
لــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي آذار 2011؛ كان محمــد خضــور قائــدًا للــواء 106 التابــع للحــرس الجمهــوري 
برتبــة عميــد، وتــم تكليفــه بعمليــات فــي الغوطــة الشــرقية، حيــث ســاهم فــي اقتحــام دومــا )2011/4/25( وأصــدر 

أوامــر لعناصــره بضــرب المتظاهريــن وكســر أطرافهــم، واعتقــال أكبــر عــدد منهــم.
ووفقــًا لشــهادة المقــدم »غســان« )أحــد الضبــاط المنشــقين عــن اللــواء 106 حــرس جمهــوري(؛ فــإن العميــد محمــد 
ــة  ــن فــي مجلــس مدين ــم احتجــاز المعتقلي ــث كان يت ــم اعتقالهــم، حي ــن بالعصــي ث خضــور أمــر بضــرب المتظاهري
دومــا، ولــدى تنامــي أعــداد القتلــى فــي صفــوف المعتقليــن، أصــدر العميــد محمــد خضــور أوامــر بعــدم ضــرب النــاس 

علــى الــرأس بقــوة، وإنمــا كســر أطرافهــم حتــى ال يعــودوا للخــروج فــي المظاهــرات، وشــدد علــى أن تتــم عمليــات 
الضــرب والتنكيــل فــي حافــات األمــن وليــس فــي األماكــن العامــة. 

وأكــد المقــدم »غســان« أن عمليــات اإلعــدام والتصفيــة فــي الغوطــة الشــرقية كانــت تتــم تحــت مــرأى ومســمع 
العميــد محمــد خضــور والعميــد عصــام زهــر الديــن نائــب قائــد اللــواء 104 حــرس جمهــوري آنــذاك. وعانــت مدينــة 
دومــا مــن ويــات االعتقــال والتــي أســفرت عــن تغييــب أكثــر مــن خمســة آالف شــخص، وســقوط نحــو مائــة قتيــل 
مــا بيــن إعــدام مباشــر علــى الحواجــز أو تحــت التعذيــب، إضافــة لحمــات المداهمــة واالعتقــال وتكســير وتخريــب 
الممتلــكات العامــة والخاصــة وســرقة الذهــب والمحــات التجاريــة ســواء فــي المدينــة أو فــي المــزارع المنتشــرة 

حولهــا.
وفــي منتصــف 2012؛ ُأرســل اللــواء 106 حــرس جمهــوري بقيــادة العميــد محمــد خضــور إلــى مدينــة حلــب، وتــم 
ــكاب  ــورط خضــور فــي ارت ــرة ت ــب )2012/11/29(، وفــي هــذه الفت ــة بحل ــة العســكرية واألمني ــه رئيســًا للجن تعيين
جرائــم قتــل واعتقــال ونهــب واســعة النطــاق، وتبنــى سياســة تمييــز طائفــي، مســتهدفًا أبنــاء الســنة باالنتهــاكات، 
حيــث ظهــر فــي إحــدى حمــات قــوات النظــام مــن أجــل فــك الحصــار عــن مطــار منــغ العســكري، وهــو يخطــب بجمــع 
مــن شــباب بلدتــي نبــل والزهــراء الشــيعيتين مؤكــدًا أنــه ســيقاتل تحــت رايــة الحســين، وأنــه ســيرفع رايــة الحســين 

فــي منــغ، هاتفــاً: »لبيــك يــا حســين«.
وشــهدت فتــرة رئاســة محمــد خضــور للجنــة العســكرية واألمنيــة بحلــب تراجعــًا كبيــرًا لقــوات النظــام، ممــا ضاعــف 
ــة الســجناء  ــب المركــزي، بتصفي ــاط ســجن حل ــد ضب ــداهلل، أح ــد نضــال العب ــر العقي ــث أم ــة، حي ــه اإلجرامي ــن نزعت م

المصابيــن بمــرض الســل، نتيجــة تفشــي المــرض وعــدم القــدرة علــى عاجهــم.
وعلــى إثــر اتهامــه بالفســاد والتخــاذل؛ ُعــزل خضــور عــن قيــادة العمليــات بحلــب، وُنقــل لقيــادة العمليــات العســكرية 
فــي حيــي بــرزة والقابــون فــي دمشــق، حيــث قــام بعمليــات قصــف عشــوائية فــي المنطقــة، مــا أدى لمقتــل وتهجير 

المدنيين. آالف 
ونتيجــة لسياســته الرعنــاء؛ ُنقــل خضــور فــي نهايــة تشــرين الثانــي 2013 لقيــادة العمليــات العســكرية فــي مناطــق 

القلمــون الغربــي والشــرقي بريــف دمشــق، حيــث تولــى اقتحــام مناطــق يبرود ورنكــوس وقــارة ومزارع ريمــا والنبك 
ومناطــق أخــرى فــي القلمــون بمســاعدة »حــزب اهلل« اللبنانــي والميلشــيات العراقيــة وخصوصــًا »لــواء ذو الفقــار«، 
حيــث وقعــت عــدة مجــازر نتيجــة القصــف العشــوائي، إذ كانــت قــوات النظــام ُتســقط نحــو 30 برميــًا متفجــرًا كل 
يــوم، وتنفــذ نحــو 20 غــارة يوميــة، فضــًا عــن إطــاق نحــو ثاثيــن صــاروخ أرض-أرض وصواريــخ »بــركان« والصواريــخ 

قصيــرة المــدى إلجبــار المدنييــن علــى النــزوح. 
ولــدى تهجيــر الســكان؛ تــورط خضــور وعناصــره بعمليــات ســرقة ونهــب وتدميــر للمنــازل، وتصفيــة المدنييــن الذيــن 
ــادة  ــذي تســلم قي ــركات ال ــواء ســليم ب ــة الل ــد محمــد خضــور برفق ــارس العمي ــة، وم ــي المدين ــاء ف ــاروا البق اخت
الفرقــة الثالثــة آنــذاك أبشــع عمليــات القتــل والتهجيــر الممنهــج، كمــا تــورط فــي عمليــات تهريــب اآلثــار مــن مناطق 
يبــرود ومعلــوال وباألخــص مــن الكنائــس المســيحية التاريخيــة الموجــودة فــي المنطقــة، وإلصــاق التهمــة بفصائــل 

المعارضــة وجبهــة النصــرة.
وفــي نهايــة عــام 2014 ُأرســل محمــد خضــور إلــى الحســكة، بعــد ترقيتــه لرتبــة لــواء، وكلــف بشــن عملية عســكرية 
للســيطرة علــى حــي غويــران الــذي تــم تدميــره بالكامــل، مــا أدى إلــى مقتــل أكثــر مــن 25 مدنــي وإصابــة آخريــن، 
فضــًا عــن نــزوح اآلالف مــن الحــي »العربــي« فــي المدينــة، واعتقــال كل مــن خــرج مــن الحــي رغــم إبرامهــم اتفاقــًا 

مــع النظــام للخــروج اآلمــن.
وفــي عــام 2015 أســس اللــواء محمــد خضــور، خــال تواجــده فــي الحســكة، ميليشــيا »المغاويــر«، والتــي أشــرف 
علــى تدريبهــا الحــرس الثــوري اإليرانــي وعناصــر مــن »حــزب اهلل« اللبنانــي، وتــم توظيــف عناصــر هــذه الميلشــيا لشــن 

عمليــات ترهيــب بهــدف تهجيــر أكبــر عــدد مــن أبنــاء مدينــة الحســكة عــام 2015.
وفــي نهايــة عــام 2015 ُعيــن اللــواء خضــور قائــدًا للفرقــة 17 فــي قــوات النظام، واســتمر فيهــا حتى تمــوز 2016، 
حيــث ســاهم فــي زيــادة معانــاة أهالــي ديرالــزور، وأوغــل فــي الفســاد، إذ دأب علــى نقــل عوائــل بالمروحيــات مــن 
ــى المناطــق  ــرد إل ــت ت ــي كان ــى الحســكة بأســعار باهظــة الثمــن، وامتهــن المتاجــرة بالمســاعدات الت ــزور إل ديرال
المحاصــرة، وســّهل تنّقــل كبــار التجــار فــي المنطقــة الشــرقية إلــى دمشــق، باســتخدام طائــرات النقــل العســكرية 
ــزور التــي كانــت محاصــرة مــن قبــل تنظيــم  ــر ال ــاء مدينــة دي لشــحن البضائــع والمــواد الغذائيــة وبيعهــا فــي أحي
ــة،  ــغ مجزي ــر مبال »داعــش«، كمــا عمــل علــى تخصيــص مرافقــة مســّلحة لبعــض التجــار فــي أســواق دمشــق نظي
وفــرض حمايــة علــى العديــد مــن التجــار نظيــر تلقــي أربــاح باهظــة، ومــن أبــرز شــركائه فــي تلــك الفتــرة محمــد 

ســعيد األشــرم )أبــو ســعيد( وصالــح الخرفــان وذيــب المحيميــد.
كمــا جنــى اللــواء خضــور أرباحــًا ُتقــّدر بالماييــن مــن المدنييــن الهاربيــن مــن حصــار تنظيــم »داعــش« ألحيــاء فــي 
مدينــة ديــر الــزور، مقابــل الســماح لهــم بالخــروج عبــر طائــرات الشــحن العســكرية إلــى مدينــة دمشــق، وفــي بدايــة 

عــام 2017 تــم تكليفــه برئاســة اللجنــة العســكرية واألمنيــة فــي حمــص.
وفــي نهايــة عــام 2017 تــم »تكليفــه«   برئاســة اللجنــة العســكرية واألمنيــة فــي حلــب خلفــًا للــواء زيــد صالــح، 
حيــث قــام بشــن عمليــات ضــد تنظيــم »داعــش« فــي ديــر الــزور، وكوفــئ علــى ذلــك بتعيينــه رئيســًا ألركان الفيلــق 
الثالــث، وتولــي اإلشــراف علــى العمليــات التــي شــنها النظــام للســيطرة علــى مطــار أبــو الضهــور، والتــي أســفرت 

عــن تهجيــر نحــو 150 ألــف نســمة ومقتــل عــدد كبيــر مــن المدنييــن نتيجــة عمليــات القصــف، فضــًا عــن تورطــه فــي 
ســرقة وتعفيــش المنطقــة بالكامــل. وتمــت مكافأتــه بتعيينــه مطلــع عــام 2018 قائــدًا للفيلــق الثالــث.

 Human»»ــش ــس ووت ــر منظمــة »هيومــن رايت ــواء محمــد خضــور قــد ورد فــي تقري ــر بالذكــر أن اســم الvل جدي
Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنــوان »بــأي طريقــة!: مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائم 
ضــد اإلنســانية فــي ســوريا«، حيــث حملــه التقريــر المســؤولية المباشــرة عــن أعمــال القتــل فــي مدينــة دومــا فــي 
الغوطــة الشــرقية، كمــا أن اللــواء محمــد خضــور خاضــع للعقوبــات األوربيــة، والعقوبــات البريطانيــة، بســبب إشــرافه 

المباشــر علــى عمليــات القتــل واالعتقــال العشــوائي والتعذيــب
وفيما يلي عدد من المجازر التي ارتكبتها قوات النظام تحت قيادته:

مجــزرة فــرن الوليــد بحــي الحيدريــة )حلــب، 2012/12/2( والتــي راح ضحيتهــا 9 قتلــى وعشــرات الجرحــى وذلــك   -
نتيجــة قصــف بقذائــف الهــاون علــى فــرن الوليــد فــي الحــي.

ــر مــن 100  ــًا وأكث ــي راح ضحيتهــا 20 قتي ــب، 2012/12/3( والت ــي بحــي بســتان القصــر )حل مجــزرة فــرن اإلدلب  -
جريــح باإلضافــة لوقــوع أضــرار ماديــة كبيــرة وذلــك نتيجــة القصــف المدفعــي علــى األهالــي الذيــن تجمعــوا أمــام 

فــرن اإلدلبــي.
مجــزرة حــي جــب القبــة )حلــب، 2013/1/9( والتــي راح ضحيتهــا 27 قتيــًا نتيجــة القصــف الصاروخــي مــن قبــل   -

ــة. ــاء المدين قــوات النظــام ألحي
مجــزرة حــي جبــل بــدرو )حلــب، 2013/2/18( والتــي راح ضحيتهــا 45 قتيــًا وذلــك نتيجــة قصــف الحــي براجمــات   -

ــخ. الصواري
مجــزرة نهــر قويــق )حلــب، 2013/1/29( والتــي راح ضحيتهــا نحــو 128 معتقــًا تــم إلقــاء جثثهــم فــي مجــرى   -

نهــر قويــق.
ــام عناصــر النظــام  ــك نتيجــة قي ــًا وذل مجــزرة قريــة المالكيــة )حلــب، 2013/2/27( والتــي راح ضحيتهــا 70 قتي  -
ــازل  ــات حــرق المن ــي بالرصــاص بينهــم أطفــال وشــيوخ فضــًا عــن عملي ــة بإعــدام األهال وميلشــيات شــيعية عراقي

ــي. ــب األهال وتعذي
مجــزرة قريــة تــل شــغيب )حلــب، 2013/3/1( التــي قــام بهــا عناصــر »حــزب اهلل« ضــد ســكان قريــة شــغيب بريــف   -

حلــب الشــرقي وراح ضحيتهــا 6 قتلــى تــم حــرق جثثهــم.
مجــزرة قريــة عزيــزة )حلــب، 2013/4/4( والتــي راح ضحيتهــا 22 قتيــًا، وذلــك نتيجــة قيــام قــوات النظــام باقتحام   -

القريــة واعتقــال العديــد مــن الشــبان ومــن ثــم إعدامهــم ميدانيــًا والتمثيــل بجثثهــم.
مجــزرة حــي الصاخــور )حلــب، 2013/4/16( والتــي أســفرت عــن مقتــل 33 مدنيــًا ُألقيــت جثثهــم فــي المنطقــة   -

ــدان فــي حــي الصاخــور. ــن إشــارات الشــيخ خضــر وإشــارات المي الواقعــة بي

WWW.PRO-JUSTICE.ORG

/ projusticeorg

https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2013/06/04/-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8.html
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf

