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يعتبــر اللــواء وجيــه محمــود مــن أقــدم المتهميــن بارتــكاب الجرائــم واالنتهــاكات بحق الشــعب الســوري، وذلك 
منــذ ثمانينــات القــرن المنصــرم، حيــث كان مــن ضمــن المشــاركين فــي مجــزرة حمــاه عــام 1982 والتــي راح 
ضحيتهــا عشــرات األلــوف مــن القتلــى مــن أبنــاء المدينــة، وكان حينهــا برتبــة مــازم أول فــي مــاك اللــواء 

ــة مــع ســرايا الدفــاع والحــرس الجمهــوري.  ــاح المدين ــذي اجت ــات ال 47 دباب
ــى  ــود حت ــه محم ــواء وجي ــدرج الل ــن؛ ت ــك الحي ــذ ذل ومن
تــم تعيينــه قائــدًا للفرقــة »18« دبابــات فــي مدينــة 
ــت  ــث أوكل ــدالع االحتجاجــات الســلمية، حي ــدى ان حمــص ل
إليــه مهمــة نشــر عناصــر فرقتــه وآلياتهــم الثقيلــة فــي 

ــة حمــص فــي نيســان 2011. مدين
ــواء  ــف الل ــد ُكل ــابق؛ فق ــي الس ــده اإلجرام ــرًا لرصي ونظ
وجيــه )بصفتــه قائــدًا للفرقــة 18( باقتحــام المدينــة مــرة 
أخــرى بتاريــخ 2011/7/31 بعــد حصارهــا لشــهر كامــل، 
وأســفرت العمليــات العســكرية آنــذاك عــن مقتــل حوالــي 

95 مدنــي وإصابــة عــدد كبيــر مــن أهالــي المدينــة.
ــات الفرقــة 18 بعــد ذلــك فــي معــارك  ثــم شــاركت دباب
وجيــه  اللــواء  يعتبــر  حيــث  بحمــص،  عمــرو  بابــا  حــي 
محمــود مســؤوالً مباشــرًا عــن عمليــات القتــل والتهجيــر 
التــي نفذتهــا الفرقــة، وهــو أحــد المســؤولين عــن مقتــل 
الصحفيــة األمريكيــة مــاري كولفيــن والمصــور الصحفــي 
الفرنســي ريمــي أوشــليك فــي تمــوز 2016، حيــث تحدثت 
 »01423-cv-1:16 Case« رقــم الرســمية  الدعــوى 
ــي  ــات ف ــة 18 دباب ــن دور الفرق ــخ 2016/7/9، ع بتاري
ارتــكاب الجريمــة، وذلــك فــي الفقرتيــن 33 و34 مــن 

الدعــوى. 
ــر منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر  ووفقــًا لشــهاد نشــرها تقري
بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنــوان »بــأي طريقــة!: مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد اإلنســانية 
ــم  ــي الجرائ ــة 18 ف ــواء 134 والفرق ــاركة الل ــام مش ــن النظ ــد عســكري منشــق ع ــد أك ــوريا«، فق ــي س ف
واالنتهــاكات التــي ارتكبــت بتلبيســة فــي مطلــع أيــار 2011، 
حيــث أجــرى عناصــر الفرقتيــن مداهمــات يوميــة معتقليــن أي 
شــخص يزيــد عمــره عــن الرابعــة عشــر، وذلــك بالتزامــن مــع 

قيامهــم بأعمــال نهــب وحــرق للمحــات التجاريــة. 
كمــا قامــت الفرقــة 18 دبابــات بنشــر الحواجــز العســكرية 
فــي مدينــة حمــص وأريافهــا وارتكبــت المئــات مــن المجــازر 
بحــق المدنييــن، بتوجيهــات مباشــرة مــن اللــواء وجيــه الــذي 
أمــر ضباطــه وعناصــره باســتخدام األســلحة الثقيلة في قصف 

مواقــع آهلــة بالســكان.
وازدادت وحشــية وجيــه محمــود لــدى ترؤســه للجنــة األمنيــة 
والعســكرية فــي محافظــة حمــاه أواخــر عــام 2011 وحتــى 
عــام 2012 حيــث كان ينســق أعمالــه االجراميــة مــع العميد 
ســهيل الحســن واللــواء جمــال يونــس، وُعــرف بسياســة زرع 
ــاه وإلصــاق  ــة حم ــرة بمدين ــرات فــي المناطــق الثائ المتفج

ذلــك بالمعارضــة.
ويعتبــر المســؤول األول عــن جميــع أعمــال القتــل والمجــازر 
التــي ارتكبــت فــي محافظــة حمــاه خــال فتــرة عملــه 
الغربــي،  حمــاه  بريــف  القبيــر  مجــزرة  ومنهــا  فيهــا، 
ومجــزرة مشــاع األربعيــن بمدينــة حمــاه، وحــرق كامــل قرية 

ــل العشــرات مــن أهلهــا وتشــريد الباقــي منهــم. التمانعــة بســهل الغــاب فــي ريــف حمــاه الغربــي وقت
كمــا يعتبــر اللــواء المحمــود مســؤوالً مباشــرًا عــن ارتــكاب مجــازر أخــرى، أبرزهــا مجــزرة مدينــة صــوران بتاريــخ 
2012/5/25، عندمــا كان رئيســًا للجنــة األمنيــة والعســكرية، حيــث أصــدر أوامــر للــواء 33 باقتحــام المدينــة 
بمدرعاتــه ودباباتــه، وإطــاق النــار بشــكل عشــوائي علــى المدنييــن، ممــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة عــدد كبيــرة 

مــن أهــل المدينــة.
كمــا ارتكبــت قــوات الفرقــة 18 تحــت إمــرة اللــواء وجيــه محمــود فــي حــي مقبــرة بــاب النصــر بمدينــة حمــص 
فــي 2011/6/5، حيــث حــدث احتــكاك بيــن مشــيعي جنازتيــن، وبيــن عناصــر مــن الفرقــة 18 فــي إحــدى الحواجز 
بالمدينــة، فأصــدر اللــواء محمــود أوامــر لعناصــر الحاجــز بفتــح النــار بشــكل كثيــف علــى المشــيعين ممــا أدى 

إلــى مقتــل 30 مدنيــاً.
وارتكبــت القــوات نفســها مجــزرة أخــرى فــي حــي كــرم الزيتــون بمدينــة حمــص بتاريــخ 2011/12/4،  راح 

ضحيتهــا 25 شــهيدًا أثنــاء اقتحــام الفرقــة الحــي وقصفــه بالدبابــات.
ومــن المجــازر التــي شــاركت قــوات اللــواء وجيــه المحمــود بارتكابهــا مــع الفــوج 555 التابــع للفرقــة الرابعة؛ 

مجــزرة حــي مشــاع األربعيــن بمدينة حمــاة بتاريــخ 2012/4/24.
ونتيجــة لســجله اإلجرامــي فــي حمــاة وحمــص؛ فــإن اللــواء وجيــه محمــود يخضــع لعقوبــات االتحــاد األوربــي 

منــذ تشــرين الثانــي 2011، كمــا يخضــع للعقوبــات البريطانيــة التــي قضــت بتجميــد أرصدتــه. 
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