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 البراميل المتفجرة وماهيتها :

استخدم النظام السوري البراميل المتفجرة وهي في حقيقتها عبارة عن  قنبلة ، تأتي على نوعين ، إّما بـ قالب معدني أو اسمنتي ، 
مزّودة بـ مروحة دفع في الخلف ، و صاعق ميكانيكي في رأس المقدمة ، يولد التفجير عن طريق التصادم ،  بـ سعات مختلفة ، تصل 

ً ، و لها حوامل على األطراف ، تساعد في رفعها و وضعها في الطائرة500حتى    .  لتر تقريبا

المادة المحشوة هي مادة التي ان تي المتفجرة يضاف إليها مواد نفطية ، مهمتها العمل على اندالع حرائق ، و أن تزيد في مساحة 
امتدادها ، و يضاف أيضاً قصاصات معدنية ، لكي تكون شظايا ، تحدث أضرار مادية ، كما تتنّوع  اصاباتها عند البشر ، حسب ما 
تصيب بهم ، فـ تولد الحروق ، و ربما فقدان أعضاء ، و إن كان االنسان قريباً ، أو كان طفالً ، قد تصل إلى درجة قتله ، عدا عن 

ضغط االنفجار الذي يحدث ، و الصوت المهول المرافق  ، و من ثم القيام برميها من الطائرات المروحية و العمودية ، وقد لجأ النظام 
السوري لذلك ألن كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ ، و هي ذات أثر تدميري كبير حيث تعتمد على مبدأ السقوط الذاتي بوزن 

 . يتجاوز احيانا الربع طن

 

 آثار البراميل المتفجرة :

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تعتبر البراميل المتفجرة أسلحة عشوائية بامتياز ، الهدف من ورائها القتل و التدمير العشوائي ، وقد 
استخدمت القوات الحكومية بحسب دراسة استقصائية قامت بها الشبكة السورية لحقوق اإلنسان  شملت مختلف المحافظات السورية   

 % من الضحايا 95 طفل و أكثر من  189 مواطن أكثر بينهم قرابة ال 947 برميال متفجرا أودت بحياه  مااليقل عن 1370أكثر من 
 . هم  مدنيين و هذا دليل قاطع على أنها أسلحة عشوائية تهدف إلى القتل و القتل فقط

 مبنى مابين منزل و مدرسة و 5400و قد أحدثت تلك البراميل المتفجرة أثرا تدميريا واسعا تسبب في دمار و تضرر  مااليقل عن 
مسجد و كنيسه ، وماتزال آثار الحفر الواسعة التي خلفتها تلك البراميل في عدة محافظات سورية موجودة حتى اللحظة و أغلبها ضمن 

 . أحياء سكنية

 

 استخدام البراميل المتفجرة :

 القت طائرتان مروحيتان أطفال  اثر القاء طائرتين مروحيتين عدة براميل 30/11/2013في محافظة حلب و في يوم السبت بتاريخ 
 مواطنين من أبناء البلدة و أصيب 10 قتل على الفور 3متفجرة على سوق تجاري مكتظ في مدينة الباب بحلب و ذلك قرابة الساعه 

 العشرات بجروح .

-10-7قامت القوات الحكومية خالل الحمله العسكرية التي شنتها القوات الحكومية ضد مدينة السفيرة في محافظة حلب من تاريخ 
 برميل ، إضافة إلى أحياء 300  بعملية تدمير شبه كامل للمدينة ، حيث تم قصف المدينة بمااليقل عن 2013-10-30 إلى 2013

  .  2/3/2013داخل مدينة حلب نفسها كحي الصاخور كما استهدفت بلدة خان العسل بتلك البراميل المتفجرة بتاريخ 

 قامت القوات الحكومية بعمليات عقابية بحق األهلي 2013-3-4في محافظة الرقة التي سيطرت عليها قوات المعارضة بتاريخ 
 برميل متفجر ،كما استخدمتها القوات الحكومية في الهجوم ضد فصائل المعارضة المسلحة حيث قصفت 15فقصفت المدينة بأكثر من 

 براميل بمعدل برميل كل عشر 3 برميل متفجر ، ويتم قصف المحافظة شهريا بشكل دروي بأكثر من 25 بأكثر من 14محيط الفرقة 
 . يامأ

كما قصفت احياء حمص المحاصرة بشكل كثيف جدا بالبراميل المتفجرة حيث قدر فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان في محافظة 
 .  برميل100حمص استهداف تلك األحياء بأكثر من 

 برميل متفجر ، 150ما في محافظة ادلب فقد نالت مدينة أريحا القسم األعظم من البراميل المتفجرة حيث قصفت وحدها بقرابة ال أ
 .   تلتها مدينة معرة النعمان باإلضافة إلى مدينة جسر الشغور و قرية حيش وقرية بسنقول وقرية البارة بلدات متعددة في ريف ادلب



 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 

www.syrianhr.org 

البراميل 
 المتفجرة

4 

 

محافظة ريف دمشق تقصف بمعدل أسبوعي بمااليقل عن برميل واحد مخلفا ورائه مجزرة و مقتل عائالت بأكملها ، وقد سجلنا معدل 
 ويتركز القصف على الغوطة الشرقية كمدينة دوما و أيضا على الغوطة الغربية اَ  براميل شهري5وسطي في ريف دمشق يقدر ب 

 .كمدينة داريا و معضمية الشام

كما تعرضت بلدات عديدة في ريف مدينة حماة الشرقي لهجمات متعددة بواسطة البراميل المتفجرة ومن أكثر المدن التي عانت سكانها 
 . كثيرا من البراميل المتفجرة مدينة حلفايا في ريف حماة

 بعدد 16/9/2013وامتد االستخدام الواسع االنتشار للبراميل المتفجرة كي يشمل المنطقة الشرقية فقد قصفت مدينة البوكمال بتاريخ 
 . من البراميل المتفجرة وألحقت دمارا واسعا وخسائر فادحة

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان : " إن الصمت الدولي المطبق على استخدام هكذا أنواع من األسلحة التي 
اليمكن بحال من األحوال أن يكون من ورائها أي هدف عسكري دقيق و في ذلك تهديد حقيقي و انهيار لعدة مبادئ رئيسية في القانون 

 ." الدولي اإلنساني

 

  : الملحقات و المرفقات

أبزر الفيديوهات و الصور التي توثق استخدام القوات الحكومية للبراميل المتفجرة و الضحايا والدمار الناتج عنها وذلك في مختلف 
 : المحافظات السورية

 يوهات تصور براميل تم إلقاؤها من الطيران الحربي و لم تنفجردفي

 2013-1-21المكان : إدلب – مدينة جسر الشغور التاريخ : 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u4J9Knz26tU
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 2013-1-24المكان : إدلب – بلدة حيش التاريخ : 

 

 

 2013-1-31المكان : حلب – حي الصاخور التاريخ : 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=M32v-QVW2o4
http://www.youtube.com/watch?v=0JFOXsKHcew


 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان
 

www.syrianhr.org 

البراميل 
 المتفجرة

6 

 2013-6-24المكان : حماه – الريف الشرقي التاريخ : 

 

 

 2013-7-8المكان : إدلب – بلدة بسنقول التاريخ : 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UoOsDo3-Rs
http://www.youtube.com/watch?v=qBkdwJdHa_s
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 2013-7-31المكان :إدلب – بلدة البارة  التاريخ : 

 

 

 2013-8-5المكان : ريف دمشق – مدينة يبرود التاريخ : 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YEEDZNN6IiY
http://www.youtube.com/watch?v=iAnR4X1FCHM
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 2013-9-16المكان : دير الزور – مدينة البوكمال التاريخ : 

 

 

 2013-10-11المكان : حلب – مدينة السفيرة  التاريخ : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=w4xETJ3zEWM
http://www.youtube.com/watch?v=tZqX2JGnkKw
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 فيديوهات تصور لحظة إطالق البراميل المتفجرة من الطيران الحربي

 2013-4-13المكان : إدلب – بلدة أريحا التاريخ : 

 

  

 2013-8-1المكان : إدلب – جبل الزاوية التاريخ : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lgXC5IgzkZw
http://www.youtube.com/watch?v=qJkbvABpePM
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 2013-8-21المكان : إدلب – بلدة أريحا التاريخ : 

 

 

 2013-8-25المكان : إدلب – بلدة مرعيان التاريخ : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DM9lPSOiXhE
http://www.youtube.com/watch?v=JrHuHNu3hCM
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 2013-9-20 – بلدة كفر نبودة التاريخ : ةالمكان : حما

 

 

 2013-9-27جبل األربعين التاريخ :  المكان : إدلب –

 

https://www.youtube.com/watch?v=uxdMB3OBZHE
http://www.youtube.com/watch?v=Hyn1U7L3nXw
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 2013-10-2 – بلدة مورك التاريخ : ةالمكان : حما

 

 

 2013-10-10المكان : حلب – مدينة السفيرة التاريخ : 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wDlggpC0Lnc
http://www.youtube.com/watch?v=qfyMfvVmiHs
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 2013-10-27المكان : حلب – مدينة السفيرة التاريخ : 

 

 

: آثار  الدمار جراء القصف بالبراميل المتفجرة

 30/11/2013حلب : مدينة الباب : بتاريخ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2cBDMB5wseg
http://youtu.be/S85Wg2A6YEI
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صور آلثار الدمار الهائل الذي حل في المدينة  

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQmEtX0R5VjdhRUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBQUFOU2NNaW1mSjQ/edit?usp=sharing
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 2013-1-15المكان : الالذقية – بلدة جبلة التاريخ : 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Bj18tlYYKBd0JkMWo4SHZxUk0/edit?usp=sharing
http://www.youtube.com/watch?v=NMcd5Jf1qVA
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 2013-6-8المكان : الرقة – مدينة الطبقة التاريخ : 

 

 

االستنتاجات : 

. تؤكد الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بأن القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف  أفراد مدنيين عزل ،  وبالتالي 1
فإن القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها 

ارتكتبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جرئم جريمة حرب وقد توفرت فيها كافة األركان . 

. إن الهجمات العشوائية التي قامت بها القوات الحكومية تعتبر بمثابة انتهاك للقانون اإلنساني الدولي العرفي، ذلك أن القوات 2
الحكومية أطلقت قذائف على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجهها إلى هدف عسكري محدد. 

. إن تلك الهجمات، وال سيما عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات 4
بهم أو في إلحاق الضرر الكبير باألعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على االعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً  جدا إذا ما 

قورن بالفائدة العسكرية المرجوة. 

. إن حجم القصف المنهجي الواسع المتكرر ،  ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها ، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة 5
المنسقة للهجمات اليمكن أن يكون ذلك إال بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة . 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KZ1HZTUPDv8
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ات : ـالتوصي

 :إلى الحكومة السورية

. التوقف الفوري عن كافة انتهاكات حقوق االنسان. 1

. احترام التزاماتها الدولية المتمثلة بحماية المدنيين وقت الحرب، واحترام قواعد القانون الدولي االنساني والقانون الدولي لحقوق 2
اإلنسان. 

 

مجلس حقوق اإلنسان : 

. مطالبة مجلس األمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في تجاه مايحصل ألبناء الشعب السوري من قتل واعقتال 1
واغتصاب وتهجير . 

. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القتل . 2

. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية واألخالقية عن ما يحصل ألطفال سورية . 3

ايالء اهتماما و جدية أكبر من قبل مجلس حقوق اإلنسان تجاه الوضع الكارثي لذوي الضحايا في سوريا .  .4

 

مجلس األمن : 

. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية . 1

. تحذير الحكومة السورية من تداعيات السلوك العنيف و القتل الممنهج و ارسال رسائل واضحة في ذلك . 2

 

الجامعة العربية : 

. الطلب من مجلس حقوق اإلنسان واألمم المتحدة من إعطاء قضة وقف القتل اليومي حقها من االهتمام والمتابعة. 1

. االهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية و المتابعة الدائمه و محاولة االهتمام ورعاية ذوي الضحايا 2
ورعايتهم نفسيا و ماديا و تعليميا . 

. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية  الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من االستمرار في توفير 3
الغطاء و الحماية الدولية و الساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري  وتحميلهم المسؤولية األخالقية والمادية عن كافة 

 .تجاوزات الحكومة السورية

 

  :لجنة التحقيق الدولية

على لجنة التحقيق الدولية التوقف عن تصوير النزاع و كأنه بين طرفيين متساويين بالجرائم و القوة و مركزية القرار ، وأن تصف 
الجرائم كما وقعت ودون تخفيف من حدتها ألغراض سياسية ، كما يتوجب على اللجنة زيادة كوادرها المختصين بالشأن السوري نظرا 

 .لحجم الجرائم التي ترتكب يوميا مما يمكنها من توثيق أوسع وأشمل
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