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جيب مالحقة اجملرمني وحماسبتهم ال استقباهلم
زايرة علي مملوك وحممد ديب زيتون وصمة عار 

رسالة إىل قادة االحتاد األورويب

نشر عدد من الصحف واملواقع اإليطالية يف بداية شهر متوز اجلاري عدة أخبار عن زايرة سرية قام هبا مدير 
املخابرات اإليطالية ألربتو مانينيت هناية األسبوع املاضي دمشق، لعقد اجتماع سري مع الرئيس احلايل بشار 
األسد، وقد وردت إىل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مزاعم تُفيد بقيام السلطات اإليطالية استقبال 

اللواء حممد ديب زيتون، وعن قيام السلطات األملانية استقبال علي مملوك.

اللواء علي مملوك هو:
أحد مؤسسي إدارة املخابرات اجلوية ومديرها بني عامي 2003 - 2005، وبعد املؤمتر القطري العاشر 
حلزب البعث الذي انعقد خالل من 6 - 9 حزيران عام 2005 عينه “بشار األسد” مديراً إلدارة 
املخابرات العامة )أمن الدولة(، وترأس مكتب األمن الوطين بعد تفجري خلية األزمة يف عام 2012، وهو 

مكتب ُيشرف على كل األجهزة األمنية، ويتبع يف مجيع أعماله مباشرة لرئيس اجلمهورية.
 - اجلوي  األمن  لقوى  العامة  )املخابرات  وهي  األربعة  األمنية  األجهزة  عمل  على  مملوك  علي  يشرف 
املخابرات العسكرية - واملخابرات العامة ألمن الدولة - واملخابرات العامة لألمن السياسي( من خالل 

ترأسه ملكتب األمن الوطين.
 اللواء حممد ديب زيتون هو:

مستشار مقرب من بشار األسد ويرتأس حالياً شعبة املخابرات العامة )أمن الدولة(، وكان من الشخصيات 
اليت فاوضت فصائل املعارضة يف اتفاقيات اهلدن اليت شهدهتا حمافظة محص، كما أنه عضو يف مكتب 

األمن القومي.
كان يرتأس شعبة األمن السياسي العام قبل آذار/2011، كما قام زيتون بتسيري أمور وزارة الداخلية 

بتاريخ 29 مارس 2010 بتكليف من رئيس اجلمهورية.
وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان منذ آذار/2011 وحىت متوز/2016 مقتل ما اليقل عن 11826 

شخصاً بسبب التعذيب داخل مقرات أفرع األجهزة األمنية، وقد توزعت على النحو التايل: 
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املخابرات العامة لقوى األمن اجلوي: قتل فيها 3078 شخصاً بسبب التعذيب.
املخابرات العامة العسكرية: قتل فيها 5987 شخصاً بسبب التعذيب.

شعبة املخابرات العامة )أمن الدولة(: قتل فيها 1819 شخصاً بسبب التعذيب.
املخابرات العامة لألمن السياسي: قتل فيها 942 شخصاً بسبب التعذيب.

بناء على ذلك فإن كاًل من علي مملوك وديب زيتون متورطان بشكل صارخ ابرتكاب جرائم ضد 
اإلنسانية وجرائم حرب حبق مواطنني من الشعب السوري، عرب ارتكاب أفعال التعذيب، أو عرب 
القسري  السماع هبا وعدم اختاذ مايكفي من اإلجراءات ملنعها، وغري ذلك من جرائم اإلخفاء 

والعنف اجلنسي والقتل خارج نطاق القانون، وهي جرائم التسقط ابلتقادم.

لقد انتهكت كل من السلطات األملانية واإليطالية قانون االحتاد األورويب1* القاضي إببعاد وعدم 
استقبال شخصيات متورطة ابنتهاكات حقوق اإلنسان يف سوراي، وعلى رأسها علي مملوك.

كنا أنمل أن تقوم السلطات األملانية واإليطالية ابعتقال اجملرمني ومساعدة الشعب السوري على 
ال  أراضيها،  إىل  وصلوا  ابعتبارهم  حماكمها  يف  العاملي  القضائي  االختصاص  مبوجب  حماسبتهم 
وإىل مجيع  السوري،  اجملتمع  إىل  رسالة خاطئة  ترسل  بذلك  إهنا  وتوديعهم،  ابستقباهلم  تقوم  أن 

الدكتاتورايت حول العامل، وتعزز اإلفالت من العقاب، وتدعم شرعية اجلماعات املتشددة.

EU law enforcing this ban; COUNCIL DECISION 2011/782/CFSP *1

This was repealed and replaced by COUNCIL DECISION 2012/739/CFSP
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