يعتبر اللواء علي أسعد من أبرز الضباط الذين يحظون بثقة بشار األسد باعتباره أحد عالقته بالمجلس العلوي األعلى.
ولــدى انــدالع االحتجاجــات الســلمية فــي مــارس 2011؛ كان علــي أســعد يشــغل منصب ـاً قيادي ـاً فــي «الفرقــة  »15قــوات خاصــة
المتمركــزة فــي الســويداء ،بقيــادة اللــواء محــي الديــن منصــور .
ونظــر ًا لخلفيتــه الطائفيــة؛ ارتكــب علــي أســعد انتهــاكات واســعة بحــق المدنييــن فــي محافظــة درعــا ،حيــث شــارك فــي اقتحــام
منطقــة اللجــاة فــي ريــف درعــا الشــمالي الشــرقي مــع مجموعــات مــن الفرقــة التاســعة والفرقــة الخامســة ،كمــا أشــرف علــى
العمليــات العســكرية التــي قــام بهــا «الفــوج  »127التابــع للفرقــة  15فــي درعــا ،والتــي قــام عناصرهــا بإطــاق النار علــى المدنيين
بشــكل مباشــر.
ونقــل تقريــر منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش» (  ) 2011/12/15تحــت عنــوان «بــأي طريقــة! :مســؤولية األفــراد والقيــادة عــن
«وجــه
الجرائــم ضــد اإلنســانية فــي ســوريا» شــهادة لعنصــر خــدم مــع الكتيبــة الثالثــة ،بالفــوج  127فــي الفرقــة  ،15قــال فيهــاُ :
ـي األمــر بإطــاق النــار علــى المتظاهريــن عــدة مــرات ،لكنــي كنــت أطلــق فــي الهــواء بمــا أننــي كنــت أعــرف أنهــم أنــاس عادييــن
إلـ ّ
وليســوا إرهابييــن .مــن أمرونــا بذلــك هــم العقيــد عمــاد عبــاس والرائــد زيــاد عبــد اهلل شــدود .قــاال إننــا نحــارب جماعــات إرهابيــة
وأن علينــا التخلــص منهــم .قالــوا لنــا أن نقتــل أي شــخص نــراه فــي الشــارع دون أن نســأله أيــة أســئلة».
وأكــد تلــك الشــهادة المــازم أول أحمــد الخلــف ،والــذي تحــدث فــي بيــان انشــقاقه مــن «الفــوج  »127عــن الممارســات االجراميــة
التــي قــام بهــا عناصــر الفــوج فــي درعــا.

وفــي عــام ُ 2013عيــن اللــواء علــي أســعد قائــد ًا للفرقــة  ،15حيــث ضاعــف مــن إجرامــه محافظتــي الســويداء وردعــا ،ويعتبــر
المســؤول المباشــر عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبهــا عناصــر الفرقــة  ،15وخاصــة منهــا االنتهــاكات التــي ارتكبهــا عناصــر حاجــز
حميــدة الطاهــر ،فــي درعــا المحطــة .ونظــر ًا لــدوره اإلجرامــي فــي خدمــة النظــىام فقــد تــم تعيينــه عــام  2016رئيس ـاً اللجنــة
األمنيــة والعســكرية فــي محافظــة الســويداء خلف ـاً للمحافــظ عاطــف النــداف.
وفــي عــام  2017شــاركت «الفرقــة  ،»15تحــت قيــادة اللــواء علــي أســعد ،فــي معــارك حــي المنشــية إلــى جانــب قــوات «حــزب
اهلل» اللبنانــي والفرقــة الرابعــة ،ووقــع بينــه وبيــن العميــد وفيــق ناصــر خــاف كبيــر ،حيــث طالــب اللــواء علــي بقيــادة العمليــات
بــدالً مــن «حــزب اهلل» ،مهــدد ًا باالنســحاب مــن المواجهــات ،إال أن وفيــق ناصــر هــدده بالقتــل إذا ســحب قواتــه مــن المنطقــة.
وفــي عــام  2018شــاركت «الفرقــة  »15فــي العمليــات العســكرية بدرعــا ،والتــي أدت إلــى مقتــل وإصابــة عــدد مــن أهالــي
المحافظــة ،وانتهــت بتوقيــع اتفاقيــات مصالحــة مــع قــوات النظــام.
ويعتبــر اللــواء علــي أســعد مســؤوالً عــن الجرائــم التــي ارتكبهــا تنظيــم «داعــش» بالتواطــؤ معــه فــي محافظــة الســويداء بتاريــخ
 ،2018/7/25وذلــك بســبب قيامــه بصفتــه رئيسـاً للجنــة األمنيــة والعســكرية فــي الســويداء بســحب أســلحة أهالــي ريــف الســويداء
الشــرقي دون مبــرر قبــل هجــوم تنظيــم الدولــة بعــدة أيــام ممــا ســمح للتنظيــم بارتــكاب مجــزرة فــي المدينــة وريفهــا الشــرقي،
وذلــك فــي عمليــة قتــل جماعــي أســفرت عــن ســقوط نحــو  215قتي ـاً وأكثــر مــن  300جريــح ،واختطــاف نحــو  40شــخصاً بينهــم
نســاء وأطفــال.
ولــم يكتــف اللــواء علــي أســعد بســحب الســاح مــن أهالــي المنطقــة؛ بــل إنــه أمعــن بالتواطــؤ فــي ارتــكاب الجريمــة ،مــن خــال
منــع إرســال مــؤازرات مــن قــوات النظــام إلــى القــرى التــي اقتحمهــا عناصــر «داعــش» حتــى وقــت متأخــر مــن تاريــخ .2018/7/25
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قتل الحقاً في معارك جسر الشغور
شاهد اللواء علي أسعد يتحدث عن التقية التي يؤمن بها https://youtu.be/i4ZHVut8LgA
اللواء علي أسعد يتحدث بشكل طائفي في زيارة ألحد مواقع الفرقة :15
/https://www.facebook.com/100013273093875/videos/458071531311946
زيارة اللواء جمعة الجاسم لفوج حرس الحدود السادس https://youtu.be/HoMLEJWMLqI :

