ينحــدر اللــواء ريــاض حبيــب خرفــان عبــاس مــن قريــة عيــن قيطــة التابعــة لناحيــة بيــت ياشــوط بمنطقــة جبلــة
التابعــة لمحافظــة الالذقيــة .وقــد بــدأ حياتــه المهنيــة كضابــط عســكري فــي ســرية الموكــب تحــت قيــادة اللــواء
ذو الهمــة شــاليش ،ثــم ترقــى ليصبــح المرافــق الشــخصي لحافــظ األســد فــي الفتــرة األخيــرة مــن حياتــه.
وبعــد مــوت حافــظ األســد ( )2000نُقــل ريــاض عبــاس إلــى الشــرطة العســكرية ،وتــدرج فــي الرتــب العســكرية
حتــى شــغل منصــب قائــد الشــرطة العســكرية بحلــب عــام .2010
وفــي منتصــف 2013؛ تــم تعيينــه رئيســاً لفــرع األمــن السياســي فــي مدينــة حلــب ،حيــث تــورط فــي ارتــكاب
انتهــاكات واســعة بحــق المدنييــن.
وفــي شــهر آذار 2018؛ تــم تعيينــه قائــد ًا للشــرطة العســكرية ،ثــم ُرقــي إلــى رتبة لــواء بتاريــخ  2018/8/1مع
بقائــه قائــد ًا للشــرطة العســكرية التــي تعتبــر مســؤولة عــن إدارة أعتــى المعتقــات الســورية بمــا فيهــا ســجون:

تدمــر ،وصيدنايــا ،والبالونــة ،والقابــون ،وغيرهــا مــن الســجون التــي عانــى فيهــا كثيــر مــن الســوريين أســوأ أنــواع
العــذاب المفضــي إلــى المــوت تحــت التعذيــب قهــر ًا وجوعـاً.
وفــي أثنــاء عملــه كقائــد لفــرع الشــرطة العســكرية بحلــب ()2013-2010؛ مــارس ريــاض عباس جرائــم االعتقال
التعســفي والتغييــب القســري والتعذيــب ضــد كل مــن ُيشــتبه بصلتــه باالحتجاجــات الســلمية ،وهــو المســؤول األول
عــن إدارة ســجن حلــب المركــزي والــذي ارتكبــت بــه عــدد مــن االنتهــاكات بحــق أبنــاء الشــعب الســوري،
إضافــة لمســؤوليته عــن االنتهــاكات التــي تــم ارتكابهــا مــن قبــل عناصــر الشــرطة العســكرية فــي المدينــة وعلــى
الحواجــز التــي انتشــرت فيهــا عــام  ،2012والتــي أصبحــت مصــدر رعــب للســكان ،نتيجــة وضــع قناصيــن تابعيــن
لعبــاس فــي البــؤر الحساســة مــن المدينــة.
وتعــزز إجــرام ريــاض عبــاس عقــب تســلمه رئاســة فــرع األمــن السياســي بمدينــة حلــب عــام 2013؛ حيــث عانــى
المعتقلــون لديــه أشــد أنــواع العــذاب واالمتهــان ،حتــى أن أحــد المقربيــن قــال فــي وصــف العميــد ريــاض عبــاس:
«حتــى المؤيديــن الذيــن ُيعتقلــون فــي فــرع األمــن السياســي عــن طريــق الخطــأ ،يخرجــون منــه لالنضمــام إلــى
داعــش مباشــرة!»
ويعتبــر اللــواء ريــاض عبــاس مســؤوالً مباشــر ًا عــن كافــة الجرائــم واالنتهــاكات التــي تــم ارتكابهــا فــي فــرع
األمــن السياســي منــذ شــهر أيــار مــن عــام  ،2013حيــث تــم توثيــق مقتــل العشــرات مــن أهالــي مدينــة حلــب

تحــت التعذيــب داخــل فــرع األمــن السياســي ،وفــي إحــدى الشــهادات عــن التعذيــب فــي فــرع األمــن السياســي فــي
مدينــة حلــب أفــاد «مجــد» الــذي تــم اعتقالــه فــي حلــب قائ ـاً« :كان معنــا فــي الزنزانــة فتــي فلســطيني مــن
ســوريا عمــره  18عامـاً ،وكان يعانــي مــن مشــكلة مــا فــي الكبــد ،وكان هنالــك حوالــي  15معتقـًـا يعانــون مــن
المشــكلة نفســها هنــاك .واقتصــر عالجهــم علــى تقديــم حبــوب «باراســيتامول» التــي كانــت تعطــى كعــاج
لــكل شــيء! وذات صبــاح خــر صريعـاً وبــدأ ينــزف مــن شــرجه ،وطرقنــا البــاب طلبـاً للطبيــب لكنــه لــم يــأت .وقالــوا
إنــه ســيأتي خــال  15دقيقــة .وظللنــا نطــرق البــاب مــن الســابعة إلــى الحاديــة عشــرة صباحـاً ،وظــل الفتــى ينــزف.
ولــم يــأت الطبيــب فبقينــا نطــرق البــاب .ولــم يفعــل الحــارس شــيئاً غيــر شــتمنا ،ورأى الحــراس الــدم لكنهــم لــم
يفعلــوا شــيئاً .وفــي الســاعة  11صباح ـاً قالــوا لنــا إن علينــا أن نحضــره للعــاج وأن ننظــف الــدم .فأجبرنــاه علــى
الوقــوف حتــى نســتطيع أخــذه وعندمــا وقــف أدركنــا أن لحمــه يبــرز مــن الشــرج ...وأخــذوه مــن الزنزانــة لكننــا
رأينــاه يســقط علــى األرض بعــد بضعــة أمتــار ويلفــظ أنفاســه األخيــرة».
وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن ريــاض عبــاس يعتبــر مــن أبــرز المســؤولين عــن الجرائــم واالنتهــاكات المرتكبــة بحــق
المدنييــن فــي حلــب ،باعتبــار عضويتــه باللجنــة األمنيــة والعســكرية خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن آذار 2011
وحتــى آذار  ،2018وخصوص ـاً الفتــرة التــي أدت لســيطرة قــوات النظــام علــى األحيــاء الشــرقية بمدينــة حلــب
فــي أواخــر عــام  ،2016والتــي أدت إلــى تهجيــر أكثــر مــن  100ألــف مواطــن ومقتــل أكثــر مــن  1400مدنــي.
كمــا أنــه مســؤول عــن كافــة الجرائــم واالنتهــاكات التــي وقعــت (وال تــزال تقــع) تحــت إشــراف الشــرطة
العســكرية منــذ تعيينــه علــى رأســها فــي آذار  ،2018وخاصــة الجرائــم المروعــة التــي وقعــت فــي ســجن
صيدنايــا والبالونــة ،وعمليــات الدفــن الجماعــي للمعتقليــن التــي قامــت بهــا قــوات النظــام تحــت إشــراف الشــرطة
العســكرية.
جديــر بالذكــر أن اللــواء ريــاض عبــاس ينتمــي إلــى عائلــة معروفــة بإجرامهــا ،إذ إن شــقيقه العقيــد فــادي عبــاس
يتولــى رئاســة مفــرزة المخابــرات الجويــة فــي مطــار حلــب ،ولــه أخ آخــر يدعــى فــواز يعمــل فــي قــوات النظــام
برتبــة عقيــد.
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