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ينحــدر اللــواء محمــد كنجــو حســن مــن قريــة خربــة المعــزة التابعــة لمنطقــة الدريكيــش بمحافظــة طرطــوس، وقــد حصــل علــى 
شــهادة فــي الحقــوق ثــم تطــوع فــي الجيــش الســوري، وتــدرج فــي ســلك القضــاء العســكري حتــى اســتلم منصــب النائــب العــام 

العســكري فــي المحكمــة العســكرية الميدانيــة.
ولــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي آذار 2011؛ كان محمــد كنجــو النائــب العــام العســكري فــي المحكمة الميدانية العســكرية 
فــي دمشــق برتبــة عميــد، وتولــى مــن خــال منصبــه محاكمــة عــدد كبيــر مــن المدنييــن المعتقليــن، باإلضافــة إلــى معتقليــن مــن 

الضبــاط وصــف الضبــاط والجنــود بتهمــة محاولــة االنشــقاق عــن الجيــش أو حتــى نتيجــة االنتمــاء المذهبــي. 
ويعتبــر محمــد كنجــو المســؤول األول عــن إصــدار آالف أحــكام االعدام والســجن المؤيد أو الســجن الســنوات طويلة بحــق المعتقلين. 
ووفقــًا لشــهاداة أحــد الضبــاط المنشــقين فــإن كنجــو اتفــق مــع قــادة األجهــزة رؤســاء أفــرع التحقيــق فــي األجهــزة األمنيــة 
علــى إضافــة عبــارة فــي إفــادات المعتقليــن تنــص علــى مــا يلــي: »كمــا أقدمــت باالشــتراك مــع آخريــن علــى مهاجمــة حاجــز كــذا أو 
مركــز كــذا أو النقطــة كــذا )مناطــق عســكرية لقــوات النظــام( باألســلحة الناريــة، ممــا أدى إلــى استشــهاد عــدد مــن عناصــر هــذه 
المراكــز أو الحواجــز أو النقــاط وإصابــة آخريــن«.  علمــاً بــأن المعتقــل يتــم إجبــاره علــى توقيــع اإلفــادة الخاصــة بــه دون أن يعلــم 
محتواهــا، وتعتبــر الجملــة أعــاه كلمــة الســر التــي يتــم االتفــاق عليهــا  بيــن رئيــس فــرع التحقيــق فــي الجهــات األمنيــة والقاضــي 

محمــد حســن كنجــو إلصــدار الحكــم باإلعــدام علــى المعتقــل، حتــى وإن كان بريئــًا مــن التهــم المنســوبة إليــه.
وتعتبــر أحــكام هــذه المحكمــة غيــر قابلــة للطعــن، حيــث يقــوم القائــد العــام للجيش والقــوات المســلحة أو وزيــر الدفــاع بالتصديق 
علــى األحــكام الصــادرة عــن هــذه المحكمــة التــي يتــم تشــكيلها بموجــب المــادة )3( مــن المرســوم )109( بقــرار مــن وزيــر الدفاع، 

وُتشــكل مــن رئيــس وعضويــن، وال تقــل رتبــة الرئيــس عــن رائــد كمــا ال تقــل رتبــة كل مــن العضويــن عــن نقيــب. 

وتؤكــد إفــادات الضحايــا أن المحاكمــة الواحــدة تســتغرق مــن دقيقــة واحــدة إلــى ثــاث دقائــق فقــط، يكــون فيهــا المحكــوم 
ممنوعــًا مــن الــكام، حيــث يتــم إخراجــه فــور صــدور الحكــم عليــه، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المحكمــة كانــت لفتــرة مــن الزمــن 
برئاســة اللــواء شــيخ جابــر الخرفــان، إال أن محمــد كنجــو حســن النائــب العــام العســكري لهــذه المحكمــة هــو اآلمــر الناهــي فيهــا، 

واســتمر الحــال علــى ذلــك حتــى ترفيــع محمــد كنجــو إلــى رتبــة لــواء وتنصيبــه رئيســًا للمحكمــة. 
وورد فــي إفــادة أحــد المعتقليــن الســابقين فــي ســجن صيدنايــا يدعــى محمــد، قولــه:   »عنــد دخــول المعتقليــن إلــى القاضــي ليــس 
هنــاك محاكمــة بالمعنــى الحقيقــي، حيــث تكــون الجلســة ســريعة فقــط إلقــرار التهــم الموجــودة فــي الملــف المرفــوع مــن فــرع 
األمــن، حيــث: بــدأ محمــد كنجــو يقــرأ التهــم علينــا، وكنــا ننكــر، كان يكلمنــا كخصــم، وليــس كقــاض يفتــرض تمتعــه بالحياديــة، 
كان تعاملــه سياســيًا وليــس قانونيــاً... يعلــم القاضــي مــا يفعلــه عناصــر األمــن خــارج المحكمــة، لكنــه ينكــر ذلــك صراحــة، كانــت 
الدمــاء تنــزف مــن صديقــي، بســبب ضربــه خــارج المحكمــة، فســأله محمــد كنجــو عــن ســبب نزفهــا، فقــال لــه اســأل عناصــرك فــي 
الخــارج، هــم مــن فعلــوا بــي هــذا، فقــال لــه كنجــو أنــت هنــا فــي محكمــة، وهــذا ال يحصــل، فقــال لــه الشــاب، الــذي استشــهد 

-الحًقــا- فــي ســجن صيدنايــا، لســت أدري إن كنــت فــي محكمــة أم فــرع أمنــي«.
كمــا أفــاد المقــدم عبــد الســام المزعــل  أن محمــد كنجــو قــد حكــم عليــه بالســجن لمــدة 15 عــام وذلــك خــال محاكمــة ُمدتهــا 

دقيقــة واحــدة.
ورد فــي شــهادة أخــرى ألحــد الضحايــا أن كنجــو كان يبــدل وصــف جــرم المعتقليــن لديــه صــدور مراســيم عفــو رئاســية، بحيــث يخضــع 
ــات مســلحة باألشــغال  ــة المشــتركين فــي عصاب ــى معاقب ــي تنــص عل ــات والت ــون العقوب ــه للمــادة )300( مــن قان المتهمــون لدي
ــة رقــم )6045(  ــك القضي ــن مــن مراســيم العفــو الصــادرة بحقهــم، ومــن ذل ــك بهــدف اســتثناء المعتقلي ــدة، وذل الشــاقة المؤب
والتــي شــملت 116 شــخصًا تــم اعتقالهــم أثنــاء محاولــة فــك الحصــار عــن مدينــة درعــا عــام 2011، وإحالتهــم للقانــون المذكــور 

بهــدف اســتثنائهم مــن مراســيم العفــو الصــادرة آنــذاك. 
وورد فــي تقريــر صــادر عــن مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي ســوريا حــول قانــون مكافحــة اإلرهــاب رقــم )19( اســم القاضــي محمــد 

كنجــو بصفتــه أحــد أبــرز القضــاة اللذيــن تعاملــوا بطريقــة غيــر إنســانية مــع المعتقليــن. 
ــي  ــر مــن أهال ــزاز عــدد كبي ــى ابت ــة العســكرية عل ــه فــي المحكمــة الميداني ــر بالذكــر أن محمــد كنجــو قــد دأب خــال عمل جدي

ــن. ــرة مــن ذوي المعتقلي ــروة كبي ــى أمــوال منهــم، وتمكــن مــن جمــع ث ــن مــن أجــل الحصــول عل المعتقلي
ونتيجــة لوالئــه المطلــق للنظــام فقــد تــم ترفيــع محمــد حســن كنجــو إلــى رتبــة لــواء وُعيــن مديــرًا إلدارة القضــاء العســكري فــي 
ســورية ككل، وهــي إحــدى اإلدارات التابعــة لــوزارة الدفــاع، ويعتبــر مســؤوالً عــن كافــة األحــكام الصــادرة بحــق المعتقليــن الذيــن 

تــم تنفيــذ حكــم اإلعــدام بهــم، وعــن غيرهــا مــن األحــكام التــي صــدرت ظلمــًا علــى آالف المعتقليــن. 

https://goo.gl/Mg1fbq :العربي الجديد، المحاكم الميدانية للنظام السوري... ذراع أخرى للقتل
شهادة محمد موثقة لموقع جيرون، المحكمة الميدانية العسكرية – شهاد حية، لعاصم الزعبي:

https://geiroon.net/archives/67203
منشق عن الجيش السوري، سبق أن تم اعتقاله لمدة ثالث سنوات، واالفراج عنه الحقًا

https://goo.gl/nK65U8 :القضاء العسكري قد تحول إلى فرع أمني

http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1430186775-Arabic.pdf
https://goo.gl/Mg1fbq 
https://goo.gl/Mg1fbq 
https://geiroon.net/archives/67203 
https://geiroon.net/archives/67203 
https://goo.gl/nK65U8

