فــي الســنوات التــي ســبقت الثــورة كان اللــواء محمــد ديــب زيتــون يعمــل فــي رئاســة شــعبة األمــن السياســي،
وفــي أعقــاب انفجــار خليــة األزمــة بتاريــخ 2012/7/18؛ تــم تعيينــه مديــر ًا إلدارة أمــن الدولــة والتــي تُعــرف باســم
«جهــاز المخابــرات العامــة» خلفـاً للــواء علــي مملــوك والــذي ُعيــن مديــر ًا لمكتــب األمــن الوطنــي.
ولمحمــد زيتــون ســجل قديــم فــي عمليــات القمــع؛ إذ إنــه تولــى ملفــات التحقيــق مــع مجموعة «إعالن دمشــق»
عــام  ،2007ومنــذ ذلــك الحيــن يعتبــر زيتــون مــن المقربيــن مــن بشــار األســد فــي ملفــات القمــع السياســي ،خاصة
وأن شــعبة األمــن السياســي تتبــع مباشــرة لرئاســة الجمهورية.
ومن أبرز االنتهاكات التي تورط بها اللواء زيتون ما يلي:
كافــة الجرائــم واالنتهــاكات التــي ارتكبهــا عناصــر شــعبة األمــن السياســي خــال وجــوده فــي منصــب رئاســة
الشــعبة خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن بدايــة الثــورة الســورية عــام  2011وحتــى تمــوز مــن عــام  ،2012وتــم
وضعــه فــي علــى رأس قائمــة مــن  77مســؤوالً أمنيـاً تورطــوا فــي ارتــكاب انتهــاكات جســيمة بحــق المدنييــن،
حيــث يؤكــد تقريــر منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش  ،»Human Rights Watchالصــادر بتاريــخ  2011/12/15تحــت
عنــوان «بــأي طريقــة! :مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا» تصــدر فــرع األمــن
السياســي مشــهد القمــع فــي مدينــة درعــا ،وتورطــه فــي ارتــكاب عــدد مــن كبيــر مــن المجــازر واالعتقــاالت بحق
المدنييــن ،بمــا فــي ذلــك اعتقــال األطفــال ،وإطــاق النــار علــى متظاهريــن وقتــل عــدد منهــم فــي عــدة حــوادث
وقعــت مــا بيــن مــارس وأبريــل  .2011األمــر الــذي دفــع باالتحــاد األوروبــي لفــرض حظــر ســفر وتجميــد أصــول
اللــواء محمــد ديــب ( )2011/5/9جــراء دوره فــي «أعمــال العنــف ضــد المتظاهريــن».
وفــي مقابــات مــع أربعــة مــن ضحايــا التعذيــب أكــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تــورط اللــواء محمــد ديــب
زيتــون باإلضافــة لعــدد مــن ضبــاط األمــن السياســي فــي ممارســة التعذيــب الممنهــج ،وذلــك وفــق تقريــر أصدرتــه
المنظمــة عــام  2012بعنــوان« :أقبيــة التعذيــب :االعتقــال التعســفي والتعذيــب واالختفــاء القســري فــي مراكــز
االعتقــال الســورية منــذ مــارس/آذار  ،»2011حيــث تحــدث الشــهود فــي الصفحــات  59-55مــن التقريــر عــن كيفية
تعرضهــم للتعذيــب علــى أيــدي عناصــر إدارة األمــن السياســي ،وفــي أفــرع األمــن السياســي فــي كالً مــن إدلــب
وحمــص والالذقيــة ودرعــا.
وونتيجــة لســجله اإلجرامــي بحــق الشــعب الســوري؛ فقــد تــم إدراج اللــواء محمــد ديــب زيتــون فــي قوائــم
العقوبــات البريطانيــة واألوربيــة والكنديــة واألمريكيــة  ،حيــث تابــع زيتــون مســيرته اإلجراميــة خلفـاً للــواء علــي
مملــوك ،ومارســت أفــرع إدارة المخابــرات العامــة تحــت ســلطته أســوأ أنــواع التعذيــب وامتهــان اإلنســانية داخــل
ســجونها ،إضافــة لجرائمهــا خــارج تلــك الســجون ،ويمكــن العثــور علــى توثيــق دقيــق لبعــض تلــك االنتهــاكات
فــي تقريــر منظمــة العفــو الدوليــة الصــادر عــام  2015بعنــوان« :المــوت فــي كل مــكان» حــول جـرائـــم الحـــرب
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي حلــب ،وخاصــة حــول الجرائــم التــي ارتكبهــا فــرع أمــن الدولــة بحلــب.
كمــا تــورط اللــواء زيتــون فــي عمليــات القمــع والحصــار والتنكيــل الجماعــي بحــق المدنييــن فــي حمــص ،وخاصــة
فــي حــي الوعــر ،والتــي أســفرت عــن تهجيــر أهــل الحــي قســر ًا.
وليــس لزيتــون ظهــور إعالمــي أو صــورة منشــورة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي ،ولــم يتــم العثــور إال علــى
الصــورة المرفقــة مــع هــذا التقريــر.
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