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ينحــدر كفــاح ملحــم مــن بلــدة جنينــة رســان التابعــة لمحافظــة طرطــوس، ونظــرًا لخلفيتــه الطائفيــة، فقــد تــم تجنيــده فــي الحــرس 
الجمهــوري حيــث عمــل تحــت إمــرة باســل األســد، وكان بمثابــة المراســل بينــه وبيــن رئيــس الــوزراء األســبق محمــود الزعبــي، ولــدى 

مقتــل باســل األســد ُنقــل كفــاح إلــى شــعبة المخابــرات العســكرية حيــث تســلم رئاســة فــرع التحقيــق العســكري »الفــرع 248«.
ولــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي مــارس 2011؛ شــارك كفــاح ملحــم فــي قمــع المتظاهريــن بدمشــق وضواحيهــا، حيــث 
ارتكــب مــع عناصــر »الفــرع 248« تحــت إشــرافه عــددًا مــن االنتهــاكات بحــق أبنــاء الشــعب الســوري، بحيــث أصبــح هــذا الفــرع مــن 
ــرات العســكرية المنتشــرة فــي كافــة  ــه مــن كافــة أفــرع شــعبة المخاب ــن إلي ــل المعتقلي ــم تحوي ــث يت ــة، حي أشــد الفــروع األمني

المحافظــات الســورية بهــدف التحقيــق معهــم.
ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن االنتهاكات التي تم ارتكابها في »الفرع 248«، خال العامين 2011 و2012.

ولــدى تدهــور األوضــاع األمنيــة فــي مدينــة حلــب عــام 2012؛ تــم تعييــن العميــد كفــاح ملحــم رئيســًا لفــرع األمــن العســكري هنــاك، 
حيــث تابــع عملــه االجرامــي فــي مدينــة حلــب، وكان أحــد كبــار المشــرفين علــى عاصابــات الشــبيحة، حيــث تولــى عمليــة تجنيدهــم 
بشــكل مباشــر، وتكليفهــم بالقيــام بعمليــات خطــف وابتــزاز التجــار ومبادلــة المختطفيــن بمبالــغ ماليــة ضخمــة تصــل فــي نهايتهــا 

للعميــد كفــاح والــذي كان يتقاســمها مــع عــدد مــن الضبــاط وقــادة وعناصــر تلــك المجموعــات.
كمــا أشــرف ملحــم علــى عمليــات القتــل والتعذيــب التــي تمــت فــي فــرع المخابــرات العســكرية فــي مدينــة حلــب »الفــرع 290«، 
والــذي قــام عناصــره بارتــكاب تجــاوزت كبيــرة ضــد المعتقليــن، حيــث وثــق تقريــر صــادر عــن منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« )تمــوز 
2012( بعنــوان: »أقبيــة التعذيــب االعتقــال التعســفي والتعذيــب واالختفــاء القســري فــي مراكــز االعتقــال الســورية منــذ مــارس/

آذار 2011«  ممارســات فــرع المخابــرات العســكرية فــي حيــن حلــب والجرائــم التــي ارتكبهــا عناصــر االســتخبارات العســكرية تحــت 
إشــراف العميــد كفــاح ملحــم.

وفــي نهايــة عــام 2012؛ تــم نقــل ملحــم إلــى مدينــة الاذقيــة رئيســًا لفــرع المخابــرات العســكرية فــي المدينــة، حيــث عمــل علــى 
تجنيــد عصابــات الشــبيحة وتكليفهــم بارتــكاب جرائــم لصالــح لشــعبة المخابــرات العســكرية، بمــا فــي ذلــك ممارســة أعمــال الخطــف 
والتشــبيح بالتعــاون مــع هــال األســد، والــذي كان يحتجــز ضحايــاه فــي المدينــة الرياضيــة بالاذقيــة. كمــا شــارك ملحــم فــي تلــك 
الفتــرة فــي قيــادة عمليــات قــوات النظــام بريــف الاذقيــة الشــمالي، حيــث يعتبــر مســؤوالً مــع عــدد آخــر مــن ضبــاط النظــام عــن 

االنتهــاكات والجرائــم التــي وقعــت فــي جبلــي األكــراد والتركمــان فــي ريــف الاذقيــة الشــمالي.
وفــي عــام 2014؛ ُعيــن ملحــم رئيســًا لفــرع المعلومــات بشــعبة المخابــرات العســكرية، وفــي تمــوز تــم ترفيعــه لرتبــة لــواء وتعيينه 
نائبــًا لرئيــس شــعبة المخابــرات العســكرية اللــواء محمــد محــا حيــث أشــرف علــى عــدد مــن العمليــات العســكرية فــي أريــاف حمــاه 
ــرات  ــي ارتكبتهــا شــعبة المخاب ــة االنتهــاكات الت ــواء محمــد محــا فــي المســؤولية عــن كاف ــع الل ــب، ويشــترك م وحمــص وحل
العســكرية منــذ تعيينــه عــام 2015 حتــى تمــوز 2018، حيــث أصبــح رئيســًا للجنــة األمنيــة فــي المنطقــة الجنوبيــة والتــي تشــمل 

درعــا والقنيطــرة والســويداء.
ــة   ــة  واألوربي ــات البريطاني ــم العقوب ــي قوائ ــم ف ــاح ملح ــواء كف ــم إدراج الل ــوري ت ــعب الس ــق الش ــر بح ــه الكبي ــة إلجرام ونتيج

ــي ارتكبهــا بحــق الشــعب الســوري. ــم الت ــن الجرائ ــر م ــة  بســبب مســؤوليته عــن عــدد كبي والكندي
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