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خدم اللواء محمد محال في صفوف الحرس الجمهوري، وترقى في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة عميد.
ــًا  ــن نائب ــم عي ــث تســلم رئاســة فــرع المعلومــات، ث ــى إدارة األمــن السياســي حي ــه إل ــم انتداب وفــي عــام 2009 ت
لرئيــس شــعبة األمــن السياســي برتبــة لــواء، وفــي 2015 ُنقــل إلــى شــعبة المخابــرات العســكرية ليصبــح نائبــًا لرئيــس 
الشــعبة آنــذاك اللــواء رفيــق شــحادة، ثــم ُعيــن رئيســًا للشــعبة فــي نيســان 2015 عقــب اتهــام شــحادة بقتــل رســتم 

غزالــي. واســتمر اللــواء محــال فــي رئاســة شــعبة المخابــرات العســكرية إلــى اليــوم. 
ويعتبــر اللــواء محمــد محــال أحــد أبــرز المســؤولين عــن االنتهــاكات التــي ارتكبهــا عناصــر شــعبة األمــن السياســي 

فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2011 وحتــى آذار 2015 وذلــك خــالل وجــوده فــي منصــب نائــب رئيــس الشــعبة.
كمــا يعتبــر اللــواء محمــد محــال مســؤوالً مباشــرًا عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبتهــا شــعبة المخابــرات العســكرية 
منــذ بدايــة تســلمه رئاســة الشــعبة منــذ نيســان 2015 وحتــى اآلن، وخاصــة منهــا الجرائــم المرتكبــة فــي فرعــي: 
فلســطين »الفــرع 235«، وفــرع التحقيــق العســكري »الفــرع 248«، حيــث آالف مــن المعتقليــن جــراء التعذيــب وتــم 
إرســال شــهادات وفــاة ملفقــة إلــى دوائــر النفــوس، وتــم تحديــد ســبب الوفــاة بأزمــة قلبيــة حــادة. ومــن ضمــن 

الجرائــم التــي ارتكبــت تحــت إدارة محــال: 
إصــداره قــرارًا ينــص علــى تخفيــض عــدد أهالــي األريــاف أو الوافديــن مــن خــارج دمشــق إلــى العاصمــة، عــام   -

ــازل. ــار المن ــك وإيج ــراء والتمل ــع والش ــة للبي ــة الالزم ــات األمني ــى الموافق ــول عل ــن الحص ــم م 2016، ومنعه
إجــراء مصالحــات مــع مناطــق تابعــة للمعارضــة، ومــن ثم اإليعــاز لعناصر مــن الفرقة الرابعــة لخرق تلــك االتفاقيات   -

بهــدف تهجيــر أهلهــا والتنكيــل بهم. 
مشــاركة عناصــر شــعبة المخابــرات العســكرية فــي العمليــات العســكرية فــي الغوطــة الشــرقية وجنوب دمشــق،   -

حيــث أشــرف اللــواء محمــد محــال علــى تلــك العمليــات ومــا وقــع فيهــا مــن مجــازر مروعــة بحــق المدنييــن. 
مســاهمته فــي تجنيــد عــدد كبيــر مــن الشــبيحة لصالــح شــعبة المخابــرات العســكرية، وضــم عــدد مــن مقاتلــي   -

ــرات العســكرية. ــات العســكرية بالتعــاون مــع عناصــر شــعبة المخاب ــر الفلســطيني للعملي جيــش التحري
ــة   ــات البريطاني ــم العقوب ــى قوائ ــواء محمــد محــال عل ــم إدراج الل ــى ســجله اإلجرامــي المــروع؛ فقــد ت ــاء عل وبن
واألوربيــة  والكنديــة  واألمريكيــة نتيجــة ثبــوت مســؤوليته المباشــرة عــن عــدد كبيــر مــن الجرائــم التــي ارتكبــت 
بحــق الشــعب الســوري. علمــًا بــأن اللــوء محمــد محــال مــن أبــرز المحســوبين علــى التيــار الموالــي إليــران مقابــل التيــار 

الروســي المنافــس فــي ســلك االســتخبارات.
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