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لــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي آذار 2011؛ كان حســن مرهــج قائــدًا اللــواء 33 دبابــات التابــع للفرقــة التاســعة المتمركــزة 
بالقــرب مــن مدينــة الصنميــن فــي ريــف درعــا الشــمالي الغربــي.

وشــارك اللــواء التابــع لــه فــي األعمــال العســكرية التــي قامــت بهــا الفرقــة التاســعة بدرعــا، حيــث ارتكــب عناصــر اللــواء 33 دبابــات 
وقائدهــم حســن مرهــج عــددًا مــن المجــازر بمحافظــة درعــا.

ففــي 2011/5/11 قــام اللــواء 33 دبابــات باقتحــام بلــدة جاســم، باالشــتراك مــع ألويــة مــن الفرقــة التاســعة والفرقــة الســابعة 
والقــوات الخاصــة والحــرس الجمهــوري، وأســفرت العمليــة عــن مقتــل 31 مدنيــاً، منهــم ســتة قتلــوا علــى يــد عناصــر اللــواء 33 
بشــكل مباشــر. كمــا قــام عناصــر اللــواء نفســه، تحــت قيــادة حســن مرهــج، باحتــال مشــفى المدينــة وتحويلــه إلــى ثكنــة عســكرية 

ومعتقــل مؤقــت، ممــا أدى إلــى مقتــل عــدد مــن الجرحــى والمصابيــن جــراء اإلهمــال الصحــي.
واســتمرت مشــاركات اللــواء 33 دبابــات فــي اقتحــام العديــد مــن مــدن وبلــدات درعــا طــوال عــام 2011، تحــت قيــادة حســن مرهــج، 
ففــي شــهر تمــوز شــارك عناصــر اللــواء فــي اقتحــام بلــدة الصنميــن، كمــا شــاركوا فــي عمليــة االقتحــام الثانــي لمدينــة جاســم 
ــة. كمــا تــم إيفــاد عــدد مــن  ــي المدين ــًا مــن أهال ــر مــن 150 مدني ــة أكث ــل وإصاب بتاريــخ 2011/10/20، والتــي أســفرت عــن مقت
عناصــر اللــواء للمشــاركة فــي عمليــات اقتحــام حــي بابــا عمــرو نهايــة عــام 2011، والتــي أدت إلــى تدميــر الحــي وقتــل وتشــريد 

أهالــي الحــي.
ــى المنطقــة الوســطى )حمــص وحمــاة( وفقــًا ألمــر تحــرك )رقــم /502/6359(  ــات إل ــواء 33 دباب وفــي 2012/2/18 تــم نقــل الل
حيــث تحــرك رتــل عســكري قوامــه 63 آليــة مجنــزرة و35 عربــة، مــع كامــل الذخيــرة المخصصــة للعتــاد واألفــراد، ولــدى وصــول حســن 
مرهــج إلــى المنطقــة الوســطة بــدأت سلســلة جديــدة مــن االنتهــاكات المروعــة بحــق المدنييــن، حيــث تمركــز اللــواء 33 بالقــرب 

مــن بلــدة كفرالطــون بريــف حمــاه الشــمالي، وشــرع فــي اســتهداف قــرى المحافظــة بدباباتــه.

وقــد شــارك حســن مرهــج -وكان برتبــة عميــد آنــذاك- فــي ارتــكاب العديــد مــن المجــازر؛ أبرزهــا مجــزرة القبيــر فــي حزيــران 2012، 
ــة، والدفــاع الوطنــي،  ــرات الجوي ــواء 33، والفــوج 555 بالفرقــة الرابعــة، والمخاب ــل قــوات: الل ــة مــن قب ــم اقتحــام القري ــث ت حي
وتــم إطــاق النــار بصــورة عشــوائية علــى الرجــال والنســاء واألطفــال، كمــا تــم اقتيــاد عــدد مــن الرجــال خــارج منازلهــم وذبحهــم 
بالســكاكين واألســلحة البيضــاء، وإحــراق عشــر جثــث، وخطــف 37 جثــة أخــرى، وتــم قتــل جميــع مــن وقعــت أعينهــم عليــه، ولــم ينــُج 
مــن تلــك المجــزرة ســوى ســيدتان و ثاثــة رجــال و طفــل عمــره ســنتين، وبلــغ عــداد القتلــى الموثقــة أســماؤهم 78 قتيــًا، بينهــم 
22 طفــًا، يضــاف إليهــم نحــو 10 قتلــى ُأحرقــت جثثهــم ولــم يتــم التعــرف علــى هويتهــم، ونحــو 15 مفقــودًا لــم ُيعــرف مصيرهــم 

بينهــم فتيــات و أطفــال.
كمــا شــارك حســن مرهــج فــي األعمــال العســكرية التي أفضت إلــى وقوع مجزرة التريمســة بريف حماة الشــمالي فــي 2012/7/12، 
والتــي راح ضحيتهــا 305 قتيــًا، وأكثــر مــن 300 جريــح وذلــك إطــاق عناصــر اللــواء 33 النــار مــن عربــات الشــيلكا وقذائــف الدبابــات 
والرشاشــات الثقيلــة ضــد بلــدة التريمســة، واســتهداف مدرســتها ومنازلهــا، كمــا قــام شــبيحة النظــام مــن القــى العلويــة المجــاورة 
بمحاصــرة المدنييــن الذيــن حاولــوا الفــرار باتجــاه األراضــي الزراعيــة وقتلهــم بــدم بــارد، فــي حيــن قامــت الميليشــيات التــي يتزعمهــا 

العقيــد ســهيل الحســن باقتحــام المدينــة واإلجهــاز علــى جميــع المصابيــن واعتقــال مــن تبقــى مــن أهــل القرية. 
كمــا ارتكــب حســن مرهــج، أثنــاء توليــه قيــادة اللــواء 33 دبابــات فــي المنطقــة الوســطى عــام 2012، عــددًا مــن المجــازر فــي: 
مــورك، وصــوران، وطيبــة اإلمــام، وخطــاب، وكرنــاز، واللطامنــة، وكفرزيتــا، وحلفايــا، والتمانعة، وتل ملــح والقرى والمــزارع المحيطة 

بهــا، مــا أدى إلــى مقتــل المئــات ونــزوح عشــرات اآلالف مــن منازلهــم.
ولعــل أســوأ هــذه العمليــات؛ مجــزرة اللطامنــة )2012/4/7(، حيــث تــم تطويــق البلــدة وقصفهــا ثــم اقتحامهــا باآلليــات والمدرعات، 
مــا أدى إلــى مقتــل نحــو 70 مدنيــاً، تــم توثيــق 51 منهــم، بينمــا لــم يتــم التعــرف علــى 20 جثــة كانــت محروقــة وغيــر واضحــة 
المعالــم. وكذلــك مجــزرة صــوران )2012/5/20( التــي راح ضحّيــتھا 34 مدنيــًا قتلــوا علــى أيــدي عناصــر اللــواء 33، عقــب اقتحــام 
المدينــة تحــت قيــادة اللــواء حســن مرهــج واللــواء وجيــه المحمــود رئيــس اللجنــة األمنيــة والعســكرية فــي حمــاه، وإطــاق النــار 

بشــكل عشــوائي مــن دباباتهــم.
وفــي عــام 2014؛ شــارك حســن مرهــج فــي مجــزرة معــرزاف بريــف حمــاه، والتــي أســفرت عــن ســقوط 10 قتلــى، منهــم 3 ســيدات 

و6 أطفــال، وذلــك نتيجــة اســتهداف البلــدة بقذائــف المدفعيــة والدبابــات.
ونتيجــة لســجله الدمــوي فــي خدمــة النظــام؛ فقــد تــم ترفيــع العميــد حســن مرهــج إلــى رتبــة لــواء عــام 2015، وتســليمه قيــادة 
الفرقــة الثامنــة والتــي أصبــح اللــواء 33 دبابــات أحــد ألويتهــا. وفــي نهايــة تمــوز 2016؛ ُعيــن اللــواء حســن مرهــج قائــدًا للفيلــق 
الرابــع اقتحــام خلفــًا للــواء شــوقي يوســف، كمــا تــم تعيينــه رئيســًا للجنــة األمنيــة والعســكرية فــي الســاحل الســوري، حيــث شــارك 
بصــورة واســعة فــي االنتهــاكات التــي تــم ارتكابهــا فــي معــارك ريــف الاذقيــة وحلــب فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2016 والتــي 
أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى ســيطرة النظــام علــى كامــل المدينــة، حيــث يعتبــر اللــواء حســن مرهــج أحــد شــركاء هــذه الجريمــة، 

كمــا شــارك فــي المعــارك التــي جــرت بريــف حمــاه الشــمالي فــي شــهري آذار ونيســان مــن عــام 2017.


