
إثــر تعيينــه نائبــًا لرئيــس هيئــة األركان العامــة بتاريــخ 2012/1/1؛ بــدأ اســم اللــواء موفــق أســعد فــي الظهــور 
ــا وبلــودان، فــي  ــرز خــال عمليــات النظــام ضــد مناطــق القلمــون الغربــي بمــدن الزبدانــي ومضاي ــن، حيــث ب للعل

شــباط 2012، والتــي قتــل فيهــا عــدد كبيــر مــن المدنييــن، وكات اللــواء أســعد هــو قائــد تلــك الحملــة. 

وكشــف تقريــران للجنــة الســورية لحقوق اإلنســان، أحدهمــا بتاريــخ 2013/12/10 والثاني بتاريــخ 2013/12/11، 
عــن مــدى وحشــية القــوات التــي كانــت تحــت إمــرة اللــواء أســعد، فــي اقتحــام مدينــة النبــك ومــا حولهــا، باإلضافة 
إلــى الحمــات التــي قادهــا فــي كل مــن حلــب والاذقيــة عامــي 2013 و2014، والتــي ُقتــل خالهــا واعتقــل 

وهجــر آالف من الســوريين.
ونتيجــة لوحشــيته فــي التعامــل مــع المعارضيــن؛ فقــد كافــأت قيــادة النظــام اللــواء أســعد بتعيينــه رئيســًا للجنــة 
العســكرية واألمنيــة فــي حمــاه خلفــًا للــواء جمــال يونــس عــام 2015، حيــث قــاد عــدة حمــات علــى ريفــي حمــاة 
ــة، اســتخدمها فــي التجــارة باإلضافــة إلــى أعمــال  الشــمالي والشــرقي، مســتعينًا بعــدة ميلشــيات محليــة علوي
القمــع، حيــث تــورط اللــواء يونــس فــي بيــع الوقــود المهــرب مــن مناطــق تنظيــم »داعــش« فــي ريــف حمــاه 

الشــرقي إلــى مناطــق النظــام، وتورطــت قواتــه فــي عمليــات خطــف وترويــع للمدنييــن.
وعلــى إثــر ذلــك تــم نقلــه إلــى ديــر الــزور ليتســلم منصــب رئيــس اللجنــة األمنيــة والعســكرية فيهــا خلفــًا للــواء 
ــزور،  ــر ال ــة حصــار دي ــة أعمــال الفســاد واالنتفــاع مــن عملي محمــد حســن عــام 2017، حيــث اســتمر فــي مزاول
ــع النصــف  ــن، ويبي ــة التــي ترســلها األمــم المتحــدة للمدنيي ــة المــواد الغذائي إذ كان يســتحوذ علــى نصــف كمي
الثانــي بأســعار مضاعفــة، كمــا دأب علــى احتــكار تجــارة المــواد الغذائيــة واألدويــة القادمــة إلــى ديرالــزور عبــر 

المروحيــات العســكرية.
ونظــرًا لفشــله فــي فــك الحصــار المفــروض علــى مطــار ديرالــزور خــال الشــهور الســتة التــي أمضاهــا رئيســًا للجنــة 
ــدالً  ــحادة ب ــق ش ــواء رفي ــن الل ــه وتعيي ــن منصب ــاؤه م ــم إعف ــد ت ــرقية، فق ــة الش ــة والعســكرية للمنطق األمني
عنــه، وتــم وضعــه تحــت تصــرف القائــد العــام للجيــش والقــوات المســلحة، حيــث عيــن مستشــارًا لوزيــر الدفــاع بعــد 

ــع عــام 2018 ــرًا للدفــاع مطل ــوب وزي ــداهلل أي تســمية العمــاد عب
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