الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،أتسست يف هناية حزيران٢٠١١ /
وهي منظمة مستقلة ،حمايدة ،غري حكومية ،غري رحبية ،معتمدة من
قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

الثالاثء  23كانون األول 2014

سوراي بال شباب

محالت التجنيد اإلجباري تستهدف قرابة نصف مليون شاب

حمتوايت التقرير:
أوالً :مقدمة.
اثنياً :قوائم لسوق الشباب خلدمة التجنيد
والقتال إىل جانب القوات احلكومية.
اثلثاً :تعذيب املعتقلني الرافضني االلتحاق
ابلقوات احلكومية.
رابعاً :منع سفر الشباب وفصل املوظفني
احلكوميني.
خامساً :إحالة املعتقلني إىل الشرطة العسكرية.
سادساً :التوصيات.

أوالً :مقدمة:

تتعرض املناطق اخلارجة عن سيطرة النظام منذ عام  2011وحىت اليوم إىل
عمليات قصف جوي ومدفعي ال تكاد تتوقف ،ومازلنا يومياً نسجل مقتل
ما اليقل عن مخسني شخصاً ،ونرصد دماراً يومياً يف املراكز احليوية بل ويف
األبنية السكنية ،وكل ذلك دفع قرابة  5.9مليون سوري ألن يتحولوا إىل
الجئني ،وأكثر من  7.1مليون سوري أن يتحولوا إىل انزحني.
وتعترب املناطق اليت حتت سيطرة النظام أكثر استقراراً ،كوهنا ال ختضع
لعمليات القصف العشوائي اليومي وما يُرافقه من دمار وتشريد ،على الرغم
من تسجيلنا حوادث القصف العشوائي بقذائف اهلاون ،اليت سقط فيها
ضحااي لكنها حمدودة وليست يومية.
تغريت أحوال املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام وبدأت عمليات استنزاف
الشباب فيها منذ  /15تشرين األول ،2014 /حيث قامت السلطات
احلكومية إبعداد قوائم أبمساء املطلوبني للتجنيد اإلجباري ،و لقوات
االحتياط (الذين أهنو اخلدمة العسكرية) ،وبشكل خاص اختصاصات
الدابابت واملدفعية والدفاع اجلوي ،مث توزيع تلك القوائم على مراكز وشعب
التجنيد كافة يف كل املدن اليت تقع حتت سيطرهتا ،وتعميم تلك األمساء على
احلواجز العسكرية كافة أيضاً.
وأبرز أسباب إقدام القوات احلكومية على ذلك:
أوالً :تعويض النقص الكبري يف القوات احلكومية من جهة ،ويف امليليشيات
الشيعية اخلارجية من جهة أخرى ،وحتديداً امليليشيات العراقية اليت انسحب
قسم كبري منها ملواجهة تنظيم داعش.
اثنياً :حصول ضباط يف القوات احلكومية عاملني يف مراكز وشعب التجنيد
و وزارة الدفاع والشرطة العسكرية وغريها ،على مبالغ مالية طائلة ،وذلك
مقابل عمليات االبتزاز أو الرشوة من قبل الشباب الذين يرغبون بشطب
أمسائهم من تلك القوائم.
وأصبح الشاب السوري أمام خيارين :إما االلتحاق ابلقوات احلكومية ،أو
اهلروب خارج البالد ،وابلتايل تفريغ مئات آالف املناطق من شباهبا ،يف
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املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية ،وقد بدأ آالف الشباب ابلتوافد إىل تركيا من خمتلف املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات
احلكومية ،وبشكل خاص من أحياء مدينة حلب.
أما االلتحاق ابلقوات احلكومية فالشاب أيضاً أمام خيارين:
األول :االلتحاق بصفوف امليليشيات احمللية (جيش الدفاع الوطين) وابلتايل البقاء يف منطقته نفسها.
الثاين :يف حال رفض اخليار األول ،يتم اقتياد الشاب للقتال يف اجلبهات.

اثنياً :قوائم لسوق الشباب خلدمة التجنيد والقتال إىل جانب القوات احلكومية:
تضمنت تلك القوائم أعداداًكبرية من الشباب السوريني ،الذين تراوحت أعمارهم ما بني  28وحىت  35عاماً ،حبسب ما أخربان
بذلك العديد من الشباب الذين زاروا مراكز التجنيد واطلعوا على تلك القوائم من خمتلف احملافظات السورية ،وذلك من أجل
االطالع على القوائم ومعرفة هل أمساؤهم موجودة فيها ،وتقدر الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أعداد الشباب املطلوبني يف
جمموع تلك القوائم بنحو نصف مليون شاب ،معظمهم من حمافظة محاة مث دمشق والالذقية وطرطوس.
مل تُصدر السلطات السورية أي قرار رمسي بكل ذلك ،لكنها وزعت تلك القوائم ،وبدأت بعمليات الدهم واالقتحام ،مث
االعتقال يف العديد من احملافظات السورية ،ما يُشري إىل منهجية وسياسة تطبيق مركزية.
ومن أجل حتقيق أكرب قدر من عمليات االحتجاز ،قامت القوات احلكومية ،وبشكل رئيس عناصر األمن بعمليات دهم
وخطف واعتقال تركزت يف مدينة محاة ودمشق وجبلة والالذقية ،إضافة إىل احلواجز العسكرية اليت قامت ابعتقال عشرات
الشباب الذين ال حيملون وثيقة تُثبت أتجيلهم من اخلدمة العسكرية ،وتقدر أعداد الشباب الذين طالتهم عمليات االعتقال
منذ إصدار القوائم حىت طباعة هذا التقرير مبا اليقل عن  3700شخص ،متكنا من تسجيل أمساء وتفاصيل قرابة األلف منهم،
وميكن البحث عن التفاصيل عرب حمرك البحث املوجود على موقع الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ،وقد سجلنا يف تقرير سابق
 47حالة اعتقال يف يوم واحد يف مدينة جبلة يف حمافظة الالذقية.

اثلثاً :تعذيب املعتقلني الرافضني االلتحاق ابلقوات احلكومية:
رفض كثري من املعتقلني االلتحاق بصفوف القوات احلكومية ،فما كان من قوات األمن إال أن أخضعتهم إىل أساليب التعذيب
الوحشية اليت تنتهجها منذ عام  ،2011ومازالت مستمرة حىت اللحظة ،وقد تسبب ذلك التعذيب مبقتل ما اليقل عن ثالثة
أشخاص حىت اللحظة ،هم من متكن أهلهم من إبالغنا بذلك ،ونتوقع أن احلصيلة أكرب من ذلك ،ولكن ضمن معايري توثيق
الضحااي لدى الشبكة السورية حلقوق اإلنسان فإن هذا ما متكنا من تسجيله حىت اللحظة.
أبرز هؤالء هو الشاب معاذ جلول 34 /عاماً /اعتقل من منزله يف مدينة الالذقية يوم الثالاثء  /30أيلول ،2014 /وقد وثقنا
سابقاً مقتل شقيقه من قبل القوات احلكومية يف ريف الالذقية ،رفض معاذ االلتحاق ابخلدمة اإلجبارية ،بعد مرور أحد عشر
يوماً ُسلمت جثته للمشفى الوطين يف الالذقية وعليها آاثر التعذيب.
كما حصلت العديد من حاالت القتل خارج نطاق القانون أثناء محالت االقتحام واملدامهة ،حيث حاول الشباب الفرار من
االعتقال ،فما كان من القوات احلكومية إال أن أطلقت النار عليهم ،كما حصل مع الشاب حممد الدادا من مدينة محاة يف
يوم اجلمعة  /5كانون األول ،2014 /حيث سجلنا مقتله بعد أن اقتحمت القوات احلكومية منزله هبدف اعتقاله وسوقه
للتجنيد اإلجباري.
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رابعاً :منع سفر الشباب وفصل املوظفني احلكوميني:
ويف سبيل تعزيز هذا التوجه الذي يبدو أنه ملواجهة النقص املخيف يف أعداد القوات احلكومية وامليليشيات الشيعية املوالية هلا،
أصدرت اإلدارة العامة للهجرة واجلوزات بتاريخ  /1كانون األول ،2014 /قراراً ينص بعدم السماح للشباب دو َن األربعني
عاماً ابلسفر على اإلطالق ،حىت من قام منهم ابخلدمة العسكرية ،وذلك إال بعد حصوهلم على موافقة من شعب التجنيد
يف مناطقهم.
وقد بدأت املعابر احلدودية اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية بتطبيق هذا القرار ،فقد أطلعتنا إحدى العائالت السورية اليت
قررت اهلجرة واللجوء إىل لبنان ،أن إدارة معرب املصنع منعت ثالثة من شباب األسرة من دخول لبنان ومسحت للنساء واألطفال
فقط ،وقد أخربتنا تلك العائلة أن هذا هو حال مئات العائالت اليت قصدت املعرب ،وقد تشرد أهلها ما بني سوراي ولبنان.
صورة عن وثيقة القرار الذي مت توزيعه على مراكز اهلجرة واجلوزات يف احملافظات وهو ينص على عدم السماح ابلسفر ملن أهنى
خدمته اإللزامية ،وهو يف سن االحتياط ،إال بعد حصوله على موافقة شعبة التجنيد.
طلبت الدوائر احلكومية من موظفيها إظهار ما يُسمى بـ «بيان وضع» حيث يستطيعون احلصول عليه من شعبة التجنيد،
وهو مبثابة وثيقة تثبت أهنم غري مطلوبني للخدمة االحتياطية ،وكل من ال حيصل على تلك الوثيقة يُفصل من عمله احلكومي.

خامساً :إحالة املعتقلني إىل الشرطة العسكرية:
تقوم خمتلف القوات احلكومية من عناصر أمن وخمابرات وميليشيات حملية (جيش الدفاع الوطين) وغريها ،بتحويل مجيع الشباب
الذين مت اعتقاهلم من داخل منازهلم أو مقرات عملهم ،إىل الشرطة العسكرية من أجل فرزهم وتوزيعهم على خمتلف احملافظات؛
من أجل خوض املعارك واالشتباكات ضد قوات املعارضة املسلحة ،كما قامت القوات احلكومية بتوجيه أوامر للعديد من
األطباء لاللتحاق واخلدمة االحتياطية يف املشايف العسكرية ،ومن ضمن حاالت االعتقال اليت سجلناها كان هناك ثالثة أطباء
من مدينة دمشق ،واثنان من حمافظة محاة ،من أبرزهم جراح العصبية الدكتور روين جنار ،الذي مت اعتقاله من داخل منزله يف
حمردة ،ومن مث اقتياده للخدمة االحتياطية يف مشفى حلب العسكري.

سادساً :التوصيات:
تقوم احلكومة السورية بزِّج أبناء البلد للقتال فيما بينهم وإدخاهلم يف حمرقة مستمرة منذ عام 2011؛ من أجل احلفاظ على
السلطة ،كما قامت ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،وتعمل اآلن على تفريغ سوراي من شباهبا بشكل خميف ،بقي
اجملتمع الدويل وجملس األمن متفرجاً ،وأصدر قرارات عديدة ،صيغت بطريقة ممتازة كالقرار  2042بتاريخ  /14أاير،2012 /
والقرار  2043بتاريخ  /21أاير ،2012 /وبيان جنيف واحد بتاريخ  /30حزيران ،2012 /مث أحلق ابلقرار  2118الصادر
بتاريخ  /27أيلول ،2013 /مث القرار اجلميل  2139بتاريخ  /22شباط ،2014 /حنن يف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان
نطمح فقط أن يقوم جملس األمن بتنفيذ القرارت اليت أصدرها.
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