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 بالقامشلي حريق مستوصف ميسلون توثيقيتقرير 

ً حً مٌسلون ٌقع فً المنطقة الشرقٌة من مدٌنة مستوصف مٌسلون أو المركز الصحً ف مقدمة :

إدارٌاً إلى الحكومة السورٌة وجمٌع  موظفو المركزكم ، ٌتبع  2القامشلً ٌبعد عن مركز المدٌنة حوالً 
الموظفٌن ال ٌزالون ٌقبضون مستحقاتهم المالٌة من مٌزانٌة الدولة السورٌة ، كما أن األدوٌة ومستلزمات 

وٌخدم المستوصف األحٌاء الشرقٌة من المدٌنة  الحكومة السورٌة وإداراتها المستوصف تخصص من قبل
موظف وموظفة بعد أن تم نقل موظفً  04والرٌف الشرقً للمدٌنة وٌعمل فً المستوصف حوالً 

مستوصف تل معرف إلى المستوصف بعد أن تم هدم المستوصف بعد اقتحام القرٌة من قبل تنظٌم داعش 
  . لماضٌةفً الفترة القصٌرة ا

 الّصدمة المفاجأة:

 م لٌنفّث حرٌقه الهائل فً مستوصفٍ 13/5/2435كان القدر ٌنتظر الساعة الحادٌة عشر صباح ٌوم األحد 
ٌقبُع فً حً مٌسلون شرق مدٌنة قامشلً، ٌقّدم خدماته الّصحٌة لألحٌاء )مٌسلون، « طاله اإلهمالُ »

 جرنك، عنترٌة، قناة السوٌس الغربً( 

موظفون دائمون، وموظفون )فرز( قادمون من ، منهم طبٌاً  اثنان وأربعون كادراً ف مستوصٌخدم فً ال
فعدد الموظفٌن أكثر من العدد  رٌف قامشلً )تل معروف(المناطق الساخنة فً سورٌا كحلب ودمشق و

م توفر الطبٌعً المطلوب، ورغم الكثافة السكانٌة للمنطقة ال ٌستطٌع هذا المركز الصحً تقدٌم خدماته لعد
 كباقً المراكز الّصحٌة فً المدٌنة.المواد الطبٌة الالزمة، 

جاٍر مجهول فً داخل المستوصف سمعه السكان المحلٌون فً الجوار، ثم ٌعقبه حرٌق فصدى دوّي ان
 هالً إلى الموقع.ٌلتهم غرف وبوابة المركز، ٌرتفع دخان منبعث، ٌهرع األ

ل دقائق تقضً الناُر بال رحمة على خمسة وعشرٌن شخصاً، الّصدمة أكبر من أن ٌستوعبه اإلنسان، خال
 من موظفٌن وُمراجعٌن، بٌنهم أطفاٌل ونساء.

 تحقٌقات المنظمة الكردٌة:

( لتقّصً الحقائق، فالتقت بعدد كبٌر من DAD)فً سورٌا تطّوعت المنظمة الكردٌة لحقوق اإلنسان 

ن ناجٌتٌن، واستمعت إلى إفاداتهم، لمعرفة حقٌقة الّشهود، ومن موظفٌن لم ٌكونوا بالمركز، ومع ممرضتٌ
 ما جرى فً المركز الّصحً ضحٌة اللّغز الغامض.

 شهود حضروا أثناء الحدث:

 قال المستوصف مقابل جرنك حً سكان من سنة، سبعٌن حوالً العمر – سلٌمان محمود الّشاهد األول:

 : شاهده ما وصف فً

 أتٌنا الحرٌق، قبل انفجار صوت سمعنا خالد محمد أحمد للسٌد ودٌع سمانة محل بجانب جالسٌن كنا وبٌنما
 ولكنها زٌنً اسمها األحد سوق من أتت قد كانت ممرضة هناك كان اندلع قد الحرٌق لكن المركز الى

 ثانٌاً. انفجاراً  سمعنا بدقٌقتٌن بعدها وهربت الحرٌق شاهدت

 حوالً بعد تقرٌبا 33:45 او33 الساعة حوالً األول التفجٌر حدث، جدا قوٌا الثانً التفجٌر صوت كان
 .الثانً التفجٌر حدث دقٌقتٌن
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 انتهت الشهادة                                                                                

 جانب جرنكة حً حسن زاهد عمه مع ٌسكن: العنوان سنة31 العمر  أمٌن محمد علً الّشاهد الثاني:

 .المستوصف جنوب لكهرباءا محول

 وقام المستوصف حدٌقة فً االعشاب إحراقفً صباح ٌوم حرٌق المستوصف، قام أحدهم ب إنه ٌقول
 الجانب فً مشتعال الحرٌق وكان ،الداخل الى الدخان ٌدخل ال لكً والباب النوافذ بإغالق الممرضون

 بعدها وحدث القرٌبة من المركز، مدرسةال فً نلعب كناحٌث و أخشاب إنها قلنا المركز حدٌقة من الشرقً
 وقد المركز دخول عند الٌمٌنٌة الغرفة فً غاز قنٌنة انفجار سببهللمستوصف أعتقد أن  مفاجئ احتراق

 شاهدت: وأضاف بالحدٌد، مسلحة كلها والنوافذ منه الخروج أحد ٌستطع ولم مشتعال المركز باب كان
 أسود وبنطال أبٌض قمٌص والبسة محجبة وكانت اقمٌصه شلحت لكنها تحترق وكانت تخرج ممرضة

 توفٌا. كذلك رجالن بعدها جاء ثم توفٌت، لكنها تانٌة بنت لحقها

 اقفلوا قد العناصر كان الغربً الطرف من الشباك كسرنابعد أن  اللقاح غرفة شباك من دخلت أضاف:
 غرفة باب وفتحت مختنقون أطفال فٌها وكان المركز، داخل الى الحوش حرٌق ٌأتً ال لكً الشبابٌك

 حضن على طفلة شاهدت التلقٌح غرفة فتحنا وعندما بالكامل، احترق قد لطفل عربة هناك وكان اللقاح
 بأرضٌة مندلعا الحرٌق وكان ،الشباك من الطفلة أخرجت ،تماماً  اختنقت قد كانت األم لكن وتنادٌها أمها

 ستنفجر أنها وقلت االوكسجٌن قنٌنة رأٌت الشباك من الشرقٌة الغرفة دخلت ما أول، والحٌطان المركز
أغمً علً  وبعدها  .فٌه مندلعا الحرٌق كان وقد الخارج الى المازوت وسال الخزان انفجر وأكمل قائالً 

 .بعض الشبابحٌث تم إسعافً من قبل  شٌئا أسمعولم 

 انتهت الشهادة                                                                            

 : لثالثالّشاهد ا

 جرنكً حً فً ٌسكن القامشلً، فً التجارة مدرسة سر أمٌن 3691 تولد موسى بن طاهر رٌبر:  االسم
 . القامشلً - مٌسلون مستوصف من القرٌب

 زٌنً زوجتً ذهاب وبعد صباحاً  33 الساعة حوالً وفً 2435/  5/  13 األحد ٌوم فً أنه رٌبر أفاد
 أحد أخبرنً سؤالً وعند المكان فً ٌتصاعد دخاناً  شاهدت، مٌسلون مستوصف فً العمل إلى هٌمإبرا

 من ٌتصاعد أسود دخاناً  شاهدت وصولً وعند مسرعاً  فذهبت المستوصف، باحتراق الجٌران
 المستوصف.

 بلون علىاأل ومن أزرق بلون األسفل من وكان جداً  كثٌفاً  وكان الدخان شاهدت وأّكد السٌد رٌبر: وقد
 شاهدت وقد انفجرت قد تكن ولم الغاز أسطوانة شاهدت كما المكان فً قوٌة رائحة هناك وكان أسود
 انفجرت. قد األوكسجٌن أسطوانات احدى

 وقع قد وكان الماء براد وشاهدت الداخل، من الضحاٌا إخراج فً الناس مع شاركت الحرٌق إطفاء وبعد
 كان إذا إال انفجر قد كان أنه أتذكر وال المازوت خزان شاهدت وقد انفجر قد محركه وكان األرض على

 أبداً. انفجاره أالحظ لم أننً إال أعاله فً أو الخزان أسفل فًاالنفجار 

 انتهت الشهادة                                                                           

  سمانة محل صاحب – مٌسلون مركز مقابل جرنك من خالد محمد أحمد :الرابعالّشاهد 
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 كان أشخاص، وثالثة أنا الزاوٌة رأس فً جالسٌن كنا عندما تقرٌباً  صباحاً  33 الساعة وحوالً إنه: قال
 مفتوحا المركز باب كان وتهرب، تصرخ الممرضة صوت سمعنا فجأة ولكن المركز، الى ٌتوافدون الناس
 هناك كان انفجار حدث كان لو المازوت، خزان من كان أنه ًمالحظت حسب اندلع، قد الحرٌق كان ولكن

 أحد ٌوجد ال المعالجة غرفة فً كان قسمٌن الى البراد قسمت انفجرت، قد غاز أسطوانة هناك كان له، أثر
 الثانٌة. الغرفة فً

 الحرٌق بٌن الفترة التكلم، تستطٌع ال كانت المستوصف من خرجت ممرضة وأكد صاحب المحل: شاهدت
:  قالوا تأخرتم؟ لماذا أخبرتهم تأخروا، قد األساٌش كان تقرٌبا، دقٌقة 24 حوالً اإلطفائٌة حضرت رٌثماو

 .تأخرنا الدولة إطفائٌة مع اتصلنا ورٌثما معطلة، بنا الخاصة اإلطفائٌة

 الهرب تحاول امرأة هناك كان غاز، كلها الغرفة جو كان الحٌاة فارقوا أشخاص ثالثة وجدناوإضاف : 
فً الداخل  حرٌق هناك كان الشباك من الغرفة دخلنا شًء، أي عمل نستطع ولم سمعها أحد ال ولكن

 .والناس تحترق ولم نستطع فعل أي شًء  لهم 

 انتهت الشهادة                                                                                   

 الّشاهد الخامس: 

 مٌسلون مستوصف فً تعمل ممرضة القامشلً – جرنكً حً فً مقٌمة 3696 تولد هٌمإبرا محمد زٌنً
 .لطفلٌن وأم متزوجة م 3663 عام منذ

 بأي نشك أو مرٌب أمر أي نلحظ ولم عام بشكل المستوصف فً تغٌٌر أي نالحظ لم زٌنً السٌدة تقول
 وٌومً الخمٌس ٌوم أداوم لم حٌث األربعاء ٌوم هو لً كان دوام ٌوم آخر لً بالنسبة ُمراِجع، أو شخص
 فٌما العمل وزعنا قد كناحٌث  ،األحد ٌوم الحادثة وقعت حٌث األسبوع، نهاٌة عطلة كانا والسبت الجمعة

 33 الساعة من اعتبارا سأداوم كنت حٌث الدوام ساعات بحسب ًاتفاق بشكل الممرضات نحن بٌننا
 الدوام قاصدة المستوصف باتجاه منزلً غادرت 2435/  5/  13 األحد ٌوم الحادثة ٌوم وفً صباحاً،
 شاهدت المستوصف من اقترابً وعند سنوات 6 ذات الـ بنتًا برفقة صباحاً  33 حوالً الساعة وكانت
 وكان المستوصف باحتراق أخبرونً الحً من نساء وشاهدت المستوصف من ٌتصاعد أسود دخانا

 وصول عدم بسبب المطبخ بأدوات النار على هالمٌا ترش وهً الناس وشاهدت جداً  كثٌفاً  الدخان
 .اإلطفائٌة

 قد كانا وفاطمة نورا من كل كانت وكذلك الحادثة من نجتا قد وروبٌن منتهى من كال أن الحقاً  علمت
 .المأساة من للنجاة الحظ حالفهما وبالتالً دثةاالح وقت من سابق وقت فً المستوصف غادرا

 :  من كل هم ادثةالح فً قضوا الذٌن أن أعلمكم كما

  حسٌن جوهرة-1. أبراهٌم سناء أبنة وهً طفلة  الدٌن محً أورفان-2.خضر أمٌرة -3

  حسٌن ٌاسمٌن أبن طفل – رٌاض حسٌن-9.  عازبة – عمر جٌهان -5.  خلو جٌهان -0

 . قابلة – شامٌران -6.  إبراهٌم سناء-1. حامل كانت – سٌنو زوزان  -7

  خضر أمٌرة أبنة طفلة شكٌب مرٌم-32. علً محمد كلزار-33. دمشق من إسنان طبٌبة غفران -34

  حسٌن ٌاسمٌن-35. شٌخً سعٌد محمد هٌفً-30. ( مخبري)  نهاد -31
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 بدئها قد كانت التً التلقٌح حملة أجل من للمستوصف المراجعٌن من العدٌد الحادث فً قضى كذلك 
 .رسمٌة إجازة كانت عباس فاروق مٌدٌا السٌدة أن أعلم كما.  المركز

 فً مٌدانً لكبش التقٌح حملة فً مشاركات كنا محمد وزهرة وسمٌرة علً هٌهان: من كال أن أعلم كما
 . األطفال لتلقٌح األحٌاء

 انتهت الشهادة                                                                                  

 :من الحداثة  شهادة الناجيتين

 قسم الصٌدلة –سنة خرٌجة المعهد الصحً  25منتهى ناٌف المحمد العمر  ناجية األولى:ال

 جانب مدرسة فارس الخوري. –العنوان : بشٌرٌة 

 الى ذهبت تقرٌبا، صباحا 33.44 :الساعة تمام ف13/5/2435ً بتارٌخ جرت الحادثة بأن منتهى أفادت
 غرفتً الى ذهبت ثم ومن حضوري أسجل كً رةاإلدا الى ذهبتحٌث بداٌة  عادي ٌوم كأي المستوصف

 المستوصف، فناء حشٌش قاحرإقام الموظفٌن ب .لقاح حملة هناك وكان الشهري تقرٌري إلجراء الصٌدلٌة
 أغلقوا قد كانوا زمالئً باقً ولكن جدا حارا كان الجو ألن أرضَ  لم ولكنً النافذة أغلقً زمٌلتً لً قالت
 سوزان الغرفة عناصر باقً أما مداومٌن الصٌدلٌة عناصر من كلزار وزمٌلتً أنا كنا المستوصف، نوافذ
 .المحكمة فً أوراق لها الن مداومة تكن لم لٌة الصٌد فً أٌضا موظفة وهً منتهى أخ بنت

 اإلدارة فً مجتمعٌن الجمٌع كان الحرٌق، وهج برز لكن قوٌا، ٌكن لم انفجار صوات سمعتتقول منتهى: 
صوت  سماع عندو ،ولكنً لم أذهب الشاي لنعمل نذهب أن منً طلبوا زمالئً كان الشاي، لشرب

 ، والحقاً األطفال وأصوات زمالئً صراخ وسمعت كثٌراً، قوٌا الصوت ٌكن لم الشبابٌك انكسر االنفجار
 .الغاز بحسب ما أخبرنً به القاضً من تفجٌر أي ٌوجد ال سلٌمة، الغاز قنٌنة أن أخبرنً األساٌش قاضً

 زاوٌة الى وصل قد كان كبٌرا الحرٌق كان الوراء الى درت زمالئً صوت وسماع االنفجار بعد
ولكنهم لم  السنٌة، غرفة فً زمالئً ٌخرج أن توقعت بسرعة، األرض فً ٌمشً الحرٌق كان الصٌدلٌة،

 لم ذلكٌخرجوا وال أعرف لماذا لم ٌخرجوا علماً أن غرفة السنٌة أقرب من غرفتً إلى الباب الخارجً، ك
 أٌضا. اإلدارة من زمالئًأحد من  ٌخرج

 غرفة فً روبٌن كانت بالكامل، المركز احترق ثوان خالل شاهدت الصٌدلٌة فً وأناوإضافة منتهى : 
 ٌمشً الحرٌق االفالم، مثل كانت مباشرة خرجت األطفال غرفة من الصوت سماع أول لً قالت النسائٌة

 األرض. على مادة أي رش أن شًء ألي ولو ٌصدف ولم كزالمر نشطف لم اسبوعٌن منذ األرض، فً

 اللقاح غرفة فً األطفال رأٌت المستوصف؟ من خرجت كٌف لً، بالنسبة الحلم مثل أضافت: كان
 بٌن المازوت خزان كان باألرض كان المازوت ألن الغرف، بٌن تمشً النٌران رأٌت خائفون واألطفال

وبسؤال الشاهدة  الغاز، وقنٌنة الجانب فً مكٌف وٌوجد المركز، باب مقابل الكاتبة، وغرفة النسائٌة غرفة
كان  ثان، شًء أي فً موجوداً  المازوت ٌكن لمفٌما إذا كان قد وضع المازوت فً أي إناء آخر؟ تقول : 

 .كرٌهة رائحة للمازوت كانفقط فً خزان المازوت الذي تم تعبئته فً أواخر الشتاء أواخر شهر شباط و

 اي شًء اي أالحظ لمللشاهدة فٌما إذا الحظت رش أي مادة على أرضٌة المستوصف ؟ اجابت وبسؤالنا 
 الكلور ال عادة، مادة بأي المستوصف غسلوا إن الحظت أن ٌسبق لمكما أننً  المركز أرضٌة على مادة
 ٌكن لم الخالق عبد المستخدمو نظٌف غٌر المركز المركز، فً اهتمام اي ٌوجد ٌكن لم. ذلك غٌر وال

 لونه االنفجار برٌق كانضافت :أو شهر. لمدة إجازة أخذ قد كانو األسبوع فً مرة ٌأتً كان موجودا،
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 لم الغرفة فً وأنا الصباح منذ الغرف. باقً الى اإلدارة من ٌجري الحرٌق كان كبٌر، ضغط وله برتقالً،
، وبسؤالنا  غرٌب بشكل غامق أسود دخان ارتفع المستوصف من خروجً بعد أحد، أي الغرفة الى ٌأت

 بلباس شخص أي أالحظ لم :للشاهدة فً إذا الحظت وجود أي شخص غرٌب أو اشتبهت فٌه ؟ أجابت
فً المستوصف كانت األمور عادٌة مثل أي ٌوم آخر إال أننً أتذكر أنه  غرٌب شخص أي أو عسكري

 بعدي. من خرج أحمر قمٌص ٌلبس شاب هناك كان

 انتهت الشهادة                                                                                        

 الناجية الثانية: 

الفارسً،  سلمان جامع شارع عازبة( تسكن فً جرنك، 3619)موالٌد عائشة علً، والدتها فهد روبٌن
 قابلة.  تعمل

 حملة13/5/2435 األحد ٌوم انك آخر شًء أي أو غرٌب شًء أي أالحظ لم الحادثة أفادت روبٌن: قبل
 حضوري وقعتُ  ثم ومن الدوام الى ذهبت جدا، عادٌاً  ٌوماً  كان المركز، فً جدٌدة موظفة وأنا وطنٌة لقاح
( الحملة) روتٌنً لقاح ٌوم كان ألنه كبٌرة المراجعٌن حركة النسائٌة، غرفة الى وذهبت اإلدارة، غرفة فً

 ذهب التاسعة الساعة حوالً المناطق، لباقً توافد أي ٌوجد ال المنطقة، أهل من المراجعٌن جمٌع كان
 . صباحا 34 الساعة فً الحرٌق انتهى ولكن المستوصف، باحة فً الحشائش لحرق طفالن

 صوت ٌشبه الفتاشات، نوع من الصوت كان حرٌق، اشتعل بعدها قوٌاً، دويّ  صوت : سمعتتابعتثم 
 خرجت واألطفال، المستوصف عناصر صرخ صدى، له نكا عادٌا، لٌس بكثٌر، أقوى لكن المفرقعات

 ان وقبل المبنى بوابة من خرجتُ  قبلً، خرجت الغرفة، باب أمام مراجعة امرأة هناك كان الغرفة، من
 أطفال لدٌهم المركز عناصر بأن تذكرت الخارجً، السور باب للمستوصف، الثانً الباب من أخرج

 كبٌر، بشكل اشتعل الحرٌق لكن األطفال، ألساعد الفور على ء،الورا إلى رجعتُ  المستوصف، فً مازالوا
 .تماماً ولم أستطع الدخول  المبنى بوابة سّدت النٌران

 جٌهان ، الحرٌق فً بداٌة هذا كل الغاز باتجاه اسود دخان اإلدارة باب أمام هناك كان خرجت عندما
حدٌد  سور ٌوجد كانمن الخارج ولكن تطلب المساعدة  الشباك الى جٌهان رجعت السنٌة غرفة فً كانت

 .لألسف مساعدتها احد ٌستطع ولم للنوافذ

 وصراخ النار شاهدت أمامً نظرت الصوت، عندما سمعت بالموباٌل العب كنتضافت روبٌن : أ
 مشتعل قماش مثل كانت التوالٌت باتجاهمن اإلدارة  اتجاههاكتلة من النار مرت أمام عٌنً كان  زمالئً
 قرب إال أسود دخان هناك ٌكن لم خرجت عندما أسود ودخان حرٌق كان الغاز خرطوم ونتك ان توقعت
 بعدها أسود دخان منها وخرج النار من ملتهبة كتلة شًء، علٌها ملفوفة النار من كتلة اإلدارة، غرفة
 الثانً. االنفجار قبل المركز بأرضٌة الحرٌق واشتعل زمالئً صرخ

 خلف كانوا العناصر البالط، على ٌمشً برتقالً حرٌق كان الوراء الى نظرت عندما شاهدت حسبما 
 التوالٌت. الى االدارة من منطقة خرجت الكتلة الخروج، ٌتمكنوا من لم الحرٌق

كذلك  شًء اي لها ٌحدث لم هً كما وهً بالخزانة النسائٌة بغرفة كانت حقٌبتًكما أعلمكم أن 
 من ومنتهى انا خرجتكما أعلمكم أننا عندما  ،بهم أي مكروهلم ٌلحق  سلٌمة كلها النسائٌة اضابٌرغرفة

بسبب النار واحترقا أمام الباب ووقعا  الخروج ٌستطٌعا لم ولكن الباب الى وصال شخصٌن شاهدت الباب
أرضاً وكنت أنظر ألٌهم وهم ٌحترقون كانت أجسامهم كتلة من النار كان المنظر ٌشبه تلك المناظر فً 

وكأنهم كتل من النار لم أكن أستطٌع تمٌٌز مالمحهم فقط كنت أعرف أن هناك  أفالم الرعب أشخاص



 7 

أشخاص وهم ٌحترقون بالكامل أنه كان منظراً مرعباً ومؤلماً كما أعلمكم أن باب المستوصف الخارجً 
 .مفتوحا كان

 .ال قلٌالً إ المركز الى ٌحضر ٌكن ولم إجازة فً كان المستخدموبسؤالنا عن مستخدم المستوصف؟ أفادت: 

 انتهت الشهادة                                                                                   

 

 أسماء ضحايا مستوصف ميسلون

كان هناك بعض المراجعٌن من الرٌف لم نتمكن من توثٌق بٌاناتهم، كما كانت هناك جثة لطفل لم ٌتعرف 
 أسماء الضحاٌا الذٌن تم توثٌقهم:  فى(حضروا المش علٌه أحد )وفق شهود

  خضر أمٌرة - 3

 (سنتان) شمدٌن الدٌن محً أولفان -2

 (سنة 21) ٌاسٌن إبراهٌم ثناء -1

 معروف تل( قابلة جوهرة، باسم معروفة) حسٌن نزٌر محمد وضحة - 0

 (شابة ممرضة) عمر جٌهان - 5

 (متزوجة كاتبة،) خلو ٌوسف جٌهان -9

 (سنوات 1 سلٌمان مٌنٌاس ابن سلٌمان طفل)  رٌاض حسٌن -7

 سٌنو أحمد زوزان -1

 حسٌن أمٌن  شامٌران -6

 (فرمان مشفى فً كانت: ) صباح  - 34

 (دمشق من وهً مناوبة أسنان طبٌبة) مغربً مولد غفران -33

 الوطنً بمشفى كانت( سفكٌن أم سنة21) سلٌمان الغنً عبد فٌان - 32

 ( سلٌمان فٌان ابن واحدة، سنة) رشو كانٌوار - 31

 ( فٌان ابن سنتان،) رشو سفكٌن - 30

 الطلبة اتحاد مكتب فً عضو( صٌدلٌة)عكو علً محمد كلٌزر - 35

 (أمٌرة ابنة) عثمان شكٌب مرٌم - 39

 (طفل) مهدي - 37

 معروف تل من( مخبري فنً سنة، 25) عبدو نهاد - 31

 الوطنً بمشفى كانت( موظفة) سلٌمان سعٌد محمد هٌفً -36
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 .ابنها مع( إدارٌة) سلٌمان محمود ٌاسمٌن - 24

من خالل قراءة متأنٌة إلفادات الشهود والناجٌتٌن لم نالحظ أي إشارة إلى وجود فعٍل  :تائج الن

مقصود، وال إلى أي دلٌل ُمقنع بوجود استهداٍف إرهابً، فالناجٌتان وكذلك موظفو المركز ٌؤكدون 
ه هناك إال أن على أن األمور كانت طبٌعٌة، ولٌس هناك ما ٌشٌر إلى شًء ُمرٌب، أو الفت للّنظر

مالحظتٌن تم مالحظتها أثناء مراقبة مكان الحادثة أولهما تزامن حرق المستوصف مع أحراق 
الحشٌش فً فناء المستوصف والثانٌة وجود آثار لرش مادة على بالط المستوصف ) وفق ما هو 

ادة واضح من الصور المرفقة مع التقرٌر ( ولكن لم نتوصل إلى أٌة أدلة على انها ربما تكون رش م
 .قابلة لالشتعال على أرضٌة المبنى 

ٌّراً، وال ٌمكن االستنتاج سوى اإلهمال الذي طال كّل              انعدام أدلة توّضح لنا أن الحرٌق سٌبقى لغزاً مح

    شًء، كإدخال خزان الوقود إلى الممر، وعدم وجود إطفائٌات صغٌرة وال تدرٌب الموظفٌن علٌها، وقد    

 أمراً مخالفاً فً المراكز الّصحٌة.أو أسطوانات األوكسجٌن قنٌنة الغاز  ٌكون وجود   

 : توصيات 

تشكٌل لجنة تحقٌق وتقصً الحقائق للوقوف على أسباب حدوث الحرٌق وكشف مالبساته  – 0

وتوثٌق كامل أسماء الضحاٌا والطب الشرعً تشارك فٌها منظمات حقوقٌة وقضاة ومحامون 
عن سالمة موظفً المستوصف وتعوٌض ذوٌهم عن المصٌبة الكبٌرة التً  وتحدٌد الجهة المسؤولة

 ألمت بهم .

التوجه إلى السلطات التً تدٌر المنطقة للتدقٌق والتأكد من شروط السالمة واألمان فً كل  – 5

ومنع الدوائر وخاصة تلك التً تحتاج إلى عناٌة خاصة لتفادي تكرار مثل هذه الحادثة مستقبالً 
المحروقات أو أسطوانات الغاز إال بعد التأكد من أنها توضع فً أماكن تحمً وضع خزان 

 .الموظفٌن والمراجعٌن من أخطارها 

تأمٌن أدوات اإلطفاء الخاصة فً كل المراكز والدوائر وكذلك تجهٌز آلٌات اإلطفاء العامة  – 3

قة وتزاٌد األخطار لتفادي خطر الحرائق خاصة فً ظل هذه الظروف الصعبة التً تمر بها المنط
 التً تواجه الناس .

( بالشكر الجزٌل إلى  DADتتقدم المنظمة الكردٌة لحقوق اإلنسان فً سورٌا )  :شكر وتنويه 

كل من ساهم فً إنجاز هذا التقرٌر وتتقدم بشكر خاص إلى الشهود الذٌن كان لشهادهم الدور 
 األبرز فً إنجاز هذا التقرٌر.

( ترحب بأي شهادة أو معلومات عن  DADلحقوق اإلنسان فً سورٌا ) المنظمة الكردٌة كما أن 

اي وستكون    dadorg1@gmail.com:  أخرى على البرٌد التالً انتهاكاتالحادث أو أٌة 

حل سرٌة الشخصٌة م بٌانات الشهودوستكون   واحتراممحل تقدٌر  االتً ٌتم تزوٌدنا به ةمعلوم
 تامة .

  2435/  7/  1القامشلً فً 

 ( DADالمنظمة الكردٌة لحقوق اإلنسان فً سورٌا ) 

mailto:dadorg1@gmail.com
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