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يف مطلع تشرين الثاين/ 2015 وزعت السلطات السورية قوائم أبمساء عشرات اآلالف من املطلوبني هبدف التجنيد 
للقتال مع اجليش أو امليليشيات احمللية أو حتت قيادة امليليشيات األجنبية، ومت تعميم تلك القوائم على مراكز سوق 

اجملندين يف احملافظات السورية اخلاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

مشلت تلك القوائم الشباب السوري من أعمار 25 وحىت 35، بينهم موظفون لدى احلكومة، وطلبة جامعيون، وذلك 
على الرغم من حصوهلم على موافقة رمسية من احلكومة لتأجيل االلتحاق ابخلدمة العسكرية، إضافة إىل ذلك أخربان 
عدد من األطباء واملمرضني ممن جتاوزت أعمارهم الـ 45 عاماً أنه قد مت تبليغهم بضرورة القدوم إىل املشايف العسكرية 

وامليدانية التابعة للقوات احلكومية.
منذ مطلع تشرين الثاين/ 2015 حىت 15/ كانون األول/ 2015 وثقت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان ما اليقل 
عن 1217 حالة اعتقال لشباب هبدف التجنيد يف صفوف قوات النظام السوري، نصفهم تقريباً لديهم واثئق رمسية 
بتأجيل االلتحاق ابخلدمة العسكرية، من هؤالء قرابة 358 طالباً جامعياً، سجلنا أغلب حوادث االعتقال يف مدينة 
دمشق بشكل رئيس، إضافة إىل مدن حلب ومحاة والالذقية ومحص، وحبسب األهايل الذين أفادوان بشهاداهتم فقد 

حدثت أغلب عمليات االعتقال عرب:
ألف: مدامهات ليلية للمنازل يف املناطق السكنية.

ابء: من خالل حواجز عسكرية أنشأهتا القوات احلكومية بشكل مؤقت هلذا الغرض حتديداً، وذلك ضمن املراكز 
احليوية كاألسواق واملراكز التجارية واجلامعات والدوائر احلكومية.
جيم: عمليات اعتقال للشباب من داخل حافالت النقل العام.

 
بعد اعتقال الشباب يتم حتويلهم إىل مقر الشرطة العسكرية حبسب احملافظة اليت يتبع هلا الشاب، مث يتم حتويلهم منها 

إىل مناطق االشتباكات العسكرية مع فصائل املعارضة املسلحة. 
وقد حتدثت الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف تقرير سابق عن هذه الظاهرة حتديداً يف 23/ كانون األول/ 2014 

بعنوان »سوراي بال شباب« وثقنا فيه عمليات استنزاف الشباب يف املناطق اخلاضعة لسيطرة القوات احلكومية.

ونرى أن إعادة هذه احلمالت من جديد يهدف إىل:
أواًل: تعويض النزيف البشري احلاصل يف قوات النظام وبشكل رئيس بعد فرار قسم كبري من امليليشيات احمللية اليت 

كانت تقاتل معه إىل الدول األوربية وطلب اللجوء.
اثنياً: حماولة التقدم بشكل بري بعد احلصول على إسناد جوي قوي من قبل القوات الروسية بعد 30/ أيلول/ 2015.

قبل ضباط  من  أهلهم  البتزاز  كبرياً  اجلبهات ابابً  على  يقاتلون  الذين  املعتقلني  الشباب  اإلفراج عن  ُيشكل  اثلثاً: 
احلكومة، عرب طلب مبالغ مالية طائلة تصل إىل عشرات آالف الدوالرات.

النظام السوري يف بنيته يعترب نظام إشكاالت، وهو يف ظل الظرف احلايل إبمكانه االستمرار ألنه اعتاد العيش على 
األزمات، ويف هذا البيان جند مايثبت ذلك بشكل عملي واسرتاتيجي، وهلذا فإن الدولة السورية دخلت منذ أربع 

سنوات يف دوامة لن تتمكن من اخلروج منها إال ابالنتقال الدميقراطي الذي يؤمن العدالة واالستقرار.

الثالاثء 22 كانون األول 2015 الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ ٢٠١١ 
وهي منظمة مستقلة، حمايدة، غري حكومية، غري رحبية، معتمدة من 

قبل األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

النظام السوري يستخدم املدنيني يف مناطق سيطرته بعمليات التجنيد 

1217 حالة اعتقال هبدف التجنيد حصرًا
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