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الجندر والتجنيد والحامية والحرب يف سوريا 
روشيل دايفيز وآيب تايلور وإميا مرييف 

املكابدات التي تجشّمها الرجال ممن بقوا يف سوريا والعوائق التي واجهها غريهم ممن يختارون الفرار من القتال 
يف البالد تكشف عن وجود حاجة إلعادة تعريف املفهومات التقليدية لالستضعاف وإعادة النظر يف الرجال املدنيني 

وحاجاتهم كجزء من الحل ال كجزء من املشكلة.

ــوريا يف  ــص يف س ــاين يف حم ــار اإلنس ــالق النَّ ــف إط ــاح وق أت
فرباير/شــباط 2014 إخــالء الســكان املدنيــني املحارصيــن هنــاك 
منــذ مــدة طويلــة ممــن عانــوا عــىل نحــو متزايــد مــن نقــص 
مــن الغــذاء والرعايــة الصحيــة واملــَؤن منــذ أواخــر 2013. ويف 
ــادرة الحــي،  ــار الســن مغ ــال وكب ــِمح للنِّســاء واألطف حــني ُس
ــز أكــرث مــن 500 مــن الرجــال مــن أعــامر مختلفــة مــا  احُتِج
بــني 15 إىل 55 عامــاً يف املدينــة الســتجوابهم وإلخضاعهــم 

للتمحيــص األمنــي. 

ومــا يؤكــد عليــه الوضــع يف حمــص حقيقــة ينطبــق عــىل 
النِّــزاع يف ســوريا عــىل نطــاق أوســع. ومعنــى ذلــك أنَّ الرجــال 
مــن الفئــات العمريــة املذكــورة وعــىل األخــص منهــم الشــباب 
ــة عــىل أنَّهــم مــن  ــة بعــني الريب ُينظــر إليهــم بحكــم الذكوري
ــه حتــى لــو  املقاتلــني. وتعنــي هــذه الخاصيــة الدميوغرافيــة أنَّ
ــه مل يكــن  مل يكــن بحــوزة الرجــل أي ســالح كان وحتــى لــو أنَّ
ــه  ــرة الشــك مــن أنَّ ــال أصــاًل، فســيبقى يف دائ مشــاركاً يف القت
عــىل األقــل ســيكون راغبــاً يف القتــال. فُينظــر إليــه بذلــك عــىل 
ــه إمــا معــارض أو خطــر عــىل النظــام أو حــركات املعارضــة  أنَّ
أو الحكومــات يف البلــدان املســتضيفة. فلــن ُينظــر إليــه عــىل 
ــه النســاء  ــا ُينظــر إلي ــد عــىل غــرار م ــه مجــرد مــدين محاي أنَّ

واألطفــال.1

التجنيد اإللزامي والقتال داخل ســوريا
ــال  ــه الرج ــام، يواج ــيطرعليها النِّظ ــي يس ــق الت ــل املناط داخ
ــم السياســية مشــكلة  ــم أو آرائه بغــض النَّظــر عــن معتقداته
ــاك عــدة قواعــد محــدودة  ــش. هن ــد اإللزامــي يف الجي التجني
ــواع الخدمــة العســكرية  ــا الذكــر مــن بعــض أن ُيُيعفــى ألجله
كان  إذا  أو  ألحدهــام  أو  لوالديــه  وحيــداً  يكــون  أن  منهــا 
ــور  ــاً للذك ــن أيض ــة. وميك ــة حرج ــكلة صحي ــن مش ــاين م يع
ــع  ــا دف ــة العســكرية إذا م ــن الخدم ــاء م ــىل إعف الحصــول ع
مبلغــاً ماليــاً كان يبلــغ 7500 دوالر أمريــيك إىل أن رفعتــه 
الحكومــة إىل 15 آلــف دوالر أمريــيك عــام 2013. وميكــن ملــن 
يــدرس يف الجامعــة أن يؤجــل التحاقــه يف الخدمــة العســكرية 
وكذلــك األمــر إذا كان يعمــل لــدى جهــة حكوميــة أو يعيــش 
مغرتبــاً خــارج البــالد وعليــه يف أي مــن تلــك األحــوال أن 

يتقــدم بطلــب رســمي ســنوي للتأجيــل ويحــق لــه أن يؤجــل 
الخدمــة مــا ال يزيــد عــىل خمــس ســنوات. لكــنَّ النِّــزاع جعــل 
الحكومــة تســتدعي للخدمــة العســكرية حتــى الذكــور الذيــن 

ــاً.  ــل إىل عمــر 42 عام ــة مــن قب ــوا الخدم أنه

ــي،  ــا االعتباط ــورية وتطبيقه ــات الس ــات السياس ــراً لتقلب ونظ
ــم  ــم وتردده ــن خوفه ــوريني ع ــال الس ــن الرج ــري م ــرّب كث يع
بشــأن البقــاء يف ســوريا أو استكشــاف النظــام بصــورة قانونيــة 
فيهــا. وقــد فــرَّت أعــداد كبــرية مــن الرجــال يف ســن الخدمــة 
العســكرية مــن التجنيــد اإللزامــي والخدمــة بعــد ظهــور 
ــاع  ــوز2011 وارتف ــر يوليو/مت ــر يف أواخ ــوري الح ــش الس الجي
شــدة الحملــة الضاريــة للنظــام يف جميــع أنحــاء البــالد. وقــال 
ــرع  ــا ق ــت عندم ــول كان ــة التَّح ــخاص إنَّ نقط ــن األش ــري م كث
ــغ  ــه البال ــه أو أخي ــد إلبن ــزل بإشــعار بالتجني ــاب املن ــط ب ضاب

ــاً.  مــن العمــر 18 عام

ــح بعــض الرجــال  ــراد األرسة، يصب ــن أف ــري م ــاة كث ونظــراً لوف
ــة  ــا يتطلــب وجودهــم لتوفــري اإلعال ــاب أرسهــم وهــذا م أرب
لبقيــة أفــراد األرسة وهــو الــيء الــذي لــن يتمكنــوا مــن 
فعلــه إذا كانــوا مقاتلــني فعليــني أو محتملــني يف ســوريا. 
ــالت مــن طــالب  ــن خضعــوا للمقاب ــاك آخــرون مــن الذي وهن
الجامعــات الذيــن تعرضــوا للمضايقــات املتكــررة أو ممــن 
ــر بيوتهــم النظــام مــا منعهــم مــن االســتمرار يف الدراســة  دمَّ
ــن  ــم م ــاء إعفائه ــي إنه ــدروه يعن ــذي ب ــر ال ــة األم يف الجامع
ــم  ــباب إنِّه ــؤالء الش ــال ه ــة. وق ــكرية اإللزامي ــة العس الخدم
وا ألنهــم مل يكونــوا راغبــني باالنضــامم إىل الجيــش الوطنــي  فــرُّ

ــلَّحة.  ــة املس أو املعارض

ــوا يف  ــن خدم ــال الذي ــرض الرج ــد يتع ــك، ف ــة إىل ذل وباإلضاف
وا لعــدة  الجيــش الســوري ســابقاً إىل االتهــام بأنَّهــم انشــقُّ
املدنيــني  النَّــار عــىل  بإطــالق  ُأمــروا  أنَّهــم  منهــا  أســباب 
الشــوارع. وكان إلدخــال  املتظاهريــن ســلمياً يف  الســوريني 
يف  كبــري  دور  الســلمية  االنتفاضــة  إىل  املســلَّحة  املعارضــة 
لــو كان  الفــرار مــن ســوريا حتــى  الرجــال عــىل  تحفيــز 
ــة يف صــف املعارضــة.  ــة العقيدي ــن الناحي ــون م ــم يقف بعضه
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ولجميــع هــؤالء الرجــال، يعنــي البقــاء يف ســوريا واحــداً مــن 
ــة  ــادي الخدم ــكري أو تف ــل العس ــامم إىل العم ــن: االنض أمري
ــة  ــن قبض ــرار م ــن الف ــاق م ــا اإلخف ــة أمَّ ــكرية اإللزامي العس
الً أو التعــرض  الخدمــة العســكرية فيعنــي ذلــك احتجــازاً مطــوَّ

للتعذيــب أو املــوت. 

ومــن هنــا، يختــار كثــري مــن الذكــور )أو يجربهــم أفــراد 
أرسهــم عــىل( الفــرار إىل البلــدان املجــاورة أو إىل املناطــق 
ــاء  ــا النظــام أو االختب ــي ال يســطري عليه الســورية األخــرى الت
يف ســوريا. وتحــدث البعــض عــن اصدقــاء وجــريان لهــم ممــن 
توجــه أبناؤهــم لالختبــاء أو حبكــوا قصــة تعرضهــم لالختطــاف 
ــدرك  ــم أن ي ــن امله ــة. وم ــة اإللزامي ــب الخدم أو املــوت لتجن
ــزاع  املجتمــع الــدويل والســوريون وجميــع مــن لهــم شــأن بالنِّ
ــأوا  ــال ون ــاركة يف القت ــدم املش ــاروا ع ــال اخت ــؤالء الرج أنَّ ه
بأنفســهم عنــه رغــم مخاطــر الســالمة عليهــم وعــىل أرسهــم. 

وينظــر كثــري مــن الســوريني إىل املناطــق غــري الخاضعــة 
ــوري  ــش الس ــيطرة الجي ــة لس ــل الخاضع ــام ب ــيطرة النظ لس
آمنــة  مــالذات  أنَّهــا  عــىل  املحليــة  املجالــس  أو  الحــر 
ــش.  ــن الجي ــن م ــكري أو الفاري ــد العس ــن التجني ــن م للفاري
لكــنَّ تقاريــر أخــرى تفيــد أنَّ الشــباب واألوالد الذكــور يف 
عــىل  ســون  ُيسوَّ  16-12 العمريــة  الفئــة  املناطــق يف  تلــك 
االنضــامم إىل الجامعــات الجهاديــة اإلســالمية وذلــك مــن 
خــالل الحمــالت العقيديــة، وبهــذا الســياق يذكــر أفــراد مــن 
ــم  ــم وأخوانه ــراج ابنائه ــل إخ ــن أج ــم م ــة هربوه االرس كيفي
البيئــة. ومنــذ مــارس/آذار 2014، كان المتــداد  مــن تلــك 
للنظــام  العســكرية  العشــوائية  الرضبــات  حملــة  وصــول 
ــم  ــم وقراه ــلميني يف مدنه ــطاء الس ــتهدف للنش ــل املس والقت
يف املناطــق غــري الخاضعــة لســيطرة النظــام عنــد اســتيالء 
ــة  ــارد ملجموع ــر ط ــا أث ــالمية عليه ــة اإلس ــات الجهادي الجامع
ــك  ــروا إىل تل ــن نظ ــك الذي ــة أولئ ــال )خاص ــن الرج ــرى م أخ
املناطــق عــىل أنهــا آمنــة نســبياً( للفــرار مجــدداً عــرب الحــدود 

ــان.  ــن األحي ــري م يف كث

عوائق أمام مغادرة سوريا
ليــس مــن املمكــن دامئــاً حصــول الرجــال الراغبــني يف مغــادرة 
ســوريا الحصــول عــىل حــق املغــادرة أو إيجــاد املــالذ اآلمــن 
يف دولــة أخــرى. ففــي حــني منعــت الحكومــة الســورية ســابقاً 
الرجــال ممــن مل يتمــوا خدمتهــم العســكرية التــي متتــد 
ــود يف مــارس/ ــق القي ــد تطبي ــالد، امت ســنتني مــن مغــادرة الب

ــة  ــة العمري ــال يف الفئ ــع الرج ــىل جمي ــتمل ع آذار 2012 ليش
18-42 مانعــة إياهــم مــن مغــادرة البــالد قبــل الحصــول 

ــة  ــوا أدوا الخدم ــام إذا كان ــر ع ــض النظ ــبَّق بغ ــىل إذن مس ع
ــل أم ال.  ــن قب ــة م ــكرية اإللزامي العس

وميكــن بالطبــع لكثــري مــن الرجــال الهــرب )وهــذا مــا يفعلونه( 
دون إذن أو االختبــاء بــني الحشــود يف الحواجــز الســورية عــىل 
ــاك آخــرون  ــان واألردن. ويف الوقــت نفســه، هن الطــرق إىل لبن
ممــن يفــرون مــع أرسهــم مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا 
النظــام إىل مناطــق أخــرى محاذيــة للحــدود مــع تركيــا أو 
ــو مجــدداً خطــر  ــن يواجه ــع أنَّ هــؤالء الرجــال ل العــراق. وم
التجنيــد يف الجيــش الســوري فســوف يواجهــون أخطــاراً أخــرى 
تتعلــق بالجنــدر. وحســب نشــاطهم الشــخيص الســيايس أو 
نشــاط افــراد أرستهــم يف هــذا املجــال، قــد يتعرضــون إىل 
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ــد  ــد باإلعــدام عــىل ي االحتجــاز أو التَّعذيــب بــل حتــى التهدي
الجامعــات املســلَّحة الجديــدة بســبب أنَّهــم ذكــور أو بســبب 
ــون خطــراً إمــا إلشــعال العنــف  النظــر إليهــم عــىل أنَّهــم ميثل

ــة. أو املقاوم

أمــا بالنســبة للرجــال القادريــن عــىل عبــور الحــدود الســورية، 
فقــد واجهــوا قيــوداً مــن حــني آلخــر تفرضهــا الــدول املجــاورة 
منعــاً لهــم مــن الدخــول حتــى لــو كان دخولهــم امُلزمــع 
ــان مــن الســوريني الذيــن  ــاً. ونشــأ عــن ذلــك األمــر فئت قانوني
ــني  ــة الداخل ــراق: فئ ــا واألردن والع ــان وتركي ــون يف لبن يعيش
للبــالد بصفــة قانونيــة وفئــة مــن دخلهــا بصــورة غــري قانونيــة 
دون التســجيل يف ســجالت منظومــة الهجــرة لــدى الحكومــات 
قبــل  لألوضــاع  التقاريــر  وتشــري  املضيفــة. 
تقــدم تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف العــراق 
ــة  ــة املركزي والشــام يف العــراق إىل أنَّ الحكوم
الشــباب  دخــول  تعيــق  كانــت  العراقيــة 
الســوريني مــن ســوريا مــع أنَّ حكومــة إقليــم 
كردســتان يف الشــامل كانــت تتيــح لهــؤالء 
حدودهــا  دامــت  مــا  البــالد  إىل  الدخــول 
ــا  ــح م ــن الواض ــس م ــة. ولي ــة وعامل مفتوح
متارســها  التــي  الحاليــة  للســيطرة  كان  إذا 
الدولــة اإلســالمية يف العــراق والشــام عــىل 
مختلــف املعابــر الحدوديــة  أثــر عــىل حركــة 
الالجئــني وعــىل هــذه السياســات. ومنــذ عــام 
2013، فــرض االردن حظــراً عــىل الرجــال غــري 
الدخــول  مــن  أرسهــم  بأفــراد  املصاحبــني 
للبــالد. ونتيجــة لذلــك، اضطــر بعضهــم أن 
ــاث الســفر معهــم أو  ــه اإلن يطلــب إىل قريبات
ــن  ــاس آخري ــالت أن إلصــاق أنفســهم مــع عائ
ــور حواجــز الســيطرة عــىل الحــدود،  ــد عب عن
يف حــني اختــار غريهــم الــرشوع يف رحــالت 
خطــرة وطويلــة إىل الصحــراء الرشقيــة للعبــور 

إىل األردن بطريقــة غــري رشعيــة. 

الرجــال  ســفر  ضــد  التمييــز  هــذا  وجــاء 
ــن  ــال املنفردي ــة أنَّ الرج ــن فرضي ــم م وحده
واألوالد الواضــح انفصالهــم عــن أفــراد أرسهــم 
ــني  ــا املصاحب ــن، أم ــىل األم ــراً ع ــون خط ميثل
بغريهــم مــن آبــاء وأبنــاء وأخــوان وأزواج فــال 
ميثلــون ذلــك الخطــر. ويف هــذه األوضــاع، 
مــزدوج  اســتضعاف  إىل  الرجــال  يتعــرض 
ــة أرسهــم  فهــم ال ميلكــون القــدرة عــىل رعاي

وحاميتهــم مــن ناحيــة، وُينظــر إليهــم يف البلــدان املســتضيفة 
عــىل أنَّهــم خطــر مــن ناحيــة أخــرى. أمــا النســاء والبنــات غــري 
املصاحبــات بــأزواج أو أخــوان أو آبــاء فــال ُينظــر إليهــن إال عىل 
ــت  ــام إذا كان ــر في ــرضوري النَّظ ــن ال ــتضعفات. وم ــن مس أنه
السياســات اإلنســانية املســتهدفة لــالرس التــي تقودهــا النِّســاء 
تشــجع دون قصــد فصــل أفــراد األرسة بعضهــم عــن بعــض مــا 

ــك عــىل الرجــال.  ــد املخاطــر عــىل النســاء ســوءاً وكذل يزي

محدودية الحامية خارج ســوريا
مبــا أنَّ كثــرياً مــن الشــباب والرجــال يف ســن التجنيــد العســكري 
الــرضوري  فمــن  النِّــزاع  عــن  بأنفســهم  النــأي  اختــاروا 
ــالم  ــائل اإلع ــون ووس ــه املانح ــا في ــدويل مب ــع ال ــىل املجتم ع
يروهــم  أن  السياســات  وصانعــو  املضيفــة  والحكومــات 
بالتعريــف عــىل أنهــم مدنيــون مســتحقون للحاميــة مــن جهــة 

وبحاجــة للمســاعدة مــن جهــة أخــرى. 

وعــىل العمــوم، مُينــح الرجــال مــن املدنيــني الفاريــن مــن 
ــا غريهــم.  ــع به ــي يتمت ــا الت ــة ذاته ــات القانوني ــزاع الحامي النِّ
ــون  ــدد الفاعل ــا يح ــاً م ــات، غالب ــات األزم ــك، يف أوق ــع ذل وم
اإلنســانيون مجموعــات بيعنهــا عــىل أنَّهــا مســتضعفة مــا يقــود 
ــات  ــاعدات إىل الفئ ــن املس ــة م ــات معين ــه مجموع إىل توجي
التــي ُينظــر إليهــا عــىل أنَّهــا “يف خطــر كبــري”. ويف حالــة 
الالجئــني الســوريني، كــام الحــال مــع كثــري غريهــم، يســتهدف 
ــنِّني  ــال واملس ــاء واألطف ــاعدات النس ــن املس ــرب م ــم األك الحج
الشــك يف حاجــات هــذه  ذلــك  يعنــي  اإلعاقــة. وال  وذوي 
املجموعــات أو يف درجــة اســتضعافها يف أوضــاع النِّــزاع بــل 
ــة  ــة الدميوغارفي ــيامت الفئوي ــذه التقس ــارة إىل ه ــد اإلش القص
ــوزَّع مبوجبهــا املســاعدات اإلنســانية بطريقــة تســتثني  التــي ُت

ــني. ــنِّني أو املعاق ــال أو املس ــري األطف ــن غ ــور م ــع الذك جمي

ــكري  ــد العس ــة التجني ــن فئ ــال م ــؤالء الرج ــح ه ــف ُيصب كي
ــون  ــن يك ــوريا. ل ــودة إىل س ــم الع ــتضعفني؟ أوالً، ال ميكنه مس
مبقــدور الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية العــودة إىل املناطــق 
ــايل وإال  ــت الح ــوريا يف الوق ــام يف س ــيطرة النظ ــة لس الخاضع
العقــاب والحبــس ورمبــا املــوت أيضــاً  فســوف يواجهــون 
بتهمــة االنشــقاق. وليــس مبقــدور كثــري مــن الذيــن هربــوا مــن 
الجيــش العــودة إىل املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام ألنهــم 
ــل  ــم مح ــا يجعله ــوري م ــش الس ــا يف الجي ــت م ــوا يف وق كان
ــروا  ــن ف ــك الذي ــوار. وكذل ــات الث ــني جامع ــك يف أع ــة وش ريب
أو دفعتهــم عائالتهــم إىل الخــروج مــن الجيــش الســوري الحــر 
ــا.  ــباب ذاته ــودة لألس ــم الع ــة ال ميكنه ــات الجهادي أو الجامع
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وثانيــاً، يواجــه كثــري مــن الشــباب الذكــور خاصــًة عــواق 
ماليــة ونفســية هائلــة يف البلــدان املســتضيفة وبإقــرار بســيط 
الــذي  العظيــم  والخطــر  للفــرار  دعتهــم  التــي  باألســباب 
قــد يصبحــوا يف نظــر  لــو عــادوا إىل ســوريا،  ســيواجهونه 
الحكومــات املضيفــة عــىل أنَّهــم خطــر محــدق باالســتقرار 

واالقتصــادي.  والســيايس  االجتامعــي 

نقــاط  إىل  خاللــه  مــن  ننظــر  الــذي  الحــايل  النمــط  أمــا 
ــزاع، فهــو ُيــدرج الشــباب يف أغلــب  االســتضعاف يف أوضــاع النِّ
األحيــان ضمــن فئــة املعاديــن الخطريــن املنفتحــني عــىل 
ــتضعاف  ــاط االس ــوش نق ــا يش ــذا م ــف. وه ــرف أو العن التط
بــل لــه مضمونــات مؤذيــة عــىل الرجــال املدنيــني وأرسهــم ألنَّ 
البلــدان املســتضيفة تخــى مــن أن يكــون الرجــال املنفرديــن 
إمــا  املضيــف  البلــد  العابريــن لحدودهــا مقاتلــني دخلــوا 
لالســرتاحة ورؤيــة ذويهــم أو لتجنيــد املزيــد مــن األفــراد 
البلــد  القتــال إىل  وتنظيــم املعارضــة املســلَّحة أو لتصديــر 
ــاطات  ــذه النش ــل ه ــري إىل أنَّ مث ــة تش ــاك أدل ــف. وهن املضي
تحــدث يف هــذه القضيــة أيضــاً. ومــع ذلــك، هنــاك مــن طلــب 
اللجــوء يف تلــك البلــدان املجــاورة للنــأي بأنفســهم عــن القتــال 
ولتجنــب االنضــامم إىل أي مــن األطــراف املتحاربــة. هــذا هــو 
املوقــف الــذي ينبغــي للمجتمــع الــدويل وملجتمــع املســاعدات 
اإلنســانية عــىل وجــه الخصــوص أن يدركــه ويدعمــه وهــؤالء 
النــاس هــم نفســهم الذيــن يجــب أن نقلــق مــن أجلهــم 
ــاء  ــول إلنه ــن الحل ــن مســاعينا يف البحــث ع ــم ضم ــم به ونهت

ــوريني.  ــني الس ــا مالي ــت وطأته ــرزح تخ ــي ي ــاة الت املعان

بالتقســيامت  اهتاممــه  يجــدد  أن  الــدويل  املجتمــع  وعــىل 
الفئويــة الدميوغرافيــة ومفهومــات االســتضعاف والعــداء التــي 
تبنــي عليهــا تلــك التقســيامت. فاملخاطــر التــي يواجههــا هــؤالء 
الرجــال املدفوعــني رغــم إرادتهــم إىل القتــال أو الســعي للهــرب 
ــاً  ــات جنب ــم عــىل ســلم األولوي ــي أن تجعله ــال ينبغ ــن القت م
إىل جنــب مــع الجامعــات التــي تعــارف عليهــا الفاعلــون 

اإلنســانيون عــىل أنَّهــا “مســتضعفة”. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
ــود  ــف القي ــا لتخفي ينبغــي حــث الحكومــات املضيفــة ودعمه
ــة  ــب لكوادرهــا األمني ــري التدري املفروضــة عــىل الحــدود وتوف
وتجهيــز مرافــق االســتقبال املناســبة يف مواقــع الحــدود للتأكــد 
ــال.  مــن متكــني مــن يرغــب مــن الرجــال يف العــرب مــن القت
وباملقابــل، رمبــا ُينصــح املجتمــع الــدويل ببنــاء برامــج تتضمــن 
نشــاطات نفســية مناســبة والتطــوع والتدريــب املهنــي للرجــال 
ــر  ــول املخاط ــتضيفة ح ــدان املس ــاوف البل ــع مخ ــل م والتعام
ــال  ــح الرج ــد يصب ــرياً، ق ــال. وأخ ــؤالء الرج ــب ه ــي تصاح الت
ــزاع  ــاء الن ــال رس إنه ــاركة يف القت ــدم املش ــارون ع ــن يخت الذي
وقــد يشــاركون يف إيجــاد إمكانــات جديــدة ملســتقبل ســوريا.
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1.   ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع، راجع كاربنترن آر يس )2006( “نساء بريئات 
وأطفال بريئون”: الجندر واملعايري وحامية املدنيني.  هامبشري: آشغايت للنرش،

)Innocent Women and Children’: Gender, Norms and the Protection of Civilians(
 وهيلتون إيه يس )1992( “مقاومة التجنيد العسكري أو التجنيد القرسي من قبل 

املسلحني كأساس لحامية الالجئني: منظور مقارن” مجلة سان دييغو للقانون، 
 )Resistance to Military Conscription or Forced Recruitment by Insurgents

as a Basis for Refugee Protection: A Comparative Perspective(
وجونز إيه وآخرون )2004( اإلبادة الجندرية والجندر. ناشفيي: مطبعة جامعة 

)Gendercide and Gender( .فانديربيلت

ــة األشــخاص  ــة بحامي ــف الرابعــة )“املتعلق ــة جني تغطــي اتفاقي
ــون  ــن ال ينتم ــراد “مم ــع األف ــرب”( جمي ــت الح ــني يف وق املدني
إىل القــوات املســلَّحة وال يشــاركون يف األعــامل العدائيــة لكنهــم 
يجــدون أنفســهم يف قبضــة األعــداء أو الســلطة املحتلــة.” وتنــص 

االتفاقيــة، مــن بــني أحــكام أخــرى، عــىل:

ــع  ــانية يف جمي ــوا بإنس ــي أن: - يعامل ــون ينبغ ــون املدني املواطن
ــف أو  ــامل للعن ــن أي أع ــة م ــوا الحامي ــات وان يتلق األوق

تهديدات بإيقاع العنف أو اإلهانات والفضول العام.

ــم  ــز ضده ــارس التميي ــي أن: - مي ــون ال ينبغ ــون املحمي املواطن
ــيايس  ــرأي الس ــن أو ال ــرق أو الدي ــبب الع بس

- إيقاع العقوبة بهم بسبب جناية مل يرتبكها/ترتكبها شخصياً. 

ــط  ــىل الراب ــت ع ــىل اإلنرتن ــة ع ــة متاح ــف الرابع ــة جني اتفاقي
ــايل:  الت
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