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التحــق طــال مخلــوف منــذ مرحلــة مبكــرة فــي الجيــش الســوري، وترقــى فــي الرتــب والمناصــب بســرعة كبيــرة 

نتيجــة النتمائــه إلــى عائلــة مخلــوف التــي تنحــدر منهــا أنيســة مخلــوف والــدة بشــار األســد، باإلضافــة إلــى قربــه 

مــن باســل األســد حيــث انتســب معــه لــدورة المهندســين القيادييــن.

ومــع انــدالع الثــورة الســورية عــام 2011؛ كان طــال مخلــوف قائــدًا للــواء »105 حــرس جمهــوري« برتبــة عميــد، 

ــارز فــي عمليــات قمــع وقتــل المحتجيــن  وهــو لــواء هجومــي مــن ألويــة الحــرس الجمهــوري، وكان لــه دور ب

العــزل المشــاركين فــي المظاهــرات الســلمية واالعتصامــات بدومــا وحرســتا فــي ريــف دمشــق، وكذلــك فــي نــوى 

بمحافظــة ردعــا. 

ونتيجــة لســجله اإلجرامــي، فقــد ورد اســم طــال 

رايتــس  »هيومــن  منظمــة  تقريــر  فــي  مخلــوف 

ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 

ــؤولية  ــة!: مس ــأي طريق ــوان »ب ــت عن 2011/12/15 تح

ــي  ــانية ف ــد اإلنس ــم ض ــن الجرائ ــادة ع ــراد والقي األف

ســوريا« ، وبحســب شــهادات مقاتليــن مــن »اللــواء 

105« الــذي كان يقــوده طــال مخلــوف، فإنــه قــد أمــر 

بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن، ومــن األمثلــة علــى 

أوامــر القتــل التــي وثقتهــا »هيومــن رايتــس ووتــش«:

»أحمــد«، جنــدي مــن الحــرس الجمهــوري، كان متمركــزًا بدومــا فــي نيســان 2011، والــذي أكــد أن العميــد طــال 

مخلــوف قائــد اللــواء »105 حــرس جمهــوري«، أعطــى وحدتــه أوامــر شــفهية بـــ »وقــف المظاهــرات وإطــاق 

النــار إذا رفــض النــاس التفــرق«.]52[

»جمــال«، جنــدي آخــر مــن اللــواء »105«، والــذي أكــد بــدوره أن العميــد طــال مخلــوف أعطــى أوامــر شــفهية بـــ 

»إطــاق النــار علــى المتظاهريــن«، قائــًا: »فــي 27 آب كنــا علــى مقربــة مــن مشــفى الشــرطة فــي حرســتا. تقدم 

مّنــا حوالــي 1500 متظاهــر مطالبيــن باإلفــراج عــن متظاهر مصــاب كان داخل المستشــفى، كانــوا يرفعون أغصان 

الزيتــون، ولــم تكــن معهــم أســلحة. كان هنــاك نحــو 35 جنديــًا مــن الجيــش وحوالــي 50 عنصــرًا مــن المخابــرات 

عنــد نقطــة التفتيــش، كان معنــا أيضــًا ســيارة جيــب عليهــا مدفــع آلــي. عندمــا اقتــرب المتظاهــرون لمســافة تقــل 

عــن 100 متــر، فتحنــا النــار. ســبق وتلقينــا أوامــر بــأن نفعــل هــذا مــن العميــد. أصيــب خمســة متظاهريــن بالرصاص، 

وأعتقــد أنــه قــد مــات واحــد أو اثنيــن منهــم«.

وفــي قائمــة العقوبــات التــي أصدرتهــا سويســرا نهايــة عــام 2011، كان طــال مخلــوف مــن ضمــن 19 شــخصية 

عســكرية ومدنيــة، كمــا أنــه خاضــع لعقوبــات رديفــة مــن قبــل االتحــاد األوربــي نتيجــة الجرائــم التــي ارتكبهــا 

أو شــارك فــي ارتكابهــا بحــق المدنييــن.

كمــا يخضــع اللــواء طــال مخلــوف لعقوبــات مــن 

وكذلــك   ،2015 عــام  منــذ  البريطانيــة  الحكومــة 

»لعقوبــات الخزانــة األمريكيــة« منــذ بدايــة عــام 

2017 باإلضافــة، وذلــك فــي قائمــة نشــرتها الخزانــة 

ــة تضــم 17 مســؤوالً فــي النظــام الســوري،  األمريكي

وســتة كيانــات أخــرى تتبــع للنظــام الســوري، لدورهــا 

ــد  ــية ض ــم وحش ــوري لجرائ ــام الس ــكاب النظ ــي ارت ف

ــوري. ــعب الس ــاء الش أبن

وتشــير المصــادر إلــى اســتخدام مســتودعات اللــواء »105« الــذي كان يقــوده طــال مخلــوف مــن أجــل تخزيــن 

ــى مــدار  ــة عل ــم نقــل مــواد كيميائي ــث ت ــة، حي ــع للبحــوث العملي ــة مــن »المعهــد 1000« التاب مــواد كيميائي

أســبوع قبــل قــدوم المراقبيــن الدولييــن إلــى ســوريا مــن أجــل تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2118، فــي نيســان 

.2013

ولطــال مخلــوف دور بــارز فــي إبــرام صفقــات الســاح التــي تــم اســتخدامها ضــد المدنييــن العــزل، حيــث كشــفت 

ــك  ــة عــام 2014، وذل ــا نهاي ــع مــن أوكراني ــة الصن ــرام صفقــة ســاح أمريكي مصــادر عســكرية عــن قيامــه بإب

عــن طريــق ضابــط فــي وزارة الدفــاع األوكرانيــة 

يســمى Peter Mehed، حيــث تــم شــحن تلــك 

األســلحة إلــى ســوريا عبر مينــاء أوديســا، ويمكن 

االطــاع علــى كامــل التقريــر باللغــة األوكرانيــة، 

وعلــى المســتندات المتعلقــة بــه فــي نهايــة 

هــذا التقريــر.

وفــي مطلــع كانــون الثانــي 2016، ُعيــن اللــواء 

ــدًا للحــرس الجمهــوري خلفــًا  ــوف قائ طــال مخل

للــواء بديــع حســن علــي، حيــث كان اللــواء طــال 

نائبــًا لــه فــي الفتــرة الســابقة، وكان للحــرس الجمهــوري تحــت قيادتــه الــدور األبــرز فــي المجــازر التــي ارُتكبــت 

بحلــب الشــرقية، حيــث قــام عقــب بســط الســيطرة عليهــا بمنــح كل جندي شــارك في المعركــة مكافــأة مقدارها 

50 ألــف ليــرة ســورية، وخاصــة فــي مناطــق بنــي زيــد والليرمــون والكاســتيل، وكذلــك للجنــود الذيــن قاتلــوا فــي 

ميدعــا وحــوش الفــارة بغوطــة دمشــق.

كمــا شــاركت قــوات الحــرس الجمهــوري تحــت قيادتــه في الجرائــم واالنتهــاكات التي وقعــت أثناء حملــة النظام 

للســيطرة علــى وادي بــردى وعلــى الغوطــة الشــرقية، ويتحمــل اللــواء طــال كافــة الجرائــم التــي ارتكبهــا اللواء 

»105« بشــكل خــاص والحــرس الجمهــوري بشــكل عــام طــوال فتــرة قيادتــه لهمــا، حيــث ُقتــل اآلالف وشــرد مئــات 

اآلالف مــن أبنــاء حلــب وحمــص ودمشــق وريــف دمشــق فــي الغوطــة الشــرقية والغوطــة الغربيــة ووادي بردى.
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