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فــي عــام 2010 كان محمــد زمرينــي ضابطــًا فــي فــرع مخابــرات القنيطــرة أو مــا ُيعــرف باســم »فــرع سعســع« التابــع للمخابــرات 
ــار فــي الجــوالن  العســكرية، حيــث اشــتهر بتجــارة المخــدرات والتهريــب عبــر الحــدود مــع إســرائيل عبــر خطــوط وقــف إطــاق الن

المحتــل.
وقــد جمــع زمرينــي ثــروة طائلــة جــراء تلــك التجــارة، اشــترى فيهــا عــددًا كبيــرًا مــن العقــارات واألراضــي فــي ريــف دمشــق الجنوبي، 

وكان يســاعده فــي التغطيــة علــى جرائــم التهريــب المقــدم ســمير الحســين الضابــط فــي فــرع التحقيق العســكري.
وفــي عــام 2011، ُعيــن محمــد زمرينــي رئيــس فــرع األمــن العســكري فــي مدينــة حمــص، حيــث ولــغ فــي ممارســات الفســاد المالــي 
ــرز فــي قمــع االحتجاجــات الســلمية، حيــث أعطــى أوامــر مباشــرة لعناصــر مفــرزة األمــن العســكري  ــدور األب ــه ال واإلداري، وكان ل
الموجــودة فــي الرســتن بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن المعتصميــن حــول المفــرزة )أيــار 2011( مــا أدى إلــى مقتــل 18 شــخصًا مــن 

المتظاهريــن العــزل مــن أهالــي مدينــة الرســتن. 
كمــا مــاس عناصــر األمــن العســكري تحــت إمرتــه عمليــات االعتقــال العشــوائي علــى الحواجــز التابعــة لفــرع األمــن العســكري، ومــن 

ثــم ابتــزاز أهالــي المعتقليــن فــي فــرع األمــن العســكري بحمــص مقابــل إطــاق ســراحهم. 
ــخ  ــة بتاري ــات األوربي ــى الئحــة العقوب ــد محمــد عل ــم إدراج العمي ــد ت ــال القمــع بمحافظــة حمــص؛ فق ونظــرًا لتورطــه فــي أعم
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وورد توثيــق لجرائــم العميــد محمــد زمرينــي فــي تقريــر لمنظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« صــدر فــي عــام 2012، تحــت عنــوان 
ــارس/آذار 2011«،  ــذ م ــورية من ــال الس ــز االعتق ــي مراك ــري ف ــاء القس ــب واالختف ــفي والتعذي ــال التعس ــب: االعتق ــة التعذي »أقبي
ــة ،  ــات البريطاني ــة فــي الئحــة العقوب ــات المالي ــر، كمــا ورد اســمه فــي القائمــة الموحــدة للعقوب الصفحــات 45 و46 مــن التقري

والتــي قضــت بتجميــد أيــة أرصــدة لــه فــي المملكــة المتحــدة.
وفــي شــهر تمــوز 2016، أصــدرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز«  تقريــرًا« حّمــل فيــه أقربــاء الصحفيــة األمريكيــة مــاري كولفيــن النظام 
الســوري مســؤولية قتــل ابنتهــم، وفــي 2016/7/9 تــم رفــع دعوى رســمية تحمــل الرقــم »Case 1:16-cv-01423« أمــام محكمة 
فيدراليــة فــي العاصمــة األمريكيــة واشــنطن حيــث اتهــم أقربــاء الصحفيــة عشــرة مســؤولين ســوريين مــن ضمنهــم العميــد محمــد 
زمرينــي بتهمــة قتــل الصحفيــة مــاري كولفيــن فــي حــي بابــا عمــرو فــي 2012/1/22 باإلضافــة لقتــل المصــور الصحفــي الفرنســي 

ــليك. ريمي أوش
ويعتبــر زمرينــي مــن أكثــر ضبــاط النظــام إثــارة للجــدل، حيــث تعــرض إلصابــة فــي منطقــة تلبيســة بريــف حمــص الشــمالي فــي أيــار 
2011، كمــا تــم اعتقالــه مــن قبــل المخابــرات الجويــة لفتــرة وجيــزة فــي حمــص إثــر اتهامــه بإطــاق معتقليــن أمنييــن نظيرمبالــغ 
ماليــة، ثــم ُأفــرج عنــه بأوامــر مــن القصــر الجمهــوري، وتــم تعيينــه رئيســًا لفــرع التدريــب فــي شــعبة المخابــرات العســكرية. ولــدى 
ــذي ســيطر علــى  ــات بدمشــق عــام 2015؛ أقــام زمرينــي عاقــات مشــبوهة مــع تنظيــم »داعــش« ال ــه رئيســًا لفــرع الدوري تعيين
منطقــة مخيــم اليرمــوك بجنــوب دمشــق، حيــث اتهــم بتســهيل دخــول المســاعدات الغذائيــة للتنظيــم وتأميــن طبابة عناصــر التنظيم 

داخــل مشــافي دمشــق.
ومــن خــال عملــه فــي فــرع الدوريــات بدمشــق يعتبــر العميــد محمــد زمرينــي مســؤوالً عــن كافــة االنتهــاكات التــي وقعــت فــي 

مدينــة دمشــق وريفهــا، وُيعــد مــن أبــرز المشــاركين فــي جرائــم االغتيــال واالعتقــاالت العشــوائية التــي وقعــت آنــذاك.
ومــن أبــرز المجــازر التــي شــارك العميــد محمــد زمرينــي فــي ارتكابهــا؛ مجــزرة ســاحة الســاعة )2011/4/18( بحمــص والتــي قتــل 
ــى بالجرافــات  ــم نقــل الجرحــى والقتل ــة، ومــن ث ــار عليهــم مــدة نصــف ســاعة متواصل فيهــا نحــو 500 شــخص جــراء إطــاق الن

وســيارات القمامــة للدفــن فــي مقابــر جمايــة ال يعــرف مكانهــا حتــى اآلن. 


