بــدأ جــودت األحمــد عملــه كضابــط فــي إدارة المخابــرات الجويــة ،حيــث كان أحــد المشــرفين علــى برنامــج األســلحة الكيميائيــة خالل
الفتــرة  ،1995-1985حيــث تمــت تجربــة أســلحة كيميائيــة علــى معتقليــن سياســيين مــن ســجن تدمــر فــي الوحــدة  417التابعــة
للمخابــرات الجويــة والواقعــة بالقــرب مــن اســتراحة الصفــا فــي منطقــة أبــو الشــامات بالباديــة الســورية ،تحــت إشــرف علــي مملوك.
ُ
وقـ ّدر عــدد األشــخاص الذيــن تمــت تجربــة األســلحة الكيميائيــة عليهــم بــاآلالف ،حيــث كانــت تتــم التجــارب فــي مراحلهــا المبكــرة
فــي أجــواء مغلقــة ،وبعــد نجاحهــا كانــت تُجــرب علــى المعتقليــن فــي الهــواء الطلــق ،عبــر قصــف أماكــن وجودهــم بالطيــران
الحربــي ،ممــا يفســر الخبــرة التــي اكتســبها طيــارو النظــام فــي إطــاق القذائــف التــي تحمــل رؤوسـاً كيميائيــة وإصابــة األهــداف
األرضيــة بدقــة.
وعيــن رئيسـاً لفــرع التحقيــق فــي اإلدارة ،واســتمر
وفــي عــام 2003؛ ُرقــي جــودت األحمــد إلــى رتبــة عميــد فــي المخابــرات الجويــةُ ،
فــي منصبــه ذلــك حتــى تعيينــه رئيسـاً لفــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة الشــرقية بديــر الــزور عــام  ،2009واشــتهر فــي تلــك
الفتــرة بإدمانــه علــى شــرب الخمــر ،وبعالقاتــه المشــبوهة مــع أصحــاب الســوابق الجنائيــة وشــبكات الدعــارة.

وفــي أواخــر عــام  2010تســلم منصــب رئيــس فــرع المخابــرات الجويــة فــي المنطقــة الوســطى بمدينــة حمــص ،حيــث كان لــه الــدور
األساســي فــي ارتــكاب المجــازر بحــق المدنييــن ،وفــي الكثيــر مــن حــاالت االختفــاء والخطــف التــي وقعــت بحمــص عــام  ،2011حيــث
كان يســتدعي عصابــات الشــبيحة إلــى مركــز قريــب مــن الفــرع ويكلفهــم بأعمــال خطــف وتصفيــة المعتقليــن الذيــن كان يضطــر
أحيانـاً إلطــاق ســراحهم مــن الفــرع.
كمــا يعتبــر جــودت األحمــد المســؤول المباشــر عــن أشــهر مجــزرة وقعــت فــي حمــص ،والمســماة «مجــزرة الســاعة» ،حيــث قــام
عناصــره المتمركــزون علــى أســطح األبنيــة القريبــة مــن قيــادة الشــرطة والطريــق الواصــل بيــن الســاعة القديمــة والجديــدة بفتــح
النــار بشــكل كثيــف باتجــاه المدنييــن ممــا أدى الــى مقتــل وجــرح عــدد كبيــر مــن أبنــاء المحافظــة.
وورد اســم العميــد جــودت األحمــد فــي تقريــر لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش صــدر فــي عــام  ،2012تحت عنــوان «أقبيــة التعذيب:
االعتقــال التعســفي والتعذيــب واالختفــاء القســري فــي مراكــز االعتقــال الســورية منــذ مــارس/آذار  ،»2011فــي الصفحــة  53و54
مــن التقريــر ،كمــا ورد اســم العميــد جــودت فــي القائمــة الموحــدة للعقوبــات الماليــة فــي المملكــة المتحــدة والتي قضــت بتجميد
أيــة أرصــده لــه فــي المملكــة المتحــدة ،كمــا تــم إدراجــه علــى الئحــة العقوبــات األوربيــة.
ونظــر ًا لفداحــة الجرائــم التــي ارتكبهــا جــودت األحمــد؛ فقــد أعلــن المســاعد أول إبراهيــم فــرزات مــن المخابــرات الجويــة فــرع
حمــص انشــقاقه (تمــوز  )2012عــن جيــش النظــام ،متهمـاً ثالثــة مــن رفاقــه فــي المخابــرات الجويــة «بارتــكاب جرائــم ضد اإلنســانية
وأعمــال عنــف واغتصــاب وقتــل ..وهــم العميــد جــودت األحمــد والمســاعد األول عبد الكريم الطرشــة والمســاعد أول حســن العلي».
كمــا ذكــرت الســفيرة األمريكيــة الســابقة لــدى األمــم المتحــدة ســامنثا بــاور اســم العميــد جــودت األحمــد ضمــن مجموعــة مــن
الضبــاط الذيــن اتهمتهــم بشــن هجمــات علــى أهــداف مدنيــة أو بتعذيــب معارضيــن ،وقالــت بــاور‹ :لــن تــدع الواليــات المتحــدة مــن
توّلــوا قيــادة وحــدات ضالعــة فــي هــذه األعمــال يختبئــون خلــف واجهــة نظــام األســد ..يجــب أن يعلمــوا بــأن انتهاكاتهــم موثقــة،
وأنهــم سيحاســبون يومـاً.
ومن المجازر التي يتحمل العميد جودت األحمد مسؤوليتها المباشرة:
• مجــزرة ســاحة الســاعة (حمــص )2011/4/17 ،والتــي راح ضحيتهــا قرابــة  500قتيــل نتيجــة إطــاق الرصــاص علــى المتظاهريــن
فــي بــاب الســباع بتاريــخ  ،2011/4/17حيــث تجــاوز عــدد المعتصميــن فــي الســاحة  100ألــف ،وســرعان مــا وفــدت عربــات تحمــل
عناصــر مــن قــوى األمــن ،وأطلقــت النــار بكثافــة علــى المعتصميــن لمــدة نصــف ســاعة إلــى أربعيــن دقيقــة ،ثــم جــاءت جرافــات
النظــام وحملــت القتلــى والمصابيــن ودفنتهــم فــي مقابــر جماعيــة ال يعــرف مكانهــا إلــى اآلن.
• مجزرة باب دريب (حمص )2011/9/7 ،والتي راح ضحيتها  26قتيالً نتيجة قصف الحي بالدبابات.
• مجزرة حي الخالدية (حمص )2012/2/4 ،راح ضحيتها  342قتيالً ،نتيجة قصف الحي بالدبابات ومدافع الهاون.
• مجزرة حي كرم الزيتون (حمص )2011/12/4 ،راح ضحيتها  25قتيالً ،أثناء اقتحام قوات النظام للحي.
• مجــزرة فــرن اللــواء -حــي عشــيرة (حمــص )2012/1/16 ،والتــي راح ضحيتهــا  60قتيـاً نتيجــة اســتهداف طوابيــر الخبــز بالرصــاص
الكثيــف.
• مجــزرة حــي بابــا عمــرو (حمــص ،)2012/2/8 ،والتــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن  100قتيــل نتيجــة القصــف المدفعــي والصاروخــي،
وقذائــف الهــاون وراجمــات الصواريــخ وطلقــات الشــيلكا ،ممــا أدى إلــى تدميــر الحــي بنســبة .80%
• مجــزرة حــي البياضــة (حمــص )2012/2/10 ،والتــي راح ضحيتهــا  30قتيـاً معظمهــم مــن النســاء واألطفــال الذيــن تــم ذبحهــم
بــدم بــارد مــن قبــل قــوى األمــن.
• مجــزرة حــي بابــا عمــرو (حمــص )2012/3/7 ،والتــي راح ضحيتهــا  20قتي ـاً ،نتيجــة اقتحــام قــوات النظــام بســاتين بابــا عمــر
وذبــح عائلــة مؤلفــة مــن  13شــخص مــن آل الزعبــي بينهــم خمســة أطفــال.
• مجــزرة حــي عشــيرة (حمــص )2012/3/9 ،راح ضحيتهــا  224قتي ـاً ،إثــر قصــف الحــي مــدة  18ســاعة متواصلــة ،تالهــا اقتحــام
مئــات الشــبيحة للحــي صبــاح يــوم األحــد  ،2012/3/11حيــث قامــوا بتنفيــذ عمليــات اإلعــدام الميدانــي واعتقــال العشــرات مــن أبنــاء
الحــي ،واغتصــاب الفتيــات ،وذبــح الكثيــر منهــن بالســكاكين.
• مجــزرة أحيــاء كــرم الزيتــون والعدويــة والرفاعــي (حمــص )2012/3/12 ،والتــي راح ضحيتهــا  144قتيـاً ،بينهــم  28طفـاً و23
امــرأة ،نتيجــة قصــف األحيــاء بالهــاون والمدفعيــة ،ومــن ثــم اجتيــاح الحــي واعتقــال العشــرات مــن أبنــاء الحــي وتعذيبهــم مــدة
ســاعتين ،ومــن ثــم فصــل الرجــال فــي مــكان منفصــل ،واغتصــاب النســاء والبنــات القصــر وذبــح األطفــال بالســكاكين.
ويعتبــر العميــد جــودت األحمــد المســؤول المباشــر عــن هــذه الجرائــم المروعــة ،كونــه هــو الــذي أمــر بهــا ،وأشــرف علــى تنفيذهــا،
وتعــاون مــع عصابــات الشــبيحة لقتــل أبنــاء محافظــة حمــص والتنكيــل بهــم علــى أســس طائفيــة بحتــة.
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