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خــدم نزيــه حســون فــي المخابــرات الجويــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وتــدرج فــي المناصــب حتــى وصــل إلــى 
رتبــة رائــد، وشــغل منصــب معــاون رئيــس فــرع التحقيــق فــي المخابــرات الجويــة الواقــع فــي مطــار المزة العســكري، 
وكان رئيــس فــرع التحقيــق آنــذاك علــي مملــوك برتبــة عميــد، حيــث يتهــم كل مــن حســون ومملــوك بإجــراء تجــارب 

أســلحة كيميائيــة علــى المعتقليــن السياســيين.
ونظــرًا لتوليــه منصبــًا رفيعــًا فــي عمليــة إدارة البرنامــج فــي الوحــدة 417، فــإن نزيــه حســون يعتبــر مســؤوالً مباشــرًا 
عــن مقتــل مــا بيــن ألفــي إلــى ثاثــة آالف معتقــل خــال عملــه بالبرنامــج الــذي اســتمرت مدته مــن 1985 حتــى 1990، 

ثــم تــدرج فــي المناصــب األمنيــة حتــى ُعيــن نائبــًا لرئيــس إدارة المخابــرات العامة عــام 2003.
وبحلــول عــام 2011 كان اللــواء نزيــه حســون مســؤوالً عــن العمليــات العســكرية فــي الســاحل الســوري، حيــث أشــرف 
علــى قمــع االحتجاجــات الســلمية فــي مدينــة الاذقيــة وريفهــا وحمــص وريفهــا، وشــكل فــي هــذه الفتــرة خليــة 

اســتخباراتية فــي لبنــان لمتابعــة تحــركات المعارضيــن الســوريين فــي بيــروت، ولمراقبــة تحــركات الدبلوماســيين العرب 
فــي لبنــان.

ونظــرًا لتورطــه المباشــر فــي أعمــال القمــع والعنــف ضــد المتظاهريــن؛ تــم إدراج اللــواء نزيــه حســون علــى الئحــة 
العقوبــات األوربيــة، والعقوبــات البريطانيــة والعقوبــات السويســرية.

وفــي كانــون األول 2012 ُعيــن نزيــه حســون نائبــًا لرئيــس شــعبة األمــن السياســي اللــواء رســتم غزالــي، وعلــى إثــر 
مقتــل غزالــي عــام 2015 أصبــح حســون رئيســًا للشــعبة، واســتمر فــي عملــه هــذا حتــى بدايــة عــام 2017، حيــث تــم 

تعييــن اللــواء محمــد رحمــون خلفــًا لــه.
ونظــرًا إلشــرافه علــى جميــع أعمــال فــروع شــعبة األمــن السياســي، فــإن اللــواء حســون يعتبــر المســؤول المباشــر 
عــن جميــع الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا مــن قبــل عناصــر هــذه األفــرع، وخاصــة فــرع التحقيــق المركــزي الكائــن 

بدمشــق منطقــة الفيحــاء والــذي ارتكبــت فيــه جرائــم تصفيــة جســدية وتعذيــب وإعدامــات ميدانيــة.
جديــر بالذمــر أن اللــواء حســون قــد اتفاقــًا مــع القضــاة المســؤولين عــن محاكــم اإلرهــاب والمحاكــم الميدانيــة بــأن 
يقــوم فــرع التحقيــق بتثبيــت تهمــة علــى المعتقليــن، تتضمــن إطــاق النــار علــى الجيــش وقــوى األمــن، وتلفيــق 

إفــادات لهــم وإجبارهــم علــى التوقيــع عليهــا إلصــدار أحــكام باإلعــدام ضدهــم.
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