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مقدمة:
تعترب اغبواجز النظامية واغبواجز الثابتة من أوىل اإلجراءات االحًتازية اليت ازبذىا النظام
السوري يف بداية اغبراك الشعيب للحيلولة دون اندالع االحتجاجات ولتقييد حركة اؼبعارضُت
ومنعهم من تنظيم أنفسهم ,وقد عاىن اؼبواطنون السوريون صنوفا شىت من االنتهاكات على
تلك اغبواجز من االعتقال التعسفي ومنع التنقل واغبط من الكرامة والقنص واػبطف
واالعتداء اللفظي واعبسدي ,حيث انتشرت اغبواجز يف صبيع أحياء اؼبدينة لتبدو وكأهنا ثكنة
عسكرية ؿبصنة يكون فيها اؼبواطنون مقيدين يف كل ربركاهتم ,وقابعُت ربت وطأة قهر
لرده
وخوف مستمر من خطر داىم ومفاجئ قد يتعرضون لو يف أية غبظة دون أن ديلكون ّ

سبيالً.

ال يقتصر تواجد حواجز النظام السوري على األحياء اؼبعارضة للنظام ,بل ديتد تواجدىا إىل
األحياء اؼبوالية لو مع االختالف الكبَت يف مهام كل منها ,وطريقة تعامل عناصر اغبواجز مع
اؼبواطنُت ,ففي األحياء اؼبوالية ,قبد اؼبواطنُت ىناك يتجولون قرب اغبواجز من دون خوف,
ويعتربون اغبواجز مصدر ضباية ؽبم من تعرضهم ؽبجمات "اإلرىابيُت" ,كما يصفوهنم,
ويلقون باؼبسؤولية على عناصر تلك اغبواجز عند كل اخًتاق أمٍت حيدث يف أحيائهم ,فمهام
اغبواجز النظامية يف األحياء اؼبوالية ضباية اؼبواطنُت ,وتوفَت سبل األمان ؽبم يف ظل ظروف
اغبرب اليت يعيشوهنا ,بينما يعترب اؼبواطنون يف األحياء اؼبعارضة ,أن مهام اغبواجز النظامية,
ىي مراقبتهم وانتهاك حقوقهم من اعتقال وخطف وقنص وحط للكرامة إن ىم أبدوا أدىن
إشارة تشَت ؼبعارضتهم للنظام ,أو حىت جملرد الشبهات على ذلك..
كما سبارس ىذه اغبواجز مهمة حصار األحياء ,ومنع إدخال الطعام والشراب والدواء والسلع
الالزمة للحياة إىل ـبتلف مناطق ضبص ,دبا فيها حي الوعر احملاصر حالياً.
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وعلى الرغم من أن ضبص اؼبدينة أصبحت بشكل شبو كامل ربت سيطرة النظام ,السيما
وخلو معظم
بعد خروج اؼبعارضُت اؼبسلحُت من اؼبدينة القددية إىل الريف منذ عدة أشهرّ ,
أحياء اؼبدنية من اؼبعارضُت اؼبسلحُت بشكل تام ,واقتصارىا على اؼبدنيُت ,إال أ ّن تواجد
اغبواجز داخل اؼبدينة بقي مستمرا ,وبقيت معو االنتهاكات اؼبتواصلة اليت ديارسها عناصر
النظام على اؼبارين من تلك اغبواجز ,تلك االنتهاكات اليت تظهر بشكل جلي يف حي الوعر
ربديدا ,حيث أ ّن الوعر ىو اغبي الوحيد اؼبتبقي يف اؼبدينة الذي يقع ربت سيطرة اؼبعارضُت
اؼبسلحُت بشكل جزئي ,وحياصره النظام من صبيع اعبهات باغبواجز والقناصُت ,ليستخدم
النظام تلك اغبواجز كعقاب صباعي لألىايل على احتضاهنم اؼبعارضُت اؼبسلحُت ,وليمارس
النظام من خالل عناصره اؼبتواجدين ىناك ,انتهاكات باعبملة.
وقد حرص العاملون على ىذا التقرير على توثيق شهادات متعددة ,من مواطنُت سوريُت
يعيشون داخل األحياء الواقعة ربت سيطرة النظام ,ومن مواطنُت يعيشون داخل حي الوعر
احملاصر ,ورصدنا من خالل شهاداهتم ,صنوف االنتهاكات اليت تعرضوا ؽبا على مدى
الشهور األخَتة اؼبمتدة منذ سقوط اؼبدينة القددية وإىل زمن كتابة التقرير ,الذي تضمن توثيقاً
ألىم االنتهاكات اليت تقوم هبا ىذه اغبواجز يومياً.
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أوالً :واقع الحواجز العسكرية الحالي في مدينة حمص
لقد قام النظام يف الفًتة األخَتة بسحب عدد من عناصره اؼبوجودين على اغبواجز ,ردبا يعود
األمر غباجتو ؼبقاتلُت على اعببهات اؼبشتعلة يف ـبتلف أكباء البالد خاصة بعد خروج
اؼبقاتلُت اؼبعارضُت من ضبص اؼبدينة كبو الريف ,بعد االتفاق الذي جرى مؤخراً.
تتوزع اغبواجز العسكرية يف ـبتلف أكباء اؼبدينة ,ورباصر حي الوعر بشكل كامل دبشاركة
قوات من ميليشات شيعية من قرية اؼبزرعة والزرزورية باإلضافة إىل عدد من األليات العسكرية
اؼبنتشرة يف مناطق البساتُت ,وىنا جدول بأبرز اغبواجز العسكرية يف مدينة ضبص يف الوقت
الراىن:
الحمرا

حاجز سامسونغ (إشارة الملعب)

األمن السياسي

الحمرا

حاجز الشبيبة -قرب مسجد عمر

أمن الدولة

الغوطة

الشاطر حسن – شارع الغوطة

أمن الدولة

الغوطة

دوار الغاردينيا

أمن الدولة

الدبالن

عدة حواجز يف شارع الدبالن

أمن الدولة

الغوطة

حواجز طيارة على شارع الكورنيش

متنوعة

الغوطة

فرع أمن الدولة

أمن الدولة

االنشاءات

فرع األمن السياسي

األمن السياسي

االنشاءات

شارع الربازيل

األمن السياسي

االنشاءات

فندق السفَت

األمن السياسي

الميدان

فرع أمن عسكري

األمن العسكري

الميدان

مؤسسات الدولة

أمن عسكري

الميدان

مركز ثقايف

أمن عسكري

طريق الشام – كرم طول الطريق عدة حواجز

أمن عسكري

الشامي
الخضر

أمن عسكري

اعبيش الشعيب
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طريق الشام

دوار خالد بن الوليد (الرئيس سابقاً)
منطقة التماس مع عكرمة أكثر من حاجز

أمن عسكري

طريق الشام

رزق سلوم

شبيحة

باب السباع

الفارايب

شبيحة و أمن عسكري

باب السباع

حاجز القلعة

من عدة فروع

مركز المدينة

عدة حواجز

من عدة فروع

الوعر

حاجز الفرن

أمن الدولة

الوعر

الشؤون الفنية

أمن الدولة

الوعر

القواص

أمن الدولة

الوعر

شارع الكلية اغبربية كبو اؼبنطقة الصناعية

اؼبخابرات اعبوية

الوعر

حاجز اؼبصفاة

أمن دولة وشبيحة

الوعر

حاجز اؼبزرعة

ميليشيات شيعية

الوعر

حاجز اػبراب

أمن دولة

الخضر

أمن عسكري

باإلضافة إىل عدد أخر من اغبواجز اليت مت وضعها داخل األحياء اليت خرج منها مقاتلو
اؼبعارضة قبل أكثر من ثالثة أشهر ,وتقوم ىذه اغبواجز بعدد واسع من االنتهاكات.
الصورة رقم (ٔ) برج الغاردينيا أكرب برج قنص للنظام ,يطل على كامل اؼبدينة
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ثانياً :التعامل المسيء للناس على مختلف الحواجز في المدينة
تقوم اغبواجز العسكرية بإىانة اؼبواطنُت العابرين ؽبا بشكل كبَت حىت بطريقة التفتيش
فبالنسبة للنساء يوجد على جانب حاجز الفرن اآليل يف حي الوعر ,غرفة خاصة لتفتيش
النساء حيث تقوم فتاتان تابعتان للنظام بتفتيش كل امرأة بشكل دقيق وبطريقة مستفزة
ومهينة حيث يفتشون أكباء جسم الفتاة وقد جيربوهنا يف بعض األحيان على خلع اغبجاب
للتفتيش ,كما يقومون بتفتيش اؽبواتف احملمولة وقراءة احملادثات والتدقيق على أبسط العبارات
واعتبار أن الشخص اؼباثل أمامهم يتعامل مع اإلرىابيُت على حد زعمهم.
وقد يقوم الضباط اؼبتواجدون على اغبواجز بأخذ ما حيلو ؽبم من أغراض شخصية
للمواطنُت.
بالنسبة للمسنين مدينع خروجهم حىت لتلقي العالج رغم حاجتهم لو ما مل ديتلكوا بطاقة
وظيفة حكومية وعند اغبديث مع العساكر هبذا الشأن يردون باستفزاز وهتكم ,يمذكر أن
ضابطاً على حاجز الفرن قال لرجل يف السبعُت من عمره " على شو رايح تتعاًف ؟ ما
باقيلك شي حىت سبوت !" ..
ومل يسمحوا لو باػبروج .ويف بداية شهر سبوز للعام اغبايل ٕٗٔٓقاموا باعتقال رجل مسن
مع زوجتو كان خارجاً من اغبي لعمل قثطرة قلبية .
يعاين الموظفون من صعوبة اػبروج بسياراهتم اػباصة بسبب التفتيش اؼبزعج للسيارات حيث
يقوم الضباط بتفتيش كل أجزاء السيارة حىت احملرك األمامي ويفككون العجالت واألبواب يف
بعض األحيان وكذلك يفتشون أسفل السيارة ,وىذا يسبب اإلزعاج للموظفُت و يقلل أيضاً
من عدد السيارات اػبارجة من حي الوعر بشكل كبَت فقد كانت مئات السيارات زبرج من
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اغبي يف هناية العام ٖٕٔٓ و حالياً دينع خروج السيارات هنائياً إال دبوافقة أمنية مع صعوبة
اغبصول عليها.
وقد بدأت األوضاع بالتفاقم بشكل سيء بعد إغالق حاجز (اؼبزرعة) الذي يعد األقرب إىل
اعبزيرة السابعة واليت تتعرض للقصف اؼبمنهج منذ شهر كانون األول لعام  2013و حىت
اليوم ,فبا سبب صعوبة كبَتة يف اػبروج من اغبي وأدى الضطرار اؼبواطنُت عبور حوايل أربعة
حواجز بدال من اختصار الطريق وعبور حاجز واحد.
وبالنسبة إلدخال الغذاء حيضر اؼبوظفون ما يكفي حاجتهم فقط و أي زيادة سيعود
صاحبها أدراجو حىت يمرجع ما أحضره  ,أو سًتمى أمامو على األرض بكل ال مباالة !
كذلك يزداد التضييق حىت بالنسبة إلحضار اؼببالغ اؼبالية ولو كانت بسيطة  ,فقد ممنع مؤخراً

موظف يف إحدى اؼبؤسسات من اػبروج ألن حبوزتو مبلغاً من اؼبال طبسون ألف لَتة سورية
فقط  ,مع العلم أنو ديلك األوراق الرظبية اليت تساعده على اػبروج  ,وقد كاد أن يصل األمر

إىل اعتقالو فقد طملب منو مراجعة أحد األفرع األمنية ,ولن يتمكن من العودة إىل حي الوعر
قبل مراجعة ذاك الفرع.
ويف فًتة االنتخابات الرئاسية أصبح التفتيش والتدقيق على أصابع االهبام لدى صبيع العابرين
من اغبواجز ليتأكدوا أهنم قاموا بانتخاب بشار األسد ومن ال جيدون على إصبعو أثر اغبرب
يهدد باالعتقال ما مل جيد عذراً ينقذه يف غبظتها.
أطفال الوعر ال يسمح ؽبم دبغادرة اغبي  ,فيتم إرجاعهم ربت سلطة القهر  ,وال ديكن
خروجهم إىل أي مكان آخر إال دبوافقة أمنية تستغرق زمناً طويالً وقد ال تصدر أبدا.
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ثالثة كيلو..
أخربتنا ظبر ,وىي طالبة ىندسة ,عن مشاىداهتا اليومية أثناء ذىاهبا للجامعة ومرورىا على اغبواجز,
وحدثتنا طويال عن مدى اؼبعاناة اليت يقاسيها األىايل كل يوم ,فالعناصر ينظرون للمارين على اغباجز
بأهنم كائنات أقل مرتبة من البشر العاديُت ,أوؾبرد أشياء القيمة ؽبا ,فالعبث بأشيائهم وكرامتهم متاح ؽبم
كما يشاء أي عنصر مهما علت أو صغرت رتبتو ,وطاؼبا أن اؼبدنيُت ىم اغبلقة األضعف ىنا ,تكون
القسوة عليهم على أشدىا ,ويتجلى ذلك حُت يضطر اؼبواطنون إلدخال بعض األطعمة اليت حيتاجوهنا,
فيشدد العناصر شروط إدخال الطعام ,حبيث اليتجاوز وزن األطعمة ثالثة كيلو ,وحبيث يسمح بباكيت
دخان واحد ,واليسمح بإدخال اؼبلح ,أو األلبسة ,ولكن األىايل يتجاوزون صرامة القوانُت أحيانا,
فبعضهم ديلك أطفاال صغارا ويضطر إلدخال كمية أكرب من اؼبسموح هبا إلشباع أطفالو ,وىذا ما
حصل مع أستاذ رياضيات أربعيٍت كان قد أدخل حوايل طبسة كيلو من األطعمة ما جلب لو سخط
العناصر وشتائمهم مث أمرىم لو بالوقوف بالشمس إىل أذان اؼبغرب ىو ومن خالف القوانُت مثلو ,وحُت
دخل األستاذ األربعيٍت أخَتا إىل اغبي ,أصيب جبلطة قلبية من جراء ما عانو ,أدخل على إثرىا اؼبشفى
ليتوىف الحقا...

مجزرة الخضراوت واللحوم
حُت يزداد تشديد اػبناق على األىايل الراغبُت بإدخال بعض األطعمة الضرورية ألسرىم عرب اغبواجز,
فيقوم العناصر حينها دبقايضة غَت عادلة ,فأما على من يرغب بالدخول للوعر ,التخلي عن أكياس
الطعام القليلة ,أو العودة من حيث جاء ,أو ربمل وقفة مذلة طويلة ربت الشمس ,تنتهي غالبا برمي
األطعمة ,حينها خيتار األىايل أىون الشرور ,التخلي عن أغراضهم والعودة ألسرىم الذين ينتظروهنم يف
اغبي ,حيث ديشون إليهم وىم يدوسون على خضراوت وغبوم يفًتض هبا أن تكون على موائدىم...
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اللبؤات
حُت تود إحداىن الدخول غبي الوعر ,وبعد أن يشاىد العناصر ىويتها أو بطاقة عملها أو دراستها ,يتم
سوقها غالبا إىل غرفة صغَتة ,فيها نساء مواليات للنظام ,أو ما يسمى "لبؤات األسد" ,يقمن بتفتيش
اؼبواطنات بشكل دقيق جداً ,للبحث عن أشياء تعتربىا القوات اغبكومية فبنوعة ,كالدخان واؼبلح مثال,
ويتعذر النظام عن وضعو ل "اللبؤات" بأن بعض النساء قد قمن بتهريب السالح يف ثياهبن ,لكن ذلك
يبدو مستحيال يف ظل االحتياجات اؼبعيشية اليت حيتاجها األىايل وعدم حاجة اؼبدنيُت الستخدام
السالح ألي ىدف" ,لقد وضعوا أيديهن حىت يف غطاء رأسي"..تقول ظبر وىي معلمة ثالثينية ,وتتابع
"كانت من اللبؤات امرأة أربعينية ,وأخرى صغَتة مل تتجاوز السابعة عشر من عمرىا ,وتلك الصغَتة
كانت قاسية جدا يف تعاملها مع النساء ,حيث اهنالت بالشتائم واإلىانات على امرأة ذباوزت الستُت
بسبب حيازهتا بعض الدخان ,ومل تعبأ بدموع اؼبرأة العجوز وال بتوسالهتا اؼبضنية أن تسكت عنها ىذه
اؼبرة ,وأن ال تأخذىا إىل الضابط ,لكنها مل تصغ إليها ,بل ساقتها من يدىا بقسوة إىل الضابط,
وتابعت صراخها وشتائمها على اؼبرأة العجوز اليت بالكاد استطاعت أن سبشي..وباؼبقابل ,كانت اللبؤة
األخرى أخف قسوة!..
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ثالثاً :االعتقاالت بدون ذنب
تستمر االعتقاالت التعسفية على حواجز حي الوعر وحواجز بقية اؼبناطق يف ضبص على
الرغم من أ ّن كل من دير خالؽبا لديو بطاقة موظف أو بطاقة طالب يستخدمها للسماح لو
بالعبور ,لكن ذلك ال دينع دون احتمالية اعتقال أي شخص ألسباب ال ديكن ربديدىا يف
معظم األحيان ,وإذ تعترب األسرة ؿبظوظة إذا عرفت مكان ابنها بعد اعتقالو إال أ ّن كثَتين ال
يتوصلون حىت ؽبذه اؼبعلومة بعد اعتقالو من على اغبواجز.
غدروا بابني
مل تستطع والدة جابر التحرك الستقبالنا حُت زرناىا لسماع شهادهتا ,فهي مريضة منذ سنتُت دبرض يف
حوضها دينعها من اغبركة ,كانت تضرب على ركبتيها مرارا وىي تتحدث عن غياب ابنها وىو معيلها
الوحيد بعد وفاة زوجها وسفر بقية أبنائها ,واآلن وجدت نفسها وحيدة ومضطرة لالعتناء بأربعة أطفال
أصبحوا بال أم وال أب ,فاألم متوفاة واألب يف اؼبعتقل" ,إهنم غدارين ياخالة ,غدارين ,..ىو ذىب ؽبم
بقدميو ,لقد وثق هبم! وثق بالغدارين!"...كان ماجد قد فقد زوجتو منذ ثالثة سنوات ,وحُت خطبوا لو
ابنة عمو ,كان عليو أن حيضرىا من حي اإلنشاءات ,فقرر أن جيازف ويذىب ليتحدث للعقيد على
حاجز حييط باغبي ,فهو مل حيمل سالحا ومل يشارك باغبراك منذ بدايتو ,وما من سبب يدعوىم
العتقالو ,كما كان يقول لوالدتو ,وإذ وصل حسن للعقيد وكان يصطحب ابنو ,قال للعقيد :بأن والدتو
مريضة وأنو مضطر للنزول إلحضار ابنة عمو من حي اإلنشاءات ليقًتن هبا وتساعده على رعاية أبنائو
ووالدتو ,أخربه العقيد "بابتسامة" بأنو يسمح لو باػبروج طبعا ,وما عليو سوى أن حيضر أوراقا تثبت
مرض أمو وسيخرج فورا من بعدىا ,وحُت أحضر األوراق اؼبطلوبة ,قام عناصر اغباجز باعتقالو بعد أن
موعد سابقا بأنو سيسمح لو باػبروج ,كان ابن جابر ينظر لوالده وىو يمضرب مرارا من قبل عناصر
اغباجز وىم يعتقلونو ويكبلون قدديو ,قبل أن يصرخ األب بابنو ليعود وخيرب جدتو بالذي حصل بأبيو,
ترذبف عينا الطفل ىلعا وىو يسمع حديث جدتو عن تلك اللحظات اؼبرعبة اليت عاشها الطفل حُت
حل بوالده" ,كسروا
ىرب راكضا من اغباجز حيث اعتقل أباه عائدا إىل البيت الصغَت ليخربىم دبا ّ
ظهري يا خالة..كسروا ظهري..لقد وثق هبم!..وثق بالغدارين!"..
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الترجع!..
من بُت الدموع الغزيرة ,روت أم عادل قصة اعتقال ابنها من على أحد حواجز الوعر ,حيث ذاقت مرارة
فقدانو مرتُت ,منذ أن كان ؿباصرا يف ضبص احملاصرة ,إىل اعتقالو أخَتا على اغباجز..
"قلنا لو ال ترجع!..الترجع!..مل يرد!" ,كان عادل قد خرج من ضبص احملاصرة بتسوية مع النظام ,حيث
أودع مدرسة األندلس ومن ىناك كان يتواصل مع والدتو ويطلب منها أن تيسر لو من يساعده باػبروج
من اؼبدرسة" ,لكننا ال منلك ماال يكفي"..قالت األم ,اتصل عادل ذات يوم بوالدتو وأخربىا بأنو
استطاع تأمُت مبلغ صغَت وسيعطيو عبماعة ستنقلو إىل حي الوعر ,رفضت األم ذلك وقالت إن الوضع
يف حي الوعر غَت مستقر وىناك العديد من اغبواجز ,لكنو أراد الرجوع للوعر ,وقبل شهر ونصف
"اتصلوا يب وقالوا إن عادل يف طريقو إليك اآلن للوعر ,كنت خائفة وسعيدة ,جلست على باب اؼبنزل
أنتظره..العصر..اؼبغرب..العشاء..مل يظهر..لقد أخذوه..أخذوه..كان عليو أن يستمع لنا!! قلنا لو مرارا
و لكنو مل يرد قلنا لو..الترجع!!..

كائس من الشاي..
كشف أضبد عن جرح كبَت يف يده جراء نوبة غضب انتابتو بعد اعتقال أخاه على اغباجز ,فأخوه
"شاب صغَت مل ير شيئا من الدنيا بعد"..كان ذلك حُت مت توزيع الغاز غَت اؼبتوافر يف اغبي على أحد
اغبواجز ,ما اضطر النساء للذىاب إىل اغبواجز وإحضار جرات الغاز من ىناك ,حيث زبشى النساء
إرسال أزواجهن وأبنائهن خشية االعتقال ,وحُت استلمت والدة أضبد جرة الغاز بعد انتظار مضن
طويل ,مل تقو على ضبل اعبرة بسبب ثقلها ,فاتصلت بابنها الصغَت الذي مل يتجاوز السادسة عشرة من
العمر ليساعدىا ,وما إن رأوه عناصر اغباجز ,حىت نادوه وسحبوه عنوة من ذراعي أمو" ,كان ينتظر جرة
الغاز ليشرب كأس شاي من دون انتظار ؾبيء الكهرباء ليشعل "السخانة" ,أو من دون أن يتلوث
بالفحم والنشارة" قال أضبد ,وبيده فأس صغَتة كان يستخدمها أخوه اؼبعتقل لتقطيع األخشاب...
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ِ
وحدك..وحدك فقط..
انزلي
يصمت األب طويال قبل أن يبدأ بالكالم ودينع دمعة صغَتة أن تنهمر أمام ابنتيو الصغَتتُت ,وال يكمل
معظم كلماتو بسبب حزنو الكبَت منذ اختفاء زوجتو أثناء ذىاهبا إىل عملها يف باص للموظفُت,
واعتقاؽبا من على حاجز طيار على طريق ضباة من قبل عناصر تابعُت للقوات اغبكومية يرتدون زيّا مدنيا

وآخرون زيّا عسكريا ,أمروىا بالنزول وحدىا من باص اؼبوظفُت ,بعد تفتيش ىويات الراكبُت ,ليتلقى
الزوج صدمة اعتقاؽبا صباح يوم الثالثاء ,اؼبصادف حينها لعيد ميالد ابنتو ,كما أخربنا أضبد ,الذي مل
ديلك سوى أن يطرح تساؤالت مل نستطع إجابتو عنها ,عن كيفية إمضائها رمضان ,والعيد بعيدا عنو,
وعن ابنتيها ,وعن مدى الرعاية الطبية اليت تتلقاىا ,حيث علم بتدىور حالتها الصحية ,وعن األسباب
اليت تدعوىم العتقال امرأة وأم ذباوزت األربعُت ,ويضيف بأنو احتمل النزوح اؼبتكرر من بيت لبيت منذ
ىروهبم من حي جورة الشياح منذ سنتُت ونصف بعد تعرضو لقصف القوات اغبكومية وانتقاؽبم للعيش
يف حي احملطة الواقع ربت سيطرة النظام ,لكن الذي لن حيتملو ,غياب زوجتو ووالدة طفلتيو الصغَتتُت,
اللتُت انتقلت إليهما عدوى البكاء ,ما دفع األب ألخذمها والرحيل.

نزهة إلى المجهول
ترذبف اؼبسبحة اػبشبية البنية اللون يف يد أم توفيق ىي تتحدث عن اختفاء ابنها ,وتتسارع مرور اغببات بُت
أصابعها وىي تستذكر قصة اعتقالو من حي كرم الشامي على إحدى اغبواجز اؼبتواجدة على أطراف اغبي,
لتتوقف أصابعها عن اغبركة ,وتبدأ باغبديث عن كيفية اختفاء ابنها الذي كان سببو ذىابو يف نزىة مع شاب
خرج مؤخرا من ضبص القددية بعد تسوية أوضاعو مع القوات اغبكومية ,حيث سبت رؤية ابنها أكثر من مرة
يتحدث مع ذلك الشاب وديشي معو ,ما ّأدى أخَتا العتقال ابنها أثناء ذىابو للعمل على بسطتو الصغَتة,
وتضيف والدة توفيق ,بأهنا ندمت أهنا مل هترب من كامل اؼبدينة بل من كامل سورية ,فاؽبم يالحقهم أينما
ذىبوا ,منذ نزوحهم األول من اػبالدية بعد قصفها من النظام وحىت نزوحهم األخَت إىل حي كرم الشامي,
وىاىو مشل أسرهتا قد تشتت بعد ىروب اثنُت من أوالدىا إىل األردن وآخر إىل الريف ,وآخر إىل اؼبعتقل حيث
ينتظره مصَت ؾبهول اليعلم بو إال اهلل" ,وإذ تبدأ بالبكاء ,سبسح دموعها عن خديها اؼبتجعدين بطرف كمها,
لتعود حبات اؼبسبحة ؾبددا للتسارع بُت أصابعها.
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رابعاً :منع التنقل والحركة للناس والبضائع
بعد أن حوصر حي الوعر منذ أكثر من سنة ,وأغلقت الطرق منو وإليو يف معظم األحيان,
أصبح على كل من يريد اػبروج من اغبي أن جيتاز أربعة حواجز للقوات النظامية , ,حيث
قبد بعض العناصر يرتدي زياً عسكرياً وآخر مدنياً ,وآخر نصف مدين ونصف عسكري,
وتتباين طريقة تعاملهم مع اؼبواطنُت وفقا لطباع كل منهم حيناً ,ووفقا ألىوائهم حينا آخر,
حيث ينتمي كل حاجز من اغبواجز األربع لفرع أمٍت ؿبدد ,وبالتايل كل من اغبواجز لديو
دير عرب اغباجز األول ,لكنو
تعليمات ـبتلفة ,ومعلومات ـبتلفة ,لذلك ,فاؼبواطن ديكن أن ّ
لن يسمح لو باؼبرور عرب اغباجز الثاين ,أو ديكن أن يسمح لو بإدخال طفلو الصغَت عرب
اغباجز األول والثاين ,لكن اغباجز الثالث دينعو وىكذا.
اجعلوها تبتسم
مل ترض شيماء أن تنطق بكلمة واكتفت بالصمت والتطلع باألرض بكآبة ,كانت ترتدي أساور وخاسبُت
ذىبيُت أىدامها خطيبها ؽبا ,طلبنا من األم التحدث نيابة عنها ,أخربتنا األم بأن ابنتها أصبحت كئيبة
ونادرة الكالم منذ أن تأجل زفافها عدة مرات بسبب منع اغبواجز ؽبا باػبروج خارج الوعر حيث
ينتظرىا خطيبها وأىلو يف حي اإلنشاءات ,كانت شيماء فتاة صبيلة يف أوائل العشرينيات ,وكانت قد
حاولت مرارا الذىاب للحاجز يف ؿباولة إلقناعهم للسماح ؽبا باػبروج لكنهم أصروا على رفضهم
وطردوىا ,وىي اآلن زبشى أن يًتكها خطيبها وتبقى حبيسة اغبي ىنا لألبد" ,كما تقول أمها ,طلبت
منا األم أن كباول إقناع ابنتها بأن اغبال ال ب ّد أن يتحسن وسيسمح لألىايل بالتنقل" ,اجعلوىا تبتسم"
أصرت بأن كل شيء حوؽبا أسود ,وسيبقى طويال
قالت لنا األم ,لكن االبنة رفضت االستجابة ,و ّ
كذلك".
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إنه ذنبي
" إنو ذنيب ..اختلفت مع ضبايت وجئت أزور أىلي ىنا!" مل خيطر يل أين سأحرم أطفايل كل تلك
الشهور...كانت سلوى قد جاءت من قرية تَت معلة يف ريف ضبص اعبنويب لزيارة أىلها يف حي الوعر
منذ سنة وشهرين بعد مشاكل عائلية مع أسرة زوجها ,حيث تركت أطفاؽبا الثالثة يف عهدة زوجها
وأسرتو ريثما تنتهي الزيارة ,مل خيطر ؽبا أهنا ستحرم من رؤيتهم كل تلك الشهور بسبب تعنت اغبواجز
ومنعهم ؽبا من العودة لديارىا وأسرهتا ,وأ ّن زيارهتا ألىلها ومشكلتها مع أسرة زوجها ستتحول لسجن
قسري كبَت ,محرمت اػبروج منو للقاء أطفاؽبا ,تكورت حول نفسها وىي جالسة على بساط خشن
عم ,وقد حضرت لو مبلغا صغَتا
صغَت وقالت لنا وىي تستذكر أطفاؽبا بأن أصغرىم أهنى حفظ جزء ّ
ليشًتي بو دراجة كما وعدتو ,مث أظبعتنا صوتو وىو يقرأ ",إنو ذنيب! أضافت...,مل خيطر يل أن أحرم

منهم ىكذا.

قلب األم
استلزمنا وقت طويل لنقنع اػبالة أم ىيثم ,أننا لن نستطيع مساعدهتا للخروج من حي احملطة وصوال
غبي الوعر ,وىذا خارج عن نطاق عملنا" ,اشتقت ؽبا..اشتقت البنيت..سنتان!! سنتان مل أرىا,"..
كانت أم ىيثم قد عادت مؤخرا من األردن ؼبدة ؿبدودة لرؤية أحفادىا وابنتها يف حي الوعر ,ورغم أهنا
أصرت على العودة لالطمئنان على أسرة
تعاين من أمراض القلب والضغط والسكري ,إال أهنا ّ
ابنتها"..قلب األم يا خالة..قلب األم!".لكنها حُت وصلت إىل مشارف حي الوعر ,قام عناصر اغباجز
بإعادهتا ومل يسمحوا ؽبا بالدخول ,ما اضطرىا للعودة إىل حي احملطة ,حيث بقي ؽبا أقل من أسبوع
لًتجع لألردن ,وليس أمامها سوى الدعاء اؼبتواصل وطلب العون من أي شخص يستطيع تليُت قلب
العناصر وإدخاؽبا!..
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اكتبي له رسالة أو عايديه بالهاتف!..
خرجت سلوى منذ ثالثة أشهر للعالج خارج الوعر ,بعد أن أمنت ورقة تسمح ؽبا بذلك ,لتتفاجأ أهنا
حُت حاولت دخول حي الوعر ,منعت من العودة لزوجها وأطفاؽبا ,لكنها ظلت مواظبة على العودة
واحملاولة" ,آخر مرة حاولت الدخول كان قبل العيد بيومُت ,قلت ؽبم أريد أن أكون مع أسريت يف
العيد..أريد أن أقول لزوجي كل عام وأنت خبَت "...لكن العناصر منعوىا ؾبددا من الدخول وطلبوا منها
ىازئُت أن تكلمو عرب اؽباتف أو تكتب لو رسالة...

الصورة رقم (ٕ) جندي من عناصر النظام على أحد اغبواجز قرب حي اػبضر
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خامساً :القنص والقتل العشوائي
حُت تريد أن تقطع شوارع حي الوعر ,ال سيما تلك اؼبطلة منها على بساتُت اغبي الواقعة
ربت سيطرة النظام ,عليك أن تضطر أن تعرب ركضاً ,أو بشيء من اؽبدوء اؼبليء بالقلق خوفاً
من طلقة غادرة قد يطلقها أحد القناصُت اؼبتمركزين يف البساتُت ,وغَت ذلك من اؼبباين
اغبكومية واألبراج العالية واألبنية الواقعة ربت سيطرة النظام ,فبا جيعل إحصاء العدد اغبقيقي
للقناصُت اؼبًتبصُت باألىايل صعب اؼبنال ,لكن مواطٍت اغبي باتوا يعرفون الشوارع اؼبطلة على
القناصُت سباماً ,بل يعرفون أوقات نشاط القناصُت ,ويتحايلون عليهم حُت يريدون أن
يقطعوا الشوارع اليت يطلون عليها ,تارة يقطعوهنا بالركض ,وتارة باؼبشي هبدوء من دون
سبر أوقات يعيش فيها أىايل اغبي يف
استثارة انتباه قناص ,قد يكون غارقا يف غفوة! ,وإذ ّ
حالة من اؽبدوء ,ومن صمت القذائف ,يستلم يف كثَت من األحيان القناصون مهمة إقالق
أمن أىايل ,وهتديد أرواحهم ,وقد روى األىايل الكثَت من القصص اليت تويف أصحاهبا نتيجة
رصاصة قناص غَت متوقعة.
ولعل أبرز القناصُت يف ضبص يتمركزون يف ذلك الربج اؼبعروف بربج الغاردينيا والذي أطلق
عليو اىل ضبص اسم برج اؼبوت ,حيث يصل علوه إىل شباين وعشرين طابقا ,ويطل على
مدينة ضبص بأكملها وصوال إىل بعض القرى احمليطة باؼبدينة ,ورغم أن بناء الربج مل يكتمل,
إال أنو النظام دججو باؼبتاريس والقناصُت والرشاشات واألسلحة الثقيلة ,ليصبح مواطنو
اؼبدينة ربت ظل موت يقبع يف بندقية قناص ,أو قذيفة ىاون ,أو طلقة شيلكا ,وبعد أن
خرج الثوار اؼبسلحون من اؼبدينة القددية ,بات حي الوعر األكثر استهدافاً من برج
الكاردينيا ,سواء بالقنص أو بالقذائف أو بطلقات الشيلكا اليومية ,حيث يشعر الناظر إليو
من بعيد ,أنو على موعد مع اؼبوت يف أي غبظة.
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غاصت يدي في قلبه
مل يكن مضى على وفاة ثائر سوى ثالثة أيام حُت زرناىم لسماع شهادهتم ,كانت آثار الدماء
والدمار مازالت واضحة على درج البناء الضخم وغَت اؼبكسو بشكل تام ,وكان برج الكاردينيا يبدو جليا
من نوافذ اؼبنزل الذي يقع يف الطابق الرابع لربج ضخم يف حي الوعر ,ربدث لنا اعبَتان عن معاناهتم من
الربج ,وكيف أهنم الجيرؤون أن يشعلوا ضوءا يف الليل يف الغرف اؼبطلة على الربج ,وال حىت أن خيرجوا
للشرفات ألخذ النفس ,كما قالت جارة أىل ثائر اليت كانت حاضرة يوم وفاتو ,حيث كان ثائر مصابا
بشظايا ىاون يف السابق يف قدميو وأصبح يتحرك بصعوبة ,وحُت بدأ الربج بإطالق القذائف وطلقات
الشيلكا ,حاول أن خيتبئ يف مكان آمن ,وبسبب حركتو البطيئة غافلتو الطلقة ودخلت صدره حيث
"كان بإمكان اؼبسعف أن يرى جزءا من قلبو وىو ينبض..وكان بإمكان يدك أن تغوص بعيدا يف
أحشائو "...تقول جارة ثائر وعيناىا سامهتان كبو برج اؼبوت القابع بقسوة يف البعيد.

العريس
عم سليم يستعرض لنا صور ابن أختو على ىاتفو النقال فخورا جبمالو وبالنور الذي يشع من وجهو
كان ّ
كما قال ,فالشاب العشريٍت" ,كان ْمرضيّا ألىلو وطيبا ,والكل حيبو وحيلف برأسو"..أشار العم لنا إىل

صل الًتاويح بالبيت ,لكنو مل يرض ,وأصر الذىاب
صورة قددية لسليم وىو طفل مث تابع" :قلنا لو ّ
لصالة الًتاويح يف اعبامع ,اؼبسكُت ,قنصوه غدرا يف رأسو وىو ذاىب إىل اعبامع ,أىلو إىل اآلن مل
يستوعبوا موتو ,لكٍت أقول ؽبم دائما "نيالو" ىو اآلن عريس يف اعبنة"...
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ليتنا بقينا في العتمة
كانت زوجة نادر تلملم بعض الشاش والقطن الذي مازال عليو آثار الدماء ,وكانت رائحة اؼبعقمات
سبأل الغرفة حيث يقبع يف ركنها نادر الذي أصابتو طلقة قناص يف فخذه أثناء ؿباولتو م ّد شريط الكهرباء
اؼبقطوع عن بنائو ,ورغم كل ربذيرات األسرة لو بعدم الذىاب إىل جانب السرايا حيث تطل على اكثر
أصر على الذىاب ىناك متذرعا بأنو يعرف االختباء من القناص ,وما إن بدأ العمل
من قناص ,إال أنو ّ
حىت شعر بأن شيئا ما وخزه يف فخذمو وبأن قدمو طارت صدمت خلف رأسو من شدة قوهتا" ,كانت

رصاصة عيار ٘ ,"ٔٗ.حُت نقل نادر إىل اؼبشفى كانت األوردة والشرايُت يف فخذه بغالبها مقطعة,
وبسبب ضيق االمكانيات استطاعوا وصلها بصعوبة ,لكنهم اضطروا مؤخرا إىل بًت قدمو من الركبة
بسبب بدء انتشار الغانغرينا ,كانت زوجة نادر تنظر إليو حبرقة وىو نائم مثل األطفال ,وكانت تتمتم
مرارا وتقول "ليتنا بقينا لألبد يف العتمة ,ومل يفقد زوجي ساقو".

الصورة رقم (ٖ) أىم الشوارع اليت تتعرض لنَتان قناصة النظام يف حي الوعر
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سادساً :التوصيات
رغم خروج اؼبقاتلُت اؼبعارضُت من اؼبنطقة احملاصرة يف ضبص ,التزال حواجز النظام منتشرة يف
ـبتلف أكباء اؼبدينة ,سبارس القتل واالعتقال التعسفي وإىانة الناس ,باإلضافة للسرقة ومنع
حركة الناس والسلع ,ومدينة ضبص كلها اليوم تعاين من ىذه اغبواجز بدون استثناء وإن كان
اغبمل فيما يبدو أكثر ثقالً على منطقة الوعر اليت زبضع ؼبنع تام يف حركة الناس اؼبدنيُت,
ومنع إدخال الطعام واؼبواد إال بكميات ضعيفة ويف أوقات طويلة للغاية.
ٔ .إن فريقنا يؤكد أن ما تقوم بو ىذه اغبواجز ,ىو انتهاك صارخ غبقوق األدمية والبشرية
للمدنيُت السوريُت الذين يعيشون يف مدينة ضبص ,وتؤكد على ضرورة سحبها أو
وقف عمليات االعتقال والقتل واإلىانة وغَتىا على تلك اغبواجز.
ٕ .ويف ظل الظروف الصعبة للتنقل واغبركة وإدخال ما يلزم الناس للعيش ,فمن الضرورة
أن سبارس اؼبؤسسات اإلنسانية دورىا يف إدخال اؼبساعدات اإلنسانية الالزمة
للمناطق يف ـبتلف أكباء اؼبدينة وعلى رأسها حي الوعر ,وكذلك مساعدة اعبرحى
على تلقي العالج العاجل والفوري.
ٖ .إدراج العمليات اليت يرتكبها النظام يف حي الوعر من حصار وذبويع وقصف بأسلحة
ثقيلة وقنص واعتقال ,ربت بند جرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة ومعاقبة
اؼبسؤولُت عنها بأسرع وقت.
ٗ .بذل مزيد من اعبهد للضغط على النظام لتحييد اؼبدنيُت ,وإيقاف القصف بكافة
أشكالو واالعتقال واإلىانة و بشكل عاجل وفوري.
كما يتمٌت الفريق أن تضطلع كافة اعبهات الدولية بشعور أكثر مسؤولية ,وحبس أعلى اذباه
ما حيصل للمدنيُت يف سورية.
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