة يكــون مــن طبيعتهــا التســبب بأضــرار مفرطــة أو آالٍم ال داعــي لهــا«.

وميز القانون اإلنسانـــي الدولي بيـــن المدنييـــن والمقاتليـــن في النزاعات، وحظرت المادتان )11 و12( 
الهجمــات العشــوائية التـــي »ال توجــه إلــى هــدف عســكري محــدد، والتـــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة قتــال ال 
يمكــن توجيههــا إلــى هــدف عســكري محــدد، والتـــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة قتــال ال يمكــن تحديــد آثارهــا 
علــى النحــو الــذي يقتضيــه القانــون اإلنسانـــي الدولــي وبالتالــي فــإن مــن شــأنها فــي كل حالــة كهــذه أن تصيــب 

 مدنيــة دون تمييــز«.
ً
 عســكرية ومدنييـــن أو أعيانــا

ً
أهدافــا

كمــا حظــر أو قّيــد اســتخدام أنــواع معينــة مــن األســلحة التقليديــة بهــدف حمايــة المدنييـــن مــن آثارهــا 
العشــوائية وتجنيــب المقاتليـــن إصابــات مفرطــة ال تخــدم أي غــرض عســكري، حيــث حظــرت المــادة )71( 

اســتخدام األســلحة العشــوائية الطابــع.

وتعــد »اتفاقيــة األســلحة التقليديــة« لعــام 1980 إحــدى أهــم الصكــوك القانونيــة التـــي تتنــاول هــذه 
فــي أضــرار  التـــي تتســبب بطبيعتهــا  أو  المســألة، حيــث حظــرت اســتعمال األســلحة ذات األثــر العشــوائي 
مفرطــة أو آالم ال داعــي لهــا. وحظــر البـــروتوكول األول مــن هــذه االتفاقيــة اســتعمال األســلحة التـــي تتســبب 
فــي إصابــة بشــظايا ال يمكــن كشــفها باألشــعة الســينية، فــي حيـــن نظــم البـــروتوكول الثانـــي )المعــدل عــام 
1996(، اســتخدام األلغــام األرضيــة واألفخــاخ المتفجــرة وغيـــرها مــن األجهــزة القابلــة لالنفجــار ضمــن ذلــك 

النــوع مــن األســلحة.

الدوليــة  التحقيــق  لجنــة  رئيــس  لخــص  ســوريا،  فــي  المتفجــرة  البـــراميل  باســتخدام  يتعلــق  وفيمــا 
 مــا يســقطوا 

ً
المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية باولــو بينيـــرو رأيــه بقولــه: »حقيقــة إنهــم غالبــا

 
ً
 علــى مناطــق مأهولــة بالســكان، األمــر الــذي يجعــل هنــاك صعوبــة كبيـــرة جــدا

ً
مــن علــى ارتفــاع كبيـــر، وغالبــا

فــي توجيههــم نحــو هــدف عســكري محــدد عنــد اســتخدامهم بهــذا األســلوب، وعليــه فهــي طريقــة أو أســلوب فــي 
القتــال ال يمكــن توجيههــا إلــى هــدف عســكري محــدد«. 

التـــي تحظــر اســتخدام  الدوليــة  العرفيــة  القوانيـــن واالتفاقيــات والقواعــد  مــن كافــة  الرغــم  وعلــى 
الســالح العشــوائي والهجمات العشــوائية ضد المدنييـــن؛ إال أن النظام أمعن في إلقاء البـــراميل المتفجرة 
 بليغــة وثقتهــا تقاريـــر »لجنــة 

ً
فــي غضــون الســنوات الماضيــة علــى المراكــز الحيويــة المدنيــة، وخلــف أضــرارا

التحقيــق المســتقلة«، و»الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان«، ومنظمــة »هيومــان رايتــس ووتــش«.

وكان النظــام قــد شــرع فــي اســتخدام ذلــك الســالح الفتــاك فــي أغســطس 2012 بمحافظــة حمــص، 
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ثــم ارتكــب مجــزرة فــي سلقيـــن بإدلــب نتيجــة إلقــاء طائــرة مروحيــة بـــراميل متفجــرة علــى بنائيـــن سكنييـــن راح 
، بينهــم 7 أطفــال، و7 نســاء، فــي حيـــن تفحمــت 9 جثــث بشــكل تــام.

ً
ضحيتهــا أكثــر مــن 32 قتيــال

والبـــرميل المتفجــر هــو ســالح عشــوائي يتــمُّ حشــوه بالمــواد المتفجــرة والمساميـــر والقطــع المعدنيــة 
والمطــارات  الدفــاع  معامــل  فــي  ذلــك  ويتــم  الحارقــة  أو  الســامة  بالمــواد  وأحيانــا  والقضبــان  والرقاقــات 
العســكرية والمدنيــة، وقــد اســتخدمه النظــام بكثافــة لقلــة تكلفتــه بالمقارنــة مــع الصواريــخ والقذائــف 
المتطــورة، إذ إنــه ال يحتــوي فــي الغالــب علــى أي جهــاز توجيهــي نحــو الهــدف، ويتــم إلقــاؤه مــن المروحيــات 
 ممــا يضاعــف مــن القــوة التدميـــرية، ويزيــد مــن حجــم اإلصابــات ويقلــل مــن دقــة إصابــة 

ً
مــن ارتفــاع عــاٍل جــدا

الهــدف.

اآلهلــة  المناطــق  لضــرب  عشــوائي  كســالح  المتفجــرة  البـــراميل  باســتخدام  النظــام  يكتــف  ولــم 
بالســكان فحســب، بــل عمــد منــذ شــهر أبـــريل 2016 إلــى تصنيــع واســتخدام ســالح عشــوائي جديــد، وهــو 
الخراطيــم المتفجــرة املحشــوة بالمــواد المتفجــرة والمساميـــر وغيـــرها مــن الخــردوات، والتـــي يصــل طــول 
 يتــم إلقائهــا علــى األحيــاء الســكنية لقتــل أكبـــر عــدد ممكــن مــن المدنييـــن 

ً
الواحــدة منهــا إلــى نحــو 80 متـــرا

انفجارهــا. تلــك الخراطيــم وشــدة  لطــول 

وفــي 2013/12/22؛ اســتهدفت طائــرات النظــام حــي مســاكن هنانــو وحــي الحيدريــة وشــارع الفيــالت 
، بينهــم 8 أطفــال 

ً
فــي حــي الصاخــور بحلــب بثمانيــة بـــراميل متفجــرة، مــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 84 مدنيــا

و3 ســيدات.

فــي   
ً
 متفجــرا

ً
بـــرميال وبحلــول مــارس 2014؛ كانــت مروحيــات النظــام قــد أســقطت أكثــر مــن 5375 

، وتدميـــر أكثــر مــن 5840 مبًنــى 
ً
مختلــف املحافظــات الســورية، مــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 6493 مدنيــا

بينهــم مــدارس ومستشــفيات ومســاجد وكنائــس. كان نصيــب داريــا بـــريف دمشــق وحدهــا أكثــر مــن 330 
 ســقط عليهــا مــن طائــرات األســد.

ً
 متفجــرا

ً
بـــرميال

 ،
ً
 راح ضحيتهــا أكثــر مــن 8136 مدنيــا

ً
 متفجــرا

ً
وارتفــع العــدد فــي فبـرايـــر 2016 إلــى نحــو 19947 بـــرميال

 فــي مختلــف املحافظــات الســورية، وتجــاوز عــدد البـــراميل المتفجــرة فــي 
ً
 و2036 امــرأة

ً
بينهــم 2274 طفــال

ديسمبـــر 2017؛ ســبعون ألــف بـــرميٍل متفجــر تــم إلقاؤهــا علــى املحافظــات التاليــة:

.
ً
1 ـ دمشق وريفها: 22149 بـرميال

.
ً
2 ـ حلب: 13436 بـرميال

.
ً
3 ـ درعا: 9901 بـرميال

.
ً
4 ـ حماة: 8482 بـرميال

.
ً
5 ـ إدلب: 7682 بـرميال

.
ً
6 ـ حمص: 3598 بـرميال

.
ً
7 ـ الالذقية: 2017 بـرميال

.
ً
8 ـ ديـر الزور: 355 بـرميال
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.
ً
9 ـ القنيطرة: 323 بـرميال

.
ً
10 ـ الرقة: 258 بـرميال

.
ً
11 ـ الحسكة: 81 بـرميال

.
ً
12 ـ السويداء: 52 بـرميال

 يحملــون غــازات ســامة ومــواد حارقــة، فــي 6 هجمــات علــى مناطــق 
ً
 متفجــرا

ً
كمــا تــم إلقــاء 87 بـــرميال

مدنيــة هــي:

 سامة.
ً
1 ـ إدلب: 42 هجمة ببـراميل تحوي موادا

 سامة.
ً
2 ـ حماة: 21 هجمة ببـراميل تحوي موادا

 سامة.
ً
3 ـ حلب: 18 هجمة ببـراميل تحوي موادا

 حارقة.
ً
 سامة وهجمة موادا

ً
4 ـ درعا: 3 هجمات ببـراميل تحوي موادا

5 ـ ريف دمشق: هجمة بمواد سامة و3 هجمات بمواد حارقة.

6 ـ حمص: هجمتان ببـراميل تحوي على مواد سامة.

 
ً
 حيويــا

ً
وبحلــول ديسمبـــر 2017؛ كانــت تلــك الهجمــات قــد دمــرت فــي مجملهــا أكثــر مــن 565 مركــزا

.
ً
، و160 مســجدا

ً
 تجاريــا

ً
، و50 ســوقا

ً
 طبيــا

ً
، منهــا 140 مدرســة، و76 مركــزا

ً
مدنيــا

 على 
ً
وحتى شهر أيلول؛ بلغ عدد البـراميل التـي ألقاها النظام عام 2018 )3503( بـراميَل متفجرة

 
ً
مختلف املحافظات السورية، سقط ضحيتها مئات القتلى من المدنييـن، وأسفرت عن تدميـر 32 مركزا

، منها؛ 9 مساجد، ومدرسة، ومعهد تعليمي، و16 منشأة طبية، ومركزان للدفاع المدني، و2 
ً
 مدنيا

ً
حيويا

من األفران، ومنشأة صناعية واحدة.

وبمطابقة الجرائم التـي ارتكبها النظام بالبـراميل المتفجرة خالل السنوات الماضية يمكن القول: 
إنها تمثل جرائم حرب، وتعتبـر مخالفة للمواد القانونية واالتفاقات الدولية والقواعد العرفية، كما تمثل 
 للقانون اإلنسانـي الدولي وللقواعد العرفية والتفاقية حظر أو تقييد استعمال أنواع من 

ً
 صارخا

ً
انتهاكا

 عن انتهاك نظام روما األساسـي للمحكمة الجنائية 
ً
األسلحة التقليدية وخاصة األسلحة العشوائية، فضال

الدولية، الذي تعتبـر المادة )8/ب/20( منه أن: »استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية 
الدولي  للقانون  باملخالفة  أو تكون عشوائية بطبيعتها  لها   ال لزوم 

ً
أو آالما  زائدة 

ً
تسبب بطبيعتها أضرارا

للمنازعات المسلحة« هو جريمة حرب. 

للبـراميل  النظام  استخدام  ضد  األممية  والقرارات  الدولية  اإلدانات  من  العديد  صدرت  وقد 
كافة  عن  الفوري  »التوقف  على  نص  الذي   )2014/2139( القرار  المثال:  سبيل  على  منها  المتفجرة، 
 لالستخدام العشوائي عديم التمييز لألسلحة في المناطق المأهولة، 

ً
الهجمات على المدنييـن ووضع حّدا

من  عشر  الثالثة  والفقرة  البـرميلية«،  القنابل  استخدام  مثل  والجوي،  المدفعي  القصف  ذلك  في  بما 
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 أيَّ هجمات موجهة ضد المدنييـن 
ً
القرار )2015/2254( والتـي نصت على: »توقف جميع األطراف فورا

واألهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعامليـن في املجال الطبي، 
وأي استخدام عشوائي لألسلحة«.

من  وكثف  الحائط،  عرض  القرارات  بتلك  ضرب  قد  األسد  بشار  أن  إال  ذلك  من  الرغم  وعلى 
تصنيع تلك األسلحة العشوائية واستخدامها ضد المناطق اآلهلة بالسكان، ما أدى إلى مقتل اآلالف من 
المدنييـن السورييـن، األمر الذي يستوجب تطبيق العدالة والقانون بحقه ومحاسبته وشركاَءه عن كافة 

الجرائم التـي ارتكبوها بحق السورييـن.
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حادي عشر. االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري:

استمرت المؤسسات األمنية والعسكرية واملخابـرات السورية في نظام بشار األسد ومن قبله والده 
حافظ األسد بممارسة البطش والقمع واإلرهاب ضد المواطن السوري وإذالله بشكل ممنهج. 

المطالب  عن  التعامي  األسد  بشار  قرر  2011؛  مارس  في  السلمية  االحتجاجات  اندلعت  ولما 
األجهزة  هذه  وعناصر  ضباط   

ً
مانحا والجيش،  املخابـرات  بأجهزة  الشعبـي  الحراك  ومواجهة  الشعبية 

كافة  ينافي  بما  السوري،  الشعب  ضد  الممكنة  الجرائم  كافة  القتـراف  الكاملة  والصالحيات  الحصانة 
المبادئ المنصوص عليها في الدساتيـر السورية والقوانيـن واألعراف الدولية.

السورييـن  من  اآلالف  مئات  اعتقال  على  النظام  أقدم  الماضية  السبعة  السنوات  غضون  وفي 
اعتقالهم وعدم االعتـراف  بعد  تغييبه لآلالف   عن 

ً
قانونية فضال أو  أية مذكرات قضائية  دون إصدار 

بوجودهم في معتقالته الرسمية وغيـر الرسمية.

وكشفت مصادر موثقة أن قائمة المطلوبيـن لالعتقال من قبل أجهزة املخابـرات عام 2011 قد 
نصف  من  أكثر  اعتقال  على  بالفعل  األمن  أجهزة  وأقدمت  سوري،  المليون  ونصف   

ً
مليونا تجاوزت 

المطلوبيـن في تلك القوائم، حيث بلغ عدد الذيـن تعرضوا لالعتقال في سوريا خالل السنوات السبعة 
، والذيـن 

ً
الماضية نحو سبع مئة وخمسيـن ألف سوري، يضاف إليهم عشرات اآلالف من املختفيـن قسرا

 على 
ً
 من المالحقة األمنية وحفاظا

ً
ال يجرؤ ذووهم على توثيق اعتقالهم لدى المنظمات الحقوقية خوفا

حياة أبنائهم فيما إذا كانوا على قيد الحياة.

دراسة  تؤكد  حيث  الفعلية،  األرقام  تعكس  ال  سوريا  في  للمعتقليـن  الموثقة  األعداد  فإن  لذلك 
وثائقية صادرة عن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بعنوان: »الهولوكست المصور« أنه: »لدى مطابقة 
772 هوية مع أرشيف الضحايا في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان وجدنا أن 123 حالة من بينهم كانت 
موثقة لدينا فقط )أي نحو 16%(، ما يعنـي أن هنالك 649 حالة جديدة لم تكن مسجلة )أي 84%(، وهذا 
مؤشر يدل على أن كل ما تم توثيقه من انتهاكات وبشكل خاص بحق الضحايا بسبب التعذيب واالختفاء 

القسري ال يشكل سوى الحد األدنى«.

أشكال  أي شكل من  أو  االختطاف  أو  االحتجاز  أو  »االعتقال  أنه:  القسري على  االختفاء  ويعرف 
الحرمان من الحرية الذي يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من األفراد ويتصرفون 
بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها والحرمان من حماية القانون«. وبناء على ذلك فإن عناصر هذه 

الجريمة هي:

1 ـ الشخص املختفي أو المعتقل المسلوب حريته.

2 ـ أن تكون الدولة أو أشخاصها هم المسؤولون.

3 ـ إنكار أجهزة الدولة وجوده أو صلتها أو معرفتها بواقعة االختفاء أو االعتقال.

والتـي  االعتقال،  معاييـر  بمراعاة  املحلية  والقوانيـن  الدولي  القانون  وفق  ملزمة  الدولة  بأن   
ً
علما

وتؤكد  األصول،  حسب  قانونية  بمذكرة  إال  اعتقال  وال  بنص،  إال  عقوبة  وال  جريمة  ال  أنه  على  تنص 
ضرورة احترام كرامة المعتقل وسالمة جسده.
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وتجرم بنود الدستور السوري أي صورة من صور االعتقال التعسفي أو اإلخفاء القسري أو ممارسة 
أنه: »ال يجوز تحري أحد أو توقيفه إال  المادة )35( من الدستور السوري على  التعذيب، حيث تنص 
بموجب أمر أو قرار صادر عن القضاء املختص ما عدا حالة الجرم المشهود. وتنص المادة )51( على 
أن: »كل متهم بـريء حتى يدان بحكم قضائي مبـرم في محاكمة عادلة«، وتؤكد المادة )54( على أن: »كل 

اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها القانون«.

بأي وسيلة كانت عوقب  أنه: »من حرم آخر حريته الشخصية  المادة )555/ق.ع.ع( على  وتنص 
إلى  العقوبة  تشديد  على  )556/ق.ع.ع(  تليها  التـي  المادة  وتؤكد  سنتين«.  إلى  أشهر  ستة  من  بالحبس 
، وإذا أنزل بمن حرم حريته 

ً
األشغال الشاقة المؤقتة، في حال: »إذا تجاوزت مدة حرمان الحرية شهرا

، وإذا وقع الجرم على الموظف أثناء القيام بوظيفته«.
ً
 أو معنوّيا

ً
 جسدّيا

ً
تعذيبا

واالعتقال  القسري  االختفاء  جرائم  الدولية  والمواثيق  األعراف  تجرم  نفسه  الصعيد  وعلى 
التعسفي، حيث يؤكد نظام روما األساسـي على أنها جريمة ضد اإلنسانية وال تسقط بالتقادم ومن حق 

أهالي الضحايا معرفة مصيـر أقاربهم والتعويض.

كما أكد البند )1( من االتفاقية الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري على أنه: »ال يجوز 
تعريض أي شخص لالختفاء القسري«، وورد في البند )2(: »ال يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي سواء في 
حالة حرب أو بالتهديد باندالع الحروب أو بعدم االستقرار أو حاالت أخرى لتبـريـر االختفاء القسري«، 
 ضد اإلنسانية، فيما 

ً
ونص البند )3( على أن ممارسة االختفاء القسري العامة أو الممنهجة تشكل جريمة

نصت المادة )6( على ضرورة أن: »تتخذ كل دولة طرف التدابيـر الالزمة لتحمل المسؤولية الجنائية«، 
وأكدت المادة )17( على أنه: »ال يجوز حبس أحد في مكان مجهول«.

 
ً
أحرارا يولدون  الناس  جميع  أن  على  مواده  مطلع  في  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  نص  كما 

ومتساويـن في الكرامة والحقوق، وأكدت المادة )3( أن: »لكل فرد الحق في الحياة والحرية واألمان على 
شخصه«، وأضافت المادة )4( أنه: »ال يجوز استرقاق أحد واستعباده«، ونصت المادة )9( على أنه: »ال 
«، كما أكدت المادة )11( أن: »المتهم بـريء حتى تثبت 

ً
يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا

إدانته«.

ويمكن اإلحالة إلى العديد من المراجع القانونية األخرى التـي تجرم االعتقال التعسفي واالختفاء 
القسري، وعلى رأسها العهد اإلضافي حول الرق لعام 1956، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية 

والسياسية لعام 1966.

 للشك بتجريم االعتقال 
ً
وعلى الرغم من تلك القوانيـن المتواترة والمؤكدة بصورة ال تقبل مجاال

التعسفي واالختفاء القسري، إال أن النظام قد دأب خالل السنوات السبعة الماضية على ممارسة تلك 
الجرائم بصورة ممنهجة ضد مئات اآلالف من السورييـن، حيث تؤكد تقاريـر الشبكة السورية لحقوق 
اإلنسان وهيئة القانونييـن السورييـن والعيادات القانونية وغيـرها من المنظمات الحقوقية قيام أجهزة 
، وتم توثيق ما يقارب 250 ألف معتقل منهم فقط، 

ً
النظام باعتقال أكثر من 800 ألف سوري تعسفيا
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السورية  الشبكة  وثقت  حيـن  في  معتقل،  ألف   123 يقارب  ما  السورييـن  القانونييـن  هيئة  وثقت  حيث 

، ظهر كثيـر منهم في 
ً
لحقوق اإلنسان نحو 120 ألف معتقل باإلضافة إلى نحو 100 ألف مختٍف قسريا

صور قيصر وقوائم الموت التـي أرسلها النظام في األشهر األخيـر من عام 2018 إلى دوائر األحوال المدنية 

في املحافظات السورية. 

ويعود السبب الرئيس لعدم توثيق هذا العدد الهائل من المعتقليـن والمعتقالت إلى إحجام ذويهم 

إلى  بالتوصل   
ً
التعذيب بحقهم، وأمال زيادة  أو  التصفية   عليهم من 

ً
بمعلومات عنهم خوفا التصريح  عن 

صفقات سرية مع ضباط مخابـرات النظام إلطالق سراحهم لقاء مبالغ باهظة يدفعونها.

وتشيـر المصادر إلى أن أجهزة األمن تركز على اعتقال بعض الفئات دون غيـرها، ومن ذلك على 

سبيل المثال ال الحصر اعتقال األطباء وعمال اإلغاثة، حيث شهد عام 2012 اعتقال عدد كبيـر من 

األطباء عرف منهم: غالب وليد رسالن من مواليد حمص، والطبيب الجراح هيثم سعد من مواليد دمشق، 

والطبيب محمد رفيق عادل مو�ضى من مواليد الالذقية الحفة، والطبيب سامر رومية من يبـرود بـريف 

تم  في حيـن  أيهم غزول من دمشق،  الميدان بدمشق، والطبيب  الجندلي من حي  دمشق، والطبيبة مي 

 في شهر سبتمبـر 2013، و3 أطباء في شهر أكتوبـر من العام نفسه.
ً
توثيق اعتقال نحو 23 طبيبا

وحماة  دمشق  في  وخاصة  االعتقاالت  وتيـرة  ازدادت  الغوطة؛  على  الكيمائي  الهجوم  إثر  وعلى 

 في دمشق 90 منهم 
ً
والالذقية على نحو خاص، حيث اعتقلت مخابـرات النظام في يوم واحد 150 مدنّيا

دفعة واحدة من سوق الصالحية و46 من ساحة الرفاعية، كما شنت مخابـرات النظام حملة اعتقاالت 

 دون أية تهمة. وبحلول يوليو 
ً
كبيـرة على ريف حماة وخاصة طيبة اإلمام حيث اعتقلت أكثر من 70 مدنيا

امرأة   150 بينهم   
ً
تعسفيا معتقٍل   4600 من  أكثر  المركزي  حلب  سجن  في  المعتقليـن  عدد  بلغ   2013

، األمر الذي دفع المعتقليـن بالسجن للقيام بعصيان 
ً
 أو متظاهرا

ً
 أو حقوقّيا

ً
 إعالمّيا

ً
وقرابة 250 ناشطا

 تم دفنهم في ساحة 
ً
 سياسيا

ً
رّد عليه عناصر النظام بالقمع وإجراء إعدامات ميدانية طالت 49 معتقال

السجن الشرقية لسجن حلب المركزي، كما تم توثيق إصابة ما يقارب 200 معتقل على األقل في سجن 

حلب بمرض السل وتوفي العديد منهم جراء ذلك.

وتنامت نسبة االعتقال التعسفي بصورة مطردة:

.
ً
- ففي عام 2014 تم توثيق 117000 ألف معتقل تعسفيا

 و643 سيدة. 
ً
- وفي عام 2015 تم توثيق أكثر من 6909 حاالت أخرى، بينهم 452 طفال

 و448 سيدة. 
ً
- وفي عام 2016 تم توثيق أكثر من 7543 عملية اعتقال تعسفي بينهم 251 طفال

- وفي عام 2017 تم توثيق أكثر من 4796 عملية اعتقال تعسفي في صفوف المدنييـن، بينهم 303 

أطفال و674 سيدة.

 
ً
- وحتى شهر أكتوبـر عام 2018 تم توثيق أكثر من 5226 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 328 طفال

و586 سيدة.
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 من حاالت االعتقال التعسفي 
ً
مع التأكيد على أن الحاالت الموثقة ال تمثل سوى نسبة ضئيلة جدا

استعطاف  في   
ً
طمعا أو  المعتقلين،  حياة  على   

ً
خوفا المعتقل  ذوو  عليها  ويتستر  النظام،  ينفذها  التـي 

عناصر النظام لإلفراج عنهم مقابل مبالغ من المال. 

أما بالنسبة لحاالت االختفاء القسري، فتفيد المصادر بوجود نحو 71533 حالة اختفاء قسري 
خالل الفترة الممتدة ما بيـن مارس 2011، وأغسطس 2016.

ثم ارتفعت الحصيلة الموثقة لحاالت االختفاء القسري في شهر أغسطس 2017 إلى 76656، بينهم 
.
ً
4219 سيدة و1116 طفال

وارتفعت الحصيلة مرة أخرى في شهر أغسطس من عام 2018 إلى 81652 حالة اختفاء قسري 
.
ً
على يد قوات النظام ومخابـراته بينهم 4837 سيدة و1546 طفال

أكثر من 52 حالة  بينها  المعتقالت، من  أكثر من 7500 حادثة عنف جنسـي بحق  كما تم توثيق 
اغتصاب موثقة قبلن من تعرضن لالغتصاب باإلدالء بمعلومات عما جرى لهن في معتقالت النظام. 

األمنية  والفروع  النظام  ومعتقالت  سجون  في  القسري  واالختفاء  التعسفي  االعتقال  جرائم  وتتم 
ألجهزة مخابـراته كفروع املخابـرات الجوية، وفروع األمن العسكري، وفروع األمن السيا�ضي، وفروع أمن 

الدولة.

المعتقليـن  من  اآلالف  عشرات  وضع  تم  فقد  األمنية،  الفروع  وزنازيـن  السجون  الزدحام   
ً
ونظرا

 في مستودعات مؤقتة بالقطعات العسكرية، منها على سبيل المثال ال الحصر: 
ً
 واملختفيـن قسريا

ً
تعسفيا

- دمشق: مطار المزة العسكري، ومدرسة أمية، ومدرسة التجهيز، والمدرسة الباكستانية بدمشق، 
بمستودعات  الرابعة  والفرقة  الضميـر،  وبمطار  بالقطيفة،  الثالثة  والفرقة  بقطنا،  العاشرة  والفرقة 

الديماس، والحرس الجمهوري بمستودعات نجها، وبالفرقة األولى الكسوة.

- حمص: معسكر الحسن بن الهيثم، ومعامل اإلسكان العسكري، وكتيبة الدفاع الجوي بالغنطو، 
والمؤسسة العسكرية للخضار والفواكه، ومعمل الصواريخ.

- حلب: ثكنة هنانو، وإستاد حلب الدولي، ومطار النيـرب العسكري.

وأكبـــر  أشــهر  مــن  يعتبـــر  الــذي  شــميل  ديـــر  ومعســكر   ،47 واللــواء  العســكري،  المطــار  حمــاة:   -
لمعتقــالت. ا

- الالذقية: القلعة، وثكنة صالح الدين، واليهودية، والمدينة الرياضية، ومدرسة جول جمال.

- ديـر الزور: معسكر الطالئع في حي الجورة، ومبنى حاجز البانوراما.

أحكام  بتنفيذ  تنتهي  ما   
ً
غالبا المعتقليـن  آالف  لمئات  وهمية  محاكمات  بإجراء  النظام  قام  كما 

اإلعدام دون وجود جريمٍة في األصل، األمر الذي يتنافى مع أبسط المعاييـر المتبعة في املحاكمات وفق 
الدولية من الضرورّي  المواثيق   حّددتها 

ً
العادلة شروطا للمحاكمة  إذ إن  الدولية،  القوانيـن والمواثيق 

تطبيقها حتى في القوانيـن الوطنية وهي:
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1 ـ ضمانات إلقاء القبض وفق القانون.

2 ـ ضمانات التحقيق.

3 ـ ضمانات الحجز والتفتيش.

للدستور   
ً
خالفا استثنائية  محكمة  وليست  وحيادية  ومستقلة  مختصة  املحكمة  تكون  أن  ـ   4

والقانون.

5 ـ علنية املحاكمات وشفوية المرافعات.

.) 6 ـ األصل هي البـراءة )فالمتهم بـريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي باّتٍ

7 ـ اآلجال والمدد للبت بالقضايا.

8 ـ ضمان حق الدفاع وتوكيل محام للدفاع عن المعتقلين.

 عن محكمة واحدة مشكلة لهذه الغاية 
ً
9 ـ وجود درجات للتقا�ضي تضمن عدم صدور القرار مبـرما

غيـر دستورية.

وقد نصت على هذه الحقوق مقررات مؤتمر األمم المتحدة الذي عقد في جنيف 1955، حيث تم 

 من البنود المذكورة أعاله على 
ً
 بأن النظام لم يطبق أيا

ً
إقرار القواعد النموذجية لمعاملة السجناء. علما

مئات آالف المعتقالت والمعتقليـن لديه.

 من قبل نظام بشار ومخابـراته وميليشياته وخاصة اعتقال 
ً
من خالل االنتهاكات التـي تم عرضها آنفا

 بعرض الحائط كافة القوانيـن الوطنية 
ً
 في معتقالته ضاربا

ً
 وإخفاء اآلالف منهم قسريا

ً
المدنييـن تعسفيا

.
ً
 أو إخفائهم قسريا

ً
والدولية التـي تحظر وتعاقب على اعتقال األشخاص تعسفيا

المؤسس  روما  نظام  من  )7/ه/ط(  للمادة   
ً
وفقا اإلنسانية  ضد  جرائم  االنتهاكات  تلك  وتعتبـر 

سياسة  أو  خطة  إطار  في  ترتكب  التـي  الحرب  جرائم  حول   )8/8( والمادة  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 

عامة تشكل انتهاكات جسيمة التفاقيات جنيف لعام 1949.

وأخذ  والتعذيب،  العمد،  القتل  تتضمن  والتـي  السوري  الشعب  ضد  النظام  جرائم  تعّد  كما 

واألشخاص،  الحياة  ضد  العنف  واستعمال  العادلة،  املحاكمات  من  والحرمان  واإلبعاد،  الرهائن، 

وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتعذيب، مخالفة لالتفاقية الدولية لمواجهة أخذ الرهائن بتاريخ 17 

العربية  لالتفاقية  وكذلك   .33/146 رقم  العامة  الجمعية  عن  الصادر  القرار  بموجب   1979 ديسمبـر 

لمكافحة اإلرهاب لعام 1998، التـي تعتبـر في مادتها األولى من الفقرة )3/ه( أن أخذ الرهائن هو جريمة 

إرهابية )28(، باإلضافة إلى القواعد العرفية في القانون اإلنسانـي الدولي الذي تنص بنوده على حظر أخذ 

الرهائن واالختفاء القسري والحرمان التعسفي من الحرية وعدم إدانة أي شخص أو إصدار أي حكم 

ضده إال بمحاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القضائية األساسية.
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سراح  إطالق  بخصوص  الدولي  األمن  مجلس  قرارات  النظام  ارتكبها  التـي  الجرائم  هذه  خالف 
ُ
وت

القرار  منها:  وخاصة  لألشخاص،  القسري  االختفاء  ممارسات  عن  الكف  أو  والمعتقليـن  المعتقالت 
2042، والقرار 2012/2043، والقرار 2139، والقرار 2014/2191، والقرار 2254، والقرار 2258، 

والقرار 2015/2268، وقرارات الجمعية العامة 66/253، و67/262، و69/189، و70/234.

لقد التزم املجتمع الدولي الصمت والمشاهدة حيال ما يـرتكب من انتهاكات وفظائع بحق الشعب 
ورغم   ،

ً
واحدا  

ً
معتقال تنقذ  ولم  ورق  على   

ً
حبـرا بقيت  وقرارات  بيانات  عبـر  بها  تنديدهم  رغم  السوري 

السورية وبشكل علنـي حيث  املحافظات  إلى  المعتقليـن   قوائم موت 
ً
اإلرهابـي مؤخرا بشار  نظام  إرسال 

تجاوز عدد الشهداء من المعتقليـن في تلك القوائم 10000 آالف معتقل تمت تصفيتهم تحت التعذيب، 
، وانتهاكه لكافة القوانيـن واألعراف الدولية، 

ً
للعالم ولألمم المتحدة علنا ورغم كل ذلك، ورغم تحديه 

لم نر قراَر إحالِة بشار وشركائه إلى قفص العدالة لينال الجزاء العادل جراء ما اقترفت أياديهم اآلثمة 
املجرمة.
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ثانـي عشر. التهجيـر القسري والتغييـر الديمغرافي:

األفراد  قانونـي ملجموعة من  غيـر  »إخالء  بأنه:  القسري  التهجيـر  اإلنسانـي  الدولي  القانون  يعرف 
والسكان من األرض التـي يقيمون عليها«، وتندرج هذه العملية ضمن جرائم الحرب التـي ترقى إلى جرائم 

ضد اإلنسانية وفق ما ورد في نظام روما األساسـي للمحكمة الجنائية الدولية.

أو  السكان  إبعاد  فإن  الدولية؛  الجنائية  للمحكمة  األساسـي  روما  نظام  من  )7/د(  للمادة   
ً
فوفقا

النقل القسري للسكان متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد أي مجموعة من 
 ضد اإلنسانية. كما تحظر المادة )49( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

ً
السكان المدنييـن يشكل جريمة

1949 النقل القسري الجماعي والفردي لألشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أرض أخرى.

لحماية  اليوم  الدولي  القانون  يقررها  التـي  العناصر  أهم  من  القسري  الترحيل  حظر  ويعتبـر 
المدنييـن، وذلك لما للترحيل القسري من آثار سلبية ونفسية على حياة المدنييـن، حيث يجد المدنيون 
 عن أراضيهم أنفَسهم مجبـريـن على العيش في ظروف سيئة وغيـر صالحة للحياة اآلدمية 

ً
المهجرون قسرا

كما هو حال مالييـن السورييـن.

وفي غضون السنوات السبعة الماضية؛ أقدم النظام بشكل متكرر وممنهج على تهجيـر السكان 
سبيل  على  منها  عديدة،  وبلدات  ومدن  محافظات  في  سكناهم  أماكن  مغادرة  على  وإجبارهم  المدنييـن 
وقدسيا  ومضايا  كالزبدانـي  دمشق  وريف  الشمالي  حمص  وريف  والوعر  والقصيـر  حمص  المثال؛ 
والغوطة ودوما وحلب الشرقية ودرعا وريف حماة وديـر الزور والرقة، وغيـرها من المدن والبلدات التـي 
أجبـر النظام فيها األهالي على الهجرة القسرية نتيجة السياسات الوحشية التـي مارسها، كحصار هذه 
المناطق ومنع كافة أسباب الحياة عن سكانها، وتكثيف القصف الممنهج على المناطق اآلهلة بالسكان 

بهدف تهجيـرهم. 

اإليـرانية  السلطات  بادرت  حيث  التوسعية،  إيـران  سياسات  التهجيـر  سياسة  خدمت  كما 
والميليشيات التابعة لها إلى تبنـي إستراتيجية نشر التشييع في سوريا، وذلك من خالل ممارسة التهجيـر 
القسري للسكان املحلييـن وإحاللهم بعناصر الميليشيات وعوائلهم، وذلك في سياسة تغييـر ديمغرافي 
العراقية من قبل. األمر  والبلدات  المدن  العديد من  في  الذي مارسته  النسق  إيـران على نفس  مارسته 
الذي دفع باألميـن العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيـريش للتأكيد بأن: »عمليات التهجيـر القسري التـي 

ينتهجها نظام األسد ضد المدنييـن في سوريا قد ترقى إلى جريمة حرب«.

ومن أبـرز الوسائل التـي مارسها النظام لفرض سياسات التهجيـر القسري بهدف التغييـر الديمغرافي 
في سوريا:

الحليفة  والميليشيات  النظام  قوات  قامت  حيث  المدنييـن:  بحق  الجماعية  املجازر  ارتكاب   .1
بارتكاب عدد كبيـر من املجازر واالنتهاكات وجرائم  القوات اإليـرانية والطيـران الروسـي  إلى  له باإلضافة 
واإلخفاء  التعسفي  االعتقال  ممارسة  مع  بالتزامن  وذلك  السورييـن،  المدنييـن  بحق  الجماعية  اإلبادة 
القسري، وحصار المدن والبلدات  ومنع دخول الدواء والغذاء لألشخاص المدنييـن املحاصريـن فيها، 
وخاصة في: حمص القديمة، وحي الوعر، وحلب الشرقية، والغوطة، وداريا، وغيـرها من المدن والبلدات 
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التـي تمت مقايضة سكانها إما بالموت المؤكد نتيجة انعدام كل سبل الحياة فيها جراء الحصار الخانق 
والقصف الجوي، أو إجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم إلى مناطق أخرى. وقد أسهمت تلك 
 من ديارهم وأراضيهم، من خالل 

ً
الجرائم واالنتهاكات بشكل أساسـي في تهجيـر السكان المدنييـن قسرا

بث الخوف في نفوسهم ودفعهم للهجرة القسرية، والمبادرة إلى إسكان مجموعات سكانية موالية للنظام 
والميليشيات الطائفية الحليفة.

2. حصار المدن وقطع مقومات الحياة عنها والتخييـر بيـن اإلبادة أو التهجيـر: قام النظام والقوى 
القصف  جرائم  خالل  من  بسكانها  والتنكيل  عليه،  الثائرة  المناطق  على  الحصار  بإطباق  له  الحليفة 
العشوائي، وذلك بالتزامن مع قطع سبل الحياة عن تلك المناطق بالتجويع والحرمان من مقومات الحياة 

.
ً
والخدمات الطبية، وحمل المدنييـن على توقيع »اتفاقيات مصالحة« أو مغادرة مناطق سكناهم قسرا

3. التزويـر والعبث بوثائق السجل العقاري والشؤون المدنية ومنح الجنسية السورية للكثيـر 
السورييـن  حقوق  بسجالت  العبث  إلى  النظام  عمد  وعائالتهم:  الطائفية  الشيعية  الميليشيات  من 
ففي  له،  موالية  تكن  لم  التـي  المناطق  سكان  وحقوق  هوية  طمس  بهدف  وذلك  ووثائقهم،  وملكياتهم 
عام 2013 قام عناصر من النظام بحرق إدارة السجالت العقارية والمدنية في محافظة حمص وذلك 
الخاصة  الملكية  وثائق  أو  الشخصية  سواء  الثبوتية  وثائقهم  وإخفاء  األصلييـن  السكان  هوية  لطمس 
 الستبدالها بوثائق رسمية تعطى للميليشيات الشيعية التـي تم تجنسيها وعناصر الميليشيات 

ً
بهم تمهيدا

التـي تنتمي إلى طائفة النظام ملكية تلك األرا�ضي، وذلك بعد مسح وجود أحياء ومناطق عقارية بكاملها 
عن الخريطة من خالل التدميـر والتهجيـر القسري الذي أفرغ بموجبه مناطق وأحياء كثيـرة من محافظة 

حمص بصورة خاصة. 

ونقلت مصادر مطلعة عام 2017 عن مسؤوليـن كبار في لبنان قولهم: إنهم يـراقبون ما يعتقدون 
أنه إحراق منهجي لمكاتب السجل العقاري واألحوال المدنية في المناطق السورية التـي استعاد النظام 
السيطرة عليها، وذلك بهدف منع السكان املحلييـن من إثبات ملكية المنازل والمكاتب واألبنية التابعة 
لهم نتيجة حرقها، وخاصة في كل من: الزبداني، ومضايا، والقصيـر، وداريا، وحمص، وأحياء في محيط 

دمشق وحلب.

كما أقدمت عناصر تابعة إليـران بالتعاون مع الجهات المعنية بالنظام على تزويـر بيانات وقيود 
السجل العقاري، وتزويـر وكاالت ووثائق الكاتب بالعدل وغيـرها في الكثيـر من مناطق سورية فيما يتعلق 

بنقل الملكيات العقارية.

وعلى الصعيد نفسه؛ بادرت وزارة الداخلية إلى منح عناصر القوات اإليـرانية والميليشيات التابعة 
بهدف ضمان  رو�ضي-إيـراني،  بدعم  النظام  استعادها  التـي  المناطق  في  وتوطينهم  السورية  الجنسية  لها 
والئها له في المستقبل. ونقلت صحيفة الشرق األوسط)1(عن مصادر مطلعة تجنيس مئات اآلالف من 
 
ً
تمهيدا النظام  عن  الصادرة  الثبوتية  الوثائق  ومنحها  الطائفية  والميليشيات  والعناصر  الشخصيات 

.
ً
إلسكانها في مناطق محيط دمشق التـي سيطرت عليها مؤخرا

)1(  الشرق األوسط، 26 آذار/مارس 2016. »نشاط إيـرانـي في سوق العقارات السورية وتحذيـر من مشروع »استيطاني«.

https://aawsat.com/home/article/600826/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/600826/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%C2%BB
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الزراعية  واألرا�ضي  العقارات  شراء  على  دمشق  في  اإليـرانية  السفارة  دأبت  العقارات:  شراء   .4
والسكنية في مختلف المدن السورية وخاصة في دمشق ومحيطها، وذلك من خالل وكالء وتجار إيـرانييـن 
وبدعم مباشر من النظام، حيث ضخت إيـران عبـر عناصر من السفارة وضباط إيـرانييـن وعناصر من 
وأراض  عقارات  شراء  أجل  من  الدوالرات  مالييـن  والسماسرة  العقارات  وتجار  واملخابـرات  األمن  أجهزة 
هللا«  »حزب  وميليشيا  إليـران  تابعيـن  وأفراد  ومنظمات  مجموعات  لصالح  سورية  في  حيوية  مناطق  في 
 تابعيـن 

ً
اللبناني، حيث نقل موقع »السورية نت« )2015/7/28( عن أحد سكان دمشق قوله: إن تجارا

 بحي المزرعة في دمشق بأربعيـن مليون 
ً
إليـران اشتروا منازل في قلب دمشق بمبالغ كبيـرة، وأنه قد باع منزال

ليـرة سورية لرجل أعمال خليجي تبيـن فيما بعد أنه يعمل لصالح شركة إيـرانية تعمل على شراء العقارات 
إلى  والسيطرة على أكبـر قدر ممكن من المنازل في دمشق، وأضاف ذلك الرجل: »بعت منزلي وسافرت 
 ألنـي لم أكن الوحيد الذي باع بيته إليـران فهنالك الكثيـر 

ً
 أنـي لن أعود إلى هذه المدينة يوما

ً
تركيا متيقنا

والكثيـر من األمثلة ألشخاص باعوا بيوتهم في العدوي والمزرعة وشارع بغداد والمزة والصالحية وأحياء 
كثيـرة في دمشق«.

القسري  التهجيـر  لتكريس  سوريا  في  النظام  رأس  عن  صدرت  التـي  والمراسيم  القوانيـن   .5

والتغييـر الديمغرافي: في كلمة ألقاها )2015/7/26( أمام وفود رسمية ونقابية قال بشار األسد: »الوطن 

 بدعم إيـران 
ً
ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره بل لمن يدافع عنه ويحميه«، مشيدا

العسكري واالقتصادي والسيا�ضي. وعلى إثر إتمام عملية التهجيـر القسري من داريا، وعقب أداء صالة 

األسد على سؤال  بشار  رد  أهلها،   من 
ً
تماما والمفرغة  الخاوية  المدنية  في   )2016/9/12( الضحى  عيد 

لمندوب وكالة سانا عما يتردد عن قضية التغييـر الديمغرافي والسكانـي في داريا وأمثالها بقوله إن التغييـر 

 سوريا كأي بلد متنوع والحالة الديموغرافية تتبدل عبـر 
ً
الديمغرافي يتغيـر عبـر األجيال، وأضاف: »عمليا

األجيال بسبب مصالح الناس االقتصادية والحالة االجتماعية والظروف السياسية«، مما يؤكد نيته في 

الرئيسـي للمجتمع السوري واستبداله بعناصر أجنبية  التغييـر الممنهج واملخطط له إلقصاء المكون 

وموالية بناء على مصلحة نظامه االقتصادية وظروفه األمنية. 

ولتحقيق أهدافه في سياسة التغييـر الديمغرافي؛ أصدر بشار األسد مراسيم وقوانيـن تتعلق بإعادة 
التنظيم العمرانـي وإنشاء وحدات إدارية جديدة في مناطق منظمة ومبنية منذ عقود من الزمن لتكريس 
منطقتيـن  بإحداث  والقا�ضي   )2012/9/18(  66 رقم  التشريعي  المرسوم  أصدر  حيث  نظامه،  هيمنة 
تنظيميتيـن في مدينة دمشق األولى في منطقة جنوب شرق المزة تتألف من منطقتيـن عقاريتين، والثانية 
جنوب المتحلق الجنوبـي وتضم كفر سوسة وقنوات بساتيـن داريا القدم، وعلى إثر ذلك المرسوم تم 
ماروتا  ومشروع  اإليـرانية،  األبـراج  تدعى  سكنية  أبـراج  مشروع  لبناء   

ً
رخصا إيـرانية  عقارية  شركات  منح 

وباسيليا سيتي، وتقع في منطقة مالصقة للسفارة اإليـرانية. 

الشرقية،  الغوطة  أهالي  القانون رقم 10 )2018/4/2( والذي تزامن صدوره مع تهجيـر  كما يشكل 
تلك  إعمار  إعادة  ذريعة  تحت  املحلييـن  السكان  عقارات  على  لالستيالء  بشار  سياسة  في   

ً
أساسيا  

ً
محورا

 وعدم قدرتهم على العودة والدفاع عن حقوقهم.
ً
المناطق المهدمة في ظل غياب المالكيـن وتهجيـرهم قسريا
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تأتـي سياسات التهجيـر القسري والتغييـر الديمغرافي على الرغم من صدور العديد من القرارات 
الدولية الشاجبة لتلك االنتهاكات، وعلى رأسها القصف العشوائي المف�ضي إلى التهجيـر القسري، ومنها 
المساعدات  إدخال  بنوده  أحد  في  تضمن  والذي  األمن،  مجلس  عن  الصادر   )2015/2254( القرار 

اإلنسانية العاجلة إلى المناطق املحاصرة.

تواطؤ  عن  اللثام  أماط   
ً
مفصال  

ً
تحقيقا  )2016/8/29( البـريطانية  »غارديان«  صحيفة  ونشرت 

بعض موظفي األمم المتحدة مع نظام األسد من خالل توجيه المساعدات المقدمة بمالييـن الدوالرات 
للنظام، عبـر بـرنامج المساعدات اإلنسانية التـي تقدمها األمم المتحدة لمتضرري الحرب في سوريا. 

البـرنامج لمصلحته من خالل  إلى أن النظام استغل هذا  وأشارت صحيفة الغارديان في تحقيقها 
 بأنها 

ً
شركات محددة تابعة له وألعوانه، ُسمح لها دون غيـرها بالتعامل مع األمم المتحدة، واتضح الحقا

شركات عائلية يمتلكها رامي مخلوف – ابن خال بشار األسد – وأسماء – زوجة بشار األسد – ووالدها، 
والواليات  األوربـي  االتحاد  اقتصادية من طرف  لعقوبات  الشركات  تلك  كامل لخضوع  تجاهل  في  وذلك 
المتحدة األمريكية، مما حول المساعدات األممية للشعب السوري إلى أدوات لتشديد الحصار عليهم 

ودفعهم للقبول بالنزوح والتهجيـر القسري.

نشرت  املحاصرة«  السورية  المناطق  لمعظم  تصل  ال  المتحدة  األمم  »مساعدات  عنوان  وتحت 
إلى  إلى أن حولي 96% من المساعدات ذهبت   أشار 

ً
 صادما

ً
البـريطانية )2016/9/12( تقريـرا الغارديان 

مناطق النظام، وأكدت الصحافيتان إيما بيلز ونك هوبكنز اللتان أعدتا التقريـر أن إستراتيجية الجوع 
 ما تتوج بهدنة 

ً
حتى الركوع التـي يمارسها النظام بشكل ممنهج ضد المناطق الثائرة والمناهضة له غالبا

محلية تتوسط فيها األمم المتحدة وتدعمها، األمر الذي يف�ضي إلى خروج المدنييـن من بلداتهم ومناطقهم 
المساعدات  وصول  عدم  أن  التقريـر  وأكد  الدفع،  رباعية  البيضاء  المتحدة  األمم  سيارات  تصاحبهم 
 إلخالء بلدات من سكانها وإرغام سكان هذه البلدات على 

ً
 رئيسيا

ً
األممية إلى البلدات املحاصرة كان سببا

التهجيـر القسري.

من  المالييـن  بحق  الجريمة  تلك  ارتكاب  على  النظام  مساعدة  في  رئيس  بدور  الروس  قام  كما 
إلى  بالسكان  اآلهلة  المناطق  ضد  الممنهج  الروسـي  القصف  أف�ضى  حيث   ،2015 عام  منذ  السورييـن 
 على الهجرة وسهل عملية التغييـر الديمغرافي التـي مارسها النظام والقوات اإليـرانية 

ً
إرغام الناس قسرا

الحليفة، والتـي نتج عنها تهجيـر أكثر من 11 مليوَن سورّيٍ بيـن الجٍئ ونازح لم يعد لهم وطن وال هوية.

النظام  الروسـي وعمليات  نتيجة القصف   
ً
التـي تم تهجيـر سكانها قسرا المناطق  تلك  ومن ضمن 

وحلفائه اإليـرانييـن:

- داريا )2016/8/26(: تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى تهجيـرهم. 

حتى  عليهم  والتضييق  سكانها  وتجويع  وقصفها  حصارها  تم   :)2016/11/26( الشيح  خان   -
تهجيـرهم.

- أحياء حلب الشرقية )2016/12/20(: تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى 
تهجيـرهم.
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- حي الوعر )2017/3/13(: تم حصاره وقصفه وتجويع سكانه والتضييق عليهم حتى تهجيـرهم.

- وادي بـردى )2017/4/14(: تم حصاره وقصفه وتجويع سكانه والتضييق عليهم حتى تهجيـرهم.

حتى  عليهم  والتضييق  سكانها  وتجويع  وقصفها  حصارها  تم   :)2017/4/12( ومضايا  الزبدانـي   -
تهجيـرهم فيما عرف باتفاق المدن األربعة.

- الرقة )يوليو 2017(: تسبب القصف الروسـي على األحياء السكنية لريف الرقة الشرقي بتهجيـر 
المدنييـن من مدن معدان والسبخة.

- ديـر الزور )أغسطس 2017(: تسبب القصف الروسـي لريف الديـر الغربـي قرى شامية وكذلك 
لقرى الريف الشرقي إلى تهجيـر المدنييـن وتشريدهم في الصحراء والخيام.

- ريف حماة الشرقي وريف إدلب الشرقي والجنوبـي وريف حلب الجنوبـي )ديسمبـر 2017-مارس 
2018(: تسبب القصف الجوي بالصواريخ والقذائف المدفعية للنظام وحلفائه بهجرة ونزوح أكثر من 

450 ألف مدني.

حتى  عليهم  والتضييق  سكانها  وتجويع  وقصفها  حصارها  تم   :)2018/4/1( الشرقية  الغوطة   -
تهجيـرهم.

حتى  عليهم  والتضييق  سكانه  وتجويع  وقصفه  حصاره  تم   :)2018/5/7( الشمالي  حمص  ريف   -
تهجيـرهم.

- درعا )2018/7/8(: تم حصارها وقصفها وتجويع سكانها والتضييق عليهم حتى تهجيـرهم.

وكان لجرائم القصف والحصار والتجويع واالعتقال التعسفي واإلخفاء القسري والتعذيب وغيـرها 
من االنتهاكات الدور األساسـي في تهجيـر أكثر من 11 مليون مدنـي سوري ما بيـن مهجر إلى خارج سوريا 
 في الداخل السوري، حيث يقيم في  تركيا ما يقرب من 4 أربعة مالييـن سوري، وفي 

ً
ومهجر نازح قسريا

والمعتقالت،  الموت  وبـراميل  بشار  نظام  بطش  من  فروا  سوري  المليون  ونصف  مليون  نحو  األردن 
وفي لبنان أكثر من مليون ونصف المليون سوري تم تهجيـرهم من قبل ميليشيات »حزب هللا« وإيـران 
وعصابات النظام، وفي أوروبا أكثر من مليون الجئ سوري، ناهيك عن مالييـن السورييـن المهجريـن من 

مكان سكناهم األصلية إلى محافظات ومدن سورية أخرى.

وال بد من محاكمة نظام بشار األسد وحلفائه على الجرائم التـي ارتكبوها بحق مالييـن السورييـن، 
وخاصة فيما يتعلق بجريمة التهجيـر القسري بهدف التغييـر الديمغرافي باعتبارها جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية تستوجب معاقبة مرتكبـي تلك الجرائم وسوقهم خلف قضبان العدالة. 



الفصل الثالث

 القائمة السوداء
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الفريق بشار حافظ األسد

معلومات عامة

مكان الوالدة: دمشق

1965/9/11

موقع الخدمة الحالي

 رئيس الجمهورية
القائد العام للجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس الجمهورية

وحتى الوقت الراهن
2000/7/17

2
فريق

 القائد العام للجيش
والقوات املسلحة

2000

1999عقيد3

1997مقدم4

1995رائد5

1994نقيب6

1988مالزم أول7

1988طبيب عيون8

ولد بشار األسد في محافظة دمشق بتاريخ 1965/9/11 وهو االبن الثالث لحافظ األسد بعد بشرى 
في الجيش والقوات  في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطّوع  وباسل، درس 
 من1985/9/1م، حيث تخّرج بـرتبة مالزم أول تحت االختبار 

ً
المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتبارا

 من 1988/8/6م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشريـن العسكري عام 1992، وسافر بعدها 
ً
اعتبارا

إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

 
ً
رئيسا ُعيـن  حيث  مكثفة،  تأهيل  لعملية  ليخضع  دمشق  إلى  بشار  عاد  األكبـر  أخيه  وفاة  وبعد 
التـي تقود النشاط المعلوماتـي في سوريا 1994،  العلمية السورية للمعلوماتية  لـمجلس إدارة الجمعية 
ع إلى رتبة نقيب )تموز 1994(، ثم إلى رائد )تموز 1995(، ثم إلى مقدم )1997(، ثم إلى عقيد )كانون 

ّ
وُرف

الثانـي 1999(، وتسلم في هذه األثناء العديد من الملفات أبـرزها؛ الملف اللبناني.
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وعلى إثر وفاة والده حافظ األسد في 10 حزيـران عام 2000 أصدر نائب رئيس الجمهورية آنذاك 
 و10 أشهر إلى 

ً
عبدالحليم خدام المرسوم التشريعي رقم 9 القا�ضي بترفيع بشار األسد وعمره 34 عاما

 بذلك الرتب )عميد-لواء-عماد(، كما أصدر المرسوم رقم 10 القا�ضي بتعييـن بشار 
ً
رتبة فريق متجاوزا

 للجيش والقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع تعديل مجلس الشعب الدستور 
ً
 عاما

ً
حافظ األسد قائدا

بهدف   
ً
عاما إلى 34   

ً
عاما الرئيس من 40  لعمر  األدنى  الحد  تم خفض  أعضائه حيث  بإجماع  السوري 

العربـي  البعث  لحزب  القطرية  القيادة  قبل  من  ترشيحه  عقب  الرئاسة  منصب  ي 
ّ
تول من  بشار  تمكيـن 

االشتراكي.

 
ً
وأصبح بشار األسد أول رئيس عربـي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أمينا

 لحزب البعث العربـي االشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربـي 
ً
قطريا

االشتراكي في 27 حزيـران 2000.

وفي شهر كانون األول من عام 2000 تزوج من أسماء األخرس بنت العائلة الُسنية الحمصية التـي 
درست ونشأت في بـريطانيا، ورزق منها بثالثة أبناء هم حافظ )3 كانون األول 2001(، وزيـن )5 تشريـن 

الثانـي 2003(، وكريم )16 كانون األول 2004(.

في أول خطاب له أو ما يعرف بخطاب القسم)1( أمام مجلس الشعب السوري بتاريخ 2000/7/17، 
»التطويـر  من  جديدة  مسيـرة  عن   

ً
متحدثا والتطويـر،  واالنفتاح  باإلصالح   

ً
وعودا األسد  بشار  أطلق 

والتحديث«، لكن أجهزة األمن سرعان ما بادرت إلى وأد مظاهر االنفتاح التـي عرفت باسم »ربيع دمشق«، 
واستمرت الدولة على سيـرتها القمعية في الداخل والخارج، حيث تّم اتهام أجهزة االستخبارات السورية 
بالوقوف وراء العديد من االنتهاكات وأعمال القمع الدخلي والخارجي، لعل أبـرزها اغتيال رفيق الحريـري 
الذي اضطر النظام إلى سحب قواته من لبنان في نيسان 2005، وذلك بالتزامن مع توتر العالقات مع 

العديد من الدول العربية. 

ولدى انطالق المظاهرات السلمية في آذار 2011؛ انتهج نظام بشار األسد سياسة القمع واستخدام 
األسلحة الثقيلة في مواجهة املحتجين، حيث اجتاحت قوات األمن الجامع الُعمري في مدينة درعا في آذار 
، واعتقال العشرات من أبناء درعا، تبعتها عمليات قمع واسعة النطاق في 

ً
مما أدى إلى مقتل 31 مدنيا

سائر المدن التـي شهدت مظاهرات احتجاج ضد النظام، وخاصة في: درعا، وبانياس، ودوما، وحمص 
في نيسان 2011 راح ضحيتها ما يقارب 500 شخص(، وجسر الشغور، ومدينة  )حيث ارتكبت مجزرة 
حماة التـي اقتحمها جيش النظام)2( في شهر آب 2011، وقتل زهاء 100 مدني، كما سقط عدد كبيـر من 

الجرحى، وذلك بالتزامن مع عمليات اجتياح مماثلة في كل من: ديـر الزور، والبوكمال.

وفي 8 آب 2011؛ قام بشار األسد بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة رئيس الجمهورية 

)1(  خطاب القسم: 
 https//:www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI

)2(  وثائقي اجتياح مدينة حماة: 
 https://youtu.be/qZejluGjEeY

https://www.youtube.com/watch?v=dsNwHs9B6RI
https://youtu.be/qZejluGjEeY
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إن  للدفاع، حيث   
ً
العماد داود راجحة وزيـرا الدفاع من منصبه وتعييـن  العماد علي حبيب وزيـر  بإقالة 

 عن إدارة الملف األمنـي والعسكري بهذه الطريقة، وهو ما يثبت أن بشار 
ً
العماد حبيب لم يكن راضيا

األسد هو المسؤول عن تطور األحداث باتجاه التصعيد العسكري، حيث قال في خطابه الشهيـر أمام 
«، ووصف المتظاهريـن بأّنهم 

ً
 فلتكن حربا

ً
مجلس الشعب السوري )30 آذار 2011(: »إذا أردتموها حربا

»مجرمين«، و»جراثيم«.

المدنييـن؛  ضد  المفرطة  القوة  واستخدام  المتظاهريـن  قمع  في  الجيش  قوات  لتوغل  ونتيجة 
في  انشقاقه  أعلن  الذي  هرموش  حسيـن  المقدم  من  ابتداء  الضباط  انشقاق  ظاهرة   انتشرت 
9 حزيـران )1(2011، ثم تتالت عمليات االنشقاق حتى تم اإلعالن عن تأسيس »الضباط األحرار«، ومن ثم 

»الجيش السوري الحر« في 29 تموز 2011.

وكان بشار األسد قد اعترف أن الثورة لم تصبح مسلحة إال بعد شهر رمضان )آب( عام )2(2011، 
مما يؤكد وقوفه خلف سياسة استخدام القوة العسكرية ضد المدنييـن، إذ لم يكن هنالك سبب لقتل 
الفترة  في  سقط  حيث   ،2011 وأيلول  آذار  بيـن  ما  الممتدة  الفترة  في  المعتقليـن  وتصفية  المتظاهريـن 
الممتدة ما بيـن مارس وتشريـن الثانـي نحو 3500 قتيل، وآالف الجرحى، وعشرات اآلالف من المعتقلين، 

وتجاوز عدد الوفيات، بنهاية نيسان عام 2012، ما يقارب 13 ألف قتيل.

للنظام  المسلحة  القوات  قامت  البالد؛  من  شاسعة  مناطق  على  الحر  الجيش  سيطرة  ولدى 
باستهداف المناطق املحررة بقذائف المدفعية والصواريخ، ومن ثم بالطيـران المروحي عبـر أبشع سالح 
أعمى عرفته البشرية حتى اآلن وهو البـرميل المتفجر، ثم تدخل الطيـران الحربـي ضد الشعب السوري، 
مما أدى إلى حركات نزوح واسعة في درعا ودمشق وحمص وحماة وإدلب خارج سوريا، نحو األردن ولبنان 
إلى تدميـر المدن والحواضر السورية  للنظام  العمليات العسكرية  وتركيا وغيـرها من الدول، كما أدت 
وارتكاب أفظع الجرائم في التاريخ الحديث بحق الشعب السوري، والتـي أدت في نهايتها إلى ما آل عليه األمر 
 حيث فاق عدد القتلى 700 ألف قتيل من الشعب السوري، وعشرات اآلالف من المعتقليـن ونحو 

ً
الحقا

، و6 مليون خارج البالد.
ً
12 مليون نازح، منهم 6 مليون داخليا

حـق  فـي  انتهـاكات  مـن   – ويحـدث   – حـدث  عمـا  والمباشـر  األول  المسـؤول  األسـد  بشـار  ويعتبــر 
السورييــن، باعتبـار تبوئـه لمنصبــي رئيـس الجمهوريـة والقائـد العـام للجيـش والقـوات المسـلحة، وباعتبـار 
وفـق  واسـعة  صالحيـات  توليـه  وبحكـم  لـه،  الوطنــي  الدفـاع  وفـرق  والميليشـيات  األمنيـة  األجهـزة  تبعيـة 

السـوري. الدسـتور 

وتضم قائمة االتهامات التـي يتعيـن محاسبة بشار األسد عليها ما يلي:

* إزهاق أرواح مئات اآلالف من الشعب السوري من مدنييـن ومقاتليـن من المعارضة، ومن قوات 
 .

ً
الجيش والقوات المسلحة الذيـن اختاروا االنشقاق أو من تم اعتقالهم، وتغييبهم قسريا

)1(  انشقاق حسيـن هرموش: 
 https://youtu.be/9z7nO8FiMEA

)2(  اعتراف بشار بسلمية الثورة في بدايتها: 

 https://youtu.be/LYLpZ-b501c

https://youtu.be/9z7nO8FiMEA
https://youtu.be/LYLpZ-b501c
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* إصدار مراسيم جمهورية تشرع املحاكم الميدانية ومحاكم اإلرهاب والتـي تّم تعييـن قضاتها من 
خلفية  على  السورييـن  من  اآلالف  على  باإلعدام  أحكام  إصدار  عن  والمسؤولة  الجمهورية،  رئيس  قبل 

الثورة السورية، والتـي تّم تنفيذها في السجون والمعتقالت.

أعمال  ارتكبت  والتـي  والخارجية،  املحلية  والميليشيات  األمنية  األجهزة  على  المباشر  اإلشراف   *
القتل والتدميـر والتعذيب والقتل واالغتصاب الممنهج، والتمييز ضد المرأة، والجرائم بحق األطفال، 

وسياسات التجويع والحصار، والتهجيـر القسري.

* استخدام السالح الكيميائي ضد الشعب السوري في عدة أماكن وعلى رأسها الغوطة الشرقية، 
وكذلك في مدينة خان شيخون.

* تشريد ما ال يقل عن 12 مليون نازح داخل الحدود والجئ خارجها.

* تدميـر المدن والحواضر والبلدات والقرى السورية على رأسها: ريف دمشق، وحمص، وحلب، 
وغيـرها من المدن والحواضر.  

 في سجون األجهزة األمنية التابعة 
ً
* اعتقال مئات اآلالف من أبناء الشعب السوري وإخفائهم قسريا

 عن 
ً
للرئيس، وتحولها لمسالخ بشرية، وتمثل اعترافات النظام بمقتل آالف المعتقليـن في السجون فضال

الصور التـي نشرها الشاهد »قيصر« أدلة إثبات على تلك املجازر المروعة.

وإثنية  طائفية  أسس  على  محلية  ميليشيات  وتأسيس  أجنبية،  طائفية  ميليشيات  إدخال   *
وعلى  املجتمعية،  والكراهية  والتمييز  الطائفي  االحتقان  وتأجيج  الجرائم  أفظع  الرتكاب  وعشائرية؛ 
العباس«،  الفضل  و»أبو  اللبناني،  هللا«  »حزب  من:  كل  يقف  الطائفية  اإلجرامية  الميليشيات  رأس 

و»فاطميون«، و»زينبيون«، وغيـرها من الميليشيات.

* إدخال القوات اإليـرانية، ودفعها الرتكاب جرائم بحق المدنييـن السورييـن على أسس طائفية، 
المتطوعيـن  اإليـراني، وتشكيالت من  الجيش  اإليـراني«، وفرق من  الثوري  »الحرس  رأسها: قوات  وعلى 

والخبـراء اإليـرانييـن الذي كان لهم دور أساسـي في عمليات القمع والقتل والتدميـر الممنهج. 

للمناطق  الممنهج  القصف  أعمال  الرتكاب  معها  والتعاون  سوريا،  إلى  الروسية  القوات  إدخال   *
 ضد الشعب السوري.

ً
اآلهلة بالسكان والقتل الجماعي للمدنييـن، واستخدام األسلحة املحرمة دوليا

* التورط في دعم المنظمات المتطرفة والراديكالية، وعلى رأسها؛ التنظيمات االنفصالية الكردية، 
والميليشيات الراديكالية الفلسطينية، وجماعات »القاعدة«، و»داعش« التـي ثبت تواطؤها مع النظام 

منذ عام 2005، وحتى عام 2018. 

* تقويض األمن املحلي واملجتمعي، وتدميـر النسيج االجتماعي السوري، وإذكاء االحتقان الطائفي، 
وتبنـي سياسات التمييز واإلقصاء والتهميش املجتمعي، بما في ذلك تجنيس الجماعات الطائفية األجنبية، 
القوانية  وإصدار  الميليشيات،  تلك  لعناصر  ومنحها  واألرا�ضي  واألمالك  العقارات  على  واالستحواذ 

والمراسيم الرئاسية باالستحواذ على األمالك الخاصة لمئات اآلالف من السورييـن.

* تحويل فرق المؤسسة العسكرية إلى تشكيالت طائفية، وتوظيف الجيش والقوات المسلحة إلى 
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 من حمايته وصيانة حدود البلد ومنع التعديات الخارجية. 
ً
أداة قمع ضد الشعب السوري بدال

* ارتكاب الجرائم االقتصادية والفساد المالي واإلداري، بما في ذلك توظيف المؤسسة العسكرية 
سوء  عن  نتج  وما  الشخ�ضي،  واالنتفاع  األموال،  وغسيل  املخدرات،  وبيع  الحشيش  زراعة  عمليات  في 
إدارة المال العام من تدهور االقتصاد، وانخفاض قيمة الليـرة السورية، وتف�ضي البطالة، وتدميـر البنى 
التحتية، وهروب رأس المال، وظهور شريحة منتفعة من األقارب واألصهار وأبناء العشيـرة من أصحاب 

الثروات المشبوهة، مقابل إقصاء سائر فئات املجتمع. 

* االستهداف الممنهج للبنى التحتية وتدميـر قطاعات: الخدمات، والصحة، والتعليم، والزراعة، 
وحقول النفط والغاز، والثروات الطبيعية المائية والمعدنية، والمطارات والموانئ.

 منذ الحرب العالمية 
ً
* وبناء على تلك االنتهاكات المروعة التـي لم يشهد التاريخ المعاصر لها شبيها

الثانية؛ فإن بشار األسد هو المسؤول الرئيس بحكم المناصب التـي توالها، والصالحيات التـي مارسها، 
والمسؤوليات التـي باشرها طوال فترة رئاسته الممتدة ما بيـن 2000 و2018، ويجب أن يتعاون املجتمع 
الدولي مع الجهود التـي يبذلها السوريون ملحاسبته على تلك الجرائم، وجلبه للعدالة وضمان عدم إفالته 

من املحاسبة والعقاب. 
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اللواء ماهر حافظ األسد

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة الرابعة

معلومات عامة

مكان الوالدة: دمشق

1967/12/8

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2018قائد الفرقة الرابعة1

2009قائد اللواء 42 دبابات2

ضابط في الفرقة الرابعة3

ولد ماهر األسد في 1967/12/8، وهو ثالث أبناء حافظ األسد. 

درس الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، وبعد تخرجه التحق بالكلية الحربية، وتدرج في الرتب 
العسكرية بسرعة حيث تولى منصب قائد اللواء 42 دبابات في الفرقة الرابعة، وُرقي في تموز 2017 لرتبة 

لواء.

 للفرقة الرابعة دبابات في الجيش السوري.
ً
وفي شهر نيسان من عام 2018 ُعيـن قائدا

سـجن  مجـزرة   ارتـكاب  فـي  مباشـر  بشـكل  شـارك  حيـث  للثـورة،  سـابق  دمـوي  تاريـخ  األسـد  "وملاهـر 
."2008 عـام  صيدنايـا 

القمـع  عمليـات  فـي  الرئيـس  الـدور  الرابعـة  الفرقـة  تولـت   2011 عـام  السـورية  الثـورة  انـدالع  ولـدى 
التــي ارتكبتهـا قـوات النظـام نتيجـة لعـدة اعتبـارات، أهمهـا: أن الفرقـة الرابعـة هـي وريثـة سـرايا الدفـاع التــي 
 فـي مدينـة حمـاة 1982، 

ً
ارتكبـت مجـازر فـي ثمانينـات القـرن الما�ضـي ضـد أبنـاء الشـعب السـوري وخصوصـا

كمـا أن أغلـب عناصـر الفرقـة الرابعـة هـم مـن الطائفـة العلويـة التــي ينحـدر منهـا بشـار وماهـر األسـد.



103

ويعتبـر اللواء ماهر األسد المسؤول المباشر عن كافة الجرائم التـي ارتكبتها الفرقة الرابعة منذ 
بداية الثورة على الرغم من أنه لم يكن قائد الفرقة بشكل رسمي حتى نيسان من عام 2018، إذ إنه كان 

القائد الفعلي للفرقة منذ كان بـرتبة عميد.

منظمة  تقريـر  في  األسد  ماهر  اللواء  اسم  ورد  فقد  الدموي،  وسجله  المتعددة  لجرائمه  ونتيجة 
»بأي  تحت عنوان  بتاريخ 2011/12/15  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن 
طريقة!: مسؤولية األفراد والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا«، والذي نقل عن أحد المقاتليـن 
المنشقيـن من الجيش السوري، والذي خدم في الفوج 555 مظلييـن، الفرقة الرابعة، فإن قائد الفوج 
العميد جمال يونس، والذي يتبع مباشرة لماهر األسد؛ أعطى أوامر شفهية بإطالق النار على المتظاهريـن 

أثناء انتشار القوات في المعضمية.

ونقل التقريـر عن عسكري آخر يدعى عمران تأكيده أن األوامر قادمة من ماهر األسد، وأنه: »في 
البداية مع بدء المظاهرة قال لنا العميد جمال يونس أال نطلق النار. لكن بعد ذلك بدا وكأنه يتلقى أوامر 
إضافية من ماهر. يبدو أنه كانت معه ورقة ما عرضها على الضباط، ثم صوب الضباط بنادقهم نحونا 
وقالوا لنا أن نطلق النار مباشرة على المتظاهرين. فيما بعد قالوا: إن الورقة كانت فيها أوامر من ماهر 

باستخدام كل الوسائل الممكنة«.

وتحدثت صحيفة »دي فيلت« األلمانية في تقريـر لها بتاريخ 2013/9/15 عن جرائم ماهر األسد، 
 في قمع الشعب السوري.

ً
حيث وصفته بالمتوحش، وبأنه املجرم الذي يلعب دورا

ونتيجة لتورطه في هذه االنتهاكات والجرائم المروعة ضد الشعب السوري، فقد تم إدراج اللواء 
ماهر األسد في قوائم العقوبات البـريطانية)1( واألوربية)2( والكندية)3( واألمريكية، ومن أبـرز الجرائم التـي 

ارتكبتها الفرقة الرابعة في المراحل األولى من الثورة:

* املجازر ضد المدنييـن في مدينة درعا ومدينة نوى لدى اندالع الثورة في آذار 2011.

وداريا،  الشام،  معضمية  في   
ً
وخصوصا دمشق  ريف  في  الرابعة  الفرقة  ارتكبتها  التـي  املجازر   *

والقابون، وزملكا، ودمر، ودوما، والعباسية، وحرستا، وأحياء جوبـر، وبـرزة، وتشرين.

 في أحياء بابا عمرو، والخالدية، 
ً
* املجازر التـي ارتكبتها الفرقة الرابعة في مدينة حمص، وخصوصا

والبياضة.

 في اقتحام مدينة حماة في 
ً
* الجرائم التـي ارتكبها عناصر الفرقة الرابعة في حماة وريفها، وخصوصا

 ريف حماة الشمالي والجنوبي.
ً
شهر آب من عام 2011، والحقا

* المشاركة في المعارك التـي أدت لتهجيـر أهالي معضمية الشام، وداريا، ووادي بـردى، والغوطة 
الشرقية، ودرعا، والقنيطرة، والتـي نتج عنها مقتل عشرات اآلالف، وتشريد مئات اآلالف.

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 43.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوروبية 2.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 5.

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.welt.de/politik/ausland/article120033604/Assads-brutaler-Bruder-spielt-Schluesselrolle.html
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20110429.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20110429.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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* االعتقاالت العشوائية التـي قام بها عناصر الفرقة الرابعة في دمشق وريفها بحق عشرات اآلالف 
من أبناء الشعب السوري، حيث تم توثيق مقتل المئات منهم تحت التعذيب في سجون الفرقة. ويعتبـر 

العميد غسان بالل مديـر المكتب األمنـي في الفرقة الرابعة المسؤول المباشر عن تلك االنتهاكات.

جديـر بالذكر أن الفرقة الرابعة ضمت ميليشيات لواء اإلمام الحسيـن الشيعي إلى صفوف قواتها 
بشكل رسمي عام 2018.

رجال  مع  األسد  ماهر  اللواء  يتعامل  الرديفة؛  الطائفية  الميليشيات  وتشكيل  جرائمه  ولتمويل 
كبيـرة،   

ً
حصصا فيها  يمتلك  التـي  تلك  أو  هو  يمتلكها  التـي  العمالقة  للشركات  واجهات  يمثلون  أعمال 

ومن أبـرزهم: رجل األعمال محمد حمشو، وسامر فوز وغيـرهما ممن يديـرون شركات آل األسد التجارية 
بأموال الشعب السوري.

كما استعان ماهر األسد بمجموعة من قادة األلوية بالفرقة الرابعة، أبـرزهم: اللواء أوس أصالن، 
، وغيـرهم 

ّ
واللواء جمال يونس، والعميد جودت إبـراهيم الصافي، والعميد غسان بالل، والعقيد غياث دال

من الضباط الذيـن يجب محاسبتهم على الجرائم التـي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
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اللواء زهيـر توفيق األسد

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة األولى ميكانيك

معلومات عامة

 مكان الوالدة: القرداحة
الالذقية

االختصاص: سرايا الدفاع - 

الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2016قائد الفرقة األولى1

2011قائد اللواء 290

اللواء زهيـر األسد ابن توفيق األسد، هو األخ غيـر الشقيق لحافظ األسد.

خدم لدى تخرجه من الكلية الحربية في سرايا الدفاع والتـي كان يقودها رفعت األسد، ثم تدرج في 
 للفرقة األولى ميكانيك.

ً
الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء ركن، وُعيـن قائدا

عميد،  بـرتبة  القنيطرة  في   »90 »اللواء  قيادة  يتولى  كان  )2011(؛  السورية  الثورة  انطالق  ولدى 
الفرق  عن  مستقل  وهو  دبابات«   90« اللواء  باسم  كذلك  ويعرف  »الحيطة«  باسم  اللواء  هذا  ويعرف 

العسكرية ويتبع مباشرة لهيئة األركان العامة في دمشق.

ويعتبــر اللواء زهيــر األسد المسؤول المباشر عن كافة الجرائم التــي ارتكبها عناصر »اللواء 90« في 
ريـف دمشـق الغربــي والقنيطـرة ودرعـا، ومـن أبــرزها: 

1 ـ عمليات القتل التـي حدثت نتيجة قصف المنطقة التـي عرفت باسم »مثلث الموت« )منطقة 
.
ً
التقاء القنيطرة ودرعا ودمشق(، إضافة إلى مسؤوليته عن تدميـر ممتلكات األهالي وتهجيـرهم قسرا
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2 ـ مشـاركة عناصـر اللـواء قـوى األمـن فـي اقتحـام كناكـر بــريف دمشـق الغربــي فـي شـهر تمـوز مـن عـام 
، وجـرح آخريـن، واعتقـال أكثـر مـن 300 مدنـي.

ً
2011 ممـا أدى لمقتـل 11 شـخصا

ومبادلة  الموت«،  »مثلث  باسم  المعروفة  المنطقة  أهالي  من  كبيـر  لعدد  التعسفي  االعتقال  ـ   3
المعتقليـن بأسرى من شبيحة وعناصر قوات النظام المأسوريـن لدى مقاتلي المعارضة.

اللواء زهيـر إجرامه بشكل  للفرقة األولى المدرعة؛ مارس   
ً
ولدى ترفيعه لرتبة لواء وتعييـنه قائدا

المناطق   على 
ً
 خانقا

ً
اللواء زهيـر حصارا الغربي، حيث فرض  في منطقة ريف دمشق   

ً
أكبـر، وخصوصا

القصف  عمليات  تنفيذ  في  قواته  واستمرت  إليها،  الغذائية  المواد  إدخال  ومنع  للمعارضة،  الخاضعة 
العشوائي على تلك المناطق وحصارها.

وباألخص  المناطق  تلك  أهالي  ممثلي  مع  المفاوضات  عملية  على  األسد  زهيـر  اللواء  أشرف  كما 
لم  إن  العسكرية  العمليات  من  بالمزيد  هددهم  حيث  و»الديـرخبية«،  الشيح«،  و»خان  »زاكية«، 
، حيث تعرضت تلك المنطقة لهجوم عنيف من قبل 

ً
يستسلموا أو يخرجوا من المنطقة، وهو ما تم فعال

قوات النظام مما أدى لمقتل وإصابة العشرات من أهالي المنطقة التـي يسكنها مهاجرون فلسطينيون 
إضافة لسورييـن، وعلى إثر تلك الجرائم تم تهجيـر آالف المدنييـن.

وفي أثناء مشاركته في العمليات بتدمر ومنطقة البادية السورية؛ كّون اللواء زهيـر شبكة لتهريب 
النفط، عبـر التعاون مع عناصر تنظيم »داعش«، حيث امتلك أكثر من عشر محطات وقود في محافظة 

الالذقية.

القرداحة  في  تشبيح  بعمليات  للقيام  والده  نفوذ  األسد،  زهيـر  اللواء  ابن  األسد،  كرام  واستغل 
»حضر«  منطقة  في   

ً
خصوصا جرائمه،  لتنفيذ  مقاتليـن  تسليح  على  عمل  حيث  عام،  بشكل  والالذقية 

التحريـر  جيش  ومنها  الفلسطينية  بالميليشيات  زهيـر  اللواء  زج  كما  الغربي،  دمشق  ريف  في  الدرزية 
بيـن رئيس قسم املخابـرات  التـي دارت في المنطقة، وقامت عالقة تعاون وثيق  الفلسطينـي في المعارك 
المدنييـن، كون مقر  الجرائم ضد  ارتكاب  في  واللواء زهيـر األسد  العميد مفيد وردة،   

ً
العسكرية سابقا

قيادة الفرقة األولى التـي يقودها اللواء زهيـر تقع في مدينة الكسوة.
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اللواء زهيـر األسد مع أحد قادات جيش التحريـر الفلسطيني
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العماد فهد جاسم الفريج

موقع الخدمة الحالي

متقاعد

معلومات عامة

مكان الوالدة: الرهجان - حماة

1950

االختصـــاص: الجيـــش والقـــوات املســـلحة - 
مدرعات

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

وزيـر دفاع - نائب القائد العام2
2012 ـ 
2018

3
رئيس هيئة األركان العامة 
للجيش والقوات املسلحة

آب 2011

4
نائب رئيس هيئة األركان العامة 

للجيش والقوات املسلحة
أيلول 
2011

ولد العماد فهد جاسم الفريج عام 1950 في قرية الرهجان بـريف حماة الشرقي، وتخرج من الكلية 
لرئيس هيئة   

ً
نائبا تعييـنه  العسكرية حتى  الرتب  في  تدرج  ثم  باختصاص مدرعات عام 1971،  الحربية 

األركان عام 2005، وتم ترفيعه لرتبة عماد في 2009.

 لرئيس هيئة األركان العامة العماد داود راجحة، ثم 
ً
ولدى اندالع الثورة السورية كان الفريج نائبا

 للعماد علي حبيب في أيار 2011.
ً
 لهيئة األركان، لدى تولي األخيـر منصب وزيـر الدفاع خلفا

ً
خلفه رئيسا

فهد  العماد  ُعيـن   ،2012/7/18 بتاريخ  األزمة  خلية  تفجيـر  في  راجحة  داود  العماد  مقتل  ولدى 
 للدفاع، وبقي في منصبه حتى إقالته في 2018/1/1، حيث قام بتنفيذ كافة المهام 

ً
جاسم الفريج وزيـرا

 أن البالد 
ً
التـي أوكلت إليه بما في ذلك مالحقة من وصفهم: »فلول العصابات اإلرهابية املجرمة«، معتبـرا

تتعرض لمؤامرة »صهيو-أميـركية« تهدف إلى زعزعة استقرارها.

السوري  الجيش  قطعات  ارتكبتها  التـي  الجرائم  كافة  عن   
ً
مباشرا  

ً
مسؤوال الفريج  العماد  وُيعتبـر 

السورية  الثورة  بدء  منذ  المسلحة  والقوات  للجيش  العامة  األركان  هيئة  لرئيس  كنائب  لمنصبه   
ً
نظرا
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بتاريخ 2011/3/15 وحتى شهر آب من عام 2011، حيث ارتكبت القوات الخاصة تحت إمرته جرائم 
مروعة بحق المدنييـن في كل من: درعا، وإدلب، وحماة.

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منـظــمة  تقريـر  ونقل 
في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15
 لعنصر منشق من الجيش أطلق عليه اسم »حبيب«، وكان يتبع بصورة مباشرة للعميد 

ً
سوريا«، شهادة

رمضان  من العميد  أوامر  وحدته  تلقت  حيث  بدرعا،   2011 نيسان   25 في  وقعت  عملية  أثناء  الفريج 
محمود رمضان ـ قائد »الفوج 35« قوات خاصة ـ أوامر بإطالق النار على المدنييـن.

قوله:  ـ  خاصة  قوات   »46 »الفوج  من  منشق  ضابط  وهو  ـ  »سالم«  اسمه  شخص  عن  نقل  كما 
إنه شهد ضرب وإهانة املحتجزيـن في مخيم الطالئع بإدلب، والذي كان ُيستخدم كمركز ومقر للقوات 
 أنه في الفترة ما بيـن تموز إلى أيلول 2011: »راحت املخابـرات تجلب املحتجزيـن 

ً
الخاصة هناك، مؤكدا

)وكانت  بعد كل مظاهرة  العاشرة مساًء،  إلى  التاسعة  ، حوالي 
ً
إلى 30 شخصا املخيم، عادة من 10  إلى 

(، كان املحتجزون يصطفون وهم معصوبو األعين، وُيجبـرون على الجلوس على ركبهم ويتم 
ً
تحدث يوميا

ضربهم، وكان عناصر األمن يشتمونهم ويضعون أقدامهم فوق رؤوسهم. كان ذلك يحدث خارج المبنى، 
حتى  إدلب  في  العمليات  على  يشرف  الذي  جاسم  فهد  العماد  انتظار  في  ضربهم  يتم  وكان  مكتبي.  أمام 
وحدتي،  من  رجال  بينهم  الجنود،  صغار  بعض  تجلب  املخابـرات  كانت  كما  املحتجزين.  ويعايـن  يحضر 
يقولون لهم: إن املحتجزيـن إرهابيون، ويجبـرونهم على ضربهم، وعندما يصل العماد الفريج كان يشتم 
حراسة  تحت  السجن  القريب.  السجن  إلى  يأخذونهم  ثم  المظاهرات،  في  مشاركتهم  بسبب  املحتجزيـن 
، في حجرة ال تزيد 

ً
 أذهب إلى هناك. كانوا يضعون املحتجزيـن هناك ليال

ً
جنود من وحدتي، فكنت أحيانا

عن ستة في سبعة أمتار، دون طعام أو ماء«.

 عن كافة الجرائم التـي ارتكبتها قطعات الجيش السوري 
ً
 مباشرا

ً
كما يعتبـر العماد الفريج مسؤوال

 لمنصبه كرئيس لهيئة األركان العامة للجيش والقوات المسلحة، منذ آب عام 2012 وحتى توليه 
ً
نظرا

منصب وزيـر الدفاع في 2012/7/18.

 ،2012 تموز  من  السوري  الشعب  بحق  ارتكبت  التـي  الجرائم  كافة  عن   
ً
مباشرا  

ً
مسؤوال ويعتبـر 

وحتى تاريخ انتهاء خدمته بتاريخ 2018/1/1، من خالل عمله كوزيـر دفاع، حيث تولى عملية التنسيق ما 
بيـن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وما بيـن هيئة األركان العامة للجيش والقوات المسلحة 
عبـر إصداره أوامر بتحريك وحدات وقطعات الجيش والمذيلة بتوقيعه، ويتحمل مسؤولية كافة الدماء 
التـي أريقت والتدميـر الذي طال أغلب المدن والمناطق السورية، وال تقل مسؤوليته في تلك الجرائم عن 
كل من: بشار األسد، والعماد علي أيوب الذي خلفه في المنصب. وإن كان العماد فهد جاسم الفريج خارج 
 إال أن جرائمه بحق الشعب السوري ال تسقط بالخروج من الخدمة كما أنها ال تسقط 

ً
الخدمة حاليا

بالتقادم.

ينتمي  التـي  الحديديـن  عشيـرة  من  كبيـر  عدد  تجنيد  إلى  الفريج  العماد  عمد  خدمته  أثناء  وفي 
اللواء جمعة  النظام السوري على قمع االحتجاجات في محافظة حماة، كما أن قريبه،  إليها لمساعدة 

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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الجاسم، الذي شغل منصب مديـر إدارة المدفعية والصواريخ، يتحمل مسؤولية عدد كبيـر من املجازر 
التـي ارتكبت بحق الشعب السوري.

العقوبات  قوائم  في  الفريج  جاسم  فهد  العماد  إدراج  تم  فقد  الدموي،  السجل  هذا  على  وبناء 
البـريطانية)1( واألوربية)2( والكندية)3( بسبب مسؤوليته المباشرة عن قمع المتظاهريـن والجرائم التـي تم 

ارتكابها بحق المدنييـن.

إلى أن إقالته من الجيش جاءت نتيجة إلحاح من قبل القوات الروسية بسبب  وتشيـر المصادر 
قضايا فساد مرتبطة به وبنجله، حيث استفاد من وجود ثغرة قانونية في قانون خدمة العلم والذي تسمح 
الفقرة )ح( من المادة 25 منه بـ: »استبعاد من ترى القيادة العامة استبعاده من الخدمة االحتياطية« 

حيث تم إلغاء هذه الفقرة بالكامل بطلب روسـي في شهر تموز من عام 2017.

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 47.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 57.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 62.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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العماد علي عبدهللا أيوب

موقع الخدمة الحالي

نائب القائد العام - وزيـر الدفاع

معلومات عامة

مكان الوالدة: البهلولية - الالذقية 1952

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة - مدرعات

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

2018وزيـر الدفاع1

2
رئيس هيئة األركان العامة 
للجيش والقوات المسلحة

تموز 2012

3
نائب رئيس هيئة األركان 
العامة للجيش والقوات 

المسلحة
أيلول 2011

حتى أيلول 2011قائد الفيلق األول4

قائد الفرقة الرابعة5

6
قائد اللواء 103 حرس 

جمهوري

ضابط في الفرقة األولى7

في  نهاية عام 1973، وتدرج  في  باختصاص مدرعات  الحربية  الكلية  أيوب من  تخرج علي عبدهللا 
 للدفاع عام 2018.

ً
مختلف الرتب والمناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عماد، وعيـن وزيـرا

وقد خدم أيوب في صفوف الفرقة األولى بلبنان عام 1982، ثم التحق بصفوف الحرس الجمهوري 
 للفرقة الرابعة، وتولى بعد ذلك قيادة الفيلق األول 

ً
حتى وصل إلى قيادة »اللواء 103«، وعيـن بعدها قائدا

 لرئيس هيئة األركان العامة، وتمت ترقيته إلى رتبة 
ً
في الجيش السوري. وفي شهر أيلول 2011 ُعيـن نائبا

عماد بتاريخ 2012/1/1.

 لهيئة األركان العامة للجيش والقوات 
ً
وعلى إثر تفجيـر خلية األزمة في تموز 2012، ُعيـن أيوب رئيسا

 للدفاع. وفي 2018/1/1 أصدر بشار األسد 
ً
 للعماد فهد جاسم الفريح الذي أصبح وزيـرا

ً
المسلحة خلفا

 للعماد فهد جاسم الفريج.
ً
 للدفاع خلفا

ً
 بتعييـن العماد على عبدهللا أيوب وزيـرا

ً
قرارا

منها  وخاصة  السورييـن،  بحق  كبت 
ُ
ارت التـي  الجرائم  عن   

ً
مباشرا  

ً
مسؤوال أيوب  العماد  ويعتبـر 

االنتهاكات التـي ارتكبتها الفرق الخامسة والسابعة والتاسعة والخامسة عشرة قوات خاصة، والتـي تشكل 
بمجموعها الفيلق األول الذي كان يقوده اللواء علي عبدهللا أيوب قبل ترفيعه، وذلك خالل الفترة آذار-
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أيلول 2011، وخاصة منها الجرائم التـي ارتكبتها وحدات الفرقة الخامسة والسابعة والتاسعة التـي كانت 
تنتشر في درعا، والفرقة الخامسة عشر التـي ارتكبت انتهاكات واسعة في كل من السويداء وجسر الشغور 

في األشهر األولى من اندالع االحتجاجات السلمية.

الجيش  قطعات  ارتكبتها  التـي  الجرائم  كافة  في   
ً
رئيسا  

ً
مشاركا أيوب  هللا  عبد  العماد  يعتبـر  كما 

أيلول   لمنصبه كنائب لرئيس هيئة األركان العامة للجيش والقوات المسلحة وذلك منذ 
ً
السوري نظرا

2011 وحتى تموز 2012.

تموز 2012 وحتى  في  المسلحة  والقوات  للجيش  العامة  األركان  لهيئة  رئيس  توليه منصب  ولدى 

الجيش،  ارتكبتها قطعات  تم  التـي  الجرائم   عن كافة 
ً
 مباشرا

ً
أيوب مسؤوال العماد  بداية 2018، أصبح 

وإدلب، وحماة،  والغربية، وحمص، وحلب،  الشرقية  الغوطة  في كل من:  التـي وقعت  الجرائم  وخاصة 

ودرعا، والالذقية، وديـر الزور، وغيـرها من المدن والبلدات والقرى في سائر أنحاء القطر السوري.

وبحكم المسؤوليات التـي تبوأها في منصبه كرئيس لهيئة األركان خالل الفترة 2012-2018؛ فإن 

العماد أيوب يعتبـر المسؤول المباشر عن الجرائم التـي ارتكبها الطيـران الحربـي والمروحي، وعن الجرائم 

ارتكبها  التـي  الجرائم  إلى  األركان، إضافة  لهيئة  التابعة  العسكرية  املخابـرات  ارتكبها عناصر شعبة  التـي 

عناصر إدارة املخابـرات الجوية التابعة للقوى الجوية والدفاع الجوي التابعة لهيئة األركان العامة. ومن 

ضمن هذه الجرائم: الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية، وجرائم الفيلق الرابع اقتحام الذي أعلن 

طوعي  الخامس  الفيلق  ارتكبها  التـي  الجرائم  وكذلك   ،2015/10/8 بتاريخ  تأسيسه  عن  أيوب  العماد 

لصالح قوات النظام.

أو   
ً
داخليا المدنييـن  مالييـن  نزوح  عن  المباشرة  مسؤوليته  الدموي  أيوب  سجل  إلى  ويضاف 

تهجيـرهم خارج البالد، وعن تدميـر البنية التحتية والعمرانية لعدد كبيـر من المدن، على رأسها: حمص، 

وحلب، ودوما، وداريا، وكذلك عن الجرائم التـي ارتكبها عناصر الميليشيات األجنبية، وما نتج عن ذلك 

من تدميـر ُبنية النسيج املجتمعي السوري.

جديـر بالذكر أن أيوب يعتبـر من أبـرز المسؤوليـن عن الجرائم التـي ارتكبتها القوات الروسية، إذ 

إنه قام بالدور األبـرز في تنسيق عمليات القصف الجوي الرو�ضي، والتـي أزهقت أرواح آالف المدنييـن، 

عسكرية  دورات  لعدة  وخضع  الروسية،  اللغة  يتقن  حيث  روسيا)1(،   مع  جيدة  بعالقات  أيوب  ويتمتع 

هناك، وأصبح يتمتع بحظوة في القوات المسلحة لدى تنامي النفوذ الرو�ضي، وأسفر ذلك عن تعييـنه 

الجديد أعمال رئاسة  يتابع من منصبه  يزال  للفريج مطلع عام 2018، وال   
ً
الدفاع خلفا بمنصب وزيـر 

 لشغور المنصب حتى اآلن، حيث يتحمل مسؤولية الجرائم التـي 
ً
أركان الجيش والقوات المسلحة نظرا

أهالي  الغوطة الشرقية إضافة لتهجيـر  الثانـي على  الكيميائي  الغوطة الشرقية، والهجوم  في  ارتكابها  تم 

الغوطة الشرقية، وأهالي الحجر األسود ومخيم اليـرموك، وعمليات التهجيـر القسري لسكان درعا. 

)1(  https//:sptnkne.ws/fXMd

https://sptnkne.ws/fXMd
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العماد علي أيوب مع العميد سهيل الحسن

العماد علي أيوب مع املجرم الكيماوي الطيار العميد محمد يوسف حاصوري مرتكب مجزرة الكيماوي 
في خان شيخون بتاريخ 2017/4/4
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العماد علي أيوب مع الضباط الروس في قاعدة حميميم

العماد علي أيوب مع عناصر حزب هللا اللبنانـي في القلمون الغربي
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اللواء محمد خالد رحمون

موقع الخدمة الحالي

وزيـر الداخلية

معلومات عامة

مكان الوالدة: خان شيخون - إدلب 

1957/4/1

االختصاص: كلية حربية - دفاع جوي

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

2018وزيـر الداخلية1

2017رئيس شعبة األمن السيا�ضي2

2016نائب رئيس شعبة األمن السيا�ضي3

4
رئيس فرع املخابـرات الجوية 
المنطقة الجنوبية – حرستا.

2018 -2011

5
رئيس قسم املخابـرات الجوية 

- درعا
2004

-إدارة املخابـرات الجوية6

ولد محمد رحمون في خان شيخون بـريف إدلب الجنوبـي عام 1957، وانخرط في السلك العسكري، 
حيث تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي وتم فرزه إلى إدارة املخابـرات الجوية.

وفي عام 2004 تولى رئاسة قسم املخابـرات الجوية في درعا بـرتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية 
والمناصب األمنية حتى تسلم رئاسة فرع املخابـرات الجوية في المنطقة الجنوبية والكائن في مدينة حرستا 
ـ وهو الفرع المسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية )دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء( 
حرستا،  مناطق  في  واالقتحام  االعتقال  عمليات  على  أشرف  حيث   ،2011 عام  وذلك  عميد،  بـرتبة  ـ 
وعربين، ودوما، وأحياء بـرزة والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التـي كانت تتم في الفرع الذي 
اعُتقل فيه وقتل عشرات اآلالف السورييـن تحت التعذيب، كما تم إجبار من تبقى من المعتقليـن على 
»دعم املجهودات الحربية« من خالل إجبارهم على حفر خنادق وأنفاق بالقرب من مبنى الفرع، ويطلق 

على فرع املخابـرات الجوية بحرستا فرع الموت.

 لشهادة خمس معتلقيـن تمكنوا من الفرار من فرع املخابـرات الجوية بحرستا، نشرها تقريـر 
ً
ووفقا

مركز توثيق االنتهاكات في سوريا )2013( بعنوان »رحلة الهروب من الجحيم« فإن الفرع الذي كان يـرأسه 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SxWT_P-KQro
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SxWT_P-KQro
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1379156802-Report-Arabic.pdf
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1379156802-Report-Arabic.pdf
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نشيواتي«  سهيل  »الدكتور  يذكر  إذ  مسبوقة،  غيـر  فظاعات  فيه  مورست  قد  رحمون،  محمد  العميد 
أقطن  التـي  المنطقة  مداهمة  »تمت  بقوله:  فيه  الخطيـرة  التجاوزات  عامين،  لمدة  اعتقاله  تم  والذي 
أديـر  أننـي  أكثر من 100 عنصر العتقادهم  بالتعاون مع مرشد، والمداهمة كانت مؤلفة من  بها وذلك 
وال  فحدث  المعاملة  عن  أما  القانون،  عن  الخارجيـن  أهالي  لمساعدة  جامعييـن  شباب  مع  اجتماعات 
حرج، فأنا لم أصل إلى الفرع إال كل أعضاء جسدي محاطة بالدماء وعدة كسور بينها كسر بالجمجمة، 
الفرع  رئيس  بإشراف  الكهربائية  بالصدمات  واستيقظ  الوعى  أفقد  كنت  والتعذيب  التحقيق  وأثناء 
 كانوا يطفؤون 

ً
 العميد محمد رحمون، وعند استراحتهم وأنا مقيد مغمض العينيـن وعاٍر تماما

ً
شخصيا

.»
ً
السجائر بمقعدي وأنا جالس بعجلة السيارة تسمى)الدوالب( وُمنع عنـي الطعام والشرب تماما

في فرع املخابـرات الجوبة  الرفاعي« عن تجربة اعتقالها  الناشطة »هنادي فيصل  في شهادة  وجاء 
بحرستا مدة 7 أشهر: »بتاريخ 15 آذار/مارس/2012 وأثناء محاولتـي تأميـن أحد الضباط المنشقيـن في 
للنظام استوقفنا، وعرف عناصر  بـرفقتـي حاجز طيار  كانوا  الذيـن  لي ولألشخاص  النبك ظهر  منطقة 
أخذوا  أن  بعد  السيارة  في  وتركونـي  بضربهم،  وبدؤوا  اآلخريـن  مع  فأنزلوه  المنشق  الضابط  الحاجز 
 من األبنية والناس، وحينها سارعت 

ً
المفتاح، ولكنـي كنت أحتفظ بنسخة في حقيبتـي وكان المكان خاليا

نار لمسافة 15 كلم تقريبا حتى فقدت  في سيارة أخرى مع إطالق  بـي  السيارة وهربت فلحقوا  بتشغيل 
السيطرة ووقفت فأمسكوا بي، وتم تحويلي ومن معي إلى فرع املخابـرات الجوية في حرستا، وهناك أدخلنا 
إلى مكتب العميد »محمد رحمون« في الطابق الثالث من المبنى وتم ضربنا على الدوالب في مكتبه، حيث 

كانت أيدينا مقّيدة إلى الخلف وعيوننا مغمضة«. 

وتحدث تقريـر صادر عن الخارجية الفرنسية بعنوان التعذيب في مراكز االحتجاز التابعة للنظام 
السوري عن قسوة التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في فرع املخابـرات الجوية في حرستا، بـرئاسة 
 1400 حوالي  بحياة  أودت  والتـي   )2013( الكيماوي  مجزرة  في  بالمشاركة  اتهم  والذي  رحمون،  العميد 
تجارب  عمليات  على  المشرفيـن  بأحد  الرتباطه  وذلك  الشرقية،  بالغوطة  ونساء  أطفال  بينهم  شخص 
 لمعلومات مؤكدة فإن رحمون 

ً
األسلحة الكيماوية في »الوحدة 417« التابعة للمخابـرات الجوية، ووفقا

تسلم ملف الكيماوي بعد أن ترأسه اللواء علي مملوك عدة سنوات قبل الثورة.

 
ً
ويخضع اللواء محمد رحمون »لعقوبات الخزانة األمريكية« منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤوال

و6 كيانات، لدورهم في ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب السوري.

إلى مكافأة العميد رحمون على جرائمه، حيث تمت  النظام  بادر  وفي مقابل العقوبات األمريكية؛ 
 لرئيس شعبة األمن السياسـي اللواء نزيه حسون مطلع عام 2017، ثم 

ً
ترقيته إلى رتبة لواء، وُعيـن نائبا

 للشعبة عقب تقاعد حسون، وتم إيفاده للمشاركة في مؤتمر أستانة والذي عقد بعد اتفاق 
ً
ُعيـن رئيسا

رو�ضي-تركي-إيـرانـي عام 2017.

ويعتبـر اللواء رحمون المسؤول المباشر عن املجازر واالنتهاكات المروعة التـي تم ارتكابها في حرستا 
الجنوبية،  المنطقة  في  الجوية  املخابـرات  لفرع  رئاسته  أثناء  في  وذلك  وتشرين،  وبـرزة  والقابون  ودوما 
باإلضافة إلى عمليات االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري لعشرات اآلالف من الشباب والنساء واألطفال 

https://goo.gl/EuPwLP
https://goo.gl/EuPwLP
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تل الكثيـر منهم تحت التعذيب. كما ُعرف عن اللواء رحمون اعتقاله لمئات السيدات وأطفالهن 
ُ
الذيـن ق

بهدف الضغط على شباب عوائلهن من أجل تسليم أنفسهم للفرع الذي مارس فيه أبشع أساليب اإلجرام 
وأطلق يده لعناصر الفرع، البالغ عددهم حوالي 1000 عنصر، في عمليات االقتحام التـي كان يقوم بها 

.
ً
 وتكرارا

ً
الفرع في ريف دمشق في المناطق التـي اقتحمها مرارا

خالد  محمد  اللواء  بتعييـن  القا�ضي   360 رقم  المرسوم  األسد  بشار  أصدر   2018/11/26 وفي 
األمن  لشعبة   

ً
رئيسا ديب  ناصر  اللواء  تعييـن  وتم  الشعار،  محمد  للواء   

ً
خلفا للداخلية   

ً
وزيـرا رحمون 

 للواء محمد رحمون.
ً
السياسـي خلفا

يذكر أن اللواء محمد رحمون متزوج من سيدة تنتمي للطائفة العلوية وتنحدر من مدينة القرداحة 
مسقط رأس حافظ األسد.
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اللواء محمد إبـراهيم الشعار

موقع الخدمة الحالي

وزيـر الداخلية السابق

معلومات عامة

مكان الوالدة: الالذقية 1950

االختصاص: الجيش والقوات والمسلحة – شعبة 
املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

وزيـر الداخلية1
2011 ـ 
2018

قائد الشرطة العسكرية2

3
رئيس فرع المنطقة 227 في 

دمشق
2006

4
رئيس فرع األمن العسكري في 

حلب

5
رئيس فرع األمن العسكري في 

طرطوس 

6
خدم في لبنان

كأحد ضباط شعبة املخابـرات 
العسكرية

ولد محمد الشعار بمدينة الحفة في ريف الالذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات املسلحة 
عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة املخابـرات العسكرية، منها توليه 
طرطوس،  في  العسكري  األمن  ورئيس  املا�ضي،  القرن  ثمانينيات  في  بلبنان  طرابلس  في  األمن  مسؤولية 
ورئيس فرع األمن العسكري في حلب، ورئيس فرع املنطقة 227 التابع لشعبة املخابـرات العسكرية، ثم 
 
ً
تولى رئاسة الشرطة العسكرية. وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد إال إنه ُعيـن في 14 نيسان 2011 وزيـرا

للداخلية حتى نوفمبـر 2018.

القوات  ارتكبت  حيث  كنعان،  غازي  عهد  في  بلبنان  اإلجرام  أعمدة  أحد  الشعار  اللواء  وُيعتبـر 
السورية تحت إشرافه في طرابلس -بالتعاون مع الميليشيات العلوية في جبل محسن- مجزرة باب التبانة 
طلق 

ُ
في كانون األول 1986، والتـي راح ضحيتها نحو 700 مدنـي من أهالي المدينة بعضهم من األطفال، وأ
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وعلي  كنعان،  غازي  من:  كٌل  الجريمة  تلك  في  وشاركه  طرابلس«،  »سفاح  لقب  الحيـن  ذلك  منذ  عليه 
حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين)1(. 

 للدور اإلجرامي الذي مارسه بلبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد 
ً
ونظرا

من االنتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث ُيعتبـر أحد أبـرز الضالعيـن في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا 
عام 2008.

ولدى توليه وزارة الداخلية، بعد مرور حوالي شهر على اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ 
أمعن الشعار في ممارسة دوره اإلجرامي، حيث جعل من بعض املخافر ومراكز شعبة األمن السياسـي 
 ألعمال تخريبية مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهريـن السلمييـن، وخاصة في مدينة حماة، حيث نسق 

ً
أهدافا

مع أجهزة املخابـرات تلك االعتداءات التـي تسببت في مقتل عناصر من قوى األمن الداخلي بهدف إظهار 
املحتجيـن السلمييـن على أنهم قتلة. 

جديـر بالذكر أن اللواء محمد الشعار كان أحد أعضاء خلية األزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجيـر 
إلى مقتل العماد داود راجحة وزيـر الدفاع،  في مكتب األمن الوطنـي بدمشق في 2012/7/18، والذي أدى 

ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، واللواء هشام بختيار مديـر مكتب األمن الوطني.

السوري  الشعب  الجرائم واالنتهاكات بحق  العديد من   عن 
ً
الشعار مسؤوال اللواء محمد  ويعتبـر 

ومن أبـرزها:

* عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهريـن عبـر أجهزة وزارة الداخلية.

* كافة الجرائم واالنتهاكات المرتكبة في سوريا خالل فترة وجوده كعضو في خلية األزمة منذ توليه 
المتظاهريـن  مع  التعامل  طريقة  تقرر  كانت  من  هي  األزمة  خلية  ألن  وذلك   ،2012/7/18 حتى  منصبه 

والثورة بالمشاورة مع بشار األسد.

* كافة الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها عناصر قوى األمن الداخلي خالل مساعدتهم لقوات النظام 
في المناطق الثائرة.

* كافة الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها عناصر شعبة األمن السياسـي في سوريا، كون الشعبة تتبع 
 لوزارة الداخلية.

ً
إداريا

وزارة  عملها  على  تشرف  التـي  النظام  حفظ  قوات  عناصر  ارتكبها  التـي  واالنتهاكات  الجرائم  كافة   *
الداخلية.

* كافة الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها عناصر وحدة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

* كافة االنتهاكات والجرائم التـي وقعت في السجون التابعة لوزارة الداخلية.
 للجرائم التـي ارتكبها اللواء الشعار بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات 

ً
ونظرا

الغربية منذ منتصف عام 2011، حيث يخضع للعقوبات البـريطانية)2( واألوربية)3( والكندية)4(.

)1(   https//:www.metransparent.com/spip.php?article23591

)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 74.

)3(  ترتيبه في العقوبات األوربية 82.

)4(  ترتيبه في العقوبات الكندية 07.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
https://www.metransparent.com/spip.php?article23591
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اللواء محمد الشعار أثناء اجتماعه بعدد من ضباط قوى األمن الداخلي
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اللواء واصل خالد السميـر العويد

موقع الخدمة الحالي

نائب رئيس هيئة األركان العامة

مكلف بتسييـر أمور هيئة األركان العامة

معلومات عامة

مكان الوالدة: حيالين

ريف حماة الشمالي الغربي

االختصاص: ضابط مشاة في الجيش السوري

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
نائب رئيس هيئة األركان 

مكلف بتسييـر أمور الهيئة
2018

2015قائد الفرقة الخامسة2

2012رئيس أركان الفرقة الخامسة 3

4
قائد اللواء 88

الفرقة 7
-

ولد واصل السميــر في قرية حياليــن بــريف حماة الشمالي الغربــي عام 1958، وتخرج من الدورة 32 

قـل بعـد 
ُ
 فـي كليـة الشـؤون الفنيـة ثـم ن

ً
 عسـكريا

ً
بالكليـة الحربيـة اختصـاص مشـاة، وعمـل بعـد تخرجـه مدربـا

ذلـك إلـى الفرقـة السـابعة، وتـدرج فـي المناصـب العسـكرية حتـى شـغل منصـب قائـد اللـواء 88 فـي الفرقـة 

نفسـها، حتـى تـم نقلـه إلـى الفرقـة الخامسـة فـي درعـا حيـث شـغل منصـب رئيـس أركان الفرقـة الخامسـة منـذ 

 للفرقـة عـام 2015، واسـتمر فـي قيادتهـا حتـى مطلـع عـام 2018 حيـث تـم تعييــنه 
ً
عـام 2012، وعيــن قائـدا

 للدفـاع.
ً
 لرئيـس هيئـة األركان وتـم تكليفـه بتسييــر أمورهـا بعـد أن تـم تعييــن اللـواء علـي أيـوب وزيــرا

ً
نائبـا

ومنذ اندالع االحتجاجات السلمية عام 2011؛ شارك اللواء واصل السميـر في عمليات القمع بدرعا، 

وخاصة في المناطق املحيطة بمدينة إزرع حيث يقع مركز قيادة الفرقة، حيث تورط في ارتكاب العديد 

الخامسة،  الفرقة  في  العسكرية  للعمليات  الهجومية، والتخطيط  العمليات  االنتهاكات عبـر قيادته  من 

ويعتبـر أحد أبـرز المسؤوليـن عن مجزرة إزرع عام 2013، إضافة لمسؤوليته عن عمليات القصف التـي 

نفذتها الفرقة الخامسة والتـي أدت إلى قتل المئات من المدنييـن وتدميـر منازلهم في المنطقة املحيطة 

بألوية الفرقة الخامسة، ومنها مجزرة الحراك في تموز 2012.
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التـي فرضتها قوات  في عمليات الحصار  اللواء واصل السميـر   لمصادر مطلعة فقد شارك 
ً
ووفقا

فرض  في  ناصر  وفيق  العميد  مع  وتعاون  محجة،  بلدة  ومنها  درعا  مناطق  في  بلدات  عدة  على  النظام 
مصالحات على تلك المناطق والبلدات، ونفذ خالل وجوده في الفرقة الخامسة عدة عمليات عسكرية 
»إبطع«  شرقي  المهجورة«  »الكتيبة  عملية  منها  وخاصة  السورييـن،  من  كبيـر  عدد  مقتل  إلى  أدت 
، واعتقال عدد غيـر معروف، كما اتهم اللواء 

ً
)2016/10/31(، والتـي راح ضحيتها أكثر من 60 شخصا

 قرب مطار »خلخلة« عام )1(2014.
ً
 بإعدامهم ميدانيا

ً
السميـر بتصفية 40 مدنيا

 عن كافة الجرائم التـي ارتكبتها الفرقة الخامسة منذ توليه 
ً
ويعتبـر اللواء واصل السميـر، مسؤوال

 عن 
ً
رئاسة أركانها عام 2012 وحتى نقله إلى رئاسة أركان الجيش في عام 2018، وبعد ذلك يعتبـر مسؤوال

العمليات التـي يقوم بها الجيش منذ بداية 2018، وذلك لتوليه مهمة تسييـر أمور هيئة األركان العامة في 
الجيش والقوات المسلحة.

اللواء واصل السميـر بـرفقة العماد فهد جاسم الفريج

)1(  زمان الوصل، 

 https//:www.zamanalwsl.net/news/article/93148/

https://www.zamanalwsl.net/news/article/93148/
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اللواء واصل السميـر بـرفقة العميد وفيق ناصر
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اللواء سليم حربا

موقع الخدمة الحالي

 نائب رئيس هيئة األركان العامة
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في حلب

معلومات عامة

مكان الوالدة: القرداحة-الالذقية

االختصاص: ضابط

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2018نائب رئيس هيئة األركان1

2
قائد قوات النظام في املنطقة 

الشمالية
2015

محلل سيا�ضي3
 - 2012

2015

4
 مديـر كلية الحرب العليا

األكاديمية العسكرية العليا
2011

شهادة  على  حاصل  وهو  الالذقية،  ملحافظة  التابعة  القرداحة  منطقة  من  حربا  سليم  ينحدر 
دكتوراة في العلوم العسكرية من روسيا، وقد دأب على الظهور كمحلل إستراتيجي في القنوات الفضائية 

وفي الصحف والمواقع اإلخبارية منذ عام 2012.

 لكلية الحرب العليا، وهي إحدى كليات األكاديمية العسكرية 
ً
وكان حربا قد خدم قبل ذلك مديـرا

وعز له بالظهور كمدنـي للدفاع عن النظام على القنوات اإلعالمية خالل الفترة 
ُ
العليا بـرتبة عميد، ثم أ

الممتدة ما بيـن عامي 2012 و2015، لكنه تدرج في الرتب العسكرية خالل الفترة نفسها حتى وصل لرتبة 
لواء عام 2015.

ولدى بدء التدخل الروسـي في أيلول 2015؛ ظهر اللواء سليم حربا ببزته العسكرية مرة أخرى في 
مهرجان »سوريا أقوى« الذي نظمته وزارة الثقافة التابعة لحكومة النظام، وكذلك في جبل النوبة بـريف 
الشمالي  الالذقية  في ريف  العسكرية  العمليات  قيادة  تولى  ثم  األول 2015،  كانون  في  الشمالي  الالذقية 
قائدها، محمد جابـر،  التـي ظهر  الصحراء«  ميليشيا »صقور  العمليات  في  بدعم رو�ضي، وشاركت معه 

بـرفقة حربا.

 للمنظمـة األوروبيـة لألمـن والمعلومـات فـي سـوريا بنـاء 
ً
 عامـا

ً
وفـي شـباط 2016؛ ُعيــن حربـا مديــرا

علـى تكليـف رسـمي مـن قبـل األميــن العـام للمنظمـة السفيــر الدكتـور هيثـم أبـو سـعيد، وفـي شـهر أيـار مـن 
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ـف حربـا بقيـادة قـوات النظـام فـي المنطقـة الشـمالية بمـا فـي ذلـك عمليـات حلـب، والتــي 
ّ
ل

ُ
العـام نفسـه ك

أدت إلـى مقتـل وتهجيــر عـدد كبيــر مـن أبنـاء مدينـة حلـب وتدميــر عـدد كبيــر مـن منـازل األحيـاء الشـرقية 
مـن المدينـة.

وفي كانون الثانـي 2017؛ شارك اللواء حربا ضمن وفد النظام إلى أستانة، باإلضافة لعدد من ممثلي 
النظام كاللواء عدنان حلوة المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري، والعقيد سامر بـريدي، 

ورئيس الوفد بشار الجعفري.

ويعتبـر اللواء حربا المسؤول المباشر عن العمليات التـي أسفرت عن مقتل وتهجيـر عدد كبيـر من 
المدنييـن في مناطق ريف الالذقية الشمالي وشرقي سكة الحجاز في أرياف حماة الشمالي الشرقي، وإدلب 
الشرقي، وحلب الجنوبي، وذلك في أواخر العام 2017، حيث قاتل إلى جانب قائد »قوات النمر« سهيل 

الحسن.

 لرئيس هيئة األركان العامة، وشارك في معارك السيطرة 
ً
وفي نيسان 2018 ُعيـن اللواء حربا نائبا

على الغوطة الشرقية في الفترة نفسها، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف مدنـي وتهجيـر أكثر من 100 ألف 
واليـرموك  التضامن  أحياء  على  السيطرة  معارك  في  بنفسه  شارك  كما  الشرقية،  الغوطة  من  نسمة 
العراق  بمشاركة  بغداد  في  ُعقد  الذي  واألمنـي  العسكري  االجتماع  في   2018 أيلول  في  وشارك  والقدم، 

وإيـران وروسيا وسوريا كرئيس للوفد السوري. 

 
ً
خلفا حلب  في  والعسكرية  األمنية  للجنة   

ً
رئيسا حربا  سليم  اللواء  ُعيـن   ،2018 األول  كانون  وفي 

للعميد مالك عليا الذي تم تعييـنه بمنصب قائد الحرس الجمهوري.
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من مشاركة اللواء سليم حربا في اجتماعات األستانة

اللواء سليم حربا في أول ظهور له في أيلول من عام 2015 بعد ارتدائه البزة العسكرية
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اللواء علي يونس مملوك

موقع الخدمة الحالي

مديـر مكتب األمن الوطني

معلومات عامة

مكان الوالدة: دمشق  1949

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة 

إدارة املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

2012مديـر مكتب األمن الوطني1

2005 - 2012مديـر إدارة املخابـرات العامة2

2003 - 2005مديـر إدارة املخابـرات الجوية3

4
رئيس فرع التحقيق في إدارة 

املخابـرات الجوية
1970

ولد علي مملوك في مدينة دمشق عام 1949 ألسرة علوية مهاجرة من لواء إسكندرون، وله تاريخ 
طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات األمنية، حيث شارك اللواء محمد الخولي في جهاز املخابـرات 
الجوية، وأوكلت إليه مهمة رئاسة فرع التحقيق في املخابـرات الجوية، وتدرج في مناصبها حتى تسلم إدارتها 

ما بيـن عامي 2003-2005، ويعتبـر الصندوق األسود ألسرار النظام السوري.

ويعود السجل الجنائي لمملوك إلى ثمانينات القرن الما�ضي، حيث نشر المركز الوطنـي للحقيقة 
 طالبت بمحاكمة هؤالء الضباط بسبب 

ً
والعدالة والمصالحة في سوريا قائمة )2002( تضم 76 ضابطا

ارتكابهم جرائم أو اإليعاز بارتكابها، فقد كان مملوك بـرتبة مقدم عندما أوكلت إليه مهمة اإلشراف على 
خالل  الكيميائية  األسلحة  تجارب  على  المشرفيـن  الضباط  أحد  كان  كما  للنظام،  الكيمائي  البـرنامج 
الفترة 1985-1995، وعلى استخدامها ضد معتقليـن سياسييـن بسجن تدمر في »الوحدة 417« التابعة 
بالبادية السورية،  أبو الشامات  في منطقة  بالقرب من استراحة »الصفا«  للمخابـرات الجوية والواقعة 
حيث تم تجريب األسلحة الكيمائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقة عبـر قصفها 

بالطيـران الحربي.

وفي عام 2005 تولى مملوك رئاسة جهاز املخابـرات العامة »أمن الدولة«، وعمل على تطويـر اإلدارة 
وتزويدها بأساليب جديدة للمراقبة وقمع الحريات العامة في سوريا، وأصبح منذ ذلك الحيـن الواجهة 
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املخابـراتية للنظام السوري، حيث أوكلت إليه مهمة التنسيق مع أجهزة االستخبارات العالمية بما فيها 
األمريكية واألوربية واإليـرانية وبعض األجهزة العربية، مما أتاح له مجال اإلمساك بعدد كبيـر من ملفات 

النظام خالل الفترة 2018-2011.

ف بشار األسد علي مملوك بمهمة قمع 
ّ
وعلى إثر اندالع االحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ كل

 لما يملكه من باع طويل في تقنيات القمع، كما أنيطت إليه مسؤولية غرفة العمليات 
ً
المظاهرات نظرا

بإدارة املخابـرات العامة، حيث تم تخصيص مقر الجتماع خلية األزمة كل يوم جمعة، وهو اليوم الذي 
باعتبار  لبشار األسد مباشرة  تقاريـره  كافة  يقدم  الشعبية، وكان مملوك  المظاهرات  فيه  تنطلق  كانت 

تبعية جهاز أمن الدولة مباشرة لرئاسة الجمهورية.

 لسجله القمعي؛ فقد وضعت الواليات المتحدة اللواء علي مملوك ضمن قائمة العقوبات 
ً
ونظرا

على  إشرافه  نتيجة  وذلك   ،2012 نيسان  في  وسوريا  بإيـران  الحاسوب  تقنيات  استخدام  منتهكي  ضد 
بـرنامج لالتصاالت موجه ضد مجموعات المعارضة، حيث شمل البـرنامج الدعم التكنولوجي والتحليلي 
علي  اللواء  فإن  األميـركية  الخزانة  وزارة  لبيان   

ً
ووفقا اإليـرانية.  واألمن  االستخبارات  وزارة  قدمته  الذي 

الرقابة  في ذلك تكنولوجيا  بما  إلى سوريا  التكنولوجيا والتدريب  تأميـن  مملوك عمل مع اإليـرانييـن على 
على اإلنترنت، كما طلب من إيـران تأميـن التدريب لجهاز املخابـرات العامة السورية حول أساليب الرقابة 
على وسائل اإلعالم االجتماعية وغيـرها من أدوات اإلنترنت األخرى، وأكد البيان تورط مديـرية املخابـرات 
معاملة  وسوء  التعسفي  االعتقال  شملت  المدنييـن،  ضد  خطيـرة  انتهاكات  ارتكاب  في  السورية  العامة 

المعتقليـن ووفاتهم أثناء احتجازهم لدى جهاز املخابـرات العامة.

مكتب  رأس  على  مملوك  علي  اللواء  تعييـن  تم  سوريا  في  األزمة  خلية  اغتيال  عملية  أعقاب  وفي 
مملوك،  أشرف  حيث   ،)2012 )تموز  بجراحه«   

ً
»متأثرا تل 

ُ
ق والذي  بختيار  لهشام   

ً
خلفا الوطنـي  األمن 

ومن مكتب األمن الوطني، على عمل كافة أجهزة املخابـرات، وزودها بتوجيهات عامة فيما يتعلق بعمليات 
القمع واالنتهاكات واملجازر التـي ارتكبت بحق السورييـن في المعتقالت وأقبية التعذيب.

ويعتبـر علي مملوك المسؤول المباشر عن ارتكاب االنتهاكات التالية:

الثورة  بداية  بيـن  ما  الممتدة  الفترة  في  العامة  املخابـرات  إدارة  عناصر  ارتكبها  التـي  الجرائم   *
السورية عام 2011 وحتى شهر تموز من عام 2012.

* الجرائم التـي ارتكبتها أجهزة املخابـرات السورية الرئيسية األربعة: إدارة املخابـرات العامة، وإدارة 
املخابـرات الجوية، وشعبة املخابـرات العسكرية، وشعبة األمن السيا�ضي، وما ارتكبه قادة أجهزة األمن 
محمد  واللواء  شحادة،  رفيق  واللواء  الحسن،  جميل  اللواء  رأسهم:  وعلى  انتهاكات  من  إشرافه  تحت 
سالمة،  أديب  واللواء  زيتون،  ديب  محمد  واللواء  حسون،  نزيه  واللواء  محال،  محمد  واللواء  رحمون، 

والعميد جودت األحمد، والعميد ق�ضي ميهوب، والعميد وفيق ناصر. 

* وقـد امتـد إرهـاب اللـواء علـي مملـوك إلـى خـارج سـوريا، حيـث اُتهـم بتزويـد الوزيــر اللبنانــي األسـبق 
ميشـال سـماحة بمتفجـرات وأمـوال مـن أجـل تنفيـذ مجموعـة مـن التفجيــرات واالغتيـاالت فـي لبنـان، وقـد 
فـي التخطيـط لتلـك العمليـات  تـم اإللقـاء القبـض علـى ميشـال سـماحة الـذي اعتــرف بـدور علـي مملـوك 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Documents/ghravity_eo_fact_sheet.pdf
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« حّمل فيه أقرباء الصحفية 
ً
اإلرهابية. وفي شهر تموز 2016، أصدرت صحيفة »نيويورك تايمز« »تقريــرا

األمريكيـة مـاري كولفيــن المراسـلة الحربيـة لوكالـة »صانـدي تايمـز« البــريطانية النظـام السـوري مسـؤولية 
قتـل ابنتهـم، وفـي 2016/7/9 تـم رفـع دعـوى رسـمية تحمـل الرقـم »cv-1:16 Case-01423« أمـام محكمـة 
فيدراليـة فـي العاصمـة األمريكيـة واشـنطن علـى الجمهوريـة العربيـة السـورية، حيـث اتهـم أقربـاء الصحفيـة 
عشـرة مسؤوليــن سورييــن مـن ضمنهـم: ماهـر األسـد، وعلـي مملـوك، ورفيـق شـحادة بتهمـة قتـل الصحفيـة 
ريمـي  الفرنســي  الصحفـي  المصـور  قتـل  إلـى  باإلضافـة   2012/1/22 فـي  عمـرو  بابـا  حـي  فـي  كولفيــن  مـاري 

أوشـليك.

وبناء على هذا السجل الدموي فقد تم إدراج اللواء علي مملوك في قوائم العقوبات البـريطانية)1( 
الشعب  بحق  ارتكابها  تم  التـي  الجرائم  عن  المشتركة  المسؤولية  حملته  والتـي  والكندية)3(،  واألوربية)2( 

السوري.

السنوات  في  دأب  إنه  إال  الدولي؛  المستوى  على  مملوك  علي  إلى  الموجهة  التهم  من  الرغم  وعلى 
 من مصر، وروسيا، وإيطاليا 

ً
الماضية على زيارة العديد من العواصم العربية والعالمية، حيث زار كال

ورئيس  اإليطالي  الداخلية  وزيـر  والتقى  إبـراهيم،  عباس  اللبنانـي  العام  األمن  مديـر  من  بوساطة 
االستخبارات اإليطالية، ولم يتم اعتقاله على الرغم من ورود اسمه في قائمة العقوبات السوداء، مما 

يثيـر التساؤالت حول جدية االتحاد األوربـي في الوقوف بوجه األعمال اإلرهابية.

لقاء علي مملوك مع ممثلي املخابـرات الروسية واإليـرانية والعراقية في روسيا

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 195.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 3.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 6.

https://goo.gl/DWsKM3
https://goo.gl/DWsKM3
https://goo.gl/XSFSLi
https://goo.gl/XSFSLi
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
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اللواء علي مملوك مع ممثل االستخبارات الروسية في دمشق

 في لقاء جمع بشار األسد 
ً
اللواء علي مملوك مشاركا

بـرئيس لجنة األمن القومي بالبـرملان اإليـرانـي عالء الديـن بـروجردي
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اللواء جميل حسن

موقع الخدمة الحالي

متقاعد

معلومات عامة

مكان الوالدة: القرنية - حمص 1952

االختصاص: املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

 مديـر إدارة املخابـرات الجوية1
2009 ـــ 
2019

2
فرع املخابـرات الجوية في 

المنطقة الشرقية
2009

2007مسؤول مطار المزة العسكري3

إدارة املخابـرات الجوية4

يعتبـر اللواء جميل حسن مديـر إدارة املخابـرات الجوية أحد أعتى مجرمي الحرب في سوريا، وهو 
صاحب المقولة الشهيـرة: »أنا على استعداد لقتل مليون شخص وبعدها خذونـي إلى محكمة الجنايات 

الدولية في الهاي«.

 1972 عام  الحربية  الكلية  إلى  وانتسب   ،1952 عام  حمص  بمحافظة  القرنية  قرية  في  ولد 
 
ً
باختصاص دفاع جوي، وتدرج في الرتب العسكرية إلى أن بلغ رتبة لواء بتاريخ 2009/1/1، وُعيـن مديـرا

 للواء عبدالفتاح قدسية.
ً
إلدارة املخابـرات الجوية بتاريخ 2009/7/1، خلفا

 لسجله الدموي في قمع المعارضين؛ فقد تم التمديد للواء الحسن كمديـر إلدارة املخابـرات 
ً
ونظرا

الجوية سبع مرات على التوالي منذ عام 2011 وحتى عام 2018، وكان آخر تمديد له بتاريخ 2017/7/18 
 بذلك كافة األنظمة والقوانيـن 

ً
حتى تاريخ 2018/7/18 بموجب مرسوم صادر عن بشار األسد مخالفا

الناظمة لخدمة الضباط في الجيش السوري، وذلك من أجل اإلبقاء عليه كمديـر إلدارة املخابـرات الجوية 
.
ً
التـي تعتبـر من أسوأ األجهزة األمنية السورية وأكثرها إجراما

اللواء  تكليف  إبان  الجوية  املخابـرات  إدارة  لمديـر  كمعاون  خدم  قد  حسن  جميل  اللواء  وكان 
في  الشرقية  المنطقة  في  الجوية  املخابـرات  لفرع   

ً
رئيسا قبلها  وعمل  لإلدارة،   

ً
مديـرا قدسية  عبدالفتاح 

ديـرالزور  في  العسكرية  املخابـرات  اللواء جامع جامع رئيس فرع  ديـرالزور عام 2009، حيث اشترك مع 
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آنذاك بممارسة اإلساءات وارتكاب االنتهاكات بحق المدنييـن والتدخل في الحياة العامة وفي دوائر الدولة 

وابتزاز المواطنيـن ونشر التشيع في محافظتـي ديـرالزور والرقة.

في  المتورطيـن  أبـرز  كأحد  حسن  جميل  ظهر  2011؛  عام  السلمية  االحتجاجات  انطالق  ومع 

أعمال االعتقال العشوائي واالبتزاز والسرقة والتعذيب وقتل المتظاهرين، حيث وجه رؤساء فروعه في 

املحافظات السورية بقتل المتظاهريـن وتوقيف أعداد كبيـرة منهم، واالندساس في صفوف المتظاهريـن 

ومن ثم إطالق النار عليهم، وتصفية المسؤولييـن غيـر المر�ضي عنهم في الدولة، وافتعال التفجيـرات في 

الوحدات الشرطية ودوائر الدولة ودوريات كتائب حفظ النظام التابعيـن لوزارة الداخلية، كما حدث في 

حي الميدان بدمشق، وفي حماة وحلب وديـرالزور وغيـرها.

وقد مارس اللواء جميل حسن خالل فترة الثورة سياسة تمييز طائفي مقيتة، حيث بادر إلى نقل 

الجيش،  صفوف  في  للخدمة  وإعادتهم  الجوية  املخابـرات  إدارة  من  الُسنة  والضباط  العناصر  معظم 

واستبدلهم بعناصر وضباط من الطائفة العلوية حتى بلغت نسبة العلوييـن في اإلدارة نحو %99.

المطارات  منها  وخاصة  العسكرية،  الوحدات  لكافة  مطلقة  صالحيات  حسن  اللواء  منح  كما 

ووحدات الدفاع الجوي والقوى الجوية، النتقاء العناصر والضباط من هذه الوحدات واالستحواذ على 

أسلحتها، والسيطرة على المطارات التابعة لها واستخدام طائراتها في مهام القمع الممنهج. 

تمت  التـي  القتل  عمليات  كافة  عن  مباشر  بشكل  المسؤوليـن  أحد  حسن  جميل  اللواء  ويعتبـر 

خاص،  بشكل  الحسن  سهيل  للعميد  اليد  أطلق  حيث  والمروحية،  الحربية  النظام  طائرات  بواسطة 
دون  المدنييـن  واعتقال  وتشريد  وقتل  لقصف  عام  بشكل  الجوية  املخابـرات  وأقسام  أفرع  ولرؤساء 

حسيب أو رقيب.

وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية تحدث اللواء جميل حسن عن ضرورة الحسم العسكري 

 في املجازر التـي ارتكبتها قوات النظام 
ً
على شاكلة ما وقع في مدينة حماة عام 1982، حيث كان مشاركا

بالمدينة وكان بـرتبة مالزم أول آنذاك، وتحدثت شهادات موثقة عن دور الحسن في قتل واعتقال وتعذيب 

عدد كبيـر من أهالي مدينة حماة، والمشاركة في عمليات اغتصاب النساء والفتيات لدى اجتياح المدينة. 

وهي السياسات نفسها التـي دأب على ممارستها واإليعاز باعتمادها في فروع إدارة املخابـرات الجوية 

منذ عام 2011، حيث تحدث عنصر أمن منشق يدعى »آفاق أحمد« عن تلقيه أوامر مباشرة من جميل 

الحسن بقتل كافة املحتجيـن المتوجهيـن لفك الحصار عن مدينة درعا بعد أن طوقتها قوات النظام، 

وهي الحادثة التـي سميت فيما بعد »مجزرة صيدا«، والتـي قتل خاللها حمزة الخطيب وتامر الشرعي إثر 

تعرضهما ألبشع عمليات التعذيب قبل مقتلهما حالهما كحال عشرات اآلالف من الشعب السوري.

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  ونقل 

في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15

العمليات  بوحدة  المديـر  مكتب  في   
ً
مساعدا وكان  »عمر«،  يدعى  منشق  مخابـرات  عنصر  عن  سوريا«، 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201611011020658565-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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الخاصة التابعة للمخابـرات الجوية فرع دمشق، قوله: إن عملية مجزرة صيدا تمت وفق أوامر مباشرة 
من قبل اللواء جميل حسن، وقد تمكن »مركز توثيق االنتهاكات« من توثيق 98 وفاة بدرعا في 29 نيسان 

 .
ً
2011، في حيـن قدر »عمر« أن عدد القتلى بلغ 120 شخصا

نائبه، فواز  الخاصة  العمليات  وحدة  حسن في  سهيل  مديـري، العقيد  »استشار  »عمر«:  وقال 
قبيـر، واتفقا على تنظيم كميـن للمتظاهريـن قرب اإلسكان العسكري في صيدا. تمت املحادثة في المكتب 
الذي أعمل فيه. كما ناقشا ما سُيقال لوسائل اإلعالم: حيث اتفقوا على القول أن من خرجوا في مسيـرات 
إلى درعا إسالمييـن جاؤوا الختطاف النساء واألطفال من مناطق يغلب عليها العنصر المسيحي. ثم رأيت 
 يتصل باللواء جميل حسن، مديـر املخابـرات الجوية، ليحصل على موافقته على العملية. وكان 

ً
سهيال

بينه وبيـن اللواء حسن خط مباشر، وقد استخدم هذا الخط. لم أتمكن من سماع ما قاله اللواء جميل 
حسن، لكن افترضت أنه وافق على المهمة، ألنه بعد ذلك بقليل، بدأت القوات تغادر القاعدة في المزة 
في  وضعوهم  قتلى  لمتظاهريـن   

ً
جثمانا  120 معهم  جلبوا  المساء،  في  القوات  عادت  وعندما  درعا.  إلى 

نزل الجثاميـن من الحافالت وسألت أحد الجنود عن 
ُ
. وقد رأيت القوات ت

ً
القاعدة، وكذلك 160 معتقال

عددهم. وكلفنـي سهيل الحسن بترتب قافلة لمصاحبة الشاحنات التـي ستعيد الجثث إلى درعا«. 

والمســؤولون عــن هــذه املجــزرة وغيـــرها مــن املجــازر فــي دمشــق وريفهــا وحلــب بشــكل مباشــر 
هم:

المنصباالسم

مديـر إدارة املخابـرات الجويةاللواء جميل حسن

اللواء أديب سالمة
 رئيــس فــرع املخابـــرات الجويــة 

ً
مديـــر إدارة املخابـــرات الجويــة وســابقا

فــي المنطقــة الشــمالية

رئيس فرع التحقيق في إدارة املخابـرات الجويةاللواء عبد السالم فجر محمود

اللواء غسان إسماعيل
العمليــات  فــرع  رئيــس   

ً
ســابقا الجويــة  املخابـــرات  إدارة  مديـــر  نائــب 

الجويــة املخابـــرات  إدارة  فــي  الخاصــة 

العقيد سهيل حسن
 رئيــس فــرع 

ً
رئيــس فــرع العمليــات فــي إدارة املخابـــرات الجويــة والحقــا

املخابـــرات الجويــة فــي المنطقــة الشــمالية

العقيد ق�ضي ميهوب
ضابط من االدارة، تم إرساله إلى درعا في بداية المظاهرات لإلشراف 

على العمليات هناك

كما ورد اسم اللواء جميل حسن في تقريـر لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في عام 2012، تحت 
السورية  االعتقال  مراكز  في  القسري  واالختفاء  والتعذيب  التعسفي  االعتقال  التعذيب:  »أقبية  عنوان 

https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
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منذ مارس/آذار 2011«، حيث وردت شهادات إدانته في الصفحات 49-50 من التقريـر.

البـريطانية، منذ عام 2011  األوربية، والعقوبات  اللواء جميل حسن خاضع للعقوبات  يذكر أن 
ضد  الجوية  املخابـرات  إدارة  عناصر  بها  يقوم  كان  التـي  العنف  عمليات  على  المباشر  إلشرافه  وذلك 

السورييـن.

في مجلس األمن ضمن قائمة تضم  السابقة  المتحدة  الواليات  باور، مندوبة  كما ذكرته سامانثا 
أسماء مسؤوليـن عسكرييـن في النظام عام 2016، مؤكدة وجود تقاريـر موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب 

بحق المدنييـن السورييـن بأشكال عدة، وتوعدتهم بالمالحقة.

والحقيقة هي إن إجرام اللواء جميل حسن قد فاق جميع أقرانه من قادة األجهزة األمنية، حيث 
، والقتلى منهم 

ً
المغيبيـن قسريا اعتقال، عدا عن عشرات آالف  إدارته حوالي 33 ألف مذكرة  أصدرت 

التعذيب  انسانيتك«  يحطم  »إنه  جراء التعذيب الممنهج، حيث تحدث  تقريـر منظمة العفو الدولية 
والمرض والموت في سجون سوريا عن أساليب التعذيب التـي مارستها أجهزة املخابـرات، ووثقت في تقريـر 
صدر عام 2015 بعنوان:  »لو تكلم الموتى« الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقالت السورية العديد 

من عمليات القتل التـي نفذتها تلك األجهزة بقيادة اللواء حسن.

اللواء جميل حسن هو األب الروحي للعميد سهيل الحسن وميليشياته، ولديه  جديـر بالذكر أن 
قام  وقد  النظام،  لعلم  إضافة  روسية  أعالم  بثالث  مكتبه  في  يحتفظ  حيث  روسيا،  مع  ممتازة  عالقة 
بتكريم عدد من المنتسبيـن لقوات »النمر«، ومنحهم شهادات تقديـر روسية تم إصدارها من قبل قائد 
القوات الروسية في سوريا. وفي 7 يوليو 2019 صدر قرار بإعفاء جميل الحسن من منصبه وتعييـن اللواء 

 له.
ً
غسان جودت إسماعيل خلفا

https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
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اللواء محمد ديب زيتون

موقع الخدمة الحالي

متقاعد

معلومات عامة

مكان الوالدة: الجبة - القلمون 

1951/5/20

االختصاص: إدارة املخابـرات العامة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

مديـر إدارة أمن الدولة 1
2012 ـــ 
2019

2009رئيس شعبة االمن السيا�ضي2

إدارة أمن الدولة3

في السنوات التـي سبقت الثورة كان اللواء محمد ديب زيتون يعمل في رئاسة شعبة األمن السيا�ضي، 
عرف 

ُ
ت والتـي  الدولة  أمن  إلدارة   

ً
مديـرا تعييـنه  تم  2012/7/18؛  بتاريخ  األزمة  خلية  انفجار  أعقاب  وفي 

 لمكتب األمن الوطني.
ً
 للواء علي مملوك والذي ُعيـن مديـرا

ً
باسم »جهاز املخابـرات العامة« خلفا

»إعالن  مجموعة  مع  التحقيق  ملفات  تولى  إنه  إذ  القمع؛  عمليات  في  قديم  سجل  زيتون  وملحمد 
القمع  ملفات  في  األسد  بشار  من  المقربيـن  من  زيتون  يعتبـر  الحيـن  ذلك  ومنذ   ،2007 عام  دمشق« 

السيا�ضي، خاصة وأن شعبة األمن السياسـي تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. 

ومن أبـرز االنتهاكات التـي تورط بها اللواء زيتون ما يلي: 

- كافة الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها عناصر شعبة األمن السياسـي خالل وجوده في منصب رئاسة 
الشعبة خالل الفترة الممتدة ما بيـن بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى تموز من عام 2012، وتم 
 تورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنييـن، حيث 

ً
 أمنيا

ً
وضعه على رأس قائمة من 77 مسؤوال

يؤكد تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Human Rights Watch«، الصادر بتاريخ 2011/12/15 
تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية األفراد والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا« تصدر فرع 
األمن السياسـي مشهد القمع في مدينة درعا، وتورطه في ارتكاب عدد من كبيـر من املجازر واالعتقاالت 
بحق المدنييـن، بما في ذلك اعتقال األطفال، وإطالق النار على متظاهريـن وقتل عدد منهم في عدة حوادث 
وقعت ما بيـن مارس وأبـريل 2011. األمر الذي دفع باالتحاد األوروبـي لفرض حظر سفر وتجميد أصول 

اللواء محمد ديب »2011/5/9« جراء دوره في “أعمال العنف ضد المتظاهرين«.

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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- وفي مقابالت مع أربع من ضحايا التعذيب أكدت منظمة ھيومن رايتس ووتش تورط اللواء محمد 
ديب زيتون باإلضافة لعدد من ضباط األمن السياسـي في ممارسة التعذيب الممنهج، وذلك وفق تقريـر 
أصدرته المنظمة عام 2012 بعنوان: »أقبية التعذيب: االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري 
من   59-55 الصفحات  في  الشهود  تحدث  حيث   ،»2011 مارس/آذار  منذ  السورية  االعتقال  مراكز  في 
التقريـر عن كيفية تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر إدارة األمن السيا�ضي، وفي أفرع األمن السياسـي 

في كّلٍ من إدلب، وحمص، والالذقية، ودرعا.

 عن كافة الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبهتا عناصر إدارة أمن 
ً
 مباشرا

ً
- ويعتبـر اللواء زيتون مسؤوال

الدولة منذ بداية تسلمه إدارة أمن الدولة في تموز 2012 وحتى اآلن، حيث تابع زيتون مسيـرته اإلجرامية 
 للواء علي مملوك، ومارست أفرع إدارة املخابـرات العامة تحت سلطته أسوأ أنواع التعذيب وامتهان 

ً
خلفا

اإلنسانية داخل سجونها، إضافة لجرائمها خارج تلك السجون، ويمكن العثور على توثيق دقيق لبعض تلك 
االنتهاكات في تقريـر منظمة العفو الدولية الصادر عام 2015 بعنوان: »الموت في كل مكان«)1( حول جـرائـم 

الحـرب وانتهاكات حقوق اإلنسان في حلب، وخاصة حول الجرائم التـي ارتكبها فرع أمن الدولة بحلب.

- كما تورط اللواء زيتون في عمليات القمع والحصار 
والتنكيل الجماعي بحق المدنييـن في حمص، وخاصة في حي 

.
ً
الوعر، والتـي أسفرت عن تهجيـر أهل الحي قسرا

السوري؛  الشعب  بحق  اإلجرامي  لسجله  ونتيجة 
فقد تم إدراج اللواء محمد ديب زيتون في قوائم العقوبات 
حيث   ، واألمريكية  والكندية)4(  واألوربية)3(  البـريطانية)2( 
علي  اللواء  مع  اإلجرامية  األعمال  من  العديد  في  اشترك 
الحساسية  ذات  الملفات  عدد  في  سوية  وعمال  مملوك 
وإجراء  عالقات  بإقامة  يتعلق  فيما   

ً
وخصوصا العالية 

اتصاالت مع أجهزة االستخبارات الخارجية، حيث سافرا 
إلى العديد من الدول، أبـرزها إيطاليا التـي زاروها منتصف 
عام 2016 عبـر طائرة خاصة والتقيا مسؤول املخابـرات 

الخارجية اإليطالية. وفي يوليو 2019، صدر قرار بإعفاء اللواء محمد ديب زيتون وتعييـن اللواء حسام لوقا 
 له.

ً
 إلدارة أمن الدولة خلفا

ً
مديـرا

العثور إال  التواصل االجتماعي، ولم يتم  وليس لزيتون ظهور إعالمي أو صورة منشورة في وسائل 
على الصورة المرفقة مع هذا التقريـر. 

وفي شهر يوليو 2019 صدر قرار بإحالة اللواء محمد ديب زيتون للتقاعد وتعييـن اللواء حسام 
 له.

ً
لوقا خلفا

)1(  للمزيد راجع الصفحة 44 من التقريـر.
)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 258.

)3(  ترتيبه في العقوبات األوربية 6.

)4(  ترتيبه في العقوبات الكندية 10.

https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2413702015ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2413702015ARABIC.PDF
https://m.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20110518.aspx
https://m.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20110518.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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اللواء حسام محمد لوقا

موقع الخدمة الحالي

مديـر إدارة املخابـرات العامة

معلومات عامة

مكان الوالدة: خناصر - حلب

االختصاص: ضابط في مخابـرات النظام

مواقع الخدمة السابقة

مالحظةاملوقعم

2019مديـر إدارة املخابـرات العامة1

2018رئيس شعبة األمن السيا�ضي2

3
معاون مديـر إدارة املخابـرات 

العامة
2016

4
رئيس فرع األمن السياسـي في 

حمص
2011

2011رئيس فرع األمن السياسـي في حماة5

شركسـي  وهو  الشرقي،  حلب  بـريف  خناصر  بلدة  من  لوقا  آنية  نوري  محمد  بن  حسام  ينحدر 
إلى وزارة الداخلية وكان وقتها  األصل)1(، تخرج من الكلية الحربية في عام 1984، ثم انتدب عام 1987 
بـرتبة مالزم حيث تم تعييـنه بقسم شرطة حي الشعار، وتدرج في الرتب واملناصب حتى تولى رئاسة قسم 
الشعار وهو بـرتبة مقدم، وتم ندبه إلى شعبة األمن السيا�ضي، حيث استلم رئاسة قسم أمن الشرطة في 

فرع حلب، ونقل بعد ذلك إلى قسم األمن السياسـي في عفرين.

 
ً
 لقسم الدارسات، وُعيـن بعد ذلك رئيسا

ً
قل لوقا إلى فرع دمشق حيث عيـن رئيسا

ُ
وفي فترة الحقة ن

لقسم قطنا باألمن السيا�ضي، ثم أعيد إلى فرع دمشق وخدم في تلك الفترة مع اللواء رفيق شحادة الذي 
 لرئيس فرع األمن السياسـي في حمص.

ً
كان يـرأس فرع األمن السياسـي في دمشق، وأصبح معاونا

نقله  تم  حيث   ،2009 عام  حتى  املنصب  في  وبقي  حمص  فرع  رئاسة  لوقا  تسلم   2004 عام  وفي 

 إلى مركز الشعبة بدمشق بتهمة هدر املال العام وباختالس أموال الدولة)2(، حيث قام ببناء منزل 
ً
تأديبيا

مخصص لرئيس الفرع كلف خزينة الدولة عشرات املالييـن وبشكل يتجاوز حدود املعقول وتمت إحالته 

)1(  نزح أجداد اللواء حسام لوقا إلى خناصر في املوجة الثالثة من موجات نزوح الشراكس في منطقة القوقاز على إثر 

الغزو الروسـي ألرا�ضي السلطنة العثمانية في الفترة ما بيـن 1918 - 1919.

ن حسام لوقا شبكات فساد مع محافظ حمص األسبق إياد غزال. )2(  كوَّ
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االستمرار  مجال  له  أتاحت  آنذاك  السياسـي  األمن  شعبة  رئيس  عند  حظوته  أن  إال  تحقيق،  لجنة  إلى 
بعمله في شعبة األمن السيا�ضي.

 لفرع األمن السياسـي بحماة، 
ً
ولدى اندالع االحتجاجات الشعبية في مارس 2011؛ ُعيـن لوقا رئيسا

حيث تورط في ارتكاب عدد من املجازر بحق أبناء املدينة التـي تم اجتياحها من قبل الجيش والشبيحة، 
 لرئيس اللجنة العسكرية واألمينة 

ً
 لفرع األمن السياسـي ونائبا

ً
وفي 2011/12/29 تم نقله إلى حمص رئيسا

كما  الفرع،  مبنى  داخل  التعذيب  وعمليات  املجازر  من  عدد  بارتكاب  الفترة  تلك  في  وتورط  املدينة،  في 
 
ً
اتهم بتجنيد عدد كبيـر من أهالي خناصر بـريف حلب الشرقي في امليليشيات التابعة للنظام، ولعب دورا
 في ضمان استمرار إمدادات النظام ملدينة حلب عن طريق خناصر بعد أن كان مقاتلو املعارضة 

ً
محوريا

قد سيطروا على الطريق الدولي دمشق-حلب املار بإدلب.

أحياء  من  للخروج  املعارضة  مقاتلي  مع  التفاوض  مهمة  لوقا  حسام  تولى   2014 مايو  شهر  وفي 
حمص القديمة، وبقي في رئاسة فرع األمن السياسـي في حمص حتى شهر حزيـران من عام 2016 حيث تم 

 ملديـر إدارة املخابـرات العامة اللواء محمد ديب زيتون.
ً
تعييـنه معاونا

أيار من عام 2017 وبعد تهجيـر أهالي حي الوعر تم اختيار اللواء حسام لوقا لرفع علم  في شهر 
 من املجازر، ولدى سيطرة قوات النظام على محافظة درعا؛ لعب 

ً
النظام في الحي الذي ارتكب به عددا

روسيا  أن  الوجهاء  يخبـر  وكان  الجمهوري  بالحرس  املحافظة  شباب  تجنيد  في   
ً
دورا لوقا  حسام  اللواء 

 للدور الذي مارسه في تلك 
ً
 في سوريا وأن الحامي الوحيد لهم هو النظام السوري. ونظرا

ً
لن تدوم طويال

 
ً
وزيـرا تعييـنه  تم  الذي  للواء محمد رحمون   

ً
السياسـي خلفا األمن  لشعبة   

ً
رئيسا تعييـنه  تم  الفترة؛ فقد 

للداخلية بتاريخ 2018/11/29.

 للواء محمد ديب زيتون، 
ً
 إلدارة املخابـرات العامة خلفا

ً
وفي 7 يوليو 2؛ ُعيـن اللواء حسام لوقا مديـرا

 له.
ً
كما تم تعييـن اللواء ناصر العلي خلفا

يذكر أن اللواء حسام لوقا مدرج في العقوبات البـريطانية واألوروبية والكندية بسبب مسؤوليته 
عن عدد من الجرائم التـي ارتكبها بحق الشعب السوري.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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اللواء ناصر العلي

موقع الخدمة الحالي

رئيس شعبة األمن السيا�ضي

معلومات عامة

مكان الوالدة: مقطع حجر- منبج -حلب

االختصاص: ضابط في شعبة األمن السيا�ضي

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2019رئيس شعبة األمن السيا�ضي1

2
رئيس فرع األمن السياسـي في 

دمشق
2014

3
رئيس فرع األمن السياسـي في 

طرطوس
2013

4
رئيس فرع األمن السياسـي في 

حلب للمرة الثانية
2012

5
رئيس فرع األمن السياسـي في 

درعا لثانـي مرة
2011

6
رئيس فرع األمن السياسـي في 

حلب ألول مرة

7
رئيس فرع األمن السياسـي في 

درعا ألول مرة

ينحدر ناصر العلي من قرية مقطع حجر التابعة ملنطقة منبج بـريف حلب الشرقي، وهو سنـي من 
عشيـرة الحديدين، وتربطه صلة قرابة بوزيـر الدفاع األسبق العماد فهد جاسم الفريج.

بـرتبة مالزم  الشرطة، وبعد تخرجه  كلية  في  املا�ضي  القرن  ثمانينيات  في  العلي  ناصر  اللواء  تطوع 
 بـرتبة مالزم أول في فرع األمن السياسـي 

ً
تم فرزه إلى شعبة األمن السيا�ضي، وتم تعييـنه بعد ذلك ضابطا

بحلب.

وفي األمن السيا�ضي، تنقل ناصر العلي في عدة أقسام هي: الدراسات والطالب واألحزاب، وانتدب إلى 
 بـرتبة رائد في فرع األمن السياسـي بديـر الزور، ثم 

ً
قسم األمن السياسـي في عفرين، وعيـن بعد ذلك ضابطا

قل إلى فرع التحقيق في دمشق بـرتبة مقدم، ونقل بعدها إلى فرع األمن السياسـي بدرعا حيث تمت ترقيته 
ُ
ن

 لفرع األمن السيا�ضي.
ً
لرتبة عقيد وتعييـنه رئيسا

 لفرع األمن السياسـي 
ً
ولدى اندالع االحتجاجات الشعبية في مارس 2011؛ كان ناصر العلي رئيسا
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 للمجرم 
ً
في مدينة حلب بـرتبة عميد، إال أن بشار األسد قرر إعادته إلى فرع األمن السياسـي بدرعا خلفا

قل من منصبه نتيجة األفعال الشنيعة التـي 
ُ
العميد املجرم عاطف نجيب )ابن خالة بشار األسد( والذي ن

تورط فيها وتسببت بحراك شعبـي كبيـر في املحافظة وتمتد بعد ذلك إلى باقي املحافظات السورية.

وفي أثناء خدمته بدرعا؛ شارك ناصر العلي في محاوالت إخماد الحراك الشعبي، وكان أحد الضباط 
الذي شاركوا في عمليات قوات النظام في محافظة درعا وباألخص بمركز املحافظة، حيث تم توجيه عدة 
تعذيب  بعمليات  القيام  عن   

ً
فضال سيئة  ظروف  في  املعتقليـن  باحتجاز  بالقيام  ناصر  للعميد  اتهامات 

ممنهجة بحقهم والتـي أدت ملقتل عدد كبيـر منهم تحت التعذيب.

كما عمد ناصر العلي إلى تشكيل ميليشيات موالية للنظام من أبناء قريته مقطع حجر وقسم من 
أبناء عشيـرة الحديديـن في املنطقة بالتعاون مع قريبه العماد فهد جاسم الفريج.

عيد تعييـن ناصر العلي 
ُ
ولدى دخول فصائل املعارضة مدينة حلب، وسيطرتهم على أجزاء منها؛ أ

الشعب  أبناء  بحق  ليتابع مسيـرته اإلجرامية  في أغسطس 2012،  باملدينة  السياسـي  األمن  لفرع   
ً
رئيسا

 إلفادة النقيب 
ً
السوري، إذ إنه لم يتوان عن املشاركة في قصف مدينة منبج التـي ينحدر منها، وذلك وفقا

املنشق عبدالرحمن التاجر الذي قال في شهادته: »العميد ناصر العلي رئيس فرع األمن السياسـي بحلب، 
هو املسؤول عن قصف مدينة منبج كونه ابن املدينة وكان هناك أشخاص يتواصلون مع العميد إلعطائه 
اإلحداثيات«)1(، كما أنه حّول أعلى املبنى الذي كان يقطن به بالقرب من منطقة الزهراء بمدينة حلب 

ملكان تمركز قناصة النظام.

 لفرع األمن السياسـي في املحافظة، حيث بقي 
ً
قل العلي إلى مدينة طرطوس رئيسا

ُ
وفي عام 2013 ن

 لفرع األمن السياسـي بدمشق في منتصف عام 2013.
ً
فيها لعدة أشهر ثم ُعيـن رئيسا

 
ً
 لشعبة األمن السياسـي خلفا

ً
وفي 7 يوليو 2019 صدر مرسوم بتعييـنه اللواء ناصر العلي رئيسا

 إلدارة املخابـرات العامة، وذلك عقب إزاحة اللواء ناصر ديب من 
ً
للواء حسام لوقا الذي تم تعييـنه مديـرا

 إلدارة األمن الجنائي من أجل إتاحة املجال 
ً
منصب معاون رئيس شعبة األمن السياسـي وتعييـنه مديـرا

 لشعبة األمن السياسـي كون ناصر ديب قبل ناصر العلي في تسلسل 
َ
لتسمية اللواء ناصر العلي رئيسا

األقدمية العسكرية.

يذكر أن اللواء ناصر العلي مدرج في العقوبات البـريطانية)2) واألوروبية)3) والكندية)4) منذ عدة 
سنوات بسبب مسؤوليته عن عدد من الجرائم التـي ارتكبها بحق الشعب السوري.

)1(  أورينت نت، نقيب اتهمته صحيفة نرويجية يـرد: أنا عبدالرحمن التاجر.. وهذه قصتي!،

  http://tiny.cc/xg4c9y

)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 36.

)3(  ترتيبه في العقوبات األوربية 105.

)4(  ترتيبه في العقوبات الكندية 110.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
http://tiny.cc/xg4c9y
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اللواء عبدالفتاح سليمان قدسية

موقع الخدمة الحالي

نائب مديـر مكتب األمن الوطني

معلومات عامة

مكان الوالدة: حماة 1953

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

القوات الخاصة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

نائب مديـر مكتب األمن الوطنـي 1
تموز 
2012

2
رئيس شعبة املخابـرات 

العسكرية
2009

2005مديـر إدارة املخابـرات الجوية3

4
ضابط في إدارة املخابـرات 

الجوية

الحرس الجمهوري5

القوات الخاصة6

عميد  رتبة  إلى  ُرقي  حيث  الجمهوري  الحرس  وفي  الخاصة،  القوات  في  قدسية  عبدالفتاح  خدم 
وأصبح من المقربيـن من باسل األسد، ثم انتقل إلى إدارة املخابـرات الجوية حيث تدرج بالرتب العسكرية 

حتى تولى قيادة إدارة املخابـرات الجوية عام 2005.

وتولى عملية التحقيق في اغتيال القيادي في »حزب هللا« اللبنانـي عماد مغنية بدمشق عام 2008، 
 لشعبة املخابـرات العسكرية عام 2009، واستمر في منصبه ذلك حتى تموز من عام 

ً
وُعيـن إثر ذلك رئيسا

 لمديـر مكتب األمن الوطنـي اللواء علي مملوك، وتعييـن اللواء رفيق شحادة 
ً
2012 حيث تم تعييـنه نائبا

 له. 
ً
خلفا

في  كثر  أعداء  وله  الطائفية،  ونزعته  المعارضيـن  مع  التعامل  في  بقسوته  قدسية  اللواء  ويعرف 
السلك األمنـي أبـرزهم اللواء جميل الحسن الذي يكن له عداوة شديدة.

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان اللواء عبدالفتاح قدسية على رأس شعبة 
 في عمليات القمع، كونها الجهاز األكبـر من بيـن أجهزة 

ً
 أسياسيا

ً
املخابـرات العسكرية، والتـي مارست دورا

املخابـرات األربعة التابعة للنظام، وكان اللواء عبدالفتاح قدسية أحد أعضاء خلية األزمة التـي تم تفجيـر 
مقرها في تموز من عام 2012.
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ويعتبـر قدسية أحد أكبـر الضباط المسؤوليـن عن الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها عناصر شعبة 
املخابـرات العسكرية خاصة وعناصر باقي األجهزة األمنية في سوريا، ومن أبـرز االتهامات الموجهة إليه:

* المسؤولية المباشرة عن كافة الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها عناصر شعبة املخابـرات العسكرية 
في الفترة الممتدة ما بيـن آذار 2011 وتموز 2012، وذلك خالل توليه منصب رئيس الشعبة، حيث كان 
 عن 

ً
يعتبـر مسؤوال في درعا ودمشق وريفها، كما  التعسفي  القمع واالعتقال  في عمليات  له دور أساسـي 

التـي تم ارتكابها في مدينة حماة قبل أن يسيطر عليها النظام بشكل كامل، وكذلك  الجرائم واالنتهاكات 
الجرائم واالنتهاكات في حمص وريفها وفي مدينة النبك.

شعبة  وأقسام  أفرع  في  ارتكابها  تم  التـي  واالنتهاكات  الجرائم  كافة  عن  المباشرة  المسؤولية   *
املخابـرات العسكرية سواء المركزية أو الفرعية في فترة رئاسته لها، وعلى رأسها: فرع فلسطين)1(، وفرع 
واألقسام،  األفرع  تلك  الدوريات)4(، وعن جرائم ضباط  المنطقة)3(، وفرع  العسكري)2(، وفرع  التحقيق 
العلي،  اللواء وفيق شحادة، والعميد ياسيـن ضاحي، والعميد وفيق ناصر، والعميد لؤي  وعلى رأسهم: 

والعميد محمد زمريني، والعميد مازن الكنج، والعقيد مفيد وردة، وغيـرهم.

في سوريا،  ارتكبتها أجهزة املخابـرات األربعة  التـي  الجرائم واالنتهاكات  المشتركة عن  المسؤولية   *
بحكم منصبه كنائب لمديـر مكتب األمن الوطنـي الذي يشرف على عمل هذه األجهزة.

التقاريـر  من  عدد  في  قدسية  الفـتاح  عـبد  اللـواء  اسم  ورد  فقد  اإلجرامي؛  لسجله  ونتيجة 
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  ومنها  سوريا  في  واالنتهاكات  الجرائم  وثقت  التـي   الدولية 
»Human Rights Watch«، الصادر بتاريخ 2011/12/15 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية األفراد 
والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا«، وتقريـر »أقبية التعذيب« الذي وثق االعتقال التعسفي 
قبل«  من  الرعب  هذا  مثل  نر  »لم  وتقريـر  السورية،  االعتقال  مراكز  في  القسري  واالختفاء  والتعذيب 
الذي وثق ارتكاب قوات األمن السورية جرائم ضد اإلنسانية في درعا، وتقريـر«لو تكلم الموتى« الوفيات 
املخابـرات  أجهزة  نفذها  التـي  القتل  عمليات  وثق  الذي  السورية«  المعتقالت  في  والتعذيب  الجماعية 
سجون  في  والموت  والمرض  التعذيب  إنسانيتك«  يحطم  »إنه  الدولية  العفو  وتقريـر منظمة  السورية، 

)1(  شهداء تحت التعذيب في فرع فلسطيـن 235: 

 https//:www.safmcd.com/martyr/index.php?id7=

)2(  شهداء تحت التعذيب في فرع التحقيق العسكري 248: 

 https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=5

)3(  شهداء تحت التعذيب في فرع المنطقة 227: 

 https//:www.safmcd.com/martyr/index.php?id4=

)4(  شهداء تحت التعذيب في فرع الدوريات 216: 

 https//:www.safmcd.com/martyr/index.php?id3=

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=7
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=5
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=4
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=3


148

سوريا« الذي وثق أساليب التعذيب الممنهجة التـي اتبعتها املخابـرات السورية في قمع الشعب السوري. 
كما تم إدراج اللواء عبدالفتاح قدسية في قوائم العقوبات البـريطانية)1( واألوربية)2( والكندية)3( واألمريكية 

بسبب مسؤوليته عن عدد كبيـر من الجرائم  واالنتهاكات التـي وقعت ضد المدنييـن.

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 218.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 9.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 13.

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20110518.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20110518.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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اللواء ناصر سميع ديب

موقع الخدمة الحالي

رئيس شعبة األمن السيا�ضي

معلومات عامة

مكان الوالدة: جبلة - الالذقية

االختصاص: الشرطة - األمن السيا�ضي

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2019مديـر إدارة األمن الجنائي1

2
نائب رئيس شعبة األمن 

السيا�ضي
2018

3
معاون رئيس شعبة األمن 

السياسـي بدمشق
2017

4
رئيس الفرع االقتصادي باألمن 

السياسـي في دمشق
2011

5
رئيس فرع األمن السياسـي في 

حماة
2009

6
رئيس فرع األمن السياسـي في 

الالذقية
2004

1995ضابط في األمن السيا�ضي7

ينحدر اللواء ناصر ديب من منطقة جبلة التابعة ملحافظة الالذقية من عائلة علوية. انتسب في 
مطلع ثمانينيات القرن الما�ضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها بـرتبة مالزم باختصاص شؤون إدارية. وفي 
السورية  باملحافظات  الشرطة  قيادات  من  عدد  في  عمل  حيث  الداخلية  وزارة  إلى  ندبه  تم   1987 عام 

كضابط في أقسام المالية وأقسام اآلليات والمركبات.

الالذقية وحلب  في فروع  إلى شعبة األمن السيا�ضي، حيث عمل كضابط  وفي عام 1995 تم فرزه 
 لفرع األمن السياسـي في الالذقية، واستمر بها حتى عام 

ً
ودرعا وحماة، وفي عام 2004 تم تعييـنه رئيسا

 لفرع األمن السياسـي بها حتى آب 2011، وتسبب في هذه الفترة 
ً
2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيسا

بقتل عدد من المدنييـن المشاركيـن في االحتجاجات السلمية. 

وفي العام نفسه؛ ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقاريـر طبية مزورة إلثبات ذلك، 
اللواء محمد ديب  إلى مقر شعبة األمن السياسـي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك  وتم نقله 

لف بـرئاسة الفرع االقتصادي حتى عام 2017.
ُ
زيتون، حيث ك

 لرئيس شعبة األمن السياسـي حتى تاريخ 2019/7/7، 
ً
واستمر اللواء ناصر ديب في منصبه معاونا



150

منصب  من  إزاحته  تمت  حيث  الداخلية،  لوزارة  التابعة  الجنائي  األمن  إلدارة   
ً
مديـرا تعييـنه  تم  حيث 

 لشعبة األمن 
ً
معاون رئيس شعبة األمن السياسـي من أجل إتاحة املجال لتسمية اللواء ناصر العلي رئيسا

السياسـي كون ناصر ديب يأتـي قبل ناصر العلي في تسلسل األقدمية العسكرية.

 
ً
وتتحدث املصادر عن جمع اللواء ناصر ديب ثروة كبيـرة تقدر بمالييـن الدوالرات وامتالكه عددا

من السفن التجارية، وذلك من خالل استغالل الوظائف التـي توالها، حيث ُيتهم بتلقي الرشوة والفساد 
واالختالس، كما يصفه املقربون منه بضعف الشخصية والخوف وعدم القدرة على القيادة.
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اللواء طالل شفيق مخلوف

موقع الخدمة الحالي

قائد الحرس الجمهوري

معلومات عامة

مكان الوالدة: القرداحة - الالذقية 1958/12/1 

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

الحرس الجمهوري

مواقع الخدمة السابقة

مالحظةاملوقعم

2016قائد الحرس الجمهوري1

2015نائب قائد الحرس الجمهوري2

2011قائد اللواء 105 حرس جمهوري3

بسرعة  واملناصب  الرتب  في  وترقى  السوري،  الجيش  في  مبكرة  مرحلة  منذ  مخلوف  طالل  التحق 
كبيـرة نتيجة النتمائه إلى عائلة مخلوف التـي تنحدر منها أنيسة مخلوف والدة بشار األسد، باإلضافة إلى 

قربه من باسل األسد حيث انتسب معه لدورة املهندسيـن القيادييـن.

 للواء »105 حرس جمهوري« بـرتبة 
ً
ومع اندالع الثورة السورية عام 2011؛ كان طالل مخلوف قائدا

عميد، وهو لواء هجومي من ألوية الحرس الجمهوري، وكان له دور بارز في عمليات قمع وقتل املحتجيـن 
العزل المشاركيـن في المظاهرات السلمية واالعتصامات بدوما وحرستا في ريف دمشق، وكذلك في نوى 

بمحافظة ردعا. 

في تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش«  ونتيجة لسجله اإلجرامي، فقد ورد اسم طالل مخلوف 
»Human Rights Watch«، الصادر بتاريخ 2011/12/15 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية األفراد 
والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا« ، وبحسب شهادات مقاتليـن من »اللواء 105« الذي كان 
التـي  القتل  أوامر  األمثلة على  المتظاهرين، ومن  النار على  بإطالق  أمر  فإنه قد  يقوده طالل مخلوف، 

وثقتها »هيومن رايتس ووتش«:

أكد  والذي   ،2011 نيسان  في  بدوما   
ً
متمركزا كان  الجمهوري،  الحرس  من  جندي  »أحمد«،   -

»وقف  بـ  شفهية  أوامر  وحدته  أعطى  جمهوري«،  حرس   105« اللواء  مخلوف قائد  طالل  أن العميد 
المظاهرات وإطالق النار إذا رفض الناس التفرق«.]52[

مخلوف أعطى  طالل  أن العميد  بدوره  أكد  والذي   ،»105« اللواء  من  آخر  جندي  »جمال«،   -

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
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: »في 27 آب كنا على مقربة من مشفى الشرطة في 
ً
أوامر شفهية بـ »إطالق النار على المتظاهرين«، قائال

حرستا. تقدم مّنا حوالي 1500 متظاهر مطالبيـن باإلفراج عن متظاهر مصاب كان داخل المستشفى، 
 من الجيش وحوالي 50 

ً
كانوا يـرفعون أغصان الزيتون، ولم تكن معهم أسلحة. كان هناك نحو 35 جنديا

اقترب  آلي. عندما   سيارة جيب عليها مدفع 
ً
أيضا كان معنا  التفتيش،  نقطة  املخابـرات عند   من 

ً
عنصرا

العميد.  من  هذا  نفعل  بأن  أوامر  وتلقينا  سبق  النار.  فتحنا  متر،   100 عن  تقل  لمسافة  المتظاهرون 
أصيب خمسة متظاهريـن بالرصاص، وأعتقد أنه قد مات واحد أو اثنيـن منهم«.

نهاية عام 2011، كان طالل مخلوف من ضمن 19  التـي أصدرتها سويسرا  العقوبات  قائمة  وفي 
شخصية عسكرية ومدنية، كما أنه خاضع لعقوبات رديفة من قبل االتحاد األوربـي نتيجة الجرائم التـي 

ارتكبها أو شارك في ارتكابها بحق المدنييـن.

وكذلك   ،2015 عام  منذ  البـريطانية  الحكومة  من  لعقوبات  مخلوف  طالل  اللواء  يخضع  كما 
»لعقوبات الخزانة األمريكية« منذ بداية عام 2017 باإلضافة، وذلك في قائمة نشرتها الخزانة األمريكية 
ارتكاب  في  لدورها  السوري،  للنظام  تتبع  أخرى  كيانات  وستة  السوري،  النظام  في   

ً
مسؤوال  17 تضم 

النظام السوري لجرائم وحشية ضد أبناء الشعب السوري.

وتشيـر المصادر إلى استخدام مستودعات اللواء »105« الذي كان يقوده طالل مخلوف من أجل 
نقل مواد كيميائية على  تم  العملية، حيث  للبحوث  التابع  »المعهد 1000«  تخزيـن مواد كيميائية من 
مدار أسبوع قبل قدوم المراقبيـن الدولييـن إلى سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2118، في 

نيسان 2013.

ولطالل مخلوف دور بارز في إبـرام صفقات السالح التـي تم استخدامها ضد المدنييـن العزل، حيث 
كشفت مصادر عسكرية عن قيامه بإبـرام صفقة سالح أمريكية الصنع من أوكرانيا نهاية عام 2014، 
وذلك عن طريق ضابط في وزارة الدفاع األوكرانية يسمى Peter Mehed، حيث تم شحن تلك األسلحة 
المستندات  وعلى  األوكرانية،  باللغة  التقريـر  كامل  على  االطالع  ويمكن  أوديسا،  ميناء  عبـر  سوريا  إلى 

المتعلقة به في نهاية هذا التقريـر.

 للواء بديع 
ً
 للحرس الجمهوري خلفا

ً
وفي مطلع كانون الثانـي 2016، ُعيـن اللواء طالل مخلوف قائدا

قيادته  تحت  الجمهوري  للحرس  وكان  السابقة،  الفترة  في  له   
ً
نائبا طالل  اللواء  كان  حيث  علي،  حسن 

كل  بمنح  عليها  السيطرة  بسط  عقب  قام  حيث  الشرقية،  بحلب  كبت 
ُ
ارت التـي  املجازر  في  األبـرز  الدور 

بنـي زيد والليـرمون  في مناطق  ليـرة سورية، وخاصة  المعركة مكافأة مقدارها 50 ألف  في  جندي شارك 
والكاستيل، وكذلك للجنود الذيـن قاتلوا في ميدعا وحوش الفارة بغوطة دمشق.

كما شاركت قوات الحرس الجمهوري تحت قيادته في الجرائم واالنتهاكات التـي وقعت أثناء حملة 
النظام للسيطرة على وادي بـردى وعلى الغوطة الشرقية، ويتحمل اللواء طالل كافة الجرائم التـي ارتكبها 
تل اآلالف 

ُ
اللواء »105« بشكل خاص والحرس الجمهوري بشكل عام طوال فترة قيادته لهما، حيث ق

وشرد مئات اآلالف من أبناء حلب وحمص ودمشق وريف دمشق في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية 
ووادي بـردى.

https://goo.gl/EuPwLP
https://goo.gl/EuPwLP
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/149465
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العباس  الفضل  أبـي  ميليشيات  في  القيادي  عجيب  أبـي  المدعو  مع  مخلوف  طالل  اللواء  تجمع  صورة 
والتـي تم إلحاقها بالحرس الجمهوري
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اللواء جمال محمود يونس

موقع الخدمة الحالي

رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في املنطقة الشرقية

معلومات عامة

مكان الوالدة: منطقة القرداحة - الالذقية

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في 

املنطقة الشرقية
2018

2
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في 

حمص
 - 2016

2017

3
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في 

حماة
كما تولى رئاسة اللجنة في 2017

 -2014
2015

قائد الفوج 555 – الفرقة 44
 - 2011

2013

واسعة  وانتهاكات  إنسانية  جرائم  ارتكبت  التـي  الشخصيات  أبـرز  من  يونس  جمال  اللواء  يعد 
للفوج   

ً
قائدا يونس  كان  عام 2011،  السلمية  االحتجاجات  بداية  ففي  السوري،  الشعب  ضد  النطاق 

بمهام  كلفه  الذي  بماهر األسد  بـرتبة عميد ركن، وربطته عالقة وطيدة   الرابعة  للفرقة  التابع   »555«
بمعضمية  وقعت  التـي  االنتهاكات  في  دموي  سجل  له  وكان  دمشق،  ريف  محافظة  في  المتظاهريـن  قمع 
الشام، وداريا، والقابون، وزملكا بـريف دمشق، باإلضافة إلى العمليات التـي تمت تحت قيادته في مدينة 
نوى بـريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطالق النار على المتظاهريـن واالعتقال التعسفي 

لشبان تلك المناطق.

وال يتحفظ يونس على نزعته الطائفية المغالية، وحقده الدفيـن على مخالفيه من أبناء الطوائف 
العلوي،  املجلس  أعضاء  أحد  وأنه  العلوية  الطائفة  شيوخ  من  والده  أن  القول  على  دأب  إذ  األخرى، 
طائفية   وانتهاكات واسعة على أسسس  مما دفعه الرتكاب جرائم  لطائفته،  أعداء  السنة  أبناء  واعتبار 
بحتة، حيث شارك إثر نقله مع وحدته العسكرية )الفوج 555( إلى محافظة حمص أواخر عام 2011 في 
األعمال القتالية بأحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وتورط من خالل هذه األعمال بقتل المئات من 
المتاحة لدى وحدته ضد  أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة األسلحة  نتيجة إعطائه  المدنييـن 

المدنييـن، ومنها: العربات المدرعة »BMP«، والمدافع الرشاشة، والهاون، وراجمات الصواريخ الكورية.

 
ً
يونس مسؤوال اللواء جمال  يعتبـر  في درعا وحمص وريف دمشق،  الدموي  إلى سجله  وباإلضافة 
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بصورة مباشرة عن الدمار والقتل والتهجيـر الذي حصل في مدينة حماة وريفها الشرقي والجنوبـي وريف 
حماة الشمالي إضافة إلى ريف إدلب الجنوبـي خالل الفترة 2012-2013، حيث قام الفوج »555« تحت 
إمرته بجرائم واسعة النطاق، وتم تكريمه من قبل مركز اإلمام المهدي »الشيعي« مكافأة على الجرائم 

التـي ارتكبها في تلك المنطقة.

وفي أثناء خدمته بـريف حماة الشرقي تورط جمال يونس في تجارة النفط مع تنظيم »داعش« قبل 
انحساره من ريف حماة الشرقي، حيث ورد اسمه في بـرقية مسربة بهذا الخصوص تحمل الرقم 4211 

تاريخ 2015/1/22 صادرة عن الفرع »219« التابع لشعبة املخابـرات العسكرية.

الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  في  اسمه  ورد  كما 
بتاريخ 2011/12/15 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية األفراد والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية 
 للمقاتل المنشق عن الفوج 555 »أسامة« فإن قائد الفوج جمال يونس: أعطى أوامر 

ً
في سوريا« ، ووفقا

شفهية بإطالق النار على المتظاهريـن أثناء انتشار قواته بالمعضمية في ضواحي دمشق.

من  ورقة  إمرته  تحت  للضباط  قدم  يونس  جمال  أن  »عمران«  يدعى  آخر  منشق  عسكري  وأكد 
ماهر األسد تتضمن تعليمات »باستخدام كل الوسائل الممكنة« لقمع المتظاهرين؛ »فصوب الضباط 

بنادقهم نحونا وهددونا بالقتل إن لم نطلق النار مباشرة على المتظاهرين«. 

ودفع تراكم األدلة الموثقة ضد جمال يونس باملجلس األوروبـي إلضافته ضمن قائمة العقوبات 
التـي صدرت عام 2012. إال أن ذلك لم يـردعه عن االستمرار في سجله اإلجرامي؛ ففي عام 2014؛ ُعيـن 
 للواء شوقي يوسف إضافة 

ً
 للجنة األمنية والعسكرية في محافظة حماة خلفا

ً
اللواء جمال يونس رئيسا

حق  في  مسبوقة  غيـر  جرائم  ارتكاب  المرحلة  تلك  في  املحافظة  وشهدت   ،»555« للفوج  كقائد  لعمله 
 
ً
خلفا المهمة  بهذه  تكليفه  عقب  الخامس  بالفيلق  مقاتليـن  تجنيد  في  الشروع  إلى  باإلضافة  المدنييـن، 

 للجنة األمنية والعسكرية في محافظة 
ً
للواء موفق أسعد نائب لرئيس هيئة األركان العامة. كما ُعيـن رئيسا

حمص في الفترة الممتدة بيـن عامي 2016 و2017. وفي 2018/2/21، صدر قرار من بشار األسد بتعييـنه 
 للواء 

ً
 اللجنة األمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية ليكون مركز عمله بمحافظة ديـرالزور خلفا

ً
رئيسا

شوقي يوسف.

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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السنةالرابطالعنوانم

رئيس  يونس  جمال  العميد 
اللجنة االمنية في حماة يتجول 
في مورك ويلتقي العقيد سهيل 

الحسن

https://goo.gl/5RnJfT2014

العميد جمال يونس مع اللواء 
سهيل  العميد  الحسن  جميل 

الحسن في ريف حماة
2015

https://goo.gl/5RnJfT


163

اللواء رفيق محمود شحادة

موقع الخدمة الحالي

تحت تصرف القائد العام للجيش والقوات املسلحة

معلومات عامة

مكان الوالدة: مواليد 1954 قرية الشراشيـر - جبلة - 
الالذقية

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

الحرس الجمهوري

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
تحت تصرف القائد العام للجيش 

والقوات املسلحة
2017

2
رئيس اللجنة األمنية في املنطقة 

الشرقية
2017

2016هيئة التدريب في وزارة الدفاع3

رئيس شعبة األمن العسكري4
 -2012
2015

نائب رئيس شعبة األمن العسكري5
-2011
2012

2012رئيس اللجنة األمنية في حمص6

2010رئيس الفرع 293 شؤون الضباط 7

فرع األمن العسكري في طرطوس8

2004فرع األمن السياسـي في دمشق9

2000كتيبة حراسة حافظ األسد10

ضابط في الحرس الجمهوري11
قبل 
1999

 
ً
ُيعد اللواء رفيق شحادة من ضباط الحرس القديم، وأبـرزهم في المرحلة الجديدة، حيث كان قائدا

الهمة شاليش  ذو  اللواء  مع  إثر خالف  بـرتبة عميد حتى عام 2000. وعلى  لكتيبة حرس حافظ األسد 

قل رفيق إلى األمن السيا�ضي؛ حيث ترأس فرع األمن السياسـي في منطقة الميسات بدمشق، ثم عاد إلى 
ُ
ن

 لفرع األمن العسكري في طرطوس، ومن ثم 
ً
الحرس الجمهوري لفترة من الزمن، وعيـن بعد ذلك رئيسا

 للفرع »293« املختص بشؤون الضباط التابع لشعبة املخابـرات العسكرية ومقره دمشق.
ً
رئيسا

األمنية  اللجنة  رئيس  رفيق شحادة يشغل منصب  كان  السورية عام 2011؛  الثورة  اندالع  ولدى 

والعسكرية بحمص، كما تولى منصب نائب رئيس شعبة املخابـرات العسكرية التـي كان يـرأسها اللواء علي 

مملوك قبله.
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 عن مجزرة الساعة في مدينة حمص، والتـي راح ضحيتها 
ً
 مباشرا

ً
ويعتبـر اللواء رفيق شحادة مسؤوال

مئات القتلى والجرحى من أبناء مدينة حمص، إضافة لمسؤوليته عن كافة االنتهاكات التـي ارتكبتها قوى 
 في بابا عمرو وتلبيسة والرستن.

ً
األمن بمحافظة حمص وخصوصا

 لشعبة املخابـرات العسكرية 
ً
وعلى إثر تفجيـر »خلية األزمة )2012( ُعيـن اللواء رفيق شحادة رئيسا

 لمكتب األمن الوطني. 
ً
 للواء علي مملوك الذي أصبح رئيسا

ً
خلفا

 من بيـن األجهزة األمنية للنظام – 
ً
وفي أثناء رئاسته لهذا الجهاز – الذي يعتبـر األكثر قوة وتعدادا

مارس شحادة وعناصره مختلف االنتهكات والممارسات اإلجرامية بحق السورييـن، حيث تورط في قتل 
واعتقال وتغييب عشرات اآلالف من السورييـن، إضافة إلى اغتصاب المئات من النسوة في أقبية شعبة 
املخابـرات العسكرية، واعتقال وقتل المئات من الضباط والعسكرييـن بتهمة معارضة النظام أو شبهة 

االنشقاق عنه.

للجيش  العام  القائد  تصرف  تحت  شحادة  رفيق  اللواء  بوضع  قرار  صدر  2015؛  آذار  شهر  وفي 
 منه اللواء محمد محال، وذلك نتيجة مسؤولية اللواء 

ً
والقوات المسلحة »بشار األسد«، وتم تعييـن بدال

رفيق شحادة عن مقتل اللواء رستم غزالي رئيس شعبة األمن السياسـي آنذاك بعد ضربه من قبل عناصر 
شحادة نتيجة خالفات تتعلق بالفساد.

 يذكر أن اللواء رستم الغزالي من األشخاص المتهميـن باغتيال رئيس الوزراء اللبنانـي األسبق رفيق 
الحريـري عام 2005، إضافة للواء غازي كنعان والذي صادف أنه انتحر عام 2005 في مكتبه في ذات 
تل في ديـرالزور في 2013، مما يثيـر شبهة تصفية جميع 

ُ
العام، يضاف إليهما اللواء جامع جامع والذي ق

األشخاص الذيـن لهم عالقة باغتيال رفيق الحريـري.

 تناول تفاصيل الدعوى التـي رفعها أقرباء 
ً
وفي تموز 2016 أصدرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريـرا

المراسلة الصحفية ماري كولفيـن )رقم »cv-1:16 Case-01423«( أمام محكمة فيدرالية في العاصمة 
الصحفية  أقرباء  اتهم  حيث   ،2016/7/9 بتاريخ  السورية  العربية  الجمهورية  ضد  واشنطن  األمريكية 
عشرة مسؤوليـن سورييـن، أبـرزهم: ماهر األسد وعلي مملوك ورفيق شحادة بتهمة قتل كولفيـن بحي بابا 
عمرو في 2012/1/22، وبقتل المصور الصحفي الفرنسـي ريمي أوشليك، عبـر قصف قوات النظام أحد 

األبنية التـي كان يستخدمهما المراسالن كمركز صحفي.

وقدمت العائلة عدة أوراق رسمية تثبت قيام النظام السوري باستهداف المركز اإلعالمي بقذائف 
وصول  شحادة  رفيق  ونائبه  مملوك  علي  اللواء  علم  إلى  تناهى  أن  بعد  وذلك  القتل،  بهدف  المدفعية 
الصحفييـن، كولفيـن وأوشليك، إلى حي بابا عمرو بحمص من خالل جهات استخباراتية بلبنان في شباط 
2012. وفي 2012/2/21؛ اعترضت شعبة االستخبارات العسكرية إشارات هواتف الصحفييـن، حيث 
اتصل أحد املخبـريـن التابعيـن للشعبة في بابا عمرو بالمدعو خالد فارس )أحد قادة ميليشيات »فرقة 
تم  فقد  ذلك  على  وبناء  اإلعالمي،  المركز  موقع  له  وحدد  للنظام(  موالية  محلية  ميلشيا  وهي  الموت« 
استهداف المركز فجر يوم 2012/2/22 بقذائف المدفعية مما أدى لمقتل كولفيـن وأوشليك، وإصابة 
الصحفية الفرنسية أديت بوفيـر التـي تمكنت من العبور إلى لبنان بـرفقة زميلها الصحفي ويليام دانيال.

https://goo.gl/DWsKM3
https://goo.gl/DWsKM3
https://goo.gl/XSFSLi
https://goo.gl/XSFSLi
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 للجنة 
ً
 بتعييـن اللواء رفيق شحادة رئيسا

ً
وفي شهر حزيـران من عام 2017 أصدر بشار األسد قرارا

 للواء موفق أسعد نائب رئيس هيئة األركان العامة، حيث 
ً
العسكرية واألمنية في المنطقة الشرقية، خلفا

أثناء رئاسته للجنة العسكرية واألمنية في المنطقة الشرقية، وخاصة في  بانتهاكات واسعة النطاق  قام 
مدينة ديـر الزور.

الفساد  في  أوغل  حيث  النظام؛  سلك  في  للجدل  إثارة  الضباط  أكثر  من  شحادة  رفيق  ويعتبـر 
واستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، إذ عيـن ابنه مضر في وزارة الخارجية السورية وقام بتحويله 
 تم نقله إلى السفارة السورية في 

ً
إلى دبلوماسـي ليعمل في السفارة السورية في لندن، وعند إغالقها الحقا

 أن تعليم مضر بن رفيق شحادة ال يتجاوز الثانوية العامة، وله أخويـن هما: »اإلعالمي« 
ً
أوكرانيا، علما

 في الجيش السوري.
ً
شريف شحادة، وآخر يعمل ضابطا

كانوا  الذيـن  النظام  ضباط  من  عدد  تصفية  في  دور  شحادة  لرفيق  فإن  موثقة  لمعلومات   
ً
ووفقا

يملكون معلومات حساسة من شأنها أن تؤثر على النظام السوري لدى املجتمع الدولي وقضية قتل رفيق 
الحريـري، وأبـرزهم: 

 لفرع األمن السياسـي 
ً
- اللواء غازي كنعان الذي قتل عام 2005، عندما كان رفيق شحادة رئيسا

 لشعبة األمن السيا�ضي.
ً
 للداخلية وقبلها رئيسا

ً
بدمشق، وكان غازي كنعان آنذاك وزيـرا

شعبة  لرئيس   
ً
نائبا شحادة  رفيق  وكان   ،2013 عام  الزور  بديـر  قتل  الذي  جامع  جامع  اللواء   -

وتفيد  الزور،  ديـر  في  العسكرية  املخابـرات  لفرع   
ً
رئيسا جامع  جامع  اللواء  وكان  العسكرية،  املخابـرات 

اللواء جامع جامع لجماعات منسوبة للمعارضة  اللواء رفيق شحادة مكان تواجد  المعلومات بتسريب 
بهدف التخلص منه. 

املخابـرات  لشعبة   
ً
رئيسا شحادة  رفيق  اللواء  وكان   ،2015 عام  قتل  الذي  غزالي  رستم  اللواء   -

 لشعبة األمن السيا�ضي. 
ً
العسكرية، في حيـن كان اللواء رستم غزالي رئيسا

 
ً
رئيسا شحادة  رفيق  اللواء  وكان   ،2017 عام  بديـرالزور  قتل  الذي  الديـن  زهر  عصام  العميد   -

للجنة األمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية، وكان هناك خالف شديد بيـن المذكوريـن أعاله باإلضافة 
تل 

ُ
 لفرع املخابـرات العسكرية في ديـرالزور والذي ق

ً
للعميد جمال رزوق الذي كان في الفترة نفسها رئيسا

 مطلع عام 2018.
ً
الحقا

المسؤوليـن  أبـرز  من  شحادة  رفيق  اللواء  يعتبـر  النظام؛  ضباط  تصفية  في  دوره  إلى  وباإلضافة 
التـي توالها،  في ارتكاب الجرائم بحق السورييـن، وذلك من خالل المسؤوليات والمناصب  النظام  لدى 
بقتل  عسكرية  أوامر  حمص  محافظة  في  والعسكرية  األمنية  للجنة  كرئيس  عمله  خالل  أصدر  حيث 
المتظاهرين، وتورط في ارتكاب جرائم ضد النساء واألطفال بصورة ممنهجة، حيث ينسب إليه القول إن 

المدنييـن من أهل هذه المناطق يمثلون: »القاعدة والحاضنة الشعبية لإلرهابييـن«.

وفي فترة ترؤسه لشعبة املخابـرات العسكرية؛ أصدر شحادة أوامر لرؤساء فروعه في املحافظات 
 في ذلك قربه 

ً
باستخدام األسلحة الثقيلة ضد المدنييـن، واستهداف المناطق اآلهلة بالسكان، مستغال

من القيادة السورية وسطوته وسيطرته على الجيش وقوى األمن.
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العسكرية  االستخبارات  فروع  في  سوري  مواطن  ألف  مئة  نحو  توقيف  عن   
ً
مسؤوال يعتبـر  كما 

المنتشرة بمختلف املحافظات دون مسّوغ قانوني، وهو المسؤول األول كذلك عن املجازر التـي ارتكبت 
في السجون العسكرية والمشافي العسكرية باعتبار تبعية هذه الوحدات له. 

ونتيجة لسجله اإلجرامي؛ فإن اللواء رفيق شحادة يخضع »لعقوبات الخزانة األمريكية« منذ عام 
 في النظام السوري، وستة كيانات أخرى تابعة للنظام لدورها في ارتكاب 

ً
2017 باإلضافة إلى 17 مسؤوال

النظام السوري لجرائم وحشية ضد أبناء الشعب السوري.

السنةالرابطالعنوانم

تقريـر صحيفة النيورك تايمز بخصوص مقتل 
الصحفية كولفيـن واتهام اللواء رفيق شحادة

https://goo.gl/DWsKM32016

 ملف الدعوى الرسمي الذي يحمل الرقم
01423-cv-1:16 Case 

المؤلف من 33 صفحة باللغة اإلنكليزية

حيث تكرر اسم اللواء رفيق شحادة سبع مرات
https://goo.gl/XSFSLi

2016

عقوبات الخزانة االمريكية على 6 مؤسسات 
و18 شخصية في النظام السوري من ضمنهم 

اللواء رفيق شحادة
https://goo.gl/EuPwLP2017

https://goo.gl/hn83YZ2017اللواء رفيق شحادة - قناة المنار

اللواء رفيق شحادة ينهئ قوات النظام بفك 
الحصار عن مدينة ديـرالزور

https://goo.gl/RgKdgE2017

زيارة العماد فهد جاسم الفريج لديـرالزور 
ويظهر اللواء رفيق شحادة بجانبه

https://goo.gl/9aBX4G2017

زيارة العماد علي عبد هللا أيوب لديـرالزور 
ويظهر اللواء رفيق شحادة بجانبه

https://goo.gl/36t2nM2017

https://goo.gl/E6qMyd2017مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية

https://goo.gl/EuPwLP
https://goo.gl/EuPwLP
https://goo.gl/DWsKM3
https://goo.gl/XSFSLi
https://goo.gl/EuPwLP
https://goo.gl/hn83YZ
https://goo.gl/RgKdgE
https://goo.gl/9aBX4G
https://goo.gl/36t2nM
https://goo.gl/E6qMyd
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اللواء وجيه يحيى محمود

معلومات عامة

مكان الوالدة: طرطوس

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة - القوات 
الخاصة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في الالذقية
2013

2012قائد الفيلق الثالث2

3
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في حماة
2012

2012قائد الفرقة 18 دبابات4

يعتبـر اللواء وجيه محمود من أقدم المتهميـن بارتكاب الجرائم واالنتهاكات بحق الشعب السوري، 
وذلك منذ ثمانينات القرن المنصرم، حيث كان من ضمن المشاركيـن في مجزرة حماة عام 1982 والتـي 
راح ضحيتها عشرات األلوف من القتلى من أبناء المدينة، وكان حينها بـرتبة مالزم أول في مالك اللواء 47 

دبابات الذي اجتاح المدينة مع سرايا الدفاع والحرس الجمهوري. 

 للفرقة »18« دبابات في مدينة 
ً
ومنذ ذلك الحين؛ تدرج اللواء وجيه محمود حتى تم تعييـنه قائدا

حمص لدى اندالع االحتجاجات السلمية، حيث أوكلت إليه مهمة نشر عناصر فرقته وآلياتهم الثقيلة في 
مدينة حمص في نيسان 2011.

باقتحام   )18 للفرقة   
ً
قائدا )بصفته  وجيه  اللواء  لف 

ُ
ك فقد  السابق؛  اإلجرامي  لرصيده   

ً
ونظرا

المدينة مرة أخرى بتاريخ 2011/7/31 بعد حصارها لشهر كامل، وأسفرت العمليات العسكرية آنذاك 
 وإصابة عدد كبيـر من أهالي المدينة.

ً
عن مقتل حوالي 95 مدنيا

ثم شاركت دبابات الفرقة 18 بعد ذلك في معارك حي بابا عمرو بحمص، حيث يعتبـر اللواء وجيه 
عن  المسؤوليـن  أحد  وهو  الفرقة،  نفذتها  التـي  والتهجيـر  القتل  عمليات  عن   

ً
مباشرا  

ً
مسؤوال محمود 

 ،2016 تموز  في  أوشليك  ريمي  الفرنسـي  الصحفي  والمصور  كولفيـن  ماري  األمريكية  الصحفية  مقتل 
حيث تحدثت الدعوى الرسمية رقم »cv-1:16 Case-01423« بتاريخ 2016/7/9، عن دور الفرقة 18 

دبابات في ارتكاب الجريمة، وذلك في الفقرتيـن 33 و34 من الدعوى. 

https://goo.gl/XSFSLi
https://goo.gl/XSFSLi
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 لشهادة نشرها تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Human Rights Watch«، الصادر 
ً
ووفقا

بتاريخ 2011/12/15 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية األفراد والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية 
في سوريا«، فقد أكد عسكري منشق عن النظام مشاركة اللواء 134 والفرقة 18 في الجرائم واالنتهاكات 
التـي ارتكبت بتلبيسة في مطلع أيار 2011، حيث أجرى عناصر الفرقتيـن مداهمات يومية معتقليـن أي 

شخص يزيد عمره عن الرابعة عشر، وذلك بالتزامن مع قيامهم بأعمال نهب وحرق للمحالت التجارية.

كما قامت الفرقة 18 دبابات بنشر الحواجز العسكرية في مدينة حمص وأريافها وارتكبت المئات 
من املجازر بحق المدنييـن، بتوجيهات مباشرة من اللواء وجيه الذي أمر ضباطه وعناصره باستخدام 

األسلحة الثقيلة في قصف مواقع آهلة بالسكان.

أواخر  حماة  محافظة  في  والعسكرية  األمنية  للجنة  ترؤسه  لدى  محمود  وجيه  وحشية  وازدادت 
عام 2011 وحتى عام 2012 حيث كان ينسق أعماله االجرامية مع العميد سهيل الحسن واللواء جمال 

يونس، وُعرف بسياسة زرع المتفجرات في المناطق الثائرة بمدينة حماة وإلصاق ذلك بالمعارضة.

ويعتبـر المسؤول األول عن جميع أعمال القتل واملجازر التـي ارتكبت في محافظة حماة خالل فترة 
عمله فيها، ومنها مجزرة القبيـر بـريف حماة الغربي، ومجزرة مشاع األربعيـن بمدينة حماة، وحرق كامل 

قرية التمانعة بسهل الغاب في ريف حماة الغربـي وقتل العشرات من أهلها وتشريد الباقي منهم.

 عن ارتكاب مجازر أخرى، أبـرزها مجزرة مدينة صوران 
ً
 مباشرا

ً
كما يعتبـر اللواء املحمود مسؤوال

 للجنة األمنية والعسكرية، حيث أصدر أوامر للواء 33 باقتحام 
ً
بتاريخ 2012/5/25، عندما كان رئيسا

المدينة بمدرعاته ودباباته، وإطالق النار بشكل عشوائي على المدنييـن، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد 
كبيـر من أهل المدينة.

بمدينة  النصر  باب  مقبـرة  حي  في  محمود  وجيه  اللواء  إمرة  تحت   18 الفرقة  قوات  ارتكبت  كما 
حمص في 2011/6/5، حيث حدث احتكاك بيـن مشيعي جنازتين، وبيـن عناصر من الفرقة 18 في إحدى 
الحواجز بالمدينة، فأصدر اللواء محمود أوامر لعناصر الحاجز بفتح النار بشكل كثيف على المشيعيـن 

.
ً
مما أدى إلى مقتل 30 مدنيا

وارتكبت القوات نفسها مجزرة أخرى في حي كرم الزيتون بمدينة حمص بتاريخ 2011/12/4، راح 
 أثناء اقتحام الفرقة الحي وقصفه بالدبابات.

ً
ضحیتھا 25 شهيدا

ومن املجازر التـي شاركت قوات اللواء وجيه املحمود بارتكابها مع الفوج 555 التابع للفرقة الرابعة؛ 
مجزرة حي مشاع األربعيـن بمدينة حماة بتاريخ 2012/4/24.

االتحاد  لعقوبات  يخضع  محمود  وجيه  اللواء  فإن  وحمص؛  حماة  في  اإلجرامي  لسجله  ونتيجة 
األوربـي منذ تشريـن الثانـي 2011، كما يخضع للعقوبات البـريطانية التـي قضت بتجميد أرصدته.

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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اللواء زيد صالح

موقع الخدمة الحالي

 نائب قائد الحرس الجمهوري

قائد الفيلق الخامس

معلومات عامة

مكان الوالدة: القطيلبية - جبلة - الالذقية 

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

2018قائد الفيلق الخامس1

2017نائب قائد الحرس الجمهوري2

2017قائد الفرقة 30 حرس جمهوري3

4
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في حلب
2016

الحرس الجمهوري5

2011اللواء 62 الفرقة العاشرة6

طالما احتفظ بمنصبه كنائب لرئيس هيئة األركان 
مع مناصبه األخرى.

اللواء 62 ميكا في  في آذار 2011؛ كان زيد صالح يقود  لدى اندالع االحتجاجات السلمية بسوريا 
الفرقة العاشرة ميكا بـرتبة عميد، حيث قاد عدة عمليات عسكرية في المناطق القريبة من قطنا بـريف 
دمشق وأسفرت عن مقتل العشرات من المدنييـن واعتقال عدد غيـر معروف منهم، وذلك في المعارك 

التـي أدت إلى سيطرة قوات النظام على مدينة الشيخ مسكيـن في ريف درعا الشمالي الغربي.

وكوفئ زيد صالح على ذلك اإلنجاز بنقله للحرس الجمهوري حيث تم ترفيعه إلى رتبة لواء، وتسليمه 
منصب رئاسة أركان الحرس الجمهوري.

أديب محمد، حيث  للواء   
ً
في آب 2016 خلفا في حلب  اللجنة األمينة والعسكرية   

ً
ُعيـن قائدا كما 

قاد تشكيالت الحرس الجمهوري في المدينة وكان له الدور األكبـر في السيطرة على أحياء مدينة حلب 
الشرقية بمساعدة القوات الروسية نهاية عام 2016.

التـي راح ضحيتها حوالي 1370  القتل  المباشر عن كافة عمليات  المسؤول  اللواء صالح  ويعتبـر 
وحتى   2016/11/15 من  استمرت  والتـي  الشرقية،  حلب  أحياء  على  العسكرية  الحملة  خالل   

ً
مدنيا

2016/12/23، يضاف إليهم المئات من القتلى في صفوف المدنييـن طوال فترة تواجده في رئاسة اللجنة 
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األمنية والعسكرية في مدينة حلب، وقيامه بتهجيـر عشرات اآلالف من أبناء المدينة.

 بتشكيل الفرقة 30 حرس جمهوري، على 
ً
وفي نهاية كانون الثانـي 2017؛ أصدر بشار األسد قرارا

 لها، حيث استمر في منصبه حتى 
ً
أن تضم كافة القوات العاملة في حلب، وتسمية اللواء زيد صالح قائدا

 لقائد الحرس الجمهوري اللواء طالل مخلوف، وفي 
ً
شهر تشريـن األول من عام 2017، وتم تعييـنه نائبا

 للفيلق الخامس اقتحام الذي تشرف عليه 
ً
مطلع عام 2018 صدر قرار بتعييـن اللواء زيد صالح قائدا

روسيا بشكل مباشر.

وكان للواء صالح الدور الرئيس في عمليات التهجيـر، حيث أشرف على إبـرام العديد من االتفاقيات 
التـي أدت لخروج المدنييـن من األحياء الشرقية من حلب، ومن ضمن هذه االتفاقيات الوثيقة أدناه:
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اللواء غسان جودت إسماعيل

موقع الخدمة الحالي

مديـر إدارة املخابـرات الجوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: جنينة رسالن - دركوش - ريف طرطوس

املولد: 1960

االختصاص: إدارة املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2019مديـر إدارة املخابـرات الجوية1

2018نائب مديـر إدارة املخابـرات الجوية2

2016فرع أمن الدولة في السويداء3

2011رئيس فرع املهام الخاصة4

بـرز اسم غسان جودت لدى خدمته في إدارة املخابـرات الجوية، كرئيس فرع المهام الخاصة بـرتبة 
داريا  بمدينتـي  المتظاهريـن  في عمليات قمع  الرابعة  الفرقة  مع  القوة  عميد، حيث شارك عناصر هذه 

والمعضمية في تموز 2011.

تقريـر منظمة هيومن  الخاصة، والتـي نشرها  العمليات  المنشقيـن عن فرقة   لشهادة أحد 
ً
ووفقا

طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15 بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش،  رايتس 
سوريا«، فإن: »العقيد غسان إسماعيل قائد  في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية 
وحدة العمليات الخاصة أعطى أوامر شفهية بإطالق النار على المتظاهرين، وقت أن تم إرسال وحدته 
لقمع مظاهرة في داريا أثناء عملية أخرى في يونيو، مع الفرقة الرابعة«، وكانت أوامره تنص على ما يلي: »ال 

تطلقوا النار في الهواء، صوبوا مباشرة ]على المتظاهرين[«.

وعن  المدنييـن،  آلالف  القسري  االختفاء  عن  المباشر  المسؤول  إسماعيل  غسان  يعتبـر  كما 
تصفية عدد كبيـر من المعتقليـن في سجن المزة العسكري، األمر الذي دفع االتحاد األوروبـي في تموز 

 في النظام.  
ً
2012 لتضميـن اسمه في الحزمة 17 من عقوباته على النظام في قائمة تضم 27 مسؤوال

وفي عام 2015 قامت المملكة المتحدة بتجميد أرصدة غسان إسماعيل ضمن إجراءات اتخذتها 
بحق مجموعة من ضباط النظام المسؤوليـن عن االنتهاكات بحق السورييـن.

محمد  للعميد   
ً
خلفا األسد  بشار  عينه  فقد  سالمة؛  غسان  بحق  اإلدانات  تكرر  من  الرغم  وعلى 

العميد  مع  سالمة  تورط  حيث   ،2016/12/10 بتاريخ  السويداء  في  الدولة  أمن  فرع  رئاسة  في  مخلوف 

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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 رئيس فرع األمن العسكري 
ً
وفيق ناصر الرئيس السابق لفرع األمن العسكري في المنطقة الجنوبية )حاليا

في حماة( في عمليات الخطف المتكررة التـي حدثت في السويداء.

 لمديـر إدارة املخابـرات 
ً
وفي بداية عام 2018 تمت ترقية غسان لرتبة لواء، وُعيـن في آذار 2018 نائبا

الجوية. وللواء غسان عدد من اإلخوة الذيـن قضوا في العمليات العسكرية للنظام، منهم العقيد عمار 
تل بعد أسره من قبل مقاتلي المعارضة في أيلول 2012، وشقيقه زياد الذي كان يقاتل في صفوف 

ُ
الذي ق

في محكمة   
ً
يعمل قاضيا العميد سامر إسماعيل،  آخر هو  وله شقيق  نفسه.  العام  في  الشبيحة وقتل 

اإلرهاب.

 من اللواء 
ً
 إلدارة املخابـرات الجوية خلفا

ً
وفي 7 يوليو 2019 تم تعييـن اللواء غسان إسماعيل مديـرا

جميل حسن بعد أن مكث اللواء جميل في إدارة املخابـرات الجوية عشر سنوات متتالية، وكان قد تم 
 لإلدارة.

ً
التجديد للواء غسان إسماعيل بداية عام 2019 في منصبه، قبل أن يعيـن مديـرا
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اللواء رمضان الرمضان

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة التاسعة دبابات

معلومات عامة

مكان الوالدة: املحروسة - ريف حماة

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة 

القوات الخاصة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2017قائد الفرقة التاسعة دبابات1

2012نائب قائد الفرقة 15 قوات خاصة2

2011قائد الفوج 35 قوات خاصة3

قوات   35 للواء   
ً
قائدا الرمضان  رمضان  كان  2011؛  آذار  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  لدى 

خاصة التابع للفرقة الخامسة عشرة قوات خاصة بـرتبة عميد ركن. 

وبـرز نجمه في هذه الفترة من خالل عمليات القمع التـي تورط فيها، باإلضافة إلى تصريحاته الطائفية 
 على المظاهرات السلمية التـي كانت تخرج ضد النظام.

ً
المقيتة، حيث كان يهدد بجرف درعا وإدلب، ردا

 ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  في  رمضان  اللواء  اسم  وورد 
ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15 بتاريخ  الصادر 
اإلنسانية في سوريا« ، حيث أكد أحد المقاتليـن المنشقيـن عن الفوج 35 قوات خاصة المدعو »أمجد«، 
أنه تلقى أوامر شفهية مباشرة من قائده بفتح النار على المتظاهريـن في درعا بتاريخ 25 نيسان عام 2011. 
وقال في شهادته: »قائد فوجنا العميد رمضان رمضان كان ال يخرج معنا عادة ويبقى وراء الخطوط األولى، 
لكن هذه المرة كان يقف أمام اللواء بأكمله، ويقول: »استخدموا النيـران الثقيلة، لن يطلب منكم أحد 
تفسيـر استخدامها«. في العادة ُيفترض بنا أن ندخر الطلقات، لكن هذه المرة قال: »استخدموا ما شئتم 
تل نحو 40 

ُ
من الرصاصات«، وعندما سأله أحدهم عالَم نطلق النار؟ قال: »على أي �ضيء أمامكم«، وق

 في ذلك اليوم«.
ً
متظاهرا

يذكر أن هذا التاريخ هو بداية اقتحام مدينة درعا باألسلحة الثقيلة من قبل جيش النظام، والذي 
سقط فيه نحو مئتـي قتيل ومئات الجرحى والمصابين.

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  نشرها  »حبيب«،  المنشق  للضابط  أخرى  لشهادة   
ً
ووفقا

الرعب  هذا  مثل  نر  بتاريخ 2011/6/1 والمعنون تحت اسم »لم  الصادر   ،»Human Rights Watch«
من قبل« فإن وحدته في درعا تلقت أوامر من العميد رمضان رمضان قائد الفوج 35 قوات خاصة في 25 

نيسان بإطالق النار على المتظاهرين. 

ثبوت  بعد   2012 عام  منتصف  األوربية  العقوبات  قائمة  ضمن  رمضان  وضع  من  الرغم  وعلى 
الفرقة  بقيادة  تكليفه  تم  فقد  ودرعا؛  بانياس  في  المتظاهريـن  على  النار  بإطالق  للجنود  أوامر  إصداره 
 للفرقة التاسعة، التـي شاركت 

ً
التاسعة، حيث كان بـرتبة عميد ركن، ثم تم ترفيعه لرتبة لواء وُعيـن قائدا

تحت إمرته في معارك حرستا.

وفي نهاية كانون الثانـي 2018؛ تعرض اللواء رمضان ملحاولة اغتيال مما دفعه لتهديد أهالي مدينة 
الصنميـن البالغ عددهم 60 ألف مدنـي بإخالء المدينة نحو مدينة جباب. وكان للواء رمضان دور بارز 
ومنهم  النظام،  حضن  إلى  أن عادت  لبث  وما  للمعارضة  االنضمام  ادعت  شخصيات مشبوهة  دعم  في 
المدعو عنتر اللباد المعروف بِصالته المشبوهة مع صفقات بيع أسلحة وذخائر لجيش خالد بن الوليد 

المبايع لتنظيم »داعش« والمتمركز في حوض اليـرموك بـريف درعا الغربي.

https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
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اللواء موفق محمد أسعد

موقع الخدمة الحالي

مستشار في وزارة الدفاع

معلومات عامة

مكان الوالدة: مضايا - ريف دمشق عام 1953

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة
القوى الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2018مستشار وزيـر الدفاع1

2
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في املنطقة الشرقية
2017

3
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في حماة
2015

2012نائب رئيس هيئة األركان العامة4

طاملا احتفظ بمنصبه كنائب لرئيس هيئة األركان مع 
مناصبه األخرى.

في  أسعد  موفق  اللواء  اسم  بدأ  2012/1/1؛  بتاريخ  العامة  األركان  هيئة  لرئيس   
ً
نائبا تعييـنه  إثر 

ومضايا  الزبدانـي  بمدن  الغربـي  القلمون  مناطق  ضد  النظام  عمليات  خالل  بـرز  حيث  للعلن،  الظهور 
تلك  قائد  هو  أسعد  اللواء  وكان  المدنييـن،  من  كبيـر  عدد  فيها  قتل  والتـي   ،2012 شباط  في  وبلودان، 

الحملة. 

بتاريخ  والثانـي   2013/12/10 بتاريخ  أحدهما  اإلنسان،  لحقوق  السورية  للجنة  تقريـران  وكشف 
2013/12/11، عن مدى وحشية القوات التـي كانت تحت إمرة اللواء أسعد، في اقتحام مدينة النبك 
تل 

ُ
وما حولها، باإلضافة إلى الحمالت التـي قادها في كل من حلب والالذقية عامي 2013 و2014، والتـي ق

خاللها واعتقل وهجر آالف من السورييـن.

 
ً
ونتيجة لوحشيته في التعامل مع المعارضين؛ فقد كافأت قيادة النظام اللواء أسعد بتعييـنه رئيسا

 للواء جمال يونس عام 2015، حيث قاد عدة حمالت على ريفي 
ً
للجنة العسكرية واألمنية في حماة خلفا

إلى  باإلضافة  التجارة  في  استخدمها  علوية،  محلية  ميليشيات  بعدة   
ً
مستعينا والشرقي،  الشمالي  حماة 

أعمال القمع، حيث تورط اللواء يونس في بيع الوقود المهرب من مناطق تنظيم »داعش« في ريف حماة 

http://www.shrc.org/?p=17709
http://www.shrc.org/?p=17682
http://www.shrc.org/?p=17682
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الشرقي إلى مناطق النظام، وتورطت قواته في عمليات خطف وترويع للمدنييـن.

 للواء 
ً
وعلى إثر ذلك تم نقله إلى ديـر الزور ليتسلم منصب رئيس اللجنة األمنية والعسكرية فيها خلفا

محمد حسن عام 2017، حيث استمر في مزاولة أعمال الفساد واالنتفاع من عملية حصار ديـر الزور، 
إذ كان يستحوذ على نصف كمية المواد الغذائية التـي ترسلها األمم المتحدة للمدنييـن، ويبيع النصف 
الثانـي بأسعار مضاعفة، كما دأب على احتكار تجارة المواد الغذائية واألدوية القادمة إلى ديـرالزور عبـر 

المروحيات العسكرية.

أمضاها  التـي  الستة  الشهور  ديـرالزور خالل  المفروض على مطار  الحصار  في فك  لفشله   
ً
ونظرا

رفيق  اللواء  وتعييـن  منصبه  من  إعفاؤه  تم  فقد  الشرقية،  للمنطقة  والعسكرية  األمنية  للجنة   
ً
رئيسا

 
ً
 عنه، وتم وضعه تحت تصرف القائد العام للجيش والقوات المسلحة، حيث عيـن مستشارا

ً
شحادة بدال

 للدفاع مطلع عام 2018.
ً
لوزيـر الدفاع بعد تسمية العماد عبدهللا أيوب وزيـرا
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اللواء أديب نمر سالمة

موقع الخدمة الحالي

معاون مديـر إدارة املخابـرات الجوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: ضهر املغر - السلمية - حماة 1953

االختصاص: املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
معاون مديـر إدارة املخابـرات 

الجوية
2016

2
رئيس فرع املخابـرات الجوية في 

املنطقة الشمالية - حلب
-2006
2016

ينحدر أديب سالمة من قرية ضهر المغر التابعة لمدينة السلمية بـريف حماة الشرقي.

تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي، وتدرج في المناصب والرتب العسكرية حتى بلغ 
رتبة عميد، وكان على وشك أن يتم تسريحه نهاية عام 2010 إال أن اندالع الثورة السورية عام 2011 أدى 

لتمديد خدمته، على شاكلة العديد من الضباط مثل اللواء جميل حسن وغيـرهم.

 2016-2006 الفترة  خالل  بحلب  الشمالية  المنطقة  في  الجوية  املخابـرات  لفرع  ترؤسه  فترة  وفي 
أشرف العميد أديب سالمة على عمليات القتل واالعتقال العشوائي والتعذيب الممنهج التـي كانت ترتكب 
بصورة يومية في فرع املخابـرات الجوية بحلب، إضافة إلى عمليات التفجيـر المفبـركة التـي كان النظام 
جثث  يلقون  سالمة  للعميد  التابعون  العناصر  كان  حيث  لإلرهاب،  الضحية  بمظهر  للظهور  ينفذها 
المعتقليـن  ابتزاز أهالي  الفرع، كما دأب العميد سالمة آنذاك على  القريب من  المعتقليـن على الطريق 

بصورة مباشرة، وليس عن طريق عناصره. 

وقد تناول تقريـر لمنظمة هيومن رايتس ووتش )2012( بعنوان »أقبية التعذيب: االعتقال التعسفي 
والتعذيب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011« عمليات التعذيب التـي 
يتعرض لها السوريون في األفرع األمنية، وخاصة ما تعرض له أهل حلب من جرائم على يد العميد أديب 
سالمة في قسم بعنوان: »الموت في كل مكان« جـرائـم الحـرب وانتهاكات حقوق اإلنسان في حلب بسورية، 

والذي تحدث عن جرائم أفرع األمن المنتشرة في حلب تحت إشرافه. 

https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2413702015ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2413702015ARABIC.PDF
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األوربية،  العقوبات  قوائم  في  سالمة  أديب  اسم  درج 
ُ
أ فقد  المروعة،  االنتهاكات  تلك  ونتيجة 

والعقوبات البـريطانية، إضافة للعقوبات الكندية، حيث كان يشرف بصورة مباشرة على عمليات القتل 
التـي كان يقوم بها عناصر فرع املخابـرات الجوية في المنطقة الشمالية  واالعتقال التعسفي والتعذيب 

)حلب وإدلب( ضد السورييـن.

ـ أسماء  ـ مندوبة الواليات المتحدة السابقة في مجلس األمن  وفي عام 2016 أعلنت سامانثا باور 
مسؤوليـن عسكرييـن من قوات النظام، قالت إن تقاريـر موثقة تؤكد ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنييـن 
أمروا  إنهم  قالت   

ً
 سوريا

ً
أسماء 12 ضابطا باور  بالمالحقة، وذكرت  بأشكال عدة، وتوعدتهم  السورييـن 

أديب  اللواء  ذكرتها؛  التـي  األسماء  بيـن  ومن  معارضين،  بتعذيب  أو  مدنية  أهداف  على  هجمات  بشن 
سالمة، مؤكدة أن الواليات المتحدة »لن تدع من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه األعمال يختبئون 
الواليات  أن  على  وشددت  موثقة«،  انتهاكاتهم  بأن  يعلموا  أن  ويجب  األسد،  بشار  نظام  واجهة  خلف 

المتحدة ستحاسب الوحدات المسؤولة عن قتل المدنييـن.

ومن أبـرز الجرائم التـي ارتبط اسم أديب سالمة بها خالل فترة خدمته بحلب: 

على  النار  األمن  عناصر  فيها  أطلق  والتـي   ،)2012/6/22( بحلب  الديـن  صالح  حي  مجزرة   *
المتظاهرين، بأمر مباشر من اللواء أديب سالمة.

على  النار  لسالمة  التابعة  األمن  قوى  أطلقت  حيث   ،)2012/7/20( بحلب  الشعار  حي  مجزرة   *
المصليـن في جامع نور الشهداء ما أدى إلى مقتل نحو 26 من المدنييـن.

* مجزرة حي الخالدية بحلب )2012/8/5(، والتـي قام فيها عناصر مخابـرات القوى الجوية بإعدام 
 بالرصاص بأمر مباشر من اللواء أديب سالمة.

ً
ميدانـي لعدد من المدنييـن رميا

العامرية واختطفت  العامرية بحلب )2012/11/2(، حيث اقتحمت قوى األمن حي  * مجزرة حي 
 من المدنييـن، وقامت بإعدامهم وإلقاء جثثهم في أقبية أحد مبانـي الحي، وتم التأكد من أن قتلهم 

ً
عددا

كان بأمر مباشر من اللواء أديب سالمة.

 أطلق عناصر املخابـرات 
ً
* مجزرة نهر قويق بحلب )2013/1/29(، والتـي راح ضحيتها 128 مدنيا

إلى مناطق  النظام  يمر مجراه من مناطق سيطرة  الذي  نهر قويق  في  بجثثهم  وألقوا  النار على رؤوسهم 
سيطرة المعارضة آنذاك، وتعتبـر هذه الجريمة من أبشع الجرائم في حلب في تلك الفترة حيث أكد شهود 
 من الذيـن تمت تصفيتهم كانوا معتقليـن لدى فرع املخابـرات الجوية بـرئاسة اللواء أديب 

ً
عيان أن عددا

سالمة، في 3  فيديوهات تم نشرها، وتتوفر العديد من المقاطع والشهادات التـي توثق لتلك املجزرة.

من  عناصر  بـرفقة  النظام  قوى  فيها  قامت  والتـي   )2013/2/27( بحلب  الملكية  قرية  مجزرة   *
ميليشيات شيعية بارتكاب مجزرة في بلدة المالكية بـريف حلب راح ضحيتها 70 من األطفال والشيوخ، تم 

، ثم حرقت منازلهم وذلك بأوامر مباشرة من اللواء أديب سالمة.
ً
إعدامهم رميا

أهل  من   
ً
شابا  22 واعتقلت  األمن،  عناصر  اقتحمتها  والتـي   ،)2013/4/4( عزيزة  قرية  مجزرة   *

 ومثلت بجثثهم. 
ً
القرية، ثم وأعدمتهم ميدانيا

https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pWLeS5hvSeI
https://www.youtube.com/watch?v=pWLeS5hvSeI
https://www.youtube.com/watch?v=AECdhbFdU9c&feature=youtu.be
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في  جثثهم  لقيت 
ُ
أ  ،

ً
مدنّيا  33 ضحيتها  راح  والتـي   ،)2013/4/16( بحلب  الصاخور  حي  مجزرة   *

المنطقة الواقعة بيـن إشارات الشيخ خضر وإشارات الميدان في حي الصاخور.

كما اشتركت املخابـرات الجوية في ارتكاب العديد من املجازر مع الميليشيات اإليـرانية في األحياء 
أديب،  اللواء  من:  لكل  وكان  المدينة،  اجتياح  سبقت  التـي  الفترة  في   

ً
وخصوصا حلب،  من  الشرقية 

والعميد سهيل الحسن، واللواء زيد صالح، وميلشيا »لواء القدس« الفلسطينـي والذي تم تأسيسه من 
بـرجل  تربطه عالقة ممتازة  والذي  أديب سالمة  اللواء  مباشر من  بدعم  المهندس محمد سعيد،  قبل 

األعمال حسام القاطرجي، دور في تلك االنتهاكات المروعة. 

وتم توثيق عدد كبيـر من االنتهاكات األخرى التـي وقعت تحت إشراف اللواء أديب سالمة، ومن ذلك 
إدارته شبكة لسرقة بيوت وسندات تمليك وذلك بعد توجيه تهم وهمية لعدد من المدنييـن في مدينة 
بمنصب  سالمة  أديب  اللواء  ُعيـن   2016 أيلول  وفي  بيوتهم.  عن  التنازل  على  إجبارهم  أجل  من  حلب، 

معاون مديـر إدارة املخابـرات الجوية

في  تعمل  محلية  علوية  ميلشيا  يقود  الذي  سالمة،  مصيب  منهم  أخوة،  سالمة عدة  أديب  وللواء 
منطقة السلمية بـريف حماة الشرقي، وتقف هذه الميلشيا خلف مقتل وخطف وتصفية المئات. 

اللواء أديب سالمة مع رجل األعمال حسام قاطرجي واإلعالمي شادي حلوة
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اللواء أوس علي أصالن

موقع الخدمة الحالي

 قائد الفيلق الثانـي 

معلومات عامة

مكان الوالدة: الالذقية  1958

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

2016قائد الفيلق الثاني1

2015نائب قائد الفرقة الرابعة2

قائد اللواء 40 في الفرقة الرابعة3
-2011
2014

يتمتع أوس أصالن بنفوذ في املؤسسة العسكرية كونه ابن العماد املتقاعد علي أصالن الذي شغل 
منصب رئيس هيئة األركان العامة في الجيش والقوات املسلحة السورية، وينتمي آل أصالن لنفس القبيلة 

التـي ينتمي لها حافظ األسد. 

وفاة  بعد  األسد  لبشار  السلطة  انتقال  أمنت  التـي  الرئيسية  الشخصيات  أحد  وكان علي أصالن 
حافظ األسد عام 2000، وقد تخرج أوس من الكلية الحربية بـرفقة باسل األسد بـرتبة مالزم أول مهندس.

 للواء 40 دبابات التابع للفرقة الرابعة بـرتبة عميد، حيث 
ً
وفي عام 2011 كان أوس أصالن قائدا

تلك  خالل  االنتهاكات  من  العديد  وارتكبت  وداريا،  الشام  معضمية  مدن  اقتحام  في  قواته  شاركت 
الرابعة  الفرقة  التـي وقعت ضحية أعنف حمالت عناصر  االقتحامات، وخاصة منها؛ معضمية الشام 
واملخابـرات الجوية )2011/5/9(، حيث تم تطويقها ومحاصرتها مدة أسبوعيـن متتاليـن قبل اقتحامها 
باآلليات العسكرية الثقيلة والدبابات، وأسفرت العملية عن اعتقال نحو ألفي شخص من أبناء المدينة 
التـي تم اقتحامها مرة أخرى في آذار 2013، وقتل في تلك العملية نحو ألفي مدنـي بينهم أكثر من 60 سيدة 

و100 طفل، وتجاوز عدد المصابيـن 3000 جريح بينهم عدد كبيـر ممن أصيب بإعاقات دائمة.

ويتحمل اللواء أوس أصالن المسؤولية )باالشتراك مع اللواء جمال يونس والعميد جودت الصافي، 
 للفوج 42 دبابات( عن املجازر التـي ارتكبت آنذاك، حيث يشيـر 

ً
 عن ماهر األسد الذي كان قائدا

ً
فضال

تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Human Rights Watch«، )2011/12/15( بعنوان »بأي طريقة!: 
مسؤولية األفراد والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا« ، إلى ممارسات قوى النظام تحت إمرة 

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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أصالن في فرض حصار دائم وطويل على مدينة معضمية الشام مما أضطر أهلها ألكل أوراق الشجر وما 
توفر لهم، وقامت قواته بقنص كل من يحاول الخروج أو الدخول إليها، كما ارتكبت مجزرة في المدينة 
تل 

ُ
ق  2012 عام  من  أيلول  في  أخرى  بمجزرة  واستهدفتها   ،

ً
شخصا  86 ضحيتها  راح   2012/8/1 بتاريخ 

، باإلضافة إلى ما ُيعرف بمجزرة داريا الكبـرى في آب 2012، والتـي راح ضحيتها 
ً
خاللها حوالي 80 شخصا

أكثر من 700 شخص بينهم أطفال ونساء وعوائل كاملة.

كما كان لعناصر الفرقة الرابعة الدور األكبـر في تهجيـر وقتل أهالي حي القابون، الذي تم تطويقه 
ومن ثم اقتحامه باآلليات الثقيلة في تموز 2011، واعتقال نحو 1500 شخص من أهالي الحي.

وتكررت االنتهاكات في عملية أخرى عام 2012، حيث شهد الحي عمليات قصف عشوائي من قبل 
دبابات الفرقة الرابعة واستمرت الحملة حوالي خمسة أيام أدت لتهجيـر أكثر من 90% من أهله وتجريف 
قسم منه، ومقتل 100 شخٍص على األقل، واعتقال مئات آخرين، إضافة لعمليات السرقة والتعفيش، 

كما تم تدميـر البنية التحتية والصناعية في الحي بالكامل.

وفي تموز 2012؛ اقتحم عناصر اللواء 40 دبابات حي نهر عيشة، بعد قصفه بقذائف الدبابات 
واألسلحة الرشاشة الثقيلة، مما أدى لمقتل وإصابة عدد كبيـر من أهالي الحي.

 
ً
وشارك اللواء 40 دبابات بقيادة أوس أصالن في عمليات اقتحام درعا، وبانياس، والزبداني، متسببا

في مقتل اآلالف من المدنييـن. كما شارك في اقتحام حي بـرزة وتشرين، ومدن ريف دمشق كحرستا وسقبا، 
وضاحية قدسيا والهامة ووادي بـردى مطلع عام 2017.

القتل وارتكاب االنتهاكات المروعة بحق المدنييـن، فقد خضع  الرئيس في عمليات  ونتيجة لدوره 
اللواء أوس أصالن للعقوبات األمريكية والعقوبات األوربية والعقوبات البـريطانية.

 لقائد الفرقة الرابعة ليتابع أعماله اإلجرامية 
ً
وعلى الرغم من ذلك فقد تم تعييـنه عام 2015 نائبا

 للفيلق 
ً
في مختلف المناطق التـي انتشرت بها وحدات الفرقة الرابعة، ثم ُعيـن في نهاية عام 2016 قائدا

الثاني. 

شيع أن بشار أراد إقالته من قيادة الفيلق إال أن روسيا 
ُ
ويتمتع بدعم كبيـر من قبل روسيا، حيث أ

أمرت بإعادته على الفور، وذلك في ظل انتشار شائعات تفيد بتجهيز روسيا للواء أصالن لخالفة بشار 
األسد.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/moadamia.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/moadamia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1dFImXV9fpQ
https://www.youtube.com/watch?v=1dFImXV9fpQ
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1373.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1373.aspx


182

اللواء شوقي أحمد يوسف

موقع الخدمة الحالي

 نائب رئيس هيئة العمليات
قائد املنطقة الشرقية

معلومات عامة

مكان الوالدة: جبلة

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةالموقعم

2018قائد المنطقة الشرقية1

2
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في المنطقة الشرقية
2018

2016نائب رئيس هيئة العمليات3

2015قائد الفيلق الرابع – اقتحام4

5
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في الساحل
2013

6
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في حماة
2012

أبـرز  من  ويعتبـر  الالذقية،  التابعة ملحافظة  أحمد يوسف من منطقة جبلة  اللواء شوقي  ينحدر 
اللجان األمنية بحماة والساحل واملنطقة الشرقية، كما  الضباط الذيـن اعتمد عليهم النظام في قيادة 
الهيئة  وهي  املسلحة  والقوات  الجيش  في  العمليات  هيئة  رئيس  نائب  منصب  الحالي  الوقت  في  يشغل 
املسؤولة عن تنفيذ كافة العمليات العسكرية في الجيش، وكان قد شغل قبل ذلك منصب قيادة الفيلق 

الرابع-اقتحام مع بداية التدخل العسكري الرو�ضي.

 للجنة األمنية والعسكرية بمحافظة حماة عام 2012؛ تورط اللواء شوقي في 
ً
ولدى تعييـنه رئيسا

مقتل  عن  أسفرت  التـي  االقتحام  عمليات  قاد  حيث  المدنييـن،  بحق  واسعة  وانتهاكات  جرائم  ارتكاب 
واعتقال العشرات من أبناء محافظة حماة وخاصة في ريف حماة الشمالي.

وعمل شوقي في هذه األثناء على تجنيد عدد كبيـر من شبان القرى الموالية للنظام ضمن ميليشيا 
المباشر عن  المسؤول  يعتبـر  كما  الغربي،  المنحدريـن من ريف حماة  منهم  الوطني« وخاصة  »الدفاع 

تهجيـر أهالي ريف حماة الشمالي من قراهم وبلداتهم وعن الدمار الذي وقع في تلك القرى والبلدات.

2013؛  عام  بالساحل  والعسكرية  األمنية  للجنة   
ً
ورئيسا الساحلية  للمنطقة   

ً
قائدا تعييـنه  ولدى 

مئات  قتل  إلى  أدى  ما  الشمالي،  الالذقية  بـريف  الواسعة  االنتهاكات  ممارسة  في  شوقي  اللواء  استمر 
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المدنييـن وتدميـر عدد كبيـر من القرى والبلدات ونزوح األهالي عن المنطقة. وتعاون في تلك الفترة مع عدد 
 بالتعاون معهم في اجتماعات 

ً
من الضباط اإليـرانييـن وعناصر »حزب هللا« اللبناني، حيث وضع خططا

أديب سالمة  اللواء  فيها:  في شهر شباط 2015، وشارك  الالذقية  في  الضباط  بنادي  تم عقدها  مكثفة 
أكبـر شامخلي، وعدد من قيادات  اإليـرانـي حيدر  الحمد، والعميد  واللواء زهيـر  واللواء شوقي يوسف، 
»حزب هللا« اللبناني، حيث تم وضع خطط لتعويض خسائر النظام في جبهة حلب من خالل حشد قوات 
إضافية من الميليشيات، والزج بها في األكاديمية العسكرية بحلب، وبكلية المدفعية والتسليح، وبمطار 
اإلمداد عن  كافة خطوط  بهدف قطع  الكاستيلو  والزهراء وطريق  نبل  باتجاه  للتحرك  النيـرب، ودفعها 

.
ً
 بعد عام ونصف تقريبا

ً
حلب وتطويقها، وهو ما تم الحقا

صورة تجمع اللواء شوقي يوسف 

مع املجرم محمد جابـر قائد قوات صقور الصحراء في ريف الالذقية الشمالي

وعلى إثر التدخل العسكري الروسـي في أيلول 2015؛ تم إنشاء الفيلق الرابع اقتحام وتسمية اللواء 
 له، حيث استمر في هذا المنصب حتى حزيـران 2016، ويعتبـر المسؤول المباشر في 

ً
شوقي يوسف قائدا

تلك الفترة عن كافة االنتهاكات التـي وقعت أثناء العمليات التـي شنها الفيلق الرابع في ريفي الالذقية وحماة 
الشمالييـن.

هيئة  لرئيس   
ً
نائبا وتعييـنه  العامة  األركان  هيئة  إلى  يوسف  شوقي  اللواء  نقل  تم   2016 عام  وفي 

العمليات في األركان العامة، وخلفه في قيادة الفيلق الرابع اللواء حسن مرهج.

وفي مطلع عام 2018 تم تكليف اللواء شوقي بقيادة المنطقة الشرقية مع احتفاظه بمنصبه في 
هيئة العمليات.
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نيابة عن النظام السوري في اتفاق آستانة األول  بالتوقيع  اللواء شوقي يوسف قد قام  يذكر أن 
نهاية كانون األول )1(2016 إال أن النظام لم يلتزم بذلك االتفاق.

وال يزال اللواء شوقي يوسف يمارس أعماله في المنطقة الشرقية كقائد عسكري فيها حتى اآلن، 
حيث يعمل بشكل وثيق مع اإليـرانييـن والروس في المنطقة الشرقية باإلضافة لمقاتلي الميليشيات التـي 
ُيسهل  كما  البوحمد،  تركي  بقيادة  العشائر«  »مقاتلي  قوات  رأسها  وعلى  النظام،  قوات  بجانب  تقاتل 

للقوات اإليـرانية ممارسة أنشطة التشيع والتضييق على السكان املحلييـن في عبادتهم بديـر الزور. 

)1(  الحرة، نص اتفاق الهدنة في سوريا والجهات الموقعة عليه، 

 https//:www.alhurra.com/a/syrian-crisis-truce.341663/html

https://www.alhurra.com/a/syrian-crisis-truce/341663.html
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اللواء جودت صليبـي مواس

موقع الخدمة الحالي

ضابط في إدارة املدفعية والصواريخ

معلومات عامة

 مكان الوالدة: قرية رباح
ريف حمص الغربـي  1954

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

إدارة املدفعية والصواريخ1

2011اللواء 155 2

السلك  في  وانخرط   ،1954 عام  الغربـي  حمص  بـريف  رباح  قرية  في  مواس  صليبـي  جودت  ولد 
انتقل  ثم  املدفعية والصواريخ،  العسكرية، فانتسب إلدارة  املناصب والرتب  في  تدرج  العسكري، حيث 

عام 2011 إلى اللواء 155 املختص بصواريخ »سكود«، ويقع بالقرب من القطيفة بـريف دمشق.

 من صواريخ سكود على مدينة 
ً
بـرز اسم اللواء جودت لدى إطالق النظام عددا وفي عام 2013؛ 

حلب وريفها، مما أدى لتدميـر األحياء اآلهلة بالسكان ومقتل المئات جراء عمليات القصف، وأسفرت 
العملية عن زيادة موجات التهجيـر من مدينة حلب وريفها. 

أسفر  والذي  الشرقية،  بالغوطة  الكيميائي  الهجوم  على  جودت  اللواء  أشرف  نفسه؛  العام  وفي 
لحقوق  السورية  الشبكة   لتقريـر 

ً
 بينهم 201 سيدة و107 أطفال، وذلك وفقا

ً
عن سقوط 1127 قتيال

تقاريـر  الذي عززته  األمر  إلى 1400 شخص،  القتلى  تقديـرات  المعارضة  االنسان، ورفعت مصادر من 
 من 

ً
 على إطالق 16 صاروخا

ً
املخابـرات األمريكية، والتـي أكدت بدورها أن اللواء جودت أشرف شخصيا

طراز »أرض-أرض« في الساعة الثانية والنصف صباح يوم 21 آب 2013. 

ويعتبـر اللواء جودت صلة الوصل بيـن وزارة الدفاع السورية والمؤسسة العامة للصناعات التقنية 
والتـي أثبت تقريـر منظمة األمم المتحدة ضلوعها في بـرنامج تطويـر السالح الكيمائي لقوات النظام.

اللواء  اسم  باور،  سامنثا  المتحدة  األمم  في  الدائمة  األميـركية  المندوبة  ذكرت   2016 عام  وفي 
جودت ضمن قائمة تضمنت أبـرز قادة النظام المتورطيـن بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، ووصفتهم 
الذيـن  أود تحديد بعض أسماء األشخاص  »اليوم  قائلة:  بمحاسبتهم  بأنهم »مجرمي األسد«، وتوعدت 
كانوا منخرطيـن منذ عام 2011 في قتل وإصابة المدنييـن عبـر تنفيذ هجمات عسكرية جوية وأرضية على 
المدن والمناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، لن تسمح الواليات المتحدة األمريكية لهؤالء الذيـن 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Statement%20First%20year%20ar.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Statement%20First%20year%20ar.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Statement%20First%20year%20ar.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/861103/files/S_2017_172-AR.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/861103/files/S_2017_172-AR.pdf
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قادوا وحدات انخرطت في تلك األفعال باالختباء وراء واجهة نظام األسد. نحن نعلم من هم بعض هؤالء 
 ال يح�ضى من مجرمي 

ً
القادة... أعلم اآلن أن هؤالء األفراد يشعرون بأنهم أفلتوا من العقاب. ولكن عددا

الحرب من قبلهم من أمثال )الرئيس الصربـي السابق( سلوبودان ميلوسيفيتش و)رئيس ليبيـريا السابق( 
. فظائع اليوم موثقة بشكل جيد، وذاكرة العالم المتحضر قوية«.

ً
تشارلز تايلور شعروا بذلك أيضا

واألوربية)3( نتيجة لدوره  والبـريطانية)2(  واللواء جودت صليبـي مواس خاضع للعقوبات الكندية)1( 
االجرامي الكبيـر بحق أبناء الشعب السوري.

وفيما يلي عدد من املجازر التـي ارتكبها اللواء جودت صليبـي مواس من خالل تواجده في اللواء 155:

- مجزرة حي طريق الباب وحي أرض حمرا )حلب، 2013/2/22( والتـي تعرض فيها الحيان لقصف 
 .

ً
بالصواريخ الباليستية من نوع »سكود« وصواريخ أرض-أرض، وأسفرت عن سقوط 93 قتيال

- مجزرة مدينة حريتان )حلب، 2013/3/29(، والتـي تعرضت لقصف صاروخي أسفر عن سقوط 
 وعدد كبيـر من الجرحى. 

ً
12 قتيال

والتـي تعرضت لقصف بصواريخ »سكود« أسفر عن  -  مجزرة كفر حمرة )حلب، 2013/6/2(، 
 وأكثر من مئة جريح. 

ً
سقوط 40 قتيال

- مجزرة مارع )حلب، 2014/5/20(، والتـي تعرضت لقصف بصواريخ »سكود« أسفر عن سقوط 
 وسيدتان، وإصابة 21 آخريـن بجروح.

ً
 بينهم 11 طفال

ً
14 قتيال

- مجزرة حي السكري )حلب، 2016/5/17( الذي تعرض لقصف بصاروخ »أرض-أرض« أسفر عن 
.
ً
 وامرأة

ً
سقوط مبنى سكنـي من عدة طوابق، ومقتل 12 طفال

- مجزرة دار عّزة )حلب، 2016/8/8( التـي تعرضت لقصف بخمس صواريخ بالستية أسفر عن 
 من المدنييـن.

ً
مقتل خمسة وإصابة حوالي خمسيـن جريحا

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في تقريـر صادر عنها )2013/3/2( إطالق 61 صاروَخ 
 آخر )2013/6/9( وثقت 

ً
 بالسكان. كما أصدرت تقريـرا

ً
 آهال

ً
»سكود« من اللواء 155، استهدف 59 موقعا

 موزعة كما يلي:
ً
فيه إطالق اللواء نفسه 131 صاروخا

 وجرح أكثر من 580 آخرين.
ً
 تسبب بمقتل 214 شخصا

ً
* محافظة حلب: 71 صاروخا

 وجرح 92 آخرين.
ً
* محافظة الرقة: 10 صواريخ تسببت بمقتل 14 شخصا

 تسبب بمقتل 3 أشخاص وجرح 29 آخرين.
ً
* محافظة إدلب: 19 صاروخا

 تسبب بجرح 3 أشخاص.
ً
* محافظة ديـر الزور: 15 صاروخا

 وجرح أكثر من 103 آخرين.
ً
 تسبب بمقتل 23 شخصا

ً
* محافظة ريف دمشق: 11 صاروخا

)1(  ترتيبه في العقوبات الكندية 193.

)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 199.

)3(  ترتيبه في العقوبات األوروبية 209.

https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/scud-missiles.pdf


188

* محافظة حماة: 5 صواريخ تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 33 آخرين.

* محافظة حمص: استهدفت بعدد غيـر محدد من صواريخ »أرض-أرض« بعيدة المدى في منطقة 
القصيـر، وتسببت في سقوط أعداد يصعب إحصاؤها نتيجة تطويق المنطقة وقطع االتصاالت عنها.

القصف  المدنييـن، ونحو 1000 جريح، جراء ذلك   من 
ً
بأسماء 257 قتيال قائمة  التقريـر  وأرفق 

الصاروخي.

 جراء القصف الكيميائي على الغوطة الشرقية في آب 2013، 
ً
يضاف إلى تلك القائمة 1127 قتيال

وضحايا القصف الكيميائي الثانـي الذي أسفر عن مقتل 80 بينهم نساء وأطفال في نيسان 2018.

في  بما  والكيميائي،  الصاروخي  القصف  عمليات  تنفيذ  في  مو�ضى  جودت  اللواء  تورط  توثيق  وتم 
 بينهم نساء 

ً
ذلك الهجوم الكيميائي على خان شيخون )2017/4/4( والذي راح ضحيته حوالي 90 قتيال

وأطفال. يضاف إليهم مئات القتلى والجرحى وآالف المهجريـن في الفترة الالحقة جراء استخدام النظام 
كل  ذلك  على  المباشرة  المسؤولية  ويتحمل  بالسكان،  آهلة  مناطق  ضد  البالستية  الصواريخ  السوري 
الصواريخ  إدارة  مديـر  الجاسم  جمعة  واللواء  حلوة،  عدنان  واللواء  مواس،  صليبـي  جودت  اللواء  من: 

والمدفعية.

تلت في شهر نيسان من 
ُ
يذكر أن زوجة اللواء جودت صليبـي مواس المدعوة غادة عي�ضى مواس ق

 إلدارة الخدمات 
ً
في ظروف غامضة. ولجودت أخ توأم يدعى موريس، يشغل مديـرا عام 2015 بدمشق 

الطبية التابعة لوزارة الدفاع بـرتبة لواء.

https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeV9XdEdUV3dPM0U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeV9XdEdUV3dPM0U/edit
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اللواء محمد إبـراهيم خضور

موقع الخدمة الحالي

قائد الفيلق الثالث

رئيس اللجنة األمنية في حمص وريفها

معلومات عامة

مكان الوالدة: الالذقية

االختصاص: الحرس الجمهوري الجيش والقوات 
املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2018رئيس اللجنة األمنية في حمص وريفها1

2018قائد الفيلق الثالث2

3
"تكلف" بـرئاسة اللجنة العسكرية 

واألمنية في املنطقة الشرقية
2017

4
"تكلف" رئيس أركان الفيلق 

الثالث
2017

5
"تكلف" بـرئاسة اللجنة العسكرية 

واألمنية في حلب 
نهاية 
2017

6
"تكلف" بـرئاسة اللجنة العسكرية 

واألمنية في حمص 
 بداية

2017 

2015قائد الفرقة 717

8
رئيس اللجنة العسكرية األمنية 
في املنطقة الشرقية، نائب قائد 

الفرقة 17
2014

2013قائد العمليات في القلمون ويبـرود9

2013قائد العمليات في بـرزة والقابون10

11
رئيس اللجنة العسكرية األمنية 

في حلب
2012

2011قائد اللواء 106 حرس جمهوري 12

التابع   106 للواء   
ً
قائدا خضور  محمد  كان  2011؛  آذار  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  لدى 

للحرس الجمهوري بـرتبة عميد، وتم تكليفه بعمليات في الغوطة الشرقية، حيث ساهم في اقتحام دوما 
)2011/4/25( وأصدر أوامر لعناصره بضرب املتظاهريـن وكسر أطرافهم، واعتقال أكبـر عدد منهم.
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 لشهادة المقدم »غسان« )أحد الضباط المنشقيـن عن اللواء 106 حرس جمهوري(؛ فإن 
ً
ووفقا

العميد محمد خضور أمر بضرب المتظاهريـن بالع�ضي ثم اعتقالهم، حيث كان يتم احتجاز المعتقليـن 
المعتقلين، أصدر العميد محمد خضور  القتلى في صفوف  تنامي أعداد  في مجلس مدينة دوما، ولدى 
أوامر بعدم ضرب الناس على الرأس بقوة، وإنما كسر أطرافهم حتى ال يعودوا للخروج في المظاهرات، 

وشدد على أن تتم عمليات الضرب والتنكيل في حافالت األمن وليس في األماكن العامة. 

وأكد المقدم »غسان« أن عمليات اإلعدام والتصفية في الغوطة الشرقية كانت تتم تحت مرأى 
ومسمع العميد محمد خضور والعميد عصام زهر الديـن نائب قائد اللواء 104 حرس جمهوري آنذاك. 
وعانت مدينة دوما من ويالت االعتقال والتـي أسفرت عن تغييب أكثر من خمسة آالف شخص، وسقوط 
نحو مئة قتيل ما بيـن إعدام مباشر على الحواجز أو تحت التعذيب، إضافة لحمالت المداهمة واالعتقال 
وتكسيـر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة الذهب واملحالت التجارية سواء في المدينة أو في 

المزارع المنتشرة حولها.

إلى مدينة  العميد محمد خضور  بقيادة  اللواء 106 حرس جمهوري  رسل 
ُ
أ وفي منتصف 2012؛ 

 للجنة العسكرية واألمنية بحلب )2012/11/29(، وفي هذه الفترة تورط خضور 
ً
حلب، وتم تعييـنه رئيسا

 أبناء السنة 
ً
في ارتكاب جرائم قتل واعتقال ونهب واسعة النطاق، وتبنى سياسة التمييز الطائفي، مستهدفا

باالنتهاكات، حيث ظهر في إحدى حمالت قوات النظام من أجل فك الحصار عن مطار منغ العسكري، 
 أنه سيقاتل تحت راية الحسين، وأنه 

ً
وهو يخطب بجمع من شباب بلدتـي نبل والزهراء الشيعيتيـن مؤكدا

: »لبيك يا حسين«.
ً
سيـرفع راية الحسيـن في منغ، هاتفا

 لقوات النظام، 
ً
 كبيـرا

ً
وشهدت فترة رئاسة محمد خضور للجنة العسكرية واألمنية بحلب تراجعا

مما ضاعف من نزعته اإلجرامية، حيث أمر العقيد نضال العبدهللا، أحد ضباط سجن حلب المركزي، 
بتصفية السجناء المصابيـن بمرض السل، نتيجة تف�ضي المرض وعدم القدرة على عالجهم.

قل لقيادة العمليات 
ُ
وعلى إثر اتهامه بالفساد والتخاذل؛ ُعزل خضور عن قيادة العمليات بحلب، ون

المنطقة، ما أدى  في  في دمشق، حيث قام بعمليات قصف عشوائية  بـرزة والقابون  في حيي  العسكرية 
لمقتل وتهجيـر آالف المدنييـن.

قل خضور في نهاية تشريـن الثانـي 2013 لقيادة العمليات العسكرية 
ُ
ونتيجة لسياسته الرعناء؛ ن

في مناطق القلمون الغربـي والشرقي بـريف دمشق، حيث تولى اقتحام مناطق يبـرود ورنكوس وقارة ومزارع 
 
ً
ريما والنبك ومناطق أخرى في القلمون بمساعدة »حزب هللا« اللبنانـي والميليشيات العراقية وخصوصا

سقط 
ُ
»لواء ذي الفقار«، حيث وقعت عدة مجازر نتيجة القصف العشوائي، إذ كانت قوات النظام ت

 عن إطالق نحو ثالثيـن صاروخ أرض-
ً
 كل يوم، وتنفذ نحو 20 غارة يومية، فضال

ً
 متفجرا

ً
نحو 30 بـرميال

أرض، وصواريخ »بـركان«، والصواريخ قصيـرة المدى؛ إلجبار المدنييـن على النزوح. 

وتصفية  للمنازل،  وتدميـر  ونهب  سرقة  بعمليات  وعناصره  خضور  تورط  السكان؛  تهجيـر  ولدى 
المدنييـن الذيـن اختاروا البقاء في المدينة، ومارس العميد محمد خضور بـرفقة اللواء سليم بـركاتـ  الذي 
تسلم قيادة الفرقة الثالثة آنذاك ـ أبشع عمليات القتل والتهجيـر الممنهج، كما تورط في عمليات تهريب 

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2013/06/04/-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8.html
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المنطقة،  في  الموجودة  التاريخية  المسيحية  الكنائس  من  وباألخص  ومعلوال  يبـرود  مناطق  من  اآلثار 
وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة وجبهة النصرة.

رسل محمد خضور إلى الحسكة، بعد ترقيته لرتبة لواء، وكلف بشن عملية 
ُ
وفي نهاية عام 2014 أ

 وإصابة 
ً
عسكرية للسيطرة على حي غويـران الذي تم تدميـره بالكامل، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 مدنيا

 عن نزوح اآلالف من الحي »العربي« في المدينة، واعتقال كل من خرج من الحي رغم إبـرامهم 
ً
آخرين، فضال

 مع النظام للخروج اآلمن.
ً
اتفاقا

وفي عام 2015 أسس اللواء محمد خضور، خالل تواجده في الحسكة، ميليشيا »المغاويـر«، والتـي 
أشرف على تدريبها الحرس الثوري اإليـرانـي وعناصر من »حزب هللا« اللبناني، وتم توظيف عناصر هذه 

الميلشيا لشن عمليات ترهيب بهدف تهجيـر أكبـر عدد من أبناء مدينة الحسكة عام 2015.

حتى  فيها  واستمر  النظام،  قوات  في   17 للفرقة   
ً
قائدا خضور  اللواء  ُعيـن   2015 عام  نهاية  وفي 

عوائل  نقل  على  دأب  إذ  الفساد،  في  وأوغل  ديـرالزور،  أهالي  معاناة  زيادة  في  ساهم  حيث   ،2016 تموز 
بالمروحيات من ديـرالزور إلى الحسكة بأسعار باهظة الثمن، وامتهن المتاجرة بالمساعدات التـي كانت 
ترد إلى المناطق املحاصرة، وسّهل تنّقل كبار التجار في المنطقة الشرقية إلى دمشق، باستخدام طائرات 
النقل العسكرية لشحن البضائع والمواد الغذائية وبيعها في أحياء مدينة ديـر الزور التـي كانت محاصرة 
حة لبعض التجار في أسواق دمشق نظيـر 

ّ
من قبل تنظيم »داعش«، كما عمل على تخصيص مرافقة مسل

مبالغ مجزية، وفرض حماية على العديد من التجار نظيـر تلقي أرباح باهظة، ومن أبـرز شركائه في تلك 
الفترة محمد سعيد األشرم )أبو سعيد(، وصالح الخرفان، وذيب املحيميد.

قّدر بالمالييـن من المدنييـن الهاربيـن من حصار تنظيم »داعش« 
ُ
 ت

ً
كما جنى اللواء خضور أرباحا

مدينة  إلى  العسكرية  الشحن  طائرات  عبـر  بالخروج  لهم  السماح  مقابل  الزور،  ديـر  مدينة  في  ألحياء 
دمشق، وفي بداية عام 2017 تم تكليفه بـرئاسة اللجنة العسكرية واألمنية في حمص.

زيد  للواء   
ً
في حلب خلفا واألمنية  العسكرية  اللجنة  بـرئاسة   )1( »تكليفه«  تم  نهاية عام 2017  وفي 

 ألركان 
ً
صالح، حيث قام بشن عمليات ضد تنظيم »داعش« في ديـر الزور، وكوفئ على ذلك بتعييـنه رئيسا

الفيلق الثالث، وتولى اإلشراف على العمليات التـي شنها النظام للسيطرة على مطار أبو الضهور، والتـي 
 
ً
أسفرت عن تهجيـر نحو 150 ألف نسمة ومقتل عدد كبيـر من المدنييـن نتيجة عمليات القصف، فضال

 للفيلق 
ً
عن تورطه في سرقة وتعفيش المنطقة بالكامل. وتمت مكافأته بتعييـنه مطلع عام 2018 قائدا

الثالث.

ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  في  ورد  قد  خضور  محمد  اللواء  اسم  أن  بالذكر  جديـر 
»Human Rights Watch«، الصادر بتاريخ 2011/12/15 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية األفراد 
أعمال  المباشرة عن  المسؤولية  التقريـر  سوريا«، حيث حمله  في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة 

 بإدارة أعمال القطعة العسكرية أو 
ً
)1(  التكليف في الجيش السوري يختلف عن التعييـن، حيث يكون التكليف مؤقتا

المؤسسة ريثما يتم التعييـن لنفس الشخص المكلف أو لشخص آخر، ويكون ذلك بقرار صادر عن القائد العام 

»بشار األسد«.

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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األوربية،  للعقوبات  خاضع  خضور  محمد  اللواء  أن  كما  الشرقية،  الغوطة  في  دوما  مدينة  في  القتل 
والعقوبات البـريطانية، بسبب إشرافه المباشر على عمليات القتل واالعتقال العشوائي والتعذيب.

وفيما يلي عدد من املجازر التـي ارتكبتها قوات النظام تحت قيادته:

وعشرات  قتلى   9 ضحيتها  راح  والتـي   )2012/12/2 )حلب،  الحيدرية  بحي  الوليد  فرن  مجزرة   -
الجرحى، وذلك نتيجة قصف بقذائف الهاون على فرن الوليد في الحي.

 وأكثر 
ً
- مجزرة فرن اإلدلبـي بحي بستان القصر )حلب، 2012/12/3( والتـي راح ضحيتها 20 قتيال

من 100 جريح باإلضافة لوقوع أضرار مادية كبيـرة، وذلك نتيجة القصف المدفعي على األهالي الذيـن 
تجمعوا أمام فرن اإلدلبي.

 نتيجة القصف الصاروخي 
ً
- مجزرة حي جب القبة )حلب، 2013/1/9( والتـي راح ضحيتها 27 قتيال

من قبل قوات النظام ألحياء المدينة.

نتيجة قصف  ، وذلك 
ً
- مجزرة حي جبل بدرو )حلب، 2013/2/18( والتـي راح ضحيتها 45 قتيال

الحي بـراجمات الصواريخ.

 تم إلقاء جثثهم في 
ً
- مجزرة نهر قويق )حلب، 2013/1/29( والتـي راح ضحيتها نحو 128 معتقال

مجرى نهر قويق.

قيام  نتيجة  وذلك   ،
ً
قتيال  70 ضحيتها  راح  والتـي   )2013/2/27 )حلب،  المالكية  قرية  مجزرة   -

عن   
ً
فضال وشيوخ  أطفال  بينهم  بالرصاص  األهالي  بإعدام  عراقية  شيعية  وميليشيات  النظام  عناصر 

عمليات حرق المنازل وتعذيب األهالي.

بها عناصر »حزب هللا« ضد سكان قرية  التـي قام  - مجزرة قرية تل شغيب )حلب، 2013/3/1( 
شغيب بـريف حلب الشرقي وراح ضحيتها 6 قتلى تم حرق جثثهم.

قيام قوات  نتيجة  ، وذلك 
ً
والتـي راح ضحيتها 22 قتيال - مجزرة قرية عزيزة )حلب، 2013/4/4( 

 والتمثيل بجثثهم.
ً
النظام باقتحام القرية واعتقال العديد من الشبان ومن ثم إعدامهم ميدانيا

لقيت جثثهم في 
ُ
 أ

ً
- مجزرة حي الصاخور )حلب، 2013/4/16( والتـي أسفرت عن مقتل 33 مدنيا

المنطقة الواقعة بيـن إشارات الشيخ خضر وإشارات الميدان في حي الصاخور.

https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
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اللواء محمد خضور بـرفقة العميد سهيل الحسن
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اللواء كفاح ملحم

موقع الخدمة الحالي

رئيس شعبة املخابـرات العسكرية

معلومات عامة

مكان الوالدة: جنينة رسالن-طرطوس

االختصاص: الحرس الجمهوري

مواقع الخدمة السابقة

مالحظةاملوقعم

2019رئيس شعبة املخابـرات العسكرية1

2
رئيس اللجنة األمنية في املنطقة 

الجنوبية
2018

3
معاون رئيس شعبة املخابـرات 

العسكرية
2015

4
رئيس فرع املعلومات

شعبة املخابـرات العسكرية
2014

5
رئيس فرع املخابـرات العسكرية في 

الالذقية
2012

6
رئيس فرع املخابـرات العسكرية 

في حلب
2012

7
رئيس فرع التحقيق العسكري 

248
2008

2006شعبة املخابـرات العسكرية8

-الحرس الجمهوري9

 لخلفيته الطائفية، 
ً
ينحدر كفاح ملحم من بلدة جنينة رسالن التابعة ملحافظة طرطوس، ونظرا

فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل األسد، وكان بمثابة المراسل بينه وبيـن 
قل كفاح إلى شعبة املخابـرات العسكرية 

ُ
رئيس الوزراء األسبق محمود الزعبي، ولدى مقتل باسل األسد ن

حيث تسلم رئاسة فرع التحقيق العسكري »الفرع 248«.

المتظاهريـن  قمع  في  ملحم  كفاح  شارك  2011؛  مارس  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
 من االنتهاكات بحق أبناء 

ً
بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر »الفرع 248« تحت إشرافه عددا

إليه  المعتقليـن  تحويل  يتم  األمنية، حيث  الفروع  أشد  الفرع من  بحيث أصبح هذا  السوري،  الشعب 
من كافة أفرع شعبة املخابـرات العسكرية المنتشرة في كافة املحافظات السورية بهدف التحقيق معهم.

ويعتبـر ملحم من أبـرز المسؤوليـن عن االنتهاكات التـي تم ارتكابها في »الفرع 248«، خالل العاميـن 
2011 و2012.

 
ً
رئيسا ملحم  كفاح  العميد  تعييـن  تم  2012؛  عام  حلب  مدينة  في  األمنية  األوضاع  تدهور  ولدى 
لفرع األمن العسكري هناك، حيث تابع عمله اإلجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفيـن على 
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عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، وتكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز 
التجار ومبادلة املختطفيـن بمبالغ مالية ضخمة تصل في نهايتها للعميد كفاح، والذي كان يتقاسمها مع 

عدد من الضباط وقادة وعناصر تلك املجموعات.

كما أشرف ملحم على عمليات القتل والتعذيب التـي تمت في فرع املخابـرات العسكرية في مدينة 
حلب »الفرع 290«، والذي قام عناصره بارتكاب تجاوزات كبيـرة ضد المعتقلين، حيث وثق تقريـر صادر 
عن منظمة »هيومن رايتس ووتش« )تموز 2012( بعنوان: »أقبية التعذيب االعتقال التعسفي والتعذيب 
املخابـرات  فرع  ممارسات   )1(»2011 مارس/آذار  منذ  السورية  االعتقال  مراكز  في  القسري  واالختفاء 
العميد  إشراف  تحت  العسكرية  االستخبارات  عناصر  ارتكبها  التـي  والجرائم  حلب  أحياء  في  العسكرية 

كفاح ملحم.

 لفرع املخابـرات العسكرية في المدينة، 
ً
وفي نهاية عام 2012؛ تم نقل ملحم إلى مدينة الالذقية رئيسا

حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة املخابـرات العسكرية، 
ضحاياه  يحتجز  كان  والذي  األسد،  هالل  مع  بالتعاون  والتشبيح  الخطف  أعمال  ممارسة  ذلك  في  بما 
بـريف  النظام  قوات  عمليات  قيادة  في  الفترة  تلك  في  ملحم  شارك  كما  بالالذقية.  الرياضية  المدينة  في 
التـي  والجرائم  االنتهاكات  عن  النظام  من ضباط  آخر  مع عدد   

ً
يعتبـر مسؤوال حيث  الشمالي،  الالذقية 

وقعت في جبلي األكراد والتركمان في ريف الالذقية الشمالي.

تم  تموز  وفي  العسكرية،  املخابـرات  بشعبة  المعلومات  لفرع   
ً
رئيسا ملحم  ُعيـن  2014؛  عام  وفي 

 لرئيس شعبة املخابـرات العسكرية اللواء محمد محال حيث أشرف على 
ً
ترفيعه لرتبة لواء وتعييـنه نائبا

عدد من العمليات العسكرية في أرياف حماة وحمص وحلب، ويشترك مع اللواء محمد محال في المسؤولية 
عن كافة االنتهاكات التـي ارتكبتها شعبة املخابـرات العسكرية منذ تعييـنه عام 2015 حتى تموز 2018، 

 للجنة األمنية في المنطقة الجنوبية والتـي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.
ً
حيث أصبح رئيسا

العقوبات  قوائم  في  ملحم  كفاح  اللواء  إدراج  تم  السوري  الشعب  بحق  الكبيـر  إلجرامه  ونتيجة 
بحق  ارتكبها  التـي  الجرائم  من  كبيـر  عدد  عن  مسؤوليته  بسبب  والكندية)4(  واألوربية)3(  البـريطانية)2( 

الشعب السوري.

)1(   تقريـر منظمة هيومن رايتس ووتش: 

 https//:www.hrw.org/ar/report2012/07/03/256336/

)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 204.

)3(  ترتيبه في العقوبات األوربية 66.

)4(  ترتيبه في العقوبات الكندية 73.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
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اللواء نزيه حسون

موقع الخدمة الحالي

تم تسريحه من رئاسة شعبة األمن السيا�ضي

معلومات عامة

مكان الوالدة: القريا - السويداء
االختصاص: املخابـرات الجوية
 أمن دولة وأمن سيا�ضي

ً
والحقا

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2017تم تسريحه من الخدمة1

2015رئيس شعبة األمن السيا�ضي2

3
نائب مديـر إدارة املخابـرات 

العامة
2003

1990مطار دمشق الدولي4

5
قسم التحقيق – إدارة 

املخابـرات الجوية
1985

حتى  المناصب  في  وتدرج  الما�ضي،  القرن  ثمانينيات  في  الجوية  املخابـرات  في  حسون  نزيه  خدم 
وصل إلى رتبة رائد، وشغل منصب معاون رئيس فرع التحقيق في املخابـرات الجوية الواقع في مطار المزة 
العسكري، وكان رئيس فرع التحقيق آنذاك علي مملوك بـرتبة عميد، حيث يتهم كل من حسون ومملوك 

بإجراء تجارب أسلحة كيميائية على المعتقليـن السياسييـن.

 
ً
 في عملية إدارة البـرنامج في الوحدة 417، فإن نزيه حسون يعتبـر مسؤوال

ً
 رفيعا

ً
 لتوليه منصبا

ً
ونظرا

 عن مقتل ما بيـن ألفي إلى ثالثة آالف معتقل خالل عمله بالبـرنامج الذي استمرت مدته من 1985 
ً
مباشرا

 لرئيس إدارة املخابـرات العامة عام 2003.
ً
حتى 1990، ثم تدرج في المناصب األمنية حتى ُعيـن نائبا

 عن العمليات العسكرية في الساحل السوري، 
ً
وبحلول عام 2011 كان اللواء نزيه حسون مسؤوال

في هذه  الالذقية وريفها وحمص وريفها، وشكل  في مدينة  السلمية  حيث أشرف على قمع االحتجاجات 
 استخباراتية في لبنان لمتابعة تحركات المعارضيـن السورييـن في بيـروت، ولمراقبة تحركات 

ً
الفترة خلية

الدبلوماسييـن العرب في لبنان.

 لتورطه المباشر في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين؛ تم إدراج اللواء نزيه حسون على 
ً
ونظرا

الئحة العقوبات األوربية، والعقوبات البـريطانية والعقوبات السويسرية.

 لرئيس شعبة األمن السياسـي اللواء رستم غزالي، 
ً
نائبا وفي كانون األول 2012 ُعيـن نزيه حسون 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
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عام  بداية  في عمله هذا حتى  للشعبة، واستمر   
ً
رئيسا إثر مقتل غزالي عام 2015 أصبح حسون  وعلى 

 له.
ً
2017، حيث تم تعييـن اللواء محمد رحمون خلفا

 إلشرافه على جميع أعمال فروع شعبة األمن السيا�ضي، فإن اللواء حسون يعتبـر المسؤول 
ً
ونظرا

المباشر عن جميع الجرائم التـي تم ارتكابها من قبل عناصر هذه األفرع، وخاصة فرع التحقيق المركزي 
الكائن بدمشق منطقة الفيحاء والذي ارتكبت فيه جرائم تصفية جسدية وتعذيب وإعدامات ميدانية.

 مع القضاة المسؤوليـن عن محاكم اإلرهاب واملحاكم 
ً
جديـر بالذكر أن اللواء حسون قدم اتفاقا

الميدانية بأن يقوم فرع التحقيق بتثبيت تهمة على المعتقلين، تتضمن إطالق النار على الجيش وقوى 
األمن، وتلفيق إفادات لهم وإجبارهم على التوقيع عليها إلصدار أحكام باإلعدام ضدهم.
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اللواء توفيق يونس

موقع الخدمة الحالي

متقاعد

معلومات عامة

مكان الوالدة: طرطوس

االختصاص: إدارة املخابـرات العامة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
 الفرع الداخلي )251( في 

إدارة املخابـرات العامة
 - 2011

2016

2
رئيس فرع املخابـرات العامة في 

حماة

العامة، واملعروف  بإدارة املخابـرات  الداخلي 251  الفرع  اللواء توفيق يونس منصب رئيس  شغل 
بفرع الخطيب، نسبة للشارع الذي يتواجد مقر الفرع فيه بدمشق، وذلك خالل الفترة 2016-2011.

وفي غضون هذه الفترة أصبح للفرع تحت إدارة يونس سمعة مخيفة في دمشق وريفها، إذ إنه مأل 
السجن بالمعتقلين، ومارس ضدهم أسوأ صنوف التعذيب.

دوما  ومدينتـي  الشرقية  بالغوطة  المتظاهريـن  قمع  عمليات  في  الخطيب  فرع  عناصر  شارك  كما 
التـي  الفرع  حواجز  خالل  من  أو  اقتحامها  إثر  المناطق  تلك  أبناء  من  المئات  اعتقل  حيث  وحرستا، 

انتشرت في عّدة أماكن في دمشق وحتى إحالته للتعاقد)1( .

االختفاء  حاالت  منها  وخاصة  والتجاوزات  الجرائم  كافة  عن   
ً
مسؤوال يونس  توفيق  اللواء  ويعتبـر 

القسري التـي حدثت خالل رئاسته لفرع الخطيب، حيث تفيد شهادات الناجيـن من الفرع بارتكاب جرائم 
بالنساء، بما في  مروعة بحق المعتقلين، بما في ذلك ممارسة أسوأ أنواع التعذيب في الزنازيـن الخاصة 

ذلك االغتصاب الممنهج من قبل عناصر الفرع. 

ووصف أحد المعتقليـن السابقيـن األوضاع في فرع الخطيب بقوله: »فرع الخطيب األمنـي الّداخلي، 
تلك  كّل  على  شاهٌد  حٌي  نموذٌج  وهو   

ً
سمعة الّسورّية  العسكرّية  الفروع  أقذر  من  هو   ،251 الفرع  أو 

فرج عنهم، ال تستطيع ُمشاهدة األرضّية، فقد 
ُ
الُممارسات في الّسجون، في هذا الفرع كما روى ُمعتقلون أ

 بطبقة من الّدماء، وكان اللحم يتساقط من الُمعتقليـن بعد كّل جلسة تعذيب«.
ً
اة

ّ
كانت مغط

)1(  الجرائم بحق اإلنسانية ال تسقط بالتقادم أو التقاعد.

http://sn4hr.org/arabic/2017/01/25/7524/
http://sn4hr.org/arabic/2017/01/25/7524/
http://sn4hr.org/arabic/2017/01/25/7524/
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التعسفي  االعتقال  التعذيب:  »أقبية   :)2012( ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  تقريـر  وتحدث 
والتعذيب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011« عما يدور من انتهاكات 
لالستجواب  استدعائي  »تم  قوله:  بسام  ُيدعى  سابق  معتقل  عن  قل 

ُ
ن حيث  الخطيب،  فرع  في  مروعة 

ضرب من الجميع ونحن في الطريق إليها، كنا ما زلنا 
ُ
مرتين. كانت حجرة االستجواب في الطابق الثاني. كنا ن

 أكثر منه 
ً
معصوبـي األعين، أثناء االستجواب جلست على ركبتي. راحوا يلكموننـي ويـركلونني، كان اتهاما

، في طريق العودة ألقونـي على األدراج، وكان المعتقل إذا لم يتمكن من التدحرج على السلم 
ً
استجوابا

ُيعاد ويلقى منه فيسقط على األرض«.

دعى »مروة« قولها: »كنا نسمع طوال الليل والنهار أصوات 
ُ
كما نقل التقريـر عن معتقلة سابقة ت

رجال ُيعذبون، هناك شخص ساعد في تنظيم المظاهرات أجبـروه على الوقوف على ركبتيه طوال مكوثه 
في الزنزانة، أثناء التحقيق كانوا يهددونـي بالتجريد من الثياب والتعذيب بالدوالب، لم نكن نعرف الوقت 
فلم نعرف متى موعد الصالة، لم نتمكن من النوم بسبب أصوات التعذيب، الفتاة األخرى معنا في الزنزانة 
 
ً
 يبلغ من العمر 12 عاما

ً
قالت لي إنهم صفعوها عدة مرات وركلوها في بطنها. رأيت قوات األمن تصفع صبيا

يـرنا من قبل، فصدقوه،  في الردهة. كما جلبوه ليقول إنه رآنا في المظاهرة، لكن الصبـي أقسم أنه لم 
كانت الزنازيـن قريبة من بعضها وهناك ثقوب في الباب كنت استخدمها ألرى ما يحدث في الخارج«.

فرع  في  ترتكب  كانت  التـي  االنتهاكات  عن  سوريا  في  االنتهاكات  توثيق  لمركز  تقريـر  تحدث  كما 
الخطيب، حيث نقل عن معتقل سابق يدعى »ياسر عبدالصمد حسيـن كرمي« تفاصيل ويالت االعتقال 
وأنواع العذاب الذي يتعرض له المساجين، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة والتـي فقدها بعض 
المعتقليـن تحت التعذيب )عشرات الصور سربها قيصر()1( في القسم 40 التابع لفرع الخطيب نتيجة 
 من القسم 40 إلى فرع الخطيب ليكون 

ً
ممارسات عناصره بحقهم، يذكر أنه قد تم تحويل بسام الحقا

 على ممارسات عناصر القسم والفرع على حد سواء.
ً
شاهدا

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  وتحدث 
في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15
سوريا«، عن الفرع الداخلي 251 التابع إلدارة املخابـرات العامة، حيث نقل شهادة لعنصر أمن منشق 
: »إن طرق التعذيب تباينت 

ً
يدعى فهد الحميد، تحدث فيها عن أساليب التعذيب المتبعة في الفرع، قائال

عند بداية الثورة بيـن الصعق بالكهرباء والتجويع وصب الماء البارد، وتوجد في المشافي القريبة أماكن 
مخصصة لوضع جثث القتلى من المعتقلين، حيث كان األطباء الشرعيون يعطون تقاريـر طبية بناء على 
تعليمات قوى األمن، تفيد في الغالب أن الموقوف تعرض لجلطة قلبية حادة وأجريت له صدمه كهربائية 

إلنقاذه تسببت في وفاته«.

الطائفية  التعذيب والتحقيق والقتل كانت توكل لعناصر من   لفهد الحميد، فإن عمليات 
ً
ووفقا

 للسجن مدة شهريـن بتهمة 
ً
 أنه تعرض شخصيا

ً
العلوية ألن الثقة كانت معدومة في أبناء السنة، موضحا

التعليمات  كانت  حيث   ،
ً
جدا قاسية  كانت  بأنها  التعذيب  عمليات  ووصف  الموقوفين.  مع  التعاطف 

)1(  صور )+18( لعدد من المعتقليـن الذيـن لقوا حتفهم في الفرع 251 بـرئاسة اللواء توفيق يونس.

https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/khatibbranch-Arabic.pdf
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=8
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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والصعق  الريح«  »بساط  طريقة  مثل  ممكنة،  طريقة  بأية  الموقوف  من  المعلومات  بأخذ  للمحققيـن 
 تدور في فلك االنضمام إلى 

ً
بالكهرباء، والضرب والتجويع، وأكد أن التهم التـي توجه إلى األطفال كانت دوما

الثوار، وكان الهدف من تعذيبهم هو انتزاع اعترافات منهم.

اللواء  إخضاع  تم  فقد  المباشر؛  إشرافه  تحت  تتم  كانت  التـي  المروعة  االنتهاكات  لتلك  ونتيجة 
توفيق يونس للعقوبات األوربية)1(، والعقوبات البـريطانية)2(، والعقوبات الكندية)3(، بسبب ما توفر من 

أدلة دامغة على ممارساته اإلجرامية بحق السورييـن.

)1(  ترتيبه في العقوبات األوربية 31.

)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 255.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 27.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
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اللواء محمد محمود محال

موقع الخدمة الحالي

املستشار األمنـي األول لرئيس الجمهورية

معلومات عامة

مكان الوالدة: جبلة 1959/1/4
االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

الحرس الجمهوري

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
املستشار األمنـي األول لرئيس 

الجمهورية 
آذار 
2019

رئيس شعبة املخابـرات العسكرية 2
نيسان 
2015

3
نائب رئيس شعبة املخابـرات 

العسكرية
آذار 
2015

2009نائب رئيس شعبة األمن السيا�ضي4

5
رئيس فرع املعلومات في شعبة 

األمن السيا�ضي
2009

2008الحرس الجمهوري6

بلغ رتبة  الرتب العسكرية حتى  في  اللواء محمد محال في صفوف الحرس الجمهوري، وترقى  خدم 

عميد.

وفي عام 2009 تم انتدابه إلى إدارة األمن السياسـي حيث تسلم رئاسة فرع المعلومات، ثم عيـن 

 
ً
قل إلى شعبة املخابـرات العسكرية ليصبح نائبا

ُ
 لرئيس شعبة األمن السياسـي بـرتبة لواء، وفي 2015 ن

ً
نائبا

 للشعبة في نيسان 2015 عقب اتهام شحادة 
ً
لرئيس الشعبة آنذاك اللواء رفيق شحادة، ثم ُعيـن رئيسا

بقتل رستم غزالي، واستمر اللواء محال في رئاسة شعبة املخابـرات العسكرية إلى اليوم. 

التـي ارتكبها عناصر شعبة األمن  أبـرز المسؤوليـن عن االنتهاكات  اللواء محمد محال أحد  ويعتبـر 

السياسـي في الفترة الممتدة ما بيـن 2011 وحتى آذار 2015 وذلك خالل وجوده في منصب نائب رئيس 

الشعبة.

املخابـرات  شعبة  ارتكبتها  التـي  الجرائم  كافة  عن   
ً
مباشرا  

ً
مسؤوال محال  محمد  اللواء  يعتبـر  كما 

العسكرية منذ بداية تسلمه رئاسة الشعبة منذ نيسان 2015 وحتى اآلن، وخاصة منها الجرائم المرتكبة 

تل آالف من المعتقليـن 
ُ
في فرعي: فلسطيـن »الفرع 235«، وفرع التحقيق العسكري »الفرع 248«، حيث ق
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جراء التعذيب وتم إرسال شهادات وفاة ملفقة إلى دوائر النفوس، وتم تحديد سبب الوفاة بأزمة قلبية 
حادة. ومن ضمن الجرائم التـي ارتكبت تحت إدارة محال: 

 ينص على تخفيض عدد أهالي األرياف أو الوافديـن من خارج دمشق إلى العاصمة، 
ً
- إصداره قرارا

عام 2016، ومنعهم من الحصول على الموافقات األمنية الالزمة للبيع والشراء والتملك وإيجار المنازل.

- إجراء مصالحات مع مناطق تابعة للمعارضة، ومن ثم اإليعاز لعناصر من الفرقة الرابعة لخرق 
تلك االتفاقيات بهدف تهجيـر أهلها والتنكيل بهم. 

- مشاركة عناصر شعبة املخابـرات العسكرية في العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية وجنوب 
دمشق، حيث أشرف اللواء محمد محال على تلك العمليات وما وقع فيها من مجازر مروعة بحق المدنييـن. 

- مساهمته في تجنيد عدد كبيـر من الشبيحة لصالح شعبة املخابـرات العسكرية، وضم عدد من 
مقاتلي جيش التحريـر الفلسطينـي للعمليات العسكرية بالتعاون مع عناصر شعبة املخابـرات العسكرية.

العقوبات  قوائم  على  محال  محمد  اللواء  إدراج  تم  فقد  المروع؛  اإلجرامي  سجله  على  وبناء 
من  كبيـر  عدد  عن  المباشرة  مسؤوليته  ثبوت  نتيجة  واألمريكية  والكندية)3(  واألوربية)2(  البـريطانية)1( 
 بأن اللوء محمد محال من أبـرز املحسوبيـن على التيار 

ً
الجرائم التـي ارتكبت بحق الشعب السوري. علما

الموالي إليـران مقابل التيار الروسـي المنافس في سلك االستخبارات، وقد تم عزله عن منصبه وتعييـنه 
بمنصب المستشار األمنـي األول لرئيس الجمهورية في مارس 2019.

اللواء محمد محال على جبهات جنوب دمشق

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 182.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 206.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 230.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170112.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170112.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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اللواء محمد محال في زيارته ملحافظة السويداء
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اللواء بسام حيدر

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة 20 قوى جوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: الالذقية
االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

القوى الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2016قائد الفرقة 120

2015ضابط في الفرقة 220

3
قائد اللواء 24 مستقل

 والذي يشمل مطاري ديـر الزور
والرقة

من قبل 
2011

ضابط في القوى الجوية4

لدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار عام 2011 كان بسام حيدر بـرتبة عميد، ويتولى منصب 
قائد اللواء 24 قوى جوية في ديـر الزور، وهو لواء مستقل، يتبع لقيادة القوى الجوية مباشرة، ويشرف 

على مطاري ديـرالزور والطبقة العسكرييـن.

حيث  الزور،  بديـر  المدنييـن  مع  تعامله  في  المقيتة  طائفيته  حيدر  بسام  العميد  عن  ُعرف  وقد 
اشترك مع اللواء جامع جامع في تولي الشؤون األمنية بديـر الزور، وشارك بنفسه في تنفيذ طلعات جوية 
نائبه  النطاق  واسعة  االنتهاكات  ممارسة  في  وساعده  النظام،  سيطرة  عن  خرجت  التـي  المناطق  ضد 
العميد سرحان العلي، والعميد محمود يوسف. ويعتبـر العميد بسام حيدر رجل مديـر إدارة املخابـرات 

الجوية في المنطقة اللواء جميل حسن.

ويعتبـر بسام حيدر المسؤول األول عن كافة الطلعات الجوية والجرائم التـي نفذتها طائرات اللواء 
24 خالل الفترة 2011-2015، حيث كانت أسراب اللواء تنطلق من مطاري ديـر الزور والطبقة، ونتيجة 
لكثرة تلك العمليات، فقد تم وقف جميع الطلعات التدريبية وتسخيـر ساعات الطيـران لقصف المناطق 

الثائرة وخاصة في ريف ديـر الزور، وأرياف الرقة والحسكة وحلب.

من   
ً
فنيا متهالكة  لطائرات  المتواصل  التحليق  عن  نتج  وما  النظام،  مقاتالت  وضع  لتردي   

ً
ونظرا

كثرة األعطال الفنية؛ فقد طلب العميد بسام حيدر إرسال المزيد من الطائرات إلى اللواء 24 حيث تم 
إرسال 4 طائرات »ميغ 23« من مطار السيـن إلى مطار ديـر الزور، و4 طائرات »سوخوي 22« من مطار 
 في اللواء 24 

ً
الشعيـرات إلى مطار الطبقة، ونفذت تلك الطائرات )باإلضافة إلى الطائرات الموجودة أصال
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تحت قيادة العميد بسام حيدر( آالف الطلعات الجوية، والتـي حصدت أرواح اآلالف من المدنييـن في 
المنطقة الشرقية وشردت عشرات اآلالف منهم.

بأجواء  العسكري  التحكم  في  األول  المسؤول  كان  حيدر  بسام  العميد  أن  إلى  المصادر  وتشيـر 
ضمن  بشري  تجمع  أي  بقصف  للطياريـن  مستمرة  تعليمات  أصدر  وقد  الشرقية،  الشمالية  المنطقة 
دائرة نشاط اللواء، حيث تم ارتكاب عدد كبيـر من املجازر في ديـر الزور ريفها الشرقي خاصة البوكمال 

 عن مجازر الرقة وعيـن عي�ضى وريف الحسكة، وأبـرزها:
ً
والموحسن«، فضال

 
ً

قتيال  30 من  أكثر  ضحيتها  راح   :)1(  )2012/9/20( الشمالي  الرقة  ريف  في  عي�ضى  عيـن  مجزرة   *
 نتيجة قصف بطائرات الميغ التـي استهدفت بعدة صواريخ محطة وقود مكتظة بالمدنييـن.

ً
و150 جريحا

* مجزرة في مدينة ديـر الزور )2012/9/3()2(: أدت لمقتل عدد من المدنييـن وإصابة آخريـن ودمار 
في األبنية.

 وإصابة آخرين.
ً
* مجزرة مبنى النفوس في ديـر الزور )2012/9/26(: أدت لمقتل 15 شخصا

 نتيجة قصف منازل 
ً
* مجزرة حي الجورة في ديـر الزور )2012/9/27()3(: راح ضحيتها 27 شخصا

المدنييـن.

 إثر قصف البلدة.
ً
* مجزرة قرية البصيـرة في ديـر الزور )2012/12/25(: راح ضحيتها 22 شخصا

* مجزرة في الشيخ ياسيـن بمدينة ديـر الزور )2013/10/25()4(.

* مجزرة استهدفت سوق المازوت في قرية إبـريهة )2014/4/13()5(.

نتيجة  المدنييـن  من   6 ضحيتها  راح   )2014/6/2( الزور  ديـر  بمدينة  الحميدية  حي  في  مجزرة   *
القصف الجوي.

 من 
ً

مجزرة في ناحية الموحسن بـريف ديـر الزور الشرقي )2014/6/21()6(: راح ضحيتها 18 قتيال
المدنييـن.

* مجزرة في مدينة الرقة )2014/6/25( راح ضحيتها 14 من المدنييـن.

* مجزرة في بلدة جديد عكيدات بـريف ديـر الزور الشرقي )2014/6/30( راح ضحيتها 10 قتلى من 
المدنييـن.

* مجزرة في منطقة الحي األول بمدينة الرقة )2014/7/15( راح ضحيتها سيدة و4 أطفال من عائلة 
واحدة.

https://youtu.be/fQOwAJW8A84 :1(  مجزرة عيـن عي�ضى(

https://youtu.be/AujOsHyspfE :2(  مجزرة في ديـر الزور(

https://youtu.be/BguBLSkNBlc :3(  ديـر الزور(

https://youtu.be/pchDHst8GAc :4(  مجزرة الشيخ ياسين(

https://youtu.be/E-CfPB7jTOI :5(  مازوت(

https://youtu.be/ezD69ziQE7M - https://youtu.be/9UGQDaZ1njw :6(  مجزرة الموحسن(

https://youtu.be/fQOwAJW8A84
https://youtu.be/AujOsHyspfE
https://youtu.be/BguBLSkNBlc
https://youtu.be/pchDHst8GAc
https://youtu.be/E-CfPB7jTOI
https://youtu.be/ezD69ziQE7M
https://youtu.be/9UGQDaZ1njw
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* مجزرة في المشفى الوطنـي بمدينة الرقة )2014/8/23( راح ضحيتها 10 قتلى بينهم طفلة و4 من 
الكادر الطبي. 

* مجزرة في دوار النعيم بمدينة الرقة )2014/8/24( راح ضحيتها 10 قتلى بينهم طفلة وسيدتان.

 بينهم 
ً
* مجزرة في منطقة الشوال على طريق ديـر الزور-دمشق )2014/9/3( راح ضحيتها 14 قتيال

8 سيدات.

* مجزرة في مدينة العشارة بـريف ديـر الزور )2014/9/4( ضحيتها 8 قتلى بينهم طفالن و5 سيدات.

* مجزرة في شارع تل أبيض مقابل فرن األندلس، وفي حي البياطرة بمدينة الرقة )2014/9/6( راح 
 جراء قصفهما من قبل الطيـران الحربـي بصاروخيـن فراغييـن.

ً
، و40 جريحا

ً
ضحيتها 54 قتيال

 بينهم 5 أطفال و3 
ً
* مجزرة في بلدة الصبيخان بـريف ديـر الزور )2014/9/7( راح ضحيتها 11 قتيال

سيدات جراء قصف مدرسة يقطنها نازحون من بلدات أخرى.

* مجزرة في حي العر�ضي بمدينة ديـر الزور )2014/9/10( راح ضحيتها 8 قتلى بينهم طفلتان و3 
سيدات.

* مجزرة في قرية الحصيوة بـريف الرقة )2014/9/16( راح ضحيتها 9 قتلى بينهم طفل جراء سقوط 
طائرة حربية لقوات النظام على أحد األبنية السكنية.

ن و5 سيدات.
ً
 بينهم طفال

ً
* مجزرة في مدينة الرقة )2014/11/11( راح ضحيتها 14 قتيال

 16 وإصابة  وسيدة  طفالن  بينهم  قتلى   9 ضحيتها  راح   )2014/11/19( الرقة  مدينة  في  مجزرة   *
 بجروح.

ً
شخصا

* مجزرة على المعبـر المائي الواصل بيـن قريتـي البوليل والصبحة بـريف ديـر الزور )2014/11/28( 
راح ضحيتها 5 قتلى وإصابة 6 بجروح.

 بينهم 7 أطفال و3 سيدات إضافة 
ً
* مجزرة في مدينة الرقة )2014/11/25( راح ضحيتها 73 قتيال

الى دمار كبيـر في المنشآت جراء استهدافها من قبل الطيـران الحربـي بتسعة غارات متتالية.

* مجزرة في مدينة الرقة )2014/11/27( راح ضحيتها 7 قتلى بينهم طفل وسيدتان.

 4 بينهم  قتلى   6 ضحيتها  راح   )2014/11/28( الشراكسة  مسجد  قرب  الرقة  مدينة  في  مجزرة   *
أطفال.

 بينهم 5 أطفال و4 
ً
* مجزرة في قرية حطلة بـريف ديـر الزور )2014/11/29( راح ضحيتها 12 قتيال

سيدات.

* مجزرة في بلدة الموحسن بـريف ديـر الزور )2014/12/15( راح ضحيتها 5 قتلى بينهم طفالن. 

أطفال   3 بينهم  قتلى   6 ضحيتها  راح   )2014/12/15( الزور  ديـر  بـريف  خشام  بلدة  في  مجزرة   *
وسيدتان.
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* مجزرة في مدينة المياديـن بـريف ديـر الزور )2014/12/16( راح ضحيتها 10 قتلى بينهم 4 أطفال 
وسيدة جراء قصف مشفى الطب الحديث بالمدينة بصاروخيـن من الطيـران الحربي.

 بينهم 4 أطفال 
ً
* مجزرة في بلدة الموحسن بـريف ديـر الزور )2015/1/18( راح ضحيتها 12 قتيال

و3 سيدات.

* مجزرة في قرية البو عمرو بـريف ديـر الزور )2015/2/10( راح ضحيتها 5 قتلى بينهم طفلة وسيدة.

* مجزرة في منطقة جسر السياسية )2015/2/23( راح ضحيتها 6 قتلى.

طفلة  بينهم  قتلى   5 ضحيتها  راح   )2015/3/5( الزور  ديـر  بـريف  المياديـن  مدينة  في  مجزرة   *
وسيدتان.

 .
ً
* مجزرة في مدينة المياديـن بـريف ديـر الزور الشرقي )2015/3/7( راح ضحيتها 9 قتلى و35 مصابا

* مجزرة في حي الحميدية بمدينة ديـر الزور )2015/3/24( راح ضحيتها 7 قتلى بينهم 3 أطفال.

* مجزرة بحي المطار القديم بمدينة ديـر الزور )2015/5/2( راح ضحيتها 8 قتلى من المدنييـن.

* مجزرة بقرية البوليل بـريف ديـر الزور الشرقي )2015/5/8( راح ضحيتها 7 قتلى من المدنييـن.

* مجزرة في قرية البو عمرو بـريف ديـر الزور )2015/5/08( راح ضحيتها 8 قتلى من المدنييـن.

* مجزرة في بلدة البوليل بديـر الزور )2015/6/4( راح ضحيتها 7 قتلى و10 مصابين.

طفالن  بينهم  قتلى   10 ضحيتها  راح   )2015/7/29( الزور  ديـر  بـريف  الصالحية  بلدة  في  * مجزرة 
 .

ً
و15 مصابا

* مجزرة في مشفى الطب الحديث بمدينة المياديـن )2015/8/10( راح ضحيتها 8 قتلى بينهم طفل 
و5 سيدات.

* مجزرة في قرية جديد عكيدات بـريف ديـر الزور الشرقي )2015/9/16( راح ضحيتها 6 قتلى بينهم 
3 أطفال وسيدة.

* مجزرة في بلدة خريطة بـريف ديـر الزور الشرقي )2015/9/16( راح ضحيتها 5 قتلى بينهم 3 أطفال 
وسيدة، وإصابة أكثر من 10 أشخاص من المدنييـن، جراء استهداف الطيـران للمشفى الميدانـي بالبلدة.

 7 بينهم   
ً
قتيال  13 ضحيتها  راح   )2015/9/21( الشرقي  الزور  ديـر  بـريف  مراط  بلدة  في  مجزرة   *

أطفال وسيدتان وإصابة أكثر من 30 من المدنييـن، جراء استهداف الطيـران للمشفى الميدانـي بالبلدة.

 و5 سيدات.
ً
 بينهم 11 طفال

ً
* مجزرة في مدينة المياديـن )2015/9/28( راح ضحيتها 25 قتيال

* مجزرة في حي العر�ضي بمدنية ديـر الزور )2015/10/19( راح ضحيتها 5 قتلى من المدنييـن.

الزور الشرقي )2015/11/17( راح ضحيتها 9 قتلى من  بـريف ديـر  الموحسن  في مدينة  * مجزرة 
المدنييـن.

من  قتلى   5 ضحيتها  راح   )2015/11/20( الشرقي  الزور  ديـر  بـريف  البوليل  بلدة  في  مجزرة   *
المدنييـن.

 بينهم 7 أطفال و7 
ً
* مجزرة في بلدة السوسه بديـر الزور )2015/12/12( راح ضحيتها 15 قتيال

سيدات إضافة إلصابة 13 آخريـن بجراح.
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وبعد سجله الدموي في إزهاق آالف األرواح جراء القصف الجوي للمناطق اآلهلة بالسكان، تم نقل 
بسام حيدر في نهاية كانون األول 2015 إلى مطار الضميـر العسكري بـرتبة لواء، حيث تولى قيادة الفرقة 

20 التـي تتألف من ثالثة ألوية وأربعة مطارات على النحو التالي: 

* اللواء 17: يتمركز في مطار السين.

* اللواء 30: يتمركز في مطاري الضميـر والناصرية.

* اللواء 73: يتمركز في مطار خلخلة.

 عن كافة الجرائم 
ً
وفي الفترة الممتدة ما بيـن 2015 إلى 2018، يعتبـر اللواء بسام حيدر مسؤوال

الشرقية،  للغوطة  الجوي  القصف  عن  الناتجة  املجازر  وباألخص  جوية  قوى   20 الفرقة  ارتكبتها  التـي 
الحارقة،  العنقودية  القنابل  ملقية  العسكري،  الضميـر  مطار  من  الطائرات  أغلب  تنطلق  كانت  حيث 
والفوسفورية، والقنابل، والخزانات املحرقة املحشوة بالنابالم، والقنابل الفراغية، وقنابل ال يوجد عليها 

أي نوع من الكتابة، ُيعتقد أنها تحوي غازات سامة، تم تزويد الفرقة بها من قبل القوات الروسية. 

»الضميـر«  مطاري  في  وضعها  تم  قد   
ً
دوليا املحظورة  الذخائر  فإن  عسكري؛  لمصدر   

ً
ووفقا

وتخزينها  استالمها  عن  مسؤولة  خاصة  فنية  مجموعة  إشراف  تحت  خاصة  بمستودعات  و»السين« 
 أن المسؤول المباشر عن استخدامها 

ً
وتحميلها على الطائرات وتتبع بشكل مباشر لقائد الفرقة، مؤكدا

هو قائد »الفرقة الجوية 20« في مطار »الضميـر« اللواء الطيار بسام حيدر.

وأكد المصدر أنه: »يتم استخدام هذه الذخائر بأوامر من القيادة الروسية تأتـي إلى قائد الفرقة 
ول حيث يقوم 

ُّ
عبـر مديـر إدارة املخابـرات الجوية اللواء جميل الحسن وقائد القوى الجوية اللواء أحمد بل

قائد الفرقة اللواء بسام حيدر بتحديد الطياريـن الذيـن يستخدمون هذه الذخائر ويقوم بإسناد المهام 
إليهم بشكل مباشر في مطار الضميـر وبشكل غيـر مباشر من مطار السيـن عبـر قائد اللواء 17 العميد 

الطيار محمد ديبو«.

 لتقاريـر استخباراتية فإن طائرة مروحية من طراز MI-8 أقلعت من مطار الضميـر العسكري 
ً
ووفقا

أنها  على   
ً
الحقا تصنيفها  تم   

ً
سامة  

ً
موادا تحوي  دوما  مدينة  على  متفجرة  بـراميل  وألقت   )2018/4/7(

 كانوا يختبئون في األقبية التـي تم 
ً
هجمات بغاز الساريـن السام)1(، وأدى هذا الهجوم إلى مقتل 80 مدنيا

 من عمليات القصف العشوائية التـي كانت تشنها قوات النظام على المدينة، 
ً
استخدامها كمالجئ؛ خوفا

 إلى تهجيـر أكثر من 100 ألف مدنـي نحو الشمال السوري.
ً
والتـي أدت الحقا

وبناء على هذه المعلومات الموثقة؛ فإن اللواء بسام حيدر يعتبـر من مجرمي الحرب، حيث قام 
سالح الجوي السوري تحت قيادته بآالف الطلعات الجوية في مختلف املحافظات السورية والتـي أدت إلى 
مقتل اآلالف، وتهجيـر وتشريد مئات اآلالف من أبناء الشعب السوري، إضافة لتدميـر القرى والبلدات 

والمدن فوق رؤوس ساكنيها.

)1(  مجزرة الكيماوي في دوما تاريخ 2018/4/7: 

 https://youtu.be/Bl6h6fd0EKg - https://youtu.be/PeiA_mrdqzY - https://youtu.be/BV2rHo3roSM

https://youtu.be/Bl6h6fd0EKg
https://youtu.be/PeiA_mrdqzY
https://youtu.be/BV2rHo3roSM
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اللواء علي ونوس

موقع الخدمة الحالي

 قائد الوحدة 450
إحدى الوحدات املرتبطة ما بيـن شعبة املخابـرات 

العسكرية ومركز البحوث العلمي

معلومات عامة

مكان الوالدة: صافيتا - طرطوس
1964

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2016قائد الوحدة 1450

2011قائد الوحدة 2417

3
ضابط في شعبة املخابـرات 

العامة
-

املخابـرات  أحد ضباط شعبة  كان علي ونوس  آذار 2011؛  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  لدى 
التـي قامت بها شعبة املخابـرات العسكرية ضد  بـرتبة عقيد، حيث شارك في عمليات القمع  العسكرية 

المدنييـن، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد مكافأة له في منتصف عام 2011.

الوحدات  إحدى  وهي   417 الوحدة  ترؤس  أبـرزها  وحساسة،  خطرة  مهام  تولى  قد  ونوس  كان 
 المعتقليـن من حركة اإلخوان 

ً
المسؤولة عن عمليات تجريب األسلحة الكيميائية على البشر وخصوصا

المسلميـن في ثمانينيات وتسعينيات القرن الما�ضي، وترتبط هذه الوحدة بشعبة املخابـرات العسكرية 
ومركز البحوث العلمية.

وفي مرحلة الحقة أوكل إلى ونوس رئاسة الوحدة 450، حيث أصبح صلة الربط ما بيـن الوحدة 450 
وما بيـن اللواء 105 حرس جمهوري، والذي كان يقوده اللواء طالل مخلوف قبل أن يتسلم قيادة الحرس 

الجمهوري.

لتصبح  الكيمائية  بالمواد  الحربية  الرؤوس  تحميل  مهام  تتولى   450 الوحدة  أن  بالذكر  جديـر 
جاهزة لالستخدام العسكري، ومنذ شهر أيلول من عام 2013 تم استخدام مستودعات اللواء 105 من 
أجل تخزيـن مواد كيميائية من المعهد 1000 التابع للبحوث العملية، حيث تم نقل المواد الكيميائية 
على مدار أسبوع قبل قدوم المراقبيـن الدولييـن إلى سوريا من أجل تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 2118. 
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وتعتبـر هاتان الوحدتان من أكبـر الوحدات التـي يعتمد عليها النظام في ملف األسلحة الكيميائية.

وُيعد علي ونوس أحد أبـرز المسؤوليـن عن الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية في عام 2013، 
 لتقريـر الشبكة السورية 

ً
 على األقل، منهم 201 سيدة و107 أطفال وفقا

ً
والذي أودى بحياة 1127 قتيال

لحقوق االنسان، فيما أعلنت المعارضة أن عدد القتلى تجاوز 1400 شخص.

واللواء علي ونوس خاضع للعقوبات األمريكية منذ شهر كانون األول من عام 2017 باإلضافة لعدد 
نافع  محمد  والعقيد  الحسن،  سهيل  العقيد  الجو  سالح  استخبارات  مديـر  هم:  اآلخريـن  الضباط  من 

بالل، ومديـر دائرة األمن السياسـي اللواء محمد خالد رحمون، والعميد غسان عباس)1(.

كما يخضع اللواء علي ونوس للعقوبات األوربية)2(، والعقوبات الكندية)3(، والعقوبات البـريطانية)4(؛ 
إلى مناطق  الكيميائية  الكيميائية، حيث قام بنقل قسم من األسلحة  المتعلق باألسلحة   لنشاطه 

ً
نظرا

الساحل السوري وإلى مناطق سيطرة »حزب هللا« اللبناني.

)1(  العميد غسان عباس: يشترك في مسؤوليته عن كافة الجرائم التـي ارتكبها العميد علي ونوس.

)2(  رقمه في ملحق العقوبات األوربية 243.

)3(  رقمه في العقوبات الكندية 234.

)4(  رقمه في العقوبات البـريطانية 254.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Statement%20First%20year%20ar.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Statement%20First%20year%20ar.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Statement%20First%20year%20ar.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Statement%20First%20year%20ar.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170112.aspx?src=ilaw
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170112.aspx?src=ilaw
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1341&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1341&from=EN
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اللواء رياض حبيب عباس

موقع الخدمة الحالي

قائد الشرطة العسكرية

معلومات عامة

مكان الوالدة: عيـن قيطة - جبلة - الالذقية

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

قائد الشرطة العسكرية1
آذار 
2018

2
رئيس فرع األمن السياسـي في 

مدينة حلب
أيار 

2013

3
قائد فرع الشرطة العسكرية 

في مدينة حلب
2010

2001الشرطة العسكرية4

2000سرية املوكب5

ينحدر اللواء رياض حبيب خرفان عباس من قرية عيـن قيطة التابعة لناحية بيت ياشوط بمنطقة 
جبلة التابعة ملحافظة الالذقية. وقد بدأ حياته المهنية كضابط عسكري في سرية الموكب تحت قيادة 

اللواء ذو الهمة شاليش، ثم ترقى ليصبح المرافق الشخ�ضي لحافظ األسد في الفترة األخيـرة من حياته.

الرتب  في  وتدرج  العسكرية،  الشرطة  إلى  عباس  رياض  قل 
ُ
ن  )2000( األسد  حافظ  موت  وبعد 

العسكرية حتى شغل منصب قائد الشرطة العسكرية بحلب عام 2010. 

 لفرع األمن السياسـي في مدينة حلب، حيث تورط في ارتكاب 
ً
وفي منتصف 2013؛ تم تعييـنه رئيسا

انتهاكات واسعة بحق المدنييـن.

 للشرطة العسكرية، ثم ُرقي إلى رتبة لواء بتاريخ 2018/8/1 
ً
وفي شهر آذار 2018؛ تم تعييـنه قائدا

فيها  بما  السورية  المعتقالت  أعتى  إدارة  عن  مسؤولة  تعتبـر  التـي  العسكرية  للشرطة   
ً
قائدا بقائه  مع 

سجون: تدمر، وصيدنايا، والبالونة، والقابون، وغيـرها من السجون التـي عانى فيها كثيـر من السورييـن 
 .

ً
 وجوعا

ً
أسوأ أنواع العذاب المف�ضي إلى الموت تحت التعذيب قهرا

وفي أثناء عمله كقائد لفرع الشرطة العسكرية بحلب )2010-2013(؛ مارس رياض عباس جرائم 
االعتقال التعسفي والتغييب القسري والتعذيب ضد كل من ُيشتبه بصلته باالحتجاجات السلمية، وهو 
المسؤول األول عن إدارة سجن حلب المركزي والذي ارتكبت به عدد من االنتهاكات بحق أبناء الشعب 

في  العسكرية  الشرطة  عناصر  قبل  من  ارتكابها  تم  التـي  االنتهاكات  عن  لمسؤوليته  إضافة  السوري، 
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المدينة وعلى الحواجز التـي انتشرت فيها عام 2012، والتـي أصبحت مصدر رعب للسكان، نتيجة وضع 

قناصيـن تابعيـن لعباس في البؤر الحساسة من المدينة. 

وتعزز إجرام رياض عباس عقب تسلمه رئاسة فرع األمن السياسـي بمدينة حلب عام 2013؛ حيث 

عانى المعتقلون لديه أشد أنواع العذاب واالمتهان، حتى إن أحد المقربيـن قال في وصف العميد رياض 

عباس: »حتى المؤيدون الذيـن ُيعتقلون في فرع األمن السياسـي عن طريق الخطأ، يخرجون منه لالنضمام 

إلى داعش مباشرة!«

التـي تم ارتكابها في فرع   عن كافة الجرائم واالنتهاكات 
ً
 مباشرا

ً
اللواء رياض عباس مسؤوال ويعتبـر 

األمن السياسـي منذ شهر أيار من عام 2013، حيث تم توثيق مقتل العشرات من أهالي مدينة حلب تحت 

التعذيب داخل فرع األمن السيا�ضي، وفي إحدى الشهادات عن التعذيب في فرع األمن السياسـي في مدينة 

: »كان معنا في الزنزانة فتى فلسطينـي من سوريا عمره 
ً
حلب أفاد »مجد« الذي تم اعتقاله في حلب قائال

 يعانون من المشكلة نفسها 
ً
، وكان يعانـي من مشكلة ما في الكبد، وكان هنالك حوالي 15 معتقال

ً
18 عاما

هناك. واقتصر عالجهم على تقديم حبوب »باراسيتامول« التـي كانت تعطى كعالج لكل �ضيء! وذات صباح 

 للطبيب لكنه لم يأت. وقالوا إنه سيأتـي خالل 15 
ً
 وبدأ ينزف من شرجه، وطرقنا الباب طلبا

ً
خر صريعا

، وظل الفتى ينزف. ولم يأت الطبيب 
ً
دقيقة. وظللنا نطرق الباب من السابعة إلى الحادية عشرة صباحا

. وفي 
ً
 غيـر شتمنا، ورأى الحراس الدم لكنهم لم يفعلوا شيئا

ً
فبقينا نطرق الباب. ولم يفعل الحارس شيئا

 قالوا لنا: إن علينا أن نحضره للعالج وأن ننظف الدم. فأجبـرناه على الوقوف حتى 
ً
الساعة 11 صباحا

نستطيع أخذه وعندما وقف أدركنا أن لحمه يبـرز من الشرج... وأخذوه من الزنزانة لكننا رأيناه يسقط 

على األرض بعد بضعة أمتار ويلفظ أنفاسه األخيـرة«)1(.

وباإلضافة إلى ذلك فإن رياض عباس يعتبـر من أبـرز المسؤوليـن عن الجرائم واالنتهاكات المرتكبة 

بحق المدنييـن في حلب، باعتبار عضويته باللجنة األمنية والعسكرية خالل الفترة الممتدة ما بيـن آذار 

 الفترة التـي أدت لسيطرة قوات النظام على األحياء الشرقية بمدينة 
ً
2011 وحتى آذار 2018، وخصوصا

حلب في أواخر عام 2016، والتـي أدت إلى تهجيـر أكثر من 100 ألف مواطن ومقتل أكثر من 1400 مدني، 

كما أنه مسؤول عن كافة الجرائم واالنتهاكات التـي وقعت )وال تزال تقع( تحت إشراف الشرطة العسكرية 

منذ تعييـنه على رأسها في آذار 2018، وخاصة الجرائم المروعة التـي وقعت في سجن صيدنايا والبالونة، 

وعمليات الدفن الجماعي للمعتقليـن التـي قامت بها قوات النظام تحت إشراف الشرطة العسكرية.

جديـر بالذكر أن اللواء رياض عباس ينتمي إلى عائلة معروفة بإجرامها، إذ إن شقيقه العقيد فادي 

عباس يتولى رئاسة مفرزة املخابـرات الجوية في مطار حلب، وله أخ آخر يدعى فواز يعمل في قوات النظام 

بـرتبة عقيد. 

)1(  مقابلة مع باحثي منظمة العفو الدولية، يوم 19 فبـرايـر/شباط 2016 - الصفحة 60.

 https//:www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF

https://www.youtube.com/watch?v=ZlRnRIwAYGA
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/__cle4cea92.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
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اللواء رياض عباس أثناء عمله في سرية الموكب كمرافق لحافظ األسد

اللواء رياض عباس بعد ترفيعه لرتبة لواء بتاريخ 2018/8/1
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ول
ُّ
اللواء أحمد بل

موقع الخدمة الحالي

قائد القوى الجوية والدفاع الجوي

معلومات عامة

تاريخ امليالد:  1954/10/10

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

القوى الجوية والدفاع الجوي

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
قائد القوى الجوية والدفاع 

الجوي
2012

-ضابط طيار في القوى الجوية2

للقوى   
ً
قائدا ول 

ُّ
بل أحمد  اللواء  بتعييـن   

ً
بشار األسد قرارا األول من عام 2012 أصدر  في تشريـن 

 للواء عصام حالق، وذلك لما ُعرف عنه من نزعة إجرامية ووالء مطلق 
ً
الجوية والدفاع الجوي، خلفا

للنظام الذي كان ُيعد آنذاك لحملة قصف جوي بالمقاتالت والمروحيات ضد المدن والبلدات والقرى 
الثائرة.

على  دأب  األسد  بشار  أن  إال  2012؛  عام  للتقاعد  القانونية  السن  ول 
ُّ
بل بلوغ  من  الرغم  وعلى 

 للدور الرئيس الذي مارسه في تنفيذ حمالت القصف الجوي وتشريد 
ً
التجديد له منذ ذلك العام، نظرا

المالييـن من السورييـن، خاصة وأن سالح الطيـران كان المتسبب األكبـر في حركة النزوح القسري وتدميـر 
البنى التحتية للمناطق املحررة. 

ول المسؤول الرئيس، بالشراكة مع طياري ومالحي وفنيي القوى الجوية، في 
ُّ
ويعتبـر اللواء أحمد بل

قتل مئات آالف السورييـن وتهجيـر المالييـن وتدميـر المناطق اآلهلة بالسكان، كما يشترك في المسؤولية 
عن الهجمات باألسلحة الكيميائية التـي تمت بواسطة الطيـران الحربي، والتـي كان آخرها مجزرة الغوطة 

في شهر نيسان من عام 2018.

وباألخص  جوية،  قوى   )20( الفرقة  ارتكبتها  التـي  الجرائم  كافة  عن  كذلك  مسؤول  ول 
ُّ
بل واللواء 

الجرائم التـي تم ارتكابها في الغوطة الشرقية، حيث كانت الطائرات تنطلق من مطار الضميـر العسكري 
بالنابالم،  املحشوة  املحرقة  والخزانات  والقذائف  والفوسفورية،  الحارقة  العنقودية  بالقذائف  مزودة 

والقنابل الفراغية، وبقذائف تحوي غازات سامة.
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وتنسيق  الرو�ضي،  الجو  لسالح  التسهيالت  توفيـر  عن  الرئيسييـن  المسؤوليـن  أحد  يعتبـر  كما 
والتـي كانت تخزن   ،

ً
بالسكان، وتوفيـر األسلحة املحرمة دوليا للمناطق اآلهلة  عمليات قصف مقاتالته 

بمطاري »الضميـر« و»السين« في مستودعات تشرف عليها مجموعة فنية خاصة تتولى استالمها وتخزينها 
وتحميلها على الطائرات، وتتبع لقائد الفرقة الجوية )20( بمطار »الضميـر« اللواء الطيار بسام حيدر، 
الذي كان ينفذ األوامر الصادرة إليه من مديـر إدارة املخابـرات الجوية اللواء جميل الحسن وقائد القوى 
ول، بما في ذلك تحديد الطياريـن وتكليفهم بمهام القصف، بشكل مباشر في مطار 

ُّ
الجوية اللواء أحمد بل

الضميـر وبشكل غيـر مباشر من مطار السيـن عبـر قائد اللواء 17 العميد الطيار محمد ديبو.

ول خاضع العقوبات البـريطانية)1( والكندية)2( واألمريكية بسبب مسؤوليته 
ُّ
يذكر أن اللواء أحمد بل

عن عدد كبيـر من الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها بحق الشعب السوري. وفيما يلي نماذج عن املجازر 
التـي ارتكبها الطيـران الحربـي والمروحي تحت إشرافه:

تفاصيل املجزرةالتاريخالمكانالمدينةم

.2012/10/31األتارب)3(حلب
ً
 ونحو 35 جريحا

ً
القصف الجوي للفرن اآللي في مدينة األتارب، راح ضحيته 18 قتيال

ريف 
دمشق

.2012/11/1الشيفونية)4(
ً
القصف الجوي لمزرعة الشيفونية بـريف دمشق، راح ضحيته 16 قتيال

.2012/11/2حارم)5(إدلب
ً
القصف الجوي لبلدة حارم بـريف إدلب، راح ضحيته 70 قتيال

ريف 
دمشق

.2012/11/13أوتايا)6(
ً
القصف الجوي لبلدة أوتايا بالغطة الشرقية، راح ضحيته 26 قتيال

.2012/12/23حلفايا)7(حماة
ً
القصف الجوي ألحد أفران الخبز ببلدة حلفايا بـريف حماة، راح ضحيتها 93 قتيال

ريف 
دمشق

2013/1/2المليحة)8(
القصف الجوي ملحطة النورس للوقود ببلدة المليحة بـريف دمشق راح ضحيتها 75 

.
ً
قتيال

إدلب
خان 

شيخون)9(
2017/4/4

القصف الصاروخي بمواد سامة في مدينة خان شيخون، ما أدى لمقتل ما يقارب 90 
.
ً
شخصا

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 218.

)2(  ترتيبه في العقوبات الكندية 220.

https://youtu.be/h0-Qn4IHucw :3(  األتارب(

https://youtu.be/jQUGFFqcS_o :4(  الشيفونية(

https://youtu.be/kcepYxzwukI :5(  حارم(

https://youtu.be/AE7KHStszo0 :6(  أوتايا(

https://youtu.be/Doge0NaS9Fc :7(  حلفايا(

https://youtu.be/9FgVjb9V3UI :8(  المليحة(

https://youtu.be/0bJw84eXALs :9(  خان شيخون(

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0701.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0701.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
https://youtu.be/h0-Qn4IHucw
https://youtu.be/jQUGFFqcS_o
https://youtu.be/kcepYxzwukI
https://youtu.be/AE7KHStszo0
https://youtu.be/Doge0NaS9Fc
https://youtu.be/9FgVjb9V3UI
https://youtu.be/0bJw84eXALs
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ريف 
دمشق

2018/4/7دوما)1(

إلقاء مروحية )MI-8( بـراميل متفجرة تحوي غاز الساريـن على مدينة دوما، ما أدى إلى 

 من النساء واألطفال كانوا مختبئيـن في األقبية التـي تم استخدامها 
ً
مقتل 80 شخصا

كمالجئ أثناء القصف.

يضاف إلى هذه القائمة المئات من املجازر الناتجة عن عمليات القصف التـي ارتكبها سالح الجو، 
وجميعها موثق عبـر مقاطع فيديو وملفات نصية تثبت الوقائع والتفاصيل.

https://youtu.be/ffVsYYl_r7U :1(  دوما(

https://youtu.be/ffVsYYl_r7U
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اللواء بسام مرهج الحسن

موقع الخدمة الحالي

 مديـر املكتب األمنـي والعسكري
في القصر الجمهوري

معلومات عامة

مكان الوالدة: شيـن ـ حمص 1961

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
مديـر املكتب األمنـي والعسكري

في القصر الجمهوري
2008

2
اإلشراف على الوحدة 450 

البحوث العلمية
2008

3
مديـر مكتب االستعالم في القصر 

الجمهوري

سرية املوكب4

سرية الحراسة5

ولد بسام الحسن في بلدة شيـن بـريف حمص الغربـي عام 1961؛ وبدأ حياته المهنية في السلك 
 في الحرس الجمهوري بسرية الحراسة الخاصة في رئاسة الجمهورية، ثم 

ً
العسكري، حيث ُعيـن ضابطا

بـرتبة رائد ركن وتسلم بعدها  بكلية األركان وتخرج منها  للعمل في سرية الموكب، والتحق  انتقل بعدها 
منصب مديـر مكتب االستعالم في القصر الجمهوري.

على   
ً
مشرفا أصبح  دمشق؛  جامعة  من  االجتماع  علم  في  الدكتوراة  شهادة  على  حصوله  وعقب 

»الوحدة 450« التابعة للبحوث العلمية، والمسؤولة عن حماية األسلحة الكيميائية في سوريا.

الجمهوري  القصر  في  والعسكري  األمنـي  المكتب  مديـر  سليمان  محمد  العميد  اغتيال  إثر  وعلى 
 
ً
والمستشار العسكري اإلستراتيجي الخاص ببشار األسد عام 2008؛ تم تعييـن اللواء بسام الحسن بدال

عنه.

وفي أثناء عمله بالقصر الجمهوري تورط بسام الحسن في ارتكاب العديد من االنتهاكات بحق الشعب 
السوري، وخاصة فيما يتعلق بمباشرته للملفات الحساسة المتعلقة باستخدام السالح الكيميائي، إذ 
إنه أحد أبـرز المسؤوليـن بصورة مباشرة عن الجرائم الكيميائية التـي ارتكبها النظام، حيث تولى مسؤولية 

تمريـر األوامر العسكرية الموجهة من القصر الجمهوري للوحدات والقطعات الخاصة باستخدامه.
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بتاريخ  موثق  هجوم  أول  منذ  وذلك  الكيميائية)1(  لألسلحة  استخدام  حادثة   221 توثيق  تم  وقد 
2012/12/23 ضد أهالي حي البياضة وحتى تاريخ 2018/4/7 حيث وقع هجوم باألسلحة الكيميائية على 
 موثقيـن باالسم على 

ً
مدينة دوما بالغوطة الشرقية، حيث أدت تلك الهجمات إلى مقتل 1461 شخصا

الشكل التالي:

، و252 سيدة.
ً
، منهم 185 طفال

ً
* 1397 مدنيا

 من عناصر عارضة.
ً
* 57 قتيال

* 7 أسرى من قوات النظام كانوا محتجزيـن لدى المعارضة.

 في ذلك الهجوم.
ً
يضاف إليها إصابة ما ال يقل عن 9753 شخصا

جديـر بالذكر أن اللواء بسام الحسن يتولى رئاسة أركان قوات الدفاع الوطني، وهي الميليشيات 
التـي أسسها شبيحة اللجان الشعبية، والتـي انتشرت في المناطق الموالية للنظام بحجة حمايتها، وتتمتع 

بدعم وتمويل سخي من جميعة البستان التابعة لرامي مخلوف وباألسلحة من مستودعات الجيش.

وُيعرف اللواء بسام لدى عناصر الدفاع الوطنـي بلقب: »الخال«، كونه خال املجرم صقر رستم 
عالقة  إقامة  ذلك  عن  ونتج  وتدريبها،  إنشائها  في  الثوري  الحرس  ساهم  التـي  الميلشيا  هذه  عام  أميـن 

وطيدة بيـن اللواء بسام مع قاسم سليمانـي قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليـراني. 

راية  تحت  الميليشيات  هذه  ارتكبتها  التـي  الجرائم  عن  المباشر  المسؤول  بسام  اللواء  ويعتبـر 
الدفاع الوطنـي والتـي راح ضحيتها عدد كبيـر من أبناء الشعب السوري، إضافة لتهجيـر عشرات اآلالف 

منهم، ومن أبـرز الجرائم التـي ارتكبتها هذه الميليشيات:

، وعلى جثثهم آثار تعذيب بعد خطفهم 
ً
* رام العنز-حمص )شباط 2012(: تم توثيق مقتل 50 مدنيا

على أسس طائفية.

، بعضهم في سن الخامسة 
ً
* قرية جوبـر-حمص )شباط 2012(: تمت تصفية أكثر من 150 مدنيا

عشر.

، بينهم أطفال ونساء وحرق آخرين.
ً
* كرم الزيتون-حمص )آذار 2012(: قتل ما يقارب 40 مدنيا

قوات  من  وبتغطية  الوطني،  الدفاع  من  مجموعات  قامت   :)2012 )أيار  الحولة-حمص  سهل   *
العميد هواش محمد قائد غرفة العمليات في حمص، باقتحام جنوب قرية تلدو حيث استمرت العملية 
 
ً
 وعدد من النساء قتل بعضهم ذبحا

ً
أكثر من ثالث ساعات تم خاللها قتل 106 مدنييـن بينهم 50 طفال

بالسكاكين.

)1(  تقريـر الشبكة السورية لحقوق االنسان: 

 http//:sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Syrian_regime_launched_216_chemical_

attacks_including_183_additional_attacks_after_its_attack_on_al_Ghouta.pdf

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Syrian_regime_launched_216_chemical_attacks_including_183_additional_attacks_after_its_attack_on_al_Ghouta.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/The_Syrian_regime_launched_216_chemical_attacks_including_183_additional_attacks_after_its_attack_on_al_Ghouta.pdf
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النار  وأطلقوا  القرية  الوطنـي  والدفاع  الجيش  قوات  اقتحمت   :)2012 )حزيـران  القبيـر-حماة   *

 من الرجال خارج المنازل وذبحوهم بالسكاكين، كما أحرقوا نحو 
ً
 على أهلها، ثم اقتادوا عددا

ً
عشوائيا

 بأن الميليشيات قد أخذت معها نحو 37 
ً
 في هذه املجزرة، علما

ً
عشرة جثث، وتم توثيق مقتل 78 مدنيا

 من أهل القرية في 
ً
التـي تم حرقها، وال يزال 15 شخصا جثة، ولم يتم التعرف على العديد من الجثث 

، وعلى إثر هذه املجزرة الشنيعة انشق القا�ضي طالل 
ً
عداد المفقودين، وُعرف من بيـن القتلى 22 طفال

حوشان)1( رئيس النيابة العامة في محردة بعد إجباره على تحميل المعارضة مسؤولية هذه الجريمة.

* الصنمين-درعا )نيسان 2013(: قامت قوات النظام مدعومة بميلشيا الدفاع الوطنـي باقتحام 

 فيها، حيث تم ذبح بعضهم بالسكاكين. 
ً
بلدة الصنميـن وقتل نحو 60 مدنيا

 بصورة مباشرة عن تنفيذ عدد من عمليات التصفية واالغتيال، 
ً
كما ُيعتبـر اللواء بسام مسؤوال

أحد  بسام  )أيار 2012(، حيث كلف  في طرابلس  الواحد  أحمد عبد  الشيخ  الديـن  اغتيال رجل  أبـرزها 

عمالئه الذهاب إلى لبنان وتصفية الشيخ أحمد، وتم تداول وثيقة ممهورة بختم وتوقيع اللواء بسام تنص 

الساكت،  زاهر  المنشق  العميد  منهم  الخارج،  في  سورييـن  وعسكرييـن  مدنييـن  معارضيـن  تصفية  على 

الوثيقة  في  الباشا، وشخصيات أخرى ورد ذكرها  المنشق عالء  والنقيب  ثائر مدلل،  المنشق  والعقيد 

الممهورة بختم ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ 4 آب 2013.

العقوبات  قوائم  في  إدراجه  تم  فقد  الحسن،  بسام  ارتكبها  التـي  واالنتهاكات  للجرائم   
ً
ونظرا

البـريطانية)2( واألوربية)3( والكندية)4( واألمريكية، وخاصة فميا يتعلق بهجمات األسلحة الكيميائية.

يذكر أن اللواء بسام قد تم ترفيعه في عام 2016 إلى رتبة لواء، كما أنه يتمتع بعالقات قوية مع 

الضباط الروس واإليـرانييـن على حد سواء. 

 في السويد بعد أن هاجر إليها.
ً
 رئيس النيابة العامة في محردة، وحقق في هذه الجريمة، يقيم حاليا

ً
)1(  كان قاضيا

)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 18.

)3(  ترتيبه في العقوبات األوربية 20.

)4(  ترتيبه في العقوبات الكندية 23.

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140508.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20140508.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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اللواء بسام الحسن، رجل الظل في القصر الجمهوري

 (1(FOX NEWS أوردت هذه الصور شبكة

في تقريـرها المتعلق باألسلحة الكيميائية في سوريا

 :FOX News 1(  تقريـر شبكة(

 http://www.foxnews.com/world/2017/04/07/revealed-first-photos-assad-aide-heading-syrias-

chemical-weapons-unit.html

http://www.foxnews.com/world/2017/04/07/revealed-first-photos-assad-aide-heading-syrias-chemical-weapons-unit.html
http://www.foxnews.com/world/2017/04/07/revealed-first-photos-assad-aide-heading-syrias-chemical-weapons-unit.html
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اللواء غسان خليل

موقع الخدمة الحالي

معاون مديـر إدارة أمن الدولة

معلومات عامة

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2017معاون مديـر إدارة أمن الدولة1

2013رئيس الفرع الخارجي 2279

2010رئيس فرع املعلومات 3255

نائب رئيس فرع املعلومات 4255

-حماية الرئيس5

المكلف  الفريق  ضمن  من  كان  حيث  األسد،  بشار  مع  قوية  بعالقة  خليل  غسان  اللواء  يتمتع 
 لفرع المعلومات »255« بجهاز أمن الدولة خالل 

ً
بحمايته، ثم ترقى في السلك األمنـي حيث ُعيـن رئيسا

إليه،  المقدمة  والدراسات  للجهاز  العامة  بالمعلومات  المتخصص  الفرع  وهو   ،2013-2010 الفترة 
 من األقسام المهمة، مثل: األديان، واألحزاب السياسية، ومراقبة وسائل اإلعالم املحلية 

ً
ويحوي عددا

التـي  المواقع المشبوهة  أو  للنظام  الموالية  المواقع  العديد من  والعالمية ومواقع اإلنترنت، كما يديـر 
المواقع  في  المشاركات  وإرسال  التعليقات  كتابة  في  الدعائي  لنشاطه  إضافة  المعارضة،  مع  أنها  تدعي 

اإللكترونية، واإلشراف على ما يسمى »الجيش السوري اإللكتروني«.

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ ارتكب غسان خليل من خالل رئاسته لفرع 
المعلومات بإدارة أمن الدولة العديد من الجرائم واالنتهاكات، حيث عمل على قمع ومالحقة الصحفييـن 
عبـر اختراق مواقع التواصل االجتماعي بهدف القبض عليهم وزجهم في السجون، وعلى رأسهم المدونة 

السورية طّل الملوحي.

BBC العربية بعد اإلفراج عن مراسليـن  التـي ارتكبها؛ عقد صفقة مع قناة  ومن ضمن االنتهاكات 
للقناة كانت قد اعتقلتهما قوات النظام في محافظة إدلب، حيث أوقع بعدد من أعضاء تنسيقية بـرزة 
 
ً
 وثائقيا

ً
بـرنامجا بأنه سُيعد  إيهام مراسل القناة محمد بلوط أعضاء التنسيقية  التابعة للمعارضة بعد 

عنهم، وهو ما أدى العتقالهم من قبل فرع المعلومات.

رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  في  خليل  غسان  العميد  اسم  ورد  فقد  االنتهاكات؛  هذه  على  وبناء 
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ووتش« »Human Rights Watch«، الصادر بتاريخ 2011/12/15 تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية 
األفراد والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا«.

علي  اللواء  من  بتوصية   »279 »الفرع  الخارجي  للفرع   
ً
رئيسا خليل  غسان  ُعيـن  2013؛  عام  وفي 

مملوك الذي كان يـرأس إدارة أمن الدولة قبل نقله إلى رئاسة مكتب األمن الوطني، حيث تؤكد المصادر 
خدمات  من  خليل  غسان  قدمه  لما   

ً
نظرا اإليـرانية  القيادة  من  بتوصية  كان  المنصب  ذلك  توليه  أن 

كبيـرة للقوات اإليـرانية لتسهيل عملياتها في سوريا، خاصة بعد أن تولت املخابـرات اإليـرانية تزويد فرع 
المعلومات بمعدات تجسس على االتصاالت ساهمت في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق السورييـن. 

أكبـر من خالل  اإليـرانية منح غسان خليل سلطات  السلطات  رأت  التعاون فقد  ذلك  وبناء على 
توليه مسؤولية »الفرع 279«، األمر الذي منحه قدرة أكبـر على الحركة حيث سافر إلى إيطاليا بصحبة 
اللواء علي مملوك واللواء محمد ديب زيتون في رحلتهما إلى إيطاليا بهدف تعزيز التعاون مع االستخبارات 
اإليطالية، حيث كانت االستخبارات اإليـرانية ترغب في تحقيق اختراق جديد ألجهزة االستخبارات األوروبية 
االستخبارات  أجهزة  من  العديد  مع  عالقات  إقامة  من  وتمكينه  خليل  غسان  وضع  تعزيز  خالل  من 

الدولية، وهو ما تحقق لها بالفعل. 

وفي مطلع عام 2017، تمت ترقية غسان خليل إلى رتبة لواء وتعييـنه بمنصب معاون مديـر إدارة 
أمن الدولة اللواء محمد ديب زيتون.

 لدوره الرئيس في االنتهاكات التـي وقعت بحق مالييـن السورييـن؛ فقد تم إدراج غسان خليل 
ً
ونظرا

في قوائم العقوبات البـريطانية)1( واألوربية)2( والكندية.)3( 

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 170.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 46.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 45.

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf


224

اللواء جمعة محمد الجاسم

موقع الخدمة الحالي

 تمت إقالته بنهاية شهر آب من عام 2018

بعد تمديد خدمته أربع سنوات كمديـر إدارة املدفعية 

والصواريخ

معلومات عامة

مكان الوالدة: صراع - إدلب

1954

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

أحيل للتقاعد1
آب 

2018

مديـر إدارة املدفعية والصواريخ2
قبل 
2011

3
ضابط في إدارة املدفعية 

والصواريخ
-

الحديدييـن  لعشيـرة  وينتمي  الشرقي عام 1954،  إدلب  بـريف  في قرية صراع  الجاسم  ولد جمعة 
والمعروفة بوالئها للنظام، وهي العشيـرة التـي ينتمي إليها وزيـر الدفاع السابق العماد فهد جاسم الفريج.

 عن كافة الجرائم واالنتهاكات وعمليات التدميـر التـي طالت 
ً
ويعتبـر اللواء جمعة الجاسم مسؤوال

 عن تدميـر البنى التحتية للمناطق اآلهلة بالسكان 
ً
بيوت ومنازل مئات آالف المدنييـن في سوريا، فضال

 إلى جانب الطيـران 
ً
نتيجة استخدام سالحي المدفعية والصواريخ، اللذيـن يعتبـران من أشد األسلحة فتكا

الحربـي والمروحي.

وكان النظام قد بدأ في استخدام سالحي المدفعية والصواريخ ضد مناطق المعارضة عام 2011، 
وعندما تطورت المواجهات شرع في استخدام صواريخ »سكود« أرض-أرض ضد المدن واألحياء اآلهلة 
اللواء جمعة  إلى  النظام  إلى مقتل المئات وتشريد اآلالف من السورييـن، حيث أوكل  بالسكان، ما أدى 
تنفيذ عدد من عمليات القصف المدفعي والصاروخي في مدينة حمص، وخاصة حي بابا عمرو، كما قاد 
معارك في ريف حماة الشرقي وريف حماة الشمالي، وتم توثيق مسؤوليته عن عدد من المعارك)1(، وخاصة 

االنتهاكات التـي وقعت أثناء قيادته للمعارك في محيط مطار السيـن ومدينة تدمر عام 2016.

ذلك  على  وكوفئ  الشرقي،  إدلب  بـريف  العسكرية  العمليات  في  الجاسم  جمعة  اللواء  شارك  كما 

https://youtu.be/HoMLEJWMLqI :1(   زيارة اللواء جمعة الجاسم لفوج حرس الحدود السادس(

https://youtu.be/HoMLEJWMLqI
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 للفرقة الحزبية في 
ً
 لبلدية سنجار، وتعييـن شقيقه اآلخر أمينا

ً
بتعييـن شقيقه عبد العزيز الجاسم رئيسا

 لتكرر مطالب اللواء 
ً
 لمادة المازوت(، وتأتـي تلك التعييـنات استجابة

ً
 بائعا

ً
)وكان يعمل سابقا البلدة 

جمعة بتنسيب أبناء عشيـرته إلى الجيش؛ لتعويض النقص العددي لقوى النظام.

 عن كافة الجرائم التـي تم ارتكابها بسالحي المدفعية 
ً
 مباشرا

ً
ويعتبـر اللواء جمعة الجاسم مسؤوال

والصواريخ، وخاصة منها »اللواء 155«، حيث وثق تقريـر صادر عن الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 
بالسكان،   

ً
آهال  

ً
مدنيا  

ً
موقعا  59 على  »سكود«  صاروَخ   61  »155 »اللواء  عناصر  إطالق   )2013/3/2(

وصاروخيـن فقط على مواقع تابعة للجيش الحر.

 في 
ً
النظام 131 صاروخا  آخر )2013/6/9( وثقت فيه إطالق قوات 

ً
كما أصدرت الشبكة تقريـرا

المناطق التالية:

 وجرح أكثر من 580 آخرين.
ً
 تسببت بمقتل 214 شخصا

ً
* محافظة حلب: 71 صاروخا

 وجرح 92 آخرين.
ً
* محافظة الرقة: 10 صواريخ تسببت بمقتل 14 شخصا

 تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح 29 آخرين.
ً
* محافظة إدلب: 19 صاروخا

 تسببت بجرح 3 أشخاص.
ً
* محافظة ديـر الزور: 15 صاروخا

 وجرح أكثر من 103 آخرين.
ً
 تسببت بمقتل 23 شخصا

ً
* محافظة ريف دمشق: 11 صاروخا

* محافظة حماة: 5 صواريخ تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 33 آخرين.

* محافظة حمص: تم استهدافها بعدد غيـر محدد من صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى في منطقة 
القصيـر، وتسببت في سقوط أعدد واسعة من القتلى والجرحى، لم يتم توثيقها بسبب تطويق المنطقة 

وقطع االتصاالت عنها.

 و54 امرأة، وما يقارب 
ً
 جراء القصف الصاروخي، منهم 84 طفال

ً
وتم توثيق قائمة تتضمن 257 قتيال

الكيميائي  بالسالح  القصف  جراء  الشرقية  الغوطة  قتلى  من   
ً
قتيال  1127 إليهم  يضاف  جريح،   1000 

)آب 2013( كون هذه املجزرة تمت عبـر إطالق صواريخ محملة بالمواد الكيميائية.

وفيما يلي قائمة ببعض املجازر التـي ارتكبها سالح المدفعية تحت قيادة اللواء جمعة الجاسم)1(:

البيان عدد القتلى التاريخ املحافظة املجزرة م

بتاريخ 2011/8/7 قامت قوات النظام 
السوري بارتكاب مجزرة في مدينة ديـر الزور 

 وذلك نتيجة قيام 
ً
راح ضحيتها 90 قتيال

قوات النظام السوري بقصف المدينة 
بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات.

90 2011/8/7 ديـر الزور مجزرة ديـر الزور

)1(   هناك المئات من املجازر الموثقة بسبب استهداف سالحي المدفعية والصواريخ للمناطق الثائرة ضد نظام حكم آل األسد.

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/scud-missiles.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Research_about_using_Syrian_Government_for_more_than_131_long.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Research_about_using_Syrian_Government_for_more_than_131_long.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeV9XdEdUV3dPM0U/edit
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeV9XdEdUV3dPM0U/edit
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بتاريخ 2012/2/8 قامت قوات النظام 
السوري بارتكاب مجزرة في حي بابا عمرو 

بمدينة حمص، راح ضحيتها أكثر من 100 
شهيٍد كحصيلة أولية، وذلك نتيجة القصف 

بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية 
وقذائف الهاون وراجمات الصواريخ وطلقات 

الشيلكا، ما أدى إلى تدميـر 80% من الحي

100 2012/2/8 حمص مجزرة بابا عمرو

بتاريخ 2012/2/9 ارتكبت قوات النظام 
مجزرة في مدينة الرستن بحمص راح ضحيتها 

106قتلى وذلك نتيجة قصف المدينة 
بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.

106 2012/2/9 حمص مجزرة الرستن

بتاريخ 2012/8/16 ارتكبت قوات النظام 
مجزرة في حي قا�ضي عسكر بمدينة حلب 

، جراء القصف 
ً
راح ضحيتها 41 قتيال

المدفعي للفرن اآللي في الحي ثم أعيد قصفه 
للمرةالثانية بتاريخ 2012/8/19 وسقط 
عدد كبيـر من القتلى، تم توثيق 25 منهم.

41 2012/8/16 حلب
مجزرة الفرن 

اآللي في حي قا�ضي 
عسكر

بتاريخ 2014/1/11 ارتكبت قوات النظام 
مجزرة في حي الوعر بمدينة حمص راح 

 بينهم طفل وسيدتان جراء 
ً
ضحيتها 28 قتيال

استهداف مدفعية النظام السوري للحي.

28 2014/1/11 حمص مجزرة حي الوعر

بتاريخ 2014/5/6 ارتكبت قوات النظام 
مجزرة في مدينة طيبة اإلمام بـريف حماة 

راح ضحيتها 8 قتلى بينهم طفلة وسيدة جراء 
استهداف المدينة بقذائف المدفعية.

8 2014/5/6 حماة
مجزرة مدينة 

طيبة اإلمام

ً
373 قتيال املجموع

المهجريــــن  آالف  ومئـــات  جرحـــوا،  أو  قتلـــوا  الذيــــن  األشـــخاص  آالف  القائمـــة؛  تلـــك  إلـــى  يضـــاف 
نتيجـــة اســـتخدام النظـــام ســـالحي المدفعيـــة والصواريـــخ ضـــد مناطـــق مدنيـــة مأهولـــة بالســـكان، ويتحمـــل 
 لتوليـــه منصـــب مديــــر إدارة الصواريـــخ 

ً
اللـــواء جمعـــة الجاســـم المســـؤولية المباشـــرة لتلـــك الجرائـــم نظـــرا

والمدفعيـــة.

إدارة  قيادة  في  تجور  أكرم  اللواء  وخلفه   ،2018 آب  في  الجاسم  جمعة  اللواء  إقالة  تمت  وقد 
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المدفعية والصواريخ، وذلك بعد أن قام بشار األسد بتمديد عمله أربع سنوات إضافية، حيث كان من 
المقرر أن يحال للتقاعد عام 2014 إال أن األسد احتفظ به لضمان والئه ووالء أفراد عشيـرته في قوات 

النظام.

وللواء جمعة صالت مباشرة مع العضو السابق في مجلس الشعب السوري الشبيح أحمد درويش، 
كما يخدم ابنه في صفوف قوات النظام بـرتبة مالزم أول.
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اللواء حسن مرهج مرهج

موقع الخدمة الحالي

قائد الفيلق الرابع ـ اقتحام

معلومات عامة

مكان الوالدة: جبلة-الالذقية

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في منطقة الساحل
2016

2015قائد الفيلق الرابع اقتحام2

2015قائد الفرقة الثامنة3

2011قائد اللواء 33 دبابات-الفرقة 49

 اللواء 33 دبابات التابع 
ً
لدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان حسن مرهج قائدا

للفرقة التاسعة المتمركزة بالقرب من مدينة الصنميـن في ريف درعا الشمالي الغربي.

وشارك اللواء التابع له في األعمال العسكرية التـي قامت بها الفرقة التاسعة بدرعا، حيث ارتكب 
 من املجازر بمحافظة درعا.

ً
عناصر اللواء 33 دبابات وقائدهم حسن مرهج عددا

الفرقة  من  ألوية  مع  باالشتراك  جاسم،  بلدة  باقتحام  دبابات   33 اللواء  قام   2011/5/11 ففي 
 ،

ً
التاسعة والفرقة السابعة والقوات الخاصة والحرس الجمهوري، وأسفرت العملية عن مقتل 31 مدنيا

منهم ستة قتلوا على يد عناصر اللواء 33 بشكل مباشر. كما قام عناصر اللواء نفسه، تحت قيادة حسن 
مرهج، باحتالل مشفى المدينة وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومعتقل مؤقت، مما أدى إلى مقتل عدد من 

الجرحى والمصابيـن جراء اإلهمال الصحي.

واستمرت مشاركات اللواء 33 دبابات في اقتحام العديد من مدن وبلدات درعا طوال عام 2011، 
تحت قيادة حسن مرهج، ففي شهر تموز شارك عناصر اللواء في اقتحام بلدة الصنمين، كما شاركوا في 
عملية االقتحام الثانـي لمدينة جاسم بتاريخ 2011/10/20، والتـي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 
 من أهالي المدينة. كما تم إيفاد عدد من عناصر اللواء للمشاركة في عمليات اقتحام حي بابا 

ً
150 مدنيا

عمرو نهاية عام 2011، والتـي أدت إلى تدميـر الحي وقتل وتشريد أهالي الحي.

 ألمر تحرك 
ً
وفي 2012/2/18 تم نقل اللواء 33 دبابات إلى المنطقة الوسطى )حمص وحماة( وفقا

الذخيـرة  كامل  مع  عربة،  و35  مجنزرة  آلية   63 قوامه  عسكري  رتل  تحرك  حيث   )502/6359/ )رقم 
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إلى المنطقة الوسطة بدأت سلسلة جديدة من  املخصصة للعتاد واألفراد، ولدى وصول حسن مرهج 
حماة  بـريف  كفرالطون  بلدة  من  بالقرب   33 اللواء  تمركز  حيث  المدنييـن،  بحق  المروعة  االنتهاكات 

الشمالي، وشرع في استهداف قرى املحافظة بدباباته.

أبـرزها مجزرة  املجازر؛  العديد من  ارتكاب  في  آنذاك-  بـرتبة عميد  -وكان  وقد شارك حسن مرهج 
بالفرقة   555 والفوج   ،33 اللواء  قوات:  قبل  من  القرية  اقتحام  تم  حيث   ،2012 حزيـران  في  القبيـر 
والنساء  الرجال  على  عشوائية  بصورة  النار  إطالق  وتم  الوطني،  والدفاع  الجوية،  واملخابـرات  الرابعة، 
واألطفال، كما تم اقتياد عدد من الرجال خارج منازلهم وذبحهم بالسكاكيـن واألسلحة البيضاء، وإحراق 
عشر جثث، وخطف 37 جثة أخرى، وتم قتل جميع من وقعت أعينهم عليه، ولم ينُج من تلك املجزرة 
، بينهم 

ً
سوى سيدتيـن و ثالثة رجال و طفل عمره سنتين، وبلغ عداد القتلى الموثقة أسماؤهم 78 قتيال

 لم 
ً
حرقت جثثهم ولم يتم التعرف على هويتهم، ونحو 15 مفقودا

ُ
، يضاف إليهم نحو 10 قتلى أ

ً
22 طفال

ُيعرف مصيـرهم بينهم فتيات و أطفال.

كما شارك حسن مرهج في األعمال العسكرية التـي أفضت إلى وقوع مجزرة التريمسة بـريف حماة 
الشمالي في 2012/7/12، والتـي راح ضحيتها 305 قتلى، وأكثر من 300 جريٍح وذلك إثر إطالق عناصر 
اللواء 33 النار من عربات الشيلكا وقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة ضد بلدة التريمسة، واستهداف 
مدرستها ومنازلها، كما قام شبيحة النظام من القرى العلوية املجاورة بمحاصرة المدنييـن الذيـن حاولوا 
الفرار باتجاه األرا�ضي الزراعية وقتلهم بدم بارد، في حيـن قامت الميليشيات التـي يتزعمها العقيد سهيل 

الحسن باقتحام المدينة واإلجهاز على جميع المصابيـن واعتقال من تبقى من أهل القرية. 

 ،2012 عام  الوسطى  المنطقة  في  دبابات   33 اللواء  قيادة  توليه  أثناء  مرهج،  حسن  ارتكب  كما 
 من املجازر في: مورك، وصوران، وطيبة اإلمام، وخطاب، وكرناز، واللطامنة، وكفرزيتا، وحلفايا، 

ً
عددا

المئات ونزوح عشرات اآلالف من  إلى مقتل  أدى  ما  بها،  املحيطة  والمزارع  والقرى  والتمانعة، وتل ملح 
منازلهم.

ثم  وقصفها  البلدة  تطويق  تم  حيث   ،)2012/4/7( اللطامنة  مجزرة  العمليات؛  هذه  أسوأ  ولعل 
، تم توثيق 51 منهم، بينما لم يتم التعرف 

ً
اقتحامها باآلليات والمدرعات، ما أدى إلى مقتل نحو 70 مدنيا

راح  التـي   )2012/5/20( صوران  مجزرة  وكذلك  المعالم.  واضحة  وغيـر  محروقة  كانت  جثة   20 على 
 قتلوا على أيدي عناصر اللواء 33، عقب اقتحام المدينة تحت قيادة اللواء حسن 

ً
ضحّیتھا 34 مدنيا

مرهج واللواء وجيه املحمود رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في حماة، وإطالق النار بشكل عشوائي من 
دباباتهم.

وفي عام 2014؛ شارك حسن مرهج في مجزرة معرزاف بـريف حماة، والتـي أسفرت عن سقوط 10 
قتلى، منهم 3 سيدات و6 أطفال، وذلك نتيجة استهداف البلدة بقذائف المدفعية والدبابات.

لواء عام  رتبة  إلى  العميد حسن مرهج  ترفيع  تم  النظام؛ فقد  في خدمة  الدموي  ونتيجة لسجله 
2015، وتسليمه قيادة الفرقة الثامنة والتـي أصبح اللواء 33 دبابات أحد ألويتها. وفي نهاية تموز 2016؛ 
 
ً
رئيسا تعييـنه  تم  كما  يوسف،  شوقي  للواء   

ً
خلفا اقتحام  الرابع  للفيلق   

ً
قائدا مرهج  حسن  اللواء  ُعيـن 
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للجنة األمنية والعسكرية في الساحل السوري، حيث شارك بصورة واسعة في االنتهاكات التـي تم ارتكابها 
في معارك ريف الالذقية وحلب في النصف الثانـي من عام 2016 والتـي أدت في نهاية المطاف إلى سيطرة 
في  شارك  كما  الجريمة،  هذه  شركاء  أحد  مرهج  حسن  اللواء  يعتبـر  حيث  المدينة،  كامل  على  النظام 

المعارك التـي جرت بـريف حماة الشمالي في شهري آذار ونيسان من عام 2017.

اللواء حسن مرهج مع عناصر الفيلق الرابع اقتحام 

أثناء توجههم للقتال في مدينة حلب عام 2016
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اللواء علي أحمد أسعد

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة 15 قوات خاصة

معلومات عامة

مكان الوالدة: طرطوس

 االختصاص: الوحدات الخاصة
الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في محافظة السويداء
2016

2013قائد الفرقة 15 قوات خاصة2

3
ضابط قيادي في الفرقة 15 

قوات خاصة
2011

يعتبـر اللواء علي أسعد من أبـرز الضباط الذيـن يحظون بثقة بشار األسد باعتبار عالقته باملجلس 
العلوي األعلى.

 في »الفرقة 
ً
 قياديا

ً
ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ كان علي أسعد يشغل منصبا

15« قوات خاصة المتمركزة في السويداء، بقيادة اللواء محيي الديـن منصور)1(.

 لخلفيته الطائفية)2(؛ ارتكب علي أسعد انتهاكات واسعة بحق المدنييـن في محافظة درعا، 
ً
ونظرا

حيث شارك في اقتحام منطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي مع مجموعات من الفرقة التاسعة 
والفرقة الخامسة، كما أشرف على العمليات العسكرية التـي قام بها »الفوج 127« التابع للفرقة 15 في 

درعا، والتـي قام عناصرها بإطالق النار على المدنييـن بشكل مباشر.

ونقل تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« )2011/12/15( تحت عنوان »بأي طريقة!: مسؤولية 
األفراد والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا« شهادة لعنصر خدم مع الكتيبة الثالثة، بالفوج 
127 في الفرقة 15، قال فيها: »ُوجه إلّي األمر بإطالق النار على المتظاهريـن عدة مرات، لكنـي كنت أطلق 

 في معارك جسر الشغور.
ً
)1(  قتل الحقا

)2(  شاهد اللواء علي أسعد يتحدث عن التقية التـي يؤمن بها 

 https//:youtu.be/i4ZHVut8LgA

اللواء علي أسعد يتحدث بشكل طائفي في زيارة ألحد مواقع الفرقة 15:   

 https//:www.facebook.com/100013273093875/videos/458071531311946/

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://youtu.be/i4ZHVut8LgA
https://www.facebook.com/100013273093875/videos/458071531311946/
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في الهواء بما أننـي كنت أعرف أنهم أناس عاديون وليسوا إرهابييـن. من أمرونا بذلك هم: العقيد عماد 
عباس، والرائد زياد عبد هللا شدود. قاال: إننا نحارب جماعات إرهابية، وإن علينا التخلص منهم. قالوا لنا 

أن نقتل أي شخص نراه في الشارع دون أن نسأله أية أسئلة«.

وأكد تلك الشهادة المالزم أول أحمد الخلف، والذي تحدث في بيان انشقاقه من »الفوج 127«)1( 
عن الممارسات اإلجرامية التـي قام بها عناصر الفوج في درعا.

 للفرقة 15، حيث ضاعف من إجرامه في محافظتـي 
ً
وفي عام 2013 ُعيـن اللواء علي أسعد قائدا

السويداء وردعا، ويعتبـر المسؤول المباشر عن كافة الجرائم التـي ارتكبها عناصر الفرقة 15، وخاصة 
في  اإلجرامي  لدوره   

ً
ونظرا املحطة.  درعا  في  الطاهر،  حميدة  حاجز  عناصر  ارتكبها  التـي  االنتهاكات  منها 

 
ً
في محافظة السويداء خلفا  للجنة األمنية والعسكرية 

ً
النظام فقد تم تعييـنه عام 2016 رئيسا خدمة 

للمحافظ عاطف النداف.

إلى  المنشية  في معارك حي  اللواء علي أسعد،  وفي عام 2017 شاركت »الفرقة 15«، تحت قيادة 
كبيـر،  خالف  ناصر  وفيق  العميد  وبيـن  بينه  ووقع  الرابعة،  والفرقة  اللبنانـي  هللا«  »حزب  قوات  جانب 
 باالنسحاب من المواجهات، إال أن 

ً
 من »حزب هللا«، مهددا

ً
حيث طالب اللواء علي بقيادة العمليات بدال

وفيق ناصر هدده بالقتل إذا سحب قواته من المنطقة.

وفي عام 2018 شاركت »الفرقة 15« في العمليات العسكرية بدرعا، والتـي أدت إلى مقتل وإصابة 
عدد من أهالي املحافظة، وانتهت بتوقيع اتفاقيات مصالحة مع قوات النظام.

في  معه  بالتواطؤ  »داعش«  تنظيم  ارتكبها  التـي  الجرائم  عن   
ً
مسؤوال أسعد  علي  اللواء  ويعتبـر 

والعسكرية  األمنية  للجنة   
ً
رئيسا بصفته  قيامه  بسبب  وذلك   ،2018/7/25 بتاريخ  السويداء  محافظة 

في السويداء بسحب أسلحة أهالي ريف السويداء الشرقي دون مبـرر قبل هجوم تنظيم الدولة بعدة أيام 
مما سمح للتنظيم بارتكاب مجزرة في المدينة وريفها الشرقي، وذلك في عملية قتل جماعي أسفرت عن 

 بينهم نساء وأطفال.
ً
، وأكثر من 300 جريٍح، واختطاف نحو 40 شخصا

ً
سقوط نحو 215 قتيال

ولم يكتف اللواء علي أسعد بسحب السالح من أهالي المنطقة؛ بل إنه أمعن بالتواطؤ في ارتكاب 
الجريمة من خالل منع إرسال مؤازرات من قوات النظام إلى القرى التـي اقتحمها عناصر »داعش« حتى 

وقت متأخر من تاريخ 2018/7/25.

)1(  https://youtu.be/x9vo_kpIaGI

https://youtu.be/x9vo_kpIaGI
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اللواء محمد كنجو حسن

موقع الخدمة الحالي

مديـر إدارة القضاء العسكري

معلومات عامة

مكان الوالدة: خربة املعزة - الدريكيش
طرطوس 1960

االختصاص: قاٍض عسكري
ضابط في الجيش السوري

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2013مديـر إدارة القضاء العسكري1

2
رئيس املحكمة امليدانية 

العسكرية
2013

3
النائب العام العسكري في 

املحكمة امليدانية العسكرية

بمحافظة  الدريكيش  لمنطقة  التابعة  المعزة  خربة  قرية  من  حسن  كنجو  محمد  اللواء  ينحدر 
القضاء  سلك  في  وتدرج  السوري،  الجيش  في  تطوع  ثم  الحقوق  في  شهادة  على  حصل  وقد  طرطوس، 

العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في املحكمة العسكرية الميدانية.

العسكري  العام  النائب  كنجو  محمد  كان  2011؛  آذار  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
كبيـر  عدد  محاكمة  منصبه  خالل  من  وتولى  عميد،  بـرتبة  دمشق  في  العسكرية  الميدانية  املحكمة  في 
محاولة  بتهمة  والجنود  الضباط  وصف  الضباط  من  معتقليـن  إلى  باإلضافة  المعتقلين،  المدنييـن  من 

االنشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة االنتماء المذهبي. 

ويعتبـر محمد كنجو المسؤول األول عن إصدار آالف أحكام اإلعدام والسجن المؤبد أو السجن 
قادة  مع  اتفق  كنجو  فإن  المنشقيـن  الضباط  أحد  لشهاداة   

ً
ووفقا المعتقلين.  بحق  طويلة  لسنوات 

األجهزة رؤساء أفرع التحقيق في األجهزة األمنية على إضافة عبارة في إفادات المعتقليـن تنص على ما يلي: 
»كما أقدمت باالشتراك مع آخريـن على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا )مناطق عسكرية 
إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المراكز أو الحواجز أو  النارية، مما أدى  لقوات النظام( باألسلحة 
 بأن المعتقل يتم إجباره على توقيع اإلفادة الخاصة به دون أن يعلم 

ً
النقاط وإصابة آخرين«)1(، علما

)1(   العربـي الجديد، املحاكم الميدانية للنظام السوري... ذراع أخرى للقتل: 

 https//:goo.gl/Mg1fbq

https://goo.gl/Mg1fbq
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محتواها، وتعتبـر الجملة أعاله كلمة السر التـي يتم االتفاق عليها  بيـن رئيس فرع التحقيق في الجهات 
 من التهم 

ً
األمنية والقا�ضي محمد حسن كنجو إلصدار الحكم باإلعدام على المعتقل، حتى وإن كان بـريئا

المنسوبة إليه.

وتعتبـر أحكام هذه املحكمة غيـر قابلة للطعن، حيث يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة 
أو وزيـر الدفاع بالتصديق على األحكام الصادرة عن هذه املحكمة التـي يتم تشكيلها بموجب المادة )3( 
شكل من رئيس وعضوين، وال تقل رتبة الرئيس عن رائد 

ُ
من المرسوم )109( بقرار من وزيـر الدفاع، وت

كما ال تقل رتبة كل من العضويـن عن نقيب. 

إلى ثالث دقائق فقط،  وتؤكد إفادات الضحايا أن املحاكمة الواحدة تستغرق من دقيقة واحدة 
 من الكالم، حيث يتم إخراجه فور صدور الحكم عليه، وعلى الرغم من أن 

ً
يكون فيها املحكوم ممنوعا

هذه املحكمة كانت لفترة من الزمن بـرئاسة اللواء شيخ جابـر الخرفان، إال أن محمد كنجو حسن النائب 
العام العسكري لهذه املحكمة هو اآلمر الناهي فيها، واستمر الحال على ذلك حتى ترفيع محمد كنجو إلى 

 للمحكمة. 
ً
رتبة لواء وتنصيبه رئيسا

دخول  »عند  قوله)1(:  محمد،  يدعى  صيدنايا  سجن  في  السابقيـن  المعتقليـن  أحد  إفادة  في  وورد 
المعتقليـن إلى القا�ضي ليس هناك محاكمة بالمعنى الحقيقي، حيث تكون الجلسة سريعة فقط إلقرار 
التهم الموجودة في الملف المرفوع من فرع األمن، حيث بدأ محمد كنجو يقرأ التهم علينا، وكنا ننكر، 
... يعلم 

ً
 وليس قانونيا

ً
كان يكلمنا كخصم، وليس كقاض يفترض تمتعه بالحيادية، كان تعامله سياسيا

القا�ضي ما يفعله عناصر األمن خارج املحكمة، لكنه ينكر ذلك صراحة، كانت الدماء تنزف من صديقي، 
بسبب ضربه خارج املحكمة، فسأله محمد كنجو عن سبب نزفها، فقال له اسأل عناصرك في الخارج، 
الذي  الشاب،  له  فقال  يحصل،  ال  وهذا  محكمة،  في  هنا  أنت  كنجو  له  فقال  هذا،  بـي  فعلوا  من  هم 

- في سجن صيدنايا، لست أدري إن كنت في محكمة أم فرع أمني«.
ً
استشهد -الحقا

لمدة 15 عام  بالسجن  أن محمد كنجو قد حكم عليه  المزعل)2(  السالم  المقدم عبد  أفاد  كما 
وذلك خالل محاكمة ُمدتها دقيقة واحدة.

ورد في شهادة أخرى ألحد الضحايا أن كنجو كان يبدل وصف جرم المعتقليـن لدى صدور مراسيم 
عفو رئاسية، بحيث يخضع المتهمون لديه للمادة )300( من قانون العقوبات والتـي تنص على معاقبة 
المشتركيـن في عصابات مسلحة باألشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بهدف استثناء المعتقليـن من مراسيم 
أثناء   تم اعتقالهم 

ً
العفو الصادرة بحقهم، ومن ذلك القضية رقم )6045( والتـي شملت 116 شخصا

محاولة فك الحصار عن مدينة درعا عام 2011، وإحالتهم للقانون المذكور بهدف استثنائهم من مراسيم 
العفو الصادرة آنذاك)3(.

)1(  شهادة محمد موثقة لموقع جيـرون، املحكمة الميدانية العسكرية – شهاد حية، لعاصم الزعبي: 

 https//:geiroon.net/archives67203/

.
ً
)2(  منشق عن الجيش السوري، سبق أن تم اعتقاله لمدة ثالث سنوات، واالفراج عنه الحقا

)3(   القضاء العسكري قد تحول إلى فرع أمني: 

 https//:goo.gl/nK65U8

https://geiroon.net/archives/67203
https://goo.gl/nK65U8
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وورد في تقريـر صادر عن مركز توثيق االنتهاكات في سوريا حول قانون مكافحة اإلرهاب رقم )19( 
اسم القا�ضي محمد كنجو بصفته أحد أبـرز القضاة اللذيـن تعاملوا بطريقة غيـر إنسانية مع المعتقلين. 

ابتزاز  العسكرية على  الميدانية  املحكمة  في  أن محمد كنجو قد دأب خالل عمله  بالذكر  جديـر 
عدد كبيـر من أهالي المعتقليـن من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيـرة من ذوي 

المعتقلين.

 إلدارة 
ً
ونتيجة لوالئه المطلق للنظام فقد تم ترفيع محمد حسن كنجو إلى رتبة لواء وُعيـن مديـرا

 عن كافة 
ً
القضاء العسكري في سوريا ككل، وهي إحدى اإلدارات التابعة لوزارة الدفاع، ويعتبـر مسؤوال

األحكام الصادرة بحق المعتقليـن الذيـن تم تنفيذ حكم اإلعدام بهم، وعن غيـرها من األحكام التـي صدرت 
 على آالف المعتقلين. 

ً
ظلما

http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1430186775-Arabic.pdf
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اللواء مالك حسن

موقع الخدمة الحالي

ضابط في قيادة القوى الجوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: مصياف

 االختصاص: لواء طيار
القوى الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2018ضابط في قيادة القوى الجوية1

2016قائد الفرقة 22 قوى جوية2

3
نائب قائد الفرقة 22 قوى 

جوية
2013

4
طيار قائد سرب سوخوي

الفرقة 22
2011

ضباط  أبـرز  من  ويعتبـر  حماة،  ملحافظة  التابعة  مصياف  منطقة  من  حسن  مالك  اللواء  ينحدر 
القوى الجوية الذيـن أجرموا بحق الشعب السوري، وأحد المساهميـن بشكل مباشر في قتل المئات منهم 

وتدميـر البنية التحتية على مدار السنوات الماضية.

 لسرب طيـران في الفرقة 
ً
لدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011، كان مالك حسن قائدا

)22( بـرتبة عميد، وشارك في الطلعات الجوية التـي شنتها مقاتالت الفرقة )22( على المناطق المأهولة 
بالسكان وباألخص في محافظات حمص، وحماة، وإدلب، ودرعا، وحلب.

جديـر بالذكر أن مقر قيادة الفرقة )22( يقع في مطار الشعيـرات بـريف حمص الجنوبـي الشرقي 
ويتألف من ثالثة ألوية جوية هي:

* اللواء 70 في مطار التيفور )أكبـر قاعدة جوية سورية(.

* اللواء 50 في مطار الشعيـرات.

* اللواء 14 في مطار حماة.

 لقائد الفرقة الجوية )22( 
ً
وكوفئ مالك حسن على جرائمه بترفيعه لرتبة لواء طيار، وتعييـنه نائبا

التـي كان يقودها اللواء املجرم سجيع درويش عام 2013، واستمر في منصبه حتى منتصف عام 2016 
 للفرقة )22(.

ً
حيث تم تعييـنه قائدا
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 عن الجرائم التـي ارتكبتها الفرقة )22( واأللوية التـي تتألف منها 
ً
ويعتبـر اللواء مالك حسن مسؤوال

السورية  المناطق  الغارات على مختلف  آالف  المباشر بشن  إشرافه  قامت تحت  )70-50-14(، حيث 
وعلى رأسها محافظات حمص، وحماة، وحلب، وإدلب، ودرعا.

 عن كافة الطلعات الجوية التـي خرجت من مطارات التيفور والشعيـرات 
ً
 مباشرا

ً
كما يعتبـر مسؤوال

وحماة، والتـي أدت إلى قتل وتشريد أهالي مدن وبلدات وقرى بأكملها، إضافة لتدميـر عشرات اآلالف من 
المنازل وغيـرها من أبنية الخدمات والبنى التحتية.

ومن أبـرز الجرائم التـي ارتكبتها الفرقة )22(: مجزرة الكيماوي في خان شيخون عام 2017، والتـي 
نفذها الطيار املجرم العميد محمد الحاصوري.

اللواء مالك حسن، فقد تم إدراجه على قوائم  التـي ارتكبها  ونتيجة لالنتهاكات والجرائم المروعة 
العقوبات البـريطانية)1( واألوروبية)2( عام 2017، إال أن النظام كافأه في منتصف 2018 بنقله إلى قيادة 

 له. 
ً
القوى الجوية، وتعييـن اللواء املجرم حسان علي خلفا

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 137.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 246.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11014-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11014-2017-INIT/en/pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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اللواء المظلي فؤاد أحمد حمودة

موقع الخدمة الحالي

-

معلومات عامة

مكان الوالدة: قرية القاليع - جبلة - الالذقية

االختصاص: ضابط في الجيش السوري - القوات الخاصة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في حمص

2014قائد القوات الخاصة2

3
قائد العمليات العسكرية في 

إدلب
2012

2011نائب قائد القوات الخاصة4

ينحدر فؤاد حمودة من قرية القاليع بجبلة، وقد خدم منذ تخرجه في القوات الخاصة حتى وصل 
إلى قيادتها.

 وكان فؤاد حمودة قد بدأ خدمته في القوات الخاصة بالفوج )41( حيث شارك في ارتكاب جرائم 
وانتهاكات ضد المدنييـن خالل مرحلة الثمانينيات من القرن الما�ضي بقيادة اللواء هاشم معال. 

للفوج،  التابعة   )82( الكتيبة  أركان  رئيس  حمودة  فؤاد  أصبح  لبنان؛  إلى   )41( الفوج  نقل  ولدى 
وشارك في العمليات العسكرية هناك، حيث ارتكبت القوات الخاصة انتهاكات واسعة بحق أبناء الشعب 

اللبنانـي والشعب الفلسطيني.

القوات  قيادة  إلى  حمودة  فؤاد  اللواء  قل 
ُ
ن 2005؛  عام  لبنان  من  السورية  القوات  عودة  ولدى 

 لقائد القوات اللواء جمعة األحمد.
ً
الخاصة، حيث أصبح نائبا

 للعمليات 
ً
ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ تم تعييـن اللواء فؤاد حمودة قائدا

في  المدنييـن  المروعة بحق  الجرائم  ارتكاب  في عمليات االقتحام وفي  إدلب، حيث شارك  في  العسكرية 
تقريـر منظمة  في  المتظاهرين، وورد اسمه  النار بشكل مباشر على  بإطالق  يأمر جنوده  كان  إذ  إدلب، 
األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي   :)2011/12/15(  »Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن 
 لضابط منشق خدم في الفوج )46( يدعى »سالم«، 

ً
والقيادة عن الجرائم ضد اإلنسانية في سوريا« ، ووفقا

فإن »اللواء فؤاد حمودة المكلف بقيادة عملية إدلب أمر القوات بإيقاف المتظاهريـن بأي ثمن« وذلك 
في بداية أيلول من عام 2011.

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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نفسه،  العام  في  الشغور  بجسر  المرتكبة  الجرائم  عن  المسؤوليـن  أبـرز  أحد  حمودة  يعتبـر  كما 
حيث ورد في شهادة المصور المنشق عن قناة »الدنيا« يونس اليوسف قوله: »وصلنا إلى حيث التقيت 
 سترون ما تصورونه. وسترون 

ً
. وغدا

ً
لنا ارتاحوا اليوم، ال تصوروا شيئا اللواء فؤاد حمودة الذي قال 

وسائل إعالم روسية وتركية تدخلون معهم للتصويـر… أيـن الناس؟ الجميع اختفى. كانت المظاهر عادية 
ال تخريب ال حرائق، ال دمار. لكننا بعد يوميـن من االنتظار جلنا من جديد في جسر الشغور فإذا بها خرابة 
كاملة، وحرائق وتدميـر وجثث في كل مكان. تساءلت بينـي وبيـن نف�ضي. كيف تم هذا؟ لقد دخلنا المدينة 
السوري  الجيش  إنه  كله…  تم هذا  تدميـر ال خراب. كيف  الجيش وكانت هادئة فارغة ال حرائق ال  مع 
منها. فدمر وقصف وأحرق وخـّرب لنصور نحن  الناس  أن هرب  بعد  المدينة  الذي دخل  التابع لألسد 
الجيش  بقيادة مخربين… حمل  التظاهرات هي  للعالم: إن  ليقول بشار  الدنيا  في قناة  كل هذا ونعرضه 
األسدي المصوريـن األتراك والروس ليصوروا الخراب الذي أحدثوه على أنه تخريب المتظاهرين. أصبت 
بالصدمة فسألت العميد علي رضا. ما الذي حصل لقد كنا هنا منذ يومين، ولم يكن هناك أي تخريب 
سوى عند المفرزة األمنية، فرّد علّي بتهكم: لقد هاجمنا مسلحون ورّدينا عليهم فحصل هذا الذي تراه… 
 أن جسر الشغور امتألت في اليوم التالي 

ً
عندها بدأت أهدئ من اندفاعي. أيـن المؤامرة؟ زاد األمر عجبا

من التخريب بالناس. من أيـن أتى هؤالء وكلهم من خارج جسر الشغور. وأنا أعرف الناس ألن أمي وأخوالي 
مؤيدة  قرى  ومن  جورين.  اشتبـرق،  من  الشغور،  بجسر  املحيطة  العلوية  القرى  سكان  من  إنهم  منها. 
للنظام راحوا يهتفون هللا محيي الجيش. هؤالء مخربون... األمن باالتفاق مع تلفزيون الدنيا شريك كبيـر 
تركيا  في  الالجئيـن  إلى مخيم  كثيـرون  أهالي  رسل 

ُ
أ السوري…  الشعب  المؤامرة على  في  إدارته  خالل  من 

للحصول على معلومات، ثم العودة الى سوريا لنقول للعالم إن السورييـن عادوا الى بالدهم«)1(.

الغربـي )2012/4/9(  إدلب  بـريف  البشيـرية)2(   عن مجزرة 
ً
 مباشرا

ً
اللواء فؤاد مسؤوال يعتبـر  كما 

والتـي سقط فيها عشرة من أبناء البلدة العزل، إضافة ملجزرة سنقرة في سهل الروج )2012/2/16( والتـي 
سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، ويشاركه المسؤولية كذلك؛ العميد مروان الشبل، والعميد أحمد 

(، وغيـرهم.
ً
تل الحقا

ُ
عوض، والعميد غسان عفيف )ق

 
ً
في هذه األثناء كان اللواء فؤاد يتمركز بشكل أساسـي في معسكر المسطومة والذي أصبح مركزا
لقصف قرى ومدن إدلب بشكل يومي ما أدى لمقتل وجرح المئات من المدنييـن، إضافة لتهجيـر عشرات 

 من عمليات القصف العشوائي على قرى ومدن إدلب.
ً
األلوف فرارا

كما شارك اللواء فؤاد في الجرائم التـي ارتكبت بـريف حلب الغربـي في شهر أيار وما يليه من عام 
بالقرب من مدينة  الفوج )46( قوات خاصة  في  النظام  تم تجميع عدد كبيـر من قوات  أن  بعد   2012

األتارب.

 للقوات 
ً
ونتيجة لالنتهاكات والجرائم التـي ارتكبها؛ فقد كافأ النظام اللواء فؤاد حمودة بتعييـنه قائدا

)1(  https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/02/27/253194.html

)2(   مجزرة البشيـرية: 

 https//:youtu.be/k7f0bOBVkgk

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/02/27/253194.html
https://youtu.be/k7f0bOBVkgk
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 للواء جمعة األحمد في وقت الحق من عام 2012، حيث أمعن حمودة في ممارسة إجرامه 
ً
الخاصة خلفا

التـي تم ارتكابها تحت إشرافه  من خالل اإلشراف على عمليات القوات الخاصة، باإلضافة إلى الجرائم 
 للواء أحمد جميل.

ً
 للجنة األمنية والعسكرية بحمص في تشريـن األول 2014، خلفا

ً
عقب تعييـنه رئيسا

 لفرع األمن العسكري في حمص حيث 
ً
وتزامنت تلك الفترة مع تعييـن العميد ياسيـن ضاحي رئيسا

زادت عمليات استهداف حي الوعر املحاصر في تلك الفترة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى في 
عدة مجارز أبـرزها مجزرتيـن بحي الوعر هما:

الحي  قصف  جراء  وسيدتان  طفالن  بينهم  قتلى   10 ضحيتها  راح  التـي   )2014/10/15( مجزرة   *
بأسطوانة متفجرة.

* مجزرة )2014/10/25( التـي راح ضحيتها 7 قتلى بينهم طفل جراء قصف الحي بأسطوانة غاز.

ونتيجة للجرائم التـي تورط اللواء حمودة بارتكابها أثناء توليه قيادة القوات الخاصة ورئاسته للجنة 
األمنية والعسكرية في حمص؛ فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات البـريطانية)1( واألوربية)2( والكندية)3(.

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 128.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 91.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 96.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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 اللواء عدنان جميل إسماعيل

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة الثالثة

معلومات عامة

مكان الوالدة: بيت كمونة-طرطوس

االختصاص: ضابط في الجيش السوري

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2015قائد الفرقة الثالثة دبابات1

نائب قائد الفرقة الثالثة2

-نائب رئيس أركان الفرقة الثالثة3

2011ضابط أمن الفرقة الثالثة4

ينحدر عدنان جميل إسماعيل من قرية بيت كمونة بـريف طرطوس الجنوبـي الشرقي.

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛  كان عدنان يشغل منصب ضابط أمن الفرقة 
في ريف  الثالثة  الفرقة  بها عناصر  التـي قامت  القمع  في عمليات  بارز  له دور  بـرتبة عميد، وكان  الثالثة 
دمشق وباألخص مناطق القلمون القريبة من الفرقة التـي يقع مقرها بالقرب من بلدة القطيفة، حيث 
مارس العميد عدنان الدور األكبـر في عمليات التعذيب والقتل الممنهج بحق المتظاهرين، باإلضافة إلى 
تصفية عدد من مجندي الفرقة ممن كان يـرفض إطالق النار على المتظاهرين، كما يعتبـر المسؤول 

المباشر عن تصفية عدد كبيـر من المتظاهريـن داخل سجون الفرقة الثالثة.

الثالثة، ورقاه   لرئيس أركان الفرقة 
ً
نائبا التـي ارتكبها؛ فقد كافأه النظام بتعييـنه  ونتيجة للجرائم 

 للفرقة 
ً
بعد ذلك لمنصب نائب قائد الفرقة حتى عام 2015، حيث تم ترفيعه لرتبة لواء وتعييـنه قائدا

 عن اللواء لؤي معال.
ً
الثالثة بدال

ويعتبـر اللواء عدنان أحد أبـرز أوجه اإلجرام في الفرقة الثالثة، حيث قاد عمليات الفرقة الثالثة 
 لسهل 

ً
في معارك السيطرة على النبك وديـر عطية ومعلوال ورنكوس وفليطا وحوش عرب وحفيـر وصوال

الزبداني، باإلضافة إلى العمليات التـي تم شنها في قارة ويبـرود، ومعارك القريتيـن في ريف حمص الشرقي، 
والعمليات حول مدينة الضميـر ومطار السين.

كما شاركت قطعات الفرقة تحت إمرته في استهداف وقطع الطريق الواصل ما بيـن مناطق الغوطة 
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الشرقية وعدرا العمالية نحو البادية السورية، وفي محاصرة هذه المناطق واستهداف سكانها بقذائف 
المدفعية والدبابات وكافة صنوف األسلحة.

للمعتقليـن  جماعية  مقابـر  إنشاء  في  رئيس  دور  إسماعيل  عدنان  للواء  كان  أنه  المصادر  وتؤكد 
 
ً
الذيـن يتم قتلهم تحت التعذيب أو أولئك الذيـن تتم تصفيتهم في الفروع األمنية أو سجن صيدنايا، ووفقا

لتقريـر نشره موقع زمان الوصل فقد تم إنشاء العديد من المقابـر الجماعية قرب قيادة الفرقة الثالثة، 
 ،

ً
ليال تتم  الدفن  عمليات  كانت  حيث  المكان،  من  االقتراب  تمنع  مشددة  لحراسة  المنطقة  وتخضع 

وتتضمن المقبـرة رفات المدنييـن الذيـن قضوا في أماكن عدة، أهمها:

* سجن صيدنايا: وهو المصدر األول، حيث تم نقل جثث القتلى الذيـن قضوا في هذا السجن تحت 
التعذيب إلى تلك المقبـرة بعد التنسيق المباشر مع اللواء عدنان إسماعيل.

* سجن الفرقة الثالثة: حيث ق�ضى مئات السجناء تحت التعذيب، وأغلبهم من سكان المنطقة 
الذيـن تم اعتقالهم على حواجز الفرقة المنتشرة في منطقة القلمون، وهناك شهادات تؤكد قيام املجرم 

فراس الجزعة بتصفيتهم داخل السجن.

*  حواجز الفرقة: التـي كان عناصرها يقومون بتصفيات ميدانية لمدنييـن أو ناشطين، وفي بعض 
 لتصفيته على الفور.

ً
األحيان كان اسم العائلة »الكنية« لعابـر هذه الحواجز كافيا

اقتحامات  المدنييـن، خالل  تمت تصفية عدد كبيـر من  والمواجهات: حيث  االقتحامات  *  قتلى 
الفرقة للقرى والبلدات، ومن أبشعها مجازر رنكوس وعسال الورد.

*  مصادر أخرى: حيث كانت تنقل إلى تلك المقابـر جثث قتلى قَضوا تحت التعذيب في فروع األمن، 
مثل مفارز أمن القطيفة.

ولم يكتف اللواء عدنان إسماعيل بعمليات القتل والتصفية والتهجيـر والتنكيل؛ بل حتى حارب 
سكان األحياء في لقمة عيشهم عبـر فرض الحصار على المدن والبلدات الثائرة ضد النظام، ومنع عنهم 

مقومات الحياة من أجل فرض تسويات على أبناء تلك المناطق.

 
ً
الحقا امتد  ما  وهو  التسوية،  لعمليات  رفضها  حال  في  باقتحامها  بلدة  أو  مدينة  أية  يهدد  وكان 

ليشمل كافة مناطق القلمون، حيث كان اللواء عدنان يأمر بإغالق الحواجز العسكرية التابعة للفرقة 
 بإدخال 

ً
الثالثة والمنتشرة في كافة مدن القلمون ويمنع دخول المواد الطبية والغذائية إليها؛ ليقوم الحقا

تلك المواد عبـر سماسرة ومهربيـن لبيعها في السوق السوداء، ويجنـي من ورائها مالييـن الليـرات، ويعتبـر 
 أنه يشغل منصب قائد اللجنة 

ً
اللواء عدنان نفسه الحاكم العسكري المطلق لمنطقة القلمون خصوصا

األمنية والعسكرية فيها.

عمليات  مئات  تنفيذ  في  األمنية  األجهزة  مع  بالشراكة   
ً
مسؤوال إسماعيل  عدنان  اللواء  ويعتبـر 

االعتقال التـي كانت تتم في مناطق القلمون من أجل سوق المعتقليـن للخدمة اإللزامية أو االحتياطية في 
صفوف قوات النظام، كما أنه ساعد وقدم كافة الخدمات المتاحة لديه لمقاتلي »حزب هللا« اللبنانـي 

وشارك معهم في معارك النبك ووادي بـردى وغيـرها من مناطق القلمون.

https://www.zamanalwsl.net/news/article/99837/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/99837/
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ويعتبـر اللواء عدنان إسماعيل من أبـرز المشاركيـن في تأسيس ميليشيات »الدفاع الوطني« و»درع 
كافة  عن  المباشر  المسؤول  ويعتبـر  والعتاد،  بالسالح  ودعمه  جزعة  فراس  المقدم  بقيادة  القلمون« 

الجرائم التـي ارتكبتها ميليشيا »درع القلمون«.

قتل  عنها  نتج  والتـي   ،)155( للواء  الصواريخ  توفيـر  في  قيادته  تحت  الثالثة  الفرقة  ساهمت  كما 
وتهجيـر اآلالف من أبناء الشعب السوري، حيث قام اللواء المذكور باستهداف مختلف المناطق الثائرة، 
ما أدى إلى تدميـر البنى التحتية ونزوح عدد كبيـر من أبناء الشعب السوري من مناطقهم، باإلضافة إلى 
النظام  ارتكبها؛ فقد قام  التـي  للجرائم   

ً
ونظرا في آب 2013.  بالغوطة  الكيماوي  تنفيذ جريمة  في  تورطه 

 للفرقة الثالثة دبابات، وله ميول طائفية تظهر بصورة واضحة في تعامله مع المدنييـن وفي 
ً
بتعييـنه قائدا

سلوكه تجاههم. 
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اللواء حكمت مو�ضى سلمان

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة السابعة ميكا

معلومات عامة

مكان الوالدة: ريف طرطوس 

االختصاص: ضابط مشاة في الجيش السوري

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
قائد الفرقة السابعة

ورئيس اللجنة األمنية والعسكرية 
في القنيطرة

2014

2
قائد قوات النظام في إدلب

ورئيس اللجنة األمنية والعسكرية 
في إدلب

2011

نائب قائد الفرقة العاشرة3

رئيس أركان الفرقة العاشرة4

5
قائد اللواء 68

الفرقة السابعة

ضابط في الفرقة السابعة6

ينحدر حكمت سلمان من ريف طرطوس، ولدى تخرجه من الكلية الحربية بـرتبة مالزم تم تعييـنه 
 في المناصب ما بين: قائد فصيل، وقائد سرية، 

ً
في الفرقة السابعة، حيث خدم في اللواء )68( ميكا متنقال

وضابط أمن اللواء )68(.

 في األكاديمية العسكرية العليا لمدة عامين، وبعد عودته للفرقة السابعة 
ً
وأصبح بعد ذلك مدربا

الفرقة  إلى  للواء )68(. وتم نقله بعد ذلك   
ً
اللواء )121( ميكا، وعيـن بعد ذلك قائدا  ألركان 

ً
ُعيـن رئيسا

 
ً
 للقوات العاملة في إدلب ورئيسا

ً
 لقائدها، وقائدا

ً
العاشرة حيث تولى منصب رئيس أركان الفرقة، ثم نائبا

للجنة األمنية والعسكرية فيها.

 
ً
ميكا ورئيسا السابعة  للفرقة   

ً
قائدا تعييـنه  تم  بأسبوع؛  السابعة  الفرقة  لقائد   

ً
نائبا تعييـنه  وبعد 

سلمان  حكمت  اللواء  يزال  وال   ،2014 األول  تشريـن  في  القنيطرة  بمحافظة  والعسكرية  األمنية  للجنة 
يتولى منصب قائد الفرقة السابعة ورئيس اللجنة األمنية والعسكرية في القنيطرة حتى اآلن.

الفرقة  بمرافقة  سلمان  حكمت  تكليف  تم  2011؛  آذار  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
 للجنة األمنية والعسكرية في 

ً
 للقوات العامة ورئيسا

ً
العاشرة في إدلب لقمع األهالي، حيث تم تعييـنه قائدا

 عن كافة عمليات االعتقال والقتل والتشريد التـي نفذتها قوات النظام في محافظة 
ً
إدلب، ويعتبـر مسؤوال
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إدلب حتى أواخر عام 2014، باإلضافة إلى عمليات القصف التـي كانت تتم من معسكرات النظام التـي 

تم نشرها في إدلب آنذاك، وهي:

* الحامدية جنوب مدينة معرة النعمان.

* وادي الضيف شرق مدينة معرة النعمان.

* القرميد جنوب مدينة أريحا.

* الطائع جنوب مدينة إدلب.

* الخزانات مدينة خان شيخون.

* الشبيبة على طريق الالذقية - حلب، بيـن مدينة أريحا وسراقب.

* المسطومة جنوب مدينة إدلب وهو المعسكر الذي كان يقوده اللواء حكمت بشكل مباشر.

 بأن هذه المعسكرات قد أذاقت مدن وبلدات إدلب ويالت القتل والدمار، وساهمت في نزوح 
ً
علما

بمئات  دائمة  عاهات  إحداث  وفي  منهم،  اآلالف  قتل  في  وتسببت  املحافظة،  أهالي  من  اآلالف  عشرات 

األشخاص، كما نتج عنها تدميـر آالف المنازل في محافظة إدلب. وقد تم توثيق المئات من املجازر التـي 

ارتكبتها قوات النظام تحت قيادة اللواء حكمت سلمان.

قل اللواء حكمت سلمان من الفرقة العاشرة بإدلب ليشغل منصب نائب قائد 
ُ
وفي نهاية 2014؛ ن

 للفرقة 
ً
الفرقة السابعة ميكا في ريف دمشق، وبعد ذلك بأسبوع صدر قرار من بشار األسد بتعييـنه قائدا

 للجنة األمنية والعسكرية في القنيطرة.
ً
السابعة، كما تم تعييـنه رئيسا

 عن األعمال العسكرية التـي قامت بها قوات الفرقة 
ً
ومنذ ذلك الوقت؛ يعتبـر اللواء حكمت مسؤوال

السابعة في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، حيث شارك عناصر الفرقة في معارك السيطرة على مناطق: 
زاكية، وخان الشيح، والشيخ مسكين، والهبارية، وديـرالعدس، وجبل الشيخ، وبيت جن، ومغر الميـر، 

وغيـرها من المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بمثلث الموت )مناطق التقاء محافظات ريف دمشق بدرعا 

 من قبل قوات النظام، وباألخص قوات الفرقة السابعة 
ً
 عنيفا

ً
والقنيطرة( والتـي شهدت معارك، وقصفا

التـي شاركت في معارك الغوطة الشرقية.

شاركت  كما  األسود،  الحجِر  معارك  في  السابعة  الفرقة  ساهمت  الغوطة؛  على  سيطرتها  ولدى 

الميليشيات اإليـرانية  القنيطرة، وساعدت  في حملة الجنوب السوري وفرضت سيطرتها على محافظة 

وعناصر »حزب هللا« وبعض الميليشيات الدرزية على التغلغل في المنطقة الجنوبية.

 بصورة مباشرة عن الجرائم واالنتهاكات التـي تم ارتكابها ضد 
ً
ويعتبـر اللواء حكمت سلمان مسؤوال

المدنييـن في المناطق الممتدة من إدلب إلى القنيطرة، بما في ذلك إزهاق أرواح آالف المدنييـن وتهجيـر 

عشرات اآلالف، وتدميـر المنازل والبنى التحتية.
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اللواء حكمت سلمان أثناء مشاركته مع عناصر الفرقة السابعة في معارك ريف دمشق
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اللواء حسن محمد محمد

موقع الخدمة الحالي

قائد الفيلق الثالث

رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في حمص

معلومات عامة

مكان الوالدة: عيـن شقاق - جبلة - الالذقية 1957

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس الفيلق الثالث رئيس اللجنة 

األمنية والعسكرية في حمص
2018

2

رئيس أركان الفيلق الثالث رئيس 

اللجنة األمنية والعسكرية في 

البوكمال

2018

2017قائد الفرقة 17 3

4

قائد الفرقة 17 

رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في املنطقة الشرقية

2016

2015نائب قائد الفرقة 517

قائد اللواء 91 في الفرقة األولى6

ولد حسن محمد محمد في قرية عيـن شقاق بمنطقة جبلة التابعة ملحافظة الالذقية عام 1957، 
 ألركان 

ً
وتخرج في الكلية الحربية باختصاص مدرعات عام 1979، ثم تدرج في املناصب حتى ُعيـن رئيسا

الفيلق الثالث في الجيش، ويعتبـر من أبـرز الضباط الذيـن تورطوا بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة بحق 
املدنييـن في ريف دمشق، وديـر الزور، والرقة، والحسكة، حيث تنقل في مناصب عدة، واشتهر بقيادته 

للفرقة 17 وهي الفرقة الوحيدة التـي تم اجتياح مقر قيادتها وتدميـر أغلب ألويتها.

 للواء )91( التابع للفرقة 
ً
ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان حسن محمد قائدا

في  سواء  دمشق،  ريف  مناطق  امتداد  على  القمع  عمليات  في  شارك  حيث  عميد،  بـرتبة  دبابات  األولى 
 في مقابلة أجريت معه: »قاتلت في جبهات الغوطة الغربية 

ً
الغوطة الغربية أو الغوطة الشرقية، مؤكدا

بدمشق، والكسوة، والطيبة، والقدم، ونهر عيشة، والدحاديل، وسبينة، والبويضة، والحجيـرة، وداريا، 
وطريق المطار، والمليحة بـريف دمشق عندما كنُت قائد اللواء )91( التابع للفرقة األولى«.

 من املجازر واالنتهاكات بحق أبناء 
ً
وفي هذه األثناء؛ ارتكب حسن محمد مع عناصر اللواء )91( عددا
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الشعب السوري، ما أدى إلى مقتل وإصابة آالف المدنييـن، وتهجيـر عدد كبيـر من أبناء تلك المناطق، 
وتدميـر ممتلكاتهم.

 لقائد الفرقة )17( 
ً
ونتيجة إلجرامه املفرط؛ فقد كافأه النظام بترفيعه إلى رتبة لواء، وتعييـنه نائبا

 للجنة األمنية والعسكرية في 
ً
 للفرقة نفسها ورئيسا

ً
في املنطقة الشرقية، ثم عينه في تموز 2016 قائدا

املنطقة الشرقية، حيث ساهم في إطباق الحصار ضد أهالي مدينة ديـرالزور، واستغل منصبه في زيادة 
املواد  أن هذه  الرغم من  الثمن على  باهظة  بأسعار  لألهالي  الغذائية  املواد  بيع  املالي من خالل  رصيده 
املدنييـن  بحق  القتل  عمليات  كافة  عن  املباشر  املسؤول  ويعتبـر  املتحدة.  األمم  قبل  من  تقدم  كانت 
نتيجة القصف املدفعي والصاروخي وقذائف الهاون، إضافة للقصف الجوي، ويشاركه في ذلك عدد من 

الضباط، أبـرزهم: العميد عصام زهر الديـن الذي قتل في نهاية عام 2017.

 للفرقة 17 حتى بداية عام 2018، حيث تم تعييـن اللواء غسان 
ً
وبقي اللواء حسن محمد قائدا

ُعيـن  كما  خضور،  محمد  اللواء  قيادة  تحت  الثالث  الفيلق  ألركان   
ً
رئيسا تعييـنه  إثر  له،   

ً
خلفا محمد 

 للجنة األمنية والعسكرية في مدينة البوكمال، وساهم في هذه األثناء مع الحرس الثوري اإليـرانـي 
ً
رئيسا

و»حزب هللا« في عمليات التغييـر الديموغرافي التـي تمت في المدينة عبـر دعم االستيطان الشيعي لمنطقة 
البوكمال. 

 للجنة األمنية والعسكرية 
ً
 للفيلق الثالث ورئيسا

ً
وفي 2019/1/27 ُعيـن اللواء حسن محمد قائدا

 للواء محمد خضور، والذي تمت إحالته للتقاعد إلتمامه السن القانوني. يذكر أن اللواء 
ً
بحمص خلفا

الرئيس  للواء حسن مقابلة  له أكثر من مرة من قبل بشار األسد، وسبق  التمديد  حسن محمد قد تم 
الروسـي في قاعدة حميميم العسكرية أثناء زيارته لها.

اللواء حسن محمد بـرفقة العميد عصام زهر الدين
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اللواء أكرم محمد

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع أمن الدولة في طرطوس

إدارة املخابـرات العامة

معلومات عامة

مكان الوالدة: حمص

االختصاص: إدارة املخابـرات العامة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع أمن الدولة في طرطوس

إدارة املخابـرات العامة
2016

2
رئيس فرع املعلومات 255

إدارة املخابـرات العامة
2013

3
 رئيس فرع أمن الدولة في حلب

إدارة املخابـرات العامة
2009

العامة  املخابـرات  إدارة  ضباط  أبـرز  من  ويعتبـر  حمص،  محافظة  من  محمد  أكرم  اللواء  ينحدر 
بـرتبة  في حلب  الدولة  أمن  لفرع   

ً
رئيسا تعييـنه  تم  الدولة، ففي عام 2009  أمن  إدارة  باسم  والمعروفة 

عميد، وبقي في منصبه حتى بداية عام 2013.

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ أوكلت إليه مسؤولية قمع تلك االحتجاجات، 
التعذيب في وقت مبكر من  القتل تحت  باعتقال وقتل المتظاهرين، ونفذ عناصره عمليات  حيث قام 
انتشار المظاهرات بحلب، حيث شكل العميد أكرم مع اللواء أديب سالمة رئيس فرع املخابـرات الجوية 
 من القتل واإلجرام يضاف لهما عدد من الضباط من مختلف األفرع األمنية.

ً
في المنطقة الشمالية ثنائيا

التعسفي  التعذيب: االعتقال  ونقل تقريـر منظمة هيومن رايتس ووتش )2012(، بعنوان: »أقبية 
في  للطالب  شهادة   »2011 مارس/آذار  منذ  السورية  االعتقال  مراكز  في  القسري  واالختفاء  والتعذيب 
التـي كان يتعرض لها  جامعة حلب »سليمان« )والذي تم اعتقاله في آب 2011( عن عمليات التعذيب 

أبناء الشعب السوري في فرع أمن الدولة، قال فيها:

بالستيكية  بقيود  مربوطتيـن  يدّي  كانت  ثيابي.  من  جردونـي  حيث  الدولة،  أمن  فرع  إلى  »أخذونـي 
والهراوات  باللكمات   على ركبتي. كنا تحت األرض. راحوا يضربوننـي 

ً
 وجالسا

ً
من وراء ظهري. كنت عاريا

إلى جواري يتعرضون للضرب. كان هناك طفل يبلغ من العمر 8 أعوام  والركالت. كان هناك أشخاص 
وكان يتعرض بدوره للضرب. سمعت الجنود يسألون بعضهم: »أيـن الصبي؟« كان في المسجد معنا عندما 
 عن الصبي[. »هذا 

ً
تم القبض علينا. وهم يضعوننا في الشاحنة قال أحد رجال األمن للسائق ]متحدثا

https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
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الصبـي هو هديتك اليوم«. ال أعرف ما الذي حدث له. فصلونا وقسمونا حسب الحي. من هم من حماة 
وحمص تلقوا أسوأ معاملة. لم يكن هنالك أي طعام. في اليوم التالي أخذونا ]إلى منشأة أخرى[«.

أما »نضال« الذي تم اعتقاله في تموز من عام 2011، فقد قال في شهادته:

 أن أعترف بأننـي 
ً
»اتهمنـي املحقق بأننـي على صلة »باإلرهابييـن« فأنكرت التهمة. كان يـريدنـي أيضا

منظم المظاهرات، فرفضت. ثم دخل شخص آخر الحجرة وبدأ يضربنـي بسوط، وانضم إليه شخص 
ثالث. دفعونـي على األرض وأجبـرونـي على رفع قدمّي، وبدأوا في ضربـي على أخمص القدمين. بعد نصف 
ساعة أخذونـي مرة أخرى إلى الزنزانة، وهم يقولون إن عليَّ التفكيـر فيما أقوله. ضربونـي هكذا مرتيـن 

أخرييـن قبل وضعي في سيارة وأخذي إلى فرع املخابـرات الجوية«.

التـي كان يقوم بها عناصر فرع أمن   للممارسات الوحشية 
ً
 بسيطا

ً
وتمثل هذه الشهادات نموذجا

الدولة بحلب تحت رئاسة العميد أكرم محمد، وهنالك حاالت كثيـرة جرى توثيقها من هذا القبيل. 

بنقل   
ً
قرارا مخلوف  حافظ  العميد  أصدر  المعارضة؛  بيد  الشرقية  حلب  أحياء  سقوط  ولدى 

الفرع )255(  الثانـي 2013، حيث تولى رئاسة  في كانون  إلى دمشق وذلك  العميد أكرم محمد من حلب 
 للعميد غسان خليل، وهو الفرع المتخصص بالمعلومات العامة، ويحتوي 

ً
بإدارة املخابـرات العامة خلفا

على كافة الدراسات األمنية، ويتولى مسؤولية مراقبة نشاط وسائل اإلعالم واإلنترنت واإلشراف على عمل 
»الجيش السوري اإللكتروني«.

 لفرع أمن الدولة في طرطوس عام 2016، 
ً
واستمر العميد أكرم في جرائمه حتى بعد تعييـنه رئيسا

وتم ترفيعه مطلع عام 2019 إلى رتبة لواء حيث ينتظر تعييـنه في منصب جديد في إدارة املخابـرات العامة 
بدمشق.

اللواء أكرم محمد أثناء تكريمه من قبل اللواء زيد صالح
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اللواء بديع سليمان معال

موقع الخدمة الحالي

قائد املقر املوحد الساحلي

معلومات عامة

مكان الوالدة: بسطويـر - جبلة - الالذقية 1961

االختصاص: ضابط طيار

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2018قائد املقر املوحد الساحلي1

2016قائد مطار حميميم2

-قائد اللواء 63 حوامات3

2011قائد السرب 618 حوامات بحرية4

ينحدر اللواء بديع سليمان معال من قرية بسطويـر بـريف جبلة التابعة ملحافظة الالذقية وينتمي 

للطائفة العلوية.

اللواء بديع سليمان معال أحد أعتى مجرمي سالح المروحيات في النظام السوري والمسؤول عن 

قتل عدد كبيـر من أبناء الشعب السوري وتدميـر منازلهم وتهجيـرهم من مدنهم وبلداتهم وقراهم.

عند انطالق الثورة السورية عام 2011 كان اللواء بديع معال بـرتبة عميد وكان قائد السرب 618 

مروحيات بحرية التابع لقيادة القوى البحرية في الجيش السوري، وبحسب تقريـر نشرته زمان الوصل 

من  لب 
ُ
ط حيث  البحرية«  األلغام  فكرة  صاحب  يكافئ  األسد  نظام  الشيطانية..  خدماته  »بعد  بعنوان 

البـراميل في المروحيات البحرية املخصصة  العميد بديع دراسة من أجل الوقوف على إمكانية تحميل 

 لمكافحة السفن والغواصات المعادية في البحر، إال أن العميد بديع معال طرح فكرة على قيادة 
ً
أساسا

القوى الجوية ومديـر إدارة املخابـرات الجوية الستخدام األلغام البحرية التـي يمكن أن تحملها المروحيات 

 من إجراء تعديالت لتحميل البـراميل المتفجرة 
ً
من دون أي تعديل على المروحيات البحرية، وذلك بدال

حيث كان يملك السرب )618( في مستودعاته أكثر من 3500 لغم بحري.

وتمت الموافقة على اقتراح العميد »معال« من قبل اللواء »جميل حسن« مديـر إدارة املخابـرات 

ول« قائد القوى الجوية والدفاع الجوي، حسب المصدر الذي أكد أن العميد 
ُّ
الجوية واللواء »أحمد بل

»معال« كان أول طيار في السرب )618( يقوم بإلقاء أول لغم بحري من مروحية بحرية على هدف بـري في 

https://www.zamanalwsl.net/news/article/99055/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/99055/
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ريف الالذقية في نهاية عام 2014، قبل أن تتوالى طلعات القصف باأللغام البحرية على كافة مدن وقرى 

سوريا، وخاصة في عام 2015 - 2016 حتى نفذت األلغام جميعها من مستودعات النظام.

في مطار  المتمركز  للواء 63 مروحيات   
ً
قائدا بتعييـنه  بديع معال  العميد  نظام األسد  كافأ   

ً
والحقا

 في قتل اآلالف من أبناء الشعب السوري على امتداد محافظات حماة وإدلب 
ً
حماة والذي بدوره كان سببا

وحلب والالذقية، كما إن العميد بديع معال أحد األشخاص القائميـن على عمليات القصف الكيميائي 

التـي نفذتها قوات النظام من اللواء 63 وباألخص هجوم تلمنس، حيث ورد اسم العميد بديع معال ضمن 

تقريـر ملجلس األمن الصادر بتاريخ 2017/2/28 تحت الرقم: S/172/2017 مع مجموعة من األشخاص 

اآلخريـن المسؤوليـن عن تنفيذ هذا الهجوم حيث ورد في التقريـر:

العميد بديع معال.

الجوية  للقـوات  التـابع   63 الجوي  اللواء  قائد  منصب  يشغل  كان  معال  بديع  العميد  الوصف: 

السورية خالل الفتـرة المشـمولة بـالتحقيق الـتـي أجرتـه آليـة التحقيـق المشـتركة، وبحكم منصبه يفترض 

أنه سمح باستخدام غاز الكلور في المنطقة الخاضـعة لمسـؤوليته، بما في ذلك الهجوم على تلمنس الذي 

 من قاعدة حماة الجوية.
ً
أفادت آلية التحقيق المشتركة بأنـه تم باسـتخدام مروحيات انطالقا

يذكـــر أنـــه فـــي شـــهر كانـــون الثانــــي مـــن عـــام 2017 فرضـــت وزارة الخزانـــة األمريكيـــة عقوبـــات علـــى قـــادة 

فـــي الجيـــش الســـوري مـــن أســـلحة القـــوات الجويـــة والدفـــاع الجـــوي والجيـــش والبحريـــة والحـــرس الجمهـــوري 

 علـــى مؤسســـة الصناعـــات التقنيـــة، حيـــث أكـــدت الـــوزارة أن العقوبـــات مرتبطـــة بنتائـــج تحقيـــق لألمـــم 
ً
وأيضـــا

المتحـــدة الـــذي أكـــد أن نظـــام األســـد اســـتخدم غـــاز الكلـــور كســـالح ضـــد المدنييــــن، ومـــن بيــــن القـــادة الذيــــن 

تـــم فـــرض العقوبـــات عليهـــم العميـــد بديـــع معـــال، إضافـــة للـــواء ســـاجي درويـــش، واللـــواء طـــالل مخلـــوف، 

وغيـرهم.

في عام 2016 تسلم العميد بديع معال قيادة مطار حميميم والذي تشغله القوات الروسية منذ 

قبل تدخلها العسكري المباشر في سوريا بنهاية شهر أيلول من عام 2015، وهو شريك بالجرائم التـي تم 

 من مطار حميميم، يذكر أن القيادة الروسية كرمت العميد بديع معال في شهر آذار من 
ً
ارتكابها انطالقا

عام 2016 وذلك لقاء الخدمات التـي قدمها لهم خالل قيادته لمطار حميميم.

 لوفد عسكري زار روسيا من أجل تزويد النظام بقطع 
ً
في عام 2017 كان العميد بديع معال رئيسا

غيار لمروحياته التـي أهلكها القصف المتواصل على الشعب السوري.

في بداية شهر تموز من عام 2018 تم ترفيع العميد بديع معال لرتبة لواء وذلك نتيجة لخدماته 

 
ً
 تم تعييـن اللواء بديع معال قائدا

ً
اإلجرامية لصالح النظام السوري بحق أبناء الشعب السوري، والحقا

للمقر الموحد الساحلي والموجود في »بانياس« التابعة ملحافظة طرطوس.

https://digitallibrary.un.org/record/861103/files/S_2017_172-AR.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/861103/files/S_2017_172-AR.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170112.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170112.aspx
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اللواء بديع معال أثناء تكريمه من قبل قيادة القوات الروسية في شهر آذار من عام 2016
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اللواء حسان علي

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة 22 قوى جوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: ريف الحفة - الالذقية 1961

االختصاص: ضابط طيار

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2018قائد الفرقة 22 قوى جوية1

2015قائد املقر املوحد الشمالي2

3
قائد اللواء 14

الفرقة 22 قوى جوية
2011

ينحدر اللواء حسان علي من ريف الحفة التابعة ملحافظة الالذقية وينتمي للطائفة العلوية وهو 
شديد الطائفية واإلجرام على حدا سواء.

اللواء الطيار حسان علي أحد طياري الدورة 29 ويقود الفرقة 22 قوى جوية التـي تتمركز بمطار 
الشعيـرات والتـي يتبع لها اللواء 70 واللواء 50 واللواء 14.

اللواء 14  بـرتبة عميد وكان قائد  العلي  اللواء حسان  السورية عام 2011 كان  الثورة  انطالق  عند 
المتمركز في مطار حماة ويتبع له مطار أبو الظهور وبقي في قيادته حتى شهر كانون األول من عام 2015 
وخالل هذه المدة ارتكب مئات املجاز بحق أبناء الشعب السوري وساهم في تدميـر مدنهم وبلداتهم وقراهم 
وتهجيـرهم منها، واللواء حسان العلي مسؤول بشكل مباشر عن كافة العمليات الجوية التـي انطلقت من 
اللواء 14 وذلك خالل الفترة الممتدة ما بيـن 2011 - ونهاية 2015 في املحافظات القريبة من مناطق عمل 
 عن أكثر من 20 

ً
المطاريـن وباألخص محافظات حماة وحلب وإدلب والالذقية، ويعتبـر اللواء 14 مسؤوال

ألف طلعة جوية منذ بداية الثورة السورية، ومن املجازر التـي تم ارتكابها بفعل الطيـران الحربي:

راح  إدلب  ريف  في  كفرنبل  مدينة  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2012/8/28 بتاريخ   *
 وذلك نتيجة استهداف المدينة من قبل الطيـران الحربي.

ً
ضحيتها 18 شهيدا

بمحافظة  النعمان  معرة  مدينة  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2012/10/18 بتاريخ   *
 نتيجة قيام طيـران الحربـي باستهداف المدينة.

ً
إدلب راح ضحيتها 40 شهيدا

 
ً
* بتاريخ 2013/4/13 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة في مدينة سراقب راح ضحيتها 26 شهيدا

نتيجة استخدام النظام للطيـران الحربي.
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راح  حماة  شمال  صوران  مدينة  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2014/1/11 بتاريخ   *
ضحيتها 6 شهداء بينهم سيدة من جراء قصف طائرات النظام على المدينة.

راح  إدلب  بـريف  الريش  أم  قرية  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2014/2/21 بتاريخ   *
ضحيتها 5 أطفال من جراء قصف طائرات النظام منازل المدنييـن بالصواريخ.

* بتاريخ 2014/3/1 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في مدينة كفر تخاريم بـريف إدلب راح 
 من المدنييـن من جراء قصف المدينة.

ً
ضحيتها 16 شهيدا

* بتاريخ 2014/3/15 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في مدينة معرة مصريـن بـريف إدلب راح 
ضحيتها 9 شهداء.

راح  إدلب  بـريف  حمدان  رام  بلدة  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2014/3/20 بتاريخ   *
ضحيتها 8 شهداء جراء استهداف طائرات النظام الحربـي لحافلة ركاب عند دوار البلدة.

* بتاريخ 2014/5/5 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في بلدة أرمناز بـريف إدلب راح ضحيتها 7 
شهداء وجرح 20 آخريـن من جراء استهداف البلدة.

* بتاريخ 2014/6/14 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة بقرية كفر بطيخ بـريف إدلب الشرقي راح 
ضحيتها 9 شهداء من المدنييـن نتيجة استهداف البلدة بصواريخ وقنابل الطيـران الحربي.

* بتاريخ 2014/6/27 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة في ناحية بنش بـريف إدلب الشرقي راح 
ضحيتها 6 شهداء من المدنييـن نتيجة استهداف البلدة بصواريخ وقنابل الطيـران الحربي.

* بتاريخ 2014/7/29 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في بلدة شنان بـريف إدلب راح ضحيتها 
7 شهداء وهم 5 أطفال وسيدتان جراء قصف الطيـران الحربـي عدة صواريخ على البلدة.

* بتاريخ 2014/7/20 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في مدينة اللطامنة بـريف حماة الشمالي 
الحربـي على سوق  الطيـران  بالرشاشات من  بينهم طفلة وسيدتان جراء قصفها  راح ضحيتها 6 شهداء 

الخضار بالمدينة.

* بتاريخ 2014/8/11 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في بلدة كفر تخاريم بـريف إدلب راح 
ضحيتها 9 شهداء بينهم طفل جراء قصفها بصاروخ من الطيـران الحربي.

 من 
ً
النظام انطالقا ارتكبتها قوات  التـي  تلك املجازر عشرات وعشرات املجازر األخرى  إلى  يضاف 

مطار حماة.

 بتاريخ 2015/12/15 تم نقل العميد حسان العلي إلى قيادة المقر الموحد الشمالي وتمت 
ً
الحقا

ترقيته إلى رتبة لواء في بداية عام 2016، حيث جاءت عملية نقله كخطوة من أجل ترفيعه لرتبة لواء، 
للواء   

ً
الفرقة 22 خلفا اللواء حسان علي قيادة  في منصبه حتى منتصف عام 2018 حيث تسلم  وبقي 

املجرم مالك حسن، ويعتبـر اللواء حسان علي المسؤول عن كافة الجرائم التـي ارتكبتها طائرات الفرقة 
22 قوى جوية منذ استالمها وحتى تاريخه.
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اللواء سجيع درويش

موقع الخدمة الحالي

رئيس أركان القوى الجوية

معلومات عامة
مكان الوالدة: القرداحة - الالذقية

االختصاص: ضابط طيار

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2016رئيس أركان القوى الجوية1

2013قائد الفرقة 22 قوى جوية2

2012رئيس أركان الفرقة 322

2011رئيس أركان الفرقة 20 4

قائد اللواء 517

قائد السرب 6699

7
طيار في السرب 699 اللواء 

17 - الفرقة 20

العلوية وهو  للطائفة  الالذقية وينتمي  بـريف  القرداحة  اللواء سجيع درويش من منطقة  ينحدر   
 وطائفية.

ً
أحد أشد ضباط القوى الجوية إجراما

اللواء الطيار سجيع درويش أحد ضباط الدورة الخاصة الملحقة بالدورة 23، تدرج سجيع درويش 
بالرتب العسكرية داخل الفرقة 20 وتقلد بها عدة مناصب في السرب 699 التابع للواء 17 قوى جوية 
 منصب ضابط أمن اللواء 17 وكان حينها بـرتبة عقيد وكان خالل 

ً
المتمركز بمطار السين، وشغل أيضا

صوصية والفساد اإلداري، حيث أسس شبكة كبيـرة من الفساد لسرقة املحروقات 
ُّ
 لل

ً
تلك الفترة مثاال

 تسلم قيادة اللواء 17، ومن ثم تسلم قيادة أركان الفرقة 20 قوى جوية، وكان 
ً
ومخصصات اللواء، والحقا

 بترفيعه وتقلده أهم المناصب 
ً
 من املخابـرات الجوية التـي ساهمت الحقا

ً
وقتها بـرتبة عميد، وكان مقربا

في القوى الجوية.

وهو   20 الفرقة  ألركان   
ً
رئيسا درويش  سجيع  العميد  كان   2011 عام  السورية  الثورة  بداية  في 

مسؤول عن الجرائم التـي ارتكبها عناصر الفرقة 20 الذيـن تم إرسالهم في بداية الثورة للمشاركة في قمع 
 الجرائم التـي ارتكبها طيارو الفرقة 20 بحق أبناء الشعب السوري حتى تم نقله منها 

ً
المظاهرات، والحقا

إلى الفرقة 22.



258

في منتصف عام 2012 تم نقل العميد سجيع درويش من الفرقة 20 إلى الفرقة 22 وتسلم قيادة 
 للفرقة 22 وبقي في منصبه حتى 

ً
أركان الفرقة وفي بداية عام 2013 تم ترفيعه لرتبة لواء وتم تعييـنه قائدا

منتصف عام 2016، وتضم الفرقة 22 التـي تتمركز قيادتها في مطار الشعيـرات بـريف حمص الجنوبـي 
الشرقي ثالثة ألوية رئيسية هي:

* اللواء 70 في مطار التيفور: سجل أكثر من 30 ألف طلعة جوية استهدفت وسط وشمال سوريا 
.
ً
والمناطق الساحلية، تم استخدام كافة أنواع الذخائر الجوية بما فيها املحرمة دوليا

أنواع  كافة  تم استخدام  ألف طلعة جوية  أكثر من 40  الشعيـرات: سجل  في مطار  اللواء 50   *
 بما فيها الكيميائي وتم ارتكاب مجازر عديدة في المناطق الوسطى 

ً
الذخائر الجوية بما فيها املحرمة دوليا

والساحلية والشمالية من سوريا.

* اللواء 14 في مطار حماة: سجل أكثر من 20 ألف غارة جوية على المناطق الثائرة.

في الفترة التـي تولى بها سجيع درويش منصب رئاسة أركان الفرقة 22 كان قد بدأ النظام السوري 
باستخدام الطيـران الحربـي والمروحي بكثرة ضد المناطق الثائرة وتم ارتكاب أفظع الجرائم بحق الشعب 
املجرم علي  الطيار  اللواء  آنذاك  الفرقة  قائد  مع   

ً
مباشرا  

ً
سجيع درويش مسؤوال يعتبـر  السوري حيث 

شاليش بالجرائم التـي تم ارتكابها ما بيـن شهر تموز من عام 2012 وحتى بداية عام 2013 حيث تم تعييـن 
 له في قيادة الفرقة، 

ً
نائبا  للفرقة 22، وتم تعييـن اللواء املجرم مالك حسن 

ً
اللواء سجيع درويش قائدا

 عن:
ً
حيث يعتبـر اللواء سجيع درويش مسؤوال

* الجرائم المرتكبة من قبل طيـران الفرقة 22 بحق أبناء الشعب السوري أثناء توليه رئاسة أركان 
الفرقة 22 من شهر تموز 2012 وحتى بداية 2013، ويشاركه في المسؤولية اللواء علي شاليش.

* الجرائم المرتكبة من قبل طيـران الفرقة 22 بحق أبناء الشعب السوري أثناء قيادة الفرقة 22 
من بداية 2013 وحتى تموز من عام 2016، ويشاركه في المسؤولية اللواء مالك حسن.

وتسلمه  الجوية  القوى  لقيادة  نقله  بعد  بالكامل  السوري  الطيـران  قبل  من  المرتكبة  الجرائم   *
ول، بما 

ُّ
منصب رئاسة أركان القوى الجوية، ويشاركه في المسؤولية قائد القوى الجوية اللواء أحمد بل

وكذلك  المتفجرة،  البـراميل  استخدام  عن  الناجمة  والجرائم  شيخون،  خان  في  الكيماوي  جريمة  فيها 
وتدميـرها  والقرى  والبلدات  المدن  استهداف  في  استخدامها  تم  التـي  األخرى  املختلفة  الحية  الذخائر 

وتهجيـر ساكنيها منها.

يذكر أنه تم نقل اللواء سجيع درويش من الفرقة 20 إلى الفرقة 22 من أجل إتاحة شاغر لتقدمه 
 قائد الفرقة 20 من أجل 

ً
في الفرقة 22 بمقابل إتاحة الشاغر للواء املجرم بسام حيدر الذي أصبح الحقا

تقدمها في المناصب واستالم أماكن قيادية في القوى الجوية كونهما من أشد املجرميـن في القوى الجوية 
وأكثرهما طائفية.

اللواء  والتـي قادها  الفرقة 22 قوى جوية  ارتكابها من قبل  تم  التـي  املجازر  يلي عدد من  فيما 
سجيع درويش ما بيـن 2013 ومنتصف عام 2016:
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راح  إدلب  ريف  في  كفرنبل  مدينة  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2012/8/28 بتاريخ   *
 وذلك نتيجة استهداف المدينة من قبل الطيـران الحربي.

ً
ضحيتها 18 شهيدا

* بتاريخ 2012/10/18 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة في مدينة معرة النعمان بحافظة إدلب 
 نتيجة قيام طيـران الحربـي باستهداف المدينة.

ً
راح ضحيتها 40 شهيدا

* بتاريخ 2012/12/24 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة في مدينة تلبيسة في حمص راح ضحيتها 
 
ً
 وذلك نتيجة قيام طيـران النظام بغارة جوية استهدفت فرن الخبز بـ 6 صواريخ ألحقت دمارا

ً
15 شهيدا

 وجرحى بيـن المدنييـن.
ً
هائال

* بتاريخ 2013/1/13 قام طيـران النظام بارتكاب مجزرة في مدينة اعزاز الواقعة شمال حلب راح 
 وذلك نتيجة قصف السوق المركزي في المدينة بصواريخ طائرة من طراز سيخوي.

ً
ضحيتها 33 شهيدا

في ريف حمص راح  القريتيـن  في مدينة  بارتكاب مجزرة  النظام  بتاريخ 2013/2/7 قامت قوات   *
 وذلك نتيجة قصف الطيـران الحربـي للمدينة.

ً
ضحيتها 24 شهيدا

 25 ضحيتها  راح  حلب  مدينة  في  هنانو  حي  في  مجزرة  النظام  قوات  ارتكبت   2013/3/1 بتاريخ   *
 وذلك نتيجة إلقاء أربعة قنابل عنقودية على الحي.

ً
 وأكثر من 15 جريحا

ً
شهيدا

* بتاريخ 2013/3/18 ارتكبت طائرات النظام مجزرة في حي المرجة في مدينة حلب راح ضحيتها 42 
 وأكثر من 100 جريح وذلك نتيجة استهداف الحي بستة صواريخ فراغية.

ً
شهيدا

 
ً
* بتاريخ 2013/4/13 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة في مدينة سراقب راح ضحيتها 26 شهيدا

نتيجة استخدام النظام للطيـران الحربي.

* بتاريخ 2013/8/16 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة في حي بستان القصر في مدينة حلب راح 
 وأكثر من 200 جريح؛ وذلك نتيجة قيام الطيـران الحربـي بقصف الحي تبعها سقوط 

ً
ضحيتها 65 شهيدا

قذائف الهاون بشكل عشوائي.

* بتاريخ 2013/8/26 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في بلدة أورم بحلب راح ضحيتها أكثر 
 حيث قامت طائرة حربية من طيـران النظام بقصف مركز اقرأ التعليمي بصاروخ محمل 

ً
من 35 شهيدا

.
ً
 وإصابة ما يزيد عن 70 طالبا

ً
بالفسفور األبيض تسبب بمقتل ما يزيد عن 35 طالبا

راح  حماة  شمال  صوران  مدينة  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2014/1/11 بتاريخ   *
ضحيتها 6 شهداء بينهم سيدة من جراء قصف طائرات النظام على المدينة.

راح  إدلب  بـريف  الريش  أم  قرية  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2014/2/21 بتاريخ   *
ضحيتها 5 أطفال من جراء قصف طائرات النظام منازل المدنييـن بالصواريخ.

* بتاريخ 2014/3/1 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في مدينة كفر تخاريم بـريف إدلب راح 
 من المدنييـن من جراء قصف المدينة.

ً
ضحيتها 16 شهيدا

* بتاريخ 2014/3/15 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في مدينة معرة مصريـن بـريف إدلب راح 
ضحيتها 9 شهداء.
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راح  إدلب  بـريف  حمدان  رام  بلدة  في  مجزرة  بارتكاب  النظام  قوات  قامت   2014/3/20 بتاريخ   *
ضحيتها 8 شهداء جراء استهداف طائرات النظام الحربـي لحافلة ركاب عند دوار البلدة.

* بتاريخ 2014/5/5 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في بلدة أرمناز بـريف إدلب راح ضحيتها 7 
شهداء وجرح 20 آخريـن من جراء استهداف البلدة.

بـريف إدلب الشرقي  * بتاريخ 2014/6/14 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة بقرية كفر بطيخ 
راح ضحيتها 9 شهداء من المدنييـن نتيجة استهداف البلدة بصواريخ وقنابل الطيـران الحربي.

* بتاريخ 2014/6/27 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة في ناحية بنش بـريف إدلب الشرقي راح 
ضحيتها 6 شهداء من المدنييـن نتيجة استهداف البلدة بصواريخ وقنابل الطيـران الحربي.

 6 ضحيتها  راح  اللطامنة  مدينة  في  مجزرة  الحربـي  النظام  طيـران  ارتكب   2014/7/20 بتاريخ   *
شهداء بينهم طفلة وسيدتان جراء قصفها بالرشاشات من الطيـران الحربـي على سوق الخضار بالمدينة.

* بتاريخ 2014/7/29 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في بلدة شنان بـريف إدلب راح ضحيتها 
7 شهداء وهم 5 أطفال وسيدتان جراء قصف الطيـران الحربـي عدة صواريخ على البلدة.

* بتاريخ 2014/8/11 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في بلدة كفر تخاريم بـريف إدلب راح 
ضحيتها 9 شهداء بينهم طفل جراء قصفها بصاروخ من الطيـران الحربي.

راح  حلب  بـريف  عندان  مدينة  في  مجزرة  الحربـي  النظام  طيـران  ارتكب   2014/11/30 بتاريخ   *
 بينهم طفل جراء قصفها بصاروخ من الطيـران الحربي.

ً
ضحيتها 11 شهيدا

 
ً
* بتاريخ 2015/3/31 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في مدينة إدلب راح ضحيتها 32شهيدا

 و7 سيدات من جراء استهداف المدينة بالصواريخ.
ً
بينهم 13 طفال

راح  إدلب  بـريف  جرجناز  بلدة  في  مجزرة  الحربـي  النظام  طيـران  ارتكب   2015/6/24 بتاريخ   *
 بينهم 5 أطفال و5 سيدات جراء قصف الطيـران الحربـي عدة صواريخ على البلدة.

ً
ضحيتها 11 شهيدا

* بتاريخ 2015/7/16 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في قرية الخويـن بـريف إدلب راح ضحيتها 
8 شهداء مدنييـن بينهم 7 أطفال من جراء القصف الصاروخي.

 
ً
* بتاريخ 2015/8/11 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في مدينة إدلب راح ضحيتها 21 شهيدا

بينهم 3 أطفال و4 سيدات من جراء سقوط طائرة حربية على سوق الخضار في المدينة.

 
ً
* بتاريخ 2015/9/18 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في مدينة إدلب راح ضحيتها 17 شهيدا

بينهم 4 سيدات وذلك من جراء استهداف المدينة بالصواريخ.

* بتاريخ 2015/9/30 ارتكب طيـران النظام الحربـي مجزرة في بلدة الزعفرانة بـريف حمص الشمالي 
راح ضحيتها 6 شهداء من عائلة واحدة بينهم طفل وسيدتان من جراء استهداف منزلهم بالصواريخ.

* بتاريخ 2015/10/20 قامت قوات النظام بارتكاب مجزرة في ناحية سرميـن بـريف إدلب الشرقي 
 من المدنييـن نتيجة قصف الطيـران الحربي.

ً
راح ضحيتها 12 شهيدا
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* بتاريخ 2016/3/7 قصف طيـران النظام الحربـي بالصواريخ بلدة أبو الظهور بـريف إدلب الجنوبـي 
 بينهم 3 سيدات.

ً
الشرقي مما أدى لمقتل 19 شخصا

* بتاريخ 2016/3/12 قصف طيـران النظام الحربـي بالصواريخ أحد التجمعات السكنية في بلدة 
السخنة بـريف حمص الشرقي مما أدى لمقتل ثمانية أشخاص بينهم 3 أطفال وسيدة.

* بتاريخ 2016/4/18 قصفت طائرات النظام الحربية منازل المدنييـن في بلدة تلدو بـريف حمص 
.
ً
الشمالي أدت لسقوط خمسة قتلى بينهم طفل وسيدة و13 جريحا

* بتاريخ 2016/4/19 قصف طيـران النظام الحربـي بالصواريخ مدينة معرة النعمان بـريف إدلب 
 بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

ً
الجنوبـي مما أدى لمقتل واحد وأربعيـن شخصا

مدينة  في  السكنية  األحياء  أحد  بالصواريخ  الحربـي  النظام  طيـران  قصف   2016/4/22 بتاريخ   *
تلبيسة بـريف حمص الشمالي مما أدى لمقتل خمس أشخاص بينهم طفل وسيدة.

* بتاريخ 2016/5/13 استهدف طيـران النظام الحربـي منطقة دوار معرة مصريـن في مدينة إدلب 
.
ً
 وأكثر من ثالثيـن جريحا

ً
بالصواريخ الفراغية مما تسبب بمقتل ثالثة عشر شخصا

في  المدنييـن  منازل  استهدفت  الحربـي  النظام  طيـران  بها  قام  جوية  2016/5/18غارات  بتاريخ   *
 من عائلة واحدة وعشرات الجرحى.

ً
مدينة الرستن مما أّدى لمقتل ثالثة عشر شخصا

* بتاريخ 2016/5/20 شن طيـران النظام الحربي  غارتيـن جويتيـن استهدفتا قرية 

 للمدنييـن قرب 
ً
* يوم 2016/6/1 شن طيـران النظام الحربـي غارتيـن جويتيـن استهدف بهما تجمعا

 وعشرات 
ً
مركز للمحروقات في بلدة سيجر غربـي مدينة إدلب، مما أسفر عن مقتل خمسة عشر شخصا

الجرحى كحصيلة أولية.

 عنها 
ً
يضاف إلى تلك املجازر عشرات وعشرات املجازر األخرى التـي كان اللواء سجيع درويش مسؤوال

خالل قمع الطيـران السوري للمناطق الثائرة ضد نظام األسد.

مالحظة: هذه الجرائم الواردة أعاله جزء بسيط من جرائم الطيـران الحربي.
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اللواء محمد علي صبح

موقع الخدمة الحالي

قائد الفرقة 18 دبابات

معلومات عامة

مكان الوالدة: حياليـن - مصياف - حماة

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2016قائد الفرقة 18 دبابات1

2016قائد فوج الكيمياء2

2011ضابط في الفرقة 14 قوات خاصة3

ينحدر محمد صبح من قرية حياليـن مصياف بـريف حماة الغربي، ويعتبـر من أبـرز مجرمي قوات 
النظام، حيث شارك في عدد كبيـر من املعارك بحق أبناء الشعب السوري، وتركز إجرامه بشكل كبيـر في 
 يقود اللواء 

ً
الغوطة الشرقية ملدة 6 سنوات، وكان وقتها بـرتبة عميد في الفرقة 14 قوات خاصة، وحاليا

محمد صبح الفرقة 18 دبابات في حمص.

لدى اندالع االحتجاجات الشعبية في مارس 2011، تم فرز محمد صبح مع عدد من عناصر الفرقة 
 
ً
كبيـرا  

ً
عددا النظام  قوات  ملجاميع  باإلضافة  الفرقة  عناصر  مع  ارتكب  حيث  الشرقية  الغوطة  إلى   14

 في عدد كبيـر من املجازر 
ً
من االنتهاكات واملجازر بحق أبناء الغوطة، ويعتبـر العميد محمد صبح شريكا

التـي تم ارتكابها في نواحي الغوطة الشرقية منذ عام 2012 وحتى تاريخ سيطرة قوات النظام على الغوطة 
الشرقية وتهجيـر أهلها في شهر نيسان من عام 2018.

في الغوطة  في نيسان من عام 2016 تسلم محمد صبح قيادة فوج الكيمياء المتواجد  أنه  يذكر 
 للعميد يوسف أحمد، وكان له دور في كافة الهجمات الكيميائية التـي شنتها قوات النظام 

ً
الشرقية خلفا

على الغوطة الشرقية منذ تسلمه قيادة الفوج، حيث زادت مهام محمد صبح الميدانية وشارك في كافة 
عمليات االقتحام التـي خاضتها قوات النظام من أجل السيطرة على الغوطة الشرقية.

بعد سيطرة قوات النظام على الغوطة الشرقية وتهجيـر القسم األعظم منها نحو الشمال السوري، 
 للفرقة الثامنة عشرة دبابات والمتمركزة 

ً
وكـمكافئة له تم ترفيع محمد صبح لرتبة لواء، وتم تعييـنه قائدا

 عن 
ً
في حمص، حيث قاد عمليات الفرقة في ريف حمص الشرقي وفي البادية السورية، ويعتبـر مسؤوال

كافة العمليات اإلجرامية التـي ارتكبتها عناصر الفرقة منذ تسلمه قيادتها حتى اآلن.
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اللواء محمد علي غانم

موقع الخدمة الحالي

رئيس أركان الفرقة 22 قوى جوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: الكريم - بانياس - طرطوس

االختصاص: ضابط طيار

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

رئيس أركان الفرقة الجوية 122

2013مسؤول بالفرقة الجوية 222

3
قائد السرب 699 اللواء 17

الفرقة الجوية 20
2011

 
ً
ينحدر علي محمد غانم من قرية الكريم التابعة لمنطقة بانياس بمحافظة طرطوس، ويشغل حاليا
 بشكل مباشر عن كافة األعمال اإلجرامية 

ً
منصب رئيس أركان الفرقة 22 قوى جوية، ويعتبـر مسؤوال

أنه مسؤول قبل ذلك عن  المنصب، كما  توليه هذا  الجوية 22 منذ  الفرقة  ارتكبها قادة وطيارو  التـي 
تنفيذ غارات جوية بحق المناطق الثائرة ضد نظام األسد، باإلضافة لقيادته للسرب الجوي 699 التابع 

للواء 17 في الفرقة الجوية 20.

عند انطالق الثورة السورية عام 2011 كان علي غانم بـرتبة عميد وكان يخدم كقائد للسرب 699 
 عن تنفيذ غارات جوية كثيـرة من مطار السيـن 

ً
جوي التابع للواء 17 في الفرقة الجوية 20 وكان مسؤوال

املجازر  عشرات  الرتكاب   17 اللواء  تشكيالت  بقية  مع  بمجموعها  أدت  والتـي  السرب،  طياري  بـرفقة 
 من مطار السيـن الذي بلغ عدد غاراته على المناطق الثائرة أكثر من 15 ألف غارة جوية، وكان 

ً
انطالقا

في حينها العميد علي غانم أحد أهم ثالثة ضباط في مطار السيـن بعد العميد ميزر صوان، والعميد عماد 
 لرتبة لواء وتسلما مناصب قيادية(.

ً
نفوري )تمت ترقيتهما الحقا

 
ً
شارك علي غانم ضمن وفد إلى روسيا حيث: »كان النظام قد أوفد إلى روسيا مع بداية عام 2012 وفدا

 ضم طاقم طيـران مؤلف من طياريـن بـرتب عالية )عميد وعقيد( من )اللواء 17ـ  السين(، 
ً
 كبيـرا

ً
 جويا

ً
عسكريا

والكلية الجوية )كويـرس(، و)اللواء 64 مروحيات قتالية ـ بلي(، ونفذت تلك الطواقم في روسيا عدة طلعات 
على الطائرات التـي كانت من ضمن صفقة طائرات، ومن الطياريـن الذيـن ذهبوا إلى روسيا )طياران من اللواء 
17 من مطار السين(، ونفذوا الطيـران على طراز من تلك الطائرات حينها العميد الطيار الركن »علي غانم 
ـ قائد السرب 699 ميغ 29«، والعقيد الطيار »كامل سميا« رقم 3 في السرب، حيث نفذ هذان الطياران 
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حينها أربع طلعات مع طياريـن روس في أحد مطارات روسيا على الطائرة »29ub-mig« ثنائية المقعد الخاصة 
.»28-mi« 130« والمروحية-yk« 29«، وكذا نفذ باقي األطقم على الطائرةsmt-mig« بالطائرة

 في عام 2013 تم نقل علي غانم إلى الفرقة 22 جوية وذلك من أجل إتاحة الفرصة له من 
ً
الحقا

الفرقة 22 قوى   ألركان 
ً
 عبـر تعييـنه رئيسا

ً
القيادية، وهو ما تم فعال الرتب والمناصب  في  الترقية  أجل 

 بشكل مباشر مع كّلٍ من اللواء سجيع درويش، واللواء 
ً
جوية كما تمت ترقيته لرتبة لواء، ويعتبـر مسؤوال

مالك حسن، واللواء حسان علي في الجرائم التـي ارتكبها طيارو الفرقة 22 والتـي تتبع لها األلوية )70 - 
50 - 14( والتـي قامت بدورها بشن عشرات اآلالف من الغارات الجوية على مختلف المناطق السورية، 
وعلى رأسها محافظات )حمص – حماة – حلب – إدلب – درعا( باإلضافة للغارات الجوية التـي خرجت 
من مطارات التيفور والشعيـرات وحماة، والتـي أدت بمجموعها لقتل وتشريد أهالي مدن وبلدات وقرى 
التحتية،  والبنية  الخدمات  أبنية  من  وغيـرها  المنازل  من  اآلالف  عشرات  لتدميـر  إضافة  بأكملها، 
باإلضافة لمشاركته في المسؤولية المباشرة بحكم منصبه عن مجزرة الكيماوي في خان شيخون التـي 
ارتكبها العميد املجرم محمد حاصوري من اللواء 50 – مطار الشعيـرات التابع للفرقة 22 في نيسان من 
 بينهم نساء وأطفال وعوائل بأكملها، وكذلك 

ً
عام 2017 ، والتـي أدت إلى مقتل ما يقارب من 90 شخصا

مسؤوليته مع قادة الفرقة 22 عن الغارات الجوية التـي تم تنفيذها على مناطق الغوطة الشرقية في شهر 
نيسان من عام 2018 والتـي أدت إلى مقتل وجرح المئات من أبناء الغوطة وتهجيـر القسم األعظم من 

أهاليها نحو الشمال السوري. 

اللواء   
ً
حاليا يقودها  والتـي   ،22 الجوية  الفرقة  ألركان   

ً
رئيسا منصبه  في  غانم  علي  اللواُء  زال  ما 

 في إجرامه عبـر التخطيط لعمليات الفرقة الجوية 22، وكذلك الجرائم التـي 
ً
حسان علي، وما زال مستمرا

ارتكبتها الفرقة خالل الفترة الماضية، وباألخص في فترة سيطرة قوات النظام على مدينة حلب، بأواخر 
عام 2017 وحتى الوقت الراهن. 
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العميد جودت إبـراهيم الصافي

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع األمن السياسـي - ريف دمشق

معلومات عامة

مكان الوالدة: ديـروتان-جبلة-الالذقية

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع األمن السياسـي - ريف 

دمشق
2016

2
رئيس فرع األمن السياسـي - 

السويداء
2015

2011الفرقة الرابعة - الفوج 3154

جودت إبـراهيم الصافي هو ابن العماد المتقاعد إبـراهيم الصافي، وكان عام 2011 يخدم في الفوج 
 له في نيسان 2018. 

ً
154 في الفرقة الرابعة تحت إشراف ماهر األسد، والذي أصبح قائدا

وقد ُعرف جودت بوالئه المطلق للنظام، حيث شارك في قمع المظاهرات السلمية بـريف دمشق، 
وخاصة في معضمية الشام وُدّمر ودوما والعباسية، كما يعتبـر المسؤول المباشر عن عمليات االعتقال 

الكبيـرة التـي تمت على حواجز الفوج 154.

 لشهادة الجندي »عبدهللا« المنشق عن الكتيبة 409، الفوج 154، الفرقة 4، والتـي نشرها 
ً
ووفقا

منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Human Rights Watch«، الصادر بتاريخ 2011/12/15 تحت عنوان 
جودت  العميد  فإن   ، سوريا«  في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي 
إبـراهيم صافي، واللواء محمد علي درغام، أمرا عناصر الكتيبة بإطالق النار على المتظاهريـن في مناطق 
لب مّنا أن نطلق النار إذا تجمع المدنيون في مجموعات تتألف من 

ُ
: »ط

ً
متاخمة لدمشق وداخلها، قائال

إبـراهيم صافي وقائد الفرقة اللواء  أكثر من سبعة أو ثمانية أشخاص. قائد الفوج 154 العميد جودت 
محمد علي درغام أعطونا األوامر قبل الخروج. األوامر كانت إطالق النار على تجمعات المتظاهريـن وعلى 

المنشقين، وأن نداهم البيوت ونعتقل األفراد«]54[.

والعقوبات  األوربية،  للعقوبات  خاضع  الصافي  جودت  العميد  فإن  اإلجرامي؛  لسجله   
ً
ونظرا

.
ً
البـريطانية، في األعوام 2012 واألعوام 2013 تباعا

وعلى الرغم من ذلك فقد صدر قرار من بشار األسد )شباط 2015( بتعييـن العميد جودت الصافي 

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
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إبـراهيم الذي تمت إقالته نتيجة   للعميد محمد حكمت 
ً
 لفرع األمن السياسـي في السويداء خلفا

ً
رئيسا

 في شهر أيلول من عام 2015، 
ً
ثنائه على الشيخ الدرزي المعارض وحيد البلعوس والذي تم اغتياله الحقا

الجنوبية  المنطقة  في  العسكرية  املخابـرات  فرع  رئيس  ناصر  وفيق  العميد  إلى  االتهام  أصابع  ووجهت 
باغتيال البلعوس.

 لفرع األمن السياسـي بـريف دمشق، حيث عمل مع 
ً
وفي 2016؛ ُعيـن العميد جودت الصافي رئيسا

العقيد قيس فروة من مرتبات الحرس الجمهوري على فرض اتفاق يق�ضي بخروج مقاتلي المعارضة من 
مدينة حلب وتهجيـر الرافضيـن للتسوية مع قوات النظام.
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العميد جودت األحمد

موقع الخدمة الحالي

إدارة املخابـرات الجوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: القرداحة - الالذقية

االختصاص: املخابـرات الجوية

مالحظةاملوقعم

-إدارة املخابـرات الجوية1

2
رئيس فرع املخابـرات الجوية في 

املنطقة الوسطى - حمص

3
رئيس فرع املخابـرات الجوية في 

املنطقة الشرقية - ديـرالزور
2009

-ضابط بإدارة املخابـرات الجوية4

5
املخابـرات الجوية - الوحدة 

417
1985

بدأ جودت األحمد عمله كضابط في إدارة املخابـرات الجوية، حيث كان أحد املشرفيـن على بـرنامج 
معتقليـن  على  كيميائية  أسلحة  تجربة  تمت  حيث   ،1995-1985 الفترة  خالل  الكيميائية  األسلحة 
استراحة  من  بالقرب  والواقعة  الجوية  للمخابـرات  التابعة   417 الوحدة  في  تدمر  سجن  من  سياسييـن 

الصفا في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية، تحت إشرف علي مملوك.

تتم  كانت  حيث  باآلالف،  عليهم  الكيميائية  األسلحة  تجربة  تمت  الذيـن  األشخاص  عدد  ّدر 
ُ
وق

جرب على المعتقليـن في الهواء الطلق، 
ُ
التجارب في مراحلها المبكرة في أجواء مغلقة، وبعد نجاحها كانت ت

عبـر قصف أماكن وجودهم بالطيـران الحربي، مما يفسر الخبـرة التـي اكتسبها طيارو النظام في إطالق 
 كيميائية وإصابة األهداف األرضية بدقة.

ً
القذائف التـي تحمل رؤوسا

 لفرع التحقيق 
ً
وفي عام 2003؛ ُرقي جودت األحمد إلى رتبة عميد في املخابـرات الجوية، وُعيـن رئيسا

 لفرع املخابـرات الجوية في المنطقة الشرقية بديـر 
ً
في اإلدارة، واستمر في منصبه ذلك حتى تعييـنه رئيسا

أصحاب  مع  المشبوهة  وبعالقاته  الخمر،  شرب  على  بإدمانه  الفترة  تلك  في  واشتهر   ،2009 عام  الزور 
السوابق الجنائية وشبكات الدعارة.

بمدينة  الوسطى  المنطقة  في  الجوية  املخابـرات  فرع  رئيس  منصب  تسلم   2010 عام  أواخر  وفي 
حمص، حيث كان له الدور األساسـي في ارتكاب املجازر بحق المدنييـن، وفي الكثيـر من حاالت االختفاء 
إلى مركز قريب من  الشبيحة  كان يستدعي عصابات  التـي وقعت بحمص عام 2011، حيث  والخطف 

 إلطالق سراحهم من الفرع.
ً
الفرع ويكلفهم بأعمال خطف وتصفية المعتقليـن الذيـن كان يضطر أحيانا
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كما يعتبـر جودت األحمد المسؤول المباشر عن أشهر مجزرة وقعت في حمص، والمسماة »مجزرة 
الساعة«، حيث قام عناصره المتمركزون على أسطح األبنية القريبة من قيادة الشرطة والطريق الواصل 
بيـن الساعة القديمة والجديدة بفتح النار بشكل كثيف باتجاه المدنييـن مما أدى الى مقتل وجرح عدد 

كبيـر من أبناء املحافظة.

وورد اسم العميد جودت األحمد في تقريـر لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في عام 2012، تحت 
عنوان »أقبية التعذيب: االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السورية منذ 
مارس/آذار 2011«، في الصفحة 53 و54 من التقريـر، كما ورد اسم العميد جودت في القائمة الموحدة 
للعقوبات المالية في المملكة المتحدة والتـي قضت بتجميد أية أرصدة له في المملكة المتحدة، كما تم 

إدراجه على الئحة العقوبات األوربية.

فرزات  إبـراهيم  أول  المساعد  أعلن  فقد  األحمد؛  جودت  ارتكبها  التـي  الجرائم  لفداحة   
ً
ونظرا

في   ثالثة من رفاقه 
ً
متهما النظام،  )تموز 2012( عن جيش  انشقاقه  الجوية فرع حمص  املخابـرات  من 

املخابـرات الجوية »بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وأعمال عنف واغتصاب وقتل.. وهم العميد جودت 
األحمد، والمساعد األول عبد الكريم الطرشة، والمساعد أول حسن العلي«.

كما ذكرت السفيـرة األمريكية السابقة لدى األمم المتحدة سامنثا باور اسم العميد جودت األحمد 
معارضين،  بتعذيب  أو  مدنية  أهداف  على  هجمات  بشن  اتهمتهم  الذيـن  الضباط  من  مجموعة  ضمن 
وا قيادة وحدات ضالعة في هذه األعمال يختبئون خلف 

ّ
وقالت باور: »لن تدع الواليات المتحدة من تول

.»
ً
واجهة نظام األسد. يجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة، وأنهم سيحاسبون يوما

ومن املجازر التـي يتحمل العميد جودت األحمد مسؤوليتها المباشرة: 

* مجزرة ساحة الساعة )حمص، 2011/4/17( والتـي راح ضحيتها قرابة 500 قتيل نتيجة إطالق 
في  المعتصميـن  عدد  تجاوز  حيث   ،2011/4/17 بتاريخ  السباع  باب  في  المتظاهريـن  على  الرصاص 
الساحة 100 ألف، وسرعان ما وفدت عربات تحمل عناصر من قوى األمن، وأطلقت النار بكثافة على 
المعتصميـن لمدة نصف ساعة إلى أربعيـن دقيقة، ثم جاءت جرافات النظام وحملت القتلى والمصابيـن 

ودفنتهم في مقابـر جماعية ال يعرف مكانها إلى اآلن.

 نتيجة قصف الحي بالدبابات.
ً
* مجزرة باب دريب )حمص، 2011/9/7( والتـي راح ضحيتها 26 قتيال

، نتيجة قصف الحي بالدبابات 
ً
* مجزرة حي الخالدية )حمص، 2012/2/4( راح ضحيتها 342 قتيال

ومدافع الهاون.

قوات  اقتحام  أثناء   ،
ً
قتيال  25 ضحيتها  راح   )2011/12/4 )حمص،  الزيتون  كرم  حي  مجزرة   *

النظام للحي.

نتيجة   
ً
قتيال  60 ضحيتها  راح  والتـي   )2012/1/16 )حمص،  عشيـرة  اللواء-حي  فرن  مجزرة   *

استهداف طوابيـر الخبز بالرصاص الكثيف.

نتيجة  قتيل   100 من  أكثر  ضحيتها  راح  والتـي   ،)2012/2/8 )حمص،  عمرو  بابا  حي  مجزرة   *

https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
http://www.syriageneva2.org/2015/08/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84/
http://www.syriageneva2.org/2015/08/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84/
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
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إلى  أدى  مما  الشيلكا،  وطلقات  الصواريخ  وراجمات  الهاون  وقذائف  والصاروخي،  المدفعي  القصف 
تدميـر الحي بنسبة %80.

النساء   معظمهم من 
ً
قتيال راح ضحيتها 30  والتـي  البياضة )حمص، 2012/2/10(  * مجزرة حي 

واألطفال الذيـن تم ذبحهم بدم بارد من قبل قوى األمن.

، نتيجة اقتحام قوات 
ً
بابا عمرو )حمص، 2012/3/7( والتـي راح ضحيتها 20 قتيال * مجزرة حي 

النظام بساتيـن بابا عمر وذبح عائلة مؤلفة من 13 شخص من آل الزعبـي بينهم خمسة أطفال.

، إثر قصف الحي مدة 18 ساعة 
ً
* مجزرة حي عشيـرة )حمص، 2012/3/9( راح ضحيتها 224 قتيال

متواصلة، تالها اقتحام مئات الشبيحة للحي صباح يوم األحد 2012/3/11، حيث قاموا بتنفيذ عمليات 
اإلعدام الميدانـي واعتقال العشرات من أبناء الحي، واغتصاب الفتيات، وذبح الكثيـر منهن بالسكاكين.

والتـي راح ضحيتها 144  الزيتون والعدوية والرفاعي )حمص، 2012/3/12(  * مجزرة أحياء كرم 
 و23 امرأة، نتيجة قصف األحياء بالهاون والمدفعية، ومن ثم اجتياح الحي واعتقال 

ً
، بينهم 28 طفال

ً
قتيال

واغتصاب  منفصل،  مكان  في  الرجال  فصل  ثم  ومن  ساعتين،  مدة  وتعذيبهم  الحي  أبناء  من  العشرات 
النساء والبنات القصر وذبح األطفال بالسكاكين.

ويعتبـر العميد جودت األحمد المسؤول المباشر عن هذه الجرائم المروعة، كونه هو الذي أمر 
بها، وأشرف على تنفيذها، وتعاون مع عصابات الشبيحة لقتل أبناء محافظة حمص والتنكيل بهم على 

أسس طائفية بحتة.
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العميد حافظ محمد مخلوف

موقع الخدمة الحالي

ضابط في إدارة املخابـرات العامة

معلومات عامة

مكان الوالدة: دمشق 1971/4/2

االختصاص: إدارة املخابـرات العامة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2018إدارة املخابـرات العامة1

2
شابط باملقر العام إلدارة 

املخابـرات العامة
2014

3
القسم 40 في الفرع الداخلي - 

الفرع الداخلي 251
2011

 بحافظ 
ً
تيمنا بهذا االسم  الذي سماه  ابن محمد مخلوف)1(  لد حافظ مخلوف عام 1971، وهو 

األسد، وهو األخ الشقيق لرجل األعمال رامي مخلوف وابن خال بشار األسد.

وقد انخرط حافظ مخلوف في سلك املخابـرات، وتدرج في المناصب حتى ترأس القسم 40 التابع 
بـرتبة  العامة  املخابـرات  إلدارة  والتابع  الخطيب  فرع  أو  الداخلي  الفرع  باسم  والمعروف   251 للفرع 
بالكامل،  وريفها  أمن محافظة دمشق  أوسع من منصبه، حيث هيمن على  عقيد)2(، ومارس صالحيات 

واشتهر في تلك الفترة بنزعته الطائفية وغروره واندفاعه وتهوره، إضافة لدمويته.

 لشهادة للعميد 
ً
وُيعّد مخلوف من أبـرز الدافعيـن باتجاه الحسم األمنـي والعسكري لألزمة، ووفقا

المنشق مناف طالس)3(، فإن العميد حافظ مخلوف أفشل مساعي التهدئة في مدينة درعا، وهو الذي 
أشرف على عملية اقتحام الجامع العمري في مدينة درعا، وذلك بعد أن جمع وجهاء المدينة، وتوعدهم 

بنزول الجيش في حال استمرار المظاهرات.

كما يعتبـر حافظ مخلوف المسؤول المباشر عن مقتل متظاهريـن في مدينة دوما )نيسان 2011(، 

 من عالقته بحافظ 
ً
)1(  محمد مخلوف: شقيق أنيسة مخلوف زوجة حافظ األسد، وله أعمال تجارية قام بها مستفيدا

وابنه بشار، وكان يلقب »زعيم النفط«.

.
ً
)2(  إدارة أمن الدولة سابقا

)3(  العميد مناف طالس، ابن وزيـر الدفاع األسبق مصطفى طالس، وكان قائد اللواء 104 حرس جمهوري قبل أن ينشق 

عن قوات النظام بمساعدة املخابـرات الفرنسية.



272

 في تلك املجزرة. 
ً
 أكثر من عشريـن قتيال

ً
وعن إطالق النار على مشيعيهم في اليوم التالي، مخلفا

واستمر مخلوف على ذلك النسق في ممارساته بدمشق وريفها، وخاصة في دوما، وقطنا، وجديدة 
 نتيجة إطالق النار على املحتجين، وذبح بعضهم 

ً
الفضل، حيث فقدت تلك البلدات أكثر من 120 قتيال

بالسكاكين، وخاصة في مدخل مدينة قطنا بالقرب من مقر الشرطة العسكرية. 

يقودها  به،  خاصة  عصابة  مخلوف  حافظ  أسس  المروعة؛  الجرائم  تلك  تنفيذ  في  وللمساعدة 
المدعو مجاهد إسماعيل، وهو ابن أحد الضباط المشاركيـن في مجزرة حماة 1982، حيث كلفه مخلوف 
بتجنيد أكبـر عدد ممكن من أبناء الطائفة العلوية المطلوبيـن بجنح جنائية، وشكل منهم فرقة تتولى قمع 

المتظاهريـن في أحياء دمشق. 

السابع  ليلة  في  دمشق  في  الرفاعي  مسجد  اقتحام  إسماعيل؛  مجاهد  الشبيح  جرائم  أبـرز  ومن 
ثابت، وتنفيذ عدد كبيـر من االقتحامات  بن  زيد  والعشريـن من رمضان عام 2011، واقتحام مسجد 

والمداهمات التـي أسفرت عن اعتقال عدد كبيـر من المدنييـن بينهم نساء وأطفال. 

أنواع  أسوأ  بممارسة  عناصره  يأمر  مخلوف  حافظ  كان  40؛  القسم  إلى  المدنييـن  اقتياد  ولدى 
التعذيب واالنتهاكات بحقهم، حيث أورد تقريـر لمركز توثيق االنتهاكات في سوريا شهادة لمعتقل مفرج 
من  والحرمان  التعذيب  أنواع  مختلف  عن  فيها  تحدث  كرمي«،  حسيـن  عبدالصمد  »ياسر  اسمه  عنه 
أبسط مقومات الحياة في القسم 40 التابع لفرع الخطيب، حيث توجد زنزانة خاصة بالنسوة والفتيات 

الالتـي تعرضن ألشد أنواع العذاب بما في ذلك االغتصاب. 

الجسر  منطقة  انفجار  تدبيـر  عن  مخلوف  حافظ  العميد  مسؤولية  إلى  االتهام  أصابع  وتشيـر 
بحياة 4 مدنييـن وجرح 17 آخرين،  أودى  القسم 40 مما  بالقرب من مقر  الذي وقع  األبيض )2013( 

خاصة وأن المنطقة تخضع لتدقيق أمنـي شديد.

 لسوء سمعته وما لحق بالمدنييـن من أذى على أيدي عصابات الشبيحة التابعة له؛ فقد 
ً
ونظرا

 بإعفائه من مهامه في رئاسة القسم 40، ونقله إلى المقر العام إلدارة املخابـرات 
ً
أصدر بشار األسد قرارا

 آخر في كانون الثانـي 2017 بترفيعه إلى رتبة عميد.
ً
العامة. ثم أصدر قرارا

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  وذكر 
في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15
 إياه المسؤولية المباشرة عما كان يحدث في الفرع الداخلي 

ً
سوريا«، اسم العقيد حافظ مخلوف، محمال

التابع إلدارة املخابـرات العامة من انتهاكات، باإلضافة إلى االنتهاكاتا لتـي تمت في القسم 40 التابع للفرع 
تحت رئاسته.

أسماء  ضمن  من  األمن  مجلس  في  السابقة  المتحدة  الواليات  مندوبة  باور،  سامانثا  وذكرته 

بحق  حرب  جرائم  ارتكابهم  تؤكد  موثقة  تقاريـر  أن   
ً
مؤكدة النظام،  قوات  من  العسكرييـن  المسؤوليـن 

المدنييـن السورييـن بأشكال عدة، وتوعدتهم بالمالحقة.

http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/khatibbranch-Arabic.pdf
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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كما أنه خاضع للعقوبات األمريكية)1(، وللعقوبات األوربية)2(، والعقوبات البـريطانية)3(، والعقوبات 
الكندية)4( منذ عام 2011، وقد تم تجميد أمواله في سويسرا والتـي رفضت اإلفراج عنها أو منحه فيزا 

لدخول أراضيها لمتابعة قضية الحجز على أمواله.

هللا«  »حزب  ومع  اإليـرانية  املخابـرات  مع  قوية  بعالقات  يتمتع  مخلوف  حافظ  العميد  أن  يذكر 
في  القاهرة  في  السيسـي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قابل  فإنه  عربية  إعالم  لمصادر   

ً
ووفقا اللبناني، 

شهر تشريـن الثانـي من عام 2014، وقد ظهرت له عدة شركات تعمل بالخفاء في القضية المعروفة باسم 
»وثائق بنما«، وفي بداية عام 2018 أفادت معلومات بعودة العميد حافظ مخلوف إلى إدارة املخابـرات 

العامة، إضافة لدوره في عمليات استيـراد األسلحة لصالح النظام السوري من روسيا وروسيا البيضاء.

 في عام 2011.
ً
)1(  خاضع للعقوبات األمريكية منذ عام 2007 وتم تجديدها الحقا

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 5.

)3(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 188.

)4(  ترتيبه في العقوبات الكندية 9.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20110518.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
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العميد ق�ضي إبـراهيم ميهوب

موقع الخدمة الحالي

ضابط في إدارة املخابـرات الجوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: درغامو  - جبلة - الالذقية

1961

االختصاص: إدارة املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
 إدارة املخابـرات العامة

قطاع البادية ومحيط مطار 
دمشق

2017

2

معاون رئيس فرع املخابـرات 
الجوية املنطقة الجنوبية - 

 حرستا.
تم إرساله لقسم املخابـرات 

الجوية في درعا

2011

الالذقية، وله  التابعة ملحافظة  في قرية درغامو إحدى قرى جبلة  ميهوب عام 1961،  ولد ق�ضي 
صلة قرابة مع العميد علي ميهوب الناطق الرسمي باسم الجيش والقوات المسلحة، حيث يعود نسبهما 

إلى صالح ميهوب، أحد شيوخ الطائفة العلوية في منطقة جبلة.

وقد انتسب إلى السلك العسكري في مرحلة مبكرة، حيث انضم إلى الدورة 32 في الكلية الجوية، وتم 
. واشتهر بطائفيته المقيتة منذ أن بدأ 

ً
 حربيا

ً
فرزه إلى إدارة املخابـرات الجوية بعد فشله في أن يكون طيارا

خدمته في املخابـرات الجوية.

 لرئيس فرع املخابـرات الجوية في المنطقة الجنوبية 
ً
وفي مطلع عام 2011، كان ميهوب يعمل معاونا

بمدينة حرستا بـرتبة عقيد، ويتولى هذا الفرع سائر المهام األمنية بمحافظات المنطقة الجنوبية )دمشق 
وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء(. 

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية بدرعا تم إيفاد ق�ضي ميهوب على رأس قوة من فرع املخابـرات 
أمنـي  في درعا، وعمل ضمن فريق  الجوية  املخابـرات  بفرع  فيها، حيث استقر  المظاهرات  لقمع  الجوية 
يـرأسه اللواء هشام بختيار رئيس مكتب األمن القومي، واللواء زهيـر حمد معاون مديـر إدارة املخابـرات 

العامة، واللواء رستم غزالي من شعبة املخابـرات العسكرية آنذاك، وضباط آخرون.
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)آذار  الُعمري  الجامع  في  األهالي  اعتصام  لفك  العسكري  التدخل  مؤيدي  أبـرز  من  ميهوب  وكان 
 واعتقال العشرات من أبناء درعا، ويعتبـر المسؤول المباشر 

ً
2011(، والتـي نتج عنها مقتل 31 شخصا

 للمحتجيـن القادميـن إلى درعا، وأمر 
ً
 أمنيا

ً
عن عمليات إطالق النار على المتظاهرين، حيث أعد كمينا

بإطالق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل 60 وإصابة نحو 300 بإصابات متفرقة.

كما أشرف ميهوب على اعتقال المئات من أبناء درعا لصالح املخابـرات الجوية، ومارس من فرع 
املخابـرات الجوية في درعا أسوأ االنتهاكات من تعذيب وقتل وتلفيق اتهامات للمعتقلين.

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  ووثق 
اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15
النار  بإطالق  الجوية  املخابـرات  لعناصر  مباشرة  أوامر  بتوجيه  ميهوب  ق�ضي  العقيد  قيام  سوريا«،  في 
اسمه  بدرعا  الجوية  املخابـرات  من  منشق  عن  ونقل  املحتجين،  لقمع  ممكنة  وسيلة  أية  واستخدام 
أوامر  ميهوب أصدر  في درعا العقيد ق�ضي  الجوية  املخابـرات  المسؤول عن  القائد  إنَّ  »منصور« قوله: 
لوحدته بـ»إيقاف المتظاهريـن بأي طريقة ممكنة« بما في ذلك استخدام القوة المميتة، وأضاف منصور: 
النار عليهم.  في ذلك إطالق  بما  بأية طريقة،  التراجع  المتظاهريـن على  لنا كانت إجبار  المعطاة  األوامر 
 يسمح بإطالق النار، وأثناء تواجد الضباط كانوا يقررون متى نطلق النار وعلى من، 

ً
 فضفاضا

ً
كان أمرا

النار،  نطلق  كنا  التراجع،  المتظاهرون  رفض  إذا  أو  الفتة،  أو  ميكروفون  معه  شخص  هناك  كان  إذا 
األوامر الصادرة لنا كانت بإطالق النار مباشرة على المتظاهريـن وحدث هذا عدة مرات، كان معنا بنادق 

كالشينكوف وبنادق آلية، وكان هناك قناصة فوق األسطح.

رض على مدينة درعا في الفترة الممتدة 
ُ
ويعتبـر ق�ضي ميهوب أحد المسؤوليـن عن الحصار الذي ف

الحياة  مستلزمات  ونقص  الحصار  بسبب  األهالي  عانى  حيث   ،2011/5/5 وحتى   2011/4/25 بيـن  ما 
في  ميهوب  شارك  حيث  بعد  فيما  األمن  قوى  نفذتها  التـي  واالعتقال  الدهم  لحمالت  إضافة  األساسية، 
منهم عبـر إطالق  بدرعا وتصفية نحو 2000  البلدي  بالملعب  المعتقليـن  وفي تجميع  المدينة،  اقتحام 

النار عليهم. 

وال تقتصر جرائم ميهوب على مدينة درعا فحسب؛ بل امتدت لتشمل ريفها، وخاصة منها: الصنمين، 
والشيخ مسكين، وداعل، وكفر شمس، وكذلك في صيدا التـي وقعت فيها مجزرة)1( نتج عنها مقتل نحو 
120، واعتقال 160 آخرين. وارتكب ميهوب هذه الجرائم باالشتراك مع العميد سهيل الحسن، واللواء 

جميل الحسن، والعميد عبد السالم فجر محمود، والعميد لؤي العلي، والعميد وفيق ناصر.

ونقل مركز توثيق االنتهاكات في سوريا شهادة لمعتقل اسمه »أحمد أبوعلي« تحدث فيها عن ظروف 
اعتقاله بقسم املخابـرات الجوية في درعا، وأساليب التعذيب التـي كان يتعرض لها هو والمعتقلين، ما 

أدى إلى وفاة العشرات منهم تحت التعذيب الذي كان يتم بإشراف مباشر من ق�ضي ميهوب.

)1(  هي كميـن لقوات النظام السوري شارك بها عدد من األفرع األمنية ووحدات الجيش بقيادة املخابـرات الجوية أدت 

لمقتل واعتقال عدد كبيـر من أهالي محافظة درعا الذيـن توجهوا لفك الحصار المفروض على مدينة درعا بتاريخ 

.2011/4/29

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/30/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/3/30/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
http://vdc-sy.net/wp-content/uploads/2018/02/ahmad-aboali-daraa-airforce-intellegence-2013.pdf
http://vdc-sy.net/wp-content/uploads/2018/02/ahmad-aboali-daraa-airforce-intellegence-2013.pdf
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ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش )تموز 2012( شهادة ألحد المعتقليـن في تقريـر بعنوان: »أقبية 
التعذيب: االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السورية منذ مارس/آذار 
2011«، قال فيها: »ذهبت إلى الجنازة في المقبـرة، وبعد أن تركتنا قوات األمن نخرج من المقبـرة، فتحوا 
النار علينا، فاستلقيت على األرض، واستمر إطالق النار 10 إلى 15 دقيقة، بعد ذلك عندما نهضت قام 
، لكنهم استمروا في ضربـي على عينـي بعصا، 

ً
شخص ما بضربـي على مؤخرة رأسـي بعصا، فسقطت أرضا

إلى  قلت 
ُ
ن في الزنزانة. ثم  وعندما أفقت وجدت نفسـي في فرع املخابـرات الجوية. كان هناك 4 أشخاص 

خارج الزنزانة وتعرضت للضرب في الردهة. أخذونـي إلى الفناء في الخارج، حيث ضربونـي لمدة ساعتيـن 
قبل إعادتـي إلى الزنزانة ونقلي إلى فرع آخر«.

داعل  بمدينة  منزله  الجوية من  املخابـرات  اعتقلته  يدعى »مروان«  التقريـر عن شخص  نقل  كما 
 تلو اآلخر، في زنزانة انفرادية مع شخصيـن آخرين. 

ً
قوله: »انتظرنا لساعتيـن ثم بدأوا في استجوابنا، واحدا

وطاولة،  املحقق  عليه  يجلس  مقعد  وهناك  األرض،  تحت  حجرة  كانت  التعذيب.  حجرة  إلى  أخذونا  ثم 
، داخله سلك معدنـي ومن الخارج مغلف 

ً
كان هناك شخصان في الحجرة يضربونك بكابل يبلغ طوله مترا

بالبالستيك. اتهمونـي بالمشاركة في المظاهرات وبحمل السالح، كنت على ركبتـي ويدّي وراء ظهري اآلخر، 
كان يستخدم حذائه في ضربـي على فمي، رحت أنزف، أظهروا لي صورة لبشار األسد وقالوا لي: من هذا؟ 
أنفي.  تحت  الصورة  اآلخر  ووضع  رقبتـي  على  حذائه  أحدهم  وضع  ربك...  هو  ال،  قالوا:  الرئيس.  قلت: 
كانت مساحة   ،

ً
شخصا نحو 130  فيها  وكان  الزنزانة  إلى  أخذونـي  ثم  لمدة ساعة.  الوضع هكذا  استمر 

الزنزانة أربعة في أربعة أمتار، وكان الناس مكومون فوق بعضهم البعض، وواقفون وراقدون. كان هناك 
 من بيـن الـ 130 يعانون من الضرب المبـرح، كان من الواضح أن أحدهم جاسوس، لكن لم 

ً
10 تقريبا

نعرف من هو داخل الزنزانة«.

وتصفية  التعسفية  واالعتقاالت  المباشر  القتل  عمليات  على  ميهوب  ق�ضي  جرائم  تقتصر  وال 
اغتيال  عمليات  تنفيذ  جرائمه  تشمل  بل  البلدي،  والملعب  الجوية  املخابـرات  سجون  في  المعتقليـن 
بحق معارضيـن للنظام عبـر مجموعة من العمالء تم زرعهم في صفوف المعارضة، وثبت ذلك في عدة 
حاالت منها: تسجيل صوتـي تم نشره في عام 2012 ألحد عمالء ميهوب الذيـن تم اعتقالهم من قبل مقاتلي 

المعارضة. 

المنطقة  فرع  في  وقعت  التـي  الجرائم  كافة  ارتكاب  في  المشتركة  المسؤولية  ميهوب  يتحمل  كما 
شر 

ُ
الجنوبية الذي كان يـرأسه اللواء محمد رحمون، وعمليات تصفية المعتقليـن تحت التعذيب والتـي ن

المئات منها في قضية قيصر)1(.

وفي عام 2014؛ أعلنت وزارة الخزانة األميـركية فرض عقوبات على ق�ضي ميهوب، إلصداره أوامر 
باستخدام القوة القاتلة لوقف االحتجاجات عام 2011، وأضاف بيان الوزارة: »إن أوامر ميهوب مسؤولة 
عن خروق لحقوق اإلنسان، وعن مقتل مئات المدنييـن بينهم من تعرض لالغتيال، حيث تعرض الكثيـر 

من المدنييـن للضرب والحرق حتى الموت«.

)1(  صور )+18( لمعتقليـن تحت التعذيب في أفرع املخابـرات الجوية.

https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.youtube.com/watch?v=ou9MGueTOeU
https://www.youtube.com/watch?v=ou9MGueTOeU
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=12
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=12
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20141016.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20141016.aspx
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والعقوبات  األوربية)1(،  للعقوبات  للعقوبات  خاضع  ميهوب  ق�ضي  العميد  أن  بالذكر  جديـر 
الكندية)3(، كما ورد اسمه في شهادة سامانثا باور، مندوبة الواليات المتحدة  والعقوبات  البـريطانية)2(، 
تقاريـر موثقة تؤكد  إن  بأسماء مسؤوليـن قالت:  أوردت قائمة  والتـي  في مجلس األمن )2016(  السابقة 

ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنييـن السورييـن بأشكال عدة، وتوعدتهم بالمالحقة.

يذكر أن جرائم ق�ضي ميهوب ال تقتصر على الداخل السوري فحسب، بل تمتد إلى لبنان، حيث 
يعتبـر أحد المتهميـن بقضية الوزيـر اللبنانـي السابق ميشال سماحة إلى جانب اللواء علي مملوك، وذلك 
في عام 2012 حيث تم إلقاء القبض على الوزيـر ميشال سماحة قبل قيامه بعدة أعمال إرهابية تستهدف 

شخصيات سياسية وعسكرية ومدنييـن لبنانييـن عبـر القيام بتفجيـرات إرهابية.

ن« من أجل تحديد 
ُ
كما أن العميد ق�ضي متهم باعتقال أحد المواليـن للنظام والذي أطلق حملة »وين

مصيـر مقاتلي قوات النظام في مطار الطبقة العسكري الذي اجتاحه تنظيم »داعش« عام 2014. وفي 
مرحلة الحقة تم نقل ق�ضي ميهوب إلى إدارة املخابـرات الجوية بدمشق، حيث أصبح رجل الظل لمديـر 

اإلدارة اللواء جميل حسن، وتم تكليفه بقطاع البادية والمنطقة املحيطة بمطار دمشق الدولي.

)1(  ترتيبه في العقوبات األوربية 134.

)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 201.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 141.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
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العميد صايل أسعد داود

موقع الخدمة الحالي

مشرف على الدفاع الوطنـي في حمص

معلومات عامة

مكان الوالدة: رباح - ريف حمص

االختصاص: املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2012ضابط بالدفاع الوطني1

2011نائب رئيس فرع املخابـرات الجوية2

العميد صايل أسعد داود يشغل منصب  آذار 2011؛ كان  في  السلمية  اندالع االحتجاجات  لدى 
نائب رئيس فرع املخابـرات الجوية في املنطقة الوسطى، حيث أوكلت إليه مهمة قيادة قوات املخابـرات 
كلخ،  وتل  الرستن،  مدن:  ذلك  في  بما  وريفها،  حمص  مدينة  أحياء  اقتحام  عمليات  أغلب  في  الجوية 

والحولة، والقصيـر.

ويعتبـر المسؤول المباشر عن اعتقال وتعذيب عدد كبيـر من أبناء محافظة حمص، وتلفيق التهم 
ضد عدد منهم بالتظاهر أو بشتم القيادة.

 عن تشكيل قوات 
ً
 لدوره البارز في حملة النظام القمعية؛ فقد تمت مكافأته بتعييـنه مسؤوال

ً
ونظرا

الدفاع الوطنـي نهاية عام 2011، واإلشراف على مكتب التطوع والتسليح في الدفاع الوطنـي في فرع الحزب 
ووحدات  األمنية  األجهزة  أفرع  مع  والتنسيق  وتسليحها،  الميليشيات  تشكيل  إلى  بادر  حيث  بحمص، 

الجيش؛ لتزويدهم بمجموعات من المتطوعيـن المدنييـن.

ومن أبـرز املجازر التـي شارك العميد صايل داود في ارتكابها:  

* مجزرة ساحة الساعة )حمص، 2011/4/18( والتـي راح ضحيتها قرابة 500 قتيل.

.
ً
* مجزرة باب دريب )حمص، 2011/9/7( والتـي راح ضحيتها 26 قتيال

.
ً
* مجزرة حي الخالدية )حمص، 2012/2/4( والتـي راح ضحيتها 342 قتيال

.
ً
* مجزرة حي كرم الزيتون )حمص، 2011/12/4( والتـي راح ضحيتها 25 قتيال

.
ً
* مجزرة فرن اللواء بحي عشيـرة )حمص، 2012/1/16( والتـي راح ضحيتها 60 قتيال

* مجزرة حي بابا عمرو )حمص، 2012/2/8( والتـي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيٍل. 

https://babaamr.wordpress.com/2012/02/19/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/
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.
ً
* مجزرة حي البياضة )حمص، 2012/2/10( والتـي راح ضحيتها 30 قتيال

.
ً
* مجزرة حي بابا عمرو )حمص، 2012/3/7( والتـي راح ضحيتها 20 قتيال

 .
ً
* مجزرة حي عشيـرة )حمص، 2012/3/9( والتـي راح ضحيتها 224 قتيال

والتـي راح ضحيتها 144  الزيتون والعدوية والرفاعي )حمص، 2012/3/12(  * مجزرة أحياء كرم 
 .

ً
قتيال
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العميد لؤي العلي

موقع الخدمة الحالي

 رئيس فرع األمن العسكري في السويداء
الفرع 217

معلومات عامة

مكان الوالدة: طرطوس

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع األمن العسكري في 

السويداء - الفرع 217
2018

2
رئيس قسم األمن العسكري 
بدرعا 245 التابع لفرع األمن 

العسكري بالسويداء
2011

3
ضابط في فرع األمن العسكري 

بالسويداء

انخرط لؤي العلي في السلك األمني، وتدرج في املناصب حيث عمل في قسم األمن العسكري بنوى 
قل إلى قسم األمن العسكري في إزرع 

ُ
بـرتبة مالزم، وكان يتبع لفرع املخابـرات العسكرية في السويداء، ثم ن

بـرتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم األمن العسكري بالصنميـن ودرعا بـرتبة مقدم.

 لقسم األمن العسكري بدرعا بعد خضوعه 
ً
وفي عام 2011، ُرفع إلى رتبة عقيد، وتم تعييـنه رئيسا

محافظة  أبناء  مع  التعامل  في  اإلجرامية  ونزعته  الطائفي  بتعصبه  وُعرف  السودان.  في  عسكرية  لدورة 
في  المشاركيـن  أحد  فكان  باملحافظة،  السلمية  االحتجاجات  قمع  في  النظام  عليه  اعتمد  حيث  درعا، 

، وإصابة واعتقال العشرات. 
ً
اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصا

الذيـن حاولوا  في التصدي للمتظاهريـن  واشترك مع العميد وفيق ناصر، والعميد سهيل الحسن 
، واعتقال مئات آخرين. ثم 

ً
فك الحصار عن مدينة درعا في 2011/4/29 ما أدى إلى مقتل 120 شخصا

شارك في عمليات الدهم واالقتحامات، وفي حصار المدينة خالل الفترة 2011/4/25- 2011/5/5، ومن 
ثم اجتياحها، وجمع شبابها في الملعب البلدي، حيث تمت تصفية الكثيـر منهم بدم بارد.

العمل  في  أبو عمر«، فإن: »الدور األكبـر  المنشقين، ويدعى »سليم   لشهادة أحد الضباط 
ً
ووفقا

العسكري كان للعقيد لؤي علي رئيس األمن العسكري في درعا، ولكن ما كنت استغربه في تلك األوقات 
هو مشاركة عشرات المتطوعيـن باألمن العسكري في العمليات، واضعيـن األقنعة التـي تخفي وجوههم«.

 »Human Rights Watch« »وورد اسم العقيد لؤي العلي في تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش
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الصادر بتاريخ 2011/6/1 والمعنون تحت اسم »لم نر مثل هذا الرعب من قبل«، حيث اتهم باالشتراك 
في ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في درعا، والقيام بعمليات القتل والتعذيب الممنهجة من قبل القوات 
التـي اقتحمت درعا، حيث أشرف العقيد لؤي على كافة العمليات التـي قام بها عناصر قسم املخابـرات 

العسكرية في درعا.

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  ونقل 
في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15
سوريا« ، عن ضابط منشق عن الحرس الجمهوري يدعى »عفيف«، قوله: إنه تعرض لالعتقال والتعذيب 
 في درعا، ثم في دمشق جراء دوره في تنظيم المظاهرات في درعا، 

ً
على يد عمالء املخابـرات العسكرية أوال

أسامة  والعقيد  علي،  لؤي  والعقيد  ناصر،  وفيق  العقيد  هم:  درعا  في  باعتقاله  أمروا  الذيـن  أن   
ً
مؤكدا

 وضربه في فرع 
ً
 ذاتيا

ً
. وبعد تفتيشه تفتيشا

ً
 يعرفونه شخصيا

ً
حاجي، والعقيد نضال عبد هللا، وهم جميعا

املخابـرات العسكرية بدرعا، نقله عناصر املخابـرات إلى الفرع 291 في دمشق، حيث مكث ثمانية أيام، 
وتم تعذيبه بالكهرباء والضرب المبـرح.

 لشهادات من أهالي درعا؛ فإن العقيد لؤي العلي أصدر أوامر عسكرية بإطالق النار مباشرة 
ً
ووفقا

 من أجل تشجيع بقية عناصره على 
ً
على المتظاهرين، وكان يبادر بإطالق النار من سالحه الشخ�ضي أوال

القيام بذلك، وفي إحدى المرات )آب 2011( قام بقتل أحد المتظاهرين)1( بعد أن أطلق عليه الرصاص 
محاولة  وعند  موته،  من  التأكد  أجل  من  فمه  في  رصاصتيـن  وأطلق  إليه  توجه  ثم  ومن  خاصرته  في 
ثالثة  لمقتل  أدى  مما  عليهم  النار  بإطالق  عناصره  لؤي  العقيد  أمر  القتيل،  جثة  سحب  المتظاهريـن 

 آخر منهم.
ً
آخريـن وجرح عددا

صدر  ووتش  رايتس  هيومن  لمنظمة  تقريـر  في  العلي  لؤي  اسم  ورد  فقد  اإلجرامي؛  لسجله   
ً
ونظرا

واالختفاء  والتعذيب  التعسفي  االعتقال  التعذيب:  »أقبية  عنوان  تحت   ،2012 عام  من  تموز  شهر  في 
القسري في مراكز االعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011«، في الصفحتيـن 38 و39 من التقريـر.

»احتجاز  بعنوان:  االنسان  لحقوق  المتوسطية  األوربية  الشبكة  عن  صادر  تقريـر  تحدث  كما 
تعذيب واغتصاب  األمن من  في مختلف فروع  النساء  تعرض  ورعب« عن  حرب  سالح  سوريا  في  النساء 
 من الشهادات المتعلقة بقسم املخابـرات العسكرية في درعا الذي كان يـرأسه العقيد 

ً
وغيـرها، ووثق عددا

لؤي العلي.

أثناء اعتقاله، أن عناصر األمن حاولوا  المسالمة)2(   
ً
وورد في شهادة لمواطن من درعا يدعى علّيا

 أن العقيد لؤي العلي، كان يشرف بنفسه على تعذيبه، ويطلب منه أن 
ً
إرغامه على أن يكفر باهلل، مؤكدا

يكفر بـربه ويـردد »ال إله إال بشار«، فيأبى ويعلو صراخه ويسمعه كل المعتقليـن بفرع األمن بترديده: »ال 
إله إال هللا...ال إله إال هللا... ال إله إال هللا«.

)1(  المتظاهر المهندس معن العودات.

 بطلقة قناص أثناء مداهمة حي طريق السد بتاريخ 2012/2/23.
ً
تل الحقا

ُ
)2(  ق

https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR-FINAL.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR-FINAL.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR-FINAL.pdf
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/05/EMHRN_Womenindetention_AR-FINAL.pdf
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ويعتبـر لؤي العلي المسؤول المباشر عما كان يحدث في قسم األمن العسكري بدرعا من تجاوزات 
بلغت حد االغتصاب بحق النساء واألطفال، حيث ورد في تحقيق)1( لموقع ميديا بار الفرن�ضي)2( أن العقيد 

لؤي العلي أطلق العنان لعناصر األمن العسكري للقيام بما يحلو لهم بحق المعتقليـن والمعتقالت.

واألحياء  املحررة  البلد  درعا  أحياء  باستهداف  األوامر  إصدار  عن  المباشر  المسؤول  يعتبـر  كما 
الخاضعة لسيطرة األمن العسكري بقذائف الهاون وإلصاق التهمة بفصائل المعارضة، وبشن حمالت 
مداهمة مدعومة بقوات عسكرية ضد عدد من مدن وبلدات محافظة درعا، خاصة في ريف درعا الشرقي 

في العام 2012، ومن أبـرز تلك الحمالت:

ـ اقتحام بلدة صيدا في أيار 2012.

ـ اقتحام بلدة الغارية الغربية في حزيـران 2012.

ـ اقتحام بلدة الكرك الشرقي في تشريـن األول 2012 والتـي كانت آخر حمالته قبل استهداف موكبه 
من قبل فصائل المعارضة على الطريق قرب بلدة خربة غزالة، حيث أصيب بجروح ثم تماثل للشفاء 

وعاد لممارساته اإلجرامية.

 لدوره اإلجرامي 
ً
والعقيد لؤي العلي خاضع للعقوبات الكندية)3(، والبـريطانية)4(، واألوربية)5(؛ نتيجة

 لفرع األمن 
ً
بحق أبناء الشعب السوري. األمر الذي دفع النظام لترفيعه إلى رتبة عميد، وتعييـنه رئيسا

 للعميد وفيق ناصر مطلع عام )6(2018.
ً
العسكري بالسويداء خلفا

وفي هذه المرحلة توجهت أصابع االتهام إلى العميد لؤي العلي بارتكاب عمليات الخطف واالبتزاز 
المدن  على  المصالحات  وفرض  المعارضة،  صفوف  الختراق  به  خاصة  شبكات  وإنشاء  السويداء،  في 
، وذلك بالتعاون مع اللواء رمضان رمضان قائد الفرقة التاسعة، 

ً
والبلدات بدرعا، وتهجيـر سكانها قسريا

الثالثة  الضباط  هؤالء  يعتبـر  حيث  التاسعة،  الفرقة  في  االقتحام  كتيبة  قائد  فندي  نزار  والعقيد 
المسؤولون الرئيسون عن االنتهاكات الواسعة التـي ارتكبت في محافظة درعا.

)1(  الترجمة للعربية موقع الجمهورية.

)2(  النسخة باللغة الفرنسية على الرابط.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 61.

)4(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 36.

)5(  ترتيبه في العقوبات األوربية 55.

 لفرع األمن العسكري في حماة في بداية عام 2018.
ً
)6(  تم تعييـن العميد وفيق ناصر رئيسا

https://www.aljumhuriya.net/ar/37018
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.mediapart.fr/journal/international/070217/syrie-les-viols-d-enfants-l-autre-crime-de-guerre-du-regime-assad
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العميد مازن هواش الكنج

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع األمن العسكري في حلب

معلومات عامة

مكان الوالدة: الالذقية 

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع األمن العسكري في 

حلب
2018

2
رئيس فرع األمن العسكري في 

حماة
2015

3
رئيس فرع األمن العسكري في 

ديـرالزور
2014

4
رئيس قسم األمن العسكري في 

النبك
2011

 لقسم األمن العسكري 
ً
في آذار 2011؛ كان مازن الكنج رئيسا لدى اندالع االحتجاجات السلمية 

بحق  واسعة  وانتهاكات  جرائم  ارتكاب  في  تورط  حيث  ركن،  عقيد  بـرتبة  دمشق  بـريف  النبك  مدينة  في 
المدنييـن، مما دفع بكتائب الفاروق إلى استهدافه في محاولة اغتيال نجا منها، مما زاده شراسة ورغبة في 
االنتقام، حيث قاد مجزرتـي النبك وحي التفاح على طريق ديـر عطية )2013( والتـي راح ضحيتهما المئات 

 بينهم عدد كبيـر من النساء واألطفال.
ً
 وحرقا

ً
من السورييـن قتال

بتاريخ  والثانـي   2013/12/10 بتاريخ  أحدهما  اإلنسان  لحقوق  السورية  للجنة  لتقريـريـن   
ً
ووفقا

2013/12/11، فإن مازن الكنج أّمن التغطية العسكرية واألمنية لقوات النظام والميليشيات العراقية 
أشرف  حيث   ،

ً
يوما  13 مدة  حصارها  بعد  النبك  مدينة  القتحام  الفقار«،  »ذو  لواء  أبـرزها  المساندة، 

مازن على قصف المنطقة، ونشر قناصة من املخابـرات العسكرية والميليشيات الشيعية، ومن ثم تنفيذ 
.
ً
 منهم 98 طفال

ً
عمليات تصفية ميدانية نتج عنها مقتل 399 مدنيا

كما مارس كنج االبتزاز بحق مئات العوائل من أجل إطالق سراح أبنائهم المعتقلين، والذي كان 
القلمون  في منطقة  شن 

ُ
ت التـي كانت  الحمالت  المباشر على كافة  باعتقالهم عبـر إشرافه  هو من يقوم 

لضمان  المنطقة  في  والصناعية  التجارية  المنشآت  أصحاب  من  مالية  أتاوات  يتقا�ضى  وكان  الشرقي، 
عدم استهدافهم أو اتهامهم بمعارضة النظام، وفرض في الوقت ذاته ضرائب على كافة المواد الغذائية 
والطبية، وأرغم أصحاب المنشآت على دفع رواتب شهرية له. كما مارس تجارة اآلثار المسيحية التـي كان 

http://www.shrc.org/?p=17709
http://www.shrc.org/?p=17682
http://www.shrc.org/?p=17682
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عناصره يسرقونها من متحف ديـر عطية ويلصقون التهمة بفصائل المعارضة.

 
ً
 عن مقتل خمسة ركاب وجرح عشريـن آخريـن كانوا يستقلون باصا

ً
ويعتبـر العميد مازن مسؤوال

 من الحسكة باتجاه دمشق، حيث تم قصفه تحت جسر النبك لدى تعطله مما أدى لمقتل 
ً
 قادما

ً
مدنيا

خمسة ركاب هم: بييـر جوزيف رشو، ونيـروتا جميل أوشانا، ومحمد املحمد، وعبدالقادر أحمد العلي، 
وعبدالرحمن صالح الخلف. 

 للعميد ياسيـن 
ً
 لفرع األمن العسكري بديـر الزور خلفا

ً
وفي نيسان 2014؛ ُعيـن العميد مازن رئيسا

ضاحي الذي تم نقله لدمشق ليترأس فرع فلسطين، وفي ديـر الزور دأب مازن كنج على ممارسة عمليات 
اُتهم  المدينة، كما  تتم غرب  التهريب  الغذائية مع تنظيم »داعش«، حيث كانت عمليات  المواد  تهريب 
باغتيال شخصيات من المعارضة وحتى من المناوئيـن له في صفوف النظام، ومنهم على سبيل المثال: 
 ،2015 عام  ديـرالزور  في  اغتيل  والذي  للنظام  الموالية  الشعيطات  ميلشيا  قائد  حميدة  عبدالباسط 
وذلك بعد أيام من تعرضه للضرب من قبل عناصر العميد مازن، ودار الحديث عن تورط مديـر مكتب 

العميد مازن الكنج المساعد وجيه في تفخيخ سيارة عبد الباسط.

مهمة  إليه  أوكلت  حيث  بحماة،  العسكري  األمن  لفرع   
ً
رئيسا الكنج  مازن  ُعيـن  2015؛  آب  وفي 

مساندة التدخل الروسـي من خالل فرع األمن العسكري، والتنسيق مع قادة اللجان األمنية والعسكرية 
بحماة لتجهيز مقرات وأماكن للقوات الروسية في عموم املحافظة.

ونتيجة لدوره في دعم التدخل الرو�ضي؛ تم منح مازن الكنج )نهاية 2016( وسام الشجاعة الفذة 
المصالحات مع  يـرتبط بعالقة وثيقة مع عمر رحمون عراب  بأن كنج   

ً
الروسية، علما القوات  من قبل 

قوات النظام، وكان له دور رئيس في تهجيـر أهالي حلب الشرقية نهاية عام 2016.

 لفرع األمن العسكري في حلب، كما تم تكريمه مرة أخرى من قبل 
ً
وفي مطلع 2018 ُعيـن مازن رئيسا

القوات الروسية في شهر أذار 2018، وظهر العميد مازن بـرفقة عمر رحمون في مدينة تل رفعت بـريف 
حلب الشمالي بتاريخ 2018/3/31.
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العميد مالك عليا

موقع الخدمة الحالي

 رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في حلب
قائد الفرقة 30 حرس جمهوري

معلومات عامة

مكان الوالدة: طرطوس

 االختصاص: الحرس الجمهوري
الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع األمن العسكري في 

السويداء - الفرع 217
2018

2
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في حلب
2017

2017قائد الفرقة 30 حرس جمهوري3

4
رئيس أركان الفرقة 30 حرس 

جمهوري
2017

2016قائد القوات البـرية في حلب5

2012قائد الفوج 106 حرس جمهوري6

7
نائب قائد الفوج 106 حرس 

جمهوري
2011

2010ضابط في الحرس الجمهوري8

ينحدر مالك عليا من طرطوس، وُيعّد أحد أبـرز ضباط الحرس الجمهوري، حيث كان يعمل كقائد 
أركان في اللواء 106 حرس جمهوري تحت إمرة العميد محمد خضور عام 2011.

الشرقية  الغوطة  مدن  اجتياح  في  عليا  شارك  2011؛  عام  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى   
حرس   106 اللواء  عمليات  على  أشرف  حيث  نفسه،  العام  من  نيسان  شهر  في  دوما  مدينة  وباألخص 
جمهوري الذيـن اقتحموا مدينة دوما بالغوطة بعد حصار دام عدة أشهر، وأسفرت العملية عن مقتل 

نحو 100 مدني، واعتقال أكثر من 5000 شخص.

الحواجز،  على  الميدانـي  اإلعدام  عمليات  مالك  إمرة  تحت  الجمهوري  الحرس  عناصر  ومارس 
واملحالت  الذهب  والخاصة وسرقة  العامة  الممتلكات  وتدميـر  واالعتقال  المداهمة  إلى حمالت  إضافة 

التجارية سواء في المدينة أو في المزارع المنتشرة حول الغوطة.
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حرس   106 الحرس  قوات  عناصر  مع  عليا  مالك  العميد  إرسال  تم  2012؛  عام  منتصف  وفي 
جمهوري إلى مدينة حلب، حيث ساعد قائده العميد محمد خضور في قيادة الفوج، ويتحمل مع محمد 

خضور المسؤولية المباشرة عن الجرائم التـي تم ارتكابها في حلب. 

وفي شهر شباط 2013؛ استلم العميد مالك عليا قيادة اللواء 106 حرس جمهوري، والذي تمركز 
قاد  حيث   ،2016 عام  نهاية  حتى  بها  واستمر  والليـرمون،  حندرات  مخيم  من  بالقرب  أساسـي  بشكل 
المدينة،  من  الشرقية  األحياء  على  األخيـر  الهجوم  خالل  حلب  في  الموجودة  الجمهوري  الحرس  قوات 
الفترة  خالل   

ً
مدنيا  

ً
قتيال  1370 حوالي  وقتل  الشرقية  األحياء  من  حلب  أهالي  تهجيـر  إلى  أف�ضى  والذي 

.2016/12/23-2016/11/15

 بتشكيل الفرقة 30 حرس جمهوري، على 
ً
وفي أواخر كانون الثانـي 2017؛ أصدر بشار األسد قرارا

 لها، والعميد مالك عليا رئيس 
ً
أن تضم كافة القوات العاملة في حلب، وتمت تسمية اللواء زيد صالح قائدا

أركانها.

 للواء 
ً
 للفرقة 30 حرس جمهوري خلفا

ً
وفي تشريـن األول 2017 تمت تسمية العميد مالك عليا قائدا

 للجنة األمنية والعسكرية بحلب.
ً
زيد صالح، كما ُعيـن في نهاية العام نفسه رئيسا

وفيما يلي أبـرز املجازر التـي ارتكبتها قوات الحرس الجمهوري تحت إشراف العميد مالك عليا:  

وعشرات  قتلى   9 ضحيتها  راح  والتـي   )2012/12/2 )حلب،  الحيدرية  حي  الوليد،  فرن  مجزرة   *
الجرحى.

 وأكثر 
ً
*  مجزرة فرن اإلدلبي، حي بستان القصر )حلب، 2012/12/3( والتـي راح ضحيتها 20 قتيال

من 100 جريح.

 نتيجة القصف الصاروخي.
ً
* مجزرة حي جب القبة )حلب، 2013/1/9(، والتـي راح ضحيتها 27 قتيال

الحي  قصف  نتيجة   
ً
قتيال  45 ضحيتها  راح  والتـي   )2013/2/18 )حلب،  بدرو  جبل  حي  مجزرة   *

بـراجمات الصواريخ.

 من النساء واألطفال بعد 
ً
* مجزرة قرية المالكية )حلب، 2013/2/27( والتـي راح ضحيتها 70 قتيال

حرق منازلهم.

.
ً
 تم إعدامهم ميدانيا

ً
* مجزرة قرية عزيزة )حلب، 2013/4/4( والتـي راح ضحيتها 22 شابا

لقيت جثثهم في المنطقة 
ُ
 أ

ً
* مجزرة حي الصاخور )حلب، 2013/4/16( والتـي راح ضحيتها 33 شابا

الواقعة بيـن إشارات الشيخ خضر واشارات الميدان في حي الصاخور.

 أغلبهم من النساء 
ً
* مجزرة قرية رسم النفل )حلب، 2013/6/21( والتـي راح ضحيتها 192 قتيال

 .
ً
واألطفال والشيوخ الذيـن تم إعدامهم ميدانيا

 
ً
 تم إعدامهم ميدانيا

ً
* مجزرة قرية المزرعة )حلب، 2013/6/22( والتـي ضحيتها أكثر من 70 شابا

ورميهم في اآلبار. 

 بينهم 3 أطفال و5 سيدات.
ً
* مجزرة حي الفردوس )حلب، 2014/1/7( والتـي راح ضحيتها 28 قتيال
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العميد مالك عليا واللواء زيد صالح 

والعميد أميـن إسكندر ضابط عمليات الفرقة 30 حرس جمهوري

العميد مالك عليا والعميد املجرم نبيل جديد ضابط أمن الحرس الجمهوري في حلب يجلسون في خراب 
بيوت حلب بعد تدميـرها
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العميد محمد زمريني

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع الدوريات - شعبة املخابـرات العسكرية

معلومات عامة
مكان الوالدة: صافيتا - طرطوس

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2015رئيس فرع الدوريات1

2
رئيس فرع التدريب في شعبة 

املخابـرات العسكرية
2012

3
رئيس فرع األمن العسكري 

بحمص
2011

2010فرع مخابـرات القنيطرة - سعسع4

 في فرع مخابـرات القنيطرة أو ما ُيعرف باسم »فرع سعسع« 
ً
في عام 2010 كان محمد زمرينـي ضابطا

عبـر  إسرائيل  مع  الحدود  عبـر  والتهريب  املخدرات  بتجارة  اشتهر  حيث  العسكرية،  للمخابـرات  التابع 
خطوط وقف إطالق النار في الجوالن املحتل.

 من العقارات واألرا�ضي في 
ً
 كبيـرا

ً
وقد جمع زمرينـي ثروة طائلة جراء تلك التجارة، اشترى فيها عددا

ريف دمشق الجنوبي، وكان يساعده في التغطية على جرائم التهريب المقدم سميـر الحسيـن الضابط في 
فرع التحقيق العسكري.

في  ولغ  حيث  حمص،  مدينة  في  العسكري  األمن  فرع  رئيس  زمرينـي  محمد  ُعيـن   ،2011 عام  وفي 
ممارسات الفساد المالي واإلداري، وكان له الدور األبـرز في قمع االحتجاجات السلمية، حيث أعطى أوامر 
مباشرة لعناصر مفرزة األمن العسكري الموجودة في الرستن بإطالق النار على المتظاهريـن المعتصميـن 
 من المتظاهريـن العزل من أهالي مدينة الرستن. 

ً
حول المفرزة )أيار 2011( ما أدى إلى مقتل 18 شخصا

كما مارس عناصر األمن العسكري تحت إمرته عمليات االعتقال العشوائي على الحواجز التابعة 
إطالق  مقابل  بحمص  العسكري  األمن  فرع  في  المعتقليـن  أهالي  ابتزاز  ثم  ومن  العسكري،  األمن  لفرع 

سراحهم. 

 لتورطه في أعمال القمع بمحافظة حمص؛ فقد تم إدراج العميد محمد على الئحة العقوبات 
ً
ونظرا

األوربية بتاريخ 2011/8/23.

https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
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في  صدر  ووتش«  رايتس  »هيومن  لمنظمة  تقريـر  في  زمرينـي  محمد  العميد  لجرائم  توثيق  وورد 
مراكز  في  القسري  واالختفاء  والتعذيب  التعسفي  االعتقال  التعذيب:  »أقبية  عام 2012، تحت عنوان 
االعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011«، الصفحات 45 و46 من التقريـر، كما ورد اسمه في القائمة 
في  له  أرصدة  أية  بتجميد  قضت  والتـي   ، البـريطانية  العقوبات  الئحة  في  المالية  للعقوبات  الموحدة 

المملكة المتحدة.

الصحفية  أقرباء  فيه  حّمل   »
ً
»تقريـرا تايمز«  »نيويورك  صحيفة  أصدرت   ،2016 تموز  شهر  وفي 

رسمية  دعوى  رفع  تم   2016/7/9 وفي  ابنتهم،  قتل  مسؤولية  السوري  النظام  كولفيـن  ماري  األمريكية 
تحمل الرقم »cv-1:16 Case-01423« أمام محكمة فيدرالية في العاصمة األمريكية واشنطن حيث اتهم 
أقرباء الصحفية عشرة مسؤوليـن سورييـن من ضمنهم العميد محمد زمرينـي بتهمة قتل الصحفية ماري 

كولفيـن في حي بابا عمرو في 2012/1/22 باإلضافة لقتل المصور الصحفي الفرنسـي ريمي أوشليك.

ويعتبـر زمرينـي من أكثر ضباط النظام إثارة للجدل، حيث تعرض إلصابة في منطقة تلبيسة بـريف 
حمص الشمالي في أيار 2011، كما تم اعتقاله من قبل املخابـرات الجوية لفترة وجيزة في حمص إثر اتهامه 
 
ً
فرج عنه بأوامر من القصر الجمهوري، وتم تعييـنه رئيسا

ُ
بإطالق معتقليـن أمنييـن نظيـر مبالغ مالية، ثم أ

الدوريات بدمشق عام 2015؛   لفرع 
ً
تعييـنه رئيسا العسكرية. ولدى  في شعبة املخابـرات  التدريب  لفرع 

بجنوب  اليـرموك  مخيم  منطقة  على  سيطر  الذي  »داعش«  تنظيم  مع  مشبوهة  عالقات  زمرينـي  أقام 
دمشق، حيث اتهم بتسهيل دخول المساعدات الغذائية للتنظيم وتأميـن طبابة عناصر التنظيم داخل 

مشافي دمشق.

 عن كافة االنتهاكات 
ً
ومن خالل عمله في فرع الدوريات بدمشق يعتبـر العميد محمد زمرينـي مسؤوال

التـي وقعت في مدينة دمشق وريفها، وُيعد من أبـرز المشاركيـن في جرائم االغتيال واالعتقاالت العشوائية 
التـي وقعت آنذاك.

ومن أبـرز املجازر التـي شارك العميد محمد زمرينـي في ارتكابها؛ مجزرة ساحة الساعة )2011/4/18( 
بحمص والتـي قتل فيها نحو 500 شخص جراء إطالق النار عليهم مدة نصف ساعة متواصلة، ومن ثم 

نقل الجرحى والقتلى بالجرافات وسيارات القمامة للدفن في مقابـر جماعية ال يعرف مكانها حتى اآلن. 

https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://goo.gl/DWsKM3
https://goo.gl/DWsKM3
https://goo.gl/XSFSLi
https://goo.gl/XSFSLi
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العميد الركن وفيق ناصر

موقع الخدمة الحالي

رئيس الفرع 219 

فرع املخابـرات العسكرية في حماة

معلومات عامة

مكان الوالدة: ريف جبلة - الالذقية 

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع املخابـرات العسكرية 

في حماة الفرع 219
2018

2
رئيس فرع املخابـرات العسكرية 

في السويداء الفرع 217
 -2011
2018

2011ضابط بالحرس الجمهوري3

ينحدر العميد وفيق ناصر من ريف جبلة بمحافظة الالذقية لعائلة علوية، ولم يبـرز اسمه إال بعد 
أن تسلم رئاسة فرع املخابـرات العسكرية في السويداء في تشريـن األول 2011، حيث بات ُيعرف باسم 
»حاكم السويداء«، وارتبط اسمه بأعمال الخطف والترهيب والقتل واالغتياالت والتفجيـرات المفتعلة. 

وفي األشهر األولى للثورة كان وفيق ناصر بـرتبة عقيد في الحرس الجمهوري، حيث شارك في عمليات 
 كبيـر من التجاوزات بحق أهالي املحافظة.

ً
اقتحام درعا وارتكب عددا

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  واتهم 
في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15
منهم شخص  الجمهوري،  الحرس  باعتقال وتعذيب ضباط منشقيـن عن  ناصر  العقيد وفيق  سوريا«، 

يدعى »عفيف« أكد أن وفيق كان أحد أبـرز المسؤوليـن عن اعتقاله وتعذيبه في درعا.

ووثق تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Human Rights Watch«، الصادر بتاريخ 2011/6/1 
والمعنون: »لم نر مثل هذا الرعب من قبل« تورط العميد وفيق ناصر في ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 

 في مالك الحرس الجمهوري في درعا.
ً
عندما كان ضابطا

 لتورطه المباشر 
ً
وفي 2011/8/23 تم إدراج العميد وفيق ناصر على الئحة العقوبات األوربية نظرا

في أعمال القمع والعنف ضد المتظاهريـن في درعا.

 
ً
 لفرع املخابـرات العسكرية في السويداء خلفا

ً
وفي العام نفسه )2011( تم تعييـن وفيق الناصر رئيسا

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.hrw.org/ar/report/2011/06/01/256247
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
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للعميد سهيل رمضان، لتبدأ مرحلة جديدة في إجرام العميد، الذي ارتكب في فرع املخابـرات العسكرية 
في السويداء »الفرع 217« انتهاكات واسعة، حيث بادر إلى إخراج عدد كبيـر من مرتكبـي الجرائم والُجنح 
بها،  املحيطة  والمناطق  السويداء  بأهالي  البطش  أعمال  لتنفيذ  له  تتبع  ميليشيات خاصة  منهم  وشكل 
حيث تم تسليمه رئاسة اللجنة األمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية منذ 2012 وحتى تشريـن األول 

 للواء زهيـر حمد.
ً
من عام 2017 خلفا

والمدنـي  العسكري  السلك  داخل  األشخاص  من  كبيـر  عدد  مع  شراكات  ناصر  وفيق  وللعميد 
وبعض وجهاء الدروز، حيث عمل مع شركائه على إذكاء الفتنة الطائفية بيـن أهالي السويداء ودرعا من 
جهة، وبيـن أهالي السويداء الدروز والبدو الذيـن يسكنون أطراف املحافظة من جهة ثانية، وذلك عبـر 

عمليات خطف ألشخاص من مختلف المذاهب والمناطق من أجل إيقاع الفتنة بينهم.

 لتجارة األعضاء 
ً
كما أسس شبكات تختص بتجارة املخدرات والمواد الغذائية واملحروقات وصوال

من  القريبة  البادية  على  يسيطر  كان  الذي  »داعش«  تنظيم  مع  التجارة  في   
ً
كبيـرا  

ً
دروا ولعب  البشرية، 

السويداء.

أشهرها  واالبتزاز،  الخطف  من  الحاالت  مئات  ناصر  وفيق  عهد  في  السويداء  محافظة  وشهدت 
حادثة اختطاف المواطنة كاتريـن مزهر من قبل آل كريدي المنضويـن تحت ميليشيا جمعية البستان، 
والتـي يديـرها رامي مخلوف ويشرف عليها وفيق ناصر الذي أسس في الفترة نفسها ميلشيا لبؤات الجبل 

وهي ميلشيا نسائية في السويداء.

تلك  أبـرز  ومن  السويداء،  أهالي  إلرهاب  والتفجيـرات  االغتيال  عمليات  خلف  ناصر  وفيق  ويقف 
أشخاص  لثمانية  إضافة  الكرامة  تجمع  شيخ  البلعوس  وحيد  الدرزي  الشيخ  اغتيال  حادثة  العمليات 
 بانفجار سيارة مفخخة بتاريخ 2015/9/4، كما وجهت له أصابع االتهام في 

ً
آخريـن وجرح عشريـن شخصا

اختطاف وقتل أميـن فرع حزب البعث في السويداء شبلي جنود.

في حماة مطلع عام 2018؛ بدأت تتفكك  إلى رئاسة فرع األمن العسكري  ولدى نقل وفيق ناصر 
شبكات اإلجرام التـي كان قد أسسها في السويداء، حيث تم إلقاء القبض على عدد كببـر من المتعاقديـن 
المدنييـن مع فرع األمن العسكري وعدد من متطوعي فرع األمن العسكري، والذيـن يشكلون نواة شبكات 

اإلجرام ومن أبـرزهم: 

لقي القبض عليهما من 
ُ
* عمران ورشاد شلغين: من أبناء قرية مجادل في السويداء الغربي، واللذان أ

قبل األمن اللبنانـي عام 2018، بعد أن دخلوا لبنان بطريقة غيـر مشروعة، وكشفت التحقيقات دورهم 
القاطنيـن  درعا  أهالي  من  المواطنيـن  عشرات  واختطاف   ،2017 عام  السويداء  دمشق  طريق  قطع  في 
في السويداء لصالح األمن العسكري، كما وجهت لهم تهمة قتل أحد الوجهاء في السويداء ويدعى عناد 

المصبح.

على  ُيشرف  وكان  السويداء  في  العسكرية  املخابـرات  فرع  عناصر  أحد  حيدر:  ماهر  المساعد   *
عمليات الخطف التـي يقوم بها عمران ورشاد شلغين، وكذلك إدارة ميليشيات الخطف في مدينة شهبا، 

وبلدة عريقة، وقرية مجادل، ومدينة السويداء.

* وليم الخطيب ومجموعته: وهم من المتعاقديـن مع فرع املخابـرات العسكرية بالسويداء، حيث 
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ارتكبوا منذ عام 2015 عدة جرائم قتل، كما هاجموا املجمع الحكومي في مدينة شهبا التابعة ملحافظة 
المدينة  في  طفل  بينهم  مواطنيـن  ثالثة  قتل  في   2018 عام  وتورطوا  سيدة،  لمقتل  أدى  مما  السويداء 

 من عمليات السطو المسلح والخطف لصالح العميد وفيق ناصر.
ً
 كبيـرا

ً
نفسها، كما ارتكبوا عددا

* عاصم أبو زاكي: أحد المتعاقديـن مع فرع األمن العسكري في السويداء وأحد عناصر مجموعة 
وليم الخطيب.

توقيفه  السويداء، تم  في  العسكرية  املخابـرات  فرع  عناصر  أحد  إسماعيل:  عماد  المساعد   *
للتحقيق معه بتهم تتعلق بقضايا الخطف، والسطو المسلح، وتجارة املخدرات.

من  وإدخالها  املخدرات،  بتجارة  متهم  ناصر،  وفيق  العميد  ميليشيات  أفراد  أحد  جعفر:  زاهر   *
لبنان، ومن ثم تهريبها إلى األردن، وذلك بإشراف المساعد عماد إسماعيل.

توقيفه  تم  السويداء،  في  العسكرية  املخابـرات  فرع  عناصر  أحد  سليمان:  شادي  المساعد   *
للتحقيق معه بتهم تتعلق بقضايا الخطف، والسطو المسلح، وتجارة املخدرات.

* المساعد أحمد معال: أحد عناصر فرع املخابـرات العسكرية في السويداء، تم توقيفه للتحقيق 
معه بتهم تتعلق بقضايا الخطف، والسطو المسلح، وتجارة املخدرات.

* المساعد ماهر خدام: أحد عناصر فرع املخابـرات العسكرية في السويداء، تم توقيفه للتحقيق 
معه بتهم تتعلق بقضايا الخطف، والسطو المسلح، وتجارة املخدرات.

* سراج غرز الدين: متعاقد مع فرع األمن العسكري في السويداء من أبناء بلدة شهبا ولديه عصابة 
تشليح وخطف، ويعمل هو وعصابته لصالح العميد وفيق ناصر. 

وعلى الرغم من اكتشاف أمره؛ استمر العميد وفيق ناصر عقب نقله لرئاسة فرع األمن العسكري 
أدنى  دون  جديدة،  اختطاف  شبكات  تأسيس  عبـر  اإلجرامي  نشاطه  ممارسة  في   )2018 )مطلع  بحماة 
قادة  ارتكبها  التـي  الجرائم  كافة  عن  الكاملة  المسؤولية  تتحمل  التـي  النظام  قيادة  قبل  من  محاسبة 

النظام وضباطه األمنيون والعسكريون.

العميد وفيق ناصر 

بـرفقة عراب المصالحات عمر رحمون
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العميد مفيد وردة

موقع الخدمة الحالي

نائب رئيس فرع األمن العسكري في حمص

معلومات عامة

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
نائب رئيس فرع األمن العسكري 

في حمص
2017

2
رئيس قسم األمن العسكري في 

الكسوة
2016

3
رئيس قسم األمن العسكري في 

النبك
2014

4
رئيس مفرزة األمن العسكري في 

تل كلخ
2011

لدى انطالق االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان مفيد وردة يشغل منصب رئيس مفرزة األمن 
العسكري في مدينة تل كلخ بـريف حمص الغربي.

وتتميز مدينة تل كلخ بتركيبتها المتنوعة من أبناء الشعب السوري، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 
ستيـن ألف نسمة غالبيتهم من المسلميـن السنة، من العرب والكرد والتركمان. ويحيط بالمدينة-التـي 
 عام 2011-نحو 45 قرية أغلب سكانها من الطائفة العلوية، مما دفع بالنظام 

ً
 واسعا

ً
 سلميا

ً
شهدت حراكا

إلرسال شبيحة من القرى املجاورة لقمع مظاهرات تل كلخ.

وفي منتصف أيار 2011 تم قصف المدينة ومن ثم اجتياحها من قبل الجيش وقوى األمن، وسقط 
السكان  من  المئات  لنزوح  إضافة  األهالي،  ضد  االنتقامية  األعمال  نتيجة  والجرحى  القتلى  من  عدد 
بيـن 18  التالية باعتقال الذكور الذيـن تتراوح أعمارهم  إلى لبنان، وقامت قوى األمن في األيام  وهروبهم 

، ولم تبق عائلة من المدينة إال واعتقل واحد من أفرادها على أقل تقديـر. 
ً
و60 عاما

لدى  العنف  وتيـرة  وزادت  النظام،  قوات  قبل  من  االقتحام  عمليات  استمرت  األثناء؛  هذه  وفي 
صفوف  في  الخسائر  من  وضاعف  الهوية،  على  القتل  عمليات  في  زاد  مما  هللا«،  »حزب  عناصر  تدخل 

المدنييـن. 
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ويعتبـر مفيد وردة أحد أبـرز المسؤوليـن عن الجرائم التـي ارتكبت في منطقة تل كلخ، ومنها: اقتحام 
بالسكاكين، حيث   

ً
المدنييـن ذبحا آذار 2013(، وقتل عدد من  )نهاية  المدينة  في  البـرج  قوى األمن حي 

بالسكاكين،  العائالت  وذبحت  المدنييـن،  بيوت  اقتحام  »تم  بقوله:  الحادثة  العيان  شهود  أحد  وصف 
 ،

ً
ومنهم من تمت تصفيته بإطالق الرصاص عن قرب وتشويه جثته. تم العثور على جثاميـن 11 شخصا

، كما تم اكتشاف جثث آخريـن 
ً
بينهم ثمانـي سيدات، وثالثة رجال، أحدهم يقارب عمره السبعيـن عاما

بينهم طفلة في الثالثة من العمر مع رجل ُمسن.

الوطني،  تل كلخ  في مشفى  احتجازها  ثم  بالجثث ومن  التنكيل  تمَّ  أنه  آخرون  وأفاد شهود عيان 
مقابل  الفضائية  القنوات  في  املجزرة  بارتكاب  المعارضة  اتهام  القتلى  أهالي  األمن على  واشترط عناصر 
تسليمهم الجثث، وتم األمر على هذا النحو، وكانت غالبية الجثث مشوهة، وبعضها مفصولة الرأس عن 

عرف هوية بعضهم بسبب التشوه الشديد بمعالم الوجه.
ُ
الجسد ولم ت

مفيد  العقيد  أن  الدولية  العفو  منظمة  تقريـر  أكد  2011؛  عام  كلخ  تل  أحداث  عن  حديثه  وفي 
التـي حصلت في كل من: تل كلخ، وقلعة الحصن، والزارة، خاصة وأن  هو المسؤول عن كافة الجرائم 
اسم:  عليها  يطلق  وكان  سلطته،  تحت  كانت  النصارى  وادي  منطقة  في  تشكيلها  تم  التـي  الميليشيات 

»أسود الوادي«، وترتبط بالحزب القومي السوري، ويـرأسها بشر اليازجي.

وقد عاثت هذه الميلشيا الخراب والدمار في منطقة تل كلخ والحصن وما حولهما، حيث ارتكبت 
عناصر  وحرق   ،

ً
ذبحا تلت 

ُ
ق كاملة  عوائل  بينهم  من   ،

ً
شخصا  72 ضحيتها  راح  الحصن  قلعة  في  مجزرة 

ذات  طائفية  شعارات  ترديد  مع  الحصن  لمدينة  الجنوبـي  المدخل  في  الديـن  صالح  مسجد  الميلشيا 
والعميد  مفيد  العقيد  عليها  ويشرف  المسيحية  للديانة  ينتمون  عناصرها  أغلب  كون  مسيحية  صبغة 

هيثم ديوب)1(.

لفيديو   
ً
لبلدة الحصن مما أدى وفقا القادم  الخبز  العقيد مفيد وردة بتسميم  اتهمت قوات  كما 

نشره ناشطون)2( لحدوث حاالت وفاة نتيجة التسمم. وفي رواية نقلتها الشبكة عن المنشق »الرائد عادل 
 من كل 

ً
 خانقا

ً
وهبي« حول اجتياح قلعة الحصن األخيـر قال وهبي: »سرعان ما حوصرت المدينة حصارا

، وإلى نزوح الكثيـر من األهالي إلى بالد النزوح 
ً
الجهات مما أدى الى موت الكثيـر من أهالي الحصن جوعا

المدنييـن  تأميـن  تم  االنسحاب  قبل  لكن   ،2014 آذار   20 في  االنسحاب  الثوار  قرر  المهم  املختلفة… 
واألطفال وإخراجهم عبـر طرق مختلفة، منها التهريب أو المرور عبـر حواجز النظام مما أدى إلى فقدان 
وبعد  ونساء.  أطفال  معظمهم   

ً
شخصا  120 المفقوديـن  عدد  وبلغ  الحصن.  قلعة  من  بأكملها  عائالت 

بقيادة  النصارى  وادي  في  الزوبعة  بقوات  متمثلة  شبيحة  من  النظام،  قطعان  دخلت  الثوار  انسحاب 
المدعو سائد عثمان من بلدة الحواش، وقوات ما يسمى الدفاع الوطنـي بقيادة المدعو بشر اليازجي 

)1(  وقد وثق تقريـر للشبكة السورية لحقوق االنسان هذه املجزرة 

 http//:sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/alhasn_castel.pdf 

)2(  راجع الشريط على يوتيوب: 2012/7/14:

  https://www.youtube.com/watch?v=u8ICeS3OlcQ 

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde240292011ar.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/alhasn_castel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u8ICeS3OlcQ
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المنحدر من مرمريتا باإلضافة لقوات النظام بقيادة العقيد مفيد وردة باإلضافة الى كل شبيحة المنطقة 
المسلحيـن بغض النظر عن تبعيتهم... وكانت النتيجة هي حرق كامل لمدينة الحصن ونهب جميع أثاثها، 
النظامية  الحصن  مداخل  على  الحواجز  وتعزيز  ودجاج،  وبقر  غنم  من  البهائم  وقتل  األشجار،  وقطع 
بحيث تم منع دخول أي من أبناء الحصن إليها، ولم يسمح النظام لألهالي بالعودة إلى قلعة الحصن إال 
مجموعة من الناس تعدادها ال يتجاوز 500 شخص من أصل 25 ألف هم مجموع عدد سكان الحصن 
 ممن أرسلوا أبناءهم ليقاتلوا مع النظام 

ً
الذيـن هجروا منها... وهؤالء الذيـن سمح لهم بالعودة هم حصرا

ويشبحون معه«.

ولم تتوقف جرائم العقيد مفيد على القتل والتعذيب واالعتقال ومبادلة المعتقليـن بآالف الدوالر 
سوريا  بيـن  ما  تعمل  له  تصريف  شبكة  فأسس  الدوالر،  بتصريف  بالمتاجرة  العقيد  قام  بل  فحسب، 
خدمته  عبـر  مشروعة  غيـر  بطرق  اكتسبها  التـي  الدوالرات  من  اآلالف  مئات  تبييض  أجل  من  ولبنان 
اإلداري  بالفساد  النصارى  وادي  أهالي  قبل  من  اتهامات  له  وجهت  كما  كلخ،  تل  في  العسكري  األمن  في 

واألخالقي، والقيام بعمليات تهريب منظمة عبـر الحدود السورية-اللبنانية.

وفي نيسان 2014 تم نقل العقيد مفيد وردة ليتسلم منصب رئيس قسم األمن العسكري في النبك 
 للعقيد مازن الكنج، حيث تابع سيـرته في عمليات الخطف واالبتزاز بمساعدة عناصر من »حزب 

ً
خلفا

ليقوموا  المدينة  في  الميسوريـن  عن  الحزب  لعناصر  معلومات  يقدم  مفيد  كان  حيث  اللبناني،  هللا« 
 بمقابل مادي يكون للعقيد مفيد حصة منه. 

ً
باعتقال أبنائهم أو ذويهم من أجل المفاوضة عليهم الحقا

ولم تقتصر جرائم مفيد على مدينة النبك، بل امتدت إلى يبـرود، حيث دأب على تقا�ضي األتاوات 
من األهالي بحجة االستفسار عن معتقليـن لدى النظام.

 وفي عام 2016 تم ترفيع العقيد مفيد إلى رتبة عميد ونقله إلى الكسوة، حيث ترأس قسم األمن 
العسكري في المدينة، وشارك في المفاوضات مع ثوار داريا إلخراجهم من المدينة، كما أشرف على أماكن 

اإليواء التـي جهزتها قوات النظام لألهالي الخارجيـن من داريا والرافضيـن للخروج إلى إدلب.

في  واألمنية  العسكرية  الملفات  في  األسد  زهيـر  اللواء  مع  الفترة  هذه  في  مفيد  العميد  تعاون  كما 
المنطقة كون مقر قيادة الفرقة األولى التـي يقودها اللواء زهيـر تقع في مدينة الكسوة، واستمر في ذلك 

 لرئيس فرع األمن العسكري في حمص عام 2017.
ً
حتى تعييـنه نائبا
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العميد مفيد وردة واللواء زهيـر األسد أثناء فرض تسوية في مدينة الكسوة على األهالي ووعدهم بإطالق 
سراح المعتقليـن من المدينة ولكن دون تنفيذ
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العميد سهيل الحسن

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع املخابـرات الجوية في املنطقة الشمالية

معلومات عامة

مكان الوالدة: بيت غانا - ريف الالذقية

االختصاص: املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع املخابـرات الجوية في 

املنطقة الشمالية
2017

2011قسم العمليات الخاصة2

2011إدارة املخابـرات الجوية3

ولد العميد سهيل حسن عام 1970، وهو من قرية بيت غانا في منطقة جبلة بـريف الالذقية.

تخرج في الكلية الجوية عام 1991، وتدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة عميد ركن في إدارة 
املخابـرات الجوية.

في  مقدم  بـرتبة   
ً
مغمورا  

ً
ضابطا كان  حيث   ،2011 عام  السورية  الثورة  مطلع  في  اسمه  ظهر  وقد 

إدارة املخابـرات الجوية، ولم يكن يسمع به إال القليل من رؤسائه.

املخابـرات  إدارة  مديـر  الحسن  جميل  اللواء  كلفه  فقد  بغيضة،  طائفية  من  به  يتمتع  لما   
ً
ونظرا

حيث  دمشق،  بمدينة  وبـرزة  والقابون،  والميدان،  المزة،  أحياء  في  السلمية  المظاهرات  بفض  الجوية 
 لقسم العمليات الخاصة بإدارة املخابـرات 

ً
 مع األهالي، مما دفع النظام لتعييـنه رئيسا

ً
 شديدا

ً
مارس عنفا

الجوية، وتكليفه بمهام قمع المظاهرات بدمشق وريفها.

في أحياء: اإلخالص، والشيخ سعد،  المدنييـن  المروعة ضد  ارتكاب املجازر  ولم يتورع سهيل عن 
وقطنا،  الفضل،  وجديدة  وحرستا،  دوما،  في:  وكذلك  اليـرموك،  ومخيم  والزاهرة،  والميدان،  والمزة، 
عمليات  تنفيذ  في  أمعن  كما  دمشق،  ريف  بمحافظة  وداريا  الشام،  ومعضمية  ومضايا،  والزبداني، 

االعتقال والتوقيف العشوائي، والتعذيب وتكسيـر األطراف في الشوارع العامة بحق المتظاهرين. 

وعلى إثر زيارة سفيـر الواليات المتحدة في سوريا فورد إلى مدينة حماة عام 2012، تم فرز سهيل 
التـي  املحافظة  باعتبارها  خصوصية  من  به  تتمتع  لما   

ً
نظرا املحافظة،  في  المظاهرات  لقمع  الحسن 

عارمة  ثورة  اندالع  من  النظام  خ�ضي  حيث   ،1982-1979 الفترة  خالل  النظام  مجازر  ألبشع  تعرضت 



299

الساحل  بمحافظات  تتصل  والغربية  الشمالية  أريافها  وأن  عليها، خاصة  السيطرة  المدينة يصعب  في 
السوري ذات الوجود العلوي.

وفي هذه الحقبة الدموية؛ شكل سهيل الحسن ما يعرف بقوات النمر، بعد إطالق اسم »النمر« 
عليه نتيجة لممارسة العنف ضد املحتجيـن واتباع سياسة األرض املحروقة، حيث شن عمليات عسكرية 
واسعة النطاق في ريف حماة الشمالي وفي ريف إدلب الجنوبي، ثم انتقل إلى جبهات ريف حمص الشرقي 
وشارك بقواته في حصار األحياء الشرقية بمدينة حلب ومن ثم اجتياحها، مما أدى إلى قتل اآلالف وتشريد 

مئات اآلالف من المدينة في نهاية عام 2016.

ويعتبـر الحسن أبـرز المسؤوليـن عن االنتهاكات التـي وقعت بحلب الشرقية والتـي راح ضحيتها نحو 
والتـي  المتفجرة،  البـراميل  إلقاء  في  الدموي  سجله  ذلك  إلى  يضاف  المدنييـن.  صفوف  في   

ً
قتيال  1370

أودت بحياة اآلالف من المدنييـن. 

 لفرع املخابـرات 
ً
ومكافأة على االنتهاكات التـي ارتكبها في تلك الفترة؛ عيـن النظام سهيل الحسن رئيسا

الجوية في المنطقة الشمالية والتـي تشمل حلب وإدلب مطلع عام 2017. لكن نطاق عملياته لم يتوقف 
 لريف الرقة، حيث أخضع 

ً
على تلك املحافظتيـن بل تم تكليفه بشن حملة في ريف حلب الشرقي وصوال

 للقوات التـي 
ً
مناطق واسعة في أرياف حلب وحماة وإدلب مع نهاية عام 2017. مما أدى إلى تعييـنه قائدا

اجتاحت الغوطة الشرقية في شهري آذار ونيسان من عام 2018، والتـي أفضت إلى تهجيـر وتشريد عدد 
كبيـر من أبناء الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي إلى الشمال السوري بعد قتل اآلالف منهم بكافة أنواع 

 بما فيها السالح الكيميائي.
ً
األسلحة املحرمة دوليا

بما  بها،  تكليفه  يتم  التـي  العمليات  لشن  الالزمة  التسهيالت  كافة  الحسن  للعميد  النظام  ويوفر 
في ذلك تخصيص ثالث مطارات عسكرية لخدمة حملته، وتتبع للعميد سهيل الحسن سرية خاصة ال 
 ما يكونوا مقنعين، وال يتلقون أوامرهم إال من الحسن 

ً
يفصح عناصرها عن أسمائهم أو تابعيتهم، وغالبا

نفسه، ويقومون عقب كل عملية عسكرية بجمع الضحايا المقتوليـن من المدنييـن وينقلونهم بواسطة 
سيارات شاحنة إلى أماكن مجهولة ليتم دفنهم في مقابـر جماعية ال يُعرف مكانها.

القيادة  قبل  من  تكريمه  تم  فقد  الروسية؛  للقوات  العسكرية  العمليات  تسهيل  في  لدوره   
ً
ونظرا

الروسية أكثر من مرة، وهو الضابط الوحيد الذي قابل بوتيـن مع بشار األسد أثناء زيارة بوتيـن للقاعدة 
 لحماية القوات الخاصة الروسية بأمر من الرئيس الرو�ضي.

ً
الجوية الروسية في حميميم، ويخضع حاليا

ونتيجة لسجله اإلجرامي؛ فقد تم إخضاع العميد سهيل الحسن للعقوبات األمريكية والعقوبات 
األوربية، والعقوبات البـريطانية.

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  ونقل 
في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15
سوريا« ، عن أحد المقاتليـن المنشقيـن من فرع العمليات الخاصة في املخابـرات الجوية، قوله: إن العقيد 
سهيل حسن أعطى أوامر بإطالق النار مباشرة على المتظاهريـن في 15 نيسان 2011 أثناء مظاهرة في 
 مسلحيـن بالكالشينكوف والبنادق اآللية مقابل آالف 

ً
حي المعضمية في دمشق، وقال هاني: »كنا جميعا

https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170112.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170112.aspx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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من المتظاهرين. بدأنا في إطالق النار في الهواء، لكن المتظاهريـن لم يتفرقوا. ثم أعطانا العقيد سهيل 
النار عليهم، فأصيب  ا؟! أطلقوا 

ّ
يتحدون : هل 

ً
المتظاهرين. قائال النار مباشرة على  بإطالق  حسن أوامر 

الناس ومات بعضهم«.

قائده العقيد سهيل  تعليمات  تتم وفق  كانت  االنتهاكات  أن  تأكيده  التقريـر عن »هاني«  نقل  كما 
أوامرنا  تلقينا  دمشق.  ريف  في  المعضمية  حي  في  اعتقاالت  نجري  كنا  نيسان   1 »في   :

ً
قائال الحسن، 

 وأال نقلق من العواقب. كما استخدمنا 
ً
من العقيد سهيل حسن بأن نضرب الناس على رؤوسهم كثيـرا

القاعدة.  في  االحتجاز  في مركز  ثم  الحافالت،  داخل  الناس  الكهربائية... رحنا نضرب  الماشية  صواعق 
، ثم نضربهم بشكل عشوائي دون استجواب. شاركت في 

ً
وفي مركز االحتجاز كنا نضع الناس في الفناء أوال

. وضعناهم 
ً
مرافقة السجناء إلى الفناء، ثم إلى مركز االحتجاز. في ذلك اليوم اعتقلنا 100 شخص تقريبا

الناس. كان قلبـي يغلي من   في ضرب 
ً
في زنزانة مساحتها خمسة في خمسة أمتار... شاركت وحدتـي أيضا

الداخل، لكن لم أتمكن من إظهار ما أشعر به ألننـي أعرف ما سيحدث لي«]117[.

 في مكتب المديـر بوحدة العمليات الخاصة التابعة 
ً
وأخبـر منشق يدعى »عمر«، كان يعمل مساعدا

للمخابـرات الجوية بفرع دمشق، »هيومن رايتس ووتش« بخطط عملية صيدا، حيث وقعت إحدى أكبـر 
 
ً
المذابح منذ بدء المظاهرات حيث تمكن مركز توثيق االنتهاكات من توثيق نحو 120 قتيالً]136[، مؤكدا

أن التعليمات جاءت من قبل اللواء جميل الحسن والعقيد سهيل الحسن.

نحو  تحركوا  الناس  آالف  بأن  تفيد  درعا  من  مكالمة   2011 نيسان   29 في  »تلقيت  عمر:  وقال 
المدينة لكسر الحصار عنها، فشاور مديـري، العقيد سهيل حسن في وحدة العمليات الخاصة نائبه فواز 
في  املحادثة  وتمت  صيدا.  في  العسكري  اإلسكان  قرب  للمتظاهريـن  »كمين«  تنظيم  على  قبيـر، واتفقا 
المكتب الذي أعمل فيه. كما ناقشا ما سُيقال لوسائل اإلعالم: وهو أن الذيـن خرجوا في المظاهرات هم 
 
ً
إسالميون جاؤوا الختطاف النساء واألطفال من مناطق يغلب عليها العنصر المسيحي. ثم رأيت سهيال

يتصل باللواء جميل حسن، مديـر املخابـرات الجوية، ليحصل على موافقته على العملية. وكان بينه وبيـن 
اللواء حسن خط مباشر، وقد استخدم هذا الخط. لم أتمكن من سماع ما قاله حسن، لكن افترضت 
أنه وافق على المهمة، ألنه بعد ذلك بقليل، بدأت القوات تغادر القاعدة في المزة إلى درعا]137[، وعندما 
 لمتظاهريـن قتلى وضعوهم في القاعدة، وكذلك 160 

ً
عادت القوات في المساء، جلبوا معهم 120 جثمانا

نزل الجثاميـن من الحافالت وسألت أحد الجنود عن عددهم. ثم طلب منـي سهيل 
ُ
. رأيت القوات ت

ً
معتقال

حسن ترتيب قافلة لمصاحبة الشاحنات التـي ستعيد الجثث إلى درعا]138[«.

وفيما يلي عينة من االنتهاكات التـي ارتكبها سهيل الحسن وقواته:

 وعشرات المصابين.
ً
* مجزرة حي مشاع األربعيـن )حماة، 2012/4/24(، راح ضحّیتھا 18 مدنيا

* مجزرة القبيـر )حماة، 2012/6/6(، راح ضحيتها 100 قتيل. 

جراء  جريح،   300 من  وأكثر  قتلى   305 ضحيتها  راح   ،)2012/7/12 )حماة،  التريمسة  مجزرة   *
ولدى  القرية،  باتجاه  الثقيلة  والرشاشات  الدبابات  وقذائف  الشيلكا  بعربات  القرية  النظام  قصف 
 منهم، وتم اقتحام القرية من عدة 

ً
محاولة األهالي الفرار، حاصرهم شبيحة القرى العلوية وقتلوا عددا

https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
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المصابيـن  جميع  على  الحسن  سهيل  العقيد  يتزعمها  التـي  والميليشيات  القوات  أجهزت  حيث  محاور 
واعتقلت من تبقى في القرية.

 نتيجة القصف واإلعدامات 
ً
* مجزرة حي الحميدية )حماة، 2012/7/16(، راح ضحيتها 51 قتيال

الميدانية. 

بشكل  النار  إطالق  نتيجة  قتلى   10 ضحيتها  راح   ،)2012/8/5 )حماة،  الحيصة  زور  مجزرة   *
عشوائي على البلدة.

إثر اجتياح القرية من قبل   
ً
* مجزرة الفان الشمالي )حماة، 2012/9/2(، راح ضحيتها 31 قتيال

.
ً
األمن والشبيحة واعتقال عدد من الشباب وإعدامهم ميدانيا

األمن  اقتحام  نتيجة   
ً
قتيال  26 ضحيتها  راح   ،)2012/9/19 )حماة،  األربعيـن  مشاع  حي  مجزرة   *

الحي والقيام بإعدامات ميدانية بحق المدنييـن وحرق جثثهم.

 بالرصاص.
ً
* مجزرة ناحية الزيارة )حماة، 2015/4/28(، راح ضحيتها 6 قتلى تم إعدامهم رميا

لف العميد سهيل 
ُ
* مجزرة التمانعة )إدلب، 2012( راح ضحيتها حوالي 500 شخص مدنـي عندما ك

الحسن بفك الحصار المفروض من قبل فصائل المعارضة على وادي الضيف والحامدية، ولدى وصوله 
إلى قرية التمانعة أمر بإطالق النار على أهالي القرية والقرى املجاورة بداعي إضعاف الروح المعنوية لدى 

الفصائل التـي تحاصر وادي الضيف والحامدية ونتج عن ذلك سقوط عدد كبيـر من القتلى المدنييـن.

* الغوطة الشرقية )ريف دمشق 2018(، راح ضحيتها 1500 قتيل وأكثر من 3000 مصاب وتشريد 
100 ألف مدني، نتيجة الحملة التـي قادها سهيل الحسن خالل شهري آذار ونيسان 2018، واستخدمت 

فيها جميع األسلحة املحرمة بما فيها السالح الكيميائي بتاريخ 2018/4/7.
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العميد ياسيـن أحمد ضاحي

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع املخابـرات العسكرية في ديـر الزور

معلومات عامة

مكان الوالدة: قرية الخريبة - طرطوس 1960

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع املخابـرات العسكرية 

في ديـر الزور
2018

2016شعبة املخابـرات العسكرية2

3
رئيس فرع املخابـرات العسكرية 

في حمص
 - 2014

2016

4
 رئيس الفرع 235

فرع فلسطين
2014

5
رئيس فرع املخابـرات العسكرية 

في ديـر الزور
2013

2012معاون رئيس فرع فلسطين6

2011ضابط في فرع فلسطين7

ترأس ياسيـن ضاحي أحد أشهر فروع األمن في سوريا الفرع 235 التابع لشعبة املخابـرات العسكرية 
واملعروف باسم »فرع فلسطين« خالل الفترة 2016-2014.

وكان في بداية الثورة أحد ضباط فرع فلسطيـن بـرتبة عقيد ركن، وجرى ترفيعه لرتبة عميد في شهر 
أيار من عام 2011، حيث شارك في عمليات القمع واالعتقال التعسفي والقتل التـي حدثت في الغوطة 
الشرقية، كما أشرف على عمليات تعذيب المعتقليـن داخل الفرع والتـي راح ضحيتها مئات القتلى من 

المعتقلين.

 لرئيس فرع فلسطين، حيث اشترك مع رئيس الفرع العميد محمد 
ً
وفي عام 2012؛ تم تعييـنه معاونا

األول  وتشريـن   2011 بيـن  ما  الممتدة  الفترة  خالل  والتعذيب  القتل  أعمال  مختلف  ارتكاب  في  خلوف 
2013، كما ُيعتبـر المسؤول األول عن كافة الجرائم المرتكبة خالل فترة رئاسته لفرع فلسطيـن ما بيـن 

شهري نيسان من عام 2014 وشهر تشريـن األول من العام نفسه.
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بتاريخ  الشرقية  بالغوطة  سقبا  مدينة  باقتحام  ضاحي  ياسيـن  العميد  شارك  الفترة  هذه  وفي 
بالسكاكين، إضافة العتقال   

ً
تل منهم 9 أشخاص ذبحا

ُ
ق  ،

ً
2012/6/16 والتـي أودت بحياة 19 شخصا

العشرات من أبناء المدينة.

تل معظمهم 
ُ
 ق

ً
كما شارك في مجزرة مسرابا بتاريخ 2012/7/4، والتـي أودت بحياة نحو 30 شخصا

، إضافة العتقال عدد من أهالي المدينة.
ً
ذبحا

وساهم كذلك في اقتحام كفربطنا في 2012/8/29، حيث تمركزت قوات النظام واألمن العسكري 
تدميـر  تم  حيث  المدينة،  على  العشوائي  بالقصف  وبدأت  الشاالتي،  كازية  وعند  الفاتح  مشفى  عند 
الممرض  ومنهم  فيه،  والممرضيـن  واألطباء  المر�ضى  وإعدام  الفاتح  مشفى  اقتحام  وتم  الرضا  مسجد 
»قتيبة بـرهمجي« المشرف على مر�ضى العناية حيث تم التمثيل بجثته، ومن ثم بدأت قوات األمن بحملة 
تمشيط لمنازل المدينة وإعدام األهالي بشكل عشوائي، حيث التقطت صورة ألحد قتلى املجزرة تظهره 
مكبل األيدي وآثار الطلق الناري في رأسه، كما تم إعدام »وسام محمد علي« أمام عائلته والكتابة على 
رأسه »األسد أو ال أحد«، ووجدت معظم الجثث وعليها آثار تعذيب، ثم انسحبت قوى األمن بعد ثالثة 

أيام من القتل والحرق والنهب والسرقة.

تتم  كانت  التـي  االنتهاكات  المسؤوليـن عن  أبـرز  أحد  ياسيـن ضاحي هو  العميد  أن  بالذكر  جديـر 
المعتقلين)1( حتفهم تحت التعذيب. كما شارك ياسيـن في العمليات  في فرع فلسطين، حيث لقي مئات 
الميدانية بالغوطة الشرقية حتى أطلق عليه موالو النظام لقب »وحش الغوطة« بسبب ما قام به من 

انتهاكات، أبـرزها المشاركة في الهجوم الكيميائي الذي أودى بحوالي 1500 شخص.

 لفرع املخابـرات 
ً
وبعد مقتل اللواء جامع جامع في ديـرالزور، تم تعييـن العميد ياسيـن ضاحي رئيسا

عيد إلى دمشق ليتولى رئاسة 
ُ
العسكرية في ديـر الزور خالل الفترة تشريـن األول 2013-نيسان 2014، ثم أ

 للعميد محمد خلوف.
ً
فرع فلسطيـن خلفا

 لفرع املخابـرات العسكرية في حمص، حيث أسهم في ارتكاب 
ً
وُعيـن في تشريـن األول 2014 رئيسا

املجازر المروعة في حي الوعر املحاصر آنذاك، ومنذ وصوله إلى رئاسة الفرع زادت عمليات القصف على 
الحي بشكل كبيـر مما أدى لوقوع عدد من املجازر في الحي أبـرزها: 

الحي  بينهم طفالن وسيدتان جراء قصف  قتلى  راح ضحيتها 10  بتاريخ 2014/10/15،  * مجرزة 
بأسطوانة متفجرة.

* مجزرة بتاريخ 2014/10/25، راح ضحيتها 7 شهداء بينهم طفل جراء قصف الحي بأسطوانة غاز 
متفجرة.

راح ضحيتها 8 قتلى من عائلة واحدة بينهم 4 سيدات جراء قصف  * مجرزة بتاريخ 2015/6/4، 
الحي بالمدفعية بأربع صواريخ أرض-أرض.

، وأكثر من 100 إصابة، حيث 
ً
 منهم 14 طفال

ً
* مجزرة بتاريخ 2015/9/26، راح ضحيتها 18 قتيال

تولى العميد ياسيـن تحديد األهداف وتوفيـر الصواريخ وتوقيع أمر إخراجها من المستودعات.

)1(  صور +18 لعدد من شهداء التعذيب تحت أيدي قوات األمن في فرع فلسطين.

https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=7
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=7
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* مجزرة بتاريخ 2016/5/18، قام بها قناصو النظام في حي الوعر املحاصر بحمص والمتمركزيـن 
في الطابق العلوي بالمشفى الكبيـر بالحي، حيث استهدفوا المدنييـن أثناء ذهابهم إلى الفرن الذي تسيطر 

عليه قوات النظام، ما أّدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من الجرحى.

العمليات  كافة  ياسن  العميد  حمص  مدينة  في  الموالية  األحياء  أهالي  ُيحمل  ذلك  إلى  إضافة 
التفجيـرية في تلك األحياء خالل فترة رئاسته، حيث تواطأ مع ميليشيات محلية، كميلشيا صقر رستم 
وغيـرها إلدخال سيارات مفخخة، وبلغ التذمر الشعبـي درجة دفعت بأهالي المنطقة للخروج بمظاهرات 
ضد العميد ياسيـن للضغط على قيادة النظام من أجل نقله، مما دفع النظام لنقله إلى شعبة املخابـرات 

العسكرية في شباط 2016.

من  إدرهجه  تم  كما  عام2017،  بداية  منذ  األمريكية  للعقوبات  خاضع  ضاحي  ياسيـن  والعميد 
قبل االتحاد األوروبـي في تموز 2017 ضمن الئحة المشموليـن بعقوبات التهامهم بالمشاركة في تطويـر 
واستخدام السالح الكيميائي ضد المدنييـن، وعلى الرغم من ذلك فقد صدر قرار في شهر تشريـن األول 

 لفرع املخابـرات العسكرية في ديـرالزور.
ً
2018 بتعييـن العميد ياسيـن ضاحي رئيسا

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0701.aspx
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0701.aspx
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العميد عبد السالم فجر محمود

موقع الخدمة الحالي

 رئيس فرع التحقيق في إدارة 
املخابـرات الجوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: الفوعة - إدلب 1959

االختصاص: مخابـرات جوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع التحقيق في إدارة 

املخابـرات الجوية
2011

2
رئيس فرع املخابـرات الجوية 
املنطقة الجنوبية - حرستا.

2010

شغل العقيد الحقوقي عبد السالم فجر محمود منصب مديـر مكتب اللواء محمد الخولي مديـر 
إدارة املخابـرات الجوية األسبق، وفي عام 2010 ترأس فرع املخابـرات الجوية في المنطقة الجنوبية، ثم 
حصل على شهادة ماجستيـر من إحدى الجامعات اللبنانية، وترفع بعدها لرتبة عميد حيث تم تعييـنه 

 لفرع التحقيق في إدارة املخابـرات الجوية والموجود في مطار المزة العسكري.
ً
رئيسا

نزيه  العميد  ونائبه  العميد عبدالسالم  تولى  آذار 2011؛  في  السلمية  انطالق االحتجاجات  ولدى 
ملحم، مسؤولية التحقيق مع المعتقليـن في إدارة املخابـرات الجوية والذي بلغ عدد منسوبيه حوالي 388 
 آنذاك، حيث أشرف العميدان عبد السالم ونزيه على أعمال التعذيب وتصفية المعتقليـن الذيـن 

ً
عنصرا

كان يتم إرسالهم من كافة املحافظات السورية إلى فرع التحقيق. وشاركهما في ارتكاب االنتهاكات كٌل من: 
العميد سالم داغستاني، والرائد سهيل الزمام، والرائد طارق سليمان، والنقيب باسم محمد.

باملخابـرات  التحقيق  لفرع  أصبح  حيث  التحقيق،  فرق  أسوأ  من  واحدة  املجموعة  هذه  وشكلت 
الجوية في المزة )الذي يقوده العميد عبد السالم محمود( سمعة كبيـرة في مجال التعذيب والتصفية، 
وذلك  الشرعي،  وثامر  الخطيب  حمزة  ؛ 

ً
عاما عشر  الثالثة  يبلغا  لم  اللذان  الطفالن  ضحاياه  أبـرز  ومن 

بحسب شهادة »آفاق أحمد« العنصر المنشق عن إدارة املخابـرات الجوية.

بتاريخ  الصادر   ،»Human Rights Watch« ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  تقريـر  ونقل 
في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت   2011/12/15
سوريا« ، تفاصيل عن االنتهاكات التـي كانت ترتكب في فرع العمليات الخاصة بمطار المزة، وذلك وفق 

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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شهادة منشق من املخابـرات الجوية يدعى »عمر«، أكد فيها أنه بعد عملية صيدا)1( عاد ضباط املخابـرات 
 عن تنظيم نقلهم إلى فرع التحقيق باملخابـرات الجوية، 

ً
، وكان عمر مسؤوال

ً
الجوية بمئة وستيـن محتجزا

ومن ثم اطلع على قائمة باألسماء، حيث تم وضع املحتجزيـن في مركز احتجاز بمطار المزة. وفيما بعد 
)2( عدا اثنين، وذلك بعد أن تم الكشف عن جريمة تعذيب وقتل الطفل حمزة  ً

تم اإلفراج عنهم جميعا
تعرضهم  تكرر  احتجازه  وأثناء  خدمته  أثناء  رآهم  الذيـن  املحتجزيـن  هؤالء  إن  عمر:  وقال  الخطيب. 
 
ً
للتعذيب في منشأة احتجاز المزة، وفي اثنيـن من مراكز االحتجاز التـي تديـرها املخابـرات الجوية، مؤكدا
أن أساليب التعذيب التـي استخدمها املحققون في سجن المزة شملت الضرب لوقت طويل بالع�ضي، 
واستخدام  وأيام،  لساعات  األحيان  بعض  وفي  السقف،  إلى  األيدي  من  والتعليق  بالسياط،  والجلد 
صواعق الماشية الكهربائية، وأجهزة الصعق بالكهرباء املجهزة باألسالك التـي يتم وضعها على مختلف 
 لعمر، فإن العميد عبد السالم فجر 

ً
مناطق الجسد، وكذلك الحرمان من الطعام والمياه والنوم. وطبقا

محمود، بصفته قائَد فرِع التحقيق باملخابـرات الجوية هو المسؤول عن منشآت االحتجاز الثالث.

وورد اسم العميد عبد السالم محمود مرة أخرى في تقريـر لمنظمة هيومن رايتس ووتش صدر في 
مراكز  في  القسري  واالختفاء  والتعذيب  التعسفي  االعتقال  التعذيب:  »أقبية  عام 2012، تحت عنوان 
االعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011«، في الصفحات 49 و50 من التقريـر، حيث أكد ضابط سابق 
انشق عن املخابـرات الجوية يدعى »رامي« وتم اعتقاله في الفرع قوله: »رأيت الناس ُيعذبون هناك عندما 
احتجزت وعندما كنت أعمل هناك... أخف أشكال التعذيب هو الضرب بالهراوات على األذرع والسيقان، 
 
ً
وعدم إعطاء المعتقليـن الطعام أو الشراب، وتعليق المعتقليـن من السقف، يـربطون أيديهم، وأحيانا

يتم ذلك لساعات أو أيام، رأيت هذا يحدث وأنا أتكلم مع املحققيـن استخدموا ع�ضى الوخز بالكهرباء وآلة 
للصعق بالكهرباء، هي عبارة عن محول كهربائي، إنها آلة صغيـرة فيها سلكان بكالبات يعلقونها بالحلمات، 
ومعها مقبض ينظم التيار الكهربائي، باإلضافة إلى ذلك كانوا يضعون الناس في النعوش ويهددون بقتلهم 
ويغلقون النعوش، كان الناس في ثيابهم الداخلية يسكبون عليهم الماء الساخن ويضربونهم بالسياط، 
كما رأيت مثاقب هناك، لكنهم لم يستخدموها قط أمامي، كما رأيتهم يؤدون حركات رياضات قتالية، 
مثل كسر الضلوع بـركالت من الركبة، كانوا يضعون اإلبـر تحت القدميـن ويكيلون ضربات للمعتقل حتى 

يقف عليها، كما سمعتهم يهددون بقطع أعضاء المعتقليـن الذكرية«.

القضية  ملفات  في  محمود  فجر  السالم  عبد  العميد  تديـن  التـي  األدلة  من  كبيـر  عدد  وهنالك 
المعروفة باسم »قيصر«)3(، والتـي وثقت حاالت القتل تحت التعذيب في فرع التحقيق الذي يـرأسه العميد 
عبد السالم، وكذلك في تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Human Rights Watch«، تحت عنوان 

أدت  الجوية  املخابـرات  بقيادة  الجيش  ووحدات  األمنية  األفرع  من  عدد  بها  شارك  النظام  لقوات  كميـن  وهي    )1(

لمقتل واعتقال عدد كبيـر من أهالي محافظة درعا الذيـن توجهوا لفك الحصار المفروض على مدينة درعا بتاريخ 

.2011/4/29

)2(  بطلب من والد حمزة الخطيب.

)3(  المصور في قوات النظام والمنشق عنها، هرب حوالي 55 ألف صورة لضحايا التعذيب في معتقالت ومراكز التعذيب 

التابعة للمخابـرات السورية.

https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
https://www.hrw.org/node/108521
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تنفذها  التـي  القتل  عمليات  السورية(  المعتقالت  في  والتعذيب  الجماعية  الوفيات  الموتى«  تكلم  )»لو 
أجهزة املخابـرات السورية، وفي تقريـر منظمة العفو الدولية )»إنه يحطم إنسانيتك« التعذيب والمرض 
والموت في سجون سوريا(، والذي تناول أساليب التعذيب الممنهجة، ناهيك عن حاالت االغتصاب التـي 
كانت تتم في الفرع، وعمليات االبتزاز عبـر اعتقال النسوة والفتيات من أجل الضغط عليهن لالعتراف 
بأي �ضيء بخصوص ذويهن، أو للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم في مقابل إطالق سراح تلك النسوة 
والفتيات، وبالفعل شاهدنا أكثر من عملية تبادل بيـن قوات النظام تكون فيها نسوة وفتيات محررات 

مقابل ضباط وجنود لقوات النظام.

ويقول أحد المعتقليـن السابقيـن بفرع التحقيق في المزة في عام 2013 عن االنتهاكات التـي كانت 
 بيـن ثالث انفراديات وجماعّية واحدة، كنا 

ً
 وخمسيـن يوما

ً
ترتكب هناك: »أمضيت في هذا السجن واحدا

بالكالسيـن فقط،  كنا   ،
ً
بمتريـن ونصف طوال  

ً
متريـن عرضا بمساحة  االنفرادية، وهي   داخل 

ً
26 معتقال

 والنصف اآلخر ينام بوضعية القرفصاء، كان في هذه الزنزانة أب وولده، 
ً
نصف هذا العدد ينام واقفا

وفي الزنزانة املجاورة ولداه اآلخران، ذات صباح استفقنا على موت األب، وبعد ليلتيـن من القهر الذي 
! ... هكذا ببساطة، في هذا المعتقل أطفال معتقلون بسن 

ً
عاشه ولده في نفس الزنزانة مات االبن أيضا

 )بدي إمي...(، 
ً
 نفيق على صراخهم الهيستيـري ليال

ً
الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر، كنا دائما

المعتقل أجبـروا األخ على  المعتقل نساء تعانـي كل صنوف العذاب واالعتداء الجن�ضي، في هذا  في هذا 
اللواط بأخيه، في هذا المعتقل ال يوجد معتقلون وحسب إنما مشّوهون.. قشرة البيض أوحّبة الرز تمثل 
 علينا إن أبقيناها في أرض الزنزانة، فهي تجرحنا بسهولة، ولكثرة القذارة والوسخ والجرب وانعدام 

ً
خطرا

ألف  يموت  أن  المعتقل  يـرغب  المعتقل  هذا  في  مخيف.  بشكل  وتتقّيح  الجروح  تلتهب  والماء  الطهارة 
مرة داخل هذا المكان وال أن يأخذوه إلى مشفى الـ )601( بالمزة، فهو مسلخ بامتياز، في هذا المعتقل 
، وفي ثواٍن معدودة، وإال حل بنا غضب الشياطين، حيث يقومون 

ً
يسمح لنا بالخروج للحمام مرتيـن يوميا

بانتهاك خصوصياتنا ودمجنا بمخلفاتنا داخل الحمامات، كان في جسد أحد 130 جرٌح مقّيح رأيناها بأم 
للقذارة داخل  وإنما  للضرب،  لتّعرضه  الجروح غيـر عائدة  لنا، وهذه  أعيننا عندما كشف عن جسده 

المعتقل«.

البـريطانية)2(  والعقوبات  األوربية)1(،  للعقوبات  العميد عبدالسالم فجر محمود خاضع  أن  يذكر 
منذ عام 2011؛ وذلك إلشرافه المباشر على عمليات العنف التـي كان يقوم بها عناصر إدارة املخابـرات 
في  السابقة  المتحدة  الواليات  مندوبة  باور،  سامانثا  ذكرت  كما  السوري،  الشعب  أبناء  ضد  الجوية 
مجلس األمن اسمه ضمن قائمة بمسؤوليـن عسكرييـن من قوات النظام، قالت: إن تقاريـر موثقة تؤكد 
ارتكابهم جرائم حرب بحق المدنييـن السورييـن بأشكال عدة وتوعدتهم بالمالحقة عام 2016، مؤكدة أن 
الواليات المتحدة: »لن تدع من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه األعمال يختبئون خلف واجهة نظام 
بشار األسد، ويجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة«. وتؤكد المصادر أن إدارة املخابـرات الجوية أصدرت 

حتى نيسان 2016 حوالي 20 ألف مذكرة اعتقال بحق مواطنيـن سورييـن.

)1(  ترتيبه في العقوبات األوربية 132.

)2(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 184.

https://www.hrw.org/ar/report/2015/12/16/284536
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2445082016ARABIC.PDF
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
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جدول بأسماء الضباط المشرفيـن على فرع التحقيق في إدارة املخابـرات الجوية وعلى رأسهم العميد عبد 
السالم فجر محمود
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العميد غسان علي بالل

موقع الخدمة الحالي

 مديـر مكتب األمن في الفرقة الرابعة
قائد الفوج 555 مظلي

معلومات عامة

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2013قائد الفوج 555 مظلي1

2
مديـر مكتب األمن في الفرقة 

الرابعة
-

-ضابط في الفرقة الرابعة3

من  تقاعده  الجيش حتى  في   
ً
كان ضابطا بالل  أسرة عسكرية؛ فوالده علي  إلى  بالل  ينتمي غسان 

الخدمة العسكرية بـرتبة عميد، وبدأ غسان خدمته العسكرية ضمن المتدربيـن القلة مع ماهر األسد 
الذيـن أشرف على تدريبهم بشكل مباشر باسل األسد في كتيبة المهام الخاصة.

وترقى غسان بالل في الرتب العسكرية في الفرقة الرابعة حتى أصبح اليد اليمنى لماهر األسد، حيث 
تولى إدارة المكتب األمنـي في الفرقة الرابعة ليكون كاتم أسرار ماهر األسد ووسيطه التجاري، وكان له 
الدور الرئيس في تعريف رجل األعمال محمد حمشو بماهر األسد، ونشأ عن ذلك قيام عالقة تجارية 

بمئات مالييـن الدوالرات بيـن الطرفيـن فيما بعد.

 قبل أن يتعرف على ماهر األسد، ومن 
ً
كما أشرف غسان على تجارة أيمن جابـر والذي كان فقيـرا

)تم  سعودييـن  مستثمريـن  مع  الحديد  لدرفلة  العربية  الشركة  في  جابـر  أيمن  دخل  العالقة  تلك  خالل 
 بتهم تتعلق باالنتماء لتنظيم القاعدة(، حيث كان العميد غسان يتولى مهمة تلفيق 

ً
التخلص منهم الحقا

االتهامات لخصوم ماهر األسد التجارييـن.

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان غسان مديـر مكتب ماهر األسد، ومديـر 
المكتب األمنـي الخاص في الفرقة الرابعة بـرتبة عقيد، وللفرقة سجنها الخاص الذي يشرف عليه غسان 
معتقليـن  ويضم  األرض،  تحت  طوابق  أربع  من  ويتكون  سوريا،  في  المنسية  السجون  من  وهو  نفسه، 
الرابعة  الفرقة  تقوم  الذيـن  المدنييـن  به  يودع  وكان  سجالت،  أو  قيود  أية  دون  وعسكرييـن  مدنييـن 
التـي  المناطق  كافة  في  بها  تقوم  كانت  التـي  العسكرية  االقتحامات  خالل  أو  حواجزها،  على  باعتقالهم 

انتشرت فيها، وخاصة منها داريا ومعضمية الشام.
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في هذه األثناء تولى غسان بالل عمليات التعذيب الممنهج في سجن الفرقة والتـي أدت إلى مقتل 
عدد كبيـر من المعتقليـن تحت التعذيب، حيث كان يـرفض الحديث عن المعتقليـن في المفاوضات التـي 
جرت مع المعارضة في مدينتـي داريا ومعضمية الشام، لعلمه بتصفية أغلبهم أو تحويلهم إلى السجون 

التابعة ألفرع النظام.

أهاليها  تجويع  إلى  أدى  مما  المناطق  تلك  على  الجائر  الحصار  فرض  في  رئيس  دور  بالل  ولغسان 
ويعتبـر  مرة،  من  أكثر  في  الوجود  من  بإزالتها  هدد  التـي  وهو  األساسية،  الحياة  مقومات  من  وحرمانهم 
المسؤول الرئيس عن عمليات التهجيـر في معضمية الشام وداريا ومناطق الغوطة الغربية والتـي أدت إلى 

خروج عدد كبيـر من أهالي تلك المناطق نحو الشمال السوري.

إضافة  الرابعة  الفرقة  في  555 مظلي«  »الفوج  قيادة  بالل  غسان  العميد  تولى   2013 أواخر  وفي 
لمنصبه كمديـر لمكتب األمن في الفرقة، حيث أشرف على العمليات العسكرية التـي يقوم بها الفوج في 
المناطق التـي انتشر بها في ريف دمشق ودرعا وحماة، والتـي أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبيـر من أبناء 

 في مناطق ريف دمشق.
ً
الشعب السوري وخصوصا

وورد في شهادة ألحد الضباط المنشقيـن عن الفرقة الرابعة حول ما يدور بسجن الفرقة الرابعة 
 في هذا السجن يدل بياض جلودهم وطول لحاهم على أنهم لم يـروا نور الشمس 

ً
قوله: »شاهدت أشخاصا

منذ سنين، هذه السجون التـي جل ما يتمناه من يدخل إليها هو الموت، وكانت بإشراف المقدم حسيـن 
مريشة مديـر مكتب العميد غسان بالل، والسياف المساعد أول أبو يوشع«.

 للجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها بحق السورييـن، فقد تم إدراج العميد غسان بالل في قوائم 
ً
ونظرا

اإليـرانييـن والروس  يتمتع بعالقات جيدة مع  بأنه   
ً
والكندية)3(، علما البـريطانية)1( واألوربية)2(  العقوبات 

على حد سواء، وتتميز عالقته مع اإليـرانييـن بالبعد التجاري إضافة للبعد األمنـي والعسكري.

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 94.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 59.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 65.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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موقع الخدمة الحاليالعميد الدكتور غسان حداد

 مديـر مشفى الشهيد يوسف العظمة
املشفى 601 العسكري

 باسم مشفى املزة العسكري
ً
ويعرف أيضا

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

-مديـر مشفى 601 العسكري1

بعد تخرج أي طبيب في سوريا يقسم قسم الطبيب، وهو ما قام به الدكتور العميد غسان حداد 
مديـر مشفى 601 العسكري، لكنه حنث في يمينه...

الخاصة  الوحدات  قائد  المتقاعد علي حيدر  اللواء  فهو صهر  في حقه،   
ً
ليس مستغربا أمر  وهو 

( والذي ساهم في عمليات اإلبادة الجماعية بحماة وجسر الشغور وحلب وحمص خالل الفترة 
ً
)سابقا

.1982-1979

قوات  ارتكبتها  التـي  واالنتهاكات  الجرائم  في  المشاركيـن  أبـرز  أحد  حداد  غسان  العميد  وُيعتبـر 
العلوية(  للطائفة  أغلبهم  ينتمي  )الذي  الطبـي  وكادره  هو  ساهم  حيث  الحليفة،  والميليشيات  النظام 
األسعد،  الطبيب طه  العقيد  ذلك:  في  إلى مسلخ بشري، وساعده  العسكري   )601( المشفى  تحويل  في 
والعقيد حسيـن ملوك، والمساعد محمد ديوب، حيث أشرفوا على تعذيب وتصفية الجرحى من النشطاء 

والمتظاهريـن السلمييـن الذيـن تم إسعافهم في المشفى المذكور.

لتعذيبهم  األمن  أفرع  إلى  النشطاء  من  نجا  من  إحالة  على  وفريقه  غسان  العميد  أشرف  كما 
وتصفيتهم، وتمثل دوره األساسـي في التغطية على جرائم األفرع األمنية بحق أبناء الشعب السوري عبـر 
 في شهادات الوفاة 

ً
تزويـر أسباب الوفاة من »قتل تحت التعذيب« إلى »توقف القلب«، وظهر ذلك جليا

التـي بدأت قوات النظام بإرسالها عبـر دوائر النفوس لكافة املحافظات السورية في منتصف 2018.

ومن خالل المشفى )601( الذي يطلق عليه كذلك اسم »مشفى المزة العسكري«؛ مارس الدكتور 
العميد غسان حداد جرائم عديدة تم توثيق الكثيـر منها عبـر مقابالت فيديو)1(، أو عبـر شهادات مكتوبة 

ألشخاص بعضهم منشقون وبعضهم من المعتقليـن الذيـن كتبت لهم النجاة من هذه المشفى.

https://youtu.be/mvLMh7meYfY :1(  مقابلة مع معتقل سابق وشهادته حول مشفى 601 العسكري(

https://youtu.be/mvLMh7meYfY
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فإن:  صخر،  بأبـي  نفسه  لقب  والذي  العسكري  مشفى 601  عن  المنشقين)1(  أحد  لشهادة   
ً
ووفقا

»الشبيحة كانوا يأتون بالمعتقليـن من الفروع املختلفة، وكانت حالة أغلبهم مزرية، والمعتقلون كانوا في 
البداية ولمدة سنة يوضعون في المشفى الجديد الخاص بالمر�ضى، إذ تم تخصيص غرفتيـن في كل طابق 
لالعتقال، وبعد ذلك قرروا نقل الموقوفيـن إلى ما يسمى بقسم الرضوض في البناء القديم، وكشف أن 
ومهمة  متواصل،  بشكل  تعذيبهم  على  يتعاونون  كانوا  النظافة  وعمال  واملجنديـن  والممرضيـن  األطباء 
الممرضيـن آنذاك بالنسبة للتعامل مع الموقوفيـن باإلضافة للتعذيب هو نقل المتوفيـن منهم للبـراد، وكان 
 في المناوبة الواحدة التـي تمتد عادة 8 ساعات«.

ً
 أو شرابا

ً
يمنع عليهم إعطاء هؤالء الموقوفيـن دواًء أو طعاما

ينقلون ما يقارب 30 جثة،  التمريض كانوا  في شهادته أن »الممرضيـن بقسم  أبو صخر  وكشف 
: » ال نأخذ جثة إلى البـراد ونعود 

ً
وأنهم كانوا في حالة نقل مستمرة لمن يموت من هؤالء الموقوفين«، مؤكدا

إلى المشفى أحياء ويموتون تحت التعذيب«،  إال ويكون قد توفى شخص آخر... كان الموقوفون يأتون 
 أن 90 % من هؤالء كانوا يموتون ألسباب عدة، أولها الفشل الكلوي الناتج عن ضرب الموقوف 

ً
مضيفا

 في عملها، وبالتالي عدم قدرة الجسم على تصريف السموم.
ً
 وظيفيا

ً
على منطقة الكلى مما يسبب فشال

والبناء  الجديد  البناء  بيـن  يصل  كان   601 المشفى  في  نفق  وجود  عن  صخر«  »أبو  وكشف 
تنقل  كانت  النفق  هذا  طريق  وعن  األرض،  تحت  الجثث  حفظ  بـرادات  توجد  حيث  فيه،  المستحدث 
، ومربوط اليديـن والرجليـن 

ً
 تماما

ً
هذه الجثث، والموقوف منذ دخوله المشفى إلى أن يموت يظل عاريا

الثالث  الطابق  ضمن  غرف  في  ُيودُعون  المعتقلون  كان  معصوبتان...)2(  وعيناه  السريـر،  إلى  بسالسل 
والرابع والخامس. مما يعنـي أن هناك ما ال يقل عن 150 إلى 200 جثة في اليوم«.

تم  أن  بعد  العسكري  الناجيـن من مشفى 601  أحد  الناصر«  يقول »محمود  أخرى؛  وفي شهادة 
 حتى وصلنا إلى قسم اإلسعاف 

ً
 وشتما

ً
أسره)3(: »في سيارة االعتقال بدأت جولة جديدة من التعذيب ضربا

في المشفى 601، ومن قسم اإلسعاف وضعت على كرسـي متحرك إلى غرفة كانت كما تبدو هادئة لكنها 
مليئة بالموقوفيـن المصابين، وهناك قيدوا يدي اليسرى وقدمي اليمنى بالجنزيـر إلى جانب معتقل آخر 
أِع  ولم  وانغلقت عيناي  بالتورم  األول أصيب جسدي  اليوم  وفي  يتجاوز عرضه 80 سم،  على سريـر ال 
رأسـي   على 

ً
بعصا  

ً
وانهال علي ضربا بالمعتقليـن  الخاصة  المفرزة  رئيس  التالي جاء  اليوم  وفي  ما حولي... 

ألنـي كنت أتكلم مع الطبيب وعندها تعلمت أول درس، ممنوع التكلم مع الطبيب... بقيت في تلك الغرفة 
الطعام، كان عبارة عن وجبة  أتلمس  الطعام لعلي أموت، وبعد ذلك بدأت  تناول  قرابة أسبوع أرفض 
لشخصيـن ال تكفي لشخص واحد وكان علي أن أطعم جاري ألنه مصاب بيديه... كان صراخ الشبيحة من 
عناصر أمن وأطباء وممرضيـن وموزعي طعام وعمال نظافة يكسر هدوء الغرفة إذ كانوا ينهالون بالشتم 
والضرب على جراحنا دون أن يصدر منا صراخ أو أنيـن ألن ذلك سوف يستفز الشبيحة ويضربوننا أكثر، 

 منه أنها اليمنى وأنـي أطلقت النار بها«.
ً
وقام أحدهم بكسر سبابتـي اليسرى ظنا

)1(  شهادة حصل عليها فريق »مع العدالة« مباشرة.

https://youtu.be/JlaxlF1LgHQ :2(  مقطع فيديو مسرب من داخل المشفى 601 العسكري(

)3(  أصيب محمود خالل معركة مع قوات النظام وبعد أسره تم نقله للمشفى 601 العسكري.

https://youtu.be/JlaxlF1LgHQ
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على  مجنزريـن  توزيعهم  وتم  الضمادات،  مشفى  إلى  محمود  ومنهم  المعتقليـن  نقل  تم  فترة  وبعد 
 أنه كان 

ً
األسّرة، فكان سريـره بجانب النافذة، حيث كان يسمع أصوات تعذيب في المهاجع األخرى، مؤكدا

 في 
ً
 في العظام وتموتا

ً
يتعرض بشكل يومي مع رفاقه لتعذيب بواسطة )بوري حديد( كان يسبب كسورا

الجلد، ويأتـي بعدها جنزيـر الحديد الذي كان يطوى ويتم ضرب المعتقليـن به، وتبدء طقوس التعذيب في 
المشفى بإدخال المعتقليـن إلى ممر طويل وإجبارهم كي يستلقوا على األرض، ثم يجتمع عليهم الشبيحة 
ويبدؤون حفلة التعذيب التـي تتراوح مدتها حسب األوضاع السياسة والعسكرية خارج المعتقل، ويسمون 
 منهم ويوثقونه بالسالسل الحديدية 

ً
هذا الطقس »الضيافة«، حيث كان الشبيحة يأتون بمن بقي حيا

 مفقوءة أو 
ً
 أو عينا

ً
 كلويا

ً
 أو فشال

ً
على السريـر مضيفيـن إلى إصابته -التـي قد تكون بسيطة- إما كسورا

صدمة نفسية تجعله يفقد اإلحساس بمحيطه، وهذه اإلصابات تحول دون إعادته إلى فرع التحقيق، بل 
تقوده إلى الموت شبه املحتوم«.

ويؤكد »محمود« أن حفالت التعذيب ال ترتبط بفترة زمنية معينة من الليل أو النهار، إذ يحصل 
ون قيوده ويسحبونه إلى ممر المشفى ليكون 

ّ
 ما، ويفك

ً
أن يأتـي الجالدون إلى القاعة، فيختارون معتقال

كانوا من  المعتقليـن  أن: »غالبية  إلى   
ً
الموت، مشيـرا الوسائل حتى  الليل يضربونه بشتى  في  لهم  تسلية 

الشباب مع قليل من األطفال دون سن 15، وعدد ال بأس به من الشيوخ فوق سن 80، أما من يموتون 
منهم فيتم تكديسهم في مراحيض المشفى ريثما تأتـي سيارة لتأخذهم إلى حيث يتم دفنهم«.

 له أن قصة تحول المشفى إلى »مسلخ« بدأت 
ً
 مستعارا

ً
وأكد شخص اختار اسم »سليمان« اسما

إبان اندالع االحتجاجات السلمية في منتصف آذار 2011، حيث حصل استنفار أمنـي شديد في المشفى 
على خلفية ورود أكثر من 45 جثة تعود لمتظاهريـن »سلمييـن« قتلوا بـرصاص الجيش واألمن وميليشيا 
الشبيحة، فتم وضع بعض الجثث في بـرادات المشفى فيما بقيت عشرات الجثث مرمية في إحدى الغرف 
بسبب عدم استيعاب البـرادات لهذه األعداد، ليتم ترحيلهم بعد ذلك إلى مكان مجهول، وبعد ذلك بدأت 
أفواج الجرحى من المتظاهريـن تزداد، وغص المشفى بالمئات منهم، مما اضطر إدارة المشفى لتحويل 
 
ً
أحد أقسام المبنى القديم في »601« إلى سجن، حيث تم تجهيز »قسم الرضوض«، الذي كان مهجورا

بسبب نقله إلى المبنى الجديد. وقامت إدارة المشفى بتسييج القسم وتقسيمه إلى عدة زنزانات بحيث 
يكون لكل فرع أمن زنزانة خاصة بموقوفيه الجرحى.

ويضيف »سليمان« أن إدارة المشفى كانت تضع كل جريحيـن في سريـر واحد، يتم تقييدهما على 
، ويتلقى الجرحى معاملة سيئة من قبل الكادر الطبي، إضافة إلى قيام عمال النظافة الذيـن 

ً
السريـر سويا

ينتمون لشركة تنظيف »خاصة« تابعة البن خال األسد »رامي مخلوف« بضرب الجرحى وإهانتهم.

ويـروي »سليمان« كيف يتم التعامل مع الجرحى الذيـن فارقوا الحياة داخل »قسم الرضوض« نتيجة 
سوء الرعاية الطبية، إلى جانب الجثث التـي تصل إلى المشفى من كافة األفرع األمنية في دمشق، حيث 
يتم تجميعها وتكديسها في رحبة الباصات التـي تقع داخل مشفى »601«، إلى أن يقوم الطبيب الشرعي 
بالكشف عليها وتسجيل تقريـر طبـي يؤكد أن صاحب الجثة قد فارق الحياة نتيجة جلطة دماغية، أو 
 آثار التعذيب الواضحة على جسد المتوفى. ويـردف »سليمان«: »يقوم 

ً
احتشاء، أو سكتة قلبية، متجاهال
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الطبيب بعد ذلك بكتابة رقم الجثة على جبيـن المتوفى أو صدره، وتحته رقم الفرع الذي توفي فيه)1(، 
بحيث  منه،  جاء  الذي  الفرع  قبل  من  الجثة  مع  مة 

ّ
المسل الشخص  بيانات  على   

ً
معتمدا تقريـره  ويعد 

ُيذكر في التقريـر االسم الثالثي للمتوفى وكامل المعلومات عنه، ليقدمها بعد ذلك للمقدم )شادي رزق 
زودة( الضابط المسؤول عن إحصاء أسماء القتلى، والذي يقوم بدوره بترحيلها عبـر كمبيوتر موجود 
... ثم تقوم إدارة المشفى بالتنسيق مع مخابـرات النظام 

ً
ضمن مكتبه داخل المشفى وأرشفتها إلكترونيا

لترحيل جثث األشخاص الذيـن يموتون داخل المشفى، وآخريـن يتم جلبهم إليه من األفرع األمنية بعد أن 
فارقوا الحياة نتيجة التعذيب الشديد من خالل نقلها بواسطة سيارة شحن صغيـرة مغلقة، بعدها يقوم 
عناصر المشفى املجندون بتغليف الجثث بأكياس نايلون شفافة، وتحميلها داخل السيارة وتكديسها 
 
ً
مثل أعواد الثقاب... وال تستدعى سيارة املخابـرات إال في حال بلغ عدد الجثث قرابة ثالث مئة جثة، الفتا

 داخل األفرع 
ً
يوميا يموتون  الذيـن  وبالتالي يصل عدد األشخاص  يومين،  تأتـي كل  السيارة كانت  أن  الى 

.»
ً
األمنية في دمشق وحدها إلى 150 شخصا

جديـر بالذكر أن ما يقع في المشفى 601 العسكري، يقع كذلك في مستشفيات أخرى تابعة للنظام 
مثل مشفى تشريـن العسكري، حيث تحدث تقريـر القناة الرابعة اإلنكليزية)2( والذي تم بثه في بداية شهر 
آب من عام 2018، عن وثائق تعرضت للحديث عن الوفيات داخل المشفى 601 العسكري، والتـي تم 
تصنيفها على أنها »سكتات قلبية« لكن الحقيقة هي عكس ذلك، حيث كانت أغلب الوفيات ناتجة عن 
التعذيب الجسدي والنفسـي إما في المعتقالت أو على أسرة المشفى 601 العسكري والذي يديـره الدكتور 

العميد غسان حداد الذي شابه بشار األسد في مهنتـي الطبابة وقتل البشر في آن واحد.

الدكتور العميد غسان حداد مع وفد من منظمة حمامة السالم!

 من خالل صور »قيصر«.
ً
)1(  وهو ما تم إثباته الحقا

https://youtu.be/4jJBtFrTqcg )7:29 2(   تقريـر القناة الرابعة اإلنكليزية )لمشاهدة الوثيقة انتقل للدقيقة(

https://youtu.be/4jJBtFrTqcg
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العميد صالح العبدهللا

موقع الخدمة الحالي

ضابط العمليات في قوات النمر

معلومات عامة

مكان الوالدة: طيبة-صافيتا- طرطوس 1967

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2015مسؤول العمليات في قوات النمر1

2015معاون العميد سهيل الحسن2

3
رئيس اللجنة األمنية والعسكرية 

في محردة
2012

4
قائد الكتيبة 244-اللواء 121 

ميكا-الفرقة السابعة
2011

الجيش  في  السابعة  الفرقة  إلى  فرزه  وتم   ،1985 عام  الحربية  بالكلية  العبدالله  صالح  التحق 
السوري المتمركزة في ريف دمشق.

 للكتيبة 244 التابعة 
ً
ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان صالح العبدهللا قائدا

للواء 121 ميكا في الفرقة السابعة بـرتبة عقيد.

بدرعا،  العمري  الجامع  اقتحام  في عملية  إشراكه  تم  فقد  للنظام؛  الدموي ووالئه  لسجله   
ً
ونظرا

.  كما 
ً
حيث تم قتل واعتقال األهالي الذيـن كانوا معتصميـن في ساحته وبلغ عدد القتلى حينها 31 مدنيا

شارك في عمليات االقتحام التـي وقعت في محافظة درعا حتى نقله مع كتيبته إلى مدينة حماة في شهر 
، وإصابة عدد 

ً
تموز 2011، حيث شارك في اقتحام المدينة )2011/7/31(، ما أدى إلى مقتل 95 مدنيا

لمنطقة  والعسكرية  األمنية  للجنة   
ً
قائدا تعييـنه  تم  االقتحام؛  ذلك  إثر  وعلى  المدينة.  أهالي  من  كبيـر 

 
ً
محردة التابعة لحماة، حيث تمركز في ديـر مار جرجرس)1( غرب مدينة محردة، واتخذ من الديـر مركزا

لعمليات القصف على كامل ريف حماة الشمالي، والتـي نتج عنها مقتل المئات وتهجيـر عشرات اآلالف 
من أهالي تلك المناطق.

)1(  ديـر مار جرجس: ديـر عبادة ألتباع الديانة المسيحية، ساعد موقعه المرتفع وإشرافه على كامل ريف حماة الشمالي 
على استهداف كامل بلدات وقرى ومزارع الريف من قبل قوات النظام، وأدى استخدامه لمقتل وجرح عدد كبيـر من 
أهالي ريف حماة الشمالي، كما فشلت كافة محاوالت مقاتلي المعارضة بالوصول إليه وتحييده عن قصف المدنييـن.
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كما شارك صالح العبدهللا في عمليات اقتحام: حلفايا، وكفرنبودة، وكرناز، واللطامنة، وكفرزيتا، 
 عن املجازر التـي ارتكبها عناصر النظام في 

ً
 مباشرا

ً
وصوران والقرى والبلدات املحيطة، ويعتبـر مسؤوال

، تم توثيق 51 منهم، 
ً
تلك المناطق، وخاصة مجزرة اللطامنة )2012/4/7( التـي راح ضيحتها 70 مدنيا

فيما لم يتم التعرف على 20 جثة محترقة وغيـر واضحة المعالم.

، عن عدد من املجازر التـي وقعت تحت إمرته في تلك الفترة 
ً
 مباشرا

ً
ويعتبـر صالح عبدهللا مسؤوال

أبـرزها: 

، وعدد من القتلى 
ً
، ونحو 15 مفقودا

ً
* مجزرة القبيـر )2012/6/6( والتـي راح ضحيتها 78 قتيال

الذيـن ُحرقت جثثهم ولم يتم التعرف على هوياتهم.

* مجزرة التريمسة )2012/7/12( والتـي راح ضحيتها 305 مدنييـن وأكثر من 300 جريح، نتيجة 
قصف البلدة بالدبابات والرشاشات الثقيلة ومن ثم اقتحامها.

 جراء القصف العنيف على منازل 
ً
* مجزرة حلفايا )2012/12/16( والتـي راح ضحيتها 25 قتيال

المدنييـن بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، وتمت العملية باالشتراك مع قائد اللجان الشعبية في مدينة 
محردة سيمون الوكيل.

جراء  سيدات،  و7  أطفال   4 بينهم   ،
ً
قتيال  17 ضحيتها  راح  والتـي   )2014/2/9( الجلمة  مجزرة   *

اقتحام عناصر الحواجز األمنية للقرية وإطالق النار على المدنييـن.

* مجزرة معرزاف )2014/8/1( والتـي راح ضحيتها عشرة قتلى، منهم 3 سيدات و6 أطفال، وذلك 
نتيجة استهداف البلدة بقذائف المدفعية والدبابات.

* مجزرة اللطامنة )2016/1/14( والتـي راح ضحيتها 6 أشخاص وأصيب العشرات من المدنييـن 
جراء القصف المدفعي للمدينة، وكذلك مجزرة كفرزيتا التـي راح ضحيتها 5 مدنييـن من عائلة واحدة 

بينهم 3 سيدات نتيجة استهداف البلدة بقذائف المدفعية من قوات النظام المتمركزة بديـر محردة.

الزارة وقلعة  بلدة  السيطرة على  إلى  أدت  والتـي  العسكرية  العمليات  في  العميد صالح  كما شارك 
لبنان،  المنطقة نحو  الغربـي والتـي أدت لمقتل ونزوح عدد كبيـر من أهالي هذه  بـريف حمص  الحصن 

وشارك في العمليات العسكرية في حلب وفي فتح طريق خناصر، ومعارك إدلب وجسر الشغور.

 للجرائم والعمليات المشتركة التـي نفذها العقيد صالح العبدهللا مع العميد سهيل الحسن، 
ً
ونظرا

 للحسن، ثم أصبح ضابط العمليات في قوات النمر، وتمت ترقيته في 2016/1/1 
ً
فقد ُعيـن صالح معاونا

إلى رتبة عميد، وأصبح يلقب بالسبع. وفي هذه الفترة شارك صالح العبدهللا بصفته ضابط عمليات هذه 
الشمالي،  الالذقية  ريف  معارك  وفي   ،2016 عام  من  الثانـي  النصف  في  حلب  مدينة  معارك  في  القوات 
الشرقية ومعارك  الغوطة  الرقة وديـرالزور، ومعارك  في 2017، وفي معارك  الشرقي  ومعارك ريف حلب 

درعا 2018. 

قوات  ارتكبتها  التـي  الجرائم  كافة  في  الحسن  سهيل  العميد  مع  العبدهللا  صالح  العميد  ويشترك 
النمر، وفي عدد مشترك من الجرائم التـي تم ارتكابها في حماة وريفها الشمالي قبل تشكيل هذه القوات.
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صورة تجمع العميد صالح العبدهللا مع العميد سهيل الحسن
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العميد فايز بدور

موقع الخدمة الحالي
ضابط في الوحدات الخاصة

معلومات عامة

مكان الوالدة: الالذقية

 االختصاص: الوحدات الخاصة
الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2011قائد كتيبة في الوحدات الخاصة1

ينحدر فايز بدور من محافظة الالذقية، وقد التحق في القوات المسلحة منذ مرحلة مبكرة، حيث 
تخرج في الكلية الحربية، وتم تنسيبه بعد ذلك في الوحدات الخاصة.

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ تم فرز العميد فايز مع كتيبة الوحدات الخاصة 
التـي يقودها إلى محافظة حماة، حيث اتخذ من مبنى المكننة الزراعية بمدينة حماة الواقع على مفرق 
 لكتيبته، وقام بوضع حاجز للكتيبة على مفرق السلمية، وكان على عالقة وطيدة بالعميد 

ً
السلمية مقرا

سهيل الحسن الذي كان يـرأس قسم العمليات الخاصة في إدارة املخابـرات الجوية آنذاك، حيث اشتركا 
في تنفيذ عمليات اقتحام المدن والبلدات بمحافظة حماة، وحصال على تفويض كامل من رئيس اللجنة 
من  العديد  تنفيذ  على  ساعدهما  مما  املحمود)1(،  يحيى  وجيه  اللواء  آنذاك  بحماة  والعسكرية  األمنية 

املجازر وارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنييـن في مدينة حماة وأريافها.

ويشترك العميد فايز بدور مع كل من: العميد سهيل الحسن، واللواء وجيه يحيى املحمود، والعميد 
حسن مرهج قائد اللواء 33 دبابات التابع للفرقة التاسعة، والعميد جمال يونس قائد الفوج 555 التابع 
للفرقة الرابعة، والعقيد صالح العبدهللا قائد الكتيبة 244 التابعة للواء 121 ميكا في الفرقة السابعة، 
في كافة الجرائم واالنتهاكات التـي تمت بمدينة حماة وريفها خالل الفترة 2011-2016، ومن أبـرز الجرائم 

التـي تورط في ارتكابها العميد فايز بدور: 

العقيد  بقتل  المسلحيـن  من  مجموعة  قيام  إثر  وعلى   )2012/4/24( األربعيـن  مشاع  مجزرة   -

)1(   اللواء وجيه يحيى املحمود، كان قائد الفرقة 18 دبابات ورئيس اللجنة األمنية والعسكرية في محافظة حماة لفترة 

طويلة.
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الرابعة  للفرقة  التابع   555 الفوج  مرتبات  من  وكالهما  إسماعيل  جهاد  أّول  والمساعد  زيتون  محمود 
 18 ضحّیتھا  راح  مجزرة  ارتكاب  تم  لكمين  تعرضهما  نتيجة  حماة  بمدینة  المزراب  جسر  من  بالقرب 
الخاّصة  العمليات  -قسم   555 )الفوج  من  بمشاركة  العشرات  وإصابة  األبـرياء  المدنييـن  من   

ً
شخصا

وإطالق  الحي  باقتحام  بحماة(  الخاّصة  المھام  بحماة-كتیبة  العسكري  األمن  الجوية-فرع  باملخابـرات 
الرصاص بشكل عشوائي.

 من أهالي المدينة.
ً
- مجزرة صوران )2012/5/20( والتـي راح ضحّیتھا 34 قتيال

 لم ُيعرف مصيـرهم بينهم 
ً
، و15 مفقودا

ً
- مجزرة القبيـر )2012/6/6( والتـي راح ضحيتها 78 قتيال

فتيات وأطفال.

- مجزرة التريمسة )2012/7/12( والتـي راح ضحيتها 305 قتلى، وأكثر من 300 جريح جراء قصف 
المدينة باألسلحة الثقيلة ومن ثم اقتحامها.
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معلومات عامةالعميد محمد خلوف

مكان الوالدة: عسال الورد-ريف دمشق

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

رئيس فرع فلسطين1
 - 2009

2014

2
قائد حرس الحدود - منطقة 

التنف
2007

3
 شعبة املخابـرات العسكرية

فرع بيـروت - لبنان
2004

 للواء جامع جامع في فرع 
ً
خدم العميد محمد خلوف في شعبة املخابـرات العسكرية، حيث كان نائبا

شعبة املخابـرات العسكرية في العاصمة اللبنانية بيـروت.

وُيعد العميد محمد مخلوف أحد أبـرز المتهميـن بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانـي األسبق رفيق 
الحريـري حيث ورد اسمه في قوائم الشخصيات السورية المتورطة بذلك، إضافة لذكره باالسم من قبل 

الشهود في قضية التحقيق بمقتل الحريـري.

التنف عام 2007  في منطقة  الحدود   لحرس 
ً
قائدا العميد خلوف  ُعيـن  إلى سوريا؛  ولدى عودته 

املخابـرات  لشعبة  التابع  فلسطين«  »فرع  باسم  والمعروف   »235 »الفرع  رئاسة  تولى  ثم  سنتين،  لمدة 
العسكرية عام 2009. 

ولدى اندالع االحتجاجات الشعبية في آذار 2011؛ أصبح العميد خلوف أحد أبـرز أعمدة اإلجرام 
في المؤسسة األمنية، حيث شهد »فرع فلسطين« في الفترة 2011-2014، سلسلة من أسوأ االنتهاكات 
التـي ارتكبها عناصر املخابـرات العسكرية في سوريا، من قتل تحت التعذيب وامتهان للكرامة اإلنسانية، 
عن  المباشر  المسؤول  خلوف  محمد  العميد  ويعتبـر  الجبين.  لها  يندى  التـي  الممارسات  من  وغيـرها 
 
ً
الجرائم التـي ارتكبها عناصر الفرع تحت إدراته حتى نقله إلى الالذقية وتعييـن العميد ياسيـن ضاحي خلفا

له في نيسان 2014.

وقد وثق تقريـر صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش )2012( بعنوان »أقبية التعذيب االعتقال 
التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011«)1( مجموعة 

https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336 :1(   تقريـر المنظمة(

https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
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من االنتهاكات التـي ارتكبها عناصر الفرع بحق المعتقليـن تحت إشراف العميد محمد خلوف بحق الرجال 
الطبية  الرعاية  من  والحرمان  والتجويع  الممنهج  والتعذيب  العشوائي  الضرب  ذلك  في  بما  والنساء، 

.
ً
واالعتقال في ظروف سيئة جدا

وروى أحد المعتقليـن الناجيـن من الفرع )علي بسام عرفات( بعض ما شاهده بقوله: »مع كل يوم 
، كان يتناهى إلى مسامعي من خالل المنفردات املجاورة، أن ستة معتقليـن قد فارقوا الحياة، حيث 

ً
تقريبا

يقوم أحد المعتقلين، ويطلق عليه لقب »الشاويش«، بمناداة السجان عدة مرات، بعبارة »يا سيدي في 
واحد سلم اللوحات« أي: إنه فارق الحياة، وذلك إما بسبب عمليات التعذيب التـي تعرض لها من قبل 
املحققين، أو من قبل أحد المعتقليـن المتواجديـن بيننا -الشاويش- حيث يتلقى هؤالء األوامر بتصفية 
بعض المعتقلين، وكمكافأة لهم يعطونهم زيادة في الطعام، وفي حال مخالفة األوامر فإن حياتهم تصبح 
على املحك، وهؤالء كانوا يبثون الرعب في نفوسنا أكثر من السجانيـن أنفسهم باعتبار أنهم كانوا يعيشون 
 على أكثر 

ً
بيننا... خالل فترة اعتقالي في فرعي )227( وفرع فلسطيـن )235( في مدينة دمشق، كنت شاهدا

ة تعود لمعتقليـن قضوا تحت التعذيب، كما أننـي تعرضت لشتى أنواع التعذيب، ابتداًء 
ّ
من )500( جث

من الضرب بالع�ضى على كامل جسدي أو حتى على األماكن الحساسة، وانتهاًء باستخدام الكهرباء، وكنت 
أسمع صوت ضحكات السجانيـن الذيـن يشرفون على تعذيبي«.

وفقدان  بالجنون  المعتقليـن  بعض  إصابة  فلسطين«  »فرع  في  السابقيـن  المعتقليـن  أحد  وأكد 
أفواههم  في  بالستيكية  بأكياس  بعضهم  بـربط  الفرع  عناصر  وقيام  التعذيب،  جراء  والتركيز  الذاكرة 

كلجام، وربطها خلف رؤوسهم حتى يالقوا حتفهم، من غيـر أن يقدموا لهم أي رعاية صحية.

كما تم توثيق مقتل عدد كبيـر من المعتقليـن تحت التعذيب في »فرع فلسطين« خالل تلك الفترة 
ظهر آثار التعذيب المروع بحق القتلى)1(.

ُ
 ت

ً
من قبل الشاهد قيصر، الذي نشر صورا

ومن أساليب التعذيب التـي اشتهر بها الفرع:

* التحرش الجنسـي واالغتصاب، وإدخال قارورات زجاجية في دبـر المعتقل.

* التعذيب بالصعق الكهربائي في مناطق حساسة من الجسم.

* المنع من النوم ألكثر من ثالثة أيام متواصلة.

 عدة أيام، وهي طريقة تعذيب يطلق عليها 
ً
* ربط أيدي المعتقل وتعليقه بالسقف وإبقائه واقفا

اسم »الشبح«.

* وضع المعتقل داخل عجلة سيارة وظهره لألسفل باتجاه العجلة، مع تقييد يديه ووضعهما خلف 
رأسه، ورأسه وقدماه في الدوالب، وضربه حتى ينزف دمه، وهي طريقة تعذيب يطلق عليها »الدوالب«.

* النوم في غرفة مليئة بالماء لعدة ليال، وفي أجواء البـرد القارص.

* ربط ظهر المعتقل على كرسـي معدنـي متحرك والضغط بشدة على عموده الفقري وأطرافه، ما 

https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=7 :1(  لالطالع على الصور(

https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=7


322

يؤدي إلى كسر الفقرات، وإحداث شلل مؤقت في األطراف وارتفاع ضغط الدم، وهي طريقة تعذيب يطلق 
عليها »الكرسـي األلماني«.

تؤكد  حيث  نفسه؛  الفرع  في  التعذيب  تحت  الفلسطينييـن  من  كبيـر  عدد  قتل  توثيق  تم  كما 
اإلحصائيات مقتل 520 فلسطينـي تحت التعذيب في »فرع فلسطين« منذ مارس 2011 وحتى تموز من 

عام 2018.

وباإلضافة إلى الجرائم التـي وقعت تحت إشرافه في فرع فلسطين؛ فإن العميد محمد خلوف يعتبـر 
أحد أبـرز المسؤوليـن عن تفجيـر حي القزاز بدمشق، حيث تم تفجيـر سيارتيـن مفخختيـن تحويان أكثر 
بدمشق،  الدوريات  فرع  أمام   2012/5/10 الخميس  يوم  صبيحة  المتفجرات  من  غرام  كيلو  ألف  من 
فيه  قتل  الذي  التفجيـر  هذا  في  النظام  تورط  مسربة  وثائق  كشفت  النصرة  بجبهة  التهمة  لصق  وبعد 
 كبيـرة بالمنازل السكنية واملحالت التجارية 

ً
 وسقط فيه مئات الجرحى، وألحق أضرارا

ً
أكثر من 70 مدنيا

والمدارس والمعاهد والكليات الجامعية املحيطة بالفرع.

ونتيجة للجرائم التـي تم توثيق ارتكابه لها بحق المدنييـن؛ فقد تم إدراج العميد محمد خلوف في 
الفترة  خالل  فلسطيـن  لفرع  ترؤسه  فترة  طوال  والكندية،)3(  واألوربية)2(  البـريطانية)1(  العقوبات  قوائم 

.2014-2009

واللواء محمد  رئيس فرع فلسطين،  العميد محمد خلوف  بيـن  في األسماء  تشابه  مالحظة: هناك 
خلوف رئيس هيئة اإلمداد والتموين، والذي انشق عن النظام عام 2013.

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 173.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 130.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 137.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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العميد شفيق مصة

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع املداهمة واالقتحام، الفرع 215

شعبة املخابـرات العسكرية

معلومات عامة

مكان الوالدة: الزارة ريف حماة الجنوبـي 1956

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
 رئيس فرع املداهمة واالقتحام

الفرع 215
شعبة املخابـرات العسكرية

2011

ولد محمد شفيق مصة عام 1956 في بلدة الزارة، وهي إحدة القرى العلوية بـريف حماة الجنوبي، 
المداهمة  تولى رئاسة فرع  المناصب حتى  في  السلك األمنـي منذ مرحلة مبكرة، حيث تدرج  في  وانخرط 
شوكت  آصف  رئاسة  تحت  كان  والذي  العسكرية،  املخابـرات  لشعبة  التابع   »215 »الفرع  واالقتحام 

آنذاك.

المتظاهريـن  قمع  في  شفيق  العميد  شارك  2011؛  آذار  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
في مركز  في حي كفرسوسة  الفرع  تولى من مقر  المداهمة، حيث  في  »الفرع 215«   عن 

ً
بصفته مسؤوال

العاصمة دمشق اإلشراف على عناصر فرعه في عمليات المداهمة وقمع المظاهرات في أحياء دمشق، 
والقيام باعتقال المدنييـن بصورة عشوائية. 

كما مارس عناصر الفرع تحت إشرافه جرائم التعذيب الممنهج ضد المعتقلين، ما أدى إلى مقتل 
تحت  فيه  الوفيات  لكثرة  الموت«  »فرع  يسمى  أصبح  الذي   »215 »الفرع  في  المدنييـن  من  كبيـر  عدد 

التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية. 

وقد عانى أهالي حي دمر بصورة خاصة من جرائم هذا الفرع، حيث تم توثيق مقتل أكثر من 1200 
. ولم تقتصر عمليات القتل تحت 

ً
 عن اعتقال وتعذيب وتغييب اآلالف قسريا

ً
معتقل من أبناء الحي فضال

 من المدنييـن الذيـن تم 
ً
 كبيـرا

ً
التعذيب على أبناء دمشق، بل امتدت جرائم »الفرع 215« لتشمل عددا

جلبهم للتحقيق من كافة املحاظفات، وخاصة من درعا وحلب وحمص شرقي الفرات.

 جراء التعذيب 
ً
 لشهادة أحد الناجيـن من الفرع؛ فقد كان يموت كل يوم حوالي 25 معتقال

ً
ووفقا

الممنهج، وكان يتم اإللقاء بجثثهم فيما يعرف بـ »عنبـر الموتى«.
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ممن   
ً
ومعتقلة  

ً
معتقال  65 شهادة  اإلنسان«)1(  لحقوق  السورية  »الشبكة  عن  صادر  تقريـر  ونقل 

عناصر  قبل  من  اإلنسانية  غيـر  والمعاملة  المعاناة  شدة  عن  فيها  تحدثوا   ،»215 »الفرع  من  خرجوا 

الفرع، والتـي أودت بحياة اآلالف من المعتقلين.

وفي إحدى جرائم القتل الجماعي؛ أكد شهادات الناجيـن قيام العميد شفيق بإصدار أوامر مباشرة 

بإعدام كامل المعتقليـن في أحد المهاجع نتيجة تف�ضي مرض الطاعون بهم، وأصبحت تعرف هذه الحادثة 

باسم »مجزرة الطاعون«.

كما وثق تقريـر صادر عن منظمة »هيومن رايتس ووتش« )2012( بعنوان »أقبية التعذيب االعتقال 

التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011«،)2( االنتهاكات 

الواقعة في »الفرع 215«.

وقد تحدثت سفيـرة الواليات المتحدة األمريكية السابقة في مجلس األمن، سامانثا باور )2016(، 

عن عمليات التعذيب التـي وقعت في »الفرع 215« وعن دور العميد شفيق مصة في تلك الجرائم، قائلة: 

أن   
ً
أيضا اعلموا  سوريا:  في  والتعذيب  االحتجاز  مراكز  في  العامليـن  السجون  ومسؤولي  لآلمريـن  »نقول 

مراكز  في  والتعذيب  المعاناة  إنهاء  االسد  نظام  على  يجب  ستحاسبون...  وأنكم  يـراقب  الدولي  املجتمع 

ضمنهم  من  السورييـن،  من  اآلالف  عشرات  احتجاز  يواصل  فالنظام  سوريا  أنحاء  جميع  في  االحتجاز 

نساء، وأطفال، وأطباء، وعمال إغاثة، ومدافعون عن حقوق اإلنسان، وصحفيون،ويعرض الكثيـر منهم 

أيـن يقع التعذيب وأيـن يستمر في الحدوث،  للتعذيب والعنف الجن�ضي، ولظروف غيـر إنسانية. نعرف 

التابع  التحقيق  وفرع  و251؛   ،235  ،227  ،215 املخابـرات  فروع  منها:  مواقع  في  يجري  فالتعذيب 

العسكرييـن،  العسكري؛ وسجن صيدنايا؛ ومشفيي تشريـن وحرستا  المزة  في مطار  الجوية  للمخابـرات 

يـراقب،  الدولي  املجتمع  أن   
ً
أيضا اعلموا  المواقع:  هذه  في  العامليـن  السجون  ومسؤولي  لآلمريـن  ونقول 

ميهوب،  ق�ضي  العقيد  معال،  إبـراهيم  العميد  حسن،  جميل  اللواء  ستحاسبون:  ما   
ً
يوما  

ً
أيضا وأنكم 

العميد صالح حماد، العميد شفيق مصة، واللواء رفيق شحادة، وحافظ مخلوف... إن الواليات المتحدة 

 على أيدي أفراد مثل هؤالء، وسنواصل العمل 
ً
لن تن�ضى قضايا العديد من السورييـن الذيـن عانوا كثيـرا

من أجل محاسبتهم على جرائمهم المقيتة«.

 لنحو 3556 حالة قتل تحت التعذيب في »الفرع 215«، حيث 
ً
وقد وثقت شهادة »قيصر« صورا

كان يتم وضع لصقة على جباه جثث القتلى فيها رقم الجثة)3(.

)1(  تقريـر الشبكة السورية لحقوق االنسان – الفرع 215: 

 https//:goo.gl2/LBdpt

)2(   تقريـر منظمة هيومن رايتس ووتش: 

 https//:www.hrw.org/ar/report2012/07/03/256336/

)3(   صور 3556 ضحية جميعهم قتلوا تحت التعذيب في الفرع 215:

  https//:www.safmcd.com/martyr/index.php?id2=

https://goo.gl/2LBdpt
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=2


325

البـريطانية)1(  العقوبات  لوائح  العميد شفيق مصة على  إدراج  تم  ونتيجة لسجله اإلجرامي؛ فقد 
واألوربية)2( والكندية)3( بسبب مسؤوليته عن عدد كبيـر من الجرائم بحق الشعب السوري.

)1(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 197.

)2(  ترتيبه في العقوبات األوربية 127.

)3(  ترتيبه في العقوبات الكندية 134.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
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العميد نوفل الحسين

موقع الخدمة الحالي

متقاعد عن الخدمة

معلومات عامة
مكان الوالدة: قرية البياضة-ريف حمص الشرقي

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع املخابـرات العسكرية في 

إدلب
 - 2010

2015

2
رئيس قسم مكافحة اإلرهاب 

واملداهمة
فرع املخابـرات العسكرية في إدلب

2007

فرع املخابـرات العسكرية في إدلب3
طوال 
فترة 

خدمته

ينحدر نوفل الحسيـن من قرية البياضة بـريف حمص الشرقي، وقد انخرط في السلك العسكري في 
مرحلة مبكرة من حياته، حيث تخرج من الكلية الحربية بـرتبة مالزم أول، وتم تنسيبه إلى شعبة املخابـرت 
العسكرية في ثمانينيات القرن الما�ضي، حيث شارك في عمليات القمع التـي مارستها قوات النظام في إدلب 

وفي جسر الشغور.

وتدرج الحسيـن في الرتب العسكرية داخل فرع املخابـرات العسكرية بإدلب، حيث شغل منصب 
رئيس قسم مكافحة اإلرهاب والمداهمة في فرع املخابـرات العسكرية في إدلب، ثم تسلم رئاسة الفرع.

قمع  عمليات  في  الحسيـن  نوفل  ساهم  2011؛  مارس  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
المتظاهريـن بمدينة إدلب وريفها، ومارس التعذيب ضد المدنييـن في أقبية الفرع بنفسه، وكان يتجول 
بدراجة نارية على حواجز ومفارز األمن العسكري المنتشرة في املحافظة لإلشراف على عمليات االعتقال 
 
ً
العشوائية ضد المتظاهرين، كما أصدر أوامر لعناصر الفرع بإطالق النار على المتظاهرين، وذلك وفقا

لشهادة أحد عناصر الفرع المنشق عن قوات النظام، يوسف مصطفى الطاهر)1(.

ويقف العميد نوفل خلف تدبيـر عمليتـي تفجيـر باص معمل الغزل في إدلب وباص معمل الديـري، 
والتـي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المدنييـن. وقد وثق تقريـر صادر عن منظمة »هيومن رايتس ووتش« 

https://youtu.be/PVgKbr-GIso :1(  انشقاق يوسف مصطفى الطاهر(

https://youtu.be/PVgKbr-GIso


327

مراكز  في  القسري  واالختفاء  والتعذيب  التعسفي  االعتقال  التعذيب  »أقبية  بعنوان   )2012 )تموز 
االعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011«)1( ممارسات فرع املخابـرات العسكرية في إدلب بقيادة العميد 
نوفل الحسين، وتضمن شهادات سبع معتقليـن تعرضوا للتعذيب في ذلك الفرع، حيث تعرضوا ألساليب 
تعذيب مختلفة ولمعاملة سيئة في الفرع، ومن ذلك إنزالهم حوالي 4 أو 5 درجات بسلم لألسفل أو نحو 
الطابق األر�ضي حيث يتواجد 200-300 معتقل في الفرع، بينما يتم وضع عدد منهم في الحبس االنفرادي، 
يمارس  كان  نوفل  أن  المعتقلون  وأكد  انفرادية،  زنزانة   20 الفرع  من  السفلي  الطابق  في  يوجد  حيث 

التعذيب بنفسه.

كما تؤكد شهادات السكان املحلييـن مشاركة العميد نوفل في عمليتـي اقتحام جسر الشغور وأريحا 
وريف معرة النعمان عام 2012، ويتهم كذلك بالمشاركة في العملية األمنية التـي أدت إلى إلقاء القبض 
على المقدم المنشق حسيـن الهرموش وإعادته من تركيا، باإلضافة إلى مشاركة العميد إبـراهيم الغبن 
 ،

ً
قائد اللواء 76 دبابات التابع للفرقة األولى في ارتكاب مجزرة تفتناز والتـي راح ضحيتها حوالي 60 مدنيا

 في البلدة)2(.
ً
باإلضافة إلى تفجيـر حوالي 170 منزال

 ،
ً
العميد نوفل مجزرة راح ضحيتها 12 معتقال بإدلب تحت إشراف  العسكري  وارتكب فرع األمن 

فيما تمكن 7 آخرون من النجاة عام )3(2015، كما ارتكب عناصر الفرع مجزرة أخرى في مدينة جسر 
 في مفرزة الفرع قبل انسحاب عناصر الفرع نحو مدينة الالذقية.

ً
الشغور حيث تم إعدام 23 معتقال

ووجهت اتهامات للعميد نوفل بإصدار أوامر بتصفية عدد من المعتقلين)4( والجنود المنشقيـن عن 
قوات النظام في فرع األمن العسكري والتـي تمكنت قوات النظام من إلقاء القبض عليهم أثناء حمالتها 
املختلفة على المناطق الثائرة في محافظة إدلب. وعلى إثر طرد قوات النظام من إدلب؛ أشرف العميد 
عمليات  تتم  كانت  حيث  حماة  محافظة  في  العسكرية  املخابـرات  فرع  لصالح  دورات  تخريج  على  نوفل 
التدريب في معسكر جوريـن بـريف حماة الغربي. ونتيجة إلجرامه الكبيـر بحق الشعب السوري تم إدراج 
 لبلوغه 

ً
العميد نوفل الحسيـن في العقوبات البـريطانية)5( واألوربية)6( والكندية)7(، وقد تم تسريحه مؤخرا

السن القانوني.

https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336 :1(   تقريـر المنظمة(

https://goo.gl/87iySL :2(  مجزرة تفتناز(

https://youtu.be/4JgzFg6zOSA :3(  شهادة أحد الناجين(

http://jfl.ngo/?p=4794 :4(  شهادة زوجة أحد المعتقلين(

)5(  ترتيبه في العقوبات البـريطانية 55.

)6(  ترتيبه في العقوبات األوربية 42.

)7(  ترتيبه في العقوبات الكندية 41.

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://goo.gl/87iySL
https://youtu.be/4JgzFg6zOSA
http://jfl.ngo/?p=4794
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العميد أكثم محمود

موقع الخدمة الحالي

رئيس أركان فوج املهام الخاصة في الفيلق الخامس

ًاملهام الخاصة هي ميليشيا صقور الصحراء ومغاويـر 
البحر سابقا

معلومات عامة

مكان الوالدة: جبلة - الالذقية

االختصاص الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس أركان فوج املهام الخاصة 

في الفيلق الخامس
2017

2
مشرف على ميلشيا صقور 

الصحراء ومغاويـر البحر
2015

ينحدر أكثم محمود من مدينة جبلة التابعة لمدينة الالذقية، تم انتدابه من قبل قيادة النظام 
 للعميد سميـر أوديش قائد الجناح 

ً
عام 2015 لإلشراف على ميليشيات تابعة للنظام، حيث عمل نائبا

بـريف حمص الشرقي، ومنطقة  في تدمر  انتشر عناصرها  التـي  العسكري لميليشيا »صقور الصحراء« 
السلمية بـريف حماة الشرقي، وفي ريف الالذقية وبمدينة حلب.

سندت إليه مهمة اإلشراف على ميليشيا »مغاويـر البحر« التـي فرز إليها العناصر المميزة من 
ُ
ثم أ

المنطقة الساحلية، وبلغ عدد مقاتليها  في  الفرقة  عمله السابق بتمويل من أيمن جابـر، ونشطت هذه 
1000 عنصر.

وبعد حل تلك الميليشيات وإلحاق عناصرها بالفيلق الخامس تحت إشراف القيادة الروسية عام 
 ألركان الفوج األول »مهام خاصة« بالفيلق الخامس، والذي شكل عناصر 

ً
2017؛ ُعيـن أكثم محمود رئيسا

»مغاويـر البحر« أغلب عناصر هذه الفوجبـرتبة عقيد، وتمت ترقيته إلى رتبة عميد ركن في 2018/7/1.

أشرف أكثم محمود على عدد كبيـر من العمليات التـي شنتها الميليشيات التابعة له ضد المدنييـن 
طريق  على  تمت  التـي  العمليات  في  وكذلك  حلب،  مدينة  وفي  الشمالي،  الالذقية  ريف  وبلدات  قرى  في 
خناصر-إثريا )الواصل بيـن مدينتـي حماة وحلب من الجهة الشرقية( خالل الفترة 2015-2018. وارتكب 
أبـرز  الالذقية وحلب، ومن  في ريف  المدنييـن، وخاصة  انتهاكات واسعة بحق  الميليشيات  عناصر هذه 

املجازر التـي شارك العميد أكثم في ارتكابها: 
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* معارك ريف الالذقية الشمالي في جبلي األكراد والتركمان، والتـي أدت إلى مقتل المئات من أهالي 
المنطقة وتهجيـر كامل األهالي من المنطقة نحو مناطق أخرى.

المدنييـن  عشرات  مقتل  عن  أسفرت  والتـي  الشرقي  حماة  ريف  في  أثريا-خناصر  طريق  معارك   *
العزل.

* معارك أحياء مدينة حلب الشرقية تحت إشراف روسيا عام 2016، والتـي راح ضحيتها حوالي 
 خالل الحملة العسكرية على أحياء حلب الشرقية.

ً
1370 مدنيا

من  العشرات  مقتل  إلى  أدت  والتـي   2018 وبداية   2017 نهاية  في  الشرقي  إدلب  ريف  معارك   *
المدنييـن، باإلضافة إلى تهجيـر أكثر من 150 ألف مدني.

* معارك الغوطة الشرقية في نيسان عام 2018، والتـي أدت إلى مقتل نحو 1000 مدني، وتهجيـر 
 من سكان المنطقة.

ً
حوالي 140 ألفا

* معارك درعا عام 2018، في منطقة اللجاة بـريف درعا الشمالي الشرقي.

 ألركان فوج المهام املخاصة بالفيلق الخامس )في النصف الثانـي من عام 2017( 
ً
ولدى تعييـنه رئيسا

شارك أكثم محمود في االنتهاكات الواسعة التـي ارتكبتها قوات »النمر« في ريف إدلب الشرقي تحت قيادة 
العميد سهيل الحسن.

جديـر بالذكر أن العميد أكثم محمود يتمتع بعالقات قوية واتصال مباشر مع الضباط الروس في 
قاعدة حميميم، وقد حصل منهم على تصريح بعدم التعرض لعناصر فوجه من قبل الشرطة العسكرية 

أو أية جهة أخرى.

صورة للعميد أكثم محمود مع العميد سهيل الحسن



330

 العميد إبـراهيم الوعري

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع األمن العسكري في حمص

معلومات عامة

مكان الوالدة: قرية أبو حكفا-حمص

االختصاص: ضابط في شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع األمن العسكري في 

حمص الفرع 261
2017

2
رئيس فرع املنطقة - 227

شعبة املخابـرات العسكرية
2016

3
ضابط في شعبة املخابـرات 

العسكرية
-

املخابـرات  شعبة  في  ويعمل  الشرقي،  حمص  بـريف  أبوحكفة  قرية  من  الوعري  إبـراهيم  ينحدر 
العسكرية التـي تبوأ عدة مناصب فيها.

المنطقة«  »فرع  في  يعمل  الوعري  إبـراهيم  كان  2011؛  عام  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
بدمشق والذي يطلق عليه اسم »الفرع 227« ويتبع لشعبة املخابـرات العسكرية، حيث شارك في عمليات 
القمع، ويعتبـر أحد أبـرز المسؤوليـن عن الجرائم واالنتهاكات التـي وقعت في فرع المنطقة، والتـي شملت 

االعتقاالت العشوائية والقتل تحت التعذيب.

 2016 حزيـران  شهر  في  النظام  كافأه  فقد  )227(؛  بالفرع  وقعت  التـي  الجرائم  في  لدوره  ونتيجة 
 للفرع، حيث أمعن في ارتكاب المزيد من االنتهاكات المروعة بحق المدنييـن، ومن المعروف 

ً
بتعييـنه رئيسا

أنه ال يستلم هذا الفرع إال شخص موثوق من قبل قيادة النظام لما يحتويه من أسرار.

 للعميد حسن 
ً
 لفرع املخابـرات العسكرية بحمص، خلفا

ً
وفي شهر شباط 2017؛ تم تعييـنه رئيسا

الخناق  في تشديد  الجديد  توليه منصبه  الوعري منذ  العميد  العمليات. وشرع  أثناء  الذي قتل  دعبول 
على قرى ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، حيث منع دخول المواد الغذائية والمواد الطبية 

لمناطق ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي، مما زاد في معاناة أهالي المنطقة.

إبـراهيم الوعري بشكل مباشر في تهجيـر ثلثي حي الوعر بحمص نحو الشمال  كما أسهم العميد 
بشكل  الهدنة  اتفاق  خرق  إلى  وعمد  الحي،  على  المفروض  الحصار  تضييق  من  زاد  أن  بعد  السوري، 

متكرر، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنييـن وإصابة آخريـن بجروح. 
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وساهم الوعري كذلك في عمليات التفاوض مع المعارضة بـريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، 
بحضور ضباط روس من قاعدة حميميم، والتـي انتهت بخروج قسم من األهالي نحو الشمال السوري، 
من  تبقى  من  شملت  اعتقاالت  حملة  بشن  حمص  في  العسكري  األمن  فرع  قيام  االتفاق  ذلك  وأعقب 
إلى »فرع  إرسالهم  النظام، وتم  بتسوية مع قوات  القيام  الذيـن فضلوا  والمدنييـن  المنشقيـن  الضباط 

.
ً
التحقيق« )الفرع 293( التابع لشعبة املخابـرات العسكرية بدمشق، وال يزال مصيـرهم مجهوال

بتاريخ   »293 »الفرع  قبل  من  الوعري  إبـراهيم  العميد  توقيف  تم  فقد  بلدي  عنب  لموقع   
ً
ووفقا

2018/10/11 بسبب ارتباطه بقضايا فساد ومن ضمنها عمليات خطف في مدينة حمص مقابل الحصول 
على فديات مالية.

https://www.enabbaladi.net/archives/258032
https://www.enabbaladi.net/archives/258032
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العميد إياد إسكندر مندو

موقع الخدمة الحالي

---

معلومات عامة

مكان الوالدة: رام العنز-حمص

االختصاص: الجيش والقوات واملسلحة-إدارة 
املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
 رئيس فرع املنطقة 227 دمشق

شعبة املخابـرات العسكرية
2018

2
مكلف بـرئاسة فرع املنطقة 

الشمالية 
 إدارة املخابـرات الجوية

2016

3
رئيس كتيبة أمن وحماية 

املطارات
إدارة املخابـرات الجوية

2010

4
رئيس قسم الالذقية

إدارة املخابـرات الجوية 

ينحدر إياد مندو من قرية رام العنز من ريف حمص الغربي، ويخدم في إدارة املخابـرات الجوية، 
المهمة وذات  المناصب  بالرتب العسكرية حتى وصل لرتبة عميد، وتم تعييـنه في عدد من  حيث تدرج 
في  الجوية  املخابـرات  لقسم   

ً
رئيسا تعييـنه  تم   2010 عام  ففي  خدمته؛  فترة  خالل  العالية  الحساسية 

 لكتيبة أمن وحماية المطارات. 
ً
مدينة الالذقية بـرتبة عقيد، وتم نقله بعد ذلك رئيسا

أمن  كتيبة  رئيس  مندو يشغل منصب  إياد  كان  السلمية عام 2011؛  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
وحماية المطارات الواقعة في مطار دمشق الدولي، ويتولى مسؤولية تأميـن وحماية مطار دمشق الدولي، 
في  شارك  حيث  بالمطار،  املحيطة  القرى  كافة  وفي  المنطقة  في  األمنية  المسؤولية  توليه  إلى  باإلضافة 
الحمالت التـي شنتها قوات النظام في محيط المطار، وأسفرت عن وقوع انتهاكات وجرائم واسعة بحق 
المدنييـن، أبـرزها مجزرة بلدة العبادة شرقي الغوطة الشرقية والقريبة من مطار دمشق الدولي، حيث 
البلدة ما أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة  أهالي  النار على  بإطالق  أوامر مباشرة لعناصره  أصدر مندو 
عدد آخر، وذلك في شهر آب 2011، كما شارك في عدد كبيـر من االقتحامات التـي تمت في منطاق: حران 

العواميد، والنشابية، وغيـرها من القرى القريبة من المطار.

إياد مندو في إدخال آالف العناصر  وبصفته المسؤول األول عن أمن وحماية المطارات؛ ساهم 
من الميليشيات الشيعية اإليـرانية واألفغانية والباكستانية والعراقية إلى سوريا عن طريق مطار دمشق 
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الرسمية  السجالت  خارج  وأسمائهم  هوياتهم  وإبقاء  وصولهم،  ترتيبات  مسؤولية  تولى  حيث  الدولي، 
المدنية لمطار دمشق الدولي، ومن ثم إرسالهم إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وذلك بالتنسيق 

مع الضباط اإليـرانييـن المتواجديـن في »المبنى الزجاجي« الموجود بالقرب من مطار دمشق الدولي.

ارتكبها  التـي  الجرائم واالنتهاكات  كافة  المسؤوليـن عن  يعتبـر أحد  إياد مندو  وبناء على ذلك فإن 
 من إيـران والعراق إلى سوريا عبـر مطار دمشق الدولي، كما 

ً
عناصر الميليشيات الشيعية القادميـن جوا

يعتبـر المسؤول المباشر عن االنتهاكات ارتكبتها تلك الميليشيات في المناطق القريبة من مطار دمشق 
الدولي والتـي كانت تعمل تحت قيادته.

 لدوره في عمليات القمع؛ فقد كافأه النظام بترفيعه إلى رتبة عميد، وفي شهر أيلول 2016 تم 
ً
ونظرا

 للواء أديب 
ً
تكليفه بـرئاسة فرع المنطقة الشمالية )حلب-إدلب( التابع للمخابـرات الجوية بحلب خلفا
سالمة الذي تم نقله إلى دمشق كمعاون لمديـر إدارة املخابـرات الجوية اللواء جميل الحسن.

وفي هذه الفترة؛ شارك العميد إياد في العمليات العسكرية ضد سكان حلب الشرقية، والتـي سيطر 
النظام عليها في كانون األول 2016؛ ويعتبـر المسؤول المباشر عن كافة الجرائم واالنتهاكات التـي ارتكبها 
عناصر املخابـرات الجوية والقوات الروسية واإليـرانية والميليشيات المرتبطة بهم، خالل الفترة الممتدة 
ما بيـن أيلول وحتى كانون األول 2016، والتـي أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي مدني، وإصابة وتهجيـر 

عشرات اآلالف. 

إدارة املخابـرات  في  الشمالية  المنطقة   لفرع 
ً
العميد سهيل الحسن رئيسا تعييـن  الرغم من  وعلى 

الجوية مطلع عام 2017؛ إال أن العميد إياد مندو تابع عمله في الفرع نتيجة عدم تفرع العميد الحسن، 
ويعتبـر مندو المسؤول المباشر عن عمليات »التعفيش« التـي قام بها عناصر املخابـرات الجوية وعناصر 

الميليشيات في أحياء حلب الشرقية.

وفي شهر تموز من عام 2018 تم نقل العميد مندو من رئاسة فرع املخابـرات الجوية إلى رئاسة فرع 
المنطقة »الفرع 227« التابع لشعبة املخابـرات العسكرية، وبقي في رئاسة الفرع مدة 3 أشهر فقط ثم 

خلفه العميد عماد محمد.
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العميد المهندس سليمان التيناوي

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع املعلومات

إدارة املخابـرات الجوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: جيـرود - ريف دمشق

االختصاص: إدارة املخابـرات الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع املعلومات

إدارة املخابـرات الجوية
2018

2
رئيس الديوان املركزي

مديـر مكتب اللواء جميل الحسن
2011

-إدارة املخابـرات الجوية3

ينحدر العميد املهندس سليمان التيناوي من مدينة جيـرود بـريف دمشق، ويعمل بإدارة املخابـرات 
إدارة  مديـر  بمكتب  يعرف  ما  أو  املركزي  الديوان  لقسم  كرئيس  خدم  حيث  طويلة،  فترة  منذ  الجوية 
عميد  لرتبة  ترفيعه  تم  2018؛  تموز  وفي  مهندس.  عقيد  بـرتبة  حسن  جميل  اللواء  الجوية  املخابـرات 

 لفرع املعلومات بإدارة املخابـرات الجوية.
ً
وتعييـنه رئيسا

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية عام 2011؛ شارك سليمان التيناوي في أعمال القمع من خالل 
التنسيق مع  بمهمة  كلفه  الذي  الحسن  للواء جميل  اليمنى  اليد  المركزي، حيث كان  بالديوان  منصبه 
قيادات »حزب هللا« اللبناني، وعلى رأسهم الدكتور حسن حمادة. كما تولى التيناوي مسؤولية التواصل 

مع الجماعات الشيعية في البحريـن وتوفيـر الدعم لها.

 عن حفظ وأرشفة الوثائق 
ً
وفي أثناء عمله بـرئاسة قسم الديوان المركزي؛ يعتبـر التيناوي مسؤوال

لع على كافة األوامر 
َّ
الخاصة بإدارة املخابـرات الجوية وخاصة تلك المتعلقة بمديـر اإلدارة، حيث كان يط

والتعليمات والقرارات والتقاريـر الصادرة أو الواردة، ما يؤكد اطالعه على كافة الجرائم واالنتهاكات التـي 
ارتكبتها إدارة املخابـرات الجوية، وتورطه في تسهيل عملها.

بالقلمون  جيـرود  مدينة  في  الجوية  املخابـرات  عمل  على  اإلشراف  مهمة  التيناوي  إلى  أوكلت  كما 
التـي شنها عناصر املخابـرات الجوية بمساعدة  في عمليات االقتحام  الشرقي كونه ينحدر منها، وشارك 
جيـرود،  بمدينة  جواسيس  زرع  في  األبـرز  الدور  له  وكان  العسكرية،  املخابـرات  وشعبة  الجيش  قوات 
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 في اختراق أهالي المنطقة عبـر مجموعة 
ً
وتوليه المفاوضات مع أهالي منطقة القلمون الشرقي، ولعب دورا

من أقاربه ومعارفه.

ويعتبـر العميد سليمان أحد المسؤوليـن عن ارتكاب مجرزة جيـرود )تموز 2016(، والتـي أسفرت 

 لمقتل الطيار 
ً
، وإصابة عدد كبيـر جراء عمليات قصف شنها النظام انتقاما

ً
عن مقتل نحو 70 مدنيا

نورس حسن الذي تم أسره بعد إسقاط طائرته أثناء قصفه لمناطق مدنية في القلمون الشرقي، وتولت 
التيناوي الدور  العام نفسه؛ تولى  املخابـرات الجوية مهمة استعادة جثة الطيار. وفي مرحلة الحقة من 

األكبـر في فرض تسوية على مدينة جيـرود مع قوات النظام.

 
ً
رئيسا وتعييـنه  عميد  رتبة  إلى   2018 تموز  في  ترفيعه  تم  فقد  للنظام؛  والء  من  أظهره  لما   

ً
ونظرا

لفرع المعلومات في إدارة املخابـرات الجوية، وهو الفرع المسؤول عن كافة المعلومات الخاصة بإدارة 

املخابـرات الجوية، سواٌء العاملون به أو المدنيون أو المعلوماُت المتعلقة بالعمليات العسكرية أو تلك 

المعلومات االستخباراتية.
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العميد عدنان األحمد

موقع الخدمة الحالي

رئيس فرع الدوريات الفرع 216

شعبة املخابـرات العسكرية

معلومات عامة

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع الدرويات 216 
شعبة املخابـرات العسكرية

ت1 - 2018

2
رئيس فرع األمن العسكري في 

طرطوس
شعبة املخابـرات العسكرية

ك2 - 2018

3
رئيس فرع األمن العسكري في 

الالذقية
شعبة املخابـرات العسكرية

 2011
2015-

يعتبـر العميد عدنان األحمد أحد أعمدة اإلجرام في شعبة املخابـرات العسكرية، حيث مارس أشد 
أنواع التعذيب ضد المعتقلين، وذلك من خالل المناصب التـي توالها بشعبة املخابـرات العسكرية.

االحتجاجات  اندالع  لدى  الالذقية  في  العسكري  األمن  لفرع   
ً
رئيسا األحمد  عدنان  العميد  وكان 

السلمية في آذار 2011؛ حيث مارس العديد من االنتهاكات ضد المدنييـن من أبناء محافظة الالذقية، إذ 
 بأبناء املحافظة، وق�ضى الكثيـر من المعتقليـن نحبهم 

ً
كان فرع األمن العسكري بالالذقية أشد األفرع فتكا

نتيجة التعذيب الذي مارسه عناصر الفرع.

»اللجان  ميليشيات  ضمن  األسد  لنظام  المواليـن  الشبان  تسليح  مهمة  األحمد  العميد  تولى  كما 
الشعبية«.

ضد  مورست  التـي  واالنتهاكات  الجرائم  نمط  عن  شهادات  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  وأوردت 
المعتقليـن في الفرع الذي أداره العميد األحمد من خالل تقريـرها »أقبية التعذيب« )تموز 2012(، حيث 

نقلت عن أحد الضحايا »كمال«، الذي تم اعتقاله في الالذقية )22 نيسان( قوله:

»بعد حوالي ساعة من وصولنا أخذونـي إلى حجرة االستجواب. كان في الحجرة مصباح واحد. قالوا 
العينين. وقفت  يداي موثوقتين، وكنت معصوب  كانت  تحركت فسوف يضربونني.  وإذا  أتحرك،  أال  لي 
 ألن أقول أي �ضيء ألخرج من ذلك المكان، لكنهم 

ً
، ودام هذا األمر ثمانـي ساعات. كنت مستعدا

ً
مستقيما

https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336
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لم يسمعونني، وقالوا لي أن أصمت. في النهاية سقطت. ثم أوثقوا يدّي وقدمّي إلى عصا خشبية. وضعوا 
 على عقب فأصبح وجهي لصق األرض، ووقف اثنان منهم على العصا من 

ً
 حول ركبتـي وقلبونـي رأسا

ً
إطارا

الجانبين. ضربونـي بكابل. خففوا القيد مرتيـن ليعود الدم للتدفق في أطرافي، ثم شدوا وثاق الرباط مرة 
أخرى. لم يسألوننـي أية أسئلة لمدة 4 ساعات. بعد ذلك لم أتمكن من الوقوف على قدمّي فسحبونـي إلى 
الزنزانة. لم أعرف كم قضيت من األيام في تلك الزنزانة. كنت أسمع أصوات المعتقليـن اآلخرين، لكن 
ال يمكننـي الحديث معهم. أخذونـي بعد ذلك إلى الضابط الكبيـر المسؤول عن الفرع. كان يـريد أن أعمل 

لصالحهم لكننـي رفضت«)1(.

وورد في شهادة معتقل سابق بالالذقية )حزيـران 2011( يدعى »نبيه«، قوله:

ليأخذنـي من موقع معين.  يأتـي  أن  بأبـي وأخبـره  أتصل  أن  لي:  المنشأة[، قالوا  إلى  الوصول  »]بعد 
اتصلت بأبـي وقلت له: إننـي معتقل، ثم بدأوا في ضربي. ضربونـي بكابل كهربائي على كليتـي وصدري وقدمي. 
وضعونـي على بساط الريح. كانت معهم عصا خشبية، كانوا يضعونها في الخلف، لكنهم لم يستخدموها 
في  الظهر، وكنت  في  بألم   

ً
أيام وما زلت مصابا بذلك، مكثت هناك ستة  الضابط  لهم  علّي، فلم يسمح 

 أعطونـي كسرة خبز، هذا كل �ضيء. كانت هناك مياه 
ً
زنزانة انفرادية. تركونـي ثالثة أيام بال طعام. وأخيـرا

، وال يمكننـي الوقوف. 
ً
في صنبور ترتطم بها قدمي كلما جلست على أرض الزنزانة. كان السقف منخفضا

وكانت دورة المياه في الخارج، وكان يجب أن أطرق على الباب كلما أردت الذهاب إلى دورة المياه، فكنت 
أتعرض للضرب. ولم يكن هناك ضوء بالزنزانة«)2(.

واستمر العميد عدنان األحمد في ممارسة الجرائم واالنتهاكات الممنهجة بحق المعتقليـن في فرع 
 له، ونقله لمناصب أخرى في شعبة 

ً
األمن العسكري بالالذقية حتى تعييـن العميد املجرم عماد ميهوب خلفا

 لفرع األمن العسكري بطرطوس، 
ً
املخابـرات العسكرية كان آخرها تعييـنه في كانون الثانـي 2018 رئيسا

في  وبقي  العسكرية،  املخابـرات  لشعبة  التابعيـن  األفرع  رؤساء  مناصب  في  تغييـرات  جملة  ضمن  وذلك 
بشعبة   »216 »الفرع  الدوريات  لفرع   

ً
رئيسا تعييـنه  تم  حيث   ،2018 األول  تشريـن  حتى  المنصب  ذلك 

 للعميد محمد زمريني.
ً
املخابـرات العسكرية خلفا

)1(  راجع: أقبية التعذيب: االعتقال التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري في مراكز االعتقال السورية منذ مارس/آذار 

 https://www.hrw.org/ar/report/2012/07/03/256336#_ftn91 :2011 – على الرابط

)2(  المرجع السابق.
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العميد محمد يوسف الحاصوري

موقع الخدمة الحالي

نائب قائد اللواء 50  ـ الفرقة 22

معلومات عامة

مكان الوالدة: تل كلخ حمص

االختصاص: قائد طائرة سوخوي ـ القوى الجوية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
 نائب قائد اللواء 50

الفرقة 22
2016

2
 رئيس أركان اللواء 50

الفرقة 22
2016

3
قائد السرب 685 التابع للواء 50

الفرقة 22
-

4
طيار في السرب 827 – اللواء 70

الفرقة 20
2011

ينحدر محمد يوسف الحاصوري من مدينة تل كلخ بـريف حمص الغربي، وقد تخرج من الدورة 
 لقائد اللواء 50 التابع للفرقة 

ً
33 بالكلية الحربية، وتدرج في الرتب والمناصب العسكرية حتى تعييـنه نائبا

22، في مطار الشعيـرات بـريف حمص الشرقي، بـرتبة عميد.

عمليات  ممارسة  في  الحاصوري  العميد  أسهم  2011؛  عام  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
 -827« السرب  مقاتالت  إحدى  قيادته  خالل  من  وذلك  السكان،  اآلهلة  للمناطق  الممنهج  القصف 
بـريف  العسكري  التيفور  في مطار  والمتمركز  )20( قوى جوية،  للفرقة  التابع   ،)70( باللواء  سوخوي« 
حمص الشرقي، حيث شارك الحاصوري في عدد كبيـر من الطلعات الجوية والتـي أدت إلى مقتل وتشريد 

ونزوح اآلالف من أبناء الشعب السوري وتدميـر ممتلكاتهم، وباألخص في ريف حمص الشمالي والغربي.

»السرب 685«  قائد  ليشغل منصب  الشعيـرات  إلى مطار  الحاصوري  نقل  تم  وفي مرحلة الحقة 
وقصف  الجوية  الطلعات  مئات  شن  في  شارك  حيث  جوية،  قوى   )22( الفرقة  في   )50( للواء  التابع 
 في منتصف 

ً
 إستراتيجيا

ً
المدنييـن في محافظات حمص وحماة وإدلب، كون مطار الشعيـرات يملك موقعا

الجغرافيا السورية.

ويمتلك العميد الحاصوري خبـرة في قيادة مقاتلة »سوخوي 22«، وهي مقاتلة متخصصة بقصف 
األهداف األرضية، حيث ورد اسمه ضمن المشاركيـن في عمليات القصف التـي شنها النظام على مدينة 
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القصيـر بـريف حمص الغربي، باالشتراك مع كل من: العقيد مالك عباس، والعقيد عهد قاسم، والعقيد 
فيصل همة، والعقيد عمران مرعي وغيـرهم.

كما ساهم في توفيـر اإلسناد الجوي لعمليات »حزب هللا« اللبنانـي للسيطرة على مدينة القصيـر 
وتهجيـر أهلها منها، ويعتبـر »السرب 685« بشكل خاص واللواء )50( بشكل عام أحد أكبـر التشكيالت 

 في مناطق عدة مأهولة بالسكان.
ً
 هائال

ً
الجوية التـي سببت ضررا

بترقيته  ذلك  على  النظام  كافأه  فقد  المدنييـن،  ضد  الحاصوري  ارتكبها  التـي  للجرائم   
ً
ونظرا

 ألركان اللواء )50( الذي يتبع له »السرب 
ً
)2015/1/1( إلى رتبة عميد، وتم تعييـنه في 2016/1/1 رئيسا

.»685

 لقائــد اللــواء )50(، حيــث وصفــه تقريـــر نشــره موقــع زمــان 
ً
وفــي شــهر تمــوز 2016 تــم تعييـــنه نائبــا

الوصــل)1( بأنــه: »مــن أكبـــر مجرمــي الحــرب فــي ســوريا«، حيــث نفــذ مــا ينــوف عــن 3500 طلعــة جويــة، أغلبهــا 
علــى حلــب الشــرقية والتـــي اســتمرت حتــى نهايــة عــام 2016، وأســفرت عــن مقتــل المئــات ونــزوح أكثــر مــن 
100 ألــف نســمة منهــا بعــد تدميـــر أقســام كبيـــرة مــن أحيــاء حلــب الشــرقية)2( وقتــل وإصابــة اآلالف مــن 

المدنييـــن.

الثالثاء  ليوم  المصادف   2017/4/7 »بتاريخ  شيخون)3(:  خان  مجزرة  ألحداث  شهادة  في  وورد 
استفاق أهالي مدينة خان شيخون بـريف إدلب الجنوبـي على وقع غارة جوية صباحية تحمل في صواريخها 
غاز الساريـن السام، في حيـن لم يتمكن ما يقارب 100 ضحية بينهم عوائل كاملة من االستيقاظ، كما 
الغاز السام الذي ألقي من طائرة حربية طراز سوخوي  تعرض العشرات لالختناق نتيجة استنشاقهم 
تحمل رمز »القدس1«، والتـي يقودها العميد محمد الحاصوري، والذي تمكنت مراصد الغارات الجوية 
وعلى  الحاصوري،  طائرة  منه  انطلقت  الذي  الشعيـرات  مطار  وتحديد  معرفته  من  للمعارضة  التابعة 
 
ً
إثر هذه الجريمة النكراء قامت الواليات المتحدة األمريكية باستهداف مطار الشعيـرات بـ 59 صاروخا

توماهوك دون تحقيق نتيجة ملموسة في إخراج المطار من الخدمة، وبعد الحادثة بيوميـن ظهر العميد 
الضربة  بعد  للمطار  التفقدية  زيارته  أثناء  أيوب  عبدهللا  علي  املجرم  العماد  بـرفقة  الحاصوري  محمد 

األمريكية«.

حماة  ريف  في  اللطامنة  مدينة  استهدفت   )2017 )آذار  سابقة  غارة  شن  قد  الحاصوري  وكان 
الشمالي بقذيفة تحتوي على الغاز السام ما أسفر عن العديد من حاالت االختناق.

)1(  طيارون مجرمو حرب... زمان الوصل، 

 https//:www.zamanalwsl.net/news/article/78008/

له  تعرضت  التـي  الشديدة  القصف  عمليات  جراء  لالنهيار  عرضة  الشرقية  حلب  مبانـي  من  عدد  زال  ما  للتذكيـر    )2(

المنطقة، حيث انهارت عدد من المبانـي منذ 2016 وحتى تاريخه.

)3(  الجزيـرة، فيلم »العدالة المنتظرة«.. مجزرة خان شيخون الكيميائية، 

 https//:youtu.be/J5ob4mfPLYc

https://www.zamanalwsl.net/news/article/78008/
https://youtu.be/J5ob4mfPLYc
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العميد محمد الحاصوري 

أثناء تكريمه من قبل العماد علي عبدهللا أيوب في مطار الشعيـرات
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العميد مالك علي حبيب

موقع الخدمة الحالي

 رئيس فرع األمن العسكري في البادية
فرع تدمر

معلومات عامة

مكان الوالدة: جبلة - الالذقية

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة – شعبة 
املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
رئيس فرع البادية

شعبة املخابـرات العسكرية
2012

2
ضابط في اللواء 105 حرس 

جمهوري
2011

ينحدر العميد مالك حبيب من منطقة جبلة التابعة ملحافظة الالذقية، وينتمي للطائفة العلوية.

يشغل العميد مالك حبيب منصب رئيس فرع األمن العسكرية في منطقة البادية والمعروف بفرع 
تدمر حيث يشغل هذا المنصب منذ أيلول عام 2012، وكان له الدور األبـرز في الجرائم واالنتهاكات التـي 
ارتكبها فرع البادية في منطقة تدمر والسخنة وما حولها، باإلضافة لمسؤوليته عن عمليات القتل تحت 
يتم  كان  الذيـن  األخرى  املحافظات  من  والمعتقليـن  المنطقة  أهالي  بحق  بالفرع  ارتكبت  التـي  التعذيب 

تحويلهم لفرع األمن العسكري في البادية.

عند انطالق الثورة السورية عام 2011 كان العميد مالك حبيب أحد ضباط الحرس الجمهوري 
الشعب  أبناء  بحق  تمت  التـي  اإلجرامية  العمليات  في  وشارك  جمهوري،  حرس   105 اللواء   

ً
وتحديدا

السوري في ريف دمشق، وباألخص مناطق الغوطة الشرقية، وعلى رأسها مدينتـي دوما وحرستا وغيـرها 
من مناطق ريف دمشق.

في شهر أيلول من عام 2012 تم نقل العميد مالك حبيب من مرتبات اللواء 105 حرس جمهوري إلى 
شعبة املخابـرات العسكرية، وتم تعييـنه في منصب رئيس فرع البادية التابع لشعبة املخابـرات العسكرية 
 للعميد عبد الكريم السلوم الذي تسلم رئاسة فرع األمن العسكري في حمص، ومنذ ذلك التاريخ 

ً
خلفا

ارتكب العميد مالك حبيب بـرفقة عناصر فرع البادية جرائم جّمة بحق أبناء الشعب السوري.

عن  العام  النائب  ناصر  قاسم  محمد  شهادة القا�ضي  في   
ً
كثيـرا حبيب  مالك  العميد  اسم  وتردد 
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أنه خالل  »أشار  بنهاية عام 2015 حيث  انشقاقه  بعد  األناضول)1(،  لوكالة  بها  أدلى  والتـي  تدمر  مدينة 
 بالكشف على جثث 

ً
 الختصاصه القانونـي كان مكلفا

ً
عمله كنائب عام في تدمر حوالي 3 سنوات، ووفقا

 
ً
المعتقليـن والمتظاهريـن السياسييـن الذيـن كانت تعتقلهم أجهزة االستخبارات التابعة للنظام، وتحديدا

فرع األمن العسكري في تدمر، كما كان يقوم باستجواب المعتقلين، والكشف على جثثهم بعد أن يموتوا 
تحت التعذيب على أيدي السجانيـن في فرع البادية )فرع أمنـي �ضيء الصيت تابع للنظام مقره تدمر(.

شاهد على اإلجرام:

والمعارضيـن  المعتقليـن  جثث  عشرات  على  وكشفت  عاينت  »لقد  السابق:  العام  النائب  يقول 
البادية، وكانوا من جميع املحافظات السورية،  أقبية سجون فرع  في  الذيـن كانوا  السلمييـن  السورييـن 
وكل جريمتهم أنهم كانوا يعارضون نظام بشار املجرم، ويطلبون الحرية، وكانوا سلمييـن، ولم يكن لدينا 
للعقل  يمكن  الفرع ال  وأقبية  في سجون  كان يجري  وما  لديهم،  أي سالح  إثبات على وجود  أو  دليل  أي 

البشري تخيله، إال أنه كان يحصل بالفعل”.

المعتقليـن السياسييـن وحرقهم وتعذيبهم  : »لقد كان السجانون يقومون بضرب 
ً
واستدرك قائال

وصلبهم حتى الموت، وكانت روائح الدم واللحم المتعفن واألمراض تنتشر في أقبية تلك السجون القذرة، 
 ما كان يموت المعتقلون تحت التعذيب الوح�ضي، ويتم استدعائي للكشف القضائي 

ً
النهاية غالبا وفي 

بالقول:  املجرميـن  يبـرئ  تقريـر  كتابة  على  إجبارنا  يتم  وكان  المعتقلين،  جثث  على  الشرعي  الطبيب  مع 
، من قبيل سكتة قلبية أو جلطة أو فشل كلوي، 

ً
 جاهزا

ً
إن أسباب الوفاة طبيعية. وكان السبب دائما

 ،
ً
، وتحت جنح الظالم غالبا

ً
وبعدها يقوم السجانون بدفن جثث المعتقليـن في مقبـرة مدينة تدمر سرا

وكان يحفرون مقابـر جماعية لهم، ويدفنونهم فوق بعضهم البعض باستمرار”.

النظام  بيـن  ما  وثيقة  عالقة  وجود  عن  خاللها  من  أفاد  التـي  شهادته  في  محمد  القا�ضي  وتابع 
والنظام  داعش  سيطرة  مناطق  بيـن  التجارة  ازدهرت  »لقد  وقال:  »داعش«،  الدولة  وتنظيم  السوري 
 ما بيـن عامي 2013 و2015، حيث ازدهرت تلك التجارة في مجاالت 

ً
 عاّما

ً
خالل 3 سنوات كنت فيها نائبا

الغذائية واأللبسة واألدوية وكل  المواد  إلى تجارة  باإلضافة  النفط والغاز والقمح والشعيـر والموا�ضي، 
أنواع التجارة كانت قائمة بينهما«.

 الخبيثة التـي قام بها النظام السوري عبـر العميد مالك حبيب 
َ
كما كشف القا�ضي محمد العملية

بالسماح لتنظيم الدولة بالسيطرة على مدينتـي السخنة وتدمر والمناطق املحيطة بها، واألهداف التـي 
العملية، حيث وفي رده على سؤال حول امتالكه معلومات  النظام تحقيقها من وراء هذه  أرادت قيادة 
بأن هناك اتفاق مسبق بيـن »داعش« والنظام لموضوع تسليم تدمر، قال ناصر: »ال أقول أن ما جرى في 
تدمر هو عملية استالم وتسليم بيـن النظام وداعش، وال علم لي بتفاصيل ذلك، لكن ما أقوله: إنه قبل 
أكثر من شهر على سقوط المدينة بيد التنظيم وردتنا في اللجنة األمنية في تدمر)تضم قيادات النظام 
األمنية والعسكرية(، معلومات بأن داعش سيهاجم تدمر والسخنة ـ مدينة قريبة من تدمر ـ في 12 أيار/ 

)1(  وكالة األناضول، مسؤول سابق بالنظام: روسيا واألسد يخططان إلزالة »تدمر« عن الخريطة، 

 https//:goo.gl/dY5Nw1

https://goo.gl/dY5Nw1
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 بذلك، وبدل أن يقوم األسد بإعداد خطة للدفاع عن تدمر 
ً
مايو 2015، وأعلمنا بشار األسد شخصّيا

وحمايتها وإرسال تعزيزات عسكرية إليها قام باستدراج داعش من خالل إفراغ مدينة السخنة من القوات 
العسكرية التـي كانت موجودة فيها؛ ليفتح املجال ويغري داعش بالدخول إليها والسيطرة عليها والمتابعة 

لتدمر ويستغل األسد ذلك ألهدافه الخبيثة التـي أرادها من هذا الهجوم«.

وعن تلك األهداف التـي أشار إليها، أوضح النائب العام السابق: »أهداف األسد كانت كثيـرة، ولكن 
في تدمر العميد مالك حبيب بأن  الرئيسـي الذي أخبـرنـي به رئيس فرع االستخبارات العسكرية  الهدف 
 بأن يضع خطة محكمة لالنسحاب من تدمر فور مهاجمة داعش للمدينة، 

ً
بشار األسد أمره شخصيا

التنظيم  ليتابع  لداعش،  الطريق  ليفتح  بالسالح؛  الضخمة  واملخازن  األسلحة  بملء مستودعات  وأمره 
ـ  دمشق  بـريف  منطقة  ـ  القلمون  إلى  للوصول  السالح  على  وحصوله  تدمر  على  سيطرته  بعد  طريقه 
ومحاصرة جيش اإلسالم ـ فصيل معارض تابع للمعارضة يحارب التنظيم ـ في غوطة دمشق الذي يحاصر 

بدوره العاصمة ليق�ضي كل منهما على اآلخر )داعش وجيش اإلسالم(«.

وزاد ناصر في حديثه حول هذا الملف: »بحكم منصبـي القضائي كنت أتردد للقاء العميد مالك 
حبيب، وقبل أسبوعيـن بالضبط من مهاجمة داعش لتدمر، أخبـرنـي وكانت الشائعات تمأل تدمر بقدوم 
 وطلب منه إعداد 

ً
داعش لمهاجمة المدينة، فسألته عن صحة ذلك، فأكد لي أن األسد استدعاه شخصيا

خطة انسحاب آمنة ومحكمة من مدينة تدمر عند مهاجمة تنظيم داعش لها، وقال لي أن قوات النظام 
سوف تستعيد السيطرة على تدمر بعد عدة أشهر بعد تسليمها لداعش«.

يذكر أنه بعد مرور شهريـن على مقابلة القا�ضي محمد ناصر مع وكالة أنباء األناضول أكد العميد 
لألنباء  الدولية  لوكالة تسنيم  القا�ضي محمد وذلك خالل تصريحه  مالك حبيب وعن دون قصد كالم 
من   

ً
بدءا القلمون،  إلى  الوصول  هو  تدمر  إلى   داعش  دخول  من  الهدف  »كان  قال:  حيث  )اإليـرانية()1( 

 إلى أن املخطط األبعد هو االتصال عبـر 
ً
 إلى )حسيا(، ومنها إلى )جبال القلمون(، الفتا

ً
)القريتين( وصوال

الحدود اللبنانية السورية إلى طرابلس فالبحر، إضافة إلى تشديد الخناق والطوق على دمشق وريفها، 
وفصل األرا�ضي السورية ما بيـن المنطقة الوسطى والجنوبية«.

إلى مدينة السخنة والمناطق   
ً
إلى مدينة تدمر والحقا النظام والقوات الروسية  بعد دخول قوات 

مدينتـي  في  وخاصة  المنطقة  أبناء  بحق  مجازر  النظام عدة  ارتبكت قوات  عليها  والسيطرة  حولها  التـي 
تدمر والسخنة؛ بحجة التعامل مع تنظيم الدولة داعش.

 في تهريب آثار تدمر، وبحسب شهادة أحد العاملين)2( في متحف 
ً
كما كان للعميد مالك حبيب دورا

تدمر: قام العميد مالك حبيب »في صبيحة يوم انسحاب قوات األسد من تدمر )20 مايو/أيار من العام 
الما�ضي( حدثت هدنة مفاجئة بيـن قوات النظام والميليشيات الطائفية المساندة لها، وتنظيم داعش، 

)1(  وكالة تسنيم لألنباء الدولية، عدسة »تسنيم« تزور مدينة تدمر وقائد العمليات العسكرية يـروي التفاصيل،

  https//:goo.gl93/Wpc6

)2(  العربـي الجديد، مأساة تدمر السورية... »لعبة سياسية« بيـن النظام و»داعش«، 

 https//:goo.gl/mTF1zU

https://goo.gl/93Wpc6
https://goo.gl/mTF1zU
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لعدة ساعات، تخللها قدوم رئيس فرع األمن العسكري في تدمر، العميد مالك حبيب، إلى المتحف مع 
العسكري، ولم  »تـي فور«  إلى مطار  أثرية بطريقة عشوائية  بنقل 250 قطعة  عدد من عناصره، فقام 
ُيعرف مصيـر هذه القطع النادرة، وترك ما تبقى من القطع األثرية يالقي مصيـره على يد عناصر تنظيم 
للتكسيـر،  تعرضت  والتـي  سوريا  كل  في  الوحيدة  للمومياوات  حصل  كما  وتكسيـر،  تخريب  من  داعش 

وغيـرها الكثيـر من القطع الفريدة«.

الكريمة  بالحرية والحياة  إرادته  العميد مالك حبيب بقتل اإلنسان السوري وقتل  لم يكتف 
بدخول  حبيب  مالك  العميد  ساهم  حيث  التاريخ  قتل  ليشمل  إجرامه  امتد  بل  المستقبل  ووأده 
على  والمدرجة  األثرية  المدينة  معالم  بتدميـر  خاللها  األخيـر  قام  والتـي  تدمر  لمدينة  الدولة  تنظيم 
الئحة التراث العالمي، باإلضافة لقيام تنظيم الدولة بتدميـر سجن تدمر الذي تشهد جدران زنازينه 
ورمال ساحاته على آالف اإلعدامات التـي ارتكبها آل األسد ومن واالهم بحق أبناء الشعب السوري في 

فترة ثمانينيات القرن الما�ضي، ليصار إلى نسيان ذلك السجن وما يحمله من مآ�ضي.
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  العقيد صالح صقر

موقع الخدمة الحالي

مشرف على الدفاع الوطنـي في حماة وحمص

معلومات عامة

مكان الوالدة: ريف الالذقية

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2015مسؤول في الدفاع الوطني1

2014ضابط في قوات النمر2

2011قائد كتيبة بالفرقة السابعة3

 إلحدى كتائب الفرقة السابعة، حيث تم فرزه 
ً
في مطلع عام 2011؛ كان العقيد صالح صقر قائدا

ملدينة حمص لإلشراف على ما يعرف باسم »حاجز املؤسسة« في حي بابا عمرو بمدينة حمص، حيث كان 
له الدور الرئيس في تفاقم األوضاع وتفجر العنف في حيي بابا عمرو والسلطانية، وذلك نتيجة الستخدامه 
املدرعات والرصاص الحي في قمع االحتجاجات، وإطالق النار على الجنائز التـي كان مشيعوها يدفنونها 

في مقبـرة بابا عمرو.

وفي هذه األثناء؛ مارس العقيد صالح عمليات االعتقال العشوائي على الحاجز، وتسليم المعتقليـن 
لفرعي املخابـرات العسكرية والجوية، كما كان يأمر بإطالق النار على السيارات العابـرة من أمام الحاجز 
ملجرد االشتباه بها، وفي إحدى الحاالت )آب 2011( أمر بإطالق النار على سيارة »كيا« فقتل جميع ركابها، 
الحاجز راح ضحيتها 18  وهم عائلة مؤلفة من أب وأم وثالثة أطفال، وارتكب ثالثة مجازر أخرى على 
 و9 أشخاص على التوالي، كما عمل على تسليح عناصر من قرية المزرعة الشيعية 

ً
، و12 شخصا

ً
شخصا

المالصقة لحي الوعر من الغرب، وتحريضهم على ممارسة الخطف والقتل على الهوية.

أثناء خروجه من  جديـر بالذكر أن العقيد صالح صقر أصيب مرتين؛ إحداهما بشظية في عينه 
عربة مجنزرة، والثانية لدى نقله من الحاجز بناء على تعليمات العماد آصف شوكت )2012( حيث كان 

هذا هو المطلب الرئيس ألهالي حيي بابا عمر وجورة العرايس من أجل التهدئة.

عمل العقيد صالح صقر عقب نقله من بابا عمرو في صفوف قوات »النمر«، وفي عام 2014 استلم 
قيادة القوات العسكرية الموجودة في مورك بـريف حماة الشمالي بعد أن فرضت قوات النمر سيطرتها 
الوطنـي  الدفاع  على  يشرف  زال  وال  الغاب،  بسهل  وطنـي  دفاع  قوات  تشكيل  في  وأسهم  المدينة،  على 
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في المنطقة الوسطى، ويعتبـر المسؤول المباشر عن كافة عمليات القتل والخطف التـي تقوم بها تلك 
بديـر شميل  في معسكرات خاصة  يتم تجميع املختطفيـن والمعتقليـن  المنطقة، حيث  في  الميليشيات 
أبنائهم،  سراح  إطالق  أجل  من  المعتقليـن  أهالي  ابتزاز  ثم  ومن  للنظام،  الموالية  المناطق  من  وغيـرها 

 من تسليمهم لذويهم.
ً
 بعد دفع الفدية بدال

ً
والذيـن يتم تحويلهم لألجهزة األمنية الحقا
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العقيد نزار علي فندي

موقع الخدمة الحالي

قائد الكتيبة 103 - الفرقة التاسعة

معلومات عامة

مكان الوالدة: قرية دويـر بعبدة - جبلة - الالذقية

1967

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
قائد الكتيبة 103 في الفرقة 

التاسعة
فترة 

الخدمة 
بالكامل

الفرقة التاسعة دبابات2

وهو  الالذقية،  بمحافظة  جبلة  لمنطقة  التابعة  بعبدة  دويـر  قرية  من  فندي  علي  نزار  ينحدر 

خريج الكلية الحربية الدورة رقم 43، من اختصاص مشاة، وبعد خضوعه لدورة قائد كتيبة في مدرسة 

االستطالع التابعة إلدارة االستطالع، ودورة ركن في لبنان؛ تولى قيادة الكتيبة 103 بالفرقة التاسعة.

وُعرف منذ فترة مبكرة بممارسة االبتزاز، حيث كان يضغط على مجندي الخدمة اإللزامية ويبتزهم 

من أجل الحصول على أموال منهم، ولديه نزعة طائفية مقيتة. 

وفي أثناء خدمته؛ تم تحويل كتيبة االستطالع التـي يقودها العقيد نزار إلى كتيبة اقتحام، وذلك 

بعد ضم عناصر إليها من الفرقة التاسعة، حيث مارست الكتيبة انتهاكات واسعة في قمع االحتجاجات، 

بما في ذلك االعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج.

الشيخ  بلدات  في  الفرقة  بها  التـي قامت  في كافة عمليات االقتحام  نزار فندي  العقيد  كما شارك 

مسكيـن وغباغب، ويتحمل المسؤولية المشتركة في ارتكاب مجزرة الصنميـن األولى بتاريخ 2011/3/25، 

والتـي أطلقت فيها الفرقة التاسعة وعناصر األمن العسكري النار على املحتجين، ما أدى إلى مقتل 10 

وإصابة نحو 40 آخرين، ثم قامت هذه القوات بشن حمالت المداهمة واالعتقال، واعتقال المدنييـن 

في مقر الفرقة التاسعة، حيث كانت تتم هناك عمليات تعذيب ممنهجة بحقهم، تحت إشراف العقيد 

نزار فندي ومباشرته بنفسه على تلك العمليات، والتـي أدت لمقتل عدد من المعتقليـن تحت التعذيب. 

https://www.youtube.com/watch?v=_mcxDFfQMzY
https://www.youtube.com/watch?v=_mcxDFfQMzY
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واستمرت حواجز الفرقة التاسعة في توقيف أعداد كبيـرة من أبناء محافظة درعا، حيث كانت تتم 
عمليات االعتقال والتصفية على الحاجز مباشرة، كما حدث في شهر أيلول 2012، حيث تمت تصفية 

 على أحد الحواجز إضافة لتصفية مدنييـن)1( آخرين.
ً
13 مدنيا

والفرقة  فندي  نزار  العقيد  بإمرة  التاسعة  الفرقة  من  مشتركة  قوات  قامت   2012/7/7 وفي 
الخامسة وقوى األمن والشبيحة بارتكاب مجزرة في مدينة الشيخ مسكيـن في ريف درعا راح ضحيتها 25 
 نتيجة قصف المدينة من قبل دبابات الفرقة التاسعة إضافة لتنفيذ الفرقة إعدامات ميدانية 

ً
قتيال

بحق المدنييـن املحتجزين.

قوات  باجتياح   2013 نيسان  شهر  في  شارك  حيث  اإلجرامية؛  نزار  العقيد  ممارسات  واستمرت 
 على األقل )ذبح 

ً
تل خاللها 57 مواطنا

ُ
الفرقة التاسعة لمدينة الصنميـن وارتكبت فيها مجزرة ثالثة)2( ق

بعضهم بالسكاكين( منهم ستة أطفال وسبع سيدات.

النظام   من قوات 
ً
العقيد نزار فندي بقتل 14 جندّيا وفي شهر تشريـن األول من عام 2014 قام 

في قرية زمرين. كما  التـي وقعت  المعارك  في  المعارضة  الخيانة، بعد انسحابهم أمام تقدم قوات  بتهمة 
والتـي أسفرت  في شهر كانون األول من عام 2014  مسكين)3(  الشيخ  مدينة  في  ارتكاب مجزرة  في  شارك 
عن مقتل العشرات من أهالي البلدة من ضمنهم نساء وأطفال حيث قامت الفرقتان التاسعة والخامسة 

بقصف البلدة واقتحامها بمشاركة من ميليشيات أجنبية.

بفرقة  شبيهة  قوات  يؤسس  أن  االقتحام«  »كتيبة  تشكيله  عبـر  يطمح  فندي  نزار  العقيد  وكان 
يقودها  التـي  الرابعة  للفرقة  التابعة  »الغيث«  قوات  أو  الحسن،  سهيل  العميد  يقودها  التـي  »النمر« 
في  رئيسية  معارك  عدة  في  نزار  العقيد  مجموعات  النظام  قوات  استخدمت  حيث  دال،  غيث  العقيد 
الكتيبة المهجورة في داعل، ومعارك درعا البلد، وحي المنشية، وفي محاوالت التقدم إلى منطقة التنف 
الحدود السورية األردنية، لكن جهوده باءت بالفشل. ففي مطلع 2018؛ تم إرسال العقيد نزار فندي مع 
قواته إلى محور مدينة حرستا من أجل فك الحصار الذي فرضته قوات المعارضة على إدارة المركبات 

التابعة للنظام إال أنه تكبد خسائر فادحة واضطر لالنسحاب.

خاللها،  مدنـي   1000 من  أكثر  مقتل  عن  أسفرت  التـي  الشرقية  الغوطة  معارك  في  شارك  كما 
 عن وجود منشأة لألسلحة 

ً
وتهجيـر أكثر من 100 ألف مدني، وظهر في أحد نشرات قوات النظام متحدثا

الكيميائية تابعة للمعارضة أثناء تمشيط قواته ألحد المزارع في الشيفونية في الغوطة الشرقية، لكنها 
العقيد  المتحدة استشهد بكالم  األمم  في  الروسـي  المندوب  أن  يذكر  لألبقار.  الحقيقة مزرعة  في  كانت 

نزار فندي)4(.

والتـي  »داعش«،  تنظيم  ضد  األسود  والحجر  اليـرموك  مخيم  معارك  في  فندي  نزار  شارك  كما 

)1(  شهادة أحد الجنود المنشقيـن والتـي تتحدث عن تصفية العقيد نزار ألحد المدنييـن في مدينة الصنمين.

http://ayyamsyria.net/archives/116970 2(  للمزيد من المعلومات(

)3(  مقال من الجزيـرة نت.

)4(  شهادة العميد زاهر الساكت يفند بها ادعاءات روسيا وقوات النظام حول المنشأة التـي تم تصويـرها.

https://www.youtube.com/watch?v=B0QnlW_G8-Y
https://www.youtube.com/watch?v=B0QnlW_G8-Y
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/2/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/12/2/%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7
http://ayyamsyria.net/archives/116970
https://www.watanserb.com/2018/05/02/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%80-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/
https://www.watanserb.com/2018/05/02/%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%80-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/
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تلك األحياء  لم يكشف عنها، وتمت استباحة  التنظيم ضمن صفقة سرية  أسفرت عن خروج عناصر 
وسرقتها بعد خروج التنظيم منها.

صورة العقيد نزار فندي مع عدد من مقاتلي كتيبة االقتحام في مخيم اليـرموك
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صورة للعقيد نزار فندي في جنوب دمشق
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ّ
العقيد غياث سليمان دال

موقع الخدمة الحالي

قائد قوات الغيث في الفرقة الرابعة

معلومات عامة

 مكان الوالدة: بيت ياشوط - جبلة
الالذقية

االختصاص: الجيش والقوات املسلحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

اللواء 42 بالفرقة الرابعة دبابات1

 في قرية بيت ياشوط، إحدى قرى جبلة التابعة ملحافظة الالذقية، من إحدى العوائل 
ّ

ولد غياث دال
في  خدم  حيث  العسكري،  السلك  في   

ً
مبكرا وانخرط  األسد،  لنظام  المطلق  بوالئها  المعروفة  العلوية 

 
ً
الفرقة الرابعة ضمن اللواء 42 دبابات، وهو نفسه اللواء الذي كان يقوده ماهر األسد قبل تعييـنه قائدا

للفرقة الرابعة.

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ شارك العقيد غياث في كافة عمليات اللواء 42 
دبابات، وباألخص في داريا، وفي معضمية الشام التـي تم اقتحامها وارتكاب أفظع املجازر فيها.

وحاصروها  الشام  معضمية  الجوية  واملخابـرات  الرابعة  الفرقة  عناصر  طوق   ،2011/5/9 ففي 
مدة أسبوعين، ثم اقتحموها باآلليات الثقيلة والدبابات، وتم نشر القناصات على أسطح المباني، وتم 

اعتقال أكثر من 2000 مدني.

حوالي  فيها  تل 
ُ
ق الشام،  معضمية  ضد  قسوة  أشد  حملة  نفسها  القوات  شنت   ،2013 آذار  وفي 

2000 مدنـي بينهم أكثر من 60 سيدة و100 طفل، وتجاوز عدد الجرحى 3000 آالف بينهم عدد كبيـر من 
أصحاب اإلعاقات الدائمة.

بالفرقة  العقيد غياث واللواء جمال يونس والعميد جودت األحمد واللواء أوس أصالن  ويتحمل 
الرابعة التـي يقودها اللواء ماهر األسد المسؤولية المشتركة عن الجرائم التـي وقعت في تلك الفترة، حيث 
يشيـر تقريـر منظمة »هيومن رايتس ووتش« »Human Rights Watch«، الصادر بتاريخ 2011/12/15 
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عن  سوريا«،  في  اإلنسانية  ضد  الجرائم  عن  والقيادة  األفراد  مسؤولية  طريقة!:  »بأي  عنوان  تحت 
ممارسات الفرقة الرابعة الهمجية في قمع املحتجين، وفي حصارها لمعضمية الشام، مما اضطر أهلها 

ألكل أوراق الشجر، وكان كل من يحاول الخروج أو الدخول إليها يتم قنصه.

كما شارك العقيد غياث دال في العملية التـي وقعت في المدينة بتاريخ 2012/8/21، حيث ارتكبت 
، وارتكبت مجزرة أخرى في شهر أيلول من عام 2012 

ً
قوات الفرقة الرابعة مجزرة راح ضحيتها 86 قتيال

الكبـرى والتـي راح  داريا  ، وفي آب 2012 شارك العقيد دال في ما يعرف بمجزرة 
ً
تل فيها نحو 80 مدنّيا

ُ
ق

ضحيتها أكثر من 700 قتيل بينهم أطفال ونساء وعوائل كاملة.

بلغت  حيث  القابون،  حي  أهالي  وقتل  تهجيـر  في  األكبـر  الدور  الرابعة  الفرقة  لعناصر  كان  كما 
التجاوزات ذروتها أثناء اقتحام عناصر الفرقة الرابعة في شهر تموز من عام 2011 للحي، إذ قامت تلك 
القوات بتطويق الحي ونشر األسلحة الثقيلة، وأدت هذه الحملة إلى اعتقال ما يقارب 1500 مدنـي من 

أهالي حي القابون فقط.

قبل  من  ممنهجة  قصف  عمليات  الحي  شهد  حيث  2012؛  عام  القابون  ضد  العملية  وتكررت 
دبابات الفرقة الرابعة، واستمرت الحملة خمسة أيام أسفرت عن تهجيـر أكثر من 90% من أهالي الحي 
وتجريف قسم منه، ومقتل 100 شخص على األقل، واعتقال مئات آخرين، إضافة لعمليات السرقة 

والتعفيش، وتدميـر البنية التحتية والصناعية في الحي.

وبـرزت همجية غياث دال بصورة واضحة في معركة المليحة عام 2014، والتـي استمرت أكثر من 
، وانتهت بسيطرة قوات النظام على البلدة بعد تدميـرها بالكامل، وكانت الفرقة الرابعة في منطقة 

ً
40 يوما

المليحة آنذاك بقيادة العقيد غياث.

 باقتحام داريا بعد 
ّ

ولدى تشكيل قوات »الغيث« على غرار قوات »النمر«، قام العقيد غياث دال
تدميـرها بالكامل، وارتكب الممارسات الهمجية نفسها في كل من: حتيتة الجرش، والدخانية، والكباس، 
القابون،  وأحياء  جن،  وبيت  الشيح،  وخان  والديـرخبية،  والزبداني،  العصافيـر،  وديـر  وباال،  وزبدين، 

وتشرين، وبـرزة، وجوبـر في دمشق، إضافة لمشاركته في معارك وادي بـردى مطلع عام 2017.

كما شارك العقيد دال في معارك حرستا، والتـي أسفرت عن تدميـر المدينة وتهجيـر أكثر من 150 
ألف مدني، حيث استخدم دال صواريخ »جوالن« التـي تفتقر إلى دقة التصويب فأدت إلى وقوع خسائر 

بشرية ودمار كبيـر.

تم  الذيـن  العلوييـن  من  هم 
ّ
جل مقاتل   500 حوالي  من  تتكون  »الغيث«  قوات  أن  بالذكر  جديـر 

انتقاؤهم على أسس طائفية، ويتميزون بالحقد الدفيـن على أهل الغوطة، حيث أطلق الموالون للنظام 
على العقيد غياث لقب »أسد الغوطتين« في كناية صريحة لما فعله في الغوطة الغربية والشرقية من قتل 

وتدميـر وتهجيـر.

وُعرف عن العقيد غياث إصداره األوامر لمقاتليه بتجاهل اتفاقات الهدن المبـرمة وإطالق النار 
العقيد دال بقصف  الدمشقي: »أمر  القابون  أبناء حي  بالسكان، حيث يقول أحد  المناطق اآلهلة  على 
وشن  القابون،  حي  على  بغزارة  التدميـر  شديدة  )أرض-أرض(  الصواريخ  بعشرات  همجي  هستيـري 

https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/moadamia.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/moadamia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1dFImXV9fpQ
https://www.youtube.com/watch?v=1dFImXV9fpQ
https://soundcloud.com/in-dimashq/wht5ufjywyts
https://soundcloud.com/in-dimashq/wht5ufjywyts
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ً
كبيـرا  

ً
دمارا ومخلفة  المدنييـن،  من  والجرحى  الحي  مستهدفة  الحربـي  الطيـران  من  مكثفة  جوية  غارات 

بالممتلكات«.

النظام، حيث نسق علمياته مع  اإليـرانـي داخل  للمحور  المواليـن  أبـرز  العقيد غياث من  ويعتبـر 
الميليشيات التابعة إليـران بصورة وثيقة في معارك المليحة والزبدانـي وأحياء دمشق، وكان من املخطط 
وفرضت  ذلك،  رفضت  الروسية  القوات  ولكن  العمليات،  غرفة  من  الشرقية  الغوطة  معركة  يقود  أن 

العميد سهيل الحسن على رأسها بهدف الحّد من نفوذ القوات الموالية إليـران.

أجل  من  الموت«  و»مثلث  القنيطرة  منطقة  إلى  غياث  العقيد  إرسال  تم  2018؛  منتصف  وفي 
السيطرة على المناطق املحررة في املحافظة، حيث بادر إلى ضم عدد من عناصر الميليشيات اإليـرانية 
 للباس قواته بهدف التمويه. ومن 

ً
 مشابها

ً
وعناصر »حزب هللا« اللبنانـي داخل قواته عبـر منحهم لباسا

للتيار  التابع  الحسين«  اإلمام  »لواء  غياث:  العقيد  قوات  صفوف  في  انخرطت  التـي  الميليشيات  أبـرز 
الصدري، كما تتواجد عناصر إيـرانية وأفغانية كذلك ضمن تشكيالته.
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العقيد غياث دال مع أسعد البهادلي 

قائد لواء اإلمام الحسيـن الشيعي العراقي على جبهة حرستا

توجيه  وذات  بدائية  هي  وتبدو كم  الغيث  في قوات  تطويـرها  تم  والتـي  راجمات صواريخ »جوالن 400« 
يدوي مما يزيد عمليات الدمار وعدم إصابتها ألهداف املعارضة العسكرية.
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العقيد صقر رستم

موقع الخدمة الحالي

أميـن عام الدفاع الوطني

معلومات عامة

مكان الوالدة: حمص

االختصاص: دفاع وطني

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2013أميـن عام الدفاع الوطنـي 1

2011قائد الدفاع الوطنـي - حمص2

بحسياء  الصناعية  المدينة  في  كمهندس  عمل  وقد  حمص،  محافظة  من  رستم  صقر  ينحدر 
بمنصب مديـر االستثمار ورئيس لجنة المشتريات، وطرد من عمله عام 2009 بقضية فساد، ثم انتقل 

للعمل في الخدمات الفنية بمحافظة حمص.

البستان  جمعية  إلى  رستم  صقر  انتسب  2011؛  آذار  في  السلمية  االحتجاجات  اندالع  ولدى 
بسام  الجمهوري  القصر  في  العميد  خاله  توصية  على  بناء  وذلك  مخلوف،  لرامي  التابعة  »الخيـرية« 
في  للجمعية   

ً
مكتبا فافتتح  العلوية،  الطائفة  من  المهجرة  بالعوائل  االعتناء  بمهمة  كلف  حيث  حسن، 

منطقة وادي الذهب.

األمنية  األجهزة  مع  للمشاركة  العلوي  الشباب  بتعبئة  رستم  لف 
ُ
ك االحتجاجات؛  زخم  تنامي  ومع 

»اللجان  مسمى  تحت  الوطنـي  الدفاع  نواة  بتأسيس   2011 منتصف  في  قام  حيث  القمع،  عمليات  في 
الشعبية«، والتـي كان الهدف منها في البداية حماية أحياء الطائفة العلوية في مدينة حمص، وما لبثت 
أن تحولت إلى مجموعات مقاتلة تؤازر قوى األمن العسكري واملخابـرات الجوية في حمالت االقتحام التـي 

كانت تشنها في أحياء مدينة حمص.

كانت هذه التشكيالت تعمل بشكل تطوعي مقابل بعض المعونات التـي تقدمها جمعية البستان، 
لها رواتب وإمكانات ودعم لوجستـي وفني، حيث ضمت  النظام  إثر زيادة عدد منسوبيها خصص  وعلى 
عناصر مسرحة من األمن والجيش ومن المطروديـن بقضايا فساد ورشاوى، إضافة لموظفيـن مدنييـن 

تم انتدابهم من وظائفهم للعمل مع الدفاع الوطني، وتم تسليحهم عن طريق جمعية البستان. 

وفي مرحلة الحقة تولت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش تسليح هذه القوات وتوفيـر الذخيـرة لها 
من مستودعات الجيش الشعبي، ثم أصبح لهم مستودعات مستقلة تدار من قبلهم في المدينة الرياضية 
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عكرمة  حيي  بيـن  تدمر  طريق  باتجاه  )حمص-دمشق(  طريق  على  مكتمل  غيـر  مشروع  عن  عبارة  وهي 
ووادي الذهب.

وبحلول 2012؛ أصبح تعداد هذه القوات 2500 مقاتل يتمركزون في ثالثة مقرات بأحياء حمص 
الموالية، وامتهنوا ممارسة السرقة والتعفيش، حيث كانوا يقتحمون أحياء حمص، ويسرقون ما فيها من 

أثاث وأدوات كهربائية وتمديدات صحية، ويبيعونها في الطرقات. 

 من أماكن االحتجاز والسجون الخاصة في حي وادي الذهب وفي 
ً
كما كان صقر رستم يديـر عددا

ريف حمص ضمن القرى العلوية كالقبو ورام العنز، حيث دأب على اختطاف المدنييـن من الطرقات 
العامة بحجة معارضتهم للنظام، ومن ثم ابتزاز أهاليهم لدفع األموال مقابل إطالق سراحهم. 

كانت  التـي  التفجيـر  عمليات  في  وضلوعه  لصقر،  التابعة  القوات  أحدثته  الذي  للفساد  ونتيجة 
قواته  وبيـن  األمن،  قوى  وبيـن  قواته  بيـن  مواجهات  اندلعت  فقد  للنظام؛  الموالية  األحياء  في  تحصل 
في  وتعييـنه  دمشق  مدينة  إلى  رستم  صقر  نقل  فتم   ،2013 عام  عنه  انشقت  التـي  املجموعات  وبعض 

األمانة العامة لقوات الدفاع الوطنـي عام 2013.

ويتحمل صقر رستم وميليشياته المسؤولية عن عدد من املجازر منها:

* مجزرة رام العنز: حيث ُعثر في نهاية شباط 2012 بأرا�ضي قرية رام العنز على أكثر من 50 جثة 
ألشخاص مجهولي الهوية ومن أعمار مختلفة وعليها آثار تعذيب وإطالق نار، وتبيـن أنها جثث مخطوفيـن 

قامت إحدى مجموعات صقر باختطافهم وقتلهم على أسس طائفية.

وجورة  عمر  بابا  لحي  النظام  قوات  اقتحام  وبعد   ،2012 شباط  نهاية  في  جوبـر:  قرية  مجزرة   *
العرايس وأثناء تمشيط مناطق جوبـر والسلطانية قامت قوات الحرس الجمهوري باالشتراك مع قوات 
الدفاع الوطنـي بتجميع المدنييـن من الرجال والشباب في مدرستين؛ األولى في قرية جوبـر والثانية في حي 
السلطانية، ثم أمر قائد املجموعة التابعة لصقر رستم، واسمه أحمد السايس بفتح النار على المدنييـن 
المشفى  الى  الجثث  ونقلت   ،

ً
شخصا  150 من  أكثر  تصفية  تمت  حيث  المدرسة،  باحة  في  املحتجزيـن 

العسكري.

الزيتون  الرفاعي وكرم  لحي  النظام  اقتحام قوات  بعد  املجزرة  الزيتون: وقعت هذه  * مجزرة كرم 
في أواخر شهر آذار 2012، حيث قام عناصر الدفاع الوطنـي التابعون لصقر رستم باعتراض سيارتيـن 
مدنيتيـن وإطالق النار عليهما وقتل من فيهما، ثم اقتحموا حي الرفاعي وقاموا بجمع العوائل المتبقية في 
 من المدنييـن بينهم نساء 

ً
 وحرق المنزل ويقدر عدد الضحايا بنحو 40 قتيال

ً
أحد المنازل وقتلهم جميعا

وأطفال.

الوطني،  الدفاع  من  مجموعات  قامت  حيث   ،2012 عام  من  أيار  شهر  في  الحولة:  سهل  مجزرة 
تلدو،  باقتحام جنوب قرية  في حمص،  العمليات  العميد هواش محمد قائد غرفة  وبتغطية من قوات 
 وعدد من 

ً
بينهم 50 طفال أكثر من ثالث ساعات تم خاللها ذبح وقتل 106 مدنييـن  العملية  واستمرت 

النساء.
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المقدم دريد إسماعيل عوض

موقع الخدمة الحالي

قائد قوات املدفعية في قوات »النمر«

 باسم نار النمر
ً
ُيعرف أيضا

معلومات عامة

مكان الوالدة: الربيعة-حماة 1982

االختصاص: ضابط مهندس في الجيش السوري

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
قائد قوات املدفعية والصواريخ 

في قوات النمر
2013

2013اللواء 104 حرس جمهوري2

2011الحرس الجمهوري3

4
أكاديمية األسد للهندسة 

العسكرية
2004

بوالئهم  أبناؤها  ُيعرف  والتـي  الغربي،  بـريف حماة  الربيعة  بلدة  ينحدر دريد إسماعيل عوض من 
المطلق للنظام، ومشاركتهم في صفوف الجيش والميليشيات التـي شكلوها في ريف حماة والتـي ارتكبت 

 من املجازر بحق الشعب السوري.
ً
عددا

ولدى تخرجه من أكاديمية األسد للهندسة العسكرية، اختصاص عربات، عام 2004 بـرتبة مالزم 
أول مهندس؛ تم فرزه إلى صفوف الحرس الجمهوري، حيث تنقل في ألويته وتدرج في الرتب العسكرية 
أنه  إلى رتبة مقدم. كما  الترفيعات األخيـرة )2018/8/1( تمت ترقية دريد  إلى رتبة رائد، وفي  حتى وصل 

يحمل شهادة ماجستيـر بتقديـر ممتاز في هندسة اآلليات من جامعة دمشق.

لدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذا 2011؛ كان دريد يخدم في »اللواء 104« حرس جمهوري، 
 في ديـرالزور(، حيث اشترك معه في كافة العمليات 

ً
تل الحقا

ُ
إلى جانب العميد عصام زهر الديـن )الذي ق

 لزهر 
ً
التـي قام بها »اللواء 104« ضد المدنييـن في دمشق وريفها وذلك حتى عام 2013، ويعتبـر شريكا

وعربيـن  وحرستا  دوما  مدن  في  وخاصة  اللواء  عناصر  ارتكبها  التـي  واالنتهاكات  الجرائم  جميع  في  الديـن 
بالغوطة الشرقية.

ولدى تأسيس قوات النمر؛ تم إلحاق المقدم دريد إلى صفوفها حيث استلم قيادة فوج المدفعية 
والصواريخ، واشترك مع العميد سهيل الحسن والعميد صالح العبدهللا في كافة االنتهاكات والجرائم التـي 
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ارتكبتها هذه الميليشيات، حيث أشرف دريد على القصف المكثف للمدفعية والصواريخ على المناطق 
اآلهلة بالسكان، مما أدى إلى مقتل وجرح وتشريد اآلالف من أبناء الشعب السوري على امتداد الجغرافيا 
ذات  الفيل«  »صواريخ  وإطالق  تطويـر  على  أشرف  كما  النمر،  قوات  معاركها  في  شاركت  التـي  السورية 
األرض  إستراتيجية  وفي  النارية  الكثافة  لتوفيـر  النظام تستخدمها  كانت قوات  والتـي  البدائي،  التوجيه 

املحروقة.

التحتية  البنى  ودمار  واإلصابات  القتل  عمليات  كافة  عن   
ً
مباشرا  

ً
مسؤوال دريد  المقدم  ويعتبـر 

التـي وقعت نتيجة عمليات االقتحام التـي نفذتها قوات »النمر« والتـي أدت إلى نتائج كارثية على الشعب 
السوري، حتى تم إطالق لقب »نار النمر« على المقدم دريد لما أحدثه من دمار وتشريد: ومن أبـرز هذه 

العمليات: 

* معارك ريف دمشق )2013-2011(.

* معارك أرياف حماة الشمالي والتـي كانت تتجدد كل فترة.

* معارك فك الحصار عن سجن حلب المركزي )2014(.

* معارك إدلب )2015(.

* معارك ريف حلب الشرقي )2017-2016(.

* معارك حلب ومزارع المالح وطريق الكاستيلو )2016(.

* معارك القلمون الشرقي.

* معارك ريف الرقة الجنوبـي )2017(.

* معارك ديـرالزور )2017(.

* معارك ريف إدلب الشرقي )2018-2017(.

* معارك الغوطة الشرقية )2018(.

* معارك درعا والقنيطرة )2018(.

وقد أدت تلك المعارك، وغيـرها، إلى قتل اآلالف من أبناء الشعب السوري، وتشريد مئات األلوف 
 حلب والغوطة الشرقية وريف حماة الشمالي وريف إدلب الشرقي، حيث اعتمد سهيل 

ً
منهم وخصوصا

دك  إشرافه  تحت  دريد  المقدم  تولى  حيث  عملياته،  جميع  في  املحروقة«  »األرض  سياسية  الحسن 
بـراجمات الصواريخ بهدف إحكام الحصار عليها وقطع خطوط اإلمداد عنها،  بالسكان  المناطق اآلهلة 

وذلك من خالل اإلرشادات التـي يوجهها له سالح الجو الحربـي والمروحي.

مختلف  بإطالق  دريد  المقدم  يكلف  حسن  سهيل  العميد  كان  االقتحام؛  عمليات  تنفيذ  ولدى 
»كورنيت«  والصواريخ  املحمولة،   106 ومدافع   ،RBG رأسها:  وعلى  والصاروخية  المدفعية  القذائف 

و»كونكورس« الموجهة، بهدف توفيـر مظلة حماية نارية لفرق االقتحام.

في  الروسية  القوات  قيادة  قامت  بالسكان؛  اآلهلة  المناطق  استهداف  في  اإلجرامي  لسجله   
ً
ونظرا

حميميم بمنح المقدم دريد وسام الشجاعة من الدرجة األولى.
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المقدم دريد عوض مع العميد سهل الحسن

المقدم دريد عوض مع اإلرهابـي الجنرال قاسم سليمانـي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري االيـراني
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المقدم فراس غسان جزعة

موقع الخدمة الحالي

قائد قوات درع القلمون

معلومات عامة

مكان الوالدة: الالذقية

االختصاص: شعبة املخابـرات العسكرية

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2015قائد قوات درع القلمون1

2011شعبة املخابـرات العسكرية2

المؤرخ  هو  ووالده  علوية،  لعائلة  الالذقية  بمدينة  الدعتور  منطقة  في  جزعة  فراس  المقدم  ولد 
 
ً
 مهما

ً
غسان جزعة، ويتمتع بدعم رجل األعمال جورج حسوانـي أحد أبناء مدينة يبـرود، والذي لعب دورا

 في تمويل ميليشيا درع القلمون.
ً
في صفقة راهبات معلوال الشهيـرة، كما لعب دورا

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ كان فراس في شعبة املخابـرات العسكرية، حيث 
 لقوات »درع القلمون« التـي تم تشكيلها 

ً
أسهم في عمليات القمع، وكافأه النظام على ذلك بتعييـنه قائدا

مختلف  من  عناصرها  جمع  بعد  الجمهوري  والحرس  الثالثة  بالفرقة  ربطها  وتم   ،2014 عام  مطلع 
ميليشيا الدفاع الوطنـي في مناطق: النبك، ويبـرود، وفليطة، والهامة، ورنكوس، والقطيفة، كما تم ربطها 
لفت بالتعاون مع »حزب هللا« اللبناني. ثم تولت القوات الروسية 

ُ
 بشعبة املخابـرات العسكرية، وك

ً
أمنيا

اإلشراف على قوات »درع القلمون«، حيث خصع عناصرها لتدريبات في مراكز التدريب الروسية الخاصة. 

كافة  عن  المسؤولية  في  القلمون«  »درع  قوات  وعناصر  قادة  مع  جزعة  فراس  المقدم  ويشترك 
االنتهاكات والجرائم التـي ارتكبها عناصر هذه الفرقة في مناطق النبك ويبـرود وغيـرها، ومن أبـرز المعارك 

التـي شاركت فيها هذه الفرقة وارتكبت فيها انتهاكات واسعة:

والبلدات  القرى  السيطرة على بعض  إلى  أدت  والتـي  )تموز-آب 2014(  الغربـي  القلمون  * معارك 
والتالل في القلمون الغربـي وتضييق الخناق على المدنييـن في المنطقة الحدودية مع لبنان.

* معارك القلمون الغربـي )أيار-حزيـران 2015( والتـي أسفرت عن تهجيـر سكان تلك المناطق إلى 
جرود عرسال اللبنانية.
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* معارك حلب )النصف الثانـي من عام 2016( والتـي أدت إلى تهجيـر المدنييـن من األحياء الشرقية 
نحو إدلب وريف حلب الشمالي.

وصوران  حلفايا  مناطق  في  دارت  والتـي   )2016 الثانـي  )آب-تشريـن  الشمالي  حماة  ريف  معارك   *
ومعردس ومعان وعدد من التالل األخرى، وراح فيها عدد غيـر معروف من المدنييـن.

* معركة وادي بـردى )كانون األول 2016-شباط 2017( والتـي أسفرت عن مقتل عدد من المدنييـن 
وارتكاب انتهاكات بحق أبناء المنطقة، وتهجيـر قسم من أهالي الوادي نحو الشمال السوري.

* معارك ريف حماة الشمالي )آذار-نيسان 2017( والتـي أسفرت عن مقتل عدد كبيـر من المدنييـن 
وخطاب،  وحلفايا،  اإلمام،  وطيبة  ومعردس،  صوران،  بلدات:  ضد  الفرقة  شنتها  التـي  العمليات  جراء 

واملجدل، ومعرزاف.

 باتجاه 
ً
* معارك القلمون الغربـي )تموز-آب 2017( والتـي أدت إلى تهجيـر نحو 7 آالف مدنـي قسرا

إدلب. 

 )2018 2017-شباط  األول  )تشريـن  وحماة  وإدلب  حلب  أرياف  في  الحديد  سكة  شرق  معارك   *
والتـي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنييـن وتهجيـر أكثر من 150 ألف مدني.

من  كبيـر  عدد  وإصابة  مقتل  إلى  أدت  والتـي   )2018 )آذار-نيسان  الشرقية  الغوطة  معارك   *
الشمال  نحو  الغوطة  أهالي  من  كبيـر  عدد  وتهجيـر  الكيميائي،  بالسالح  المدينة  وقصف  المدنييـن، 

السوري.

جديـر بالذكر أن قوات درع القلمون قد قامت بتجنيد مقاتلي المعارضة الذيـن أجروا مصالحات 
مع قوات النظام من مختلف مناطق القلمون الغربـي والشرقي ومناطق دمشق وريفها، وضمت في صفوفها 
عناصر المصالحات الذيـن ساعدوا في إحداث خروقات في الجبهات، وتدخل شعبة املخابـرات العسكرية 

في االنتهاكات التـي وقعت ضد المدنييـن.
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موقع الخدمة الحاليالمهندس محمد أحمد السعيد

 قائد لواء القدس الفلسطيني
ميليشيات

معلومات عامة

مكان الوالدة: مخيم باب النيـرب حلب

االختصاص: قائد ميليشيا

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2013قائد لواء القدس1

2011شركة مقاوالت وبناء2

أحمد  محمد  وترعرع  ولد  بحلب؛  النيـرب  مخيم  من   
ً
وتحديدا الفلسطينية  التهجيـر  مخيمات  في 

مسؤولي  مع  عالقات  شبكة  وبنى  والبناء،  المقاوالت  مجال  في   
ً
مهندسا البداية  في  عمل  حيث  السعيد، 

النظام، وباألخص مع فرع املخابـرات الجوية في المنطقة الشمالية.

ولدى اندالع الثورة السورية عام 2011؛ عمد النظام إلى الزج بأبناء املخيمات الفلسطينية في أتون 
األزمة، حيث حاول كسب مر�ضى النفوس للمساعدة في قمع االحتجاجات، وكانت البداية عبـر تشكيل 

عصابات من أبناء مخيم النيـرب ومخيم حندرات بحلب.

تم  حيث  السيد  عدنان  صديقه  عبـر  املجموعات  تلك  تمويل  مهمة  السعيد  محمد  إلى  وأوكلت 
القريبة  التظاهرات  قمع  في  للمساهمة  العمل  عن  والعاطليـن  الجنائية  السوابق  أصحاب  استقطاب 
من املخيم والمظاهرات التـي انطلقت في جامعة حلب ومحيطها، والقيام بعمليات االعتقال العشوائي 

بحلب، واعتقال أكثر من 500 طالب جامعي.

املخيم،  أبناء  إلى تسليح عدد كبيـر من  النظام  بادر  العناصر؛ فقد  لمزيد من  إلى   لحاجته 
ً
ونظرا

 والتمثيل بجثثهم من جيش 
ً
ومنحهم بطاقات أمن تتبع للمخابـرات الجوية، وكان لحادثة مقتل 17 جنديا

النيـرب بحلب ضمن ميليشيات  أبناء مخيم  في تجنيد  األكبـر  األثر  في عام 2012  الفلسطينـي  التحريـر 
املخابـرات  رئيس فرع  أديب سالمة  واللواء  السعيد  تورط محمد  الشبهات حول  للنظام، وتحوم  موالية 
الموالية  مصياف  بلدة  من  القتلى  اختطاف  تم  حيث  الجريمة،  هذه  لتنفيذ  آنذاك،  حلب  في  الجوية 

للنظام، وُعثر على جثثهم قرب محافظة إدلب.
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وفي تشريـن األول 2013؛ بادر محمد السعيد إلى تأسيس »لواء القدس« الفلسطينـي بدعم من فرع 
املخابـرات الجوية في المنطقة الشمالية الذي شجع عمليات تجنيد واسعة في صفوف الفلسطينييـن، 
ولدى تمركز القوات اإليـرانية بالقرب من مطار النيـرب بدأ »لواء القدس« يتلقى دعمه المادي واللوجستـي 
من قبل »فيلق القدس« اإليـراني، حيث انتقل اللواء بعدها من قمع المظاهرات إلى تبنـي العمل المسلح 
بها  التـي قام  العمليات الحربية  في القسم األكبـر من  بالكامل، وانتشرت الفتاته ضمن املخيم، وشارك 

النظام في حلب، وفي غيـرها من المناطق.

السورييـن، حيث  الجرائم واالنتهاكات بحق  ارتكاب  في  القدس« قد تورط  بالذكر أن »لواء  جديـر 
تلقى أوامر من قادته المهندس محمد السعيد وعدنان السيد ومن اللواء أديب سالمة للقيام بعمليات 
االختطاف والمطالبة بفدية والقتل والتعذيب والتهجيـر، حيث نصب اللواء حواجز في مناطق سيطرته 
في  وشارك  النيـرب،  مخيم  داخل  به  خاصة   

ً
سجونا أقام  كما  خاللها،  من  العشوائي  االعتقال  ومارس 

الزهراء، والراشدين، وكرم  في أحياء: جمعية  بأحياء حلب الشرقية، وخاصة  التـي تمت  النهب  عمليات 
الطراب، والبـريج، وسيفات، إضافة لقرى العزيزة، والشيخ لطفي، وحيالن، وغرب سجن حلب المركزي، 
ومحيط مخيم حندرات، والراموسة، وسجل لواء القدس لوحده أكثر من 4 آالف حالة اعتقال في صفوف 

الشعب السوري، إضافة العتقال أكثر من 400 شخص من الفلسطينييـن.

الرمل  مخيم  شباب  من  عدد  بتجنيد  قام  الذي  السعيد  محمد  نفوذ  امتد  2014؛  عام  وفي 
 من األطفال دون سن 

ً
الفلسطينـي في مدينة الالذقية ودفعهم للقتال في جبهات حلب، وضمت قواته عددا

 لجرائمه بحق السورييـن والفلسطينييـن، إضافة لتشكيله 
ً
 إضافيا

ً
الثامنة عشر، وهو ما يضيف سجال

مع اللواء أديب سالمة عصابة عقارية من أجل سرقة ونهب العقارات من أهالي مدينة حلب، كما حول 
 له من أجل إدارة شبكات للدعارة في أحياء جمعية الزاهرة واألشرفية 

ً
لواء القدس أكثر من عشريـن مكتبا

وغيـرها في مدينة حلب.

والقوات  اللبنانـي  هللا«  و»حزب  النظام  قوات  الفلسطينـي  القدس«  »لواء  شارك   2015 عام  وفي 
اإليـرانية في معارك ريف حلب الشمالي، حيث تم ارتكاب مجزرة مروعة في قرية رتيان بتاريخ 2015/2/18 
 بينهم 10 أطفال و5 سيدات وذلك خالل اقتحام القرية والسيطرة عليها لمدة ثالثة 

ً
أدت لمقتل 47 مدنّيا

أيام وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنييـن.

العمليات  النيـرب وفي  العمليات العسكرية حول مطار  في  الفلسطينـي  القدس«  كما شارك »لواء 
نجار،  والشيخ  الليـرمون،  ومنطقة  المركزي،  حلب  سجن  عن  الحصار  لفك  أدت  التـي  العسكرية 
بداية  في  والزهراء  نبل  بلدتـي  عن  الحصار  لفك  أدت  التـي  العمليات  وفي  ومخيم حندرات،  والراموسة، 
عام 2016. وساهم كذلك في قطع طريق الكاستيلو والذي كان طريق اإلمداد الوحيد لألحياء الشرقية 
في مدينة حلب وذلك في نهاية عام 2016، وساهم في عملية اقتحام حلب الشرقية في الفترة الممتدة ما 

 وجرح آالف آخرين.
ً
بيـن 2016/11/15 و2016/12/23 والتـي أسفرت عن مقتل أكثر من 1370 مدنّيا

 في جميع االنتهاكات والجرائم وأعمال الحصار والتجويع والقتل 
ً
 رئيسا

ً
ويعتبـر محمد السعيد شريكا

والتهجيـر القسري والنهب التـي تمت في تلك الفترة، كما أسهم في ارتكب جرائم أخرى بديـر الزور، حيث 
 بالسكاكيـن في قرية الشميطية بـريف ديـر 

ً
 طعنا

ً
ينسب لعناصر »لواء القدس« تحت إمرته قتل 17 مدنّيا

الزور الغربي.
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»النمر«  قوات  مع  عناصره  شارك  حيث  الشرقية،  الغوطة  إلى  القدس«  »لواء  جرائم  وامتدت 
وغيـرها من فرق النظام في العمليات ضد الغوطة الشرقية في نيسان 2018، والتـي أدت لمقتل حوالي 
اللواء كذلك في معارك  1500 مدنـي وإصابة 3 آالف آخريـن وتهجيـر أكثر من 100 ألف مدني. وشارك 
 بعد عيـن نتيجة 

ً
مخيم اليـرموك والذي يعد أكبـر مخيم لالجئيـن الفلسطينييـن في سوريا والذي أصبح أثرا

العمليات الحربية التـي استمرت قرابة الشهر.

الدعم  تلقيهم  إثر  الشيعي  المذهب  اعتنقوا  اللواء قد   من عناصر 
ً
 كبيـرا

ً
أن عددا بالذكر  جديـر 

القتل على أساس  في عمليات  الطائفية  الميليشيات  اإليـرانـي ومشاركتهم  القدس«  والتمويل من »فيلق 
الهوية واالنتماء الطائفي. وقد تم تكريم المهندس محمد السعيد من قبل القوات الروسية أكثر من مرة، 

كان آخرها في أيار 2018.
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المهندس محمد السعيد بـرفقة العميد سهيل الحسن، 

وأحد قادة لواء القدس العسكرييـن

عدنان السيد نائب قائد لواء القدس الفلسطيني
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فادي المالح

موقع الخدمة الحالي

قائد قوات الجليل

ميليشيا فلسطينية تقاتل إلى جانب قوات النظام 
السوري

معلومات عامة

مكان الوالدة: مخيم خان دنون- ريف دمشق

1984

فلسطيني - سوري

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

2012قائد قوات الجليل1

2
األميـن العام لحركة شباب العودة 

الفلسطيني
2011

ينحدر فادي المالح من عائلة فلسطينية مهاجرة من فلسطين، حيث ولد في عام 1984 وترعرع في 

مخيم خان دنون لالجئيـن الفلسطينييـن بالقرب من الكسوة بـريف دمشق.

في  تأسست  والتـي  الفلسطينـي  العودة«  العام لحركة »شباب  األميـن  المالح منصب  فادي  يشغل 

أيار 2011، كما يشغل منصب قائد الجناح العسكري للحركة والذي يطلق عليه اسم »قوات الجليل« 

والذي تشكل عام 2012.

في  ساهم  حيث   ،2014 عام  النظام  قوات  جانب  إلى  علنية  بصورة  العسكري  نشاطه  فادي  بدأ 

تعزيز »قوات الجليل« بشبان من مخيم خان دنون ومخيمات أخرى لالجئيـن الفلسطينييـن، بحيث بلغ 

عددهم حوالي 5 آالف عنصر، وقام الحرس الثوري اإليـرانـي و»حزب هللا« بتدريبهم.

في  الجليل«  »قوات  عناصر  ارتكبها  التـي  االنتهاكات  عن  المباشر  المسؤول  المالح  فادي  ويعتبـر 

العمليات التـي قامت فيها هذه الفرقة بإسناد قوات النظام و»حزب هللا« في العمليات التالية:

والبلدات  القرى  السيطرة على بعض  إلى  أدت  والتـي  )تموز-آب 2014(  الغربـي  القلمون  * معارك 

والتالل في القلمون الغربـي وتضييق الخناق على المدنييـن في المنطقة الحدودية مع لبنان.
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* معارك القلمون الغربـي )أيار-حزيـران 2015( والتـي أسفرت عن تهجيـر سكان تلك المناطق إلى 
جرود عرسال اللبنانية.

* معارك حلب )النصف الثانـي من عام 2016( والتـي أدت إلى تهجيـر المدنييـن من األحياء الشرقية 
نحو إدلب وريف حلب الشمالي.

وصوران  حلفايا  مناطق  في  دارت  والتـي   )2016 الثانـي  )آب-تشريـن  الشمالي  حماة  ريف  معارك   *
ومعردس ومعان وعدد من التالل األخرى، وراح فيها عدد غيـر معروف من المدنييـن.

* معركة وادي بـردى )كانون األول 2016-شباط 2017( والتـي أسفرت عن مقتل عدد من المدنييـن 
وارتكاب انتهاكات بحق أبناء المنطقة، وتهجيـر قسم من أهالي الوادي نحو الشمال السوري.

* معارك ريف حماة الشمالي )آذار-نيسان 2017( والتـي أسفرت عن مقتل عدد كبيـر من المدنييـن 
وخطاب،  وحلفايا،  اإلمام،  وطيبة  ومعردس،  صوران،  بلدات:  ضد  الفرقة  شنتها  التـي  العمليات  جراء 

واملجدل، ومعرزاف.

 باتجاه 
ً
* معارك القلمون الغربـي )تموز-آب 2017( والتـي أدت إلى تهجيـر نحو 7 آالف مدنـي قسرا

إدلب. 

 )2018 2017-شباط  األول  )تشريـن  وحماة  وإدلب  حلب  أرياف  في  الحديد  سكة  شرق  معارك   *
والتـي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنييـن وتهجيـر أكثر من 150 ألف مدني.

من  كبيـر  عدد  وإصابة  مقتل  إلى  أدت  والتـي   )2018 )آذار-نيسان  الشرقية  الغوطة  معارك   *
الشمال  نحو  الغوطة  أهالي  من  كبيـر  عدد  وتهجيـر  الكيميائي،  بالسالح  المدينة  وقصف  المدنييـن، 

السوري.

* معارك مخيم اليـرموك والحجر األسود )نيسان-أيار 2018( والتـي أدت إلى تشريد أهالي املخيم 
بعد تدميـره بالكامل ونهب ممتلكاته. 

العمليات  في  للمشاركة  الجليل«  »قوات  عناصر  إرسال  تم  2018؛  عام  من  الحقة  مرحلة  وفي 
في قصف   

ً
نحو 80 عنصرا منهم  تل 

ُ
ق اللبناني، حيث  الرقة تحت إشراف »حزب هللا«  بديـرالزور وريف 

لقوات التحالف على مواقع كانوا يتمركزون فيها بديـر الزور.
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الشبيح علي الشلي

موقع الخدمة الحالي

 قائد مجموعة الصقر في قوات النمر
متعاقد مع املخابـرات الجوية

معلومات عامة

مكان الوالدة: عيـن الكروم - الغاب - حماة

االختصاص: شبيح - مجموعة قوات النمر

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
قائد مجموعة الصقر التابعة 

 لقوات النمر
متعاقد مع املخابـرات الجوية

2011

بدأ علي الشلي حياته املهنية كبائع قهوة على دراجة هوائية في قريته عيـن الكروم التـي تقع في منطقة 
الغاب بـريف حماة الغربـي وينتمي سكان هذه البلدة للطائفة العلوية.

ولدى اندالع االحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ انخرط علي الشلي في تشكيالت اللجان الشعبية، 
له قريبه  الذي قدمه  الدعم   من 

ً
السوابق، مستفيدا املجرميـن وأصحاب   من 

ً
 كبيـرا

ً
وجمع حوله عددا

عضو مجلس الشعب السابق فؤاد الشلي، إضافة لعدد من الضباط في قوات النظام والذيـن ينتمون 
لعائلة الشلي، وعلى رأسهم شقيقه العقيد وائل الشلي ضابط أمن مطار حماة العسكري.

بدأ علي الشلي نشاطه من خالل التشبيح بمنطقة الغاب، حيث عمد إلى مهاجمة القرى السنية 
بعمليات  يقوم  وكان  المنطقة،  في  النظام  قوات  تشنها  التـي  االقتحام  عمليات  في  والمشاركة  الغاب  في 
الخطف واالعتقال واالتجار بالمعتقليـن مقابل مبالغ كبيـرة، ويفرض أتاوات شهرية تصل الى 200 ألف 
 على مكاتب السيارات وبعض املحال التجارية، كما انخرط في مجال تجارة السيارات 

ً
ليـرة سورية شهريا

المسروقة، إثر ظاهرة انتشار السيارات التـي يتم قتل مالكها وإخفاء لوحاتها، ومن ثم بيعها في السوق 
السوداء. وتوسع علي الشلي في أعمال الخطف والسلب في ريف حماة الغربـي حيث قام عناصره باختطاف 
الفتيات وإجبارهن على العمل في شبكات الدعارة والمالهي التـي تخضع لسيطرة علي الشلي ومجموعته.

وبحلول عام 2012 حاز علي الشلي على لقب »الجبل الصقر«، وذلك إثر ارتكاب عناصر مجموعته 
مجزرتيـن في قرية الشريعة بـريف حماة الغربـي )2012/7/24( و)2012/8/27( راح ضيحتهما عدد كبيـر 

من القتلى والمصابين.
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 لدمويته وسجله اإلجرامي؛ فقد تم تقديمه للعقيد سهيل الحسن، حيث ارتبطت مجموعته 
ً
ونظرا

باملخابـرات الجوية في مطار حماة العسكري، وتولى سهيل الحسن مهمة تسليح كامل مجموعة علي الشلي 
استخدمها  التـي  سلطته  الشلي  علي  استمد  حماة  في  الجوية  املخابـرات  فرع  خالل  ومن  لقواته.  وضمه 
الوقود، وممارسة  ة وصهاريج  التجاريَّ بالبضائع  لة  املحمَّ السيارات  الخطف واالبتزاز وسرقة  في عمليات 
الدقاق،  طالل  من:  كل  جرائمه  في  وشاركه  أهاليهم،  من  مالية  فدية  تحصيل  مقابل  المدنييـن  خطف 
 بمدينة حماة إلى ريف 

ً
ومصيب سالمة، حيث روعت هذه املجموعة ريفي حماة الشرقي والجنوبـي مرورا

حماة الغربي، وأسس كل منهم مجموعته الخاصة ومناطق نفوذ خاصة بكل واحد منهم.

في  الوقود  محطات  كافة  على  السيطرة  في  الدقاق  طالل  مع  الشلي  علي  اشترك  األثناء  هذه  وفي 
حماة وريفها الغربي، ومد نفوذه ليسيطر على طريق حماة-حلب المعروف بطريق خناصر، حيث فرض 
األتاوات على كل سيارة تمر في المنطقة وعلى كل شخص يمر عبـر حواجزه المنتشرة في الطريق. وأقام 
عالقات تبادل تجاري مع تنظيم »داعش« تتضمن بيع التنظيم أسلحة وذخائر مقابل الوقود، وتطورت 
عملية التبادل لتشمل تهريب البشر ما بيـن مناطق النظام ومناطق تنظيم الدولة، إضافة لتجارة الحبوب 

والخضار.

األسلحة  من  كبيـرة  كميات  وبحوزتهم  الشلي  لعلي  يتبعون  عناصر  ضبط  تم  المرات  إحدى  وفي 
المهربة تحت أكياس من القمح وهم يحاولون تهريبها إلى مناطق سيطرة تنظيم »داعش«، ونتج عن ذلك 
وقوع اشتباكات بيـن عناصر علي الشلي وعناصر من جهاز أمن الدولة، وتم اعتقال علي الشلي من قبل 

قوات النظام لعدة أيام قبل اإلفراج عنه بوساطة من سيده سهيل الحسن.

ولدى انتقاله إلى حلب؛ اصطحب العميد سهيل الحسن معه علي الشلي الذي تابع جرائمه هناك، 
دفع  مما  والنهب،  السرقة  أعمال  جراء  ثراؤه  وزاد   ،2016 عام  نهاية  الشرقية  حلب  اقتحام  في  فساهم 
: »يقال إن ذائع 

ً
بموقع »فينيكس« الموالي للنظام لإلعالن عن أن علي الشلي احتفل بملياره األول، قائال

، وإن كل أجهزة الدولة األمنية وخاصة 
ً
الصيت علي الشلي، احتفل بالمليار األول له منذ سنتيـن تقريبا

البالغ  عناصره  وال  هو  ال  مشاكلته  على  يجرؤون  ال  فيها  يقطن  التـي  مدينته  أو  محافظته  في  الشرطة 
تعدادهم 2000 عنصر«.

شاحنة  بمصادرة  حلب-عفريـن  طريق  على  الشلي  لعلي  تابع  حاجز  عناصر  قام  2016؛  عام  وفي 
محملة بثالثة آالف تنكة زيت زيتون، وعندما قدم التاجر صاحب الشاحنة األوراق الثبوتية للبضاعة 
وأنها معدة للبيع في أسواق مدينة حلب؛ اتهمه علي الشلي بمحاولة تهريب 100 قذيفة هاون و10آالف 
قذيفة دوشكا وصندوقي قنابل و2 كغ مخدرات كبتاغون، فاختار التاجر التخلي عن شحنة زيت الزيتون 
بكاملها لعلي الشلي الذي باعها لتاجر يدعى أحمد عمر بلحوص البـرادعي في حي الجميلية بمدينة حلب، 
كما سيطر علي الشلي على حاجز بالقرب من مدينة السفيـرة وبدأ يتقا�ضى أتاوات على أية آلية مدنية أو 

تجارية تمر من الحاجز ليكمل ما بدأه في طريق خناصر.

 للمشاركة في العمليات العسكرية التـي وقعت في حرستا والغوطة الشرقية 
ً
وانتقل علي الشلي الحقا

مجموعته  مع   
ً
شريكا ويعتبـر  الشرقية،  الغوطة  أهالي  من  كبيـر  عدد  وتهجيـر  وجرح  لمقتل  أدت  والتـي 

بشكل مباشر عما حدث في الغوطة الشرقية من جرائم وانتهاكات.
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للمارسات  نتيجة  الشلي  الروسية عمل مجموعة علي  القوات  وفي مطلع حزيـران 2018؛ جمدت 
أنباء  الثقيل، كما وردت  بتسليم سالح ميليشياته  الميليشيات، وألزمته  بها هذه  التـي تورطت  المشينة 
فرج عنه بوساطة من سهيل 

ُ
 ألن الشلي قد سجن عدة مرات ثم أ

ً
عن اعتقاله، إال أن ذلك لم يثبت نظرا

الحسن.

صورة تجمع علي الشلي مع العميد سهيل الحسن
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مصيب نمر سالمة

موقع الخدمة الحالي

قائد مجموعة شبيحة في السلمية

معلومات عامة

مكان الوالدة: تل التوت - السلمية - حماة

1955

االختصاص: شبيحة

اقع الخدمة السابقة مو

مالحظةاملوقعم

1
 قائد مجموعات شبيحة في 

السلمية 
-

ولد مصيب سالمة في قرية تل التوت التابعة لمنطقة السلمية بـريف حماة الشرقي، وهو شقيق 

اللواء أديب سالمة معاون مديـر إدارة املخابـرات الجوية التـي يـرأسها اللواء جميل حسن.

ولدى سعي النظام إلى تشكيل مجموعات من الشبيحة الموالية له عام 2011؛ بادر مصيب سالمة 

إلى تأسيس مجموعة خاصة به، وساهم من خاللها في قمع التظاهرات في مدينة السلمية والتـي لم تستمر 

 نتيجة عمليات القمع واالعتقال.
ً
طويال

وسـرعان مـا حظـي مصيـب باهتمـام رسـمي؛ حيـث أخـذت مجموعتـه تتسـع بدعـم مـن شـقيقه اللـواء 

عناصرهـا  قـام  حيـث  بالكامـل،  الشـرقي  حمـص  وريـف  الشـرقي  حمـاة  ريـف  فـي  ونشـطت  سـالمة،  أديـب 

 
ً
بعمليـات الخطـف والقتـل علـى الهويـة أو االنتمـاء المناطقـي أو الطائفـي، دون أي رادع لمـا تقـوم بـه نظـرا

بـه مـن قبـل ضبـاط املخابــرات الجويـة، وعلـى رأسـهم العقيـد محسـن عبـاس  الـذي كانـت تتمتـع  للدعـم 

أيهـم سـالمة)1(. والنقيـب 

سالمة  فراس  منهم  المنطقة،  في  اآلخريـن  الشبيحة  قادة  من  شبكة  إنشاء  من  مصيب  وتمكن 

)1(  ابن أخت مصيب سالمة، يقوم بتصريف مسروقات مصيب وبيع املخطوفيـن إلى عصابات الشبيحة في الساحل السوري.
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وعلي  األبيض«)1(،  بـ»الفهد  الملقب  عفيفة،  محمود  حمدان  وعلي  الدقاق،  وطالل  سالمة،  مصيب  بن 

حمدان، وإبـراهيم الصالح، وطالب بشور الملقب »أبو علي اللبناني« باعتباره أحد سكان جبل محسن 
في لبنان، وعي�ضى داود العسس وشقيقه زهيـر العسس وعالء سليم، وظهيـر بشور)2(، ومحمد منصور، 

وإياد طيشور، ووليد ديب.

التـي  الجرائم  على  املحاسبة  أو  االعتقال  تجنب  من  سالمة  مصيب  تمكن  الشبكة؛  تلك  وعبـر 

التـي تردد صداها في حماة وحمص: »الثورة المزعومة هي نقل  المقولة الشهيـرة  اقترفها، وهو صاحب 

رؤوس األموال من أيدي السنة إلى أيدي العلوييـن، وعملية النقل لم تنته بعد، بل تحتاج إلى وقت طويل 

.»
ً
وبالتالي فإن األزمة طويلة جدا

البشر  يكتِف بخطف  ولم  واالبتزاز،  الخطف  مارس مصيب سالمة عمليات  المنطلق؛  ومن هذا 

فقط بل اختطف الشاحنات التجارية بحموالتها، واستولى عناصره على الماشية والمداجن، كما فاوض 

 في 
ً
مصيب أهالي المعتقليـن على إطالق سراح المعتقليـن لديه في سجنه الواقع في قرية تقسيس وتحديدا

منطقة شمال خزان الماء بجوار الفرن، وهو سجن خاص به وغيـر مرخص من أي جهة حكومية، حيث 

في بعض  الفدية من ذويهم، ودون أن يسلم الجثث، والتـي كان  المعتقليـن بعد قبض  كان يقتل بعض 

األحيان يحرقها أو يـرميها في قنوات الصرف الصحي.

وتم توثيق عدة شهادات ملخطوفيـن سابقيـن أو أهالي مخطوفيـن لدى مصيب سالمة، تفيد بارتكابه 

جرائم تصفية مخطوفيـن لديه أو بيعهم ملجموعات أخرى، حيث أفادت الشهادات بالجرائم التالية: 

من  مباشرة  أوامر  على  وبناء  البارزين،  »مصيب«  أعوان  من  وهو  حمدان«  »علي  المدعو  قيام   -

مصيب، بتصفية 3 أشخاص من الطائفة العلوية من قرية »أبو حكفة« في ريف حمص، وحرق جثثهم 

بعد تصفيتهم وهم رجالن وسيدة.

- قيام علي حمدان بقتل بائعي أحذية من إدلب، بناء على أوامر من »مصيب« بعد أن صادر ما 

يحمالنه من أموال، ثم أحرق جثتـي البائعين.

- قيام المدعو »محمود عفيفة« قائد إحدى مجموعات مصيب سالمة بخطف 4 أشخاص من 

سجن  إلى  واقتيادهم  خنيفيس،  بلدة  بجوار  »كيا«  نوع  صفراء  تكسـي  يستقلون  كانوا  إدلب،  محافظة 

.
ً
مصيب سالمة لتتم تصفيتهم الحقا

- قيام مجموعة تابعة لمصيب سالمة بخطف رجل وسيدة من دركوش بـريف إدلب، كانا يستقالن 

سيارة »سوناتا« بيضاء اللون وتصفيتهما.

)1(  تم اعتقاله من قبل قوات النظام، بسبب جرائمه وفساده ومن المتوقع تنفيذ حكم اإلعدام به خالل األيام القليلة 

المقبلة.

)2(  اعتقلته قوات النظام لمدة أسبوع بعد أن وجدت بداخل سيارته 3 جثث لمدنييـن، وقامت بعد ذلك بإطالق سراحه.
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كانوا  حلب  من  سائق  وبـرفقتهما  ابنتها  مع  سيدة  بخطف  سالمة  لمصيب  تابعة  مجموعة  قيام   -
يستقلون سيارة »سيـراتو« فضية اللون، حيث تمت تصفيتهم بعد اغتصاب السيدة وابنتها على الرغم 

من قيام مصيب سالمة باستالم مبالغ مالية ضخمة مقابل إطالقها.

قبضت  وقد  حماة،  محافظة  من  شخصيـن  باختطاف  سالمة  لمصيب  تابعة  مجموعة  قيام   -
 و500 ألف ليـرة، مقابل إطالقهما، إال أن المعلومات 

ً
مجموعة »مصيب سالمة« فدية مقدارها 11 مليونا

تؤكد أنهما قتال.

- قيام مجموعة تابعة لمصيب سالمة باختطاف 8 أشخاص من قرية عقيـربات ومن قرى أخرى 
تابعة لها ولم يتمكن ذويهم من معرفة مصيـرهم حتى اآلن.

- قيام مجموعة محمود عفيفة التابعة لمصيب سالمة باختطاف حاتم مرزوق اإلبـراهيم، وأوجيل 
 وجاءت عملية االختطاف 

ً
خضر الحداد، اللذيـن ينحدران من محافظة الرقة، ومازال مصيـرهما مجهوال

بعد العثور على مبلغ 6 مالييـن ليـرة سورية كان الضحايا في طريقهم لدفعها إلى شركة »سادكوب«.

- قيام مجموعة تابعة لمصيب سالمة باختطاف كل من: طارق حسن النجمان، وحسيـن محمد 
خالد محمديه، ومحمد أحمد الحجي، وعلي أحمد الحجي، ومحمد خالد الحسين، وجميعهم من مدينة 
في  التعذيب  أنواع  تعرضوا ألسوأ  إلى محمود عفيفة، وقد  ملكيته  تعود  منزل  في  كانوا محتجزيـن  إدلب 

سجن مصيب سالمة في قرية خنيفيس.

خطف  طريق  عن  الالجئيـن  ضد  السلمية  أهالي  بتأجيج  سالمة  لمصيب  تابعة  مجموعة  قيام   -
فتيات ونساء من المدينة واتهام الالجئيـن بذلك والتحريض على طردهم من السلمية.

وسرعان ما امتدت عمليت الخطف والقتل إلى صفوف عصابات الشبيحة األخرى، ونتج عن ذلك 
إحدى  وفي  الشبيحة،  عصابات  بيـن  مسلحة  صراعات  اندلعت  حيث  األمني،  الفلتان  من  حالة  تف�ضي 
آل سنكري وآل  ثالثة أشخاص وجرح آخريـن من  بقتل  تتبع لمصيب سالمة  الحاالت؛ قامت مجموعة 
قبل  قتالهم  دفن  ورفض  حماة  طريق  بقطع  قاسم  وبيت  السنكري  آل  من  القتلى  أهالي  ليقوم  قاسم، 
تسليم القتلة وكف يد مجموعة مصيب سالمة عن مدينة السلمية، ال سيما أّن القتلى لهم صلة قرابة 
التـي تعد من أكبـر عوائل مدينة السلمية، وتعاطفت مع هذه املجموعة باقي عوائل  بعائلة بيت عوض 
 بجرائم عصابة بيت سالمة، مما اضطر وزيـر الداخلية ووزيـر المصالحة 

ً
السلمية بعد أن ضاقوا ذرعا

واملحافظ للتدخل بأمر من بشار األسد، حيث تم ترحيل عائلة مصيب سالمة من المدينة إلى قرية ضهر 
الميـر وهي القرية التـي ينتمي إليها آل سالمة باألساس.

وبدعم  قاموا،  بل  السلمية،  مناطق  في  التشبيح  بعمليات  ومجموعته  سالمة  مصيب  يكتِف  ولم 
 باسم »حاجز 

ً
من املخابـرات الجوية، بإنشاء حاجز بالقرب من تقسيس وهو الحاجز الذي اشتهر الحقا

المليون«)1(، وذلك نسبة للقيمة المبالغ فيها من األتاوات التـي يطلبها عناصر ذلك الحاجز، ما أدى في 

يتواجد عدة حواجز  المليون، حيث  المشابهة لحاجز مصيب سالمة لقب حاجز  الحواجز  السوريون على  أطلق    )1(

 لما يطلب فيها من أتاوات باهظة، وقامت قوات النظام بإغالق بعضها نتيجة ممارساتها.
ً
أخرى بنفس اللقب نظرا
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 للتجاوزات الكبيـرة والكثيـرة التـي كان يقوم بها مصيب 
ً
بعض األحيان لصدامات مع قوات النظام نظرا

سالمة ومجموعته على ذلك الحاجز.

ومن ضمن جرائم مصيب سالمة تبادل املختطفيـن مع الشبيح طالل الدقاق الذي تربطه عالقة 
وثيقة بالعميد سهيل الحسن، أو التمتع بتصفية بعض المعتقليـن من خالل إطعام لحمهم إلى أشبال 

أسود في مزرعته الخاصة.

 لدعم شقيقه اللواء أديب سالمة، وال 
ً
جديـر بالذكر أن مصيب سالمة يتمتع بحصانة كاملة نظرا

يزال يعتبـر نفسه فوق القانون. 
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