يتمتــع بعالقــة قويــة مــع بشــار األســد ،حيــث كان مــن ضمــن الفريــق المكلــف بحمايتــه ،ثــم ترقــى فــي الســلك األمنــي
حيــث ُعيــن رئيســاً لفــرع المعلومــات « »255بجهــاز أمــن الدولــة خــال الفتــرة  ،2013-2010وهــو الفــرع المتخصــص
بالمعلومــات العامــة للجهــاز والدراســات المقدمــة إليــه ،ويحــوي عــدد ًا مــن األقســام المهمــة مثــل :األديــان ،واألحــزاب السياســية،
ومراقبــة وســائل اإلعــام المحليــة والعالميــة ومواقــع اإلنترنــت ،كمــا يديــر العديــد مــن المواقــع المواليــة للنظــام أو المواقــع
المشــبوهة التــي تدعــي أنهــا مــع المعارضــة ،إضافــة لنشــاطه الدعائــي فــي كتابــة التعليقــات وإرســال المشــاركات فــي المواقــع
اإللكترونيــة ،واإلشــراف علــى مــا يســمى «الجيــش الســوري اإللكترونــي».
ولــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي مــارس 2011؛ مــارس غســان خليــل مــن خــال رئاســته لفــرع المعلومــات بــإدارة
أمــن الدولــة ،حيــث عمــل علــى قمــع ومالحقــة الصحفييــن عبــر اختــراق مواقــع التواصــل االجتماعــي بهــدف القبــض عليهــم
ـل الملوحــي.
وزجهــم فــي الســجون ،وعلــى رأســهم المدونــة الســورية طـ ّ
ومــن ضمــن االنتهــاكات التــي ارتكبهــا؛ عقــد صفقــة مــع قنــاة  BBCالعربيــة بعــد اإلفــراج عــن مراســلين للقنــاة كانــت قــد
اعتقلتهمــا قــوات النظــام فــي محافظــة إدلــب ،حيــث أوقــع بعــدد مــن أعضــاء تنســيقية بــرزة التابعــة للمعارضــة بعــد إيهــام
مراســل القنــاة محمــد بلــوط أعضــاء التنســيقية بأنــه س ـ ُيعد برنامج ـاً وثائقي ـاً عنهــم ،وهــو مــا أدى العتقالهــم مــن قبــل فــرع
المعلومــات.

وبنــاء علــى هــذه االنتهــاكات؛ فقــد ورد اســم العميــد غســان خليــل فــي تقريــر منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش»»Human
 ،»Rights Watchالصــادر بتاريــخ  2011/12/15تحــت عنــوان «بــأي طريقــة! :مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد
اإلنســانية فــي ســوريا».
وفــي عــام 2013؛ ُعيــن غســان خليــل رئيســاً للفــرع الخارجــي «الفــرع  »279بتوصيــة مــن مــن اللــواء علــي مملــوك الــذي
كان يــرأس إدارة أمــن الدولــة قبــل نقلــه إلــى رئاســة مكتــب األمــن الوطنــي ،حيــث تؤكــد المصــادر أن توليــه ذلــك المنصــب كان
بتوصيــة مــن القيــادة اإليرانيــة نظــر ًا لمــا قدمــه غســان خليــل مــن خدمــات كبيــرة للقــوات اإليرانيــة لتســهيل عملياتهــا
فــي ســوريا ،خاصــة بعــد أن تولــت المخابــرات اإليرانيــة تزويــد فــرع المعلومــات بمعــدات تجســس علــى االتصــاالت ســاهمت فــي
ارتــكاب انتهــاكات واســعة بحــق الســوريين.
وبنــاء علــى ذلــك التعــاون فقــد رأت الســلطات اإليرانيــة منــح غســان خليــل ســلطات أكبــر مــن خــال توليــه مســؤولية «الفــرع
 ،»279األمــر الــذي منحــه قــدرة أكبــر علــى الحركــة حيــث ســافر إلــى إيطاليــا بصحبــة اللــواء علــي مملــوك واللــواء محمــد
ديــب زيتــون فــي رحلتهمــا إلــى إيطاليــا بهــدف تعزيــز التعــاون مــع االســتخبارات اإليطاليــة ،حيــث كانــت االســتخبارات اإليرانيــة
ترغــب فــي تحقيــق اختــراق جديــد ألجهــزة االســتخبارات األوروبيــة مــن خــال تعزيــز وضــع غســان خليــل وتمكينــه مــن إقامــة
عالقــات مــع العديــد مــن اجهــزة االســتخبارات الدوليــة ،وهــو مــا تحقــق لهــا بالفعــل.
وفــي مطلــع عــام  ،2017تمــت ترقيــة غســان خليــل إلــى رتبــة لــواء وتعيينــه بمنصــب معــاون مديــر إدارة أمــن الدولــة اللــواء
محمــد ديــب زيتــون.
ونظــر ًا لــدوره الرئيــس فــي االنتهــاكات التــي وقعــت بحــق مالييــن الســوريين؛ فقــد تــم إدراج غســان خليــل فــي قوائــم
العقوبــات البريطانيــة واألوربيــة والكنديــة.
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