
لــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي آذار 2011؛ كان علــي ونــوس أحــد ضبــاط شــعبة المخابــرات العســكرية برتبــة 
عقيــد، حيــث شــارك فــي عمليــات القمــع التــي قامــت بهــا شــعبة المخابــرات العســكرية ضــد المدنييــن، وتمــت ترقيته 

إلــى رتبــة عميــد مكافــأة لــه فــي منتصــف عــام 2011.
كان ونــوس قــد تولــى مهــام خطــرة وحساســة، أبرزهــا تــرؤس الوحــدة 417 وهــي إحــدى الوحــدات المســؤولة عــن 
عمليــات تجريــب األســلحة الكيميائيــة علــى البشــر وخصوصــًا المعتقليــن مــن حركــة االخــوان المســلمين فــي ثمانينيات 

وتســعينيات القــرن الماضــي، وترتبــط هــذه الوحــدة بشــعبة المخابــرات العســكرية ومركــز البحــوث العلميــة.
وفــي مرحلــة الحقــة أوكل إلــى ونــوس رئاســة الوحــدة 450، حيــث أصبــح صلــة الربــط مــا بيــن الوحــدة 450 ومــا بيــن 

اللــواء 105 حــرس جمهــوري، والــذي كان يقــوده اللــواء طــال مخلــوف قبــل أن يتســلم قيــادة الحــرس الجمهــوري.

جديــر بالذكــر أن الوحــدة 450 تتولــى مهــام تحميــل الــرؤوس الحربيــة بالمــواد الكيمائيــة لتصبــح جاهزة لاســتخدام 
ــواد  ــن م ــل تخزي ــن أج ــواء 105 م ــتودعات الل ــتخدام مس ــم اس ــام 2013 ت ــن ع ــول م ــهر أيل ــذ ش ــكري، ومن العس
كيميائيــة مــن المعهــد 1000 التابــع للبحــوث العمليــة، حيــث تــم نقــل المــواد الكيميائيــة علــى مــدار أســبوع قبــل 
قــدوم المراقبيــن الدولييــن إلــى ســورية مــن أجــل تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن رقــم 2118. وتعتبــر هاتيــن الوحدتيــن 

مــن أكبــر الوحــدات التــي يعتمــد عليهــا النظــام فــي ملــف األســلحة الكيميائيــة.
وُيعــد علــي ونــوس أحــد أبــرز المســؤولين عــن الهجــوم الكيميائــي علــى الغوطــة الشــرقية فــي عــام 2013، والــذي 
أودى بحيــاة 1127 قتيــًا علــى األقــل، منهــم 201 ســيدة و107 أطفــال وفقــًا لتقريــر الشــبكة الســورية لحقــوق 

االنســان، فيمــا أعلنــت المعارضــة أن عــدد القتلــى تجــاوز 1400 شــخص.
واللــواء علــي ونــوس خاضــع للعقوبــات األمريكيــة منــذ شــهر كانــون األول مــن عــام 2017 باإلضافــة لعــدد مــن 
الضبــاط اآلخريــن هــم: مديــر اســتخبارات ســاح الجــو العقيــد ســهيل الحســن، والعقيــد محمــد نافــع بــال، ومديــر 

دائــرة األمــن السياســي اللــواء محمــد خالــد رحمــون، والعميــد غســان عبــاس. 
كمــا يخضــع اللــواء علــي ونــوس للعقوبــات األوربيــة  والعقوبــات الكنديــة  والعقوبــات البريطانيــة  نظــرًا لنشــاطه 
ــى مناطــق الســاحل الســوري  ــة إل ــة، حيــث قــام بنقــل قســم مــن األســلحة الكيميائي المتعلــق باألســلحة الكيميائي

وإلــى مناطــق ســيطرة »حــزب اهلل« اللبنانــي.
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