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كابوس الجنود السوريين

االحتفاظ بعد الخدمة

بعيدًا عن الشعارات حول
املعنويات العالية التي
تسيطر على مقاتلي ّ
الجيش السوري ،إال أن
الجنود املحتفظ بهم
يعانون بمفردهم بعد
تجاوزهم مدة ثالث سنوات
في خدمة العلم ،رغم
أن الخدمة اإللزامية هي
ثمانية عشر شهرًا
دمشق ــ مرح ماشي

ان�خ��راط ق��وي ومتابعة من قبل املنظمة
الدولية ،وربما نشر قوات دولية لحفظ
السالم» ،مستخفًا بـ«التكهنات األخيرة
بشأن إمكانية وقوع انقالب عسكري في
دمشق إلزاحة األسد».
ف� ��ي س� �ي ��اق آخ � � ��ر ،وص � ��ل رئ� �ي ��س ف��ري��ق
ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت��اب��ع ل�ل�أم ��م امل �ت �ح��دة آك��ي
سيلستروم ورئيسة مكتب األمم املتحدة
لشؤون ن��زع السالح أنجيال ك�ين ،أمس،
إل��ى دمشق لبحث ملف التحقيقات في
م��زاع��م اس�ت�خ��دام أس�ل�ح��ة كيميائية في
س ��وري ��ا .وس �ي �ج��ري س �ي �ل �س �ت��روم وك�ين
م� �ب ��اح� �ث ��ات م� ��ع م� �س ��ؤول ��ي ال �خ��ارج �ي��ة
ال�س��وري��ة وخ �ب��راء متخصصني ،بهدف
التوصل إل��ى ات�ف��اق يتيح التحقيق في

استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
إلى ذلك ،أعربت اللجنة الدولية للصليب
األح �م��ر ع��ن قلقها ع�ل��ى مصير ع�ش��رات
آالف املدنيني املحاصرين الذين يعيشون
ف��ي ظ� ��روف ص�ع�ب��ة ل �ل �غ��اي��ة .وأوض �ح��ت
أن�ه��ا تنتظر م�ن��ذ ع�ش��ري��ن ي��وم��ًا موافقة
ال�س�ل�ط��ات ال �س��وري��ة ع�ل��ى دخ��ول �ه��ا إل��ى
الحي القديم في حمص.
وأكد وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
الف ��روف ،أن موسكو مهتمة بالتحقيق
في كل حادث مرتبط باستخدام السالح
ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي س ��وري ��ا ،الف �ت��ًا إل� ��ى أن
روسيا على استعداد لكشف النقاب عن
األدلة املتوافرة لديها.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أبوابنا مركز للجهاد العالمي
إذ إن الساحة السورية تستقطب في هذه
األي��ام اآلالف من نشطاء الجهاد العاملي
وأص��ول �ي�ين إس�لام�ي�ين م��ن دول املنطقة
وم ��ن ال �ع��ال��م أج �م��ع ،وق ��د ب��ات��ت س��وري��ا
مرتعًا لهذه العناصر املتطرفة ،التي ال
تسعى فقط إل��ى إط��اح��ة ن�ظ��ام (الرئيس
السوري بشار) األسد ،بل إلى إقامة دولة
الشريعة اإلسالمية».
وك � � �ش� � ��ف ك� � ��وخ� � ��اف� � ��ي أن ال� � �ت� � �ق � ��دي � ��رات
االس �ت �خ �ب��اري��ة ف��ي إس��رائ �ي��ل ،ت�ت��وق��ع أن
«ال يقتصر تأثير التمركز اإلسالمي في
سوريا على سوريا نفسها ،بل يمتد إلى
ال�ح��دود اإلسرائيلية ،وأيضًا إل��ى لبنان
ّواألردن وشبه ج��زي��رة س�ي�ن��اء» .م��ع ذلك
ّ
ملح إلى أن «ري��اح التغيير التي تهب في
املنطقة ،قد تحمل فرصًا جديدة وبشائر
ع� �ل ��ى امل � � ��دى ال� �ب� �ع� �ي ��د ،ل� �ك ��ن ع� �ل ��ى امل� ��دى
القصير ،تتزايد املخاطر ،وف��ي ج��زء من
املنطقة تختبئ بذور تهديدات جديدة».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ن�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت
أح� � � ��رون� � � ��وت» ،أم� � � ��س ،ع � ��ن م� �ح ��اف ��ل ف��ي
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ،تأكيدها
ّ
أن «االن� �ت� �ص ��ارات امل��وض �ع �ي��ة» للرئيس
السوري بشار األسد في الفترة األخيرة،
ّ
ال تعني أن ال �ح��رب األه�ل�ي��ة ف��ي س��وري��ا
باتت قريبة االنتهاء ،بل هي بعيدة عن

الحسم .وأش��ارت إل��ى ّأن «أج � ً
�زاء واسعة
م ��ن س ��وري ��ا ،ب �م��ا ي�ش�م��ل م��دن��ًا رئ�ي�س�ي��ة
م�ث��ل ح�م��اه وح �م��ص ،ال ي ��زال املسلحون
ي�س�ي�ط��رون ع�ل��ى م�ن��اط��ق ف�ي�ه��ا ،وه ��ؤالء
ي �ت �ش �ك �ل��ون م� ��ن م� �ج� �م ��وع ��ات وج� �ي ��وش
صغيرة ،مدنيني مسلحني ،منشقني عن
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وم �خ��رب�ين م�ت�ط��رف�ين،
تدفقوا إلى الساحة السورية من العراق
وأفغانستان».
م��راس��ل الصحيفة ل�ل�ش��ؤون العسكرية،
أكد ّأن القتال ّ
تجدد في األسبوع املاضي
ع�ل��ى ال �ح��دود م��ع س��وري��ا ف��ي ال �ج��والن،
بعد أن تمركز املئات من الجهاد العاملي
في تلك املنطقة ،و«عاين جنود الجيش
اإلسرائيلي بعضًا من الجهاديني» على
نحو مباشر خالل املعارك التي احتدمت
ّ
ه�ن��اك ،مشيرًا إل��ى أن «املؤسسة األمنية
ف��ي إس��رائ �ي��ل ،ت�خ�ش��ى م��ن عملية تسلل
ي �ق��وم ب �ه��ا م �س �ل �ح��ون م ��ن ب �ع��ض ال �ق��رى
ال�س��وري��ة املتخامة للسياج ال �ح��دودي»،
ّ
علمًا أن الشهر املقبل سيشهد ،كما يشير
امل ��راس ��ل ،إل ��ى ان �ت �ه��اء األع� �م ��ال ال �ج��اري��ة
على تحسني العوائق والحواجز القائمة
ح��ال �ي��ًا ف��ي م�ع�ظ��م امل �ق��اط��ع ع �ل��ى ام �ت��داد
الحدود مع الجانب السوري.
(األخبار)

ي �ق��ات �ل��ون ع �ل��ى ج �م �ي��ع خ �ط��وط ال �ن��ار.
ً
امل� ��وال� ��ي ل �ل �س �ل �ط��ة ي � ��رى ف �ي �ه��م أب� �ط ��اال
م�لائ�ك�ي�ين ،وي�ع�ت�ب��ره��م ُح �م��اة ال��وط��ن.
َ
واملعارض يصفهم بالوحوش والقتلة
وال �ط��ائ �ف �ي�ي�ن .ل �ك��ن ال أح ��د ي�ب�ح��ث في
ّ
معني
أعماق ه��ؤالء املقاتلني .وال أح��د
بقراءة دواخلهم وما يشعرون به أمام
ن ��داء ال ��واج ��ب ،وه ��م امل�ن�ت�م��ون إل ��ى كل
ب�ق�ع��ة م��ن األرض ال �س��وري��ة .بالنسبة
ل �ل� ُّ�س �ل �ط��ة ،ه ��م م� �ج � ّ�رد أرق� � ��ام لتحقيق
م �ك��اس��ب س �ي��اس �ي��ة الح� �ق ��ة ،أو إح� ��راز
انتصارات ضد أط��راف خارجية تدعم
أدواتها داخل البالد .واملسؤولون غير
معنيني بضرورة تحسني ظروف هؤالء
ّ
الشبان ،فآخر ما ّ
يهم رج��ال السياسة
وكبار العالم ما يشعر به مقاتل كئيب
في جيش لدولة يحاربها العالم على
أرض �ه��ا .ي ��روي ح �س�ين ،أح ��د املقاتلني
ع �ل��ى خ �ط ��وط ال� �ن ��ار ف ��ي ري� ��ف دم �ش��ق
املشتعل ،فصول مأساته .خدمة إلزامية
ً
فاقت ثالث سنوات ،لم تترك له أمال في
الحياة .الشاب ال��ذي ه��رع تلبية لنداء
ال ��واج ��ب ،وامل� �ق � ّ�در ب �م��دة ث�م��ان�ي��ة عشر
ً
شهرًا ،قد أصبح معزوال عن أي عالقة
ب��ال �ع��ال��م اآلخ� ��ر وامل �ق �ي �م�ين ف �ي��ه خ ��ارج
دائ ��رة امل �ع��ارك ال�ي��وم�ي��ة .ي�ق��ول ال�ش��اب:
ُ
«توقفت الحياة هنا بالنسبة لنا .بتنا
ُ
نشعر أن�ن��ا ل��ن ن�خ��رج م��ن ه �ن��ا ،إال إذا
استشهدنا أو أصبنا بالشلل» .يضحك
ح �س�ين ع �ن��د س��ؤال��ه ع��ن امل� �ي ��زات ال�ت��ي
ّ
العسكري املحتفظ به ،حيث
يتمتع بها
ال يعتبر م��ا يناله ،بحكم أقدميته في
الخدمة ،مميزات .ويثير قضية الوضع
املادي السيئ لدى املقاتلني امليدانيني،
ّ
إذ إن كل إجازة ينالها املقاتل ستكلفه
مبلغ  3000ل�ي��رة ،وه��و مبلغ ل��ن يكفي
إال ن�ف�ق��ات ال �ط��ري��ق ل��زي��ارة األه� ��ل .أم��ا
مصاريف الطعام وال�ش��رب والتدخني،
ف� �ه ��ي ه � � � ّ�م آخ � � ��ر ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ع �ن��اص��ر
الجيش .سوء املعاملة ،أحيانًا ،توازي
ك��ل امل�ب��ال��غ امل��دف��وع��ة بالنسبة لحسني
ورف � ��اق � ��ه ،ف ��ال� �ش� �ك ��اوى م �س �ت �م��رة ب�ين
ح�ين وآخ ��ر م��ن ع��دم ت�ق��دي��ر تضحيات
ال ��رؤس ��اء ل �ل �م��رؤوس�ين ،م��ا ي��ول��د ل��دى
األخيرين انعدام األمل وزيادة اإلحباط.
«ال�ب�ع��ض ي�ه��رب��ون م��ن خ��دم��ة الجيش
ُ
بكل الوسائل املمكنة .ال يقاتل هنا إال
الفقراء .نشعر أحيانًا أننا الوحيدون
الذين عليهم دفع الثمن» ،كلمات قاسية
ي��روي �ه��ا أح� �م ��د ،رف �ي��ق س �ل�اح ح�س�ين،
فتختصر الوضع االجتماعي السوري
خ�ل�ال ال �ح��رب ال �ق��ائ �م��ة .وي �ت��اب��ع ق��ول��ه:
«تكفينا خ��دم��ة ث�ل�اث س �ن��وات .مل ��اذا ال
تؤخذ حالتنا النفسية بعني االعتبار،
ّ
وي�ت��م تسريحنا ع��دة أش�ه��ر نستغلها
ف� ��ي اإلح� � �س � � ُ�اس ب ��االن� �ت� �م ��اء ل �ل �ع��ائ �ل��ة
َ
واألوالد ،ثم نطلب إلى قوات االحتياط
ّ
بمعنويات عالية
م��ن ج��دي��د ،م��زودي��ن ُ
للدفاع عن وج��ود من نحبهم وننتمي
إليهم ،ب��دل اإلح�س��اس ال��دائ��م بالغربة
امل �ض��اع �ف��ة؟» .اع �ت �ب��ار ال �ش �ب��ان أرق��ام��ًا،
أم��ر يزعج أحمد ال��ذي ي�ق��ول« :منموت
بيجيبو غ�ي��رن��ا ،وه �ي��ك ب�ت�ت��اب��ع دورة
ال� �ح� �ي ��اة» .امل �ط �ل��وب��ون إل� ��ى االح �ت �ي��اط
يأتون بهم من بني عائالتهم وأزواجهم
وأوالدهم ،بحسب أحمد ،ومعظم هؤالء

منهكون بالقروض املالية ،وم�ه��ددون
ب��ال�ح�ج��ز ع�ل��ى م�ن��ازل�ه��م أو س�ي��ارات�ه��م
ب �س �ب��ب امل� �ب ��ال ��غ ال� �ت ��ي ت �ط��ال �ب �ه��م ب�ه��ا
امل �ص��ارف ،دون أدن ��ى م��راع��اة لظرفهم
ال �ع �س �ك��ري ال �ص �ع��ب أو ت�ض�ح�ي��ات�ه��م
ً
اليومية .يبتسم الشاب متسائال« :عن
ّ
أي م �ي��زات ت�ت�ح��دث�ين ب �ع��د ك ��ل ه� ��ذا؟».
ويتساءل مجددًا حول اآللية التي يجب
اتباعها من قبل ّ
شبان الجيش من أجل
محاولة العودة إل��ى الحياة الطبيعية
ما بعد انتهاء الخدمة ،في ظل التوتر
ال� ��دائ� ��م وال� �غ ��رب ��ة امل �س �ت �م��رة وال �ك��آب��ة
ال �ح��ال �ي��ة ال �ت ��ي ي �ق��اب �ل �ه��ا ع �ن��دم��ا ي��رى
ال �ن��اس ي�ت��اب�ع��ون ح�ي��ات�ه��م غ�ي��ر آبهني
برجال ،على املقلب اآلخر ،يستشهدون
فداء لقضية وجود شعب كامل .ويرى
ال� �ش ��اب ،ال� ��ذي ق��ات��ل ع �ل��ى ك ��ل ج�ب�ه��ات
ّ
الجندي
ريف دمشق الساخنة ،أن آالم
ال�س��وري ّ
مهمشة ،وظ��روف��ه الصعبة ال
تعني أحدًا حتى من يؤيدونه« .ملاذا ال
تهربون إذًا؟» سؤال ّصدم أحمد ،فجاء
ً
ج��واب��ه واض�ح��ًا متعقال« :ألن�ن��ا نقاتل
م��ن أج ��ل ق�ض�ي��ة ع��ادل��ة ،وراض� ��ون ب��أن
األبرياء ممن
نكون قرابني ليعبر فوقنا ّ
يستحقون ال�ح�ي��اة أك�ث��ر م��ن��ا .ن�ح��ن ال
نقاتل من أجل املسؤولني أبدًا».
ت � �ص� ��ارع ال � �ي� ��أس واألم� � � ��ل ف� ��ي أع �م ��اق
ال � �ج � �ن � ّ
�دي �ي�ن ،ي �ق ��اب �ل ��ه ان � ��دف � ��اع ج �ن��ود
ّ
سوريني آخرين في مناطق أق��ل توترًا.
ففي منطقة عسكرية ه��ادئ��ة م��ن ريف
دم �ش��ق ،ي�ق�ض��ي امل�ج�ن��د ي��وس��ف (اس��م

كل إجازة ينالها
ستكلفه
العسكري
ّ
 3000ليرة وهو مبلغ
لن يكفي إال نفقات زيارة
األهل

وه �م��ي) ،م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �ب��اب ف��ي ح�ل��ب،
أي��ام��ه ول �ي��ال �ي��ه .ال �ش��اب ال�ج��ام�ع��ي من
امل �ح �ت �ف��ظ ب �ه��م ب �ع��د ان �ت �ه��اء خ��دم�ت�ه��م
اإلل��زام �ي��ة أي �ض��ًا .س�ن��ة وت �س �ع��ة أش�ه��ر
مضافة إل��ى خدمته السابقة ال يعرف
م�ت��ى ت�ن�ت�ه��ي .س�ن�ت��ان مضتا م��ن امل��دة
دون أن ي � � ��زور م ��دي �ن �ت ��ه أو ي� � ��رى م��ا
ّ
ح ��ل ب �ه��ا .ي�ك�ت�ف��ي ب�م�ت��اب�ع��ة أخ �ب��اره��ا
وان�ت�ظ��ار أي ص��ورة عبر الشاشة آتية
ُ
م��ن ه �ن��اك .ي�ش�ت��اق ل��رؤي��ة أه�ل��ه ،وأك�ث��ر
م��ا ي �ح��زن��ه أن ��ه ال ي�س�ت�ط�ي��ع زي��ارت �ه��م.
وخ �ل��ال ف �ت��رة وج � ��ود أح� ��د أق ��ارب ��ه في
دم�ش��ق وطلبه زي��ارت��ه ،أص�ب��ح يوسف
ش �خ �ص��ًا آخ � ��ر ،ح �ي��ث ح� ّ�ول �ت��ه ال ��زي ��ارة
ال�ق�ص�ي��رة إل ��ى ش ��اب س�ع�ي��د ،ال ّ
سيما
بعد اطمئنانه إل��ى أح ��وال أه�ل��ه .فترة
ان �ق �ط��اع االت � �ص� ��االت ع ��ن ح �ل��ب ك��ان��ت

أص �ع��ب م ��ا م � ّ�ر ع �ل �ي��ه ،إذ ت��زام �ن��ت مع
تهجير أهله من منطقتهم وعدم قدرته
ع�ل��ى االط�م�ئ�ن��ان إل�ي�ه��م ،ل�ي�ع��رف الحقًا
أن والدته مريضة وتحتاج إلى عملية
ج��راح�ي��ة .ه��اج��س ي��وس��ف الوحيد هو
«أن ننتصر» ،وي�ع��ود إل��ى التعليم في
ّ
إح ��دى م� ��دارس ري ��ف ح �ل��ب .ك��ل�م��ا ن��زل
أح ��د رف��اق��ه ف��ي إج � ��ازة ،ي�ط�ل��ب يوسف
منه جلب الجرائد ل��ه .وبما أن��ه األق��دم
ب�ي�ن رف ��اق ��ه ،ت �ب��دو امل� �ي ��زات امل �ع �ط��اة له
أك �ث��ر م ��ن غ �ي ��ره ،ح �ي��ث ي�ه�ت��م ال�ج�م�ي��ع
ب �ي��وس��ف ال�ن�ش�ي��ط وامل �ل �ت��زم ع�س�ك��ري��ًا،
وكلمته مسموعة لدى ضباط يطلبون
رأي��ه أحيانًا .كما أن��ه معفى م��ن بعض
املهام البسيطة كاالجتماع الصباحي
ودرس الرياضة .ال يبدو أن االحتفاظ
مؤثر في حالة يوسف النفسية بشكل
وضعه،
سلبي ،إذ يبدو متصالحًا مع
ّ
ومقتنعًا بضرورة الصبر .راتب املجند
ج� �ي ��د ،ك �م��ا ي� � ��راه ب �ع��ض ال� �ج� �ن ��ود ،م��ا
يعينهم على مساعدة أهاليهم في هذه
الظروف الصعبة ،وال ّ
سيما في بعض
ال�ق�ط��ع العسكرية ال�ت��ي ل��م ت�ش�ت��رك في
ال�ق�ت��ال ع�ل��ى ن�ح��و م�ب��اش��ر ،ح�ي��ث يقيم
فيها عناصر الجيش آمنني .مساعدة
األه��ل ماليًا ف��ي ظ��ل ه��ذه ال�ظ��روف أم� ٌ�ر
ال يستهان به ،كما يذكر جنود آخرون،
ح�ي��ث ي �ع��رف ج�م�ي��ع ال�ع�س�ك��ري�ين أنهم
ً
الظروف
ما كانوا ليجدوا عمال ضمن
ّ
الحالية ،فيما لو ّ
تسرحوا .راتب املجند
ال��ذي ّ
يقدر بـ  )10700ليرة ،ويصل إلى
 15ألفًا بعد ال��زي��ادة التي ل��م يقبضها
أي مجند حتى اآلن ،يضمن له أن يكون
مشاركًا في إعالة عائلته املقيمة بعيدًا.
وكذلك راتب صف الضباط الذين تصل
رواتبهم إلى  19ألفًا بعد الزيادة ،التي
ً
ابتداء
من املتوقع أن يقبضها الجميع
ُم��ن ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل .ورغ ��م ال��دع��م امل��ادي
املقنع بالنسبة إلى كثير من الجنود إال
أن التسريح يبقى هاجسهم الوحيد،
باإلضافة إلى األمل بانتهاء األزمة.
اإلج��ازات هي أكثر ما ي��ؤرق العناصر،
وه � � ��ي ال� � �ه � � ّ�م األول ألب� � �ن � ��اء امل� �ن ��اط ��ق
الساخنة ،ما يثير حساسيات أحيانًا
مع بعض أبناء الساحل الذين ينالون
إج��ازات ب�ين ال��وق��ت واآلخ��ر .يقول أحد
امل�ج�ن��دي��ن« :ال�ط��ائ�ف�ي��ة ك��ان��ت تفسيرنا
ال��وح �ي��د مل �ع��رف��ة س �ب��ب ح��رم��ان �ن��ا م��ن
اإلجازات ومنحها لسوانا ،إال أن نزوح
ع��ائ�ل�ات ب�ع�ض�ن��ا م��ن ح �ل��ب ،إث ��ر ت��وت��ر
أوض��اع�ه��ا ،إل��ى ال�لاذق�ي��ة ،جعلنا ننال
ب �ع��ض اإلج� � � ��ازات أس � ��وة ب��رف��اق �ن��ا من
أبناء الساحل ،ما قضى على التفسير
الطائفي الذي راودن��ا سابقًا» .الجنود
ال ��ذي ��ن ف �ت �ح��وا ق�ل��وب�ه��م ل�ل�ح��دي��ث عما
يختلج داخلهم من هواجس وشكاوى
يعلمون جيدًا ،حسب قولهم ،أن كالمهم
س �ي �ق��اب �ل��ه ام� �ت� �ع ��اض اآلخ � ��ري � ��ن ،ع�ل��ى
ً
اعتبارهم رجاال يقومون بواجبهم ،وأن
الدول تنتصر بسواعد الرجال ،إال أنهم
لم يروا ضيرًا من وقفة صدق ملواجهة
آالم �ه��م أم ��ام اآلخ��ري��ن ،ع�س��ى أن يصل
صوتهم إلى املعنيني.
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