
 1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقرير عن أحداث القامشلي وتداعياتها 
  في بعض المدن السورية

  
  
   في سوريةاإلنسانأعدته جمعية حقوق 

  2004آذار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2221614 فاكس – 2226066اتف  ه– 794ب 0 دمشق ص–جمعية حقوق اإلنسان في سورية 
Email :hrassy@ ureach.com 

                 hrassy@ lycos.com 
 

  
  
  



 2

  1مقدمة
  

 ،وتداعياتها التي شملت عدة مدن ومحافظات       2004-3-12تضاربت األنباء حول أحداث مدينة القامشلي في        
سورية خالل األيام القليلة الالحقة، وكانت حصيلتها عشرات القتلى والجرحى ومئـات المعتقلـين، وخرابـا                

  .كات العامة والخاصة على السواءوأضرارا كبيرة لحقت بالممتل
في سبيل الوقوف على الحقيقة، ورسم صورة أقرب للواقع لما حدث، قامت لجنة الرصد الميداني في جمعيـة                  

على عدد من المدن السورية التي شهدت تلك         20/3/2004-18بين  حقوق اإلنسان في سورية، بجولة ميدانية       
  .لياألحداث ، مسجلة شهادتها في التقرير التا

اعتمدت اللجنة في معلوماتها الواردة أدناه على الزيارات الميدانية لمواقع الحدث، شـهادات شـهود عيـان ،                  
لقاءات مع مواطنين من مختلف الفئات واألعمار ، لقاءات مع أطباء وإداريين في المشـافي التـي اسـتقبلت                   

هد االشتباكات والتظاهرات، ووثقت    ض مشا عالجرحى والقتلى، لقاءات مع بعض الرياضيين، أفالم مصورة لب        
تقريرها بالصور الفوتوغرافية لألماكن المتضررة وبعض الجرحى، تقرير طبـي إلحـدى اإلصـابات،مقالة              

 ،  صـور عـن       2004-3-13 تاريخ   77المنشورة في جريدة الرياضية في عددها رقم        " وحدث مساء أمس  "
  .قرارات فصل الطالب

سماء من التقت معهم، فمن باب الحرص عليهم مـن أي مسـاءلة أمنيـة               وإن عمدت اللجنة إلى إغفال ذكر أ      
  .محتملة

   
  :في أحداث مدينة القامشلي

، في الثاني عشـر     "القامشلي"والجهاد  " دير الزور "كان من المقرر أن تقام مباراة بكرة القدم بين فريقي الفتوة            
  .  في مدينة القامشليالبلديملعب المن آذار الحالي، على 

ن اشتباكات وقعت بين الجمهورين في الملعب بدأت بشعارات استفزازية متبادلـة وتراشـق بالحجـارة                إال أ 
وانتهت بعدد من القتلى والجرحى سقطوا على يد قوات األمن والشرطة، التي عملت علـى فـض االشـتباك                   

  .مستخدمة الرصاص الحي
 أجمع عليها معظم من التقـت بهـم اللجنـة           ، فإن نقاطا أساسية   الحادثةوإن اختلفت الروايات حول كيفية بدء       

  :ندرجها فيما يلي
 تواجد  مثلعدم توفر االحتياطات األمنية الالزمة في الملعب ، والتي تتخذ عادة في هذه المناسبات،                -1

  .شرطة حفظ النظام في الملعب إلى ما بعد دخول الجمهور
 .سياسيةإطالق هتافات استفزازية من قبل الجمهورين، تنطوي على مدلوالت  -2

مازالت غير مؤكدة حتـى      -إعالن إذاعة دمشق أثناء األحداث، عن وفاة ثالثة أطفال دهسا باألقدام           -3
 .أدت إلى توتر وهيجان لدى األهالي في المدينة -اللحظة

قيام أفراد من الشرطة وقوات األمن بإطالق الرصاص الحي لفك االشتباكات، علمـا أن األحـداث                 -4
ها عادة، عن طريق إطالق الغاز المسيل للدموع واستعمال خراطيم المياه،           المماثلة يجري التعامل مع   

   .وإطالق الرصاص المطاطي في أسوأ األحوال

                                                 
 . وفد لجان إحياء المجتمع المدني في سورية إلى مدينة القاملشيزمالء من ساهم في إعداد هذا التقرير  1
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 نرفـق مـع     –. نتيجة إطالق الرصاص الحي على الجمهور، قتل عدد من المواطنين وجرح العشرات منهم              
  -التقرير قائمة بأسماء القتلى والجرحى

  
، خرج اآلالف في مدينة القامشلي، في جنازة تشييع لضحايا أحداث اليوم            13/3/2004في صباح اليوم التالي     

 ورفـع   ذات مدلوالت سياسـية   السابق، وقد شابت هذه التظاهرات مظاهر تعصب تجلت في إطالق شعارات            
 ولدى وصول التظاهرة إلى منطقـة  كأوجالن ومسعود بارازاني،أعالم كردية باإلضافة إلى صور لقادة أكراد    

بإطالق الرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع عدد مـن القتلـى            التي أخذت    قوات األمن    علجمارك، اشتبكت م  ا
  . شغب من قبل المتظاهرين أعمال رتفّجو والجرحى 

كما شوهدت  .والجمارك  والحبوب   حرق صوامع األعالف     باإلضافة إلى حيث تم تحطيم مقهى وسيارة خاصة       
وتعرضت مدرسة إعدادية في الهاللية إلى الحرق من الخـارج ، كمـا             آثار تكسير زجاج في محطة القطار،       

حرق مدخل مدرسة عربستان وحطمت أجهزة الكمبيوتر الموجودة داخلها، وحرق مقر شبيبة الثـورة فـرع                
  .الريف، باإلضافة إلى تحطيم الفتات ضوئية وتماثيل ومواقف للباصات

  
 إصابة  35-30ظاهرين الذين نقلوا إلى المشافي، من بينهم         جرح العديد من المت    أحداث هذين اليومين،  نتج عن   

ناجمة عن المشاجرات والتراشق بالحجارة استقبلها المشفى الوطني، وقد أجريت لهـم اإلسـعافات الالزمـة                
في مناطق مختلفة من أجسادهم، أغلبها يتركـز فـي           ة ناري عياراتا المشفى ، واآلخرون مصابون ب     ووغادر

  .مناطق البطن والصدر
  فـوجئ  إلى المشافي الخاصة والعامة على السواء ، لكـن        في البداية في مدينة القامشلي ،     تم إسعاف الجرحى    

م إلـى   ته وحول هاأجلت الجرحى عن  و،  جالت المشافي الخاصة  ذوي الجرحى بدورية شرطة وسيارتي إسعاف       
هذه الخطوة، لـرغبتهم     على الرغم من اعتراض األهالي على        ،المشفى الوطني وأخضعتهم للحراسة المشددة    

في أن يتلقى أبناؤهم العالج في مشافي خاصة،وقد أبدا عدد من األطباء الذين التقيناهم ، تخوفهم من التـأثير                   
وقد استثني من   . السلبي لعملية النقل التي أدت في بعض الحاالت إلى ارتخاء في الجرح أو اختالطات أخرى              

  . ري في الرأس وهو في سبات تاملنقل جريح واحد نظرا لكونه مصاب بطلق ناا
 في سورية ولجان إحياء المجتمع المدني، الذي التقى بالسيد محـافظ            اإلنسانورغم مطالبة وفد جمعية حقوق      

القامشلي أثناء زيارته الميدانية ، بإعادة جميع الجرحى إلى المشافي الخاصة نزوال عند رغبة ذويهم، الـذين                 
لطبية في المشفى الوطني، فإن اثنين فقط من الجرحى تم نقلهم مرة أخـرى               العناية ا  تدني مستوى اشتكوا من   

 كما سمح بنقل سيروان إلى مشفى في حلب بأمر من          .إلى المشافي الخاصة، هما سيروان كوي و سيرداد خلف        
  .المحافظ، بعد أن كانت الحراسة األمنية عليه في مشفى فرمان تمنع نقله رغم تردي وضعه الصحيالسيد 

  
ناحية أخرى، تحدث بعض األطباء عن أن بعض اإلصابات كانت بطلقات نارية متشـظية، وهـي نـوع                  من  

بطلـق نـاري   " خطير من الطلقات، ومن بين المصابين بها، جوان حسين ، ووفقا لتقرير الطبيب فهو مصاب           
 ت دماغي وموضـوع علـى     وحاليا مصاب بتموّ  ) تحت العنكبوت (متشظي في الدماغ سبب له نزف دماغي        

  ".التنفس االصطناعي
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  اعتقاالت عشوائية 
أسفرت هذه األحداث عن اعتقال العشرات من المواطنين األكراد في مدينة القامشلي ، أطلق سراح عدد منهم                 

علما أن بعضهم اعتقل في ساحة الحدث والقسم اآلخر منهم اعتقـل            بعد أيام فيما ال يزال الباقون قيد االعتقال،       
  :منهم وقد عرف من منزله ،

مروان حسين   -حاجو حيدر  -خوشناف عباس عثمان   -ادريس حسين  -عادل ابراهيم آدم   -محمد يوسف أحمد  
هـوزان   - زيـد  أبوعبد اهللا    -بو زيد مسعود أ  -سليمان حجو  -مروان ظاهر  -خليل ابراهيم شيخوس   -داوود

فرمة داوود   - نوري محمد -عبد الكريم رشيد   -رضوان -حسين دوكو  -بختيار مؤيد  - محمد كنعان  -كنعان  
عبد الرزاق   - مصاب في قدمه بطلق ناري     -سليمان عبد العزيز   -عبد الغني سليمان   -مسعود جميل حسين   -

-كاتب ، عبد السالم داري   -لما أنه كان يقوم بتصوير األحداث     ع يوم الجمعة  صحفي كردي معتقل منذ      ،سليم  
شيرزان صالح   - قيد االعتقال في القامشلي    لاوما يز  اعتقل وعذب ونقل للمشفى      –موسى عبد الفتاح شاهين     

جهـاد   -خالد عمر    - جعفر محمد عبدي محمد     - شاهين محمد عبدي محمد       -محمود أحمد يوسف     -أحمد
 ديمان والت محمد و رودي عبد الباقي و بروشك عبد الباقي ،             -ي مصاب بقدمه بطلق نار    ، سنة   16سلطان  

   .23/3/2004ن وقد تم اعتقالهم من منازلهم يوم االثني
 

ومازالت االعتقاالت العشوائية مستمرة حتى لحظة كتابة هذا التقرير، علـى الـرغم مـن الهـدوء النسـبي                   
 سنة ، كالطفـل أيـوب شـاكر        17-13لألوضاع،علما أن عددا من المعتقلين أطفال تتراوح أعمارهم ما بين           

، تم اعتقالـه يـوم      )سنة17( محمد رمضان  وقانع. الذي أفرج عنه بعد عدة أيام من االعتقال       ) سنة13(عثمان  
الجمعة وسط المدينة بعيدا عن أحداث الملعب وأفرج عنه بعد تسعة أيام،وقد أكد تعرضه للتعـذيب بواسـطة                  

ة حتى غاب عن الوعي،و شوهد في إبهام يده اليمنى،تورم تحت الظفر وازرقاق ، وكذلك               يالصعقات الكهربائ 
 معتقال في   71كنا  : "وقد أفاد قانع بما يلي    .ل كتفه متورما من آثار التعذيب     بالنسبة إلصبع قدمه األيسر، وال زا     

 ساعة، كدنا نختنق من الزحام، خاصة األطفال الذين ال تتجاوز أعمـارهم             24نظارة قسم شرطة المدينة لمدة      
 كنـت   25 معتقال لمدة تسعة أيام ، أفرج بعدها عن          36 ساعة نقل نصف العدد وبقينا       24بعد  . الرابعة عشرة 

  ".من بينهم
   

 أثناء جولتنا الميدانية، كانت عناصر األمن المسلحة تنتشر في المدينة بشكل معقول، وبشـكل مكثـف علـى                  
ت تتحـول إلـى   وعلى الرغم من أن المدينة كاد    .ميةمداخل ومخارج المدينة وأمام المشافي والمؤسسات الحكو      

 ليال، فإن الوضع في اليوم األخير لجولتنا كان آخذا في           مدينة أشباح فيما يشبه حظر تجول بعد الساعة التاسعة        
  . تدريجياالتحسن، حيث بدأت المحالت التجارية بفتح أبوابها، وبدأت الحركة تعود إلى الشارع

  
  :المالكية

ة ،باإلضافة إلـى تفتـيش      لح مع بعض السيارات المس     المسلحين  من العساكر  اشاهدنا على مدخل المدينة عدد    
 كبيرا، وقد التقينا بعدد مـن       ةكان الخراب يبدو في هذه المدين     .من قبل الدوريات الواقفة هناك    بعض السيارات   

  :األشخاص الذين كانوا متواجدين في التظاهرة ورووا لنا ما حدث كالتالي
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بدأت التظاهرة صباح يوم السبت في العاشرة والنصف، بحشود كبيرة من السكان، وقد توجهوا إلـى مفـرزة                  
  أمن الدولة  عناصرقر أمن الدولة بالحجارة، فبادر      العسكرية فرشقوها بالحجارة، كما قاموا برشق م      المخابرات  

  .عدة أشخاص بجروح سنة وإصابة 16إلى إطالق النار عليهم ، ما أدى إلى وفاة حسين نوري 
ابطـة  وا بالمصـرف الزراعـي ثـم الر       ؤإثر مقتل الشاب، تحولت الجموع إلى تخريب المقار الحكومية، فبد         

مقـر   – المركـز الثقـافي      – مرة ثانية     العسكري  األمن الفالحية التي دمرت فيها أجهزة الكمبيوتر ثم مفرزة       
 من قبـل العناصـر       فبدأ إطالق النار عليهم    عادوا إلى األمن السياسي وأمن الدولة     ثم   . شعبة التجنيد  -الشبيبة
  .   وقتل شخص آخر هو وليد بدري شاهين وجرح ستة آخروناألمنية،

بعد الظهر انطلقت تظاهرة ثانية قادمة من القرى، واتجهت نحو الجهات األمنية التي بدأت بإطالق النيـران،                 
  . سنة بطلقة في القدم والكتف 26فأصيب محمد عمر سيد 

   .2ومن الممتلكات الخاصة تم حرق بيتين لمحركات ماء المغمورين
بعضهم لم يذهب أصال    أن  ناهيك عن   ا عليهم من االعتقال     راج  الجرحى من المشافي خوف     خوقد قام األهالي بإ   

  . للسبب ذاتهللمشفى
  

 - نوبار عبديـه   -مصطفى رسول : كما نقل إلى المشفى عدد من الجرحى الذين أصيبوا بعيارات نارية ، وهم            
 نهـاد   - عباس حسـين   - آالن عمر خليفة   - دلشادا اسماعيل  - كاميران حجي جميل   - محمد خلف  -علي حسن 

 مصلح محمد   - آرشين رشيد  - هفال بهزاد فقه حسن    - حليمة زوجة احمد داوود    -رمان ابراهيم بلي   قه -يوسف
   شبال سعود- محمد سيد عمر-بدرة

  
  :القحطانية

 هوشـيار   -محمد علـي فصـلي    :أصيب عدد من المتظاهرين بطلقات نارية نقلوا إثرها للمشافي، عرف منهم          
د من الجرحى الذين التزموا منازلهم خوفا من االعتقـال،           بهزاد رمضان، باإلضافة إلى العدي     -رمضان حسين 
  .وفقا لألهالي

 محمد  - جمال ملكو  - صبغة اهللا بشير   - -مدني نجم الدين حسين   : كما اعتقل عدد من المتظاهرين عرف منهم      
 جـوادر   - برزان أحمد خليـل    - شفان محمد سليم   - أنس بدر الدين   - علوا ن علي حسين    - ريبر طاهر  -ملكو

علـوان   -جواد رمضان سكو   -مدني نجم الدين حسين    - شكري محمد أمين موسى      -أحمد هاشم  -موسكفان
موسى عبد الفتاح شاهين، وقد أكدت مصادر        - سنة 16مسعود جعفر    -صبغت مال بشير   -شكري علي  -علي

   .تعرضه للتعذيب أثناء التوقيف ما أدى إلى  نقله للمشفى
  

  :عامودا
بت، خرج المواطنون األكراد في عامودا بتظاهرة حاشدة، إلى أن وصـلوا            الساعة العاشرة من صباح يوم الس     

آخر البلدة وحاولوا الخروج متوجهين إلى مدينة القامشلي، إال أن قوات األمن السياسي واألمن العسكري بدأت                
بالهجوم رشقا  بإطالق النار في الهواء لمنعهم من مغادرة المدينة، فعادوا إليها لتبدأ أعمال الشغب ، حيث قاموا                 

 كمـا تـم حـرق       - األمن العسـكري   - مقر أمن الدولة   -بالحجارة وتخريبا على كل من مقر األمن السياسي       
                                                 

 أراضيهم ، فقامت الدولة بنقلهم إلى األراضي المتواجدين فيها حاليا مورين على الفالحين الذين غمرت مياه السدغ يطلق تعبير الم 2
  . العربيلحزاموالمسماة با
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المصرف التعاوني الزراعي ،وحرقت سبع     – المحكمة   - مقر فرع الحزب   – المركز الثقافي    – البلدية   -المخفر
وفي المخفـر جـرى     . يبت بأضرار سيارات عسكرية شوهد عدد منها  في الطرقات وبعض التماثيل التي أص           

إطالق نار في الهواء، لكن المتظاهرين اقتحموا المخفر وقاموا بضرب رئيسه بحجر ما أدى إلى وفاتـه بعـد       
  .أيام متأثرا بجروحه

وجدير بالذكر أن األضرار أصابت الملفات والوثائق الرسمية المتواجدة في األماكن التي جرى تخريبهـا، إال                
 المحكمة، جرى إنقاذه بتهريبه من بعض المواطنين الذين كـانوا يحـاولون ردع جمـوع                أن قسما من ملفات   

  .مثيري الشغب عن القيام بهذه األعمال
  

  :دمشق
 يزال البـاقون    ال معظمهم،، وفيما أفرج عن     3 إثر أحداث جبل الرز    مئات المواطنين األكراد  اعتقل في دمشق    

 محمـود يوسـف     - أحمد يوسف سعدون   - ريزان حمي  -خورشيد جالدمكش :رهن االعتقال، وقد عرف منهم    
  . جمال سعدون- عدنان محمد أ مين رمضان- صابر يوسف سعدون-سعدون

  
 باإلفراج عـن    2004-3-20يوم السبت   أما المعتقلين من الطالب األكراد فقد قام فرع األمن الجنائي بدمشق            

 شفان آدم   - اقتصاد ، عاصم علي حسن   -وجيا جيول ،سيبان سيدا : هم   18ء  ثناجميع المعتقلين الطالب لديه باست    
 ادريـس   - إعالم ، محمد حمو  – معهد ميكانيك    ، نواف -إنكليزي أدب ، جوان     – مسعود حاج يونس     -إعالم،

 -تعويضات سـنية  ،   شيار ضاهر  -كيمياء،   حميد شيخو    -صيدلة،   عبد القادر عبدو     -ماجتسير، طالب   مراد  
 -إنكليـزي  ش، أدب  جوان عكا  -جغرافيا،   قاسم   أسد - بشري  طب  ،  جاويدان حسن  -آثار، معهد   فهيم عمر   

 القـي  (يك معهد ميكان  ،   وائل يوسف جمال   -عربي، أدب    شالل كوليجان    -انكليزي، أدب   خوشناف اسماعيل   
  .صحافة  ، د ـــ مسعو–فنون جميلة  ، ـــ زاهد – )القبض عليه وهو يتحدث بالكردية على الهاتف

  
فـي  جنة تحقيق في جامعة دمشق قامت بالتحقيق مع عدد من الطالب األكـراد              من ناحية أخرى، تم تشكيل ل     
عدة قرارات بفصل طالب من الجامعة والسـكن الجـامعي          2004-3-18بتاريخ  الجامعة، وقد اتخذت اللجنة     

  :مستندة إلى
ل المخلـة    أن األعما  9-7-1 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، حيث نصت الفقرات            134المادة  " 

 الجامعية وسائر المنشآت الجامعية األخرى أو االشتراك في أعمال ذات طابع سياسي             نأو المد بأنظمة الكليات   
خالفا للقوانين واألنظمة النافذة أو توزيع النشرات أو وضع إعالنات بأية صورة كانت دون إذن مسـبق مـن                   

وعلى ذلك فقد اتخذت القـرارات      "  تأديبية طيةرئاسة الجامعة فإن أي عمل مما سبق يستوجب إجراءات انضبا         
  :التالية

 طب بشري سنة خامسة فصال نهائيا مـن الجامعـة والسـكن             -فصل الطالب جاويدان الحسن    : 122القرار  
  .الجامعي
  . حقوق سنة رابعة فصال نهائيا من الجامعة والسكن الجامعي–فصل الطالبة إلهام عبد الرحمن : 123القرار 

                                                 
   2004-3-16تاريخ   " موجز عن أحداث دمشق" في سورية اإلنسانانظر بيان جمعية حقوق  3
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 نهائيا من المدينة الجامعية ،ولمدة ستة أشـهر مـن           إنكليزي أدب   –صل الطالبة ميديا محمود     ف: 124القرار  
   .2004-3-12الجامعة بدءا من 

 فصال نهائيا من الجامعة ومنع دخوله       -قسم اإلعالم / تعليم مفتوح    –فصل الطالب محمود حمو      : 125القرار  
  .للحرم الجامعي

 أحمد اليـاس    -، تاريخ  محمد ابراهيم حسن : الفصل النهائي من المدينة الجامعية لكل من الطالب       : 126القرار
  . مازن أحمد ، حقوق- ،كيمياء علي غسان عمر-ابراهيم، تاريخ

 كلية الزراعة سنة خامسة لمدة شهر من الجامعة بـدءا           -ىفصل الطالب عبد الوهاب رشاد موس     : 127القرار  
   .2004-3-12من 

 ولمدة ثالثـة  2004-2003 كلية الزراعة، من المدينة الجامعية لعام      –فصل الطالب جوان بطال     :128القرار  
   .2004-3-12أشهر من الجامعة بدءا من 

 أدب فرنسي ، فصال نهائيا من الجامعة ومن ميدنـة باسـل             –فصل الطالب محمود محمد بشار      : 129القرار  
  .األسد الجامعية

 كليـة الشـريعة،     -عاصم سليمان األحمد  :ل نهائي من مدينة باسل األسد الجامعية لكل من          فص: 130القرار  
  . كلية الجغرافيا- كلية الشريعة، دلكش سلوم-حمزة أحمد عنتر

  .فصل الطالبة بيرفان عيسى كلية الكيمياء سنة رابعة فصال نهائيا من الجامعة والمسكن الجامعي: 131القرار 
  .فصال نهائيا من الجامعة والمسكن الجامعيفلسفة لب ابراهيم قاسم فصل الطا: 132القرار 
  .فصل الطالبان محمد ابراهيم حسن ومروان بشار نهائيا من المدينة الجامعية: 133القرار 
  .توجيه تنبيه للطالبة أليس محمد سلوم: 134القرار 
نهائيا من الجامعة ومـن مدينـة        فصال   ةسنة خامس  كلية الزراعة    –فصل الطاب سياهوز أسعد     : 136القرار  

  .باسل األسد الجامعية
  . لمدة شهر مع الفصل من المدينة الجامعية- كلية اآلداب-فصل الطالب سيف الدين اسماعيل:137القرار 
 فصال نهائيا من الجامعـة ومـن المدينـة          - كلية التاريخ سنة ثالثة    –فصل الطالبة خالت جمعة     :139القرار  
  .الجامعية
 من الجامعة لمدة أربعة أشهر مع الفصل مـن المدينـة            – كلية اآلداب    -جوار علو فصل الطالب د  :140القرار

  .الجامعية
 من الجامعة لمدة سنة مع الفصل من المدينـة  – كلية الجولوجيا –فصل الطالب أحمد عبد الغني      : 141القرار  
  .الجامعية
ائيا من الجامعة مـع الفصـل مـن المدينـة            فصال نه  - كلية التربية  –فصل الطالبة عمشة أسعد     : 142القرار

  .الجامعية
 من الجامعة لمدة شهر مـع الفصـل مـن المدينـة             – كلية التربية    –فصل الطالبة بسنة حسن     : 144القرار  
  .الجامعية
 من الكلية فصال نهائيا مع الفصـل مـن المدينـة            - فلسفة سنة رابعة   -سيفصل الطالب منار ن   : 145 القرار

  .الجامعية
 من الجامعة لمدة سـنة مـع        - كلية العلوم قسم الجولوجيا سنة ثالثة      –فصل الطالب نزار كوسا     : 146القرار  

  .الفصل من المدينة الجامعية
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 من الجامعة فصـال نهائيـا مـع         - كلية هندسة الميكانيك سنة ثالثة     –فصل الطالب مسعود مشو     : 148القرار
  .الفصل من المدينة الجامعية

   
توزيـع  "وقد وجهت للجميع تهمـة      . طالبا وطالبة للتحقيق معهم من قبل اللجنة       28عاء  هذا باإلضافة إلى استد   
  ".منشورات محظورة

  
  :انطباعات اللجنة

، جـامعيين وطـالب     "المسيسـين "التقت اللجنة أثناء جولتها الميدانية، بعدد كبير من المواطنين األكراد غير            
النطباع الذي عكسه لنا الشارع ، ألنه ينطوي علـى          ومن المهم بمكان نقل ا    .مدارس ، ربات بيوت ومزارعين    

  .عمق األزمة وأساسها
فال شك أن الممارسات األمنية تجاه األكراد، خاصة في منطقة الجزيرة، تنطوي على تمييز في التعامل، تجلى                 

ل أنت  لنا في شكوى الكثيرين ، من توقيفهم من قبل عناصر أمنية أثناء األحداث، وسؤالهم بشكل استفزازي، ه                
مجموعة من الشبان التقيناهم، كانت تتساءل بمـرارة،        .كردي أم عربي؟ ثم االنهيال عليهم بالشتائم واإلهانات       

  ". بأي حق يسألوننا نحن كرد أم عرب،نحن سوريون وانتهى"
  

في جميع المناطق التي زارتها، كان الجميـع يؤكـد أن           " الكرد والعرب "لم تلحظ اللجنة أي مظاهر عداء بين        
ناك عالقات مصاهرة ونسب بين الطرفين ، وال توجد أية مشاعر حقد أو كره متبادل، والكثير من العائالت                  ه

  .العربية ، توافدت إلى منازل الضحايا لتعزية ذويهم
، "الغمـر "لكن من ناحية أخرى، لم تخل األحاديث التي دارت من مرارة كبيرة، في القرى القريبة من مناطق                  

كدون، ليس بيننا وبين العرب أي مشاكل ، جميعنـا أبنـاء هـذه األرض، مشـاكلنا مـع                   كان المزارعون يؤ  
  !!الذين ينعمون اآلن بخيرات أرضنا" المغمورين"

التقينا بأشخاص ممن شاركوا في أعمال الشغب والتخريب، وكان السؤال لماذا وهذه الممتلكـات لكـم وأنـتم                  
؟ أكد البعض أنه لو عاد بهم الزمن إلى تلك اللحظة، فبالتأكيد            بحاجة إليها، وما الذي جنيتموه من هذه األعمال       

عقود ونحن نطالب بحقوقنـا وال مـن مجيـب، الحركـة     : "وعبر آخرون عن يأس شديد. لن يفعلوا ما فعلوه  
، نشـاهد   " غربـاء " مطالبنـا ، نطالـب بالجنسـية يقولـون لنـا             حقـق السياسية الكردية عاجزة عن أن ت     

 أن نتملك األرض، فقط عقـود إيجـار مـع           عال نستطي ونحن  بعد أن طوبت لهم     نا  ينعمون بأرض "المغمورين"
، في ديريك مـثال، رئـيس       "انفصاليون"الدولة، نطالب بحقوقنا الثقافية كأية أقلية أخرى في هذا البلد، يقولون            

أن السـلطة   ، مع   "المغمورين"دائرة النفوس ، رئيس المفرزة السياسية،رئيس مفرزة أمن الدولة ، جميعهم من             
  ".تعرف تماما مدى الحساسية بيننا وبينهم

  
وجوهـا  "آخرون التقينا بهم، أكدوا رفضهم القاطع ألعمال الشغب والتخريب التي حصلت،بعضـهم أكـد أن                

، أكد لنا أنه عقب الهجوم على       "عربي"كانت ضمن القائمين بأعمال الشغب في بعض المناطق، مصدر          " غريبة
بين أن ثالثة مواطنين من أقربائه هم من قاموا بالهجوم، وأن الكثيرين استغلوا هذه              مدير مصرف القحطانية، ت   

  .األحداث للقيام بتصفية حسابات شخصية ال عالقة لها بما حدث من قريب أو بعيد
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 فـي إطـار الدولـة       ن عرب أيضا، أكدوا لنا أنهم مع المطالب المشروعة للشعب الكردي في سورية            مواطنو
وهو أيضا خطاب مختلف أطياف الحركة السياسـية        . يمس الوحدة الوطنية والسيادة السورية     ما ال ب السورية و 

كما أكد المواطنون العرب عن رفضهم واستيائهم الشديدين ألعمال الشـغب           .الكردية في سورية الذين التقيناهم    
  . ه األعمال والتخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، وطالبوا بتحقيق مستقل ونزيه حول هذ

  
بالمقابل ، طالب الشارع الكردي بتحقيق عاجل في مسألة إطالق الرصاص الحي علـى المـواطنين، وأكـد                  

بدون أن نرى من تسبب بمقتل وجرح أبنائنا قيد المساءلة ، لن تهدأ النفوس مهما اتخذ من إجـراءات                  "أحدهم،  
  ".على سبيل التهدئة

  
ة التي اتخذت لمعالجة القضية، وقد أججت مشـاعر الغضـب لـدى             من ناحية أخرى، بدت اإلجراءات األمني     

، - معتقـل  2500 تقدر المصادر الكرديـة عـددهم ب       -الشارع الكردي، المئات من المعتقلين خالل أيام قليلة       
 سنة، الذي اعتقل يوم الجمعة      17) ز(العديد منهم تعرض للتعذيب وسوء المعاملة واإلهانة، التقينا مثال الشاب           

على حزام المدينة، حيث جرى إغالق عينيه بشريطة سوداء، ونقل إلى مكان ال يعرفه مع               دورية أمن   من قبل   
 آخرين ، وهناك تعرض في اليوم األول لضرب عنيف ، وقد شاهدنا آثار الضرب الذي يبدو أنه جـرى                    14

، علما أنـه لـم   2004-3-17، على يديه وقدميه،وقد أفرج عن أفراد المجموعة يوم األربعاء        "حزام"بواسطة  
  .؟! أصال اعتقالهمتم، فلماذا يجر التحقيق معهم ، إنما فقط تعرضوا لإلهانة والضرب

  
 الكردي، فهو يعيش حالة صدمة كبيرة مما تعرض له في األيام األخيرة، أكد لنا العديد من                 يأما الوسط الطالب  

 سلمية تماما ولم تجر أي أعمال شغب        أن التظاهرات واالعتصامات التي قاموا بها في دمشق، كانت        "الطالب،  
مجموعة طالبات التقينا بهن، أكدن أن عددا من الطالب العرب، توافد إليهم في غرفهم في المدينـة                 .من قبلهم 

الجامعية، وأبدى أسفه لإلجراءات التي اتخذت من قبل السلطة تجاههم، وأنهم جميعا أصـدقاء وال توجـد أي                  
م التعامل معهم بهذه الصورة من قبل السلطات األمنيـة وإدارة الجامعـة؟وكيف   حساسيات فيما بينهم، فلماذا يت 

هل تقدر السلطة آثار هذه الممارسات علـى        "وتساءل أحدهم ،    " يستسهلون تدمير مستقبلنا بفصلنا من الكليات     
  !".سورية؟هؤالء الشبان على المدى البعيد، إن في عالقتهم بالوسط العربي ككل وإن في انتمائهم إلى وطنهم 

اشتكت عدد من الطالبات من معاملة مسؤولة الوحدة التي يقطنون فيها، اسعاف عبد اهللا، مؤكدات بأنها قامـت            
  .بتهديدهن واإلساءة لهن قبل أن يتم تحويل الطالبات إلى التحقيق
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  :النتائج والتوصيات
  

 تقريرا حول واقع األكراد المجردين مـن  ، أصدرت جمعية حقوق اإلنسان في سورية2003في تشرين الثاني  
الجنسية في سورية، تطرقت فيه إلى مختلف أوضاع األكراد السوريين سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وقد جاء في                

لم يعد من الممكن إغفال مشكلة أكراد سورية ، كأحد      "الفقرة الخاصة بالنتائج والتوصيات من هذا التقرير، بأنه         
 الحريـات   -ن من الجنسـية السـورية     المجردي : ناإلنسان السوري، هذه المشكلة تتضم    أشكال انتهاك حقوق    

  . الحقوق الثقافية الخاصة باألقلية الكردية- الحقوق االقتصادية واالجتماعية-العامة
ونحن نكرر هنا ، بأنه لم يعد من المقبول على اإلطالق استمرار تجاهل القضية الكرديـة فـي سـورية، أو                     

وهو ما سيؤدي إلى مزيد من االحتقان والتوتر الذي سيكون فتيل أزمات            .ها من منظور أمني بحت    التعامل مع 
  .مستقبلية إن لم يجر نزعه بطريقة قانونية عادلة بالسرعة الممكنة وعلى أعلى المستويات

  : السرعةلذلك فإن جمعية حقوق اإلنسان في سورية تطالب السلطات المعنية باتخاذ الخطوات التالية على وجه
اإلفراج عن جميع من اعتقل تعسفيا أثناء هذه األحداث المؤلمة،وإحالة من يقتضـي وضـعه إلـى                  -1

القضاء العادي لتأمين محاكمة عادلة له، وإعطاء التوجيهات بإيقاف كافة الممارسات الالإنسانية التي             
  .اللحظةوقوفين من تعذيب وإهانات،ووقف عمليات االعتقال المستمرة حتى مترتكب ضد ال

 .  إعادة من يرغب من الجرحى إلى المشافي الخاصة -2

وقف جميع المضايقات واالنتهاكات التي يتعرض لها الطالب الجامعيون األكـراد فـي الجامعـات                -3
 .السورية

 . من الكليات والسكن الجامعي الطالب األكراد القرارات الجائرة بفصلإلغاء  -4

ثناء األحداث والذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى         محاسبة المسؤولين عن إطالق الرصاص الحي أ       -5
 . استخدام الرصاص المتشظي الممنوع دوليامنوالجرحى، والتحقق 

  
الجهة من ناحية أخرى نؤكد على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مجريات األحداث وتحديد مسؤولية                

 .غب والتخريب من جهة أخرى إطالق الرصاص الحي من جهة والقيام بأعمال الشالتي أمرت ب

  
يبقى أن حل المشكلة الكردية في سورية ، لن يتم إال بحل جذري يتناول جميع المطالب المشروعة لألكـراد،                   
بالدراسة العاجلة والدقيقة، من قبل لجان مستقلة ونزيهة، بعيدا عن الحلول األمنية التي ال تسفر إال عن مزيـد                   

هذا فضال عن إيجاد حل شامل لقضايا الحريات العامة         . ارع الكردي السوري  من التراكمات السلبية ، لدى الش     
  . منهاأال يتجزوحقوق اإلنسان في سورية، والتي تعتبر القضية الكردية جزءا 
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  4القامشليمدينة  في القتلى وبعض الجرحىقائمة بأسماء 
  

  :ضحايا اليوم األول
  .- عربي–شالل عبد السالم الشيخ 

  .- عربي–بي محمد الحر
  طلق ناري في الصدر- سنة24 يوسف أحمد خليل

   طلق ناري في الصدر- سنة18 ابراهيم عبد الرزاق محمد
   طلق ناري-مرادادريس رمضان 

   طلق ناري في البطن-سنة19غيفارا بدران خلف 
  محمد أمين محمد يوسف 

  كاوا حليم
  :ضحايا اليوم الثاني

  ابراهيم يوسفمحمد زاهر 
  حمد مأحمد مرعي

  خورشيد ابراهيم
  :الجرحى

   طلق ناري في البطن-شفكر يوسف
   طلق ناري في الفخذ األيسر-حسين شيخموس علي

   طلق ناري في الساق األيسر-عادل محمد خليل
   طلق ناري-مجيد محمود فرحان
   طلق ناري في الصدر-كاوي عبد الحليم
   طلق ناري في الساق -ميراد صالح حسو

 طلقة في البطن ،أجريت له عملية شرج مضاد للطبيعة وهـي أول إصـابة               -ابع الصف الس  -مصطفى خليل 
  .بطلق ناري تصل إلى المشفى الوطني الساعة الثالثة عصر يوم الجمعية

   طلق في القدم اليسرى – سنة21شورش عبد العزيز حسن  
   طلق بالذراع اليمنى – 1986 -عماد ناصر صالح

   0بطن، أجريت له عملية استئصال كلية وكولون وجزء من الرئة سرداد سليمان خلف ، طلق ناري في ال
  .  مصاب بشلل نصفي – سبات تام – طلقة في الرأس -محمد امين  حمزة

  . أجري له عمل جراحي  شرج خارج الطبيعة– طلقة في البطن - سنة55-شيخ موسى سامي علي
   طلق ناري في البطن -محمود االحمد االحمد

                                                 
لي، لذلك ما زالت عملية تدقيق هذه  هنالك تضارب في المعلومات الخاصة بعدد القتلى والجرحى حتى من المصادر الطبية في القامش 4

  .المعلومات مستمرة 
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  طلق ناري في البطن   -هاجاد فاضل عيسى 
   طلق ناري في البطن-ريزان علي

   طلق ناري في البطن-سنة 22-هيثم حميد مال أحمد
  ت طلق ناري في البطن والفخذ السب–محمد علي المحمد 
  . أجريت له عملية شرج خارج الطبيعة- رصاصة في البطن والعمود الفقري– سنة 18 -سيوان انور كوي

   مشفى الرحمة-نة س24محمد زاهد حاج محمود 
   اصابة في البطن-سنة17محمد أيمن علي محمد

   سنة طلقة في الساق37 -حسين شيخموس برزنجي
   طلق ناري في العمود الفقري–سنة 22 -مسعود دخيل محمود

 فرهـاد   - ريـزان راكـان      - سيروان جمعـة   - مسعود المحمود  - هاني رمو  - فراس أسعد  -مسعود سليمان 
 هـزار بـن     - سليمان شيخو  - محمد محمود  - دليل علي  - فرهاد علي مصطفى   - سليمان بهاء الدين   -شكري

 جوان خورشيد   - سنة طلقة في أعلى الجبهة       14 آزاد حسين حاجي     - - سنة طلقة في البطن    23فاضل عيسى 
   سنة طلقة متفجرة في الرأس حالة سبات تام مشفى النور18 -حسن

 نافذ، نقل إلى حلب إلـى المشـفى العسـكري ،             كان في مشفى   - طلق متفجر في الفخذ    -مسعود حمزة محمد  
  .موضوع تحت الحراسة
   أجريت له عملية بتر ساق- طلقة نارية في الساق-هادي نجم الدين نزير
   طلقة في الفخذ األيمن-هوشيار رمضان حسن

   بتر فوق الركبة- طلقة في القدم اليسرى-يب حتو أوسكوحب
   طلق ناري في الصدر-علوان حسين علي

   طلق ناري في الرأس-محمد قريلقمان 
   طلق ناري في الساق-حسنو سليمو

   طلقة في البطن -ريزان عبد الرحمن العلي
  
   
  
  


