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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.
أتــاح وقــف إطــاق النَّــار اإلنســاين يف حمــص يف ســوريا يف
فرباير/شــباط  2014إخــاء الســكان املدنيــن املحارصيــن هنــاك
منــذ مــدة طويلــة ممــن عانــوا عــى نحــو متزايــد مــن نقــص
مــن الغــذاء والرعايــة الصحيــة واملـ َؤن منــذ أواخــر  .2013ويف
حــن ُس ـ ِمح للنِّســاء واألطفــال وكبــار الســن مغــادرة الحــي،
احت ُِجــز أكــر مــن  500مــن الرجــال مــن أعــار مختلفــة مــا ونظــراً لتقلبــات السياســات الســورية وتطبيقهــا االعتباطــي،
بــن  15إىل  55عامــاً يف املدينــة الســتجوابهم وإلخضاعهــم
يعــر كثــر مــن الرجــال الســوريني عــن خوفهــم وترددهــم
ّ
للتمحيــص األمنــي.
بشــأن البقــاء يف ســوريا أو استكشــاف النظــام بصــورة قانونيــة
فيهــا .وقــد ف ـ َّرت أعــداد كبــرة مــن الرجــال يف ســن الخدمــة
ومــا يؤكــد عليــه الوضــع يف حمــص حقيقــة ينطبــق عــى العســكرية مــن التجنيــد اإللزامــي والخدمــة بعــد ظهــور
ال ِّنـزاع يف ســوريا عــى نطــاق أوســع .ومعنــى ذلــك َّأن الرجــال الجيــش الســوري الحــر يف أواخــر يوليو/متــوز 2011وارتفــاع
مــن الفئــات العمريــة املذكــورة وعــى األخــص منهــم الشــباب شــدة الحملــة الضاريــة للنظــام يف جميــع أنحــاء البــاد .وقــال
ُينظــر إليهــم بحكــم الذكوريــة بعــن الريبــة عــى أ َّنهــم مــن كثــر مــن األشــخاص َّ
إن نقطــة التَّحــول كانــت عندمــا قــرع
املقاتلــن .وتعنــي هــذه الخاصيــة الدميوغرافيــة أ َّنــه حتــى لــو ضابــط بــاب املنــزل بإشــعار بالتجنيــد إلبنــه أو أخيــه البالــغ
مل يكــن بحــوزة الرجــل أي ســاح كان وحتــى لــو أ َّنــه مل يكــن مــن العمــر  18عام ـاً.
مشــاركاً يف القتــال أص ـ ًا ،فســيبقى يف دائــرة الشــك مــن أ َّنــه
ً
عــى األقــل ســيكون راغبـاً يف القتــال .ف ُينظــر إليــه بذلــك عــى ونظ ـرا لوفــاة كثــر مــن أف ـراد األرسة ،يصبــح بعــض الرجــال
أ َّنــه إمــا معــارض أو خطــر عــى النظــام أو حــركات املعارضــة أربــاب أرسهــم وهــذا مــا يتطلــب وجودهــم لتوفــر اإلعالــة
أو الحكومــات يف البلــدان املســتضيفة .فلــن ُينظــر إليــه عــى لبقيــة أفــراد األرسة وهــو الــيء الــذي لــن يتمكنــوا مــن
أ َّنــه مجــرد مــدين محايــد عــى غ ـرار مــا ُينظــر إليــه النســاء فعلــه إذا كانــوا مقاتلــن فعليــن أو محتملــن يف ســوريا.
1
واألطفــال.
وهنــاك آخــرون مــن الذيــن خضعــوا للمقابــات مــن طــاب
الجامعــات الذيــن تعرضــوا للمضايقــات املتكــررة أو ممــن
التجنيد اإللزامي والقتال داخل ســوريا
د َّمــر بيوتهــم النظــام مــا منعهــم مــن االســتمرار يف الدراســة
داخــل املناطــق التــي يســيطرعليها النِّظــام ،يواجــه الرجــال يف الجامعــة األمــر الــذي بــدروه يعنــي إنهــاء إعفائهــم مــن
بغــض النَّظــر عــن معتقداتهــم أو آرائهــم السياســية مشــكلة الخدمــة العســكرية اإللزاميــة .وقــال هــؤالء الشــباب إ ِّنهــم
التجنيــد اإللزامــي يف الجيــش .هنــاك عــدة قواعــد محــدودة فـ ُّروا ألنهــم مل يكونــوا راغبــن باالنضــام إىل الجيــش الوطنــي
ُي ُيعفــى ألجلهــا الذكــر مــن بعــض أنــواع الخدمــة العســكرية أو املعارضــة املســ َّلحة.
منهــا أن يكــون وحيــداً لوالديــه أو ألحدهــا أو إذا كان
يعــاين مــن مشــكلة صحيــة حرجــة .وميكــن أيضــاً للذكــور وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــد يتعــرض الرجــال الذيــن خدمــوا يف
الحصــول عــى إعفــاء مــن الخدمــة العســكرية إذا مــا دفــع الجيــش الســوري ســابقاً إىل االتهــام بأ َّنهــم انشــ ُّقوا لعــدة
مبلغــاً ماليــاً كان يبلــغ  7500دوالر أمريــي إىل أن رفعتــه أســباب منهــا أ َّنهــم ُأمــروا بإطــاق النَّــار عــى املدنيــن
الحكومــة إىل  15آلــف دوالر أمريــي عــام  .2013وميكــن ملــن الســوريني املتظاهريــن ســلمياً يف الشــوارع .وكان إلدخــال
يــدرس يف الجامعــة أن يؤجــل التحاقــه يف الخدمــة العســكرية املعارضــة املســ َّلحة إىل االنتفاضــة الســلمية دور كبــر يف
وكذلــك األمــر إذا كان يعمــل لــدى جهــة حكوميــة أو يعيــش تحفيــز الرجــال عــى الفــرار مــن ســوريا حتــى لــو كان
مغرتبــاً خــارج البــاد وعليــه يف أي مــن تلــك األحــوال أن بعضهــم يقفــون مــن الناحيــة العقيديــة يف صــف املعارضــة.
يتقــدم بطلــب رســمي ســنوي للتأجيــل ويحــق لــه أن يؤجــل
الخدمــة مــا ال يزيــد عــى خمــس ســنوات .لكــنَّ ال ِّنـزاع جعــل
الحكومــة تســتدعي للخدمــة العســكرية حتــى الذكــور الذيــن
أنهــوا الخدمــة مــن قبــل إىل عمــر  42عام ـاً.
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وسام الجزيري

ولجميــع هــؤالء الرجــال ،يعنــي البقــاء يف ســوريا واحــداً مــن عــى إذن مســ َّبق بغــض النظــر عــا إذا كانــوا أدوا الخدمــة
أمريــن :االنضــام إىل العمــل العســكري أو تفــادي الخدمــة العســكرية اإللزاميــة مــن قبــل أم ال.
العســكرية اإللزاميــة أ َّمــا اإلخفــاق مــن الفــرار مــن قبضــة
الخدمــة العســكرية فيعنــي ذلــك احتجــازاً مطـ َّوالً أو التعــرض وميكــن بالطبــع لكثــر مــن الرجــال الهــرب (وهــذا مــا يفعلونه)
دون إذن أو االختبــاء بــن الحشــود يف الحواجــز الســورية عــى
للتعذيــب أو املــوت.
الطــرق إىل لبنــان واألردن .ويف الوقــت نفســه ،هنــاك آخــرون
ومــن هنــا ،يختــار كثــر مــن الذكــور (أو يجربهــم أفــراد ممــن يفــرون مــع أرسهــم مــن املناطــق التــي يســيطر عليهــا
أرسهــم عــى) الفــرار إىل البلــدان املجــاورة أو إىل املناطــق النظــام إىل مناطــق أخــرى محاذيــة للحــدود مــع تركيــا أو
الســورية األخــرى التــي ال يســطري عليهــا النظــام أو االختبــاء الع ـراق .ومــع َّأن هــؤالء الرجــال لــن يواجهــو مجــدداً خطــر
يف ســوريا .وتحــدث البعــض عــن اصدقــاء وجــران لهــم ممــن التجنيــد يف الجيــش الســوري فســوف يواجهــون أخطــاراً أخــرى
توجــه أبناؤهــم لالختبــاء أو حبكــوا قصــة تعرضهــم لالختطــاف تتعلــق بالجنــدر .وحســب نشــاطهم الشــخيص الســيايس أو
أو املــوت لتجنــب الخدمــة اإللزاميــة .ومــن املهــم أن يــدرك نشــاط افــراد أرستهــم يف هــذا املجــال ،قــد يتعرضــون إىل
املجتمــع الــدويل والســوريون وجميــع مــن لهــم شــأن بال ِّنـزاع
َّأن هــؤالء الرجــال اختــاروا عــدم املشــاركة يف القتــال ونــأوا
بأنفســهم عنــه رغــم مخاطــر الســامة عليهــم وعــى أرسهــم.
وينظــر كثــر مــن الســوريني إىل املناطــق غــر الخاضعــة
لســيطرة النظــام بــل الخاضعــة لســيطرة الجيــش الســوري
الحــر أو املجالــس املحليــة عــى أ َّنهــا مــاذات آمنــة
للفاريــن مــن التجنيــد العســكري أو الفاريــن مــن الجيــش.
لكــنَّ تقاريــر أخــرى تفيــد َّأن الشــباب واألوالد الذكــور يف
تلــك املناطــق يف الفئــة العمريــة ُ 16-12يس َّوســون عــى
االنضــام إىل الجامعــات الجهاديــة اإلســامية وذلــك مــن
خــال الحمــات العقيديــة ،وبهــذا الســياق يذكــر أف ـراد مــن
االرس كيفيــة هربوهــم مــن أجــل إخــراج ابنائهــم وأخوانهــم
مــن تلــك البيئــة .ومنــذ مــارس/آذار  ،2014كان المتــداد
وصــول حملــة الرضبــات العشــوائية العســكرية للنظــام
والقتــل املســتهدف للنشــطاء الســلميني يف مدنهــم وقراهــم
يف املناطــق غــر الخاضعــة لســيطرة النظــام عنــد اســتيالء
الجامعــات الجهاديــة اإلســامية عليهــا أثــر طــارد ملجموعــة
أخــرى مــن الرجــال (خاصــة أولئــك الذيــن نظــروا إىل تلــك
املناطــق عــى أنهــا آمنــة نســبياً) للفـرار مجــدداً عــر الحــدود
يف كثــر مــن األحيــان.

عوائق أمام مغادرة سوريا

ليــس مــن املمكــن دامئـاً حصــول الرجــال الراغبــن يف مغــادرة
ســوريا الحصــول عــى حــق املغــادرة أو إيجــاد املــاذ اآلمــن
يف دولــة أخــرى .ففــي حــن منعــت الحكومــة الســورية ســابقاً
الرجــال ممــن مل يتمــوا خدمتهــم العســكرية التــي متتــد
ســنتني مــن مغــادرة البــاد ،امتــد تطبيــق القيــود يف مــارس/
آذار  2012ليشــتمل عــى جميــع الرجــال يف الفئــة العمريــة
 42-18مانعــة إياهــم مــن مغــادرة البــاد قبــل الحصــول

مدينة حلب بريشة الفنان السوري وسام الجزيري www.wissamaljazairy.daportfolio.com
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االحتجــاز أو التَّعذيــب بــل حتــى التهديــد باإلعــدام عــى يــد
الجامعــات املس ـ َّلحة الجديــدة بســبب أ َّنهــم ذكــور أو بســبب
النظــر إليهــم عــى أ َّنهــم ميثلــون خط ـراً إمــا إلشــعال العنــف
أو املقاومــة.
أمــا بالنســبة للرجــال القادريــن عــى عبــور الحــدود الســورية،
فقــد واجهــوا قيــوداً مــن حــن آلخــر تفرضهــا الــدول املجــاورة
منعــاً لهــم مــن الدخــول حتــى لــو كان دخولهــم ا ُملزمــع
قانوني ـاً .ونشــأ عــن ذلــك األمــر فئتــان مــن الســوريني الذيــن
يعيشــون يف لبنــان وتركيــا واألردن والعــراق :فئــة الداخلــن
للبــاد بصفــة قانونيــة وفئــة مــن دخلهــا بصــورة غــر قانونيــة
دون التســجيل يف ســجالت منظومــة الهجــرة لــدى الحكومــات
املضيفــة .وتشــر التقاريــر لألوضــاع قبــل
تقــدم تنظيــم الدولــة اإلســامية يف العــراق
والشــام يف الع ـراق إىل َّأن الحكومــة املركزيــة
العراقيــة كانــت تعيــق دخــول الشــباب
الســوريني مــن ســوريا مــع َّأن حكومــة إقليــم
كردســتان يف الشــال كانــت تتيــح لهــؤالء
الدخــول إىل البــاد مــا دامــت حدودهــا
مفتوحــة وعاملــة .وليــس مــن الواضــح مــا
إذا كان للســيطرة الحاليــة التــي متارســها
الدولــة اإلســامية يف العــراق والشــام عــى
مختلــف املعابــر الحدوديــة أثــر عــى حركــة
الالجئــن وعــى هــذه السياســات .ومنــذ عــام
 ،2013فــرض االردن حظـراً عــى الرجــال غــر
املصاحبــن بأفــراد أرسهــم مــن الدخــول
للبــاد .ونتيجــة لذلــك ،اضطــر بعضهــم أن
يطلــب إىل قريباتــه اإلنــاث الســفر معهــم أو
إلصــاق أنفســهم مــع عائــات أنــاس آخريــن
عنــد عبــور حواجــز الســيطرة عــى الحــدود،
يف حــن اختــار غريهــم الــروع يف رحــات
خطــرة وطويلــة إىل الصحـراء الرشقيــة للعبــور
إىل األردن بطريقــة غــر رشعيــة.
وجــاء هــذا التمييــز ضــد ســفر الرجــال
وحدهــم مــن فرضيــة َّأن الرجــال املنفرديــن
واألوالد الواضــح انفصالهــم عــن أفـراد أرسهــم
ميثلــون خطــراً عــى األمــن ،أمــا املصاحبــن
بغريهــم مــن آبــاء وأبنــاء وأخــوان وأزواج فــا
ميثلــون ذلــك الخطــر .ويف هــذه األوضــاع،
يتعــرض الرجــال إىل اســتضعاف مــزدوج
فهــم ال ميلكــون القــدرة عــى رعايــة أرسهــم

وحاميتهــم مــن ناحيــة ،و ُينظــر إليهــم يف البلــدان املســتضيفة
عــى أ َّنهــم خطــر مــن ناحيــة أخــرى .أمــا النســاء والبنــات غــر
املصاحبــات بــأزواج أو أخــوان أو آبــاء فــا ُينظــر إليهــن إال عىل
أنهــن مســتضعفات .ومــن الــروري النَّظــر فيــا إذا كانــت
السياســات اإلنســانية املســتهدفة لــارس التــي تقودهــا النِّســاء
تشــجع دون قصــد فصــل أفـراد األرسة بعضهــم عــن بعــض مــا
يزيــد املخاطــر عــى النســاء ســوءاً وكذلــك عــى الرجــال.

محدودية الحامية خارج ســوريا

مبــا َّأن كثــراً مــن الشــباب والرجــال يف ســن التجنيــد العســكري
اختــاروا النــأي بأنفســهم عــن النِّــزاع فمــن الــروري
عــى املجتمــع الــدويل مبــا فيــه املانحــون ووســائل اإلعــام
والحكومــات املضيفــة وصانعــو السياســات أن يروهــم
بالتعريــف عــى أنهــم مدنيــون مســتحقون للحاميــة مــن جهــة
وبحاجــة للمســاعدة مــن جهــة أخــرى.
وعــى العمــومُ ،ينــح الرجــال مــن املدنيــن الفاريــن مــن
ال ِّن ـزاع الحاميــات القانونيــة ذاتهــا التــي يتمتــع بهــا غريهــم.
ومــع ذلــك ،يف أوقــات األزمــات ،غالبــاً مــا يحــدد الفاعلــون
اإلنســانيون مجموعــات بيعنهــا عــى أ َّنهــا مســتضعفة مــا يقــود
إىل توجيــه مجموعــات معينــة مــن املســاعدات إىل الفئــات
التــي ُينظــر إليهــا عــى أ َّنهــا “يف خطــر كبــر” .ويف حالــة
الالجئــن الســوريني ،كــا الحــال مــع كثــر غريهــم ،يســتهدف
الحجــم األكــر مــن املســاعدات النســاء واألطفــال واملســنِّني
وذوي اإلعاقــة .وال يعنــي ذلــك الشــك يف حاجــات هــذه
املجموعــات أو يف درجــة اســتضعافها يف أوضــاع النِّــزاع بــل
القصــد اإلشــارة إىل هــذه التقســيامت الفئويــة الدميوغارفيــة
التــي ُتــو َّزع مبوجبهــا املســاعدات اإلنســانية بطريقــة تســتثني
جميــع الذكــور مــن غــر األطفــال أو املســنِّني أو املعاقــن.
كيــف ُيصبــح هــؤالء الرجــال مــن فئــة التجنيــد العســكري
مســتضعفني؟ أوالً ،ال ميكنهــم العــودة إىل ســوريا .لــن يكــون
مبقــدور الفاريــن مــن الخدمــة العســكرية العــودة إىل املناطــق
الخاضعــة لســيطرة النظــام يف ســوريا يف الوقــت الحــايل وإال
فســوف يواجهــون العقــاب والحبــس ورمبــا املــوت أيضــاً
بتهمــة االنشــقاق .وليــس مبقــدور كثــر مــن الذيــن هربــوا مــن
الجيــش العــودة إىل املناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام ألنهــم
كانــوا يف وقــت مــا يف الجيــش الســوري مــا يجعلهــم محــل
ريبــة وشــك يف أعــن جامعــات الثــوار .وكذلــك الذيــن فــروا
أو دفعتهــم عائالتهــم إىل الخــروج مــن الجيــش الســوري الحــر
أو الجامعــات الجهاديــة ال ميكنهــم العــودة لألســباب ذاتهــا.
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وثانيــاً ،يواجــه كثــر مــن الشــباب الذكــور خاصــ ًة عــواق
ماليــة ونفســية هائلــة يف البلــدان املســتضيفة وبإق ـرار بســيط
باألســباب التــي دعتهــم للفــرار والخطــر العظيــم الــذي
ســيواجهونه لــو عــادوا إىل ســوريا ،قــد يصبحــوا يف نظــر
الحكومــات املضيفــة عــى أ َّنهــم خطــر محــدق باالســتقرار
االجتامعــي والســيايس واالقتصــادي.
أمــا النمــط الحــايل الــذي ننظــر مــن خاللــه إىل نقــاط
االســتضعاف يف أوضــاع ال ِّن ـزاع ،فهــو ُيــدرج الشــباب يف أغلــب
األحيــان ضمــن فئــة املعاديــن الخطريــن املنفتحــن عــى
التطــرف أو العنــف .وهــذا مــا يشــوش نقــاط االســتضعاف
بــل لــه مضمونــات مؤذيــة عــى الرجــال املدنيــن وأرسهــم َّ
ألن
البلــدان املســتضيفة تخــى مــن أن يكــون الرجــال املنفرديــن
العابريــن لحدودهــا مقاتلــن دخلــوا البلــد املضيــف إمــا
لالســراحة ورؤيــة ذويهــم أو لتجنيــد املزيــد مــن األفــراد
وتنظيــم املعارضــة املســ َّلحة أو لتصديــر القتــال إىل البلــد
املضيــف .وهنــاك أدلــة تشــر إىل َّأن مثــل هــذه النشــاطات
تحــدث يف هــذه القضيــة أيضـاً .ومــع ذلــك ،هنــاك مــن طلــب
اللجــوء يف تلــك البلــدان املجــاورة للنــأي بأنفســهم عــن القتــال
ولتجنــب االنضــام إىل أي مــن األط ـراف املتحاربــة .هــذا هــو
املوقــف الــذي ينبغــي للمجتمــع الــدويل وملجتمــع املســاعدات
اإلنســانية عــى وجــه الخصــوص أن يدركــه ويدعمــه وهــؤالء
النــاس هــم نفســهم الذيــن يجــب أن نقلــق مــن أجلهــم
ونهتــم بهــم ضمــن مســاعينا يف البحــث عــن الحلــول إلنهــاء
املعانــاة التــي يــرزح تخــت وطأتهــا ماليــن الســوريني.
وعــى املجتمــع الــدويل أن يجــدد اهتاممــه بالتقســيامت
الفئويــة الدميوغرافيــة ومفهومــات االســتضعاف والعــداء التــي
تبنــي عليهــا تلــك التقســيامت .فاملخاطــر التــي يواجههــا هــؤالء
الرجــال املدفوعــن رغــم إرادتهــم إىل القتــال أو الســعي للهــرب
مــن القتــال ينبغــي أن تجعلهــم عــى ســلم األولويــات جنب ـاً
إىل جنــب مــع الجامعــات التــي تعــارف عليهــا الفاعلــون

اإلنســانيون عــى أ َّنهــا “مســتضعفة” .وباإلضافــة إىل ذلــك،
ينبغــي حــث الحكومــات املضيفــة ودعمهــا لتخفيــف القيــود
املفروضــة عــى الحــدود وتوفــر التدريــب لكوادرهــا األمنيــة
وتجهيــز مرافــق االســتقبال املناســبة يف مواقــع الحــدود للتأكــد
مــن متكــن مــن يرغــب مــن الرجــال يف العــرب مــن القتــال.
وباملقابــل ،رمبــا ُينصــح املجتمــع الــدويل ببنــاء برامــج تتضمــن
نشــاطات نفســية مناســبة والتطــوع والتدريــب املهنــي للرجــال
والتعامــل مــع مخــاوف البلــدان املســتضيفة حــول املخاطــر
التــي تصاحــب هــؤالء الرجــال .وأخــراً ،قــد يصبــح الرجــال
الذيــن يختــارون عــدم املشــاركة يف القتــال رس إنهــاء النــزاع
وقــد يشــاركون يف إيجــاد إمكانــات جديــدة ملســتقبل ســوريا.
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وأطفال بريئون” :الجندر واملعايري وحامية املدنيني .هامبشري :آشغايت للنرش،
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تغطــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة (“املتعلقــة بحاميــة األشــخاص
املدنيــن يف وقــت الحــرب”) جميــع األفــراد “ممــن ال ينتمــون
إىل القــوات املس ـ َّلحة وال يشــاركون يف األعــال العدائيــة لكنهــم
يجــدون أنفســهم يف قبضــة األعــداء أو الســلطة املحتلــة ”.وتنــص
االتفاقيــة ،مــن بــن أحــكام أخــرى ،عــى:

املواطنــون املحميــون ال ينبغــي أن - :ميــارس التمييــز ضدهــم
بســبب العــرق أو الديــن أو الــرأي الســيايس
 -إيقاع العقوبة بهم بسبب جناية مل يرتبكها/ترتكبها شخصياً.

املواطنــون املدنيــون ينبغــي أن - :يعاملــوا بإنســانية يف جميــع
األوقــات وان يتلقــوا الحاميــة مــن أي أعــال للعنــف أو

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة متاحــة عــى اإلنرتنــت عــى الرابــط
التــايل:

تهديدات بإيقاع العنف أو اإلهانات والفضول العام.

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm

