ولــد بســام الحســن فــي بلــدة شــين بريــف حمــص الغربــي عــام 1961؛ وبــدأ حياتــه المهنيــة فــي الســلك العســكري،
حيــث ُعيــن ضابط ـاً فــي الحــرس الجمهــوري بســرية الحراســة الخاصــة فــي رئاســة الجمهوريــة ،ثــم انتقــل بعدهــا
للعمــل فــي ســرية الموكــب ،والتحــق بكليــة األركان وتخــرج منهــا برتبــة رائــد ركــن وتســلم بعدهــا منصــب مديــر
مكتــب االســتعالم فــي القصــر الجمهــوري.
وعقــب حصولــه علــى شــهادة الدكتــوراه فــي علــم االجتمــاع مــن جامعــة دمشــق؛ أصبــح مشــرفاً علــى «الوحــدة
 »450التابعــة للبحــوث العلميــة ،والمســؤولة عــن حمايــة األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا.
وعلــى إثــر اغتيــال العميــد محمــد ســليمان مديــر المكتــب األمنــي والعســكري فــي القصــر الجمهــوري والمستشــار
العســكري اإلســتراتيجي الخــاص ببشــار األســد عــام 2008؛ تــم تعييــن اللــواء بســام الحســن بــدالً عنــه.
وفــي أثنــاء عمليــه بالقصــر الجمهــوري تــورط بســام الحســن فــي ارتــكاب العديــد مــن االنتهــاكات بحــق الشــعب
الســوري ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بمباشــرته للمفلفــات الحساســة المتعلقــة باســتخدام الســاح الكيميائــي ،إذ إنــه
أحــد أبــرز المســؤولين بصــورة مباشــرة عــن الجرائــم الكيميائيــة التــي ارتكبهــا النظــام ،حيــث تولــى مســؤولية تمريــر
األوامــر العســكرية الموجهــة مــن القصــر الجمهــوري للوحــدات والقطعــات الخاصــة باســتخدامه.
وقــد تــم توثيــق  221حادثــة اســتخدام لألســلحة الكيميائيــة وذلــك منــذ أول هجــوم موثــق بتاريــخ 2012/12/23
ضــد أهالــي حــي البياضــة وحتــى تاريــخ  2018/4/7حيــث وقــع هجــوم باألســلحة الكيميائيــة علــى مدينــة دومــا
بالغوطــة الشــرقية ،حيــث أدت تلــك الهجمــات إلــى مقتــل  1461شــخص موثقيــن باالســم علــى الشــكل التالــي:
•  1397مدني ،منهم  185طفالً ،و 252سيدة.
•  57قتيالً من عناصر عارضة.
•  7أسرى من قوات النظام كانوا محتجزين لدى المعارضة.
يضاف إليها إصابة ما ال يقل عن  9753شخص في ذلك الهجوم.
جديــر بالذكــر أن اللــواء بســام الحســن يتولــى رئاســة أركان قــوات الدفــاع الوطنــي ،وهــي الميلشــيات التــي أسســها
شــبيحة اللجــان الشــعبية ،والتــي انتشــرت فــي المناطــق المواليــة للنظــام بحجــة حمايتهــا ،وتتمتــع بدعــم وتمويــل
ســخي مــن جميعــة البســتان التابعــة لرامــي مخلــوف وباألســلحة مــن مســتودعات الجيــش.
و ُيعرف اللواء بسام لدى عناصر الدفاع الوطني بلقب« :الخال» ،كونه خال المجرم صقر رستم أمين عام

اللواء بسام الحسن ،رجل الظل في القصر الجمهوري

في تقريرها المتعلق باألسلحة  FOX NEWSأوردت هذه الصور شبكة
الكيميائية في سورية
هذه الميلشيا التي ساهم الحرس الثوري في إنشائها وتدريبها ،ونتج عن ذلك إقامة عالقة وطيدة بين
اللواء بسام مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني.
ويعتبــر اللــواء بســام المســؤول المباشــر عــن الجرائــم التــي ارتكبتهــا هــذه الميلشــيات تحــت رايــة الدفــاع الوطنــي
والتــي راح ضحيتهــا عــدد كبيــر مــن أبنــاء الشــعب الســوري ،إضافــة لتهجيــر عشــرات اآلالف منهــم ،ومــن أبــرز الجرائم
التــي ارتكبتهــا هــذه الميلشــيات:
• رام العنز-حمــص (شــباط  :)2012تــم توثيــق مقتــل  50مدني ـاً ،وعلــى جثثهــم آثــار تعذيــب بعــد خطفهــم علــى
أســس طائفيــة.
• قرية جوبر-حمص (شباط  :)2012تمت تصفية أكثر من  150مدنياً ،بعضهم في سن الخامسة عشر.
• كرم الزيتون-حمص (آذار  :)2012قتل ما يقارب  40مدنياً ،بينهم أطفال ونساء وحرق آخرين.
• ســهل الحولة-حمــص (أيــار  :)2012قامــت مجموعــات مــن الدفــاع الوطنــي ،وبتغطيــة مــن قــوات العميــد هــواش
محمــد قائــد غرفــة العمليــات فــي حمــص ،باقتحــام جنــوب قريــة تلــدو حيــث اســتمرت العمليــة أكثــر من ثالث ســاعات
تــم خاللهــا قتــل  106مدنييــن بينهــم  50طفــل وعــدد مــن النســاء قتــل بعضهــم ذبحـاً بالســكاكين.
• القبير-حمــاه (حزيــران  :)2012اقتحمــت قــوات الجيــش والدفــاع الوطنــي القريــة وأطلقــوا النــار عشــوائياً علــى
أهلهــا ،ثــم اقتــادوا عــدد ًا مــن الرجــال خــارج المنــازل وذبحوهــم بالســكاكين ،كمــا أحرقــوا نحــو عشــرة جثــث،
وتــم توثيــق مقتــل  78مدنيـاً فــي هــذه المجــزرة ،علمـاً بــأن الميلشــيات قــد أخــذت معهــا نحــو  37جثــة ،ولــم يتــم
التعــرف علــى العديــد مــن الجثــث التــي تــم حرقهــا ،وال يــزال  15شــخصاً مــن أهــل القريــة فــي عــداد المفقوديــن،
وعــرف مــن بيــن القتلــى  22طفـاً ،وعلــى إثــر هــذه المجــزرة الشــنيعة انشــق القاضــي طــال حوشــان رئيــس النيابــة
ُ
العامــة فــي محــردة بعــد إجبــاره علــى تحميــل المعارضــة مســؤولية هــذه الجريمــة.
• الصنمين-درعــا (نيســان  :)2013قامــت قــوات النظــام مدعــوة بميلشــيا الدفــاع الوطنــي باقتحــام بلــدة الصنميــن
وقتــل نحــو  60مدني ـاً فيهــا ،حيــث تــم ذبــح بعضهــم بالســكاكين.
كمــا ُيعتبــر اللــواء بســام مســؤوالً بصــورة مباشــرة عــن تنفيــذ عــدد مــن عمليــات التصفيــة واالغتيــال ،أبرزهــا اغتيــال
رجــل الديــن الشــيخ أحمــد عبــد الواحــد فــي طرابلــس (أيــار  ،)2012حيــث كلــف بســام أحــد عمالئــه بالهــاذ إلــى لبنــان
وتصفيــة الشــيخ أحمــد ،وتــم تــداول وثيقة ممهــورة بختم وتوقيع اللواء بســام تنــص على تصفيــة معارضين مدنيين
وعســكريين ســوريين فــي الخــارج ،منهــم العميــد المنشــق زاهــر الســاكت ،والعقيــد المنشــق ثائــر مدلــل ،والنقيــب
المنشــق عــاء الباشــا ،وشــخصيات أخــرى ورد ذكرهــا فــي الوثيقــة الممهــورة بختــم ديــوان رئيــس الجمهوريــة
بتاريــخ  4آب .2013
ونظــر ًا للجرائــم واالنتهــاكات التــي ارتكبهــا بســام الحســن ،فقــد تــم إدراجــه فــي قوائــم العقوبــات البريطانيــة
واألوربيــة والكنديــة واألمريكيــة ،وخاصــة فميــا يتعلــق بهجمــات األســلحة الكيميائيــة.
يذكــر أن اللــواء بســام قــد تــم ترفيعــه فــي عــام  2016إلــى رتبــة لــواء ،كمــا أنــه يتمتــع بعالقــات قويــة مــع الضباط
الــروس واإليرانييــن علــى حد ســواء.
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