
ولــد العمــاد فهــد جاســم الفريــج عــام 1950 فــي قريــة الرهجــان بريــف حمــاه الشــرقي، وتخــرج مــن الكيلــة 
ــة  ــًا لرئيــس هيئ ــه نائب ــدرج فــي الرتــب العســكرية حتــى تعيين الحربيــة باختصــاص مدرعــات عــام 1971، ثــم ت

األركان عــام 2005، وتــم ترفيعــه لرتبــة عمــاد فــي 2009.
ولــدى انــدالع الثــورة الســورية كان الفريــج نائبــًا لرئيــس هيئــة األركان العامــة العمــاد داوود راجحــة، ثــم خلفــه 

رئيســًا لهيئــة األركان، لــدى تولــي األخيــر منصــب وزيــر الدفــاع خلفــًا للعمــاد علــي حبيــب فــي أيــار 2011.
ولــدى مقتــل العمــاد داوود راجحــة فــي تفجيــر خليــة األزمــة بتاريــخ 2012/7/18، ُعيــن العمــاد فهــد جاســم 
الفريــج وزيــرًا للدفــاع، وبقــي فــي منصبــه حتــى إقالتــه فــي 2018/1/1، حيــث قــام بتنفيــذ كافــة المهــام 
التــي أوكلــت إليــه بمــا فــي ذلــك مالحقــة مــن وصفهــم: »فلــول العصابــات اإلرهابيــة المجرمــة«، معتبــرًا أن 

البــالد تتعــرض لمؤامــرة »صهيو-أميركيــة« تهــدف إلــى زعزعــة اســتقرارها.
وُيعتبــر العمــاد الفريــج مســؤوالً مباشــرًا عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبتهــا قطعــات الجيــش الســوري نظــرًا 

لمنصبــه كنائــب لرئيــس هيئــة 
األركان العامــة للجيش والقوات 
الثــورة  بــدء  منــذ  المســلحة 
الســورية بتاريــخ 2011/3/15 
وحتى شــهر آب من عام 2011، 
ــت القــوات الخاصــة  ــث ارتكب حي
مروعــة  جرائــم  إمرتــه  تحــت 
بحــق المدنييــن فــي كل مــن: 

ــاه. ــب، وحم ــا، وإدل درع
ونقــل تقريــر منظمــة »هيومــن 
 Human»»ووتــش رايتــس 
الصــادر   ،»Rights Watch

بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنــوان »بــأي طريقــة!: مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي 
ســوريا«، شــهادة لعنصــر منشــق مــن الجيــش أطلــق عليــه اســم »حبيــب«، وكان يتبــع بصــورة مباشــرة للعميــد 
ــاء عمليــة وقعــت فــي 25 نيســان 2011 بدرعــا، حيــث تلقــت وحدتــه أوامــر مــن العميــد رمضــان  الفريــج أثن

ــن. ــى المدنيي ــار عل ــر بإطــالق الن ــوات خاصــة أوام ــد »الفــوج 35« ق محمــود رمضــان قائ
كمــا نقــل عــن شــخص اســمه »ســالم« وهــو ضابــط منشــق مــن »الفــوج 46« قــوات خاصــة قولــه؛ إنــه شــهد 
ضــرب وإهانــة المحتجزيــن فــي مخيــم الطالئــع بإدلــب، والــذي كان ُيســتخدم كمركــز ومقــر للقــوات الخاصــة 
هنــاك، مؤكــدًا أنــه فــي الفتــرة مــا بيــن تمــوز إلــى أيلــول 2011: »راحــت المخابــرات تجلــب المحتجزيــن إلــى 
المخيــم، عــادة مــن 10 إلــى 30 شــخصاً، حوالــي التاســعة إلــى العاشــرة مســاًء، بعــد كل مظاهــرة )وكانــت 
تحــدث يوميــًا(، كان المحتجــزون يصطفــون وهــم معصوبــو األعيــن، وُيجبــرون علــى الجلوس علــى ركبهم ويتم 
ضربهــم، وكان عناصــر األمــن يشــتمونهم 
ويضعــون أقدامهــم فوق رؤوســهم. كان 
ذلــك يحــدث خــارج المبنــى، أمــام مكتبــي. 
وكان يتــم ضربهــم فــي انتظــار العمــاد 
فهــد جاســم الــذي يشــرف علــى العمليــات 
فــي إدلــب حتى يحضــر ويعايــن المحتجزين. 
كمــا كانــت المخابــرات تجلــب بعــض صغــار 
وحدتــي،  مــن  رجــال  بينهــم  الجنــود، 
يقولــون لهــم إن المحتجزيــن إرهابييــن، 
ويجبرونهــم علــى ضربهــم، وعندمــا يصــل 
المحتجزيــن  يشــتم  كان  الفريــج  العمــاد 
بســبب مشــاركتهم فــي المظاهــرات، ثــم 
يأخذونهــم إلــى الســجن القريــب. الســجن تحــت حراســة جنــود مــن وحدتــي، فكنــت أحيانــًا أذهــب إلــى هنــاك. 
كانــوا يضعــون المحتجزيــن هنــاك ليــاًل، فــي حجــرة ال تزيــد عــن ســتة فــي ســبعة أمتــار، دون طعــام أو 

مــاء«.
كمــا يعتبــر العمــاد الفريــج مســؤوالً مباشــرًا عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبتهــا قطعــات الجيــش الســوري نظــرًا 
لمنصبــه كرئيــس لهيئــة األركان العامــة للجيــش والقــوات المســلحة، منــذ آب عــام 2012 وحتــى توليــه منصــب 

وزيــر الدفاع فــي 2012/7/18.
ويعتبــر مســؤوالً مباشــرًا عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري مــن تمــوز 2012، وحتــى 
تاريــخ انتهــاء خدمتــه بتاريــخ 2018/1/1، مــن خــالل عملــه كوزيــر دفــاع، حيــث تولــى عمليــة التنســيق مــا 
بيــن القيــادة العامــة للجيــش والقــوات المســلحة ومــا بيــن هيئــة األركان العامــة للجيــش والقــوات المســلحة 
عبــر إصــداره أوامــر بتحريــك وحــدات وقطعــات الجيــش والمذيلــة بتوقيعــه، ويتحمــل مســؤولية كافــة الدمــاء 
التــي أريقــت والتدميــر الــذي طــال أغلــب المــدن والمناطــق الســورية، وال تقــل مســؤوليته فــي تلــك الجرائــم 
ــذي خلفــه فــي المنصــب. وإن كان العمــاد فهــد جاســم  عــن كل مــن: بشــار األســد، والعمــاد علــي أيــوب ال
الفريــج خــارج الخدمــة حاليــًا إال أن جرائمــه بحــق الشــعب الســوري ال تســقط بالخــروج مــن الخدمــة كمــا أنهــا 

بالتقــادم. تســقط  ال 
وفــي أثنــاء خدمتــه عمــد العمــاد الفريــج إلــى تجنيــد عــدد كبيــر مــن عشــيرة الحديديــن التــي ينتمــي إليهــا 

لمســاعدة النظــام الســوري 
االحتجاجــات  قمــع  علــى 
حمــاه،  محافظــة  فــي 
اللــواء  قريبــه،  أن  كمــا 
الــذي  الجاســم،  جمعــة 
ــر إدارة  ــب مدي ــغل منص ش
والصواريــخ،  المدفعيــة 
عــدد  مســؤولية  يتحمــل 
كبيــر مــن المجــازر التــي 
الشــعب  بحــق  ارتكبــت 

الســوري.
ــى هــذا الســجل  ــاء عل وبن
ــم إدراج  ــد ت ــوي، فق الدم

العمــاد فهــد جاســم الفريــج فــي قوائــم العقوبــات البريطانيــة  و األوربيــة  و الكنديــة  بســبب مســؤوليته 
ــن. ــم ارتكابهــا بحــق المدنيي ــي ت ــم الت ــن والجرائ المباشــرة عــن قمــع المتظاهري

وتشــير المصــادر إلــى أن إقالتــه مــن الجيــش جــاءت نتيجــة إلحــاح مــن قبــل القــوات الروســية بســبب قضايا فســاد 
مرتبطــة بــه وبنجلــه حيــث اســتفاد مــن وجــود ثغــرة قانونيــة فــي قانــون خدمــة العلــم والــذي تســمح الفقــرة 
)ح( مــن المــادة 25 منــه بـــ: »اســتبعاد مــن تــرى القيــادة العامــة اســتبعاده مــن الخدمــة االحتياطيــة« حيــث 

تــم إلغــاء هــذه الفقــرة بالكامــل بطلــب روســي فــي شــهر تمــوز مــن عــام 2017.
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