
ــذي شــغل  ــن العمــاد المتقاعــد علــي أصــان ال ــه اب ــع أوس أصــان بنفــوذ فــي المؤسســة العســكرية كون يتمت
منصــب رئيــس هيئــة األركان العامــة فــي الجيــش والقــوات المســلحة الســورية، وينتمــي آل أصــان لنفــس 

القبيلــة التــي ينتمــي لهــا حافــظ األســد. 
وكان علــي أصــان أحــد الشــخصيات الرئيســية التــي أمنــت انتقــال الســلطة لبشــار األســد بعــد وفــاة حافــظ األســد 

ــة مــازم أول مهنــدس. ــة برفقــة باســل األســد برتب ــة الحربي عــام 2000، وقــد تخــرج أوس مــن الكلي
وفــي عــام 2011 كان أوس أصــان قائــدًا للــواء 40 دبابــات التابــع للفرقــة الرابعــة برتبــة عميــد، حيــث شــاركت 

ــا، وارتكبــت العديــد مــن االنتهــاكات خــال تلــك االقتحامــات،  قواتــه فــي اقتحــام مــدن معضميــة الشــام وداري
وخاصــة منهــا؛ معضميــة الشــام التــي وقعــت ضحيــة أعنــف حمــات عناصــر الفرقــة الرابعــة والمخابــرات الجويــة 
ــات العســكرية  ــل اقتحامهــا باآللي ــن قب ــم تطويقهــا ومحاصرتهــا مــدة أســبوعين متتالي ــث ت )2011/5/9(، حي
الثقيلــة والدبابــات، وأســفرت العمليــة عــن اعتقــال نحــو ألفــي شــخص مــن أبنــاء المدينــة التــي تــم اقتحامهــا مــرة 
أخــرى فــي آذار 2013، وقتــل فــي تلــك العمليــة نحولــي ألفــي مدنــي بينهــم أكثــر مــن 60 ســيدة و100 طفــل، 

وتجــاوز عــدد المصابيــن 3000 جريــح بينهــم عــدد كبيــر ممــن أصيــب بإعاقــات دائمــة.
ويتحمــل اللــواء أوس أصــان المســؤولية )باالشــتراك مــع اللــواء جمــال يونــس والعميــد جــودت الصافــي، فضــًا 
ــر  ــذاك، حيــث يشــير تقري ــات( عــن المجــازر التــي ارتكبــت آن ــدًا للفــوج 42 دباب ــذي كان قائ عــن ماهــر األســد ال
ــأي طريقــة!:  ــوان »ب منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش««Human Rights Watch«، )15/2011/12( بعن
مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا« ، إلــى ممارســات قــوى النظــام تحــت إمــرة 
ــة الشــام ممــا أضطــر أهلهــا ألكل أوراق الشــجر  ــة معضمي ــى مدين ــل عل ــم وطوي أصــان فــي فــرض حصــار دائ
ومــا توفــر لهــم، وقامــت قواتــه بقنــص كل مــن يحــاول الخــروج أو الدخــول إليهــا، كمــا ارتكبــت مجــزرة فــي 
المدينــة بتاريــخ 2012/8/1 راح ضحيتهــا 86 شــخصاً، واســتهدفتها بمجــزرة أخــرى فــي أيلــول مــن عــام 2012 
ــرى فــي آب 2012، والتــي راح  ــا الكب ــل خالهــا حوالــي 80 شــخص، باإلضافــة إلــى مــا ُيعــرف بمجــزرة داري ُقت

ضحيتهــا أكثــر مــن 700 شــخص بينهــم أطفــال ونســاء وعوائــل كاملــة.
كمــا كان لعناصــر الفرقــة الرابعــة الــدور األكبــر فــي تهجيــر وقتــل أهالــي حــي القابــون، الــذي تــم تطويقــه ومــن 

ثــم اقتحامــه باآلليــات الثقيلــة فــي تمــوز 2011، واعتقــال نحــو 1500 شــخص مــن أهالــي الحــي.
وتكــررت االنتهــاكات فــي عمليــة أخــرى عــام 2012، حيــث شــهد الحــي عمليــات قصــف عشــوائي مــن قبــل دبابــات 
الفرقــة الرابعــة واســتمرت الحملــة حوالــي خمســة أيــام أدت لتهجيــر أكثــر مــن %90 مــن أهلــه وتجريــف قســم 
منــه، ومقتــل 100 شــخص علــى األقــل، واعتقــال مئــات آخريــن، إصافــة لعمليــات الســرقة والتعفيــش، كمــا تــم 

تدميــر البنيــة التحتيــة والصناعيــة فــي الحــي بالكامــل.
وفــي تمــوز 2012؛ اقتحــم عناصــر اللــواء 40 دبابــات حــي نهــر عيشــة، بعــد قصفــه بقذائــف الدبابــات واألســلحة 

الرشاشــة الثقيلــة، ممــا أدى لمقتــل وإصابــة عــدد كبيــر مــن أهالــي الحــي.
وشــارك اللــواء 40 دبابــات بقيــادة أوس أصــان فــي عمليــات اقتحــام درعــا، وبانيــاس، والزبدانــي، متســببًا فــي 
مقتــل اآلالف مــن المدنييــن. كمــا شــارك فــي اقتحــام حــي بــرزة وتشــرين، ومــدن ريــف دمشــق كحرســتا وســقبا، 

وضاحيــة قدســيا والهامــة ووادي بــردى مطلــع عــام 2017.
ونتيجــة لــدوره الرئيــس فــي عمليــات القتــل وارتــكاب االنتهــاكات المروعــة بحــق المدنييــن، فقــد خضــع اللــواء 

ــة. ــات البريطاني ــة والعقوب ــات األوربي ــة والعقوب ــات األمريكي أوس أصــان للعقوب
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد تــم تعيينــه عــام 2015 نائبــًا لقائــد الفرقــة الرابعــة ليتابــع أعمالــه اإلجراميــة فــي 
مختلــف المناطــق التــي انتشــرت بهــا وحــدات الفرقــة الرابعــة، ثــم ُعيــن فــي نهايــة عــام 2016 قائــدًا للفيلــق 

الثانــي. 
ويتمتــع بدعــم كبيــر مــن قبــل روســيا، حيــث ُأشــيع أن بشــار أراد إقالتــه مــن قيــادة الفيلــق إال أن روســيا أمــرت 
بإعادتــه علــى الفــور، وذلــك فــي ظــل انتشــار شــائعات تفيــد بتجهيــز روســيا للــواء أصــان لخافــة بشــار األســد.
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