
يعتبــر اللــواء جميــل حســن مديــر إدارة المخابــرات الجويــة أحــد أعتــى مجــري الحــرب فــي ســوريا، وهــو صاحــب 
المقولــة الشــهيرة: »أنــا علــى اســتعداد لقتــل مليــون شــخص وبعدهــا خذونــي إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة 

فــي الهــاي«.
ولــد فــي قريــة القرنيــة بمحافظــة حمــص عــام 1952، وانتســب إلــى الكليــة الحربيــة عــام 1972 باختصــاص دفــاع 
جــوي، وتــدرج فــي الرتــب العســكرية إلــى أن بلــغ رتبــة لــواء بتاريــخ 2009/1/1، وُعيــن مديــرًا إلدارة المخابــرات 

الجويــة بتاريــخ 2009/7/1، خلفــًا للــواء عبدالفتــاح قدســية.
ونظــرًا لســجله الدمــوي فــي قمــع المعارضيــن؛ فقــد تــم التمديــد للــواء الحســن كمديــر إلدارة المخابــرات الجوية 
ســبع مــرات علــى التوالــي منــذ عــام 2011 وحتــى عــام 2018، وكان آخــر تمديــد لــه بتاريــخ 2017/7/18 حتــى 
تاريــخ 2018/7/18 بموجــب مرســوم صــادر عــن بشــار األســد مخالفــًا بذلــك كافــة األنظمــة والقوانيــن الناظمــة 
لخدمــة الضبــاط فــي الجيــش الســوري، وذلــك مــن أجــل اإلبقــاء عليــه كمديــر إلدارة المخابــرات الجويــة التــي تعتبر 

مــن أســوأ األجهــزة األمنيــة الســورية وأكثرهــا إجرامــاً.
وكان اللــواء جميــل حســن قــد خــدم كمعــاون لمديــر إدارة المخابــرات الجويــة إبــان تكليــف اللــواء عبدالفتــاح 
قدســية مديــرًا لــإدارة، وعمــل قبلهــا رئيســًا لفــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة الشــرقية فــي ديرالــزور 
ــذاك  ــزور آن ــرات العســكرية فــي ديرال ــس فــرع المخاب ــواء جامــع جامــع رئي ــث اشــترك مــع الل عــام 2009، حي
ــة  ــر الدول ــاة العامــة وفــي دوائ ــن والتدخــل فــي الحي ــكاب االنتهــاكات بحــق المدنيي بممارســة اإلســاءات وارت

ــزور والرقــة. ــي ديرال ــن ونشــر التشــيع فــي محافظت ــزاز المواطني وابت
ومــع انطــاق االحتجاجــات الســلمية عــام 2011؛ ظهــر جميــل حســن كأحــد أبــرز المتورطيــن فــي أعمــال االعتقــال 
العشــوائي واالبتــزاز والســرقة والتعذيــب وقتــل المتظاهريــن، حيث وجه رؤســاء فروعه في المحافظات الســورية 
بقتــل المتظاهريــن وتوقيــف أعــداد كبيــرة منهــم، واالندســاس فــي صفــوف المتظاهريــن ومــن ثــم إطــاق النــار 
عليهــم، ناهيــك عــن جرائــم اغتيــال  الشــخصيات الوطنيــة مثــل الناشــط الكــردي مشــعل تمــو الــذي تــم اغتيالــه 
فــي مدينــة القامشــلي فــي بدايــات الثــورة الســورية، وتصفيــة المســؤوليين غيــر المرضــي عنهــم فــي الدولــة، 
ــوزارة  ــن ل ــب حفــظ النظــام التابعي ــات كتائ ــة ودوري ــر الدول ــرات فــي الوحــدات الشــرطية ودوائ وافتعــال التفجي

الداخليــة، كمــا حــدث فــي حــي الميــدان بدمشــق، وفــي حمــاة وحلــب وديرالــزور وغيرهــا.
وقــد مــارس اللــواء جميــل حســن خــال فتــرة الثــورة سياســة تمييــز طائفــي مقيتــة، حيــث بــادر إلــى نقــل معظــم 
العناصــر والضبــاط الُســنة مــن إدارة المخابــرات الجويــة وإعادتهــم للخدمــة فــي صفــوف الجيــش، واســتبدلهم 

بعناصــر وضبــاط مــن الطائفــة العلويــة حتــى بلغــت نســبة العلوييــن فــي اإلدارة نحــو %99.
كمــا منــح اللــواء حســن صاحيــات مطلقــة لكافــة الوحــدات العســكرية، وخاصــة منها المطــارات ووحــدات الدفاع 
الجــوي والقــوى الجويــة، النتقــاء العناصــر والضبــاط مــن هــذه الوحــدات واالســتحواذ علــى أســلحتها، والســيطرة 

علــى المطــارات التابعــة لهــا واســتخدام طائراتهــا فــي مهــام القمــع الممنهــج. 

ــي تمــت بواســطة  ــل الت ــات القت ــل حســن أحــد المســؤولين بشــكل مباشــر عــن كافــة عملي ــواء جمي ــر الل ويعتب
ــد ســهيل الحســن بشــكل خــاص ولرؤســاء أفــرع  ــد للعمي ــق الي ــث أطل ــة، حي ــة والمروحي ــرات النظــام الحربي طائ
وأقســام المخابــرات الجويــة بشــكل عــام لقتــل لقصــف وقتــل وتشــريد واعتقــال المدنييــن دون حســيب أو رقيــب.
وفــي مقابلــة مــع وكالــة ســبوتنيك الروســية تحــدث اللــواء جميــل حســن عــن ضــرورة الحســم العســكري علــى 
شــاكلة مــا وقــع فــي مدينــة حمــاة عــام 1982، حيــث كان مشــاركًا فــي المجــازر التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام 
بالمدينــة وكان برتبــة مــازم أول آنــذاك، وتحدثــت شــهادات موثقــة عــن دور الحســن فــي قتــل واعتقــال وتعذيــب 
عــدد كبيــر مــن أهالــي مدينــة حمــاة، والمشــاركة فــي عمليــات اغتصــاب النســاء والفتيــات لــدى اجتيــاح المدينــة. 
وهــي السياســات نفســها التــي دأب علــى ممارســتها واإليعــاز باعتمادهــا فــي فــروع إدارة المخابــرات الجويــة 
منــذ عــام 2011، حيــث تحــدث عنصــر أمــن منشــق يدعــى »آفــاق أحمــد« عــن تلقيــه أوامــر مباشــرة مــن جميــل 
ــة درعــا بعــد أن طوقتهــا قــوات النظــام،  ــن لفــك الحصــار عــن مدين ــن المتوجهي ــل كافــة المحتجي الحســن بقت
وهــي الحادثــة التــي ســميت فيمــا بعــد »مجــزرة صيــدا«، والتــي قتــل خالهــا حمــزة الخطيــب وتامــر الشــرعي إثــر 

تعرضهمــا ألبشــع عمليــات التعذيــب قبــل مقتلهمــا حالهمــا كحــال عشــرات اآلالف مــن الشــعب الســوري.
ــخ 2011/12/15 تحــت  ــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاري ــر منظمــة »هيومــن رايت ونقــل تقري
عنــوان »بــأي طريقــة!: مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا«، عــن عنصــر مخابــرات 
منشــق يدعــى »عمــر«، وكان مســاعدًا فــي مكتــب المديــر بوحــدة العمليــات الخاصــة التابعــة للمخابــرات الجويــة 
فــرع دمشــق، قولــه إن عمليــة مجــزرة صيــدا تمــت وفــق أوامــر مباشــرة مــن قبــل اللــواء جميــل حســن، وقــد 
تمكــن »مركــز توثيــق االنتهــاكات« مــن توثيــق 98 وفــاة بدرعــا فــي 29 نيســان 2011، فــي حيــن قــدر »عمــر« 

أن عــدد القتلــى بلــغ 120 شــخصاً. 
وقــال »عمــر«: »استشــار مديــري، العقيــد ســهيل حســن فــي وحــدة العمليــات الخاصــة نائبــه، فــواز قبيــر، واتفقــا 
علــى تنظيــم كميــن للمتظاهريــن قــرب اإلســكان العســكري فــي صيــدا. تمــت المحادثــة فــي المكتــب الــذي أعمــل 
فيــه. كمــا ناقشــا مــا ســُيقال لوســائل اإلعــام: حيــث اتفقــوا علــى القــول أن مــن خرجــوا فــي مســيرات إلــى درعــا 
إســاميين جــاءوا الختطــاف النســاء واألطفــال مــن مناطــق يغلــب عليهــا العنصــر المســيحي. ثــم رأيــت ســهيل 
يتصــل باللــواء جميــل حســن، مديــر المخابــرات الجويــة، ليحصــل علــى موافقتــه علــى العمليــة. وكان بينــه وبيــن 
اللــواء حســن خــط مباشــر، وقــد اســتخدم هــذا الخــط. لــم أتمكــن مــن ســماع مــا قالــه اللــواء جميــل حســن، لكــن 
افترضــت أنــه وافــق علــى المهمــة، ألنــه بعــد ذلــك بقليــل، بــدأت القــوات تغــادر القاعــدة فــي المــزة إلــى درعــا. 
وعندمــا عــادت القــوات فــي المســاء، جلبــوا معهــم 120 جثمانــًا لمتظاهريــن قتلــى وضعوهــم فــي القاعــدة، 
ــود عــن عددهــم.  ــن الحافــات وســألت أحــد الجن ــن م ــزل الجثامي ــت القــوات ُتن ــد رأي ــًا. وق ــك 160 معتق وكذل

وكلفنــي ســهيل الحســن بترتــب قافلــة لمصاحبــة الشــاحنات التــي ســتعيد الجثــث إلــى درعــا«. 
كمــا ورد اســم اللــواء جميــل حســن فــي تقريــر لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش صــدر فــي عــام 2012، تحــت 
عنــوان »أقبيــة التعذيــب: االعتقــال التعســفي والتعذيــب واالختفــاء القســري فــي مراكــز االعتقــال الســورية منــذ 

مــارس/آذار 2011«، حيــث وردت شــهادات إدانتــه فــي الصفحــات 49-50 مــن التقريــر.
يذكــر أن اللــواء جميــل حســن خاضــع للعقوبــات األوربيــة، والعقوبــات البريطانيــة، منــذ عــام 2011 وذلــك إلشــرافه 

المباشــر علــى عمليــات العنــف التــي كان يقــوم بهــا عناصــر إدارة المخابــرات الجويــة ضــد الســوريين.
كمــا ذكرتــه ســامانثا بــاور، مندوبــة الواليــات المتحــدة الســابقة فــي مجلــس األمــن ضمــن قائمــة تضــم أســماء 
مســؤولين عســكريين فــي النظــام عــام 2016، مؤكــدة وجــود تقاريــر موثقــة تؤكــد ارتكابهــم جرائــم حــرب 

بحــق المدنييــن الســوريين بأشــكال عــدة، وتوعدتهــم بالماحقــة.
والحقيقــة هــي إن إجــرام اللــواء جميــل حســن قــد فــاق جميــع أقرانــه مــن قــادة األجهــزة األمنيــة، حيــث أصــدرت 
إدارتــه حوالــي 33 ألــف مذكــرة اعتقــال، عــدا عــن عشــرات آالف المغيبيــن قســرياً، والقتلــى منهــم جــراء التعذيب 
الممنهــج، حيــث تحــدث  تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة »إنــه يحطــم انســانيتك« التعذيــب والمــرض والمــوت فــي 
ســجون ســوريا عــن أســاليب التعذيــب التــي مارســتها أجهــزة المخابــرات، ووثقــت فــي تقريــر صــدر عــام 2015 
ــات  ــد مــن عملي ــب فــي المعتقــات الســورية العدي ــة والتعذي ــات الجماعي ــى« الوفي ــم الموت ــو تكل ــوان:  »ل بعن

القتــل التــي نفذتهــا تلــك األجهــزة بقيــادة اللــواء حســن.
جديــر بالذكــر أن اللــواء جميــل حســن هــو األب الروحــي للعميد ســهيل الحســن وميليشــياته، ولديه عاقــة ممتازة 
مــع روســيا، حيــث يحتفــظ فــي مكتبــه بثــاث أعــام روســية إضافــة لعلــم النظــام، وقــد قــام بتكريــم عــدد مــن 
المنتســبين لقــوات »النمــر«، ومنحهــم شــهادات تقديــر روســية تــم إصدارهــا مــن قبــل قائــد القــوات الروســية 

فــي ســوريا.
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