
ينحدر أديب سالمة من قرية ضهر المغر التابعة لمدينة السلمية بريف حماه الشرقي.
تخــرج مــن الكليــة الحربيــة باختصــاص دفــاع جــوي، وتــدرج فــي المناصــب والرتــب العســكرية حتــى بلــغ رتبــة عميــد، 
وكان علــى وشــك أن يتــم تســريحه نهايــة عــام 2010؛ إال أن انــدالع الثــورة الســورية عــام 2011 أدى لتمديــد 

خدمتــه، علــى شــاكلة العديــد مــن الضبــاط مثــل اللــواء جميــل حســن وغيرهــم.
وفــي فتــرة ترؤســه لفــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة الشــمالية بحلــب خــالل الفتــرة 2006-2016؛ أشــرف 
ــب  ــت ترتك ــي كان ــج الت ــب الممنه ــوائي والتعذي ــال العش ــل واالعتق ــات القت ــى عملي ــالمة عل ــب س ــد أدي العمي
بصــورة يوميــة فــي فــرع المخابــرات الجويــة بحلــب، إضافــة إلــى عمليــات التفجيــر المفبركــة التــي كان النظــام 
ينفذهــا للظهــور بمظهــر الضحيــة لإلرهــاب، حيــث كان العناصــر التابعــون للعميــد ســالمة يلقــون جثــث المعتقليــن 
ــورة  ــن بص ــي المعتقلي ــزاز أهال ــى ابت ــذاك عل ــالمة آن ــد س ــا دأب العمي ــرع، كم ــن الف ــب م ــق القري ــى الطري عل

مباشــرة، وليــس عــن طريــق عناصــره. 
ــال التعســفي  ــب: االعتق ــة التعذي ــوان »أقبي ــش )2012( بعن ــس ووت ــن رايت ــة هيوم ــر لمنظم ــاول تقري ــد تن وق
والتعذيــب واالختفــاء القســري فــي مراكــز االعتقــال الســورية منــذ مــارس/آذار 2011« عمليــات التعذيــب التــي 
ــد  ــد العمي ــه أهــل حلــب مــن جرائــم علــى ي ــة، وخاصــة مــا تعــرض ل يتعــرض لهــا الســوريون فــي األفــرع األمني
أديــب ســالمة فــي قســم بعنــوان: »المــوت فــي كل مــكان« جـرائـــم الحـــرب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي 

ــذي تحــدث عــن جرائــم أفــرع األمــن المنتشــرة فــي حلــب تحــت إشــرافه.  حلــب بســورية، وال
ونتيجــة تلــك االنتهــاكات المروعــة، فقــد ُأدرج اســم أديــب ســالمة فــي قوائــم العقوبــات األوربيــة، والعقوبــات 
البريطانيــة، إضافــة للعقوبــات الكنديــة، حيــث كان يشــرف بصــورة مباشــرة علــى عمليــات القتــل واالعتقــال 
التعســفي والتعذيــب التــي كان يقــوم بهــا عناصــر فــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقة الشــمالية )حلــب وإدلب( 

ضــد الســوريين.
وفــي عــام 2016 أعلنــت ســامانثا بــاور، مندوبــة الواليــات المتحــدة الســابقة فــي مجلــس األمــن أســماء مســؤولين 
عســكريين مــن قــوات النظــام، قالــت إن تقاريــر موثقــة تؤكــد ارتكابهــم جرائــم حــرب بحــق المدنييــن الســوريين 
بأشــكال عــدة، وتوعدتهــم بالمالحقــة، وذكــرت بــاور أســماء 12 ضابطــًا ســوريًا قالــت إنهــم أمــروا بشــن هجمــات 
علــى أهــداف مدنيــة أو بتعذيــب معارضيــن، ومــن بيــن األســماء التــي ذكرتهــا؛ اللــواء أديــب ســالمة، مؤكــدة أن 
الواليــات المتحــدة »لــن تــدع مــن تولــوا قيــادة وحــدات ضالعــة فــي هــذه األعمــال يختبئــون خلــف واجهــة نظــام 
بشــار األســد، ويجــب أن يعلمــوا بــأن انتهاكاتهــم موثقــة«، وشــددت علــى أن الواليــات المتحــدة ستحاســب 

الوحــدات المســؤولة عــن قتــل المدنييــن.
ومن أبرز الجرائم التي ارتبط اسم أديب سالمة بها خالل فترة خدمته بحلب: 

- مجــزرة حــي صــالح الديــن بحلــب )2012/6/22(، والتــي أطلــق فيهــا عناصــر األمــن النــار علــى المتظاهريــن، 
بأمــر مباشــر مــن اللــواء أديــب ســالمة.

- مجــزرة حــي الشــعار بحلــب )2012/7/20(، حيــث أطلقــت قــوى األمــن التابعــة لســالمة النــار علــى المصليــن 
فــي جامــع نــور الشــهداء مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 26 مــن المدنييــن.

- مجــزرة حــي الخالديــة بحلــب )2012/8/5(، والتــي قــام فيهــا عناصــر مخابــرات القــوى الجويــة بإعــدام ميداني 

لعــدد مــن المدنييــن رميــًا بالرصــاص  بأمــر مباشــر مــن اللــواء أديب ســالمة.
مجــزرة حــي العامريــة بحلــب )2012/11/2(، حيــث اقتحمــت قــوى األمــن حــي العامريــة واختطفــت عــددًا مــن  	
المدنييــن، وقامــت بإعدامهــم وإلقــاء جثثهــم فــي أقبيــة أحــد مبانــي الحــي، وتــم التأكــد مــن أن قتلهــم كان 

بأمــر مباشــر مــن اللــواء أديــب ســالمة.

- مجــزرة نهــر قويــق بحلــب )2013/1/29(، والتــي راح ضحيتهــا 128 مدنيــًا أطلــق عناصــر المخابــرات النــار علــى 
رؤوســهم وألقــوا بجثثهــم فــي نهــر قويــق الــذي يمــر مجــراه مــن مناطــق ســيطرة النظــام إلــى مناطــق ســيطرة 
المعارضــة آنــذاك، وتعتبــر هــذه الجريمــة مــن أبشــع الجرائــم فــي حلــب فــي تلــك الفتــرة حيــث أكــد شــهود عيــان 
أن عــددًا مــن الذيــن تمــت تصفيتهــم كانــوا معتقليــن لــدى فــرع المخابــرات الجويــة برئاســة اللــواء أديــب ســالمة، 

فيديــو1، فيديــو2، فيديــو3، وتتوفــر العديــد مــن المقاطــع والشــهادات التــي توثــق لتلــك المجــزرة.
مجــزرة قريــة الملكيــة بحلــبv )2013/2/27( والتــي قامــت فيهــا قــوى النظــام برفقــة عناصــر من ميلشــيات  	
شــيعية بارتــكاب مجــزرة فــي بلــدة المالكيــة بريــف حلــب راح ضحيتهــا 70 مــن األطفــال والشــيوخ، تــم إعدامهــم 

رميــاً، ثــم حرقــت منازلهــم وذلــك بأوامــر مباشــرة مــن اللــواء أديــب ســالمة.
مجــزرة قريــة عزيــزة )2013/4/4(، والتــي اقتحمتهــا عناصــر األمــن، واعتقلــت 22 شــابًا مــن أهــل القريــة،  	

ــًا ومثلــت بجثثهــم.  ثــم وأعدمتهــم ميداني
- مجــزرة حــي الصاخــور بحلــب )2013/4/16(، والتــي راح ضحيتهــا 33 مدنــي، ُألقيــت جثثهــم فــي المنطقــة 

الواقعــة بيــن إشــارات الشــيخ خضــر وإشــارات الميــدان فــي حــي الصاخــور.
كمــا اشــتركت المخابــرات الجويــة فــي ارتــكاب العديــد مــن المجــازر مــع الميلشــيات اإليرانيــة فــي األحياء الشــرقية 
مــن حلــب، وخصوصــًا فــي الفتــرة التــي ســبقت اجتيــاح المدينــة، وكان لــكل مــن: اللــواء أديــب، والعميــد ســهيل 
الحســن، واللــواء زيــد صالــح، وميلشــيا »لــواء القــدس« الفلســطيني والــذي تــم تأسيســه مــن قبل المهنــدس محمد 
ســعيد، بدعــم مباشــر مــن اللــواء أديــب ســالمة والــذي تربطــه عالقــة ممتــازة برجــل األعمــال حســام القاطرجــي، 

دور فــي تلــك االنتهــاكات المروعة. 
ــك  ــواء أديــب ســالمة، ومــن ذل ــر مــن االنتهــاكات األخــرى التــي وقعــت تحــت إشــراف الل وتــم توثيــق عــدد كبي
إدارتــه شــبكة لســرقة بيــوت وســندات تمليــك وذلــك بعــد توجيــه تهــم وهميــة لعــدد مــن المدنييــن فــي مدينــة 
ــواء أديــب ســالمة بمنصــب  ــن الل ــول 2016 ُعي ــازل عــن بيوتهــم. وفــي أيل ــب، مــن أجــل إجبارهــم علــى التن حل

معــاون مديــر إدارة المخابــرات الجويــة
ــة تعمــل فــي  ــة محلي ــود ميلشــيا علوي ــذي يق ــب ســالمة، ال ــوة، منهــم مصي ــدة أخ ــب ســالمة ع ــواء أدي و لل

منطقــة الســلمية بريــف حمــاه الشــرقي، وتقــف هــذه الميلشــيا خلــف مقتــل وخطــف وتصفيــة المئــات. 
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