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السبت 29 نيسان 2017

النظام السوري يستخدم املعتقلني لديه 
يف عمليات التجنيد يف قواته

الصفقة الوضيعة
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يف سجن السويداء:
12/ نيســان اجلــاري زاَر اللــواء فــاروق عمــران وهــو قائــد شــرطة حمافظــة الســويداء ســجن الســويداء املركــزي والتقــى مــع احملتجزيــن 
أصحاب التُّهم اجلنائية والسياسية، وقدَّم هلم عرضاً؛ أبن ينضموا إىل صفوف جيش النظام السوري، أو امليليشيات احمللية أو 
حــى حتــت قيــادة امليليشــيات األجنبيــة، اإليرانيــة والعراقيــة بشــكل رئيــس، ذلــك يف خطــوة أوىل الختــاذ إجــراءات الحقــة هبــدف 

اإلفــراج عــن األمســاء املنتقــاة مــن قبــل قيــادة الســجن.
بعــد هــذا العــرض، قامــت هيئــة النشــاطات )وهــي جمموعــة مــن احملتجزيــن يقومــون بتنســيق الطلبــات واألوراق الرمسيــة بــن بقيــة 
احملتجزيــن وإدارة الســجن( جبــوالت مســتمرة علــى أقســام احملتجزيــن يف ســجن الســويداء املركــزي جلمــع أمســاء الراغبــن ابلقتــال 

والتجنيــد لصــاحل النظــام الســوري.

وافقــت قيــادة الســجن علــى اإلفــراج عــن املعتقلــن بتهــٍم جنائيــة كالقتــل والســرقة واملخــدرات، بينمــا مت رفــض مجيــع احملتجزيــن 
املتهمن بتهٍم سياسية “اإلرهاب”)اإلرهاب هنا: اصطلحه النظام السوري على كل شخص عارَضه بشكل جدي وحقيقي(.

يف سجن عدرا:
يف حزيــران/ 2016 ســجلنا زايرة جلنــة أمنيــة اتبعــة للنظــام الســوري ســجَن عــدرا املركــزي مبحافظــة ريــف دمشــق وقدَّمــت 
للمعتقلــن عرضــاً ُمشــاهباً متامــاً، اإلفــراج عنهــم، مقابــل االلتحــاق يف صفــوف القــوات الــي تُقاتــل إىل جانــب النظــام الســوري، 
ووزَّعــت اللجنــة ورقــة اتفــاق علــى الراغبــن منهــم ابلتجنيــد وطلبــت أن يقــوم الســجن ابلبصــم عليهــا، إىل أن يتــم اســتدعاؤهم 
مــرة أخــرى، إلطــاق ســراحهم، وعــر تواصلنــا مــع عــدد مــن املعتقلــن يف ســجن عــدرا املركــزي أخــروان أن االتفــاق مل يدخــل 
حيِّــَز التَّنفيــذ يف األقســام املخصصــة للمعتقلــن السياســن، بــل مشــَل احملكومــن بتهــٍم جنائيــة، أو ابلســجن لســنوات طويلــة.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.
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يف سجن محص املركزي:
يف عــام 2015 وثَّــق فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان إفــراج النِّظــام الســوري عــن 176 شــخصاً، بينهــم ســيداتن كانــوا 
حمتجزيــن يف ســجن محــص املركــزي وُمتَّهمــن ابرتــكاب جرائــم جنائيــة وحمكومــن أبحــكام تــراوح بــن اإلعــدام والســجن بــن 
الـــ 10 ســنوات واملؤبــد، وقــد متَّ اإلفــرج عنهــم علــى دفعــات وبشــكل ُمفاجــئ، وحصلنــا علــى معلومــات ُتشــر إىل أنــه قــد مت 

اســتخدامهم إمــا يف العمليــات القتاليــة أو االســتخباراتية.

البُدَّ من ختليص املعتقلني من أيدي النظام السوري أبيِّ مثن:
تــرى الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أن طــرح النظــام الســوري هلــذه الصفقــة اخلبيثــة، يؤكِّــد مــا أشــران إليــه مــراراً وتكــراراً مــن أنَّ 
املعتقلن لديه ال يتعدَّون كوهنم ورقة يقوم ابســتخدامها واالســتفادة منها وتوظيفها حبســب مصاحله، وهذا يُثبت عداءه وحقده 
علــى أبنــاء الشــعب الســوري، واســتعداده للتضحيــة هبــم مجيعــاً يف ســبيل بقائــه وحلفائــه علــى حكــم الدولــة الســورية، ويبــدو أنــه 

يهــدف إىل ختفيــف أعــداد املعتقلــن وإاتحــة اجملــال العتقــال أعــداد جديــدة.

تعويض النَّقص يف اخلزَّان البشري عرب املعتقلني ورفع سنِّ التجنيد:
أخــراً ُتشــر هــذه الصفقــة الدنيئــة إىل النَّقــص اهلائــل يف اخلــزان البشــري الــذي يُعــاين منــه النظــام الســوري وحلفــاؤه، فقــد رفــع 
ســنَّ طلــب االحتيــاط للعــودة واخلدمــة يف صفــوف جيشــه إىل 40 عامــاً، وهــذا مــا َدفــع معظــم مــن يتــم طلبــه جُمــدداً للتجنيــد إىل 

االختبــاء أو مغــادرة ســوراي يف منــٍط جديــد مــن أشــكال التشــريد القســري. 
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