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فــي تشــرين األول مــن عــام 2012 أصــدر بشــار األســد قــرارًا بتعييــن اللــواء أحمــد بللــول قائــدًا للقــوى 
الجويــة والدفــاع الجــوي، خلفــًا للــواء عصــام حــاق، وذلــك لمــا ُعــرف عنــه مــن نزعــة إجراميــة ووالء 
مطلــق للنظــام الــذي كان ُيعــد آنــذاك لحملــة قصــف جــوي بالمقاتــات والمروحيــات ضــد المــدن والبلــدات 

والقــرى الثائــرة.
ــى  ــد دأب عل ــار األس ــام 2012؛ إال أن بش ــد ع ــة للتقاع ــن القانوني ــول الس ــوغ بلل ــن بل ــم م ــى الرغ وعل
ــذ حمــات القصــف الجــوي  ــذي مارســه فــي تنفي ــدور الرئيــس ال ــك العــام، نظــرًا لل ــذ ذل ــه من ــد ل التجدي
وتشــريد الماييــن مــن الســوريين، خاصــة وأن ســاح الطيــران كان المتســبب األكبــر فــي حركــة النــزوح 

ــة للمناطــق المحــررة.  ــى التحتي ــر البن القســري وتدمي
ويعتبــر اللــواء أحمــد بللــول المســؤول الرئيــس، بالشــراكة مــع طيــاري وماحــي وفنيــي القــوى الجويــة، 
فــي قتــل مئــات آالف الســوريين وتهجيــر الماييــن وتدميــر المناطــق اآلهلــة بالســكان، كمــا يشــترك فــي 
ــي كان  ــي، والت ــران الحرب ــي تمــت بواســطة الطي ــة الت المســؤولية عــن الهجمــات  باألســلحة الكيميائي

آخرهــا مجــزرة الغوطــة فــي شــهر نيســان مــن عــام 2018.
واللــواء بللــول مســؤول كذلــك عــن كافــة الجرائــم التــي ارتكبتهــا الفرقــة )20( قــوى جويــة، وباألخــص 
الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا فــي الغوطــة الشــرقية، حيــث كانــت الطائــرات تنطلــق مــن مطــار الضميــر 
العســكري مــزودة بالقذائــف العنقوديــة الحارقــة والفوســفورية، والقذائــف والخزانــات المحرقــة 

المحشــوة بالنابالــم، والقنابــل الفراغيــة، وبقذائــف تحــوي غــازات ســامة.

كمــا يعتبــر أحــد المســؤولين الرئيســين عــن توفيــر التســهيات لســاح الجــو الروســي، وتنســيق عمليــات 
قصــف مقاتاتــه للمناطــق اآللهــة بالســكان، وتوفير األســلحة المحرمة دوليــاً، والتي كانــت تخزن بمطاري 
ــى عــن اســتامها  ــة خاصــة تتول ــر« و«الســين« فــي مســتودعات تشــرف عليهــا مجموعــة فني »الضمي
وتخزينهــا وتحميلهــا علــى الطائــرات، وتتبــع لقائــد الفرقــة الجويــة )20( بمطــار »الضميــر« اللــواء الطيار 
بســام حيــدر، الــذي كان ينفــذ األوامــر الصــادرة إليــه مــن مديــر إدارة المخابــرات الجويــة اللــواء جميــل 
الحســن وقائــد القــوى الجويــة اللــواء أحمــد بللــول، بمــا فــي ذلــك تحديــد الطياريــن وتكليفهــم بمهــام 
القصــف، بشــكل مباشــر فــي مطــار الضميــر وبشــكل غيــر مباشــر مــن مطــار الســين عبــر قائــد اللــواء 17 

العميــد الطيــار محمــد ديبــو.
يذكــر أن اللــواء أحمــد بللــول خاضــع العقوبــات البريطانيــة  والكنديــة  واألمريكيــة بســبب مســؤوليته 
عــن عــدد كبيــر مــن الجرائــم واالنتهــاكات التــي ارتكبهــا بحــق الشــعب الســوري. وفيمــا يلــي نمــاذج 

عــن المجــازر التــي ارتكبهــا الطيــران الحربــي والمروحــي تحــت إشــرافه:
تفاصيل المجزرة التاريخ  المكان  المدينة  م 

ــًا  ــه 18 قتي ــارب، راح ضحيت ــة األت ــارب : 2012/10/31 القصــف الجــوي للفــرن اآللــي فــي مدين حلــب األت
ونحــو 35 جريــح.

القصــف الجــوي لمزرعــة الشــيفونية بريف دمشــق، راح ضحيته  ريف دمشق : »الشيفونية« 2012/11/1 
16 قتيــًا.

القصف الجوي لبلدة حارم بريف إدلب، راح ضحيته 70 قتيًا. حارم : 2012/11/2  إدلب 
القصــف الجــوي لبلــدة أوتايــا بالغطــة الشــرقية، راح ضحيتــه 26  ريف دمشق :  »أوتايا« 2012/11/13 

قتيــًا.
راح  حمــاة،  بريــف  حلفايــا  ببلــدة  الخبــز  أفــران  ألحــد  الجــوي  القصــف  حلفايا : 2012/12/23  حماه 

قتيــًا.  93 ضحيتهــا 
القصــف الجــوي لمحطــة النــورس للوقــود ببلــدة المليحة بريف دمشــق  ريف دمشق المليحة 2013/1/2 

راح ضحيتهــا 75 قتيــًا.
ــا أدى  ــيخون، م ــان ش ــة خ ــي مدين ــامة ف ــواد س ــي بم ــف الصاروخ القص  2017/4/4 خان شيخون   إدلب 

ــخصاً. ــارب 90 ش ــا يق ــل م لمقت
ــى  ــارين عل ــاز الس ــوي غ ــرة تح ــل متفج ــة )MI-8( برامي ــاء مروحي إلق ريف دمشق »دوما« : 2018/4/7 
مدينــة دومــا، مــا أدى إلــى مقتــل 80 شــخصًا مــن النســاء واألطفــال كانــوا مختبئيــن فــي األقبيــة التــي 

تــم اســتخدامها كماجــئ أثنــاء القصــف.

يضــاف إلــى هــذه القائمــة المئــات مــن المجــازر الناتجــة عــن عمليــات القصــف التــي ارتكبهــا ســاح الجــو، 
وجميعهــا موثــق عبــر مقاطــع فيديــو وملفــات نصيــة تثبــت الوقائــع والتفاصيــل.

https://youtu.be/AE7KHStszo0 :أوتايا  
https://youtu.be/Doge0NaS9Fc :حلفايا  
https://youtu.be/9FgVjb9V3UI :المليحة  

https://youtu.be/0bJw84eXALs :خان شيخون  
https://youtu.be/ffVsYYl_r7U :دوما

 ترتيبه في العقوبات البريطانية 218
  ترتيبه في العقوبات الكندية 220

https://youtu.be/h0-Qn4IHucw :األتارب  
https://youtu.be/jQUGFFqcS_o :الشيفونية  

https://youtu.be/kcepYxzwukI :حارم  

https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0701.aspx
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/722433/syria.pdf
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