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ولد العميد سهيل حسن عام 1970، وهو من قرية بيت غانا في منطقة جبله بريف الالذقية.
ــرات  ــد ركــن فــي إدارة المخاب ــة عمي ــى رتب ــدرج فــي الرتــب العســكرية حتــى وصــل إل ــة عــام 1991، وت ــة الجوي تخــرج مــن الكلي

ــة. الجوي
وقــد ظهــر اســمه فــي مطلــع الثــورة الســورية عــام 2011، حيــث كان ضابطــًا مغمــورًا برتبــة مقــدم فــي إدارة المخابــرات الجويــة، 

ولــم يكــن يســمع بــه إال القليــل مــن رؤســائه.
ونظــرًا لمــا يتمتــع بــه مــن طائفيــة بغيضــة، فقــد كلفــه اللــواء جميــل الحســن مديــر إدارة المخابــرات الجويــة بفــض المظاهــرات 
الســلمية فــي أحيــاء المــزة، والميــدان، والقابــون، وبــرزة بمدينــة دمشــق، حيــث مــارس عنفــًا شــديدًا مــع األهالــي ممــا دفــع النظــام 

لتعيينــه رئيســًا لقســم العمليــات الخاصــة بــإدارة المخابــرات الجويــة، وتكليفــه بمهــام قمــع المظاهــرات بدمشــق وريفهــا.
ولــم يتــورع ســهيل عــن ارتــكاب المجــازر المروعــة ضــد المدنييــن فــي أحيــاء: اإلخــالص، والشــيخ ســعد، والمــزة، والميــدان، والزاهرة، 
ومخيــم اليرمــوك، وكذلــك فــي: دومــا، وحرســتا، وجديــدة الفضــل، وقطنــا، والزبدانــي، ومضايــا، ومعضمية الشــام، وداريــا بمحافظة 
ريــف دمشــق، كمــا أمعــن فــي تنفيــذ عمليــات االعتقــال والتوقيــف العشــوائي، والتعذيــب وتكســير األطــراف فــي الشــوارع العامــة 

بحــق المتظاهرين. 
ــرز ســهيل الحســن لقمــع  ــم ف ــة حمــاة عــام 2012، ت ــى مدين ــات المتحــدة فــي ســورية فــورد إل ــارة ســفير الوالي ــر زي ــى إث وعل
المظاهــرات فــي المحافظــة، نظــرًا لمــا تتمتــع بــه مــن خصوصيــة باعتبارهــا المحافظــة التــي تعرضــت ألبشــع مجــازر النظــام خــالل 
ــة يصعــب الســيطرة عليهــا، خاصــة وأن أريافهــا  ــورة عارمــة فــي المدين ــدالع ث ــرة 1979-1982، حيــث خشــي النظــام مــن ان الفت

ــوي. ــة تتصــل بمحافظــات الســاحل الســوري ذات الوجــود العل الشــمالية والغربي
وفــي هــذه الحقبــة الدمويــة؛ شــكل ســهيل الحســن مــا يعــرف بقــوات النمــر، بعــد إطــالق اســم »النمــر« عليــه نتيجــة لممارســة 
العنــف ضــد المحتجيــن واتبــاع سياســة األرض المحروقــة، حيــث شــن عمليــات عســكرية واســعة النطــاق فــي ريــف حمــاة الشــمالي 
وفــي ريــف إدلــب الجنوبــي، ثــم انتقــل إلــى جبهــات ريــف حمــص الشــرقي وشــارك بقواتــه فــي حصــار األحيــاء الشــرقية بمدينــة حلــب 

ومــن ثــم اجتياحهــا، ممــا أدى إلــى قتــل اآلالف وتشــريد مئــات اآلالف مــن المدينــة فــي نهايــة عــام 2016.
ويعتبــر الحســن أبــرز المســؤولين عــن االنتهــاكات التــي وقعــت بحلــب الشــرقية والتــي راح ضحيتهــا نحــو 1370 قتيــل فــي صفــوف 

المدنييــن. يضــاف إلــى ذلــك ســجله الدمــوي فــي إلقــاء البراميــل المتفجــرة، والتــي أودت بحيــاة اآلالف مــن المدنييــن. 
ومكافــأة علــى االنتهــاكات التــي ارتكبهــا فــي تلــك الفتــرة؛ عيــن النظــام ســهيل الحســن رئيســًا لفــرع المخابــرات الجويــة فــي 
المنطقــة الشــمالية والتــي تشــمل حلــب وإدلــب مطلــع عــام 2017. لكــن نطــاق عملياتــه لــم يتوقــف علــى تلــك المحافظتيــن بــل تــم 
تكليفــه بشــن حملــة فــي ريــف حلــب الشــرقي وصــوالً لريــف الرقــة، حيــث أخضــع مناطــق واســعة فــي أريــاف حلــب وحمــاة وإدلــب 
مــع نهايــة عــام 2017. ممــا أدى إلــى تعيينــه قائــدًا للقــوات التــي اجتاحــت الغوطــة الشــرقية فــي شــهري آذار ونيســان مــن عــام 
2018، والتــي أفضــت إلــى تهجيــر وتشــريد عــدد كبيــر مــن أبنــاء الغوطــة الشــرقية والقلمــون الشــرقي إلــى الشــمال الســوري بعــد 

قتــل اآلالف منهــم بكافــة أنــواع األســلحة المحرمــة دوليــًا بمــا فيهــا الســالح الكيميائــي.
ويوفــر النظــام للعميــد الحســن كافــة التســهيالت الالزمــة لشــن العمليــات التــي يتــم تكليفــه بهــا، بمــا فــي ذلــك تخصيــص ثــالث 

مطــارات عســكرية لخدمــة حملتــه، وتتبــع للعميــد ســهيل الحســن ســرية خاصــة ال يفصــح عناصرهــا عــن أســمائهم أو تابعيتهــم، 
وغالبــًا مــا يكونــوا مقنعيــن، وال يتلقــون أوامرهــم إال مــن الحســن نفســه، ويقومــون عقــب كل عمليــة عســكرية بجمــع الضحايــا 
المقتوليــن مــن المدنييــن وينقلونهــم بواســطة ســيارات شــاحنة إلــى أماكــن مجهولــة ليتــم دفنهــم فــي مقابــر جماعيــة ال يُعــرف 

مكانهــا.
ونظــرًا لــدوره فــي تســهيل العمليــات العســكرية للقــوات الروســية؛ فقــد تــم تكريمــه مــن قبــل القيــادة الروســية أكثــر مــن مــرة، 
وهــو الضابــط الوحيــد الــذي قابــل بوتيــن مــع بشــار األســد أثنــاء زيــارة بوتيــن للقاعــدة الجويــة الروســية فــي حميميــم، ويخضــع 

حاليــًا لحمايــة القــوات الخاصــة الروســية بأمــر مــن الرئيــس الروســي.
ونتيجة لسجله اإلجرامي؛ فقد تم إخضاع العميد سهيل الحسن للعقوبات األمريكية والعقوبات األوربية، والعقوبات البريطانية.

ونقــل تقريــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنوان »بــأي طريقة!: 
مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا« ، عــن أحــد المقاتليــن المنشــقين مــن فــرع العمليــات الخاصــة 
فــي المخابــرات الجويــة، قولــه إن العقيــد ســهيل حســن أعطــى أوامــر بإطــالق النــار مباشــرة علــى المتظاهريــن فــي 15 نيســان 
2011 أثنــاء مظاهــرة فــي حــي المعضميــة فــي دمشــق، وقــال هانــي: »كنــا جميعــًا مســلحين بالكالشــينكوف والبنــادق اآلليــة 
مقابــل آالف مــن المتظاهريــن. بدأنــا فــي إطــالق النــار فــي الهــواء، لكــن المتظاهريــن لــم يتفرقــوا. ثــم أعطانــا العقيــد ســهيل 
حســن أوامــر بإطــالق النــار مباشــرة علــى المتظاهريــن. قائــاًل: هــل يتحدوّنــا؟! أطلقــوا النــار عليهــم، فأصيب النــاس ومــات بعضهم«.

كمــا نقــل التقريــر عــن »هانــي« تأكيــده أن االنتهــاكات كانــت تتــم وفــق تعليمــات قائــده العقيــد ســهيل الحســن، قائــاًل: »فــي 1 
نيســان كنــا نجــري اعتقــاالت فــي حــي المعضميــة فــي ريــف دمشــق. تلقينــا أوامرنــا مــن العقيــد ســهيل حســن بــأن نضــرب النــاس 
علــى رؤوســهم كثيــرًا وأال نقلــق مــن العواقــب. كمــا اســتخدمنا صواعــق الماشــية الكهربيــة... رحنــا نضــرب النــاس داخــل الحافالت، 
ثــم فــي مركــز االحتجــاز فــي القاعــدة. وفــي مركــز االحتجــاز كنــا نضــع النــاس فــي الفنــاء أوالً، ثــم نضربهــم بشــكل عشــوائي 
دون اســتجواب. شــاركت فــي مرافقــة الســجناء إلــى الفنــاء، ثــم إلــى مركــز االحتجــاز. فــي ذلــك اليــوم اعتقلنــا 100 شــخص تقريبــاً. 
ــي مــن  ــي يغل ــاس. كان قلب ــي أيضــًا فــي ضــرب الن ــة مســاحتها خمســة فــي خمســة أمتار...شــاركت وحدت وضعناهــم فــي زنزان

الداخــل، لكــن لــم أتمكــن مــن إظهــار مــا أشــعر بــه ألننــي أعــرف مــا ســيحدث لــي.]117[
وأخبــر منشــق يدعــى »عمــر«، كان يعمــل مســاعدًا فــي مكتــب المديــر بوحــدة العمليــات الخاصــة التابعــة للمخابــرات الجويــة بفــرع 
دمشــق، »هيومــن رايتــس ووتــش« بخطــط عمليــة صيــدا، حيــث وقعــت إحــدى أكبــر المذابــح منــذ بــدء المظاهــرات حيــث تمكــن 
مركــز توثيــق االنتهــاكات مــن توثيــق نحــو 120 قتيــاًل]136[، مؤكــدًا أن التعليمــات جــاءت مــن قبــل اللــواء جميــل الحســن والعقيــد 

ســهيل الحســن.
وقــال عمــر: »تلقيــت فــي 29 نيســان 2011 مكالمــة مــن درعــا تفيــد بــأن آالف النــاس تحركــوا نحــو المدينــة لكســر الحصــار عنهــا، 
فشــاور مديــري، العقيــد ســهيل حســن فــي وحــدة العمليــات الخاصــة نائبــه، فــواز قبيــر واتفقــا علــى تنظيــم »كميــن« للمتظاهريــن 
قــرب اإلســكان العســكري فــي صيــدا. وتمــت المحادثــة فــي المكتــب الــذي أعمــل فيــه. كمــا ناقشــا مــا ســُيقال لوســائل اإلعــالم: 
ــب عليهــا العنصــر  ــن خرجــوا فــي المظاهــرات هــم إســالميون جــاءوا الختطــاف النســاء واألطفــال مــن مناطــق يغل وهــو أن الذي
المســيحي. ثــم رأيــت ســهيل يتصــل باللــواء جميــل حســن، مديــر المخابــرات الجويــة، ليحصل علــى موافقته علــى العمليــة. وكان بينه 
وبيــن اللــواء حســن خــط مباشــر، وقــد اســتخدم هــذا الخــط. لــم أتمكــن مــن ســماع مــا قالــه حســن، لكــن افترضــت أنــه وافــق علــى 
المهمــة، ألنــه بعــد ذلــك بقليــل، بــدأت القــوات تغــادر القاعــدة فــي المــزة إلــى درعــا،]137[ وعندمــا عــادت القــوات فــي المســاء، 
جلبــوا معهــم 120 جثمانــًا لمتظاهريــن قتلــى وضعوهــم فــي القاعــدة، وكذلــك 160 معتقــاًل. رأيــت القــوات ُتنــزل الجثاميــن مــن 
الحافــالت وســألت أحــد الجنــود عــن عددهــم. ثــم طلــب منــي ســهيل حســن ترتيــب قافلــة لمصاحبــة الشــاحنات التــي ســتعيد الجثــث 

إلــى درعــا]138[«.
وفيما يلي عينة من االنتهاكات التي ارتكبها سهيل الحسن وقواته:

مجزرة حي مشاع األربعين )حماة، 2012/4/24(، راح ضحّيتها 18 مدنيًا وعشرات المصابين.   -
مجزرة القبير )حماة، 2012/6/6(، راح ضحيتها 100 قتيل.   -

مجــزرة التريمســة )حمــاة، 2012/7/12(، راح ضحيتهــا 305 قتلــى وأكثــر مــن 300 جريــح، جــراء قصــف النظــام القريــة بعربــات   -
الشــيلكا وقذائــف الدبابــات والرشاشــات الثقيلــة باتجــاه القريــة، ولــدى محاولــة األهالــي الفــرار، حاصرهــم شــبيحة القــرى العلويــة 
وقتلــوا عــددًا منهــم، وتــم اقتحــام القريــة مــن عــدة محــاور حيــث أجهــزت القــوات والميلشــيات التــي يتزعمهــا العقيــد ســهيل 

الحســن علــى جميــع المصابيــن واعتقلــت مــن تبقــى فــي القريــة.
مجزرة حي الحميدية )حماة، 2012/7/16(، راح ضحيتها 51 قتياًل نتيجة القصف واإلعدامات الميدانية.   -

مجزرة زور الحيصة )حماة، 2012/8/5(، راح ضحيتها 10 قتلى نتيجة إطالق النار بشكل عشوائي على البلدة.  -
مجــزرة الفــان الشــمالي )حمــاة، 2012/9/2(، راح ضحيتهــا 31 قتيــاًل إثــر اجتيــاح القريــة مــن قبــل األمــن والشــبيحة واعتقــال عــدد   -

مــن الشــباب واعدامهــم ميدانيــاً.
ــات  ــام بإعدام ــي والقي ــن الح ــام األم ــة اقتح ــاًل نتيج ــا 26 قتي ــاة، 2012/9/19(، راح ضحيته ــن )حم ــاع األربعي ــي مش ــزرة ح مج  -

ــم. ــرق جثثه ــن وح ــق المدنيي ــة بح ميداني
مجزرة ناحية الزيارة )حماة، 2015/4/28(، راح ضحيتها 6 قتلى تم إعدامهم رميًا بالرصاص.  -

مجــزرة التمانعــة )إدلــب، 2012( راح ضحيتهــا حوالــي 500 شــخص مدنــي عندمــا ُكلــف العميــد ســهيل الحســن بفــك الحصــار   -
المفــروض مــن قبــل فصائــل المعارضــة علــى وادي الضيــف والحامديــة، ولــدى وصولــه إلــى قريــة التمانعــة  أمــر بإطــالق النــار علــى 
أهالــي القريــة والقــرى المجــاورة بداعــي إضعــاف الــروح المعنويــة لــدى الفصائــل التــي تحاصــر وادي الضيــف والحامديــة ونتــج عــن 

ذلــك ســقوط عــدد كبيــر مــن القتلــى المدنييــن.
الغوطــة الشــرقية )ريــف دمشــق 2018(، راح ضحيتهــا 1500 قتيــل وأكثــر مــن 3000 مصــاب وتشــريد 100 ألــف مدنــي، نتيجــة   -
الحملــة التــي قادهــا ســهيل الحســن خــالل شــهري آذار ونيســان 2018، واســتخدمت فيهــا جميــع األســلحة المحرمــة بمــا فيهــا 

ــاًل أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال. الســالح الكيميائــي بتاريــخ 2018/4/7، وأســفرت عــن ســقوط 80 قتي

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730120/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/20170112.aspx
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277
https://www.hrw.org/ar/report/2011/12/15/256277

