
ولــد جــودت صليبــي مــواس فــي قريــة ربــاح بريــف حمــص الغربــي عــام 1954، وانخــرط فــي الســلك العســكري، حيــث 
تــدرج فــي المناصــب والرتــب العســكرية، فانتســب إلدارة المدفعيــة والصواريــخ، ثــم انتقــل عــام 2011 إلــى اللــواء 

155 المختــص بصواريــخ »ســكود«، ويقــع بالقــرب مــن القطيفــة بريــف دمشــق.
ــب  ــة حل ــى مدين ــخ ســكود عل ــدى إطــاق النظــام عــددًا مــن صواري ــواء جــودت ل ــرز اســم الل وفــي عــام 2013؛ ب
وريفهــا، ممــا أدى لتدميــر األحيــاء اآلهلــة بالســكان ومقتــل المئــات جــراء عمليــات القصــف، وأســفرت العمليــة عــن 

زيــادة موجــات التهجيــر مــن مدينــة حلــب وريفهــا. 

وفــي العــام نفســه؛ أشــرف اللــواء جــودت علــى الهجــوم الكيميائــي بالغوطــة الشــرقية، والــذي أســفر عــن ســقوط 
ــر الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان، ورفعــت  ــًا بينهــم 201 ســيدة و107 أطفــال، وذلــك وفقــًا لتقري 1127 قتي
مصــادر مــن المعارضــة تقديــرات القتلــى إلــى 1400 شــخص، األمــر الــذي عززتــه تقاريــر المخابــرات األمريكيــة، والتــي 
أكــدت بدورهــا أن اللــواء جــودت أشــرف شــخصيًا علــى إطــاق 16 صاروخــاً مــن طــراز »أرض-أرض« فــي الســاعة الثانية 

والنصــف صبــاح يــوم 21 آب 2013. 
ويعتبــر اللــواء جــودت صلــة الوصــل بيــن وزارة الدفــاع الســورية والمؤسســة العامــة للصناعــات التقنيــة والتــي أثبــت 

تقريــر منظمــة األمــم المتحــدة ضلوعهــا فــي برنامــج تطويــر الســاح الكيمائــي لقــوات النظــام.

وفــي عــام 2016 ذكــرت المندوبــة األميركيــة الدائمــة فــي األمــم المتحــدة ســامنثا بــاور، اســم اللــواء جــودت ضمــن 
قائمــة تضمنــت أبــرز قــادة النظــام المتورطيــن بارتــكاب انتهــاكات واســعة النطــاق، ووصفتهــم بأنهــم »مجرمــي 
األســد«، وتوعــدت بمحاســبتهم قائلــة: »اليــوم أود تحديــد بعــض أســماء األشــخاص اللذيــن كانــوا منخرطيــن منــذ 
ــق  ــدن والمناط ــى الم ــة عل ــة وأرضي ــكرية جوي ــات عس ــذ هجم ــر تنفي ــن عب ــة المدنيي ــل وإصاب ــي قت ــام 2011 ف ع
الســكنية والبنيــة التحتيــة المدنيــة، لــن تســمح الواليــات المتحــدة األمريكيــة لهــؤالء الذيــن قــادوا وحــدات انخرطــت 
فــي تلــك األفعــال باالختبــاء وراء واجهــة نظــام األســد. نحــن نعلــم مــن هــم بعــض هــؤالء القــادة... أعلــم اآلن أن 
هــؤالء األفــراد يشــعرون بأنهــم أفلتــوا مــن العقــاب. ولكــن عــددًا ال يحصــى مــن مجرمــي الحــرب مــن قبلهــم مــن 
أمثــال )الرئيــس الصربــي الســابق( ســلوبودان ميلوســيفيتش و)رئيــس ليبيريــا الســابق( تشــارلز تايلــور شــعروا بذلــك 

أيضــًا. فظائــع اليــوم موثقــة بشــكل جيــد، وذاكــرة العالــم المتحضــر قويــة«.
واللــواء جــودت صليبــي مــواس خاضــع للعقوبــات الكنديــة  والبريطانيــة  واألوربيــة  نتيجــة لــدوره االجرامــي الكبيــر 

بحــق أبنــاء الشــعب الســوري.
وفيما يلي عدد من المجازر التي ارتكبها اللواء جودت صليبي مواس من خال تواجده في اللواء 155:

مجــزرة حــي طريــق البــاب وحــي أرض حمــرا )حلــب، 2013/2/22( والتــي تعــرض فيهــا الحيــان لقصــف بالصواريــخ   -
ــًا.  الباليســتية مــن نــوع »ســكود« وصواريــخ أرض-أرض، وأســفرت عــن ســقوط 93 قتي

مجــزرة مدينــة حريتــان )حلــب، 2013/3/29(، والتــي تعرضــت لقصــف صاروخــي أســفر عــن ســقوط 12 قتيــًا وعــدد   -
كبيــر مــن الجرحــى. 

-  مجــزرة كفــر حمــرة )حلــب، 2013/6/2(، والتــي تعرضــت لقصــف بصوايــخ »ســكود« أســفر عــن ســقوط 40 قتيــًا 
وأكثــر مــن مائــة جريــح. 

مجــزرة مــارع )حلــب، 2014/5/20(، والتــي تعرضــت لقصــف بصواريــخ »ســكود« أســفر عن ســقوط 14 قتيــًا بينهم   -
11 طفــًا وســيدتان، وإصابــة 21 آخريــن بجــروح.

مجــزرة حــي الســكري )حلــب، 2016/5/17( الــذي تعــرض لقصــف بصــاروخ »أرض-أرض« أســفر عــن ســقوط مبنــى   -
ســكني مــن عــدة طوابــق، ومقتــل 12 طفــل وامــرأة.

مجــزرة دار عــّزة )حلــب، 2016/8/8( التــي تعرضــت لقصــف بخمــس صواريــخ بالســتية أســفر عــن مقتــل خمســة   -
ــن. ــن المدنيي ــح م ــي الخمســين جري ــة حوال وإصاب

وقــد وثقــت الشــبكة الســورية لحقــوق اإلنســان فــي تقريــر صــادر عنهــا )2013/3/2( إطــاق 61 صــاروخ »ســكود« 
مــن اللــواء 155، اســتهدف 59 موقعــًا آهــًا بالســكان. كمــا أصــدرت تقريــرًا آخــر )2013/6/9( وثقــت فيــه إطــاق 

اللــواء نفســه 131 صاروخــًا موزعــة كمــا يلــي:
محافظة حلب: 71 صاروخًا تسبب بمقتل 214 شخص وجرح أكثر من 580 آخرين.  

محافظة الرقة: 10 صواريخ تسببت بمقتل 14 شخص وجرح 92 آخرين.  
محافظة إدلب: 19 صاروخًا تسبب بمقتل 3 أشخاص وجرح 29 آخرين.  

محافظة دير الزور: 15 صاروخًا تسبب بجرح 3 أشخاص.  
محافظة ريف دمشق: 11 صاروخًا تسبب بمقتل 23 شخص وجرح أكثر من 103 آخرين.  

محافظة حماه: 5 صواريخ تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 33 آخرين.  
محافظــة حمــص: اســتهدفت بعــدد غيــر محــدد مــن صواريــخ »أرض-أرض« بعيــدة المــدى فــي منطقــة القصيــر،   

وتســببت فــي ســقوط أعــداد يصعــب إحصاؤهــا نتيجــة تطويــق المنطقــة وقطــع االتصــاالت عنهــا.
ــن، مــن ضمنهــم 84 طفــل و54 طفــل ومــا يقــارب 1000  ــل مــن المدنيي ــر قائمــة بأســماء 257 قتي وأرفــق التقري

ــك القصــف الصاروخــي. جريــح، جــراء ذل
ــا  ــًا جــراء القصــف الكيميائــي علــى الغوطــة الشــرقية فــي آب 2013، وضحاي يضــاف إلــى تلــك القائمــة 1127 قتي

القصــف الكيميائــي الثانــي الــذي أســفر عــن مقتــل 80 بينهــم نســاء وأطفــال فــي نيســان 2018.
ــك  ــي، بمــا فــي ذل ــات القصــف الصاروخــي والكيميائ ــذ عملي ــواء جــودت موســى فــي تنفي ــورط الل ــق ت ــم توثي وت
الهجــوم الكيميائــي علــى خــان شــيخون )2017/4/4( والــذي راح ضحيتــه حوالــي 90 قتيــل بينهــم نســاء وأطفــال. 
ــرة الاحقــة جــراء اســتخدام النظــام الســوري  ــن فــي الفت ــى والجرحــى وآالف المهجري ــات القتل يضــاف إليهــم مئ
الصواريــخ البالســتية ضــد مناطــق آهلــة بالســكان، ويتحمــل المســؤولية المباشــرة علــى ذلــك كل مــن: اللــواء جــودت 

صليبــي مــواس، واللــواء عدنــان حلــوة، واللــواء جمعــة الجاســم مديــر إدارة الصواريــخ والمدفعيــة.
يذكــر أن زوجــة اللــواء جــودت صليبــي مــواس المدعــوة غــادة عيســى مــواس ُقتلــت فــي شــهر نيســان مــن عــام 
ــة  ــرًا إلدارة الخدمــات الطبي ــس، يشــغل مدي ــوأم يدعــى موري 2015 بدمشــق فــي ظــروف غامضــة. ولجــودت أخ ت

التابعــة لــوزارة الدفــاع برتبــة لــواء.
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