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ينحــدر مالــك عليــا مــن طرطــوس، وُيعــّد أحــد أبــرز ضبــاط الحــرس الجمهــوري، حيــث كان يعمــل كقائــد أركان فــي اللــواء 106 حــرس 
جمهــوري تحــت إمــرة العميــد محمــد خضــور عــام 2011

 ولــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية عــام 2011؛ شــارك عليــا فــي اجتيــاح مــدن الغوطــة الشــرقية وباألخــص مدينــة دومــا فــي شــهر 
نيســان مــن العــام نفســه، حيــث أشــرف علــى عمليــات اللــواء 106 حــرس جمهــوري الذيــن اقتحمــوا مدينــة دومــا بالغوطــة بعــد 

حصــار دام عــدة أشــهر، وأســفرت العمليــة عــن مقتــل نحــو 100 مدنــي، واعتقــال أكثــر مــن 5000 شــخص.
ومــارس عناصــر الحــرس الجمهــوري تحــت إمــرة مالــك عمليــات اإلعــدام الميدانــي علــى الحواجــز، إضافــة إلــى حمــات المداهمــة 
واالعتقــال وتدميــر الممتلــكات العامــة والخاصــة وســرقة الذهــب والمحــات التجاريــة ســواء فــي المدينــة أو فــي المزارع المنتشــرة 

حــول الغوطــة.
وفــي منتصــف عــام 2012؛ تــم إرســال العميــد مالــك عليــا مــع عناصــر قــوات الحــرس 106 حــرس جمهــوري إلــى مدينــة حلــب، حيــث 
ســاعد قائــده العميــد محمــد خضــور فــي قيــادة الفــوج، ويتحمــل مــع محمــد خضــور المســؤولية المباشــرة عــن الجرائــم التــي تــم 

ارتكابهــا فــي حلــب. 

وفــي شــهر شــباط 2013؛ اســتلم العميــد مالــك عليــا قيــادة اللــواء 106 حــرس جمهــوري، والــذي تمركــز بشــكل أساســي بالقــرب 
مــن مخيــم حنــدرات والليرمــون، واســتمر بهــا حتــى نهايــة عــام 2016، حيــث قــاد قــوات الحــرس الجمهــوري الموجــودة فــي حلــب 
خــال الهجــوم األخيــر علــى األحيــاء الشــرقية مــن المدينــة، والــذي أفضــى إلــى تهجيــر أهالــي حلــب مــن األحيــاء الشــرقية وقتــل 

حوالــي 1370 قتيــل مدنــي خــال الفتــرة 2016/12/23-2016/11/15.
وفــي أواخــر كانــون الثانــي 2017؛ أصــدر بشــار األســد قــرارًا بتشــكيل الفرقــة 30 حــرس جمهــوري، علــى أن تضــم كافــة القــوات 

العاملــة فــي حلــب وتمــت تســمية اللــواء زيــد صالــح قائــدًا لهــا، والعميــد مالــك عليــا رئيــس أركانهــا.
وفــي تشــرين األول 2017 تمــت تســمية العميــد مالــك عليــا قائــدًا للفرقــة 30 حــرس جمهــوري خلفــًا للــواء زيــد صالــح، كمــا ُعيــن 

فــي نهايــة العــام نفســه رئيســًا للجنــة األمنيــة والعســكرية بحلــب.
وفيما يلي أبرز المجازر التي ارتكبتها قوات الحرس الجمهوري تحت إشراف العميد مالك عليا:  

مجزرة فرن الوليد، حي الحيدرية )حلب، 2012/12/2( والتي راح ضحيتها 9 قتلى وعشرات الجرحى.
 مجزرة فرن اإلدلبي، حي بستان القصر )حلب، 2012/12/3( والتي راح ضحيتها 20 قتيًا وأكثر من 100 جريح.

مجزرة حي جب القبة )حلب، 2013/1/9(، والتي راح ضحيتها 27 قتيًا نتيجة القصف الصاروخي.
مجزرة حي جبل بدرو )حلب، 2013/2/18( والتي راح ضحيتها 45 قتيًا نتيجة قصف الحي براجمات الصواريخ.

مجزرة قرية المالكية )حلب، 2013/2/27( والتي راح ضحيتها 70 قتيًا من النساء واألطفال بعد حرق منازلهم.
مجزرة قرية عزيزة )حلب، 2013/4/4( والتي راح ضحيتها 22 شابًا تم إعدامهم ميدانياً.

مجــزرة حــي الصاخــور )حلــب، 2013/4/16( والتــي راح ضحيتهــا 33 شــابًا ُألقيــت جثثهــم فــي المنطقــة الواقعــة بيــن إشــارات الشــيخ 
خضــر واشــارات الميــدان فــي حــي الصاخــور.

مجــزرة قريــة رســم النفــل )حلــب، 2013/6/21( والتــي راح ضحيتهــا 192 قتيــًا أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال والشــيوخ الذيــن تــم 
إعدامهــم ميدانيــاً. 

مجزرة قرية المزرعة )حلب، 2013/6/22( والتي ضحيتها أكثر من 70 شابًا تم إعدامهم ميدانيًا ورميهم في اآلبار. 
مجزرة حي الفردوس )حلب، 2014/1/7( والتي  راح ضحيتها 28 قتيًا بينهم 3 أطفال و5 سيدات.


