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ــف  ــك بري ــة النب ــي مدين ــن العســكري ف ــم األم ــًا لقس ــج رئيس ــازن الكن ــي آذار 2011؛ كان م ــلمية ف ــات الس ــدالع االحتجاج ــدى ان ل
دمشــق برتبــة عقيــد ركــن، حيــث تــورط فــي ارتــكاب جرائــم وانتهــاكات واســعة بحــق المدنييــن، ممــا دفــع بكتائــب الفــاروق إلــى 
اســتهدافه فــي محاولــة اغتيــال نجــا منهــا، ممــا زاده شراســة ورغبــة فــي االنتقــام، حيــث قــاد مجزرتــي النبــك وحــي التفــاح علــى 

طريــق ديــر عطيــة )2013( والتــي راح ضحيتهمــا المئــات مــن الســوريين قتــًا وحرقــًا بينهــم عــدد كبيــر مــن النســاء واألطفــال.
ووفقــًا لتقريريــن للجنــة الســورية لحقــوق االنســان أحدهمــا بتاريــخ 2013/12/10 والثانــي بتاريــخ 2013/12/11، فــإن مــازن الكنــج 
أّمــن التغطيــة العســكرية واألمنيــة لقــوات النظــام والميلشــيات العراقيــة المســاندة، أبرزهــا لــواء »ذو الفقــار«، القتحــام مدينــة 
النبــك بعــد حصارهــا مــدة 13 يومــاً، حيــث أشــرف مــازن علــى قصــف المنطقــة، ونشــر قناصــة مــن المخابــرات العســكرية والميلشــيات 

الشــيعية، ومــن ثــم تنفيــذ عمليــات تصفيــة ميدانيــة نتــج عنهــا مقتــل 399 مدنيــًا منهــم 98 طفــًا.

كمــا مــارس كنــج االبتــزاز بحــق مئــات العوائــل مــن أجــل إطــاق ســراح أبنائهــم المعتقليــن، والــذي كان هــو مــن يقــوم باعتقالهــم 
عبــر إشــرافه المباشــر علــى كافــة الحمــات التــي كانــت ُتشــن فــي منطقــة القلمــون الشــرقي، وكان يتقاضــى أتــاوات ماليــة مــن 
ــة فــي المنطقــة لضمــان عــدم اســتهدافهم أو اتهامهــم بمعارضــة النظــام، وفــرض فــي  ــة والصناعي أصحــاب المنشــآت التجاري
الوقــت ذاتــه ضرائــب علــى كافــة المــواد الغذائيــة والطبيــة، وأرغــم أصحــاب المنشــآت علــى دفــع رواتــب شــهرية لــه. كمــا مــارس 

تجــارة اآلثــار المســيحية التــي كان عناصــره يســرقونها مــن متحــف ديــر عطيــة ويلصقــون التهمــة بفصائــل المعارضــة.
ويعتبــر العميــد مــازن مســؤوالً عــن مقتــل خمســة ركاب وجــرح عشــرين آخريــن كانــوا يســتقلون باصــًا مدنيــًا قادمــًا مــن الحســكة 
باتجــاه دمشــق، حيــث تــم قصفــه تحــت جســر النبــك لــدى تعطلــه ممــا  أدى لمقتــل خمســة ركاب هــم: بييــر جوزيــف رشــو، ونيروتــا 

جميــل أوشــانا، ومحمــد المحمــد، وعبدالقــادر أحمــد العلــي، وعبدالرحمــن صالــح الخلــف. 
ــذي تــم نقلــه  ــد ياســين ضاحــي ال ــزور خلفــًا للعمي ــر ال ــد مــازن رئيســًا لفــرع األمــن العســكري بدي ــن العمي وفــي نيســان 2014؛ ُعي
لدمشــق ليتــرأس فــرع فلســطين، وفــي ديــر الــزور دأب مــازن كنــج علــى ممارســة عمليــات تهريــب المــواد الغذائيــة مــع تنظيــم 
»داعــش«، حيــث كانــت عمليــات التهريــب تتــم غــرب المدينــة، كمــا اُتهــم باغتيــال شــخصيات مــن المعارضــة وحتــى مــن المناوئيــن 
لــه فــي صفــوف النظــام، ومنهــم علــى ســبيل المثــال: عبدالباســط حميــدة قائــد ميلشــيا الشــعيطات المواليــة للنظــام والــذي اغتيــل 
فــي ديرالــزور عــام 2015، وذلــك بعــد أيــام مــن تعرضــه للضــرب مــن قبــل عناصــر العميــد مــازن، ودار الحديــث عــن تــورط مديــر مكتــب 

العميــد مــازن الكنــج المســاعد وجيــه فــي تفخيــخ ســيارة عبــد الباســط.
وفــي آب 2015؛ ُعيــن مــازن الكنــج رئيســًا لفــرع األمــن العســكري بحمــاة، حيــث أوكلــت إليــه مهمــة مســاندة التدخــل الروســي مــن 
خــال فــرع األمــن العســكري، والتنســيق مــع قــادة اللجــان األمنيــة والعســكرية بحمــاة لتجهيــز مقــرات وأماكــن للقــوات الروســية 

فــي عمــوم المحافظــة.
ــل القــوات  ــة 2016( وســام الشــجاعة الفــذة مــن قب ــج )نهاي ــازن الكن ــح م ــم من ــدوره فــي دعــم التدخــل الروســي؛ ت ونتيجــة ل
الروســية، علمــًا بــأن كنــج يرتبــط بعاقــة وثيقــة مــع  عمــر رحمــون عــراب المصالحــات مــع قــوات النظــام، وكان لــه دور رئيــس فــي 

تهجيــر أهالــي حلــب الشــرقية نهايــة عــام 2016.
وفــي مطلــع 2018 ُعيــن مــازن رئيســًا لفــرع األمــن العســكري فــي حلــب، كمــا تــم تكريمــه مــرة أخــرى مــن قبــل القــوات الروســية 
فــي شــهر أذار 2018، وظهــر العميــد مــازن برفقــة عمــر رحمــون فــي مدينــة تــل رفعــت بريــف حلــب الشــمالي بتاريــخ 2018/3/31.


