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العالم

سوريا

اإلعفاء من الخدمة العسكرية:
جدل «البدل الداخلي» لم يدخل مجلس الشعب
أثارت شائعة اقتراح «البدل الداخلي» مقابل اإلعفاء من
الخدمة العسكرية ،لغطًا كبيرًا في الشارع السوري.
وبين من يؤيد الفكرة ومن يعارضها ،نفى نواب
في مجلس الشعب طرح الفكرة تحت قبة البرلمان،
ليبقى الشباب السوري يتقلب على أهواء الشائعات
والقوانين وثغرها ،في انتظار حلول لواحدة من
أهم المشاكل التي أفرزتها الحرب في سوريا
دمشق ــ مرح ماشي
قـ ـ ـ ـ ــرب ح ـ ــدي ـ ـق ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــاحـ ـ ــظ وس ـ ــط
ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـس ــوري ــة ،ت ـق ــف دوريـ ــة
للشرطة الـعـسـكــريــة ،يــراهــا الشبان
في املنطقة كشبح يالحق أحالمهم
ومستقبلهم .املكاملات الهاتفية التي
يـتـبــادلـهــا الـشـبــان قـبــل مـشــاويــرهــم
الليلية ،حول أماكن وقوف عناصر
ال ــدوري ــة ،كفيلة بتغيير وجهاتهم
وإلغاء مشاريعهم.
وتأتي الحملة الجديدة لـ َّ
«السوق»
إلى الخدمة اإللزامية واالحتياطية
هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ان ـت ـشــار
شــائـعــات تـقــول بــأنــه تـجــري دراســة
لتلك الخدمة.
«بدل داخلي» ّ
ومنذ سنوات تمثل هذه الشائعات
رغبة العديد من الشباب السوريني،
ممن يعتبرون االلتحاق بالجندية
ك ــاب ــوس ــا ال مـ ـج ــال ل ـل ـخ ــاص م ـنــه.
فالبدل الداخلي يضمن أن «يدفع»

كما تساق الشاة إلى الذبح» .ويذهب
الـشــاب إلــى أبعد مــن معاني الكلمة
املستفزة بالنسبة إلـيــه وإلــى غيره
من شبان اعتمدوا الثقافة منهجًا،
ً
بعيدًا عــن الـســاح ،ويضيف قــائــا:
«لن ألتحق بالخدمة اإللزامية ،بعد
أن اسـتـنـفــدت تــأجـيـلــي .ل ـ ّ
ـدي شقيق
وح ـ ـيـ ــد ي ـ ـخـ ــدم الـ ـعـ ـل ــم عـ ـل ــى ج ـب ـهــة
دي ــر الـ ـ ــزور .وأظـ ــن أن ه ــذه ف ــات ــورة
عائلية ندفعها جميعًا ،وهي كافية
للوطن».
ن ـق ـم ــة ال ـ ـشـ ــاب واض ـ ـحـ ــة ،مـ ــن خ ــال
محاوالته العودة من عمله «تهريبًا»
مــن الـحــواجــز الـعـسـكــريــة املـنـتـشــرة،
ّ
«تفيش» البطاقات الشخصية،
التي
مــن أجــل الـبـحــث عــن املـطـلــوبــن إلــى
ال ـخ ــدم ــة اإلل ــزامـ ـي ــة واالح ـت ـي ــاط ـي ــة،

يرفض البعض «البدل»
باعتباره يلقي عبء الخدمة
على الفقراء
من ال يرغب في القتال ،أو في «خدمة
ال ــوط ــن» ،مـبـلـغــا ت ـح ــدده الـحـكــومــة،
لـقــاء بـقــائــه فــي مـكــان عمله الحالي
أو في «حضن والديه» .غير أن األمر
لـيــس بمثل هــذه الـسـهــولــة .فقضية
«ال ـب ــدل الــداخ ـلــي» أكـثــر تـعـقـيـدًا من
أن يـطــرحـهــا أح ــد أع ـض ــاء ال ـبــرملــان
ال ـ ـسـ ــوري ،أو ت ـج ــار غ ــرف ــة صـنــاعــة
وت ـ ـجـ ــارة دم ـ ـشـ ــق ،ك ـم ــا ي ـ ـشـ ــاع ،فــي
حــن أن شــائـعــة رفـضــه مــن الـقـيــادة
الـ ـس ــوري ــة ،ك ـم ـق ـتــرح ي ـن ــاس ــب ع ــددًا
غـيــر قليل مــن الـســوريــن ،أم ـ ٌـر قابل
للتوقع في ضوء الواقع الحالي.

َّ
«السوق إلى الشهادة!»

ال ح ـ ــل ف ـ ــي األف ـ ـ ـ ــق ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
ال ـك ـث ـي ــر م ــن الـ ـشـ ـب ــاب ال ــذي ــن يـعـلــو
مـ ـنـ ـس ــوب تـ ــوتـ ــرهـ ــم م ـ ــع ك ـ ــل ح ـم ـلــة
جــديــدة لـ ـ «الـ َّـســوق» .ولــن يـهـ ّـدئ من
توترهم وهواجسهم تهافت وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام املـ ـحـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى اس ـت ـق ـب ــال
امل ـس ــؤول ــن ال ـع ـس ـكــريــن اإلداريـ ـ ــن،
ل ــإج ــاب ــة عـ ــن تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ال م ـج ــال
لتخفيف ّ
حدتها .يقول سامر (شاب
ف ــي ن ـهــايــة ال ـع ـش ــري ـن ــات) ،مـ ّ
ـوص ـفــا
كلمة «الـ َّـســوق»« :يلزمنا أعـمــار كي
نـغـ ّـيــر بـعــض املـصـطـلـحــات ال ـتــي تم
تــرسـيـخـهــا ف ــي ذواتـ ـن ــا ،ب ـن ـ ً
ـاء على
قـ ــوانـ ــن أو تـ ـش ــريـ ـع ــات ،ك ــال ـن ـك ــاح
والـ ـ َّـسـ ــوق ،وغ ـيــره ـمــا .وال ـب ـحــث في
م ـع ــان ـي ـه ــا هـ ــو جـ ــوهـ ــر م ـش ـكــات ـنــا
ال ـح ـيــات ـيــة» .وي ـت ــاب ــع ق ــول ــه« :ه ـكــذا
يـ ـ ـس ـ ــاق الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــان إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـنـ ــديـ ــة،
والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود إل ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ـه ـ ــادة .وي ـت ــم
تــوص ـيــف األم ـ ــر م ــن وس ــائ ــل إع ــام
ال ـخ ــارج بـ َـســوق الـشـبــاب إل ــى املــوت

أﺑﺮز اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺔ
»أﺣﺮار اﻟﺸﺎم«

إلــى جانب املطلوبني أمنيًا .وحــول
ش ــائـ ـع ــات ال ـ ـبـ ــدل ال ــداخـ ـل ــي ي ـق ــول:
«بــالـتــأكـيــد أن ــا م ــع مـثــل ه ــذا الـحــل.
سـ ّ
ـأؤمــن املــال بــأي طريقة ،كــي أبقى
إلـ ــى ج ــان ــب عــائ ـل ـتــي ال ـت ــي تـحـتــاج
إلــى وج ــودي ،فــي ظــل غـيــاب أخــي».
ك ـ ـ ــام سـ ــامـ ــر يـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن م ـش ـك ـلــة
قاسية يواجهها السوريون حكومة
وش ـع ـب ــا ،وهـ ــي ت ـك ـمــن ف ــي إمـكــانـيــة
اسـتـصــدار ق ــرار «مـسـتـحـيــل» ،يكفل
للمتزوج الشاب ما يعيل أسرته في
ّ
ح ــال الـتـحــاقــه بـخــدمــة الـعـلــم .ولـعــل
ـأت من
شــائـعــة ال ـبــدل الــداخـلــي لــم ت ـ ِ
فــراغ ،إذ يظن البعض أنها محاولة
تـحـ ّـســس لنبض ال ـشــارع ّ
ورد فعله
على قرار من هذا النوع.

المقابل مقابل الحياة!
انقسامات السوريني واضـحــة على
طـ ــرح ال ـ ـقـ ــرار املـ ـفـ ـت ــرض ،إذ تـعــالــت
أصـ ـ ــوات ال ـب ـع ــض ،وال س ـي ـمــا مـمــن
أمـ ـض ــوا الـ ـسـ ـن ــوات ال ـس ــت املــاض ـيــة
ع ـلــى ال ـج ـب ـهــات وع ــائ ــات ـه ــم ،حــول
طبقية قــرارات كهذه تجعل الواجب
أمـ ـ ـرًا م ـف ــروض ــا ع ـلــى ال ـف ـق ــراء فـقــط،
فـيـمــا يـعـفــى األغ ـن ـي ــاء م ـن ــه .وي ـقــول
محمود ،وهــو جندي نــال تسريحه
بـ ـع ــد  5سـ ـ ـن ـ ــوات بـ ـع ــد اس ـت ـش ـه ــاد
ش ـق ـي ـقــه ،ب ــالـ ـق ــول« :مـ ــن ل ــن يـتـمـكــن
مــن دفــع هــذا الـبــدل الــداخـلــي ســوف
ُ(ي ـس ــاق) إل ــى خــدمــة الــوطــن ش ــاء أو

ﻟﻮاء اﳋﻄﺎب

ﻟﻮاء اﻟﻔﺮﻗﺎن

يحاول بعض الشبان العودة من أعمالهم «تهريبًا» من الحواجز العسكرية (أ ف ب)

أبـ ــى .ح ـتــى ف ــي ال ــواج ـب ــات املـقــدســة
ينبغي لرأس املال أن يتكلم! ّ
سمموا
م ـ ـقـ ــدسـ ــات ـ ـنـ ــا ووطـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــا ب ـت ــرس ـي ــخ
فقرنا» ،مضيفًا« :نحن ندفع ما هو

ﺟﻴﺶ اﻹﳝﺎن

ﻟﻮاء ﺟﻨﺪ اﻟﺴﻨﺔ

ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻨﺼﺮة

ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺰﻧﻜﻲ

أﺣﺮار اﳉﺒﻞ
اﻟﻮﺳﻄﺎﻧﻲ

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﺎﺣﻞ

ﺟﻴﺶ اﻟﺴﻨﺔ

ﻟﻮاء اﳊﻖ

اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﺳﺴﺖ
»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم«

ﺟﺒﻬﺔ أﻧﺼﺎر
اﳊﻖ

ﻟﻮاء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
واﻷﻧﺼﺎر

أﻟﻮﻳﺔ ﺻﻘﻮر اﻟﺸﺎم

تصميم
سنان عيسى

أغلى من كل األثمان ،مهما حاولوا
تثمينه باملال».
وي ـ ــرف ـ ــض الـ ـ ـش ـ ــاب الـ ـث ــاثـ ـيـ ـن ــي كــل
حــديــث عــن ب ــدل داخ ـل ــي ،حـتــى ولــو

ﺟﻴﺶ اﺎﻫﺪﻳﻦ

ﲡﻤﻊ ﻓﺎﺳﺘﻘﻢ
ﻛﻤﺎ أﻣﺮت

ﺟﻴﺶ اﻹﺳﻼم
)ﻗﻄﺎع اﻟﺸﻤﺎل(

ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺛﻮار اﻟﺸﺎم

اﳉﺒﻬﺔ اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ

ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻣﺠﺎﻫﺪي
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ

ﻟﻮاء اﳌﻘﺪاد ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو

ﻟﻮاء أﺣﺮار اﳉﻨﻮب

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺷﻬﺪاء
اﳉﺒﻞ

ﻟﻮاء ﻋﻤﺮ

ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻔﺎروق

ﻛﺘﻴﺒﺔ أﺳﻮد اﻟﺴﻨﺔ

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺑﻴﺎرق اﳉﺒﻞ

ﻟﻮاء اﻟﺒﺘﺎر

ﻟﻮاء اﳌﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو

أﺑﺮز اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ
»أﺣﺮار اﻟﺸﺎم«

اﺑﻮ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺸﻴﺦ
)اﳌﺴﺆول اﻟﻌﺎم

اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﺣﺮار اﻟﺸﺎم(
اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق
أﺑﻮ اﻟﻴﺰﻳﺪ ﺗﻔﺘﻨﺎز
أﺑﻮ اﳊﺎرث اﳌﺼﺮي
ﻋﺒﺪ اﷲ اﶈﻴﺴﻨﻲ
أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻔﺮﻏﻠﻲ
اﺑﻮ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳊﻤﻮي
أﺑﻮ إﺳﻼم ﻣﺪرﻋﺎت
أﺑﻮ اﻟﻴﻘﻈﺎن اﳌﺼﺮي
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺪ أﺷﺪاء
أﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻄﺤﺎن
أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ اﳌﻬﺎﺟﺮ
ﻃﻠﺤﺔ أﺑﻮ ﺷﻌﻴﺐ
أﺑﺮز أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻨﻀﻤﻴﻦ إﻟﻰ
»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم«

أﻏﻠﺐ ﻣﺴﻠﺤﻲ
ﻟﻮاء اﻟﺘﻤﻜﲔ

ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ

ﺳﺮﻳﺔ اﻷﻗﺼﻰ

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺻﻘﻮر
اﻟﻌﺰ

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻗﻮاﻓﻞ
اﻟﺸﻬﺪاء

ﻛﺘﻴﺒﺔ أﺳﻮد
اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎن

ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮﺳﺎن
اﻟﺴﻨﺔ
ﺟﻤﺎﻋﺔ آﺳﺎد
اﳋﻼﻓﺔ

ﻛﺘﻴﺒﺔ ﻓﺮﺳﺎن
اﻟﺸﺎم

ﻛﺘﻴﺒﺔ أﺣﺮار ﺣﻴﺎن

ﲡﻤﻊ اﳊﺴﲔ
) 4ﻛﺘﺎﺋﺐ(

ﻛﺘﻴﺒﺔ رﻳﺎح اﳉﻨﺔ

ﻟﻮاء اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ

ﻣﺠﺎﻫﺪو ﺣﺮﻳﺘﺎن

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
واﳉﻬﺎد

ﻛﺘﻴﺒﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮون
اﻷوزﺑﻚ

ﻛﺘﻴﺒﺔ أﻧﺼﺎر
ﺑﺎﻧﻴﺎس

ﲡﻤﻊ أﺣﻔﺎد ﻋﻠﻲ
) 5ﻛﺘﺎﺋﺐ(
أﺑﺮز اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ
»ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎم«

ّ
تقدم جديد للجيش السوري على محور الباب

ّ
استكمل الجيش السوري تقدمه جنوب مدينة الباب ،عبر السيطرة على بلدة العويشية وتلتها شرق بلدة عران .وتقع البلدة إلى الجنوب الشرقي من بلدة تادف ،وتشرف
على طريق الربط الوحيدة لتنظيم «داعش» بني مواقعه في الباب باتجاه ريف الرقة .وسيساهم تحرك الجيش على هذا املحور في تضييق الخناق على التنظيم داخل مدينة
الباب ،كما أنه سيتيح هامشًا للتقدم صوب املدينة بعيدًا عن خطوط التماس مع قوات «درع الفرات» التي خاضت معارك عنيفة أمس في بلدة بزاعة شرق الباب.
ّ
(«اإلنفوغراف» أعاله ُيظهر الفصائل المنضوية ضمن إطار «هيئة تحرير الشام» المشكلة حديثًا ،وتلك التي «بايعت» «حركة أحرار الشام» بعد ظهور التشكيل الجديد)

