استدعاء بعد العفو ...نظام األسد يخدع الشباب السوري
حسام الجبالوي
يحتفظ النظام السوري منذ عام  2011بآالف السوريي ف قواته من خالل الخدمة االحتياطية الت فرضها لمدة
غي محددة ،أو عي رفض ترسي ح دورات الجيش المتتابعة ،والت مض عىل بعضها  8سنوات ف الخدمة
اإللزامية .خالل السنوات الماضية لجأ آالف الشبان السوريي لمغادرة بلدهم هربا من الخدمة االلزامية
واالحتياطية ،تجنبا للقتال ف صفوف قوات النظام .طبقا للقانون السوري ،يعتي هؤالء ف حكم الفارين الذين
تجب محاكمتهم عند عودتهم إىل البالدُ .يجرم القانون السوري المواطن المكلف بخدمة العلم االحتياطية
(الخدمة العسكرية) ،والذي أنىه الخدمة العسكرية اإللزامية ،واستدع بعدها للحاجة ولم يلتحق بعقوبات قد
تصل إىل السجن لمدة ثالث سنوات.
ترسين األول ،أصدر بشار األسد ،مرسوما ر
ولكن ف أكتوبر /ر
ترسيعيا يقض بمنح عفو عام عن المنشقي عن جيشه
والفارين من الخدمة اإللزامية واالحتياطية ،حيث أعلن اسقاط العقوبة عن  800ألف متخلف عن خدمة العلم
االحتياطية ،والذين رفضوا القتال سابقا ف صفوف قواته .وجاء ف نص المرسوم أن العفو العام يشمل "كامل
العقوبة لمرتكت جرائم الفرار الداخىل والخارج" ،رشط أن يسلموا أنفسهم خالل مدة محددة ،وحدد النظام
مدة أقصاها أربعة أشهر للفرار الداخىل ،وستة أشهر للفرار الخارج لالستفادة من هذا العفو ،وإال فإن الجرم ال
يسقط عن صاحبه.
استقبل آالف الشبان السوريي ف الداخل هذا القرار بيحيب كبي السيما أن عدد كبي منهم تعطلت حياته
بالكامل بعد اضطراره للتخف .لكن هذه الفرحة ظلت ناقصة بعد التفاف النظام عىل هذا القرار ،وإصداره قوائم
مطلوبي جدد للخدمة االحتياطية .ضمت هذه القوائم عددا كبيا من الشبان الذين أزيلت أسمائهم سابقا ،حيث
شملت  400ألف اسم مطلوب لخدمة االحتياط ،معظمهم ممن شمله قرار العفو.
وأثار هذا األمر ردود فعل غاضبة عىل مواقع التواصل االجتماع ،السيما من الشبان السوريي الذين أعيد طلبهم
لخدمة االحتياط مرة أخرى ،واعتي البعض منهم ما حصل خدعة من قبل النظام ،هدفها تلميع صورته خارجيا
دون أن يكون لها أثر ف الداخل.
يقول رائد ،أحد الشباب الفارين من الخدمة العسكرية ،والبالغ من العمر  35عاما من أبناء مدينة الكسوة بريف
دمشق" ،وصلت خي العفو ،وخرجت ألول مرة إىل الشارع بعد  4سنوات من التخف ألسوي وضع ،وعدت
لممارسة حيات ،والعيش قرب أبنات بشكل طبيع.
لكن ذلك األمر لم يدم أكي من سبعة ايام فقط ،بعد عودة طلت من جديد للخدمة االحتياطية ،ال أريد أن أخدم
ف جيش النظام ،وال أن أكون أداة ف حرب غي مؤمن بها .أريد فقط أن أعيش مع عائلت بسالم ما بف من
عمري".
يقول ناشط محىل ف بلدة زاكية بريف دمشق لمدونة مصدر سوريا ،إن مركز ر
الرسطة ومختار البلدة وجها بطاقات
تعبئة فورية ل  506شخص من أبناء البلدة تياوح أعمارهم بي  28إىل  38عاما ،لاللتحاق بشعبة التجنيد ألداء
الخدمة العسكرية االحتياطية ضمن صفوف قوات النظام .مضيفا ،أن معظم األسماء الواردة ف القائمة الجديدة
كانوا قد تخلفوا عن االلتحاق بالخدمة االحتياطية لعدة أشهر ،وألغيت دعوتهم بموجب مرسوم العفو العام.
يعتي هذا االجراء خرق التفاق المصالحة الذي جرى مع بلدات ريف دمشق .حيث تم طلب مئات الشبان
للخدمة ف قوات النظام خارج مناطقهم ،بعد أن تعهد لهم النظام سابقا بالخدمة ضمن مناطقهم فقط.
بدنا نترسح
منذ عام  ،2011أوقفت حكومة النظام ترسي ح جميع الشبان المجندين ف الخدمة العسكرية اإللزامية ،سواء
من صف الضباط أو المجندين ،رغم أن الخدمة العسكرية اإللزامية ف سوريا قبل بداية الرصاع كانت ال تتجاوز
عامي .ونتيجة لهذه السياسة ،استمر جميع المجندين ف الخدمة حت اآلن ،وبعضهم تجاوزت مدة بقائه ثمانية
سنوات.

وعي وسائل التواصل االجتماع خرجت أصوات من داخل القوات النظامية تنادي بترسي ح دورات المجندين
المتعاقبة ،ترجمت هذه الحملة ف صفحة عىل الفيسبوك وهاشتاج حمل عنوان "بدنا نترسح" ،ولقيت تعاطفا
شعبيا كبيا .كشفت هذه الحملة عن السخط الكبي داخل الجيش السوري بسبب استمرار خدمة ر
عرسات اآلالف
من المقاتلي ف صفوف القوات النظامية رغم انتهاء مدة خدمتهم اإللزامية.
هذه الحملة أطلقها مجموعة جنود من قوات النظام يخدمون منذ عام  ،2010وتم االحتفاظ بهم ضمن قوات
النظام .يطالب هؤالء بترسيحهم وعودتهم للحياة المدنية ،بعد أن قتل عدد كبي منهم.
أطلقت هذه الحملة هاشتاج أخر بعنوان "من حف أن أعيش من حف اترسح دورة  "102ف إشارة اىل أقدم
دورات المجندين الت التحقت بالخدمة منذ عام  ،2010والذيم لم يتم ترسيحهم حت اليوم .كتب أحد الجنود
ً
ّ
قائل "شحونا حاج أكي من 7سني ،وهللا تعبنا شحونا ".بينما علقت إحدى أمهات الجنود "ضاع مستقبل
أبناءنا ،ضحوا بعمرن كرمال الوطن من حقهم أن يعودوا لبيوتهم".
أثار قرار العفو غضب مقاتىل النظام ،حيث اعتيوا أن العفو شق حقهم ،وتم إعطاؤه لمن لم يدافع عن الوطن،
فهم قد دافعوا عن الوطن لسنوات ،بينما هؤالء الذين هربوا سوف يتمتعون بالعفو حسب قولهم .وف سعيه
لتهدئة الوضع ف صفوف قواته ،قال وزير الدفاع عىل عبد هللا أيوب خالل حضوره جلسة مجلس الشعب "إن
الوزارة تدرس ترسي ح كافة دورات االحتياط ،وعدم االحتفاظ بأي عسكري بعد اليوم".
يأت قرار العفو عن المتخلفي عن الخدمة العسكرية ف سياق محاوالت األسد الحثيثة لتحسي صورته
الخارجية ،وكرس عزلته الدولية ،وإعادة عالقاته الخارجية إقليميا ودوليا الن هذا سيعزز من قيمة نرصه
العسكري .يأت هذا ف سياق قيام دول عربية ،مثل االمارات ،بإعادة دول فتح سفاراتها ف سوريا ،وترحيب تونس
بعودة سوريا للجامعة العربية .وحديث دول اخرى عن امكانية عودة عالقاتها مع األسد .لذلك فالنظام يسع
للظهور بمظهر المصلح والمتسامح مع شعبه ومعارضيه ،حت يتمكن من اكتساب رشعية خارجية ،تمكنه من
إدارة عملية إعادة االعمار والسيطرة عىل األموال الت سوف يتم توجيها ف هذا االتجاه.

