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وىي مؤسسة مستقمة عف كافة  (NGO) منظمة غير حكومية :  لحقوق اإلنسانBiratîإن مؤسسة التآخي 
,  وىي مؤسسة تعمؿ عمى نشر ثقافة حقوؽ اإلنساف ورصد انتياكاتيا  ) 1/1/2013)الجيات والييئات تأسس في 

. ومناصرة المدافعيف عنيا وترسيخ مفاىيـ التعايش السممي في المناطؽ ذات التنوع القومي والديني في سوريا
 .ويسعى لتمكيف المرأة حقوقيًا ومينيًا كما يعمؿ عمى تعزيز حماية حقوؽ الطفؿ

تعمؿ مؤسسة التآخي لحقوؽ اإلنساف داخؿ سوريا ولدييا ستة مكاتب رسمية في شماؿ وشماؿ شرؽ سوريا في 
وتنتشر شبكتيا  (, تؿ أبيض (سرى كانيو), رأس العيف(قحطانيو)كوباني, الحسكة, قامشمي, تربسبيو )كؿ مف 

. لرصد وتوثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف في كافة المدف السورية

تعمؿ المؤسسة عبر برنامجيا الخاص برصد وتوثيؽ انتياكات حقوؽ اإلنساف عمى توثيؽ كافة االنتياكات 
عداد ممفات مقاضاة جنائية عف الجرائـ المرتكبة في سوريا بالتعاوف مع منظمات دولية . المرتكبة في سوريا وا 

 

 2016 لحقوؽ اإلنساف Biratîمحفوظة لصالح مؤسسة التآخي  الحقوؽ  جميع©

  التكييؼ, أو الترجمة لغايات أو تقارير أخرى في إعادة استخدامو أو نسخ ىذا التقرير, 

.  لحقوؽ اإلنسافBiratîمؤسسة التآخي  مف مسبقاً  خطياً  إذناً  يتطمب

:  بػ  االتصاؿ ُيرجى آخر استفسار ألي أو اإلذف لطمب
Email:  Info@Fraternity-sy.org 

Tel:004915218533632 
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 كافة عن مستقمة مؤسسة وىي( NGO )حكومية غير منظمة : اإلنسان لحقوق Biratî التآخي مؤسسة إن
 ورصد اإلنسان حقوق ثقافة نشر عمى تعمل مؤسسة وىي )  1/1/2013 )في تأسس والييئات الجيات

 والديني القومي التنوع ذات المناطق في السممي التعايش مفاىيم وترسيخ عنيا المدافعين ومناصرة , انتياكاتيا
. الطفل حقوق حماية تعزيز عمى يعمل كما ومينياً  حقووياً  المرأة لتمكين ويسعى. سوريا في

 في سوريا شرق وشمال شمال في رسمية مكاتب ستة ولدييا سوريا داخل اإلنسان لحقوق التآخي مؤسسة تعمل
 شبكتيا وتنتشر ( أبيض تل ,(كانيو سرى)العين رأس ,(وحطانيو )تربسبيو وامشمي, الحسكة, كوباني, )من كل

. السورية المدن كافة في اإلنسان حقوق انتياكات وتوثيق لرصد

 االنتياكات كافة توثيق عمى اإلنسان حقوق انتياكات وتوثيق برصد الخاص برنامجيا عبر المؤسسة تعمل
عداد سوريا في المرتكبة . دولية منظمات مع بالتعاون سوريا في المرتكبة الجرائم عن جنائية مقاضاة ممفات وا 

 

 2016 اإلنسان لحقوق Biratî التآخي مؤسسة لصالح محفوظة الحقوق جميع ©

  التكييف, أو الترجمة لغايات أو أخرى تقارير في استخدامو إعادة أو التقرير, ىذا نسخ 

. اإلنسان لحقوق Biratî التآخي مؤسسة من مسبقاً  خطياً  إذناً  يتطمب

 : بـ  االتصال ُيرجى آخر استفسار ألي أو اإلذن لطمب

Email:  Info@Fraternity-sy.org 

Tel:004915218533632 
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: المحتويات 

 ممخص تنفيذي -1

 المنيجية -2

 الخمفية -3

 الحيثيات -4

 التوصيات -5

 : المرفقات  -6

  ووائم اسمية لمقتمى والجرحى في واعدة بيانات مؤسسة التآخي لحقوق اإلنسان عمى مووعيا الرسمي
http://fraternity-sy.org/ar/database 
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  :ممخص تنفيذي 

( 13) استمارة توثيق ضحايا وتمى وجرحى وعبر  ( 155 )أن مؤسسة التآخي في ىذا التقرير المستند إلى 
مقابمة مباشرة مع الضحايا الجرحى وذوي الضحايا القتمى تسمط الضوء عمى استيداف تنظيم الدولة اإلسالمية 

  لمنطقة مأىولة بالمدنيين بالقرب من المواوع األمنية 2016 تموز 27المعروف إعالميًا بتنظيم داعش بتاريخ 
وكذلك بعض ىيئات اإلدارة الذاتية المدنية حيث مووع التفجير يبعد عن ىذه / مركز األسايش/لمشرطة المدنية 
إمرأة وجرح ما ال  / 14/ أطفال  و / 10/ وتياًل مدنيًا بينيم ( 72 )متر خمف التفجير  / 100/ المراكز حوالي 

مدنيًا آخرين  / 177/ يقل عن 
ونظرًا لتمتع تنظيم داعش بالمستويات اإلدارية الكاممة ويتمتع بصيغ وانونية واضحة تؤكد عمى ىيكمية محددة 

لمقادة وبناًء عمى استمرار التنظيم في شن ىجماتو االنتحارية بشكل ممنيج في إطار النزاع المسمح الغير دولي 
". األعمال اإلرىابية"أو " التدابير اإلرىابية "يشير القانون الدولي اإلنساني عمى وجو التحديد ويحظر 

تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التيديد أو "عمى أنو  (33المادة ) اتفاوية جنيف الرابعة وتنص
ضد األشخاص الذين " أعمال اإلرىاب "(4المادة ),  في حين يحظر البروتوكول اإلضافي الثاني "اإلرىاب

واليدف الرئيسي ىو التأكيد عمى . يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن االشتراك في  األعمال العدائية
وجوب عدم تعريض األفراد أو السكان المدنيين لمخضوع لعقوبات جماعية, والتي تفضي, من بين أمور أخرى, 

 .إلى وجود حالة من الرعب
ووفقا لمبروتوكولين اإلضافيين التفاويات جنيف, تحظر األفعال التي تيدف أيضا إلى نشر الرعب بين السكان 

وتحظر . ال يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفيم ىذا وكذا األشخاص المدنيون محاًل لميجوم. "المدنيين
 من البروتوكول 51المادة )" أعمال العنف أو التيديد بو الرامية أساسًا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين

. ( في البروتوكول الثاني13 من المادة 2األول, الفقرة
:  وفي إطار التحقيقات التي قامت بيا المؤسسة عبر فريؽ باحثييا ترى

مدنيًا واستيدفت العممية الشرطة المدنية وىـ بحسب القانوف  ( 72 )أدت ىذه العممية  االنتحارية إلى مقتؿ -1
 .الدولي عناصر مدنييف

مدينة القامشمي محاطة بخط دفاعي مف قبؿ وحدات الحماية الشعبية و حواجز أمنية تابعة لالسايش عمى -2
الطرؽ الرئيسية مما يعني صعوبة دخوؿ االنتحاري إلى المدينة مف الخارج و يرجح تنفيذ العممية مف قبؿ 

 خمية نائمة تابعة لتنظيـ الدولة اإلسالمية مف داخؿ المدينة 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
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طنا والذي أدى / 14/العدد الكبير لمضحايا المدنييف يعود إلى كمية المواد المتفجرة المستخدمة في التفجير -3
أي عدـ / التركسات والباكرات/الى ىدـ أربعة بنايات بالكامؿ وكذلؾ الوسائؿ  البدائية في رفع االنقاض 

وجود فرؽ فنية مختصة إلنقاذ الضحايا مف تحت األنقاض  وكذلؾ الى ازدحاـ ىذه المنطقة بالمدنييف 
 كونيا مكتظة بالمحالت التجارية وكذلؾ انفجار خزانات الوقود لمشاحنة 

 .قمة الكوادر الطبية والتجييزات و المواد الطبية في مشافي قامشمي عامة  فاقـ وضع الضحايا-4

خمفت العممية اإلرىابية قمقًا كبيرًا في أوساط المدنييف نتيجة تمكف عناصر تنظيـ داعش مف تجنيد أو إرساؿ -5
 .عناصره إلى عمؽ المناطؽ اآلمنة

بنايات سكنية اضرار / 10/محال تجاريا بشكؿ كامؿ وحوالي / 20/تضرر نتيجة ىذا التفجير حوالي -6
مختمفة منيا أربعة بنايات  سويت باألرض  تمامًا 

 



 

 6 مدينة المحبة تحت نار اإلرهاب: قامشلو

:   المنيجية 

  اعتمد فريق باحثي مؤسسة التآخي لحقوق اإلنسان عمى التحقيق الميداني والمقاءات المباشرة مع
مقابالت مباشرة مع الجرحى في مدينة وامشمي  ( 13 )وعبر  (األسايش )عناصر من ووات الشرطة المدنية 

استمارة توثيقية لمضحايا القتمى  (155 )ومقابالت مباشرة مع أىالي الضحايا القتمى في بيوتيم وعبر 
والجرحى تم تعبئتيا عبر تمك المقاءات من وبل فريقنا وزيارات ميدانية إلى المشافي العامة والخاصة في 

مدينة وامشمي وام بيا فريقنا وبحسب إفاداتيم حول الواوعة وتصريحات من الجيات الرسمية ومعمومات من 
مخفر األسايش كما تم التواصل مع مؤسسة عوائل الشيداء التابعة لإلدارة الذاتية والمشافي الخاصة في 

المدينة و باإلضافة لمعمومات تم رصدىا و توثيقيا من خالل األىالي ومعاينة مكان العممية في بحث 
. ميداني شامل وام بو باحثوا وراصدو المؤسسة 

  ضخامة العممية خمفت أضرار مادية بالغة في المنطقة المستيدفة وُيعتقد أنو اليزاؿ ىناؾ بعض الضحايا
تحت األنقاض لـ نتمكف مف الحصوؿ عمى معمومات عنيـ ولـ تستطع الجيات المعنية الوصوؿ إلييـ لتراكـ 

 الدمار الذي خمفتو العممية

 التي تعصؼ بالمنطقة وقمة األحداثواجيت الفريؽ صعوبة بالغة إلى أف تـ إعداد ىذا التقرير نظرًا لتسارع 
الموارد المتاحة إلجراء تحقيقات أعمؽ في ىذه العمميات كما أف ىناؾ المباالة واضحة مف عدة منظمات دولية 

مكاناتيا الذاتية ألداء اتقدـ لفريقنا احتياجاتو وتعتمد المؤسسة دومًا عمى مو مختصة بحقوؽ اإلنساف ال ردىا وا 
 .واجبيا تجاه الضحايا في ضماف حصوليـ يومًا ما عمى محاكمات عادلة لكؿ المتورطيف في زىؽ أرواحيـ
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 : ة ــيــلفـــــــــــخ

القامشمي مدينة سورية ذات غالبية كردية تقع في جية الشماؿ الشرقي عمى الحدود مع تركيا حيث تقابؿ مدينة 
. نصيبيف التركية ذات الغالبية الكردية السريانية, تتبع إداريًا لمحافظة الحسكة ويمر بالمدينة نير الجقجؽ

, وبعد انطالؽ النزاع 2007 نسمة وذلؾ حسب إحصاء 88,000بمغ عدد سكاف المدينة دوف نواحييا حوالي 
 والعمميات العسكرية التي شيدتيا معظـ المدف السورية شيدت المدينة حالة نزوح كبيرة 2011السوري في آذار 

 ليتجاوز عدد 2014مف حمص وحماه وحمب ودير الزور والحسكة حتى مف كوباني أياـ ىجوـ داعش أيموؿ 
اآلشورييف / ألؼ نسمة حسب إحصائيات غير رسمية, ويقطنيا خميط مف األكراد والسرياف500سكانيا   

حيث  .تؿ حميس, عامودا, القحطانية: وتعد القامشمي مركز منطقة تتبعيا النواحي التالية. والعرب واألرمف
 كيمومترًا عف جباؿ طوروس التي تقع في جنوبو ويحّدىا  10تعتبر منطقة خصبة زراعيًا ألنيا ال تبعد أكثر مف 

ومف الجنوب الشرقي ناحية تؿ حميس ومف الغرب ناحية عامودا أما  (تربو سبيو  )مف الشرؽ ناحية القحطانية 
-مف الشماؿ فمدينة نصيبيف التركية, حيث يفصؿ بيف مدينتي القامشمي ونصيبيف الخط الحدودي السوري

  ـ451, بينما يبمغ ارتفاعيا عف سطح البحر بػ 2 كـ38التركي فقط,  وتبمغ مساحة المدينة دوف نواحييا بػ 
 وبعد إعالف الكرد السورييف سيطرتيـ عمى مناطؽ تواجدىـ تقمصت سيطرة النظاـ السوري 2012عاـ 

وحكومتو وانحصرت في المربع األمني والمطار المدني فييا فقط وتشكمت اإلدارة الذاتية الديمقراطية بزعامة 
حزب االتحاد الديمقراطي وىي بمثابة حكومة مصغرة تتبع ليا ىيئات إدارية بمثابة وزارات تدير الشؤوف المدنية 

 وىي الشرطة المدنية  كما تحمييا خارج المنطقة األسايشفي المنطقة وتحفظيا أمنيًا في داخؿ المدف قوات 
وأيضًا قوات السوتورو التي يديرىا المكوف السرياني  HPC وقوات حماية المجتمع YPG ,YPJ قوات

. المسيحي وىي غير القوات ذات التسمية المشابية وتتبع لمنظاـ السوري
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  :يات ــيثـــالح

حوالي الساعة التاسعة / البمكون/نسكن في بيت آجار بالقرب من مركز التفجير وود كنا عمى البرندا  )
( 2016-7-27والربع من صبيحة يوم األربعاء الموافق في 

عامًا وىي تصف الفاجعة التي أصابتيم إثر / 29/تقول السيدة تياني عيسى الزرير البالغة من العمر 
العممية االنتحارية بعيون دامعة وصوت مرتعش   

 /  2016-7-27/ ففي صبيحة يـو األربعاء الموافؽ السابع والعشريف مف شير تموز لعاـ ألفيف وستة عشر 
دقيقة صباحًا استيدؼ انتحاري ُيعتقد بانتماءه لتنظيـ الدولة / 9.15/ وفي  تماـ الساعة التاسعة والربع صباحا 

الحي الغربي مف مدينة قامشمي عمى طريؽ عامودا عند جامع  (داعش)اإلسالمية المعروؼ اختصارًا باسـ 
وىي الشرطة المدنية الكردية التي أسستيا اإلدارة  )قاسمو عمى بعد أمتار قميمة مف مركز األسايش الغربي 

الذاتية الديمقراطية المعمنة مف قبؿ مجموعة مف األحزاب السياسية أكبرىا حزب االتحاد الديمقراطي  ويوجد في 
. منطقة االستيداؼ أيضًا ىيئات اإلدارة الذاتية الديمقراطية

أما الذين كانوا نائمين وأيقظتيم شدة التفجير كانوا نائمين بسالم ومنيم السيد جوان حجي محمد البالغ من 
 والرعب والذىول حوالي الساعة التاسعة وعشرون دويقة  صبيحة يوم األسىفيقول بكامل / 25/العمر 
 عمى صوت انفجار ضخم اىتز المنزل عمى استيقظنا وبينما كنا نائمين 27/7/2016/ الموافق في األربعاء

إثره وتطايرت الشبابيك واألبواب وجميع الزجاج الموجود في المنزل وأصابنا حالة من اليمع والخوف 
والصدمة وخاصة لدى األطفال 

وبحسب ما أفادت لنا عناصر مف األسايش في مدينة قامشمي فإف العممية تمت بشاحنة كبيرة,طويمة,لونيا 
أزرؽ وأحمر في المقدمة والصندوؽ ذو لوف أبيض كانت مخصصة لنقؿ األغناـ  

بحسب معاينة فريؽ راصدينا فإف المنطقة مأىولة بالسكاف المدنييف وتعتبر مركزًا لمعبور والنشاط التجاري 
. إضافة لوجود الدوائر الرسمية المذكورة

 عناصر األسايش في إفادتيـ لنا أف الشاحنة كاف يقودىا انتحاري يبمغ مف العمر حوالي عشروف ربيعا وأضافت
 /داعش/ذو شعر طويؿ ينتمي إلى تنظيـ الدولة اإلسالمية في العراؽ والشاـ  

وبناًء عمى معاينة مكاف التفجير مف قبؿ فريقنا فإنو خمؼ ىذا حفرة بعمؽ متر ونصؼ تقريبا بدائرة قطرىا 
خمسة عشرة مترا تقريبا  
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امرأة   / 14/   أطفال و / 10/  شخصا بينيم  / 72/  خمفت ىذه العممية االنتحارية مقتل ما ال يقل عن 
 دفعت ىذه العممية التخاذ اإلدارة الذاتية سمسمة مف العقوبات شخصا من المدنيين/ 177/ وجرح ماال يقل عن 

قالة عدد كبير مف قياديي األسايش وشرطة المرور الكردية  وىو  (الترافيؾ  )بحؽ عناصرىا وقيادييا فقد تـ تسريح وا 
يعود إلى احتماؿ اف يكوف إىماؿ وضعؼ في اإلجراءات األمنية والذي إدى إلى وصوؿ االنتحاري إلى الموقع 

: المستيدؼ حيث أصدرت بيانًا صحفيًا جاء فيو 

 بياف صادر عف القيادة العامة لقوات آساييش روجآفا

إلى الصحافة والرأي العاـ 

تـ إعفاء مجموعة مف الضباط , عمى خمفية التفجير اإلرىابي الذي ضرب الحي الغربي لمدينة قامشمو
: والمسؤوليف األمنييف في مؤسسة اآلساييش مف مياميـ وىـ 

. (عبد الباسط محمد كوتي)مدير مؤسسة مرور روجآفا  . 1
. (شيخموس أحمد أحمد)مسؤوؿ أمف الحواجز في آساييش روجآفا  . 2
. (عبداهلل محمد السعدوف  )المتحدث الرسمي بإسـ آساييش روجآفا  . 3

 مميوف ليرة مف مخصصات قوات اآلساييش كمساىمة في إعادة إعمار المباني 200وقد تـ تخصيص 
. 2016/ 27/7المتضررة في محيط التفجير اإلرىابي الذي استيدؼ الحي الغربي بتاريخ 

إننا كقوات آساييش روجآفا نعاىد شعبنا وبإصرار تاـ عمى توفير األمف واألماف وبذؿ الغالي والنفيس حفاظًا 
. عمى حياة المواطنيف وممتمكات الشعب مف اإلرىاب الذي ييدد العالـ بأسره

http://www.asayish.org/?p=7868 
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 الذاتية, لإلدارة التابعة األسايش محمية مف قوات ألنيا آمنةتعتبر المنطقة المستيدفة وفؽ وجية نظر ساكنييا 
 الى ىدـ أدىطنا مف المتفجرات والذي / 14/استخدمت في ىذه العممية حسب إفادات عناصر األسايش لنا كمية  

أي عدـ وجود فرؽ فنية / التركسات والباكرات /األنقاض بنايات بالكامؿ وكذلؾ الوسائؿ  البدائية في رفع أربعة
  وكذلؾ الى ازدحاـ ىذه المنطقة بالمدنييف كونيا مكتظة بالمحالت األنقاض الضحايا مف تحت إلنقاذمختصة 

التجارية وكذلؾ انفجار خزانات الوقود لمشاحنة وىو ما يفسر وصوؿ آثار التفجير إلى مناطؽ بعيدة عف موقع 
التفجير  

 عامًا والذي يسكف مقابؿ شارع مفتوح باتجاه مركز التفجير وبينما 25يقوؿ جواف حجي محمد البالغ مف العمر 
: يقع منزلنا بالشارع الجنوبي لمشارع العاـ الذي حدث فيو االنفجار

سنوات بجروح في كامؿ / 4/البالغة مف العمر / شيناز حجي محمد/ نتيجة ىذا التفجير أصيبت ابنة عمي 
صابة في قرنية العيف وقد تـ إجراء العممية ليا إال أّنيا تحتاج إلى عممية أخرى إلخراج قطع الزجاج  الجسـ وا 

سنوات وىو ابف عمي بشظايا / 5/البالغ مف العمر / ىوشيار حجي محمد/مف عينيا وقد أصيب أيضا الطفؿ 
بمور الشبابيؾ المتطاير إضافة إلى حدوث أضرار مادية لبيتنا ولسيارة والدي وكذلؾ منزؿ عمي المرحـو 

/  محمد اميف حجي محمد/

 

خريطة موقع جامع قاسمو 
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امتدت آثار التفجير إلى البائعيف المتجوليف عمى بسطات البيع قرب جامع قاسمو الذي يبعد عف مكاف التفجير 
 ( متر شرؽ الموقع 100) 

 شبح الجوع لـ يكف يعمـ انو سوؼ أوالدهسنة الذي خرج صباحا ليبعد عف / 55/سمطاف كماؿ البالغ مف العمر 
يقوؿ سمطاف مستعينا باهلل عمى . ظمما مف شبح الجوع أكثريكوف ىو وابنو وغيره مف المدنييف ىدؼ لشبح 

 وولدي سوزدار أنا فييا البطيخ  أبيع/المكاف الذي حدث فيو التفجير/الظالميف لدي بسطة عند جامع قاسمو 
 صباحا حدث انفجار ضخـ 2016-7-27سمطاف كماؿ البالغ مف العمر عشروف عاما وفي يـو األربعاء 

 الشظايا والغبار مف ناحية عامودا ولـ نشعر بشي ووقع ابني عمى األرض وتـ إسعافو مف قبؿ وتطايرت
صابة ولدي  شظايا عمى  )األسايش إلى مشفى الشييد خبات ومف ثـ إلى المشفى الوطني في القامشمي وا 

صابة في العينيف  وأثناء التفجير شيدت وقوع إصابات حولي وجثث متفحمة أما أنا فمـ أصب  بشي  (الدماغ وا 
. كوني كنت عند باب الجامع 

سائقوا سيارات األجرة الذيف يعمموف عمى ىذا الطريؽ ورغـ بعدىـ عف مكاف التفجير ضربيـ ىوؿ التفجير 
بعيد  مف 

 سنة يعمؿ كسائؽ تكسي عمى خط 30عمره "عمر فيصؿ محمود" حسيف فيصؿ محمود فيقوؿ أخي اسمو 
السوؽ ,حيث كاف يعمؿ عمى خط طريؽ عامودا حيث صار االنفجار وتبعثرت شظايا عمى سيارتو –الياللية 

وتناثر الزجاج األمامي لمسيارة لذلؾ قاـ أخي بالخروج مف السيارة وقاـ بإلقاء نفسو مف السيارة وقد احترقت 
السيارة وتعرض لعدة  إصابات شظايا في الرقبة حيث الزالت الشظايا موجودة ,وىو اآلف في المنزؿ حيث كاف 
في المشفى الوطني بالقامشمي وتـ إخراجو وأكد لنا عمر بدوره بأنو لـ ير أية شاحنة تفجرت أو سيارة فقط فجأة 

. تطاير الغبار والشظايا في السماء
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شدة التفجير أيضًا زىقت أرواحًا لعوائؿ بالكامؿ نجى أحد أفرادىا ليبقى وريث ذكرى مؤلمة خمفت آثارًا نفسية كبيرة 
وقاسية ليـ تروي  

 : عامًا / 29/تقوؿ السيدة تياني عيسى الزرير البالغة مف العمر 

كنا نتناوؿ طعاـ اإلفطار مع أخوتي وأمي سمعنا صوت تفجير ىز البيت وتيدمت جدراف المنزؿ عمينا حيث 
رضوض بكامؿ الجسـ  عاما بكسر في الحوض و/ 24/البالغة مف العمر/ ىتوف عيسى الزرير/أصيبت أختي 

/ 64/البالغة مف العمر / صبيحة أحمد الخميؼ/أما أنا فقد أصبت بشظايا في اليد والقدـ والكتؼ أما والدتي 
وتوفيت في مشفى خبات وقد أصيب نتيجة / نزيؼ داخمي- ارتجاج دماغ- كسر القدـ/توفيت متأثرة بجراحيا 

/ مناؿ عيسى الزرير/بكسر في اليد مع جروح طفيفة وكذلؾ زوجتو/ ياسر احمد/ىذا التفجير أيضا زوج أختي 
رضوض / أصيؿ/كسر و/ لجيف/بكسر في اليد وأيضا طفمييما

 سنة كنت في الداخؿ وكنت غير مرتاحة و جمست عمى 40وقالت  ليمى رشاد حمو أعمؿ في لجنة العدؿ عمري 
الكرسي ووضعت التمفوف بجانبي وفجأة سمعت صوت إعصار وبقوة والدخاف والبارود يممؤ كؿ مكاف وحينيا وقع 
المكيؼ الغازي فوؽ رأسي وحينيا نزؿ الدـ عمى وجيي أردت الخروج لمخارج لكي أعرؼ ماذا حدث ولكف أغمي 
. عمي ووقعت ولـ احس إال وأنا في مشفى نافذ في القامشمي وقاـ الدكاترة بالواجب وقدموا ما أمكف مف مستمزمات
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إف البنية الخدمية الضعيفة أساسًا لممنطقة ذات الغالبية الكردية عر عقود مف الحرماف رغـ اعتبارىا المصدر 
الرئيسي لغالبية الثروات الوطنية لسورية زادتيا سنوات النزاع الدائر ولـ تتمتع اإلدارة الذاتية الديمقراطية بالقدرة 

الكافية عمى توفير خدمات أفضؿ نظرًا لظروؼ الحصار السياسي التي تعانيو المنطقة الخاضعة لسيطرتيا 
والتي ألقت بأعباء إضافية عمى المنطقة وزادتيا حرمانًا رغـ الجيود المحمية المتواضعة التي تقوـ بيا ىذه 

اإلدارة فال توجد فرؽ لمدفاع المدني تتمتع بالكفاءة والقدرة الحتواء ىكذا أزمات كبيرة وقمة المعدات والخبرات 
باإلضافة لمنع السمطات المتطوعيف منظمات مدنية مف ممارسة ىكذا خدمات تساند بيا جيود السمطة المحمية 

العتبارات تتعمؽ بييبة اإلدارة وىو ما أضعؼ القدرة عمى وجود فرؽ مسعفيف ومختصيف بإزالة األنقاض زاد 
مف عدد الضحايا تحت األنقاض  

يقوؿ يوسؼ يوسؼ أعمؿ صحفي في إحدى الوكاالت ففي حدود الساعة التاسعة وعشروف دقيقة مف صبيحة 
 سمعنا صوت انفجار ووصمنا لموقع التفجير الساعة التاسعة وخمس 2016-7-27يـو األربعاء الواقع في 

وثالثوف دقيقة حيث شاىدت مناظر مروعة حيث األشالء المتطايرة وجثث متفحمة  حيث شاىدت حالة متوفي 
متوفيف وقد ساعدت الناس بإسعاؼ المصابيف ونقؿ الجثث وتضرر جراء ىذا التفجير / 6/متفحـ وحوالي 

بنايات سكنية بأضرار مختمفة منيا أربع بنايات سويت / 10/حوالي عشروف محال تجاريا بشكؿ كامؿ وحوالي 
. عمى األرض تماما وانيدمت فوؽ ساكنييا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 مدينة المحبة تحت نار اإلرهاب: قامشلو

باإلضافة لضعؼ الدفاع المدني قطاع الصحة ليس بأفضؿ حاؿ منو فمعظـ المشافي تفتقر لممعدات والكوادر 
الطبية التي كانت ىدفًا لمعصابات اإلجرامية التي انتشرت في فترات سابقة كانت تعمؿ عمى اختطاؼ األطباء 

وافتداءىـ بمبالغ مالية كبيرة أجبرت العديد منيـ لمغادرة البالد واليجرة إلى دوؿ االتحاد األوربي و الخميج 
وسواىا مف المناطؽ التي يستطيعوف مزاولة مينيـ والعيش منيا مع أسرىـ  

عامًا يقوؿ في تماـ الساعة العاشرة مف صبيحة يوـ األربعاء يوـ وقوع / 27/الممرض خميؿ العطية ذو  
التفجير وبينما كنت في المشفى وصمْت إلى المشفى أولى حالة إسعافية لصحفي وكانت اإلصابة في الرأس 

حالة مف بينيـ ستة أطفاؿ أحدىـ متوفى وست نساء متوفيات والبقية كانوا عبارة عف / 22/وبعد ذلؾ وصمت 
جرحى والحاالت كانت بيف الوسط والجيد إال حالة واحدة كانت خطيرة لشاب  تـ نقمو إلى المشفى الوطني 
صابتو كانت عبارة عف كسر في الفؾ بينما أغمب الحاالت تـ تخريجيـ نظرا لتحّسف وضعيـ وبقي ثالث  وا 

في المشفى إحداىا مصدومة وىي في العناية المشددة وحاليًا ( 2016 – 8 – 3 )حاالت وىي إلى اآلف 
  .وضعيـ مستقر
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إف اآلماف النسبي الذي تعيشو المنطقة في ظؿ اإلدارة الذاتية الديمقراطية وانعزاليا عف النزاع السوري بيف المعارضة 
السورية والنظاـ السوري لـ تتركيا العمميات االنتحارية التي يقـو بيا تنظيـ داعش عمى امتداد العاميف المنصرميف 

حيث استيدفت عدة تفجيرات ىذه المدف وبالتحديد المكونيف الكردي والمسيحي حيث خمفت التفجيرات حسب 
 قتيؿ غالبيتيـ مف األطفاؿ 200إحصائيات فريؽ المؤسسة عبر تقاريرىا المختصة بيذه التفجيرات ما يقارب 

والنساء ورغـ ىذه العمميات االنتحارية تعتبر ممجئ لكثير مف النازحيف السورييف مف مناطؽ النزاع العسكري في 
سائر سوريا لـ ترحميـ ىذه العمميات أسوة بالسكاف األصمييف لممنطقة  

 سنة تسرد بأنيا من عائمة من مدينة دير الزور وصار لي خمس سنيين ساكنة في 21زينب غسان عمري 
القامشمي  وكنت ساكنة بجانب جامع واسمو الذي يقع عمى شارع وامشمو عامودا وبيتي كان وريب من 

مكان االنفجار,عندما حدث االنفجار كنت في الحوش وعند حدوث االنفجار ووع عمي الحائط وجرح رأسي 
. ورجمي واآلن أحتاج إلى عممية جراحية 

وتسنى لممغتربيف والالجئيف الكرد السورييف في دوؿ االتحاد األوربي الذيف كانوا قد ىربوا في أوقات سابقة مف 
اضطياد النظاـ قبؿ اندالع النزاع السوري زيارة ذوييـ ومسقط رأسيـ حيث توافؽ اإلدارة الذاتية عمى زيارتيـ 

بناًء عمى ثبوتياتيـ الشخصية عبر إقميـ كردستاف العراؽ ومعبر سيمالكا الحدودي  
 مع عائمتو دفعو حنينو لزيارتيا 2010لضحية القتيؿ دارا شمس حسف كاف قد غادر مدينتو قامشمي في العاـ ا

ولـ يكف يدرؾ ما ينتظره مف جحيـ اإلرىاب في ىذه البالد التي تأكميا النزاعات منذ أكثر مف خمس سنوات  
 مف تحت أخرجوىا وجثاميف موتاىـ كيؼ بإسعافيـ وكيؼ قاموا أحبتيـف الـ الذيف تحدثوا عف جرحاىـ وجراح إ

  الذيف لـ يستطيعوا حتى اف يدفنوىـ في أحبتيـ ودفنوىا كاف شيء موجع لكف ألـ الذيف يتحدثوف عف األنقاض
  التي الطاقة ليـ عمى أوجاعيـ تحمؿ لييب نيراف أنفاسيـقبور ليقصدوىا كمما عصؼ الشوؽ بيـ ىؤالء 

وىذا دارا الذي جاء يزور .  المفقوديف أحبتيـ يكوف ىناؾ مف يخبرىـ أي شيء عف أف منيـ أمالتقبميا 
 أبنيتيا لتصبح قبورا أنقاض مفقوديف تحت أصدقاءه لـ يكف يعمـ انو سيصبح مع وألصدقائوالقامشمي شوقا ليا 

 . ليـ 
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أخي دارا شمس " من سكان الحي الغربي واصفا فاجعتو بأخيو  1957يقول شكري شمس حسن مواليد 
حسن من سكان القامشمي درس لمصف التاسع كان يعمل مع أبي وأخي في محل سمانة وبعدىا أخذ سيارة 

 2010باإلضافة كان يتقن باألعمال الفمكمورية من صنع يده في " سيارة أجرة"صغيرة وكان يعمل عمييا 
عاد لوحده لزيارة أىمو في القامشمي وفي صباح يوم 2016-7-18ذىب ىو و عائمتو إلى ألمانيا وفي 

وسميمان " موظف بالمحطة ميندس " خرج والتقى مع أصدوائو عبد السالم فؤاد 2016-7-27األربعاء 
خميل سميمان يعمل مراوب فني في البمدية عندما كان رفاوو يذىبون لتوويع الدوام الرسمي ومشوا إلى أن 

وصولوا إلى المكان الذي حصل فيو االنفجار وصار التفجير وراح أخي دارا و رفاوو ضحية االنفجار حتى لم 
. نشاىد ليم أي أثر

رافؽ الضحية دارا شمس حسف صديقاه الذيف لـ يتبقى منيـ حتى رماد يواسي وحشة مقابرىـ سميماف خميؿ 
السالـ فؤاد وىو ميندس في السكؾ الحديدية السورية المتوقفة يبمغ مف  يعمؿ موظفًا في بمدية قامشمي وعبد

وزوجتو محفوظة فرحاف التي باتت أرممة تعيؿ ىذيف الطفميف في  (كوالف وآية ) عامًا ولديو ابنتاف 39العمر 
ظروؼ بائسة  

 عاما وىي عمة الضحية عبد 80البالغة من العمر " الياللية"تقول مريم عمي يوسف من سكان القامشمي   
بعد أن فطر و كالعادة ذىب لمتوويع من أجل الدوام الرسمي في 2016-7-27السالم وفي صباح يوم األربعاء 

المحطة بحكم عممو ميندس بالمحطة ىو وأصدوائو دارا شمس حسن الذي جاء من ألمانيا لزيارة أىمو وصديقو 
ذىبوا مشيا إلى أن وصموا إلى مكان الذي حصل فيو االنفجار و راح " مراوب فني"سميمان خميل موظف بالبمدية 

" عبد السالم  وأصدوائو ضحية االنفجار حتى لم نشاىد ليم أي اثر وال جثة محرووة
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خمؼ التفجير آثار نفسية كبيرة في نفوس المدنييف الذيف عايشوا المحظات الرىيبة منيـ مف دفف وأسعؼ أعزاء 
ومنيـ فقد مورد رزقو ومنيـ مف كاف يحمد اهلل عمى سالمة الجزء الذي يستطيع أف يخرجو مف جسـ  ابنو قائال 
الحمد هلل ىذا الجزء سالـ وقتيؿ مف العائمة أفضؿ لدييـ مف قتيميف أو أفضؿ لدييـ مف كؿ األفراد القناعة ببقاء 

 تقوؿ جيياف عبد المجيد السيد أـ ليمى مف الحي الغربي في قامشمي أحدىـ أفضؿ مف موتيـ جميعًا 

 سنوات في لحظة االنفجار كنت معيم في شرفة 7 سنوات وابني عمره 6لدي بنت وولد بنتي كان عمرىا "
ناديت بنتي مرارا ولكن من دون جدوى وحينيا ناديت , البيت أغشت العتمة عيناي بسببو, وبعدىا فتحت

, األنقاض ىنا بين أنا أمي يا أنقذيني, وحينيا سمعتو ينادي األنقاض ابني حينيا سمعت صوتو بين إبراىيم
, الن أجدىابحثت في المكان الذي كانت فيو واوفة ولكن لم . بدأ أجدىا عن بنتي لم األنقاضبحثت بين 

, ولكن ابني كان أجدىا, لذلك لم آخرضغط االنفجار كان ود رماىا من المكان الذي كانت واوفة فيو لمكان 
 رفعت الحجارة عنو رويدا رويدًا األنقاضود بقي في مكانو ولكن الحائط كان ود ووع عميو, كان ابني بين 

 ورفعت الحجارة عن بطنو وومت الحمد ىو سالم وكذلك ء شيرأسو وومت الحمد لم يصب رأسورفعتيا عن 
 العممية بإجراء بجروح بميغة وىال ومنا أصيبت ود أرجموعن رجمو وومت الحمد رجمو سالمة ولكن كان احد 

 الغاز ومخازن اسطوانات لمشارع وبين انفجار خرجت واألنقاض من بين إبراىيم بإخراجوبعدىا ومت . لو
 اخرج ابني وارجع لكي ابحث عن بنتي أن أردت. المازوت والنار التي كانت تكاد تحرق وجيي وجسدي

 اخرج جسدىا من بين أن أردت ميتة ولكن بأنياكنت اعرف . وأنقذىا أخرجيا لكي األنقاض بين (لولو)
 وأخبرتو واخو زوجي أوالدياألنقاض, كنت خائفة كثيرا تابعت المسير حتى وصمت لمشارع وفجأة وصل عم 

 بخير ولم يصبك أنتوبعدىا وصل زوجي وومت الحمد هلل .  كما ترىإبراىيم ووضع األنقاضبان بنتي بين 
 يوم من المعانية واالىتمام ومنا 14 بعد إبراىيموابني .  ودفنيابإخراجيا جثة بنتي وومنا رأيناوبعدىا . شيء
 .  العممية لوبإجراء

 

 

 

 

 



 

 18 مدينة المحبة تحت نار اإلرهاب: قامشلو

 

:  التوصيات

انطالقًا مف إيماننا بحقوؽ الحياة والكرامة اإلنسانية واألماف الشخصي التي يجب أف تتوفر لكؿ إنساف في كؿ 
مكاف فإننا نناشد الجيات المسؤولة وفي مقدمتيا اإلدارة الذاتية الديمقراطية باتخاذ التدابير األمنية التي تخدـ 

المصمحة الفضمى لكافة السكاف في مناطؽ سيطرتيا وأف تقدـ المزيد مف الجيود لضبط وحفظ األمف لممواطنيف 
وااللتزاـ بتوفير المواد األساسية المعيشية لسائر المواطنيف دوف تمييز وىو ما ستدعي قياـ اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية بإخراج مراكزىا األمنية والعسكرية إلى خارج المناطؽ المأىولة بالمدنييف واتخاذ احتياطات أكبر 
. لمحد مف ىذه العمميات

توصي مؤسسة التآخي لحقوؽ اإلنساف مجمس األمف الدولي وىيئات األمـ المتحدة وبشكؿ خاص مجمس حقوؽ 
اإلنساف والدوؿ العظمى المعنية بالشأف السوري بضرورة إحالة ممؼ الجرائـ المرتكبة في سوريا وفي مقدمتيا 
الجرائـ المرتكبة مف قبؿ النظاـ السوري السبب الرئيسي لمآالت النزاع في سوريا والتي تمخضت عنيا دولة 

اإلسالـ في العراؽ والشاـ كبريات المنظمات اإلرىابية العالمية وتقديـ كافة المتورطيف في التخطيط وتنفيذ ىذه 
العمميات إلى المحكمة الجنائية الدولية  

كما تناشد مؤسسة التآخي الجيات الدولية والمنظمات الطبية ذات الصمة العمؿ عمى توفير الحاجات الطبية 
لممنشآت العاممة في المنطقة ذات الغالبية الكردية التي تفتقر لشتى أنواع الخدمات في ظؿ ظروؼ الحصار 

. والحرب التي فرضتيا المنازعات السياسية عمى المنطقة

. صورة لبعض أسماء الضحايا القتمى في واعدة بيانات المؤسسة عمى مووعيا الرسمي
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