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ــة  ــة، كرئيــس فــرع المهــام الخاصــة برتب ــرات الجوي ــه فــي إدارة المخاب ــدى خدمت ــرز اســم غســان جــودت ل ب
عميــد، حيــث شــارك عناصــر هــذه القــوة مــع الفرقــة الرابعــة فــي عمليــات قمــع المتظاهريــن بمدينتــي داريــا 

والمعضميــة فــي تمــوز 2011.
ووفقــًا لشــهادة أحــد المنشــقين عــن فرقــة العمليــات الخاصــة، والتــي نشــرها تقريــر منظمــة هيومــن رايتــس 
ووتــش، »Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنــوان »بأي طريقة!: مســؤولية 
ــد وحــدة  ــد غســان إســماعيل قائ ــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا«، فــإن: »العقي ــادة عــن الجرائ األفــراد والقي
العمليــات الخاصــة أعطــى أوامــر شــفهية بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن، وقــت أن تــم إرســال وحدتــه لقمــع 
مظاهــرة فــي داريــا أثنــاء عمليــة أخــرى فــي يونيــو، مــع الفرقــة الرابعــة«، وكانــت أوامــره تنــص علــى مــا 

يلــي: »ال تطلقــوا النــار فــي الهــواء، صوبــوا مباشــرة ]علــى المتظاهريــن[«.

ــن، وعــن تصفيــة عــدد  ــر غســان إســماعيل المســؤول المباشــر عــن االختفــاء القســري آلالف المدنيي كمــا يعتب
ــي فــي تمــوز 2012  ــذي دفــع االتحــاد األوروب ــن فــي ســجن المــزة العســكري، األمــر ال ــر مــن المعتقلي كبي
فــي  مســؤوالً   27 تضــم  قائمــة  فــي  النظــام  علــى  عقوباتــه  مــن   17 الحزمــة  فــي  اســمه  لتضميــن 

النظــام.  
وفــي عــام 2015 قامــت المملكــة المتحــدة بتجميــد أرصــدة غســان إســماعيل ضمــن إجــراءات اتخذتهــا بحــق 

مجموعــة مــن ضبــاط النظــام المســؤولين عــن االنتهــاكات بحــق الســوريين.
وعلــى الرغــم مــن تكــرر اإلدانــات بحــق غســان ســامة؛ فقــد عينــه بشــار األســد خلفــًا للعميــد محمــد مخلــوف 
فــي رئاســة فــرع أمــن الدولــة فــي الســويداء بتاريــخ 2016/12/10، حيــث تــورط ســامة مــع العميــد وفيــق 
ــًا رئيــس فــرع األمــن العســكري  ناصــر الرئيــس الســابق لفــرع األمــن العســكري فــي المنطقــة الجنوبيــة )حالي

فــي حمــاه( فــي عمليــات الخطــف المتكــررة التــي حدثــت فــي الســويداء.
وفــي بدايــة عــام 2018 تمــت ترقيــة غســان لرتبــة لــواء، وُعيــن فــي آذار 2018 نائبــًا لمديــر إدارة المخابــرات 
الجويــة. وللــواء غســان عــدد مــن اإلخــوة الذيــن قضــوا فــي العمليــات العســكرية للنظــام، منهــم العقيــد عمــار 
الــذي ُقتــل بعــد أســره مــن قبــل مقاتلــي المعارضــة  فــي أيلــول 2012، وشــقيقه زيــاد الــذي كان يقاتــل فــي 
صفــوف الشــبيحة وقتــل فــي العــام نفســه. ولــه شــقيق آخــر هــو العميــد ســامر إســماعيل، يعمــل قاضيــًا فــي 

محكمــة اإلرهــاب.


