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تــرأس ياســين ضاحــي أحــد أشــهر فــروع األمــن فــي ســورية الفــرع 235 التابــع لشــعبة المخابــرات العســكرية والمعــروف باســم 
ــرة 2016-2014. »فــرع فلســطين« خــال الفت

وكان فــي بدايــة الثــورة أحــد ضبــاط فــرع فلســطين برتبــة عقيــد ركــن، وجــرى ترفيعــه لرتبــة عميــد فــي شــهر أيــار مــن عــام 2011، 
حيــث شــارك فــي عمليــات القمــع واالعتقــال التعســفي والقتــل التــي حدثــت فــي الغوطــة الشــرقية، كمــا أشــرف علــى عمليــات 

تعذيــب المعتقليــن داخــل الفــرع والتــي راح ضحيتهــا مئــات القتلــى مــن المعتقليــن.
وفــي عــام 2012؛ تــم تعيينــه معاونــًا لرئيــس فــرع فلســطين، حيــث اشــترك مــع رئيــس الفــرع العميــد محمــد خلــوف فــي ارتــكاب 
مختلــف أعمــال القتــل والتعذيــب خــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2011 وتشــرين األول 2013، كمــا ُيعتبــر المســؤول األول عــن كافــة 
الجرائــم المرتكبــة خــال فتــرة رئاســته لفــرع فلســطين مــا بيــن شــهري نيســان مــن عــام 2014 وشــهر تشــرين األول مــن العــام 

نفســه.
وفــي هــذه الفتــرة شــارك العميــد ياســين ضاحــي باقتحــام مدينــة ســقبا بالغوطــة الشــرقية بتاريــخ 2012/6/16 والتــي أودت بحيــاة 

19 شــخص، ُقتــل منهــم 9 أشــخاص ذبحــًا بالســكاكين، إضافــة العتقــال العشــرات مــن أبنــاء المدينــة.
كمــا شــارك فــي مجــزرة مســرابا بتاريــخ 2012/7/4، والتــي أودت بحيــاة نحــو 30 شــخصًا ُقتــل معظمهــم ذبحــاً، إضافــة العتقــال 

عــدد مــن أهالــي المدينــة.
وســاهم كذلــك فــي اقتحــام كفربطنــا فــي 2012/8/29، حيــث تمركــزت قــوات النظــام واألمن العســكري عنــد مشــفى الفاتح وعند 
كازيــة الشــاالتي، وبــدأت بالقصــف العشــوائي علــى المدينــة، حيــث تــم تدميــر مســجد الرضــا وتــم اقتحــام مشــفى الفاتــح وإعــدام 
المرضــى واألطبــاء والممرضيــن فيــه، ومنهــم الممــرض »قتيبــة برهمجــي« المشــرف علــى مرضــى العنايــة حيــث تــم التمثيــل بجثتــه، 
ومــن ثــم بــدأت قــوات األمــن بحملــة تمشــيط لمنــازل المدينــة وإعــدام األهالــي بشــكل عشــوائي، حيــث التقطــت صــورة ألحــد قتلــى 
المجــزرة تظهــره مكبــل األيــدي وآثــار الطلــق النــاري فــي رأســه، كمــا تــم إعــدام »وســام محمــد علــي« أمــام عائلتــه والكتابــة 
علــى رأســه »األســد أو ال أحــد«، ووجــدت معظــم الجثــث وعليهــا آثــار تعذيــب، ثــم انســحبت قــوى األمــن بعــد ثاثــة أيــام مــن القتــل 

والحــرق والنهــب والســرقة.
جديــر بالذكــر أن العميــد ياســين ضاحــي هــو أحــد أبــرز المســؤولين عــن االنتهــاكات التــي كانــت تتــم فــي فــرع فلســطين، حيــث 
لقــي مئــات المعتقليــن  حتفهــم تحــت التعذيــب. كمــا شــارك ياســين فــي العمليــات الميدانيــة بالغوطــة الشــرقية حتــى أطلــق عليــه 
موالــو النظــام لقــب »وحــش الغوطــة« بســبب مــا قــام بــه مــن انتهــاكات، أبرزهــا المشــاركة فــي الهجــوم الكيميائــي الــذي أودى 

بحوالــي 1500 شــخص.
وبعــد مقتــل اللــواء جامــع جامــع فــي ديرالــزور، تــم تعييــن العميــد ياســين ضاحــي رئيســًا لفــرع المخابــرات العســكرية فــي ديــر 
الــزور خــال الفتــرة تشــرين األول -2013نيســان 2014، ثــم ُأعيــد إلــى دمشــق ليتولــى رئاســة فــرع فلســطين خلفــًا للعميــد محمــد 

خلــوف.

وُعيــن فــي تشــرين األول 2014 رئيســاً لفــرع المخابــرات العســكرية فــي حمــص، حيــث أســهم فــي ارتــكاب المجــازر المروعــة فــي 
حــي الوعــر المحاصــر آنــذاك، ومنــذ وصولــه إلــى رئاســة الفــرع زادت عمليــات القصــف علــى الحــي بشــكل كبيــر ممــا أدى لوقــوع 

عــدد مــن المجــازر فــي الحــي أبرزهــا: 
مجرزة بتاريخ 2014/10/15، راح ضحيتها 10 قتلى بينهم طفان وسيدتان جراء قصف الحي بأسطوانة متفجرة.  -

مجزرة بتاريخ 2014/10/25، راح ضحيتها 7 شهداء بينهم طفل جراء قصف الحي بأسطوانة غاز متفجرة.  -
ــع  ــة بأرب ــة واحــدة بينهــم 4 ســيدات جــراء قصــف الحــي بالمدفعي ــخ 2015/6/4، راح ضحيتهــا 8 قتلــى مــن عائل مجــرزة بتاري  -

أرض-أرض. صواريــخ 
مجــزرة بتاريــخ 2015/9/26، راح ضحيتهــا 18 قتيــًا منهــم 14 طفــل، وأكثــر مــن 100 إصابــة، حيــث تولــى العميــد ياســين تحديــد   -

األهــداف وتوفيــر الصواريــخ وتوقيــع أمــر إخراجهــا مــن المســتودعات.
مجــزرة بتاريــخ 2016/5/18، قــام بهــا قناصــو النظــام فــي حــي الوعــر المحاصــر بحمــص والمتمركزيــن فــي الطابــق العلــوي   -
بالمشــفى الكبيــر بالحــي، حيــث اســتهدفوا المدنييــن أثنــاء ذهابهــم إلــى الفــرن الــذي تســيطر عليــه قــوات النظــام، مــا أّدى إلــى 

ســقوط قتلــى وجرحــى واعتقــال عــدد مــن الجرحــى.
إضافــة إلــى ذلــك ُيحمــل أهالــي األحيــاء المواليــة فــي مدينــة حمــص العميــد ياســن كافــة العمليــات التفجيريــة فــي تلــك األحيــاء 
ــغ التذمــر  ــة، كميلشــيا صقــر رســتم وغيرهــا إلدخــال ســيارات مفخخــة، وبل ــث تواطــأ مــع ميلشــيات محلي ــرة رئاســته، حي خــال فت
الشــعبي درجــة دفعــت بأهالــي المنطقــة للخــروج بمظاهــرات ضــد العميــد ياســين للضغــط علــى قيــادة النظــام مــن أجــل نقلــه، ممــا 

دفــع النظــام لنقلــه إلــى شــعبة المخابــرات العســكرية فــي شــباط 2016.
والعميــد ياســين ضاحــي خاضــع للعقوبــات األمريكيــة منــذ بدايــة عــام2017، كمــا تــم إدرهجــه مــن قبــل االتحــاد األوروبــي فــي 
تمــوز 2017 ضمــن الئحــة المشــمولين بعقوبــات التهامهــم بالمشــاركة فــي تطويــر واســتخدام الســاح الكيميائــي ضــد المدنييــن، 
ــرات  ــد ياســين ضاحــي رئيســًا لفــرع المخاب ــن العمي ــك فقــد صــدر قــرار فــي شــهر تشــرين األول 2018 بتعيي وعلــى الرغــم مــن ذل

العســكرية فــي ديرالــزور.


