ولد ماهر األسد في  ،1967/12/8وهو رابع أبناء حافظ األسد.
درس الهندســة الميكانيكيــة فــي جامعــة دمشــق ،وبعــد تخرجــه التحــق بالكليــة الحربيــة ،وتــدرج فــي الرتــب
ورقــي فــي تمــوز 2017
العســكرية بســرعة حيــث تولــى منصــب قائــد اللــواء  42دبابــات فــي الفرقــة الرابعــةُ ،
لرتبــة لــواء.
في شهر نيسان من عام ُ 2018عين قائد ًا للفرقة الرابعة دبابات في الجيش السوري.
ولماهــر األســد تاريــخ دمــوي ســابق للثــورة ،حيــث شــارك بشــكل مباشــر فــي قمــع االنتفاضــة الكرديــة فــي عــام
 2004حيــث ارتكــب عناصــر الفرقــة الرابعــة
تجــاوزات كبيــرة بحــق الكــرد فــي المنطقــة
الشــمالية الشــرقية ،فضــاً عــن مــدزرة ســجن
صيدنايــا عــام .2008
ولــدى انــدالع الثــورة الســورية عــام  2011تولــت
الفرقــة الرابعــة الــدور الرئيــس فــي عمليــات
القمــع التــي ارتكبتهــا قــوات النظــام نتيجــة
لعــدة اعتبــارات ،أهمهــا :أن الفرقــة الرابعــة
هــي وريثــة ســرايا الدفــاع التــي ارتكبــت مجــازر
فــي ثمانينــات القــرن الماضــي ضــد أبناء الشــعب
الســوري وخصوصــاً فــي مدينــة حمــاه ،1982
كمــا أن أغلــب عناصــر الفرقــة الرابعــة هــم مــن الطائفــة العلويــة التــي ينحــدر منهــا بشــار وماهــر األســد.
ويعتبــر اللــواء ماهــر األســد المســؤول المباشــر عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبتهــا الفرقــة الرابعــة منــذ بدايــة
الثــورة علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن قائــد الفرقــة بشــكل رســمي حتــى نيســان مــن عــام  ،2018إذ إنــه كان
القائــد الفعلــي للفرقــة منــذ كان برتبــة عميــد.
ونتيجــة لجرائمــه المتعــددة وســجله الدمــوي ،فقــد ورد ســم اللــواء ماهــر األســد فــي تقريــر منظمــة “هيومــن
رايتــس ووتــش”” ،”Human Rights Watchالصــادر بتاريــخ  2011/12/15تحــت عنــوان “بــأي طريقــة! :مســؤولية
األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا” ،والــذي نقــل عــن أحــد المقاتلين المنشــقين مــن الجيش
الســوري ،والــذي خــدم فــي الفــوج 555
مظلييــن ،الفرقــة الرابعــة ،فــإن قائــد الفــوج
العميــد جمــال يونــس ،والــذي يتبــع مباشــرة
لماهــر األســد؛ أعطــى أوامــر شــفهية بإطــاق
النــار علــى المتظاهريــن أثنــاء انتشــار القــوات
فــي المعضميــة.
ونقــل التقريــر عــن عســكري آخر يدعــى عمران
تأكيــده أن األوامــر قادمــة مــن ماهــر األســد،
وأنــه“ :فــي البدايــة مــع بــدء المظاهــرة قــال
لنــا العميــد جمــال يونــس أال نطلــق النــار .لكــن
بعــد ذلــك بــدا وكأنــه يتلقــى أوامــر إضافيــة
مــن ماهــر .يبــدو أنــه كانــت معــه ورقــة مــا عرضهــا علــى الضبــاط ،ثــم صــوب الضبــاط بنادقهــم نحونــا وقالــوا لنــا
أن نطلــق النــار مباشــرة علــى المتظاهريــن .فيمــا بعــد قالــوا إن الورقــة كانــت فيهــا أوامــر مــن ماهــر باســتخدام
كل الوســائل الممكنــة”.
وتحدثــت صحيفــة “دي فيلــت” األلمانيــة فــي تقريــر لهــا بتاريــخ  2013/9/15عــن جرائــم ماهر األســد ،حيــث وصفته
بالمتوحــش ،وبأنــه المجــرم الــذي يلعــب دور ًا في قمع الشــعب الســوري.
ونتيجــة لتورطــه فــي هــذه االنتهــاكات والجرائــم المروعــة ضــد الشــعب الســوري ،فقــد تــم إدراج اللــواء
ماهــر األســد فــي قوائــم العقوبــات
البريطانيــة واألوربيــة والكنديــة
واألمريكيــة ،ومــن أبــرز الجرائــم
التــي ارتكبتهــا الفرقــة الرابعــة فــي
المراحــل األولــى مــن الثــورة:
 المجــازر ضــد المدنييــن مدينــة درعــاومدينــة نــوى لــدى انــدالع الثــورة فــي
آذار .2011
 المجــازر التي ارتبتها الفرقة الرابعةفــي ريــف دمشــق وخصوصــاً فــي
معضميــة الشــام ،وداريــا والقابــون
وزملــكا ودمــر ودومــا والعباســية
وحرســتا وأحيــاء جوبــر وبرزة وتشــرين.
 المجــازر التــي ارتكبتهــا الفرقــةالرابعــة فــي مدينــة حمــص ،وخصوصــاً فــي فــي أحيــاء بابــا عمــرو والخالديــة والبياضــة.
 الجرائــم التــي ارتكبهــا عناصــر الفرقــة الرابعــة فــي حمــاه وريفهــا ،وخصوصـاً فــي اقتحــام مدينــة حمــاه فــيشــهر آب مــن عــام  ،2011والحقـاً ريــف حمــاه الشــمالي والجنوبــي.
 المشــاركة فــي المعــارك التــي أدت لتهجيــر أهالــي معضميــة الشــام وداريــا ووادي بــردى والغوطــة الشــرقيةودرعــا والقنيطــرة ،والتــي نتــج عنهــا مقتــل عشــرات اآلالف وتشــريد مئــات اآلالف.
االعتقــاالت العشــوائية التــي قــام بهــا عناصــر الفرقــة الرابعــة فــي دمشــق وريفهــا بحــق عشــرات اآلالف مــن
أبنــاء الشــعب الســوري ،حيــث تــم توثيــق مقتــل المئــات منهــم تحــت التعذيــب في ســجون الفرقــة .ويعتبــر العميد
غســان بــال مديــر المكتــب األمنــي فــي الفرقــة الرابعــة المســؤول المباشــر عــن تلــك االنتهــاكات.
جديــر بالذكــر أن الفرقــة الرابعــة ضمــت ميليشــيات لــواء االمــام الحســين الشــيعي إلــى صفــوف قواتهــا بشــكل
رســمي عــام .2018

ولتمويــل جرائمــه وتشــكيل الميلشــيات الطائفيــة الرديفــة؛ يتعامــل اللــواء ماهــر األســد مــع رجــال أعمــال يمثلون
واجهــات للشــركات العمالقــة التــي يمتلكهــا هــو أو تلــك التــي التــي يمتلــك فيهــا حصصـاً كبيــرة ،ومــن أبرزهــم:
رجــل األعمــال محمــد حمشــو ،وســامر فــوز وغيرهمــا ممــن يديــرون شــركات آل األســد التجاريــة بأمــوال الشــعب
السوري.
كمــا اســتعان ماهــر األســد بمجموعــة مــن قــادة األلويــة بالفرقــة الرابعــة ،أبرزهــم :أوس أصــان ،واللــواء جمــال
دل ,،غيرهــم مــن الضبــاط الذين
يونــس ،والعميــد جــودت إبراهيــم الصافــي ،والعميــد غســان بــال ،والعقيــد غيــاث ّ
يجــب محاســبتهم علــى الجرائــم التــي ارتكبوهــا بحــق الشــعب الســوري.
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