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متابعة

وادي خالد قاعدة متقدمة لـ«الجيش الحر» []3 /2

 3مجموعات تسيطر على الحـد

في منزل قريب من الحدود اللبنانية ــــ السورية ،تنشط اجتماعات يعقدها ضباط
وأفراد في الجيش السوري الحر .العشرات منهم ينتقلون عبر املعابر غير الشرعية بحرية
مطلقةّ .
يهربون املقاتلني والسالح وكاميرات الفيديو والجنود الجرحى بني لبنان وسوريا.
هناك مجموعتان أخريان ،وربما أكثر،
تلك املجموعة وذلك املنزل ليسا الوحيدينً .
تنشطان من طرابلس إلى وادي خالد وعرسال وصوال إلى العمق السوري
رضوان مرتضى
ف � ��ي وادي خ� ��ال� ��د وق � � � � ��راه ،ك� �م ��ا ف � ��ي ع ��رس ��ال
وج ��روده ��ا ،ي�ن�ش��ط أف � ��راد «ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ّ
ّ
الحر» في مجموعات مسلحة ومنظمة ،نسبيًا،
تتقاسم السيطرة على املعابر ف��ي م��ا بينها.
يعقد هؤالء صفقات مع املهربني لنقل جرحى
األح��داث في سوريا ولشراء السالح وتهريبه،
ك�م��ا يتلقون دع��م ج�ه��ات سياسية ن��اف��ذة في
امل �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ي �ن �ش �ط��ون ف �ي �ه��ا ،إل� ��ى ج��ان��ب
اح �ت �ض��ان ش �ع �ب��ي ت��دع �م��ه ن �ظ��ري��ات ال �ت��اري��خ
والجغرافيا.
يخفي بعض ه��ؤالء هويتهم الحقيقية تحت
غ �ط��اء «ن� ��ازح» س� ��وري .ي �ت ��وارون ع��ن األن �ظ��ار
ً
ن �ه��ارًا وي�ن�ش�ط��ون ل �ي�ل�ا .ول �ك��ل م�ن�ه��م وظ��ائ�ف��ه
املحددة« .األخبار» قابلت عناصر و«ضباطًا»
م � �م ��ن ي� �ن� �ش� �ط ��ون ض � �م ��ن ث� �ل ��اث م �ج �م ��وع ��ات
ُ
تعمل تحت ل��واء ه��ذا «ال�ج�ي��ش» .تجمع هذه
املجموعات على دع��م «ال�ث��ورة السورية» بأي
وس �ي �ل��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ت�خ�ت�ل��ف ف ��ي م ��ا ب�ي�ن�ه��ا على
السيطرة والنفوذ ،واالت�ص��ال بني مسؤوليها
ً
أخطاء
يكاد يكون مقطوعًا ،إذ ي��رى كل منهم
ً
في أداء اآلخر ،واستغالال لـ «الثورة» لتحقيق
مكاسب فردية.
أمام منزل في إحدى قرى وادي خالد ،توقفت
السيارتان اللتان أقلتانا وال��دراج��ات النارية
الثالث التي ك��ان كل منها يحمل ثالثة رك��اب،
ب �ع��د ص � ��راع م ��ع وع� � ��ورة ال �ط��ري��ق دام ب�ع��ض
ال��وق��ت .ان�ق�س��م ال��واف��دون ال��ذي��ن ن��اه��ز ع��دده��م
ال�ع�ش��ري��ن ف��ي ب�ه��و امل��دخ��ل ال ��ذي ي�ض��م ب��اب�ين.
يمينًا ،يطالعنا ف��ي ال��داخ��ل ض��وء «ل��وك��س»،
وسيلة اإلض ��اءة املتقدمة على الشمعة حتى
س �ن��وات م �ض��ت .دي��وان �ي��ة واس �ع��ة ت�ض��م م��ا ال
ي�ق��ل ع��ن ث�لاث�ين ش�خ�ص��ًا ي�ن�ه�ض��ون م� ّ
�رح�ب�ين.
معظم امل��وج��ودي��ن ملتحون ،ت ��راوح أعمارهم
ب�ين العشرين واألرب �ع�ينُ .يحضر أح��ده��م علم
«ال � �ث ��ورة ال� �س ��وري ��ة» ُ
وي �ل �ص ّ�ق��ه ع �ل��ى ال �ح��ائ��ط
استعدادًا للتصوير .أحد امللثمني يبدأ الحديث
بالقول« :نحن أفراد الجيش الحر .نعمل بإمرة

العقيد ري��اض األس�ع��د» .هنا املجموعة األكبر
ب�ين املجموعات ال�ث�لاث .ع��دد عناصرها ليس
ثابتًا .ي��زي��دون وينقصون تبعًا للمهمة التي
ت��وك��ل إل �ي �ه��م .ي �ص��ل ع��دده��م أح �ي��ان��ًا إل ��ى مئة
مقاتل ،وقد ينخفض إلى عشرة مقاتلني.
ّ
يعرف أفرادها عن أنفسهم بأنهم أعضاء في
«ك�ت�ي�ب��ة ال�ظ��اه��ر ب �ي �ب��رس» ،وي �ش �ي��رون إل ��ى أن
الضابط األرفع رتبة بينهم يحمل ّ رتبة رائد.
ُي �ن �ص��ت ال �ج �م �ي��ع إل� ��ى ك�ل��ام امل �ل ��ث ��م «ع� �م ��ران»
ك�م��ا ع � ّ�رف ع��ن ن�ف�س��ه .ي�ت�ب�ّي�نّ م��ن س�ي��اق ال�ك�لام
أن� � ��ه «ال� � �ض � ��اب � ��ط» امل � � �س � ��ؤول ع � ��ن امل� �ج� �م ��وع ��ة.
ي ��ؤك ��د أن «غ � ��رض وج� ��ودن� ��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان ل�ي��س
عسكريًا .مهمتنا تقتصر على توفير األم��ور
لكنه ال يلبث أن يشير إلى أن أفراد
اللوجستية»ّ ،
املجموعة «يشنون بني الحني واآلخر عمليات
ضد أه��داف داخ��ل العمق ال�س��وري» .يلفت الى
أن «ال � �س �ل�اح امل ��وج ��ود ب �ح��وزت �ه��م خ �ف �ي��ف ،ال
ي �ت �ع��دى رش ��اش ��ات ال�ك�لاش�ن�ي�ك��وف وال �ب �ن��ادق
األوتوماتيكية والقنابل ال�ي��دوي��ة وق ��واذف آر
ب��ي ج��ي» ،إال أن�ه��ا ،رغ��م ذل��ك« ،ك��اف�ي��ة لخوض
ح� ��رب ع� �ص ��اب ��ات» .أب � ��رز م �ه �م��ات امل �ج �م��وع��ة،
بحسب «ع�م��ران»« ،تتركز على نقل الجرحى»
من سوريا إلى لبنان« ،بواسطة دراجات نارية،
ّ
�دواب عبر الطرقات ال��وع��رة ،وأحيانًا
وعلى ال �
نحملهم على ظهورنا» .يشير الى أنه قبل نحو
ش�ه��ر «نقلنا أح��د ع�ش��ر عسكريًا ج��ري�ح��ًا إل��ى
األراض��ي اللبنانية ،ثالثة منهم فارقوا الحياة
ب�س�ب��ب ط ��ول ال �ط��ري��ق ووع� ��ورت� � ّ�ه» .أم ��ا ف��ي ما
يتعلق بتهريب السالح ،فقد «خفت وتيرته في
اآلونة األخيرة» ،نافيًا حصول مجموعته على
ال�س�لاح م��ن امل�ه��رب�ين ،رغ��م تأكيد آخ��ري��ن ذل��ك،
ومشيرًا الى عمليات شراء سالح «من الجيش
النظامي نفسه داخل سوريا».
يتحدث «عمران» عن تشديد الجيش السوري
قبضته على ال �ح��دود وزرع �ه��ا ب��األل�غ��ام ،لكنه
ي��ؤك��د أن ث�لاث��ة خ �ب��راء م�ت�ف�ج��رات ،ان�ش�ق��وا عن
ال �ك �ت��ائ��ب ال�ه�ن��دس�ي��ة وال �ت �ح �ق��وا ب�م�ج�م��وع�ت��ه،
«ت �م �ك �ن��وا م ��ن ت�ف�ك�ي��ك ج� ��زء ك �ب �ي��ر م ��ن األل �غ��ام
اإليرانية الصنع لتوفير ممر آمن لألشخاص

مفكك ألغام لبناني
ّ
قبل وصول اثنني من خبراء املتفجرات الذين
يعملون ملصلحة «الجيش السوري الحر» إلى
األراض��ي اللبنانية ،ك��ان أف��راد ه��ذا «الجيش»
يستعينون بشاب لبناني مقيم في وادي خالد.
البداية كانت عندما ّ
تطوع الشاب لتفكيك أحد
األلغام املزروعة .عندها قرر الجنود املنشقون
االستعانة به لتفكيك األلغام الباقية ،لكنه طلب
منهم أجرًا يوميًا مقابل االستمرار في العمل.
وما لبث أن تراجع عن ق��راره .فعرض عليهم
ت�ف�ك�ي��ك األل �غ��ام م�ج��ان��ًا ش ��رط ح�ص��ول��ه على
األل � �غ� ��ام ال� �ت ��ي س �ي �ف �ك �ك �ه��ا .رف � ��ض ع �ن��اص��ر
«الجيش الحر» عرضه ،ألنهم يريدون إع��ادة
زراع� ��ة األل �غ ��ام ال �ت��ي ي�ف�ك�ك��ون�ه��ا ف��ي ط��رق��ات
تسلكها دوري ��ات الجيش ال�ن�ظ��ام��ي .فعرض
عليهم أن يعيد تركيب األل�غ��ام التي يفككها
أفراد «الجيش الحر » مجانًا  ،مقابل احتفاظه
ب��األل �غ��ام ال �ت��ي ي�ف�ك�ك�ه��ا ب �ن �ف �س��ه .أم ��ا سبب

إص��راره على االحتفاظ باأللغام ،فيعود إلى
أن سعر اللغم يبلغ قرابة  400دوالر أميركي
بحسب ال�ش��اب ن�ف�س��ه .وت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى
أن خبير األل�غ��ام اللبناني يحتفظ ف��ي منزله
ّ
بقرابة مئة لغم تمكن من تفكيكها عن الحدود
اللبنانية السورية.

تمكنوا من
تفكيك
جزء كبير
من األلغام
لتوفير ممر
آمن لألشخاص
والجرحى
وأعادوا زرعها
في طرقات
يسلكها
الجيش
السوري
(األخبار)

قيادي يتهم زميله بسرقة أموال
النازحين وآخر بالعمالة للنظام ودعوات
الى إيجاد قائد لحماية الثورة من الدخالء
وال � �ج� ��رح� ��ى ،ون� �ح ��ن ن �ع �ي��د زرع � �ه� ��ا ف� ��ي درب
كتائب األسد» ،مشيرًا إلى أن «عمليات الرصد
واالستطالع التي نقوم بها تجعلنا على اطالع
ع�ل��ى ح��رك��ة ال��دوري��ات وت��وق�ي��ت م��روره��ا ،مما
يجعلنا نعمل براحة تامة أثناء تفكيك األلغام
أو زرعها».
ينفي «عمران» أي عالقة لهم بتنظيم القاعدة،
ورغ � ��م إق � � ��راره ب� ��أن ك ��ل أف� � ��راد م �ج �م��وع �ت��ه م��ن
ال�ط��ائ�ف��ة ال�س�ن�ي��ة ،ي �ش� ّ�دد ع�ل��ى «وح ��دة الشعب
ال�س��وري» ،مشيرًا الى أن «هناك مسؤولني في
ال�ن�ظ��ام م��ن ال�ط��ائ�ف��ة ال�س�ن�ي��ة .وس�ن�ح��اس��ب كل
من ُل ّطخت ي��داه بالدماء .لن ُيستثنى ّ
أي كان
م��ن ذل��ك ،سنيًا ك��ان أم ع�ل��وي��ًا» .وع��ن األوض��اع
امل�ي��دان�ي��ة ،ي �ق��ول ،ب�ث�ق��ة ،إن�ه��ا «ف��ي مصلحتنا.
وك ��ل ي ��وم ص �م��ود ب �م �ث��اب��ة م �س �م��ار ف ��ي نعش
ّ
النظام» ،ومؤكدًا «أننا لن نلقي السالح مهما
ط��ال ص�م��ود ال�ن�ظ��ام .إن ل��م نحم شعبنا ،فمن
سيفعل؟ الجامعة العربية ببروتوكوالتها أم
الدول العربية التي تشاهد جرائم قتل الشعب
السوري يوميًا على شاشات التلفزة من دون
أن تحرك ساكنًا؟».
ّ
الحكومة اللبنانية ،برأي «الضابط املقنع» ،هي
«س��وري��ة بامتياز» ،بسبب «خضوعها لحزب
ال�ل��ه ال�ت��اب��ع ب ��دوره للنظام ال �س��وري» .ول��ذل��ك،
«لن تكون لنا عالقة مع هذا الحزب بعد سقوط
ال�ن�ظ��ام ،إال إذا ت��راج��ع ع��ن موقفه وعنصريته
وطائفيته» ،مستغربًا «كيف يكون ح��زب الله
لبنانيًا فيما انتماؤه املطلق إليران التي تبعد
ع �ن��ه آالف ال �ك �ي �ل��وم �ت��رات» .ال� �س ��ؤال ع��ن ح��زب
ّ
الله يستفز الرجل لـ «يكشف» أن «مجموعات
ع �س �ك��ري��ة ت��اب �ع��ة ل �ح��زب ال �ل��ه وج �ي��ش امل �ه��دي
(ال�ع��راق��ي) واإلي��ران�ي�ين ت�ش��ارك ف��ي امل��ذاب��ح في
س��وري��ا» ،وأن «ع �ش��رات امل�ق��ات�ل�ين م��ن عناصر

ُ
الحزب ومن اإليرانيني قتلوا في درعا وعرضت
صورهم على القنوات الفضائية» .وعن أدلته
ع �ل��ى ذل � ��ك ،ي� �ق ��ول «إن ل �ه �ج��ات �ه��م وأش �ك��ال �ه��م
ت �ع� ّ�رف ع�ن�ه��م .ف��اإلي��ران �ي��ون عربيتهم ّ
مكسرة
وال يحملون أوراق��ًا ثبوتية .أم��ا مقاتلو حزب
الله ،ففي إمكان ّ
أي سوري تمييز اللبناني من
ش�ك�ل��ه»« ،ك��اش�ف��ًا» أي�ض��ًا أن « ف��ي ح��وزت�ن��ا في
سوريا أسيرين من حزب الله ،أحدهما من آل
زعيتر».
مجموعة أخ��رى من املقاتلني املنضوين تحت
لواء «الجيش السوري الحر» ،تضم بني ثالثني
ّ
وأرب� �ع�ي�ن م �س��ل �ح��ًا ،ي �ت��زع �م �ه��ا ض��اب��ط منشق
ّ
ع��ن ال�ج�ي��ش ال �س��وري ب��رت�ب��ة رائ ��د ي �ع��رف عن
ّ
نفسه ب��اس��م «أب ��و س��ام��ر» .ي�ت��رك��ز ن�ش��اط ه��ذه
امل�ج�م��وع��ة ،أس��اس��ًا ،على نقل «ج��رح��ى ال�ث��ورة
ال �س ��وري ��ة ل �ل �ع�لاج ف ��ي ل �ب �ن ��ان» ،إال أن بعض
أفرادها يهمسون بأنهم ينقلون ،أيضًا ،أسلحة
إل��ى املقاتلني في الجانب ال�س��وري ،يقول «أبو
ّ
س��ام��ر» ،متهكمًا ،إن��ه «م�ه� ّ�رب ج��رح��ى» .يتركز
عمل مجموعته على نقل الجرحى عبر طرق
عرسال ووادي خالد إلى مستشفيات الشمال
ف��ي حلبا وال�ق�ب�ي��ات وط��راب �ل��س .يشير إل��ى أن
«معظم الجرحى الذين ُينقلون بهذه الطريقة
ه ��م م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين ال ��ذي ��ن ي�س�ت�ح�ي��ل عليهم
تخطي ال �ح��دود ال�ش��رع�ي��ة» ،ك�م��ا «ن�ع�م��ل على
تهريب حقن الكزاز وأكياس ال��دم» ،مشيرًا الى
�اد
أن ال�ت�ن�ق��ل ع�ب��ر ال �ح ��دود «ي �ك��ون ع ��ادة ب�ع�ت� ٍ
ّ
تحسبًا ألي كمني قد يستدعي
عسكري كامل
ّ
اشتباكًا مسلحًا».
أم��ا وسيلة نقل ال�ج��رح��ى ،ف�ه��ي ،بحسب «أب��و
ً
س��ام��ر» ،غ��ال�ب��ًا م��ا ت�ك��ون «ح�م�لا ع�ل��ى األك�ت��اف
وم�ن��اق�ل��ة ب�ين ال �ش �ب��اب» .وي�ض�ي��ف« :ل ��ن أدخ��ل
ُ
في تفاصيل الطرق ألنها ستزرع باأللغام في
اليوم التالي» .ول��دى سؤاله :كم جريحًا نقلت
م�ج�م��وع�ت��ك م �ن��ذ ب ��دء األح � � ��داث؟ ي � � ّ
�رد« :ي�ج��ب
إع� � ��ادة ص �ي��اغ��ة ال� �س ��ؤال ل �ي �ك��ون ع �ل��ى ال�ن�ح��و
اآلت��ي :ك��م جريحًا م��ات معك على الطريق؟ كم
جريحًا انفجرت بهم األل�غ��ام؟» ،مشيرًا ال��ى أن
هناك «عشرات الجرحى الذين نزف دمهم حتى

