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معلومات عامة:
مكان الوالدة: دمشق

1949

االنتماء: علوي
االختصاص: الجيش والقوات المسلحة – إدارة المخابرات الجوية

موقع الخدمة الحالي :
مدير مكتب األمن الوطني

ــرة  ــام 1949 ألس ــة دمشــق ع ــي مدين ــوك ف ــى ممل ــد عل ول
علويــة مهاجــرة مــن لــواء اســكندرون، ولــه تاريــخ طويــل فــي 
تأســيس أركان القمــع والمؤسســات األمنيــة حيــث شــارك اللــواء 
محمــد الخولــي فــي جهــاز المخابــرات الجويــة، وأوكلــت إليــه 
مهمــة رئاســة فــرع التحقيــق فــي المخابــرات الجويــة، وتــدرج 

فــي مناصبهــا حتــى تســلم إدارتهــا مــا بيــن عامــي 2003-2005، ويعتبــر الصنــدوق األســود ألســرار النظــام 
الســوري.

ويعــود الســجل الجنائــي لمملــوك إلــى ثمانينــات القــرن الماضــي، حيــث نشــر المركــز الوطنــي للحقيقــة والعدالة 
والمصالحــة فــي ســوريا قائمــة )2002( تضــم 76 ضابطــًا طالبــت بمحاكمــة هــؤالء الضبــاط بســبب ارتكابهــم 
مهمــة اإلشــراف  إليــه  كان مملــوك برتبــة مقــدم عندمــا أوكلــت  جرائــم أو اإليعــاز بارتكابهــا، فقــد 
علــى البرنامــج الكيمائــي للنظــام، كمــا كان أحــد الضبــاط المشــرفين علــى تجــارب األســلحة الكيميائيــة خــال 
الفتــرة 1985-1995، وعلــى اســتخدامها ضــد معتقليــن سياســيين بســجن تدمــر فــي »الوحــدة 417« 
ــة  ــو الشــامات بالبادي ــة والواقعــة بالقــرب مــن اســتراحة »الصفــا« فــي منطقــة أب ــرات الجوي التابعــة للمخاب
الســورية، حيــث تــم تجريــب األســلحة الكيمائيــة 
علــى المعتقليــن، ومــن ثــم محــو آثــار الجريمــة 
فــي المنطقــة عبــر قصفهــا بالطيــران الحربــي.

وفــي عــام 2005 تولــى مملوك رئاســة جهاز 
وعمــل  الدولــة«،  العامــة »أمــن  المخابــرات 
علــى تطويــر اإلدارة وتزويدهــا بأســاليب جديدة 
للمراقبــة وقمــع الحريــات العامــة فــي ســورية، 
وأصبــح منــذ ذلــك الحيــن الواجهــة المخابراتيــة 
للنظــام الســوري، حيــث أوكلــت إليــه مهمــة 
التنســيق مــع أجهــزة االســتخبارات العالميــة 
واإليرانيــة  واألوربيــة  األمريكيــة  فيهــا  بمــا 
وبعــض األجهــزة العربيــة، ممــا أتــاح لــه مجــال 
اإلمســاك بعــدد كبيــر مــن ملفــات النظــام خــال 

ــرة 2018-2011. الفت
ــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي  ــر ان ــى إث وعل
مــارس 2011؛ كّلــف بشــار األســد علــي مملــوك بمهمــة قمــع المظاهــرات نظــرًا لمــا يملكــه مــن بــاع طويــل 
فــي تقنيــات القمــع، كمــا أنيطــت إليــه مســؤولية غرفــة العمليــات بــإدارة المخابــرات العامــة، حيــث تــم تخصيــص 
ــذي كانــت تنطلــق فيــه المظاهــرات الشــعبية،  مقــر الجتمــاع خليــة األزمــة كل يــوم جمعــة، وهــو اليــوم ال
وكان مملــوك يقــدم كافــة تقاريــره لبشــار األســد مباشــرة باعتبــار تبعيــة جهــاز أمــن الدولــة مباشــرة لرئاســة 

الجمهوريــة.
ونظــرًا لســجله القمعــي؛ فقــد وضعــت الواليــات المتحــدة علــي مملــوك ضمــن قائمــة العقوبــات ضــد منتهكــي 
اســتخدام تقنيــات الحاســوب بإيــران وســوريا فــي نيســان 2012، وذلــك نتيجــة إشــرافه علــى برنامــج لاتصــاالت 
موجــه ضــد مجموعــات المعارضــة، حيــث شــمل البرنامــج الدعــم التكنولوجــي والتحليلــي الــذي قدمتــه 
ــوك عمــل مــع  ــي ممل ــإن عل ــة ف ــة األميركي ــان وزارة الخزان ــًا لبي ــة. ووفق ــن اإليراني وزارة االســتخبارات واألم
اإليرانييــن علــى تأميــن التكنولوجيــا والتدريــب إلــى ســورية بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا الرقابــة علــى اإلنترنــت، 
كمــا طلــب مــن إيــران تأميــن التدريــب لجهــاز المخابــرات العامــة الســورية حــول أســاليب الرقابــة علــى وســائل 
ــة  ــرات العام ــة المخاب ــورط مديري ــان ت ــد البي ــرى، وأك ــت األخ ــن أدوات اإلنترن ــا م ــة وغيره ــام االجتماعي اإلع
الســورية فــي ارتــكاب انتهــاكات خطيــرة ضــد المدنييــن، شــملت االعتقــال التعســفي وســوء معاملــة 

المعتقليــن ووفاتهــم أثنــاء احتجازهــم لــدى جهــاز المخابــرات العامــة.
وفــي أعقــاب عمليــة اغتيــال خليــة األزمــة فــي ســوريا تــم تعييــن اللــواء علــي مملــوك علــى رأس مكتــب األمــن 
ــوك، ومــن  ــث أشــرف ممل ــوز 2012(، حي ــر بجراحــه« )تم ــل »متأث ــذي ُقت ــار وال ــًا لهشــام بختي ــي خلف الوطن
مكتــب األمــن الوطنــي، علــى عمــل كافــة أجهــزة المخابــرات، وزودهــا بتوجيهــات عامــة فيمــا يتعلــق بعمليــات 

القمــع واالنتهــاكات والمجــازر التــي ارتكبــت بحــق الســوريين فــي المعتقــات وأقبيــة التعذيــب.
ويعتبر علي مملوك المسؤول المباشر عن ارتكاب االنتهاكات التالية:

الجرائــم التــي ارتكبهــا عناصــر إدارة المخابــرات العامــة فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن بدايــة الثــورة الســورية   •

عــام 2011 وحتــى شــهر تمــوز مــن عــام 2012.
الســورية  المخابــرات  أجهــزة  ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم   •

الرئيســية األربعــة: إدارة المخابــرات العامــة، وإدارة المخابــرات 
األمــن  وشــعبة  العســكرية،  المخابــرات  وشــعبة  الجويــة، 
السياســي، ومــا ارتكبــه قــادة أجهــزة األمــن تحت إشــرافه من 
ــواء  ــل الحســن، والل ــواء جمي ــى رأســهم: الل انتهــاكات وعل
رفيــق شــحادة، واللــواء محمــد رحمــون، واللــواء محمــد 
ــون،  ــب زيت ــد دي ــواء محم ــه حســون، والل ــواء نزي ــا، والل مح
ــد  ــد، والعمي ــودت األحم ــد ج ــب ســامة، والعمي ــواء أدي والل

قصــي ميهــوب، والعميــد وفيــق ناصــر. 
وقــد امتــد إرهــاب اللــواء علــي مملــوك إلى خارج ســورية،   •

حيــث اُتهــم بتزويــد الوزيــر اللبنانــي األســبق ميشــال ســماحة 
بمتفجــرات وأمــوال مــن أجــل تنفيــذ مجموعــة مــن التفجيــرات 

ــوك  ــي ممل ــدور عل ــرف ب ــذي اعت ــى ميشــال ســماحة ال ــض عل ــاء القب ــم اإللق ــد ت ــان، وق ــاالت فــي لبن واالغتي
ــز »  ــورك تايم ــة »نيوي ــدرت صحيف ــوز 2016، أص ــي شــهر تم ــة. وف ــات اإلرهابي ــك العملي ــط لتل ــي التخطي ف
تقريــراً « حّمــل فيــه أقربــاء الصحفيــة األمريكيــة مــاري كولفيــن المراســلة الحربيــة لوكالــة »صانــدي تايمــز« 
البريطانيــة النظــام الســوري مســؤولية قتــل ابنتهــم، وفــي 2016/7/9 تــم رفــع دعــوى رســمية تحمــل الرقم 
»cv-1:16 Case-01423« أمــام محكمــة فيدراليــة فــي العاصمــة األمريكيــة واشــنطن علــى الجمهوريــة 

العربيــة الســورية، حيــث اتهــم أقربــاء الصحفيــة عشــرة مســؤولين ســوريين مــن ضمنهــم: ماهــر األســد، وعلــي 
ــا عمــرو فــي 2012/1/22  ــن فــي حــي باب ــاري كولفي ــة م ــل الصحفي ــق شــحادة بتهمــة قت ــوك، ورفي ممل

باإلضافــة إلــى قتــل المصــور الصحفــي الفرنســي ريمــي أوشــليك.
وبنــاء علــى هــذا الســجل الدمــوي فقــد تــم إدراج اللــواء علــي مملــوك فــي   واألوربيــة  والكنديــة،  والتــي 

حملتــه المســؤولية المشــتركة عــن الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا بحــق الشــعب الســوري.
وعلى الرغم من التهم الموجهة إلى علي مملوك على المســتوى الدولي؛ إال إنه دأب في الســنوات الماضية 
علــى زيــارة العديــد مــن العواصــم العربيــة والعالميــة، حيــث زار كًا مــن مصــر، وروســيا، وإيطاليــا بوســاطة مــن 
مديــر األمــن العــام اللبنانــي عبــاس إبراهيــم، والتقــى وزيــر الداخليــة اإليطالــي ورئيــس االســتخبارات اإليطاليــة، 
ولــم يتــم اعتقالــه علــى الرغــم مــن ورود اســمه فــي قائمــة العقوبــات الســوداء، ممــا يثيــر التســاؤالت حــول 

جديــة االتحــاد األوربــي فــي الوقــوف بوجــه األعمــال اإلرهابيــة.
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