اللواء زهير األسد بن توفيق األسد ،هو األخ غير الشقيق لحافظ األسد.
خــدم لــدى تخرجــه مــن الكليــة الحربيــة فــي ســرايا الدفــاع والتــي كان يقودهــا رفعــت األســد ،ثــم تــدرج فــي
وعيــن قائــد ًا للفرقــة األولــى ميكانيــك.
الرتــب العســكرية حتــى وصــل إلــى رتبــة لــواء ركــن ُ
ولــدى انطــاق الثــورة الســورية ()2011؛ كان يتولــى قيــادة «اللــواء  »90فــي القنيطــرة برتبــة عميــد،
ويعــرف هــذا اللــواء باســم «الحيطــة» ويعــرف كذلــك باســم اللــواء « 90دبابــات» وهــو مســتقل عــن الفــرق
العســكرية ويتبــع مباشــرة لهيئــة األركان العامــة فــي دمشــق.
ويعتبــر اللــواء زهيــر األســد المســؤول المباشــر عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبهــا عناصــر «اللــواء  »90فــي
ريــف دمشــق الغربــي والقنيطــرة ودرعــا ،ومــن
أبرزهــا:
 -1عمليــات القتــل التــي حدثــت نتيجــة قصــف
المنطقــة التــي عرفــت باســم «مثلــث المــوت»
( منطقــة التقــاء القنيطــرة ودرعــا ودمشــق )،
إضافــة إلــى مســؤوليته عــن تدميــر ممتلــكات
األهالــي وتهجيرهــم قســر ًا.
-2مشــاركة عناصــر اللــواء قــوى األمــن فــي
اقتحــام كناكــر بريــف دمشــق الغربــي فــي
شــهر تمــوز مــن عــام  2011ممــا أدى لمقتل 11
شــخصاً وجــرح آخريــن واعتقــال أكثــر مــن 300
مدنــي.
-3االعتقــال التعســفي لعــدد كبيــر مــن أهالــي
المنطقــة المعروفــة باســم «مثلــث المــوت» ،ومبادلــة المعتقليــن بأســرى مــن شــبيحة وعناصــر قــوات النظــام
المأســورين لــدى مقاتلــي المعارضــة.
ولــدى ترفيعــه لرتبــة لــواء وتعيينــه قائــد ًا للفرقــة األولــى المدرعــة؛ مــارس اللــواء زهيــر إجرامــه بشــكل أكبــر،
وخصوصـاً فــي منطقــة ريــف دمشــق الغربــي ،حيــث فــرض اللــواء زهيــر حصــار ًا خانقـاً علــى المناطــق الخاضعــة
للمعارضــة ،ومنــع إدخــال المــواد الغذائيــة إليهــا ،واســتمرت قواتــه فــي تنفيــذ عمليــات القصــف العشــوائ على
تلــك المناطــق وحصارهــا.
كمــا أشــرف اللــواء زهيــر األســد علــى عمليــة المفاوضــات مــع ممثلــي أهالــي تلك المناطــق وباألخــص «زاكية»

و»خــان الشــيح» و»الديرخبيــة» ،حيــث هددهــم بالمزيــد مــن العمليــات العســكرية إن لــم يستســلموا
أو يخرجــوا مــن المنطقــة ،وهــو مــا تــم فع ـاً حيــث تعرضــت تلــك المنطقــة لهجــوم عنيــف مــن قبــل قــوات
النظــام ممــا أدى لمقتــل وإصابــة العشــرات مــن أهالــي المنطقــة التــي يســكنها مهاجــرون فلســطينيون إضافــة
لســوريين ،وعلــى إثــر تلــك الجرائــم تــم تهجيــر آالف المدنييــن.
ـون اللــواء زهيــر شــبكة لتهريــب
وفــي أثنــاء مشــاركته فــي العمليــات بتدمــر ومنطقــة الباديــة الســورية؛ كـ ّ
النفــط ،عبــر التعــاون منــع عناصــر تنظيــم «داعــش» ،حيــث امتلــك أكثــر مــن عشــرة محطــات وقــود فــي
محافظــة الالذقيــة.
واســتغل كــرام األســد ،ابــن اللــواء زهيــر األســد ،نفــوذ والــده للقيــام بعمليــات تشــبيح فــي القرداحــة
والالذقيــة بشــكل عــام ،حيــث عمــل علــى تســليح مقاتليــن لتنفيــذ جرائمــه ،خصوصـاً فــي منطقــة حضــر الدرزيــة
فــي ريــف دمشــق الغربــي ،كمــا زج اللــواء زهيــر بالميليشــيات الفلســطينية ومنهــا جيــش التحريــر الفلســطيني
فــي المعــارك التــي دارت فــي المنطقــة ،وقامــت عالقــة تعــاون وثيــق بيــن رئيــس قســم المخابــرات العســكرية
ســابقاً العميــد مفيــد وردة ،واللــواء زهيــر األســد فــي ارتــكاب الجرائــم ضــد المدنييــن كــون مقــر قيــادة
الفرقــة األولــى التــي يقودهــا اللــواء زهيــر تقــع فــي مدينــة الكســوة.
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