قصف مدينة األلعاب في حي الوعر...توثيق الجريمة
أوالً :حي الوعر المحاصر
قامت شبيحة النظام بقطع طرق اإلمداد حلي الوعر منذ حوايل شهر ونصف وإىل اآن ,دون
أن يبدي النظام أي ردة فعل اجتاه احلدث ,ورغم التواصل من قبل جلنة التفاوض مع النظام
أكثر من مرة أكد فيها النظام كل مرة أن األمر ليس بيده وخارج عن سيطرتو دتاماً.
علماً أن حي الوعر زلاصر بشكل جزئي منذ عامُت تقريباً ,وال يسمح النظام بدخول
ادلساعدات سوى يف حاالت نادرة وقليلة ,ودتنع عن احلي األدوية الطبية ومعدات العمليات
واإلسعاف.
ويذكر أن حي الوعر لديو فريق تفاوض يتواصل مع النظام بشكل شبو يومي للتنسيق يف
التهدئة ووضع احلي.
ثانياً :مجرزة اليوم الثالث للعيد ...ومجازر أخرى

سقط بعد عصر يوم السبت 6102-9-62 ,صاروخ أرض -أرض يف مدينة ألعاب
مكتظة باألطفال يف حي الوعر غرب محص ,حيث يتجمع مئات األطفال عادة يف مثل ىذا
الوقت ,وقد قامت قوات النظام باستهداف ادلكان انطقاقاً من مبٌت الكليات العسكرية امال
حي الوعر.
وقد سقط يف ىذا القصف تسعة عشر شهيداً من األطفال والنساء على الفور ,باإلضافة
لعشرات اإلصابات اخلطرة رلهولة ادلصَت حىت اآن.
ويذكر أن حي الوعر زلاصر ودينع إدخال ادلواد الطبية واإلسعافية للحي منذ عامُت ,ودينع
النظام اسعاف األطفال خارج احلي إال من خقال أوراق رمسية وموافقات أمنية حتتاج
لساعات الستخراجها يف حال مل يكن أحد أفراد العائلة مطلوباً للنظام.
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واستمر القصف طيلة الليل على حي الوعر ,حيث استهدف احلي بصاروخ أخر بعد
منتصف الليل دون وقوع إصابات ,كذلك ضربت الدبابات معظم األبراج السكنية ادلرتفعة
داخل احلي.
تأيت ىذه اجملزرة بعد رلزرة حدثت قبل مخسة أيام راح ضحيتها مخسة أشخاص (طفلُت
وسيدتُت ,ورجل) ,وتأيت بعد عشرات اجملازر اليت قام هبا النظام يف وقت سابق.
ثالثاً :التجربة التفاوضية للحي....والوضع الراهن
مل ختض أي منطقة يف سورية جتربة تفاوضية كاليت خاضها حي الوعر ,حيث حافظ احلي
على ىدوءه منذ اليوم األول للثورة ,وعمل على عدم قطع قنوات التواصل مع النظام ولو ليوم
واحد ,وال تزال حواجز النظام األسدي وجنوده داخل احلي احملاصر ,يدخلون وخيرجون مع
أسلحتهم دون أي معوقات ,كذلك ال يزال موظفي ادلؤسسات وادلرافق العامة يتحركون
داخل وخارج احلي دون أي عوائق ,0وإن ىذا إذ يدل على شيء فإمنا يدل على أن النظام
قاتل أطفال ومصاص دماء ,ال ديكن العيش معو بسقام أبداً.
وال يزال حي الوعر يتعرض للقصف ,وهتدده قناصات ومدافع النظام الذي حياصره حصاراً
خانقاً ,ودينع إدخال ادلساعدات اإلنسانية حىت اليوم ,ويعتقد أن ىذا الوضع سيستمر خقال
الفًتة ادلقبلة.
وإننا إذ خنط ىذه الكلمات فإننا ندعوا الضمائر احلية الختاذ مواقف إنسانية تتناسب مع
حجم ىذه اجملزرة ادلأساوية.
 0قبل بضعة أشهر دخل تلفزيون النظام الرمسي إىل حي الوعر ,وقام بتصوير احلياة ادلدنية الطبيعية فيها ,كما صور ادلؤسسات وادلرافقة العامة
اليت بقيت على حاذلا دون أي تعرض لتخريب أو أذى ,وكان ماعرضو التلفزيون الرمسي للنظام أكرب شهادة لو على سلمية احلي ورغبتو
بالعيش بسقام.
رابط الربنامج على اليوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=7kuzm_K_ctk :
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رابعاً :المسؤولية عن عملية القصف
يعتقد أن من تبقى من قوات اجليش ىي من قام بعملية القصف حيث أن الصاروخ انطلق من مبٌت
الكليات العسكرية يف محص امال حي الوعر ,كما أن يف محص "جلنة أمنية" ,تتخذ القرارات ادلتعلقة
بالقصف أو وقف القصف ,وىي ادلسؤول ادلباشر عن إعطاء العمليات ,وفيما يلي جدوالً بأمساء
األشخاص ادلسؤولُت عن جردية األمس ,وجرائم أخرى:
اللواء اجملرم لؤي معقا من الفرقة 01

رئيس اللجنة األمنية ,أمر ادلوافقة النهائية للقصف

العميد اجملرم حسام لوقا رئيس فرع األمن السياسي
العقيد اجملرم عقاب عباس رئيس فرع أمن الدولة

نائباً للرئيس ومسؤول حتديد األىداف

ادلسؤول عن حصار حي الوعر بشكل مباشر

العقيد اجملرم حيِت وىيب رئيس فرع ادلخابرات اجلوية

عضو اللجنة األمنية (مسؤول عن أحد احلواجز احملاصرة للحي)

العقيد اجملرم ياسُت ضاحي رئيس فرع ادلخابرات
العسكرية

عضو اللجنة األمنية مسؤول توريد الصواريخ والتوقيع على إخراجها من
ادلستودعات

 .0كما يشارك يف حصار حي الوعر قوات من الدفاع الوطٍت التابعة إليران حتت مسمى "لواء
الرضى" ,بقيادة العقيد ادلتقاعد اجملرم :زلمد عابدة (أبو الزين).
 .6وقوات الدفاع الوطٍت التابعة للواء بسام احلسن مسؤول القصر اجلمهوري ,ويديرىا يف محص:
ادلهندس اجملرم :صقر رستم.
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جدول ( )1بأسماء شهداء المجزرة
االسم
 .1عمرو النمر
 .2عبد القادر فرج

العمر

 .11فايزة العواني

سيدة (أم)

أحد عشر عاماً
ذتان سنوات

 .11حسان دربي

ستة عشر عاماً
شاب 33عاماً

 .12خالد الرفاعي

الحمد
 .3محمد كلي

سبع سنوات

 .13يمامة المغربي

سيدة (أم)

 .14بشرى خالص

 .4بيان كلي

تسع سنوات

 .5عبد الرحمن كلي
 .7أمنة الناصر

إثنا عشر عاماً
أربعة عشر عاماً

 .15يحيى محمود طوقتلي

ثقاثة عشر عاماً
أحد عشر عاماً

سيدة (أم)

 .8محمد هماك الصالح

شاب سلتل عقلياً يف
العشرين من عمره

 .9أمامة .....

فتاة يف السادسة عشرة

 .6آية الصالح

 .16أبو يحيى طوقتلي

رجل يف األربعينات

 .17حسام الخطيب

مخسة عشر عاماً
طفل

 .18مجهول الهوية

يضاف إلى هذه األسماء ما ال يقل عن خمسين إصابة
خطرة ,معظمها فقدت أحد أطرافها.

جدول ( )6جدول رلزرة األسبوع ادلاضي
.1

حنان حس ي

.2
.3
.4

علي هواف العسود
عدهان هواف العسود
خالد بشار ألابرش

.5
.6
.7

سيدة في الخامسة والثالثين
ً
طفل (عشرين شهرا)
طفل (ستة أشهر)
ً
يافع (16عاما)

تمام الالظ
سالم السعدي
هاجر عرب

ً
شاب (عشرين عاما)
رجل في الخامسة وألاربعين
فتاة في الثامنة عشرة من
العمر

جدول رقم ( )3فيدوىات من مكان القصف
https://youtu.be/aPjTeTR7_s4
https://youtu.be/d6mv56LosYE
https://www.youtube.com/watch?v=AitI0FPJuoE
https://youtu.be/n7UqyKPYXyI
https://youtu.be/aPjTeTR7_s4
https://youtu.be/-YSvp-kGHLk
https://youtu.be/n7UqyKPYXyI
https://youtu.be/JgoykX_Kk0w

محص – الوعر – 6102-9-62
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