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ــد جمعــة الجاســم فــي قريــة صــراع بريــف إدلــب الشــرقي عــام 1954، وينتمــي لعشــيرة الحديدييــن والمعروفــة بوالئهــا  ول
للنظــام، وهــي العشــيرة التــي ينتمــي إليهــا وزيــر الدفــاع الســابق العمــاد فهــد جاســم الفريــج.

ويعتبــر اللــواء جمعــة الجاســم مســؤوالً عــن كافــة الجرائــم واالنتهــاكات وعمليــات التدميــر التــي طالــت بيــوت ومنــازل مئــات 
ــة  ــة بالســكان نتيجــة اســتخدام ســاحي المدفعي ــة للمناطــق اآلهل ــر البنــى التحتي ــن فــي ســوريا، فضــًا عــن تدمي آالف المدنيي

والصواريــخ، واللذيــن يعتبــران مــن أشــد األســلحة فتــكًا إلــى جانــب الطيــران الحربــي والمروحــي.
ــورت  ــا تط ــام 2011، وعندم ــة ع ــق المعارض ــد مناط ــخ ض ــة والصواري ــاحي المدفعي ــتخدام س ــي اس ــدأ ف ــد ب ــام ق وكان النظ
ــل  ــى مقت ــا أدى إل ــة بالســكان، م ــاء اآلهل ــخ »ســكود« أرض-أرض ضــد المــدن واألحي المواجهــات شــرع فــي اســتخدام صواري
ــي  ــف المدفع ــات القص ــن عملي ــدد م ــذ ع ــة تنفي ــواء جمع ــى الل ــام إل ــث أوكل النظ ــوريين، حي ــن الس ــريد اآلالف م ــات وتش المئ
والصاروخــي فــي مدينــة حمــص، وخاصــة حــي بابــا عمــرو، كمــا قــاد معــارك فــي ريــف حمــاه الشــرقي وريــف حمــاه الشــمالي، 
وتــم توثيــق مســؤوليته عــن مــن المعــارك،  وخاصــة االنتهــاكات التــي وقعــت أثنــاء قيادتــه للمعــارك فــي محيــط مطــار الســين 

ــة تدمــر عــام 2016. ومدين
كمــا شــارك اللــواء جمعــة الجاســم فــي العمليــات العســكرية بريــف إدلــب الشــرقي، وكوفــئ علــى ذلــك بتعييــن شــقيقه عبــد 
ــًا للفرقــة الحزبيــة فــي البلــدة )وكانــت يعمــل ســابقًا بائعــًا  العزيــز الجاســم رئيســًا لبلديــة ســنجار، وتعييــن شــقيقه اآلخــر أمين
لمــادة المــازوت(، وتأتــي تلــك التعيينــات اســتجابة لتكــرر مطالــب اللــواء جمعــة بتنســيب أبنــاء عشــيرته إلــى الجيــش لتعويــض 

النقــص العــددي لقــوى النظــام.
ويعتبــر اللــواء جمعــة الجاســم مســؤوالً مباشــرًا عــن كافــة الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا بســاحي المدفعيــة والصواريــخ، وخاصــة 
منهــا »اللــواء 155«، حيــث وثــق تقريــر صــادر عــن الشــبكة الســورية لحقــوق االنســان )2013/3/2( إطــاق عناصــر 
»اللــواء 155« 61 صــاروخ »ســكود« علــى 59 موقعــًا مدنيــًا آهــًا بالســكان، وصاروخيــن فقــط علــى مواقــع تابعــة 

للجيــش الحــر.
كما أصدرت الشبكة تقريرًا آخر )2013/6/9( وثقت فيه إطاق قوات النظام 131 صاروخًا في المناطق التالية:

محافظة حلب: 71 صاروخًا تسببت بمقتل 214 شخصًا وجرح أكثر من 580 آخرين.  
محافظة الرقة: 10 صواريخ تسببت بمقتل 14 شخصًا وجرح 92 آخرين.  
محافظة إدلب: 19 صاروخًا تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح 29 آخرين.  

محافظة دير الزور: 15 صاروخًا تسببت بجرح 3 أشخاص.  
محافظة ريف دمشق: 11 صاروخًا تسببت بمقتل 23 شخصًا وجرح أكثر من 103 آخرين.  

محافظة حماه: 5 صواريخ تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 33 آخرين.  
محافظــة حمــص: تــم اســتهدافها بعــدد غيــر محــدد مــن صواريــخ أرض-أرض بعيــدة المــدى فــي منطقــة القصيــر، وتســببت   

ــم يتــم توثيقهــا بســبب تطويــق المنطقــة وقطــع االتصــاالت عنهــا. فــي ســقوط أعــدد واســعة مــن القتلــى والجرحــى، ل
وتــم توثيــق قائمــة تتضمــن 257 قتيــًا جــراء القصــف الصاروخــي، منهــم 84 طفــًا و54 امــرأة، ومــا يقــارب 1000 جريــح، 
ــزرة  ــذه المج ــون ه ــي )آب 2013( ك ــاح الكيميائ ــف بالس ــراء القص ــرقية ج ــة الش ــى الغوط ــًا قتل ــم 1127 قتي ــاف إليه يض

ــة. ــواد الكيميائي ــة بالم ــخ محمل ــاق صواري ــر إط ــت عب تم

وفيما يلي قائمة ببعض المجازر التي ارتكبها ساح المدفعية تحت قيادة اللواء جمعة الجاسم: 

ــن نتيجــة اســتخدام النظــام ســاحي  ــات آالف المهجري ــوا أو جرحــوا، ومئ ــن قتل ــك القائمــة؛ آالف األشــخاص الذي ــى تل يضــاف إل
ــك  ــرة لتل ــؤولية المباش ــم المس ــة الجاس ــواء جمع ــل الل ــكان. ويتحم ــة بالس ــة مأهول ــق مدني ــد مناط ــخ ض ــة والصواري المدفعي

الجرائــم نظــرًا لتوليــه منصــب مديــر إدارة الصواريــخ والمدفعيــة.
وقــد تمــت إقالــة اللــواء جمعــة الجاســم فــي آب 2018، وخلفــه اللــواء أكــرم تجــور فــي قيــادة إدارة المدفعيــة والصواريــخ، 
وذلــك بعــد أن قــام بشــار األســد بتمديــد عملــه أربــع ســنوات إضافيــة، حيــث كان مــن المقــرر أن يحــال للتقاعــد عــام 2014 إال 

أن األســد احتفــظ بــه لضمــان والئــه ووالء أفــراد عشــيرته فــي قــوات النظــام.
وللــواء جمعــة صــاة مباشــرة مــع العضــو الســابق فــي مجلــس الشــعب الســوري الشــبيح أحمــد درويــش، كمــا يخــدم ابنــه فــي 

صفــوف قــوات النظــام برتبــة مــازم أول.

https://youtu.be/HoMLEJWMLqI : زيارة اللواء جمعة الجاسم لفوج حرس الحدود السادس   

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/scud-missiles.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Research_about_using_Syrian_Government_for_more_than_131_long.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBeV9XdEdUV3dPM0U/edit
 https://youtu.be/HoMLEJWMLqI
 https://youtu.be/HoMLEJWMLqI

