لــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي آذار 2011؛ كان رمضــان الرمضــان قائــد ًا للــواء  35قــوات خاصــة
التابــع للفرقــة للفرقــة الخامســة عشــرة قــوات خاصــة برتبــة عميــد ركــن.
ويــرز نجمــه فــي هــذه الفتــرة مــن خــال عمليــات القمــع التــي تــورط فيهــا؛ باإلضافــة إلــى تصريحاتــه الطائفيــة
المقيتــة ،حيــث كان يهــدد بجــرف درعــا وإدلــب ،رد ًا علــى المظاهــرات الســلمية التــي كانــت تخــرج ضــد
النظــام.
وورد اســم اللــواء رمضــان 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»  ،حيــث أكــد أحــد المقاتليــن المنشــقين عــن الفــوج  35قــوات خاصــة المدعــو «أمجــد»،
أنــه تلقــى أوامــر شــفهية مباشــرة مــن قائــده بفتــح النــار علــى المتظاهريــن فــي درعــا بتاريــخ  25نيســان
عــام  .2011وقــال فــي شــهادته« :قائــد فوجنــا العميــد رمضــان رمضــان كان ال يخــرج معنــا عــادة ويبقــى وراء
الخطــوط األولــى ،لكــن هــذه المــرة كان يقــف أمــام اللــواء بأكملــه ،ويقــول« :اســتخدموا النيــران الثقيلــة ،لــن
يطلــب منكــم أحــد تفســير اســتخدامها» .فــي العــادة ُيفتــرض بنــا أن ندخــر الطلقــات ،لكــن هــذه المــرة قــال:
«اســتخدموا مــا شــئتم مــن الرصاصــات» ،وعندمــا ســأله أحدهــم عــام نطلــق النــار ،قــال« :علــى أي شــيء
أمامكــم»ُ ،
وقتــل نحــو  40متظاهــر ًا فــي ذلــك اليــوم».
يذكــر أن هــذا التاريــخ هــو بدايــة اقتحــام مدينــة درعــا باألســلحة الثقيلــة مــن قبــل جيــش النظــام ،والــذي
ســقط فيــه نحــو مائتــي قتيــل ومئــات الجرحــى والمصابيــن.

ووفقـاً لشــهادة أخــرى للضابــط المنشــق «حبيــب» ،نشــرها تقرير منظمــة «هيومن رايتس ووتــش»»Human
 ،»Rights Watchالصــادر بتاريــخ  2011/6/1والمعنــون تحــت اســم «لــم نــر مثــل هــذا الرعــب مــن قبــل»
فــإن وحدتــه فــي درعــا تلقــت أوامــر مــن العميــد رمضــان رمضــان قائــد الفــوج  35قــوات خاصــة فــي  25نيســان
بإطــاق النــار علــى المتظاهرين.
وعلــى الرغــم مــن وضــع رمضــان ضمــن قائمــة العقوبــات األوربيــة منتصــف عــام  2012بعــد ثبوت إصــداره أوامر
للجنــود بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن فــي بانيــاس ودرعــا؛ فقــد تــم تكليفــه بقيــادة الفرقــة التاســعة،
وعيــن قائــد ًا للفرقــة التاســعة ،التــي شــاركت تحــت
حيــث كان برتبــة عميــد ركــن ،ثــم تــم ترفيعــه لرتبــة لــواء ُ
إمرتــه فــي معــارك حرســتا.
وفــي نهايــة كانــون الثانــي 2018؛ تعــرض اللــواء رمضــان لمحاولــة اغتيــال ممــا دفعــه لتهديــد أهالــي مدينــة
الصنميــن البالــغ عددهــم  60ألــف مدنــي بإخــاء المدينــة نحــو مدينــة جبــاب .وكان للــواء رمضــان دور بــارز
فــي دعــم شــخصيات مشــبوهة ادعــت االنضمــام للمعارضــة ومــا لبــث أن عــادت إلــى حضــن النظــام ،ومنهــم
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