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رئيس اللجنة األمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية
يعــد اللــواء جمــال يونــس مــن أبــرز الشــخصيات التــي
ارتكبــت جرائــم إنســانية وانتهــاكات واســعة النطــاق ضــد
الشــعب الســوري ،ففــي بدايــة االحتجاجــات الســلمية عــام
 ،2011كان يونــس قائــد ًا للفــوج « »555التابــع للفرقــة
الرابعــة برتبــة عميــد ركــن ،وربطتــه عالقــة وطيــدة بماهــر األســد الــذي كلفــه بمهــام قمــع المتظاهريــن
فــي محافظــة ريــف دمشــق ،وكان لــه ســجل دمــوي فــي االنتهــاكات التــي وقعــت بمعضميــة الشــام ،وداريــا،
والقابــون ،وزملــكا بريــف دمشــق ،باإلضافــة إلــى العمليــات التــي تمــت تحــت قيادتــه فــي مدينــة نــوى بريــف
درعــا الشــمالي ،حيــث أصــدر أوامــر مباشــرة بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن واالعتقــال التعســفي لشــبان تلــك
المناطــق.
وال يتحفــظ يونــس علــى نزعتــه الطائفيــة المغاليــة ،وحقــده الدفيــن علــى مخالفيــه مــن أبنــاء الطوائــف األخــرى،
إذ دأب علــى القــول أن والــده مــن شــيوخ الطائفــة العلويــة وإنــه أحــد أعضــاء المجلــس العلــوي ،واعتبــار
أبنــاء الســنة أعــداء لطائفتــه ،ممــا دفعــه الرتــكاب جرائــم وانتهــاكات واســعة علــى أسســس طائفيــة بحتــة،
حيــث شــارك إثــر نقلــه مــع وحدتــه العســكرية (الفــوج  )555إلــى محافظــة حمــص أواخــر عــام  2011فــي
األعمــال القتاليــة بأحيــاء بابــا عمــرو والخالديــة والبياضــة ،وتــورط مــن خــال هــذه األعمــال بقتــل المئــات
مــن المدنييــن نتيجــة إعطائــه أوامــر لضباطــه وعناصــره باســتخدام كافــة األســلحة المتاحــة لــدى وحدتــه ضــد
المدنييــن ،ومنهــا :العربــات المدرعــة « ،»BMPوالمدافــع الرشاشــة ،والهــاون ،وراجمــات الصواريــخ الكوريــة.
وباإلضافــة إلــى ســجله الدمــوي فــي درعــا وحمــص وريــف دمشــق ،يعتبــر اللــواء جمــال يونــس مســؤوالً بصــورة
مباشــرة عــن الدمــار والقتــل والتهجيــر الــذي حصــل فــي مدينــة حمــاه وريفهــا الشــرقي والجنوبــي وريــف
حمــاة الشــمالي إضافــة إلــى ريــف إدلــب الجنوبــي خــال الفتــرة  ،2013-2012حيــث قــام الفــوج «»555
تحــت إمرتــه بجرائــم واســعة النطــاق ،وتــم تكريمــه مــن قبــل مركــز االمــام المهــدي «الشــيعي» مكافــأة
علــى الجرائــم التــي ارتكبهــا فــي تلــك المنطقــة.
وفــي أثنــاء خدمتــه بريف حماة الشــرقي تــورط جمال
يونــس فــي تجــارة النفــط مــع تنظيــم «داعــش»
قبــل انحســاره مــن ريــف حمــاه الشــرقي ،حيــث ورد
اســمه فــي برقيــة مســربة بهــذا الخصــوص تحمــل
الرقــم  4211تاريــخ  2015/1/22صــادرة عــن الفرع
« »219التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية.
كمــا ورد اســمه فــي تقريــر منظمــة «هيومــن
رايتــس ووتــش»»،»Human Rights Watch
الصــادر بتاريــخ  2011/12/15تحــت عنــوان «بــأي
طريقــة! :مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم
ضــد اإلنســانية فــي ســوريا»  ،ووفقـاً للمقاتــل المنشــق عــن الفــوج « 555أســامة» فــإن قائــد الفــوج جمــال
يونــس :أعطــى أوامــر شــفهية بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن أثنــاء انتشــار قواتــه بالمعضميــة فــي ضواحــي
دمشــق.
وأكــد عســكري منشــق آخــر يدعــى «عمــران» أن جمــال
يونــس قــدم للضبــاط تحــت إمرتــه ورقة من ماهر األســد
تتضمــن تعليمــات «باســتخدام كل الوســائل الممكنــة»
لقمــع المتظاهريــن؛ «فصــوب الضبــاط بنادقهــم نحونــا
وهددونــا بالقتــل إن لــم نطلــق النــار مباشــرة علــى
المتظاهريــن».
ودفــع تراكــم األدلــة الموثقــة ضــد جمــال يونــس
بالمجلــس األوروبــي إلضافتــه ضمــن قائمــة العقوبــات
التــي صــدرت عــام  .2012إال أن ذلــك لــم يردعــه
عــن االســتمرار فــي ســجله اإلجرامــي؛ ففــي عــام
2014؛ ُعيــن اللــواء جمــال يونــس رئيسـاً للجنــة األمنيــة
والعســكرية فــي محافظــة حمــاه خلفــاً للــواء شــوقي يوســف إضافــة لعملــه كقائــد للفــوج «،»555
وشــهدت المحافظــة فــي تلــك المرحلــة ارتــكاب جرائــم غيــر مســبوقة فــي حــق المدنييــن ،باإلضافــة إلــى
الشــروع فــي تجنيــد مقاتليــن بالفيلــق الخامــس عقــب تكليفــه بهــذه المهمــة خلف ـاً للــواء موفــق أســعد
نائــب لرئيــس هيئــة األركان العامــة .كمــا ُعيــن رئيس ـاً للجنــة األمنيــة والعســكرية فــي محافظــة حمــص فــي
الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي  2016و .2017وفــي  ،2018/2/21صــدر قــرار مــن بشــار األســد بتعيينــه رئيسـاً
اللجنــة األمنيــة والعســكرية فــي المنطقــة الشــرقية ليكــون مركــز عملــه بمحافظــة ديرالــزور خلف ـاً للــواء
شــوقي يوســف.
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