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جــودت إبراهيــم الصافــي هــو ابــن العمــاد المتقاعــد إبراهيــم الصافــي، وكان عــام 2011 يخــدم فــي الفــوج 154 فــي الفرقــة 
الرابعــة تحــت إشــراف ماهــر األســد، والــذي أصبــح قائــدًا لــه فــي نيســان 2018. 

وقــد ُعــرف جــودت بوالئــه المطلــق للنظــام، حيــث شــارك فــي قمــع المظاهــرات الســلمية بريــف دمشــق، وخاصــة فــي معضميــة 
الشــام وُدّمــر ودومــا والعباســية، كمــا يعتبــر المســؤول المباشــر عــن عمليــات االعتقــال الكبيــرة التــي تمــت علــى حواجــز الفــوج 
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ووفقــًا لشــهادة الجنــدي »عبــداهلل« المنشــق عــن الكتيبــة 409، الفــوج 154، الفرقــة 4، والتــي نشــرها منظمــة »هيومــن 
رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، الصــادر بتاريــخ 2011/12/15 تحــت عنــوان »بــأي طريقــة!: مســؤولية األفــراد 
ــام،  ــي درغ ــد عل ــواء محم ــي والل ــم صاف ــودت إبراهي ــد ج ــإن العمي ــوريا« ، ف ــي س ــانية ف ــد اإلنس ــم ض ــن الجرائ ــادة ع والقي
أمــرا عناصــر الكتيبــة بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن فــي مناطــق متاخمــة لدمشــق وداخلهــا، قائــًا: »ُطلــب مّنــا أن نطلــق النــار 

إذا تجمــع المدنيــون فــي مجموعــات تتألــف مــن أكثــر مــن ســبعة أو ثمانيــة أشــخاص. 

قائــد الفــوج 154 العميــد جــودت إبراهيــم صافــي وقائــد الفرقــة اللــواء محمــد علــي درغــام أعطونــا األوامــر قبــل الخــروج. 
ــوت ونعتقــل األفــراد«.]54[ ــى المنشــقين، وأن نداهــم البي ــن وعل ــى تجمعــات المتظاهري ــار عل ــت إطــاق الن األوامــر كان

ونظــرًا لســجله اإلجرامــي؛ فــإن العميــد جــودت الصافــي خاضــع للعقوبــات األوربيــة، والعقوبــات البريطانيــة، فــي األعــوام 2012 
ــاً. واألعــوام 2013 تباع

وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد صــدر قــرار مــن بشــار األســد )شــباط 2015( بتعييــن العميــد جــودت الصافــي رئيســًا لفــرع األمــن 
السياســي فــي الســويداء خلفــًا للعميــد محمــد حكمــت إبراهيــم الــذي تمــت إقالتــه نتيجــة ثنائــه علــى الشــيخ الــدرزي المعــارض 
وحيــد البلعــوس والــذي تــم اغتيالــه الحقــًا فــي شــهر أيلــول مــن عــام 2015، ووجهــت أصابــع االتهــام إلــى العميــد وفيــق ناصــر 

رئيــس فــرع المخابــرات العســكرية فــي المنطقــة الجنوبيــة باغتيــال البلعــوس.
وفــي 2016؛ ُعيــن العميــد جــودت الصافــي رئيســًا لفــرع األمــن السياســي بريــف دمشــق، حيــث عمــل مــع العقيــد قيــس فــروة 
مــن مرتبــات الحــرس الجمهــوري علــى فــرض اتفــاق يقضــي بخــروج مقاتلــي المعارضــة مــن المدينــة وتهجيــر الرافضيــن للتســوية 

مــع قــوات النظــام.
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