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و«الثوار» يتبادلون التهم
دود
ّ
متطوعون لبنانيون

يختلط ال�ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل ع�ل��ى ح ��دود ل�ب�ن��ان الشمالية.
تضيع ه��وي��ات األش�خ��اص الحقيقية ،ويصعب تمييز
امل �ه� ّ�رب ع��ن ال�ع�س�ك��ري ف��ي «ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» .االن�ط�ب��اع
ٌ
شخص واحد ،لكن
العام الذي يخرج به الزائر هو أنهم
التدقيق ُيظهر أن هناك عشرات اللبنانيني ممن انضموا
إلى صفوف هذا الجيش.
ي�ب��دي ه��ؤالء تعاطفًا واض�ح��ًا م��ع ال�ج�ي��ران ال�س��وري�ين،
ٌ
ال��ذي��ن تجمعهم بهم وح��دة الطائفة والجغرافيا .عامل
آخ ��ر ي �ع��زز ه ��ذه ال �ل �ح �م��ة ،ه��و ال �ت��داخ��ل ال� �ح ��دودي بني
البلدين ،ال��ذي أنتج رواب��ط عائلية متينة .فعلى سبيل
امل �ث��ال ،ه�ن��اك ق��ري��ة س��وري��ة سكانها لبنانيون .وهناك

م��واط �ن��ون ي�ح�م�ل��ون ال�ج�ن�س�ي�ت�ين .امل�ع�ل��وم��ات امل��ذك��ورة
ع��ززت�ه��ا ت��أك �ي��دات م �ص��ادر «ال�ج�ي��ش ال �س��وري ال�ح��ر»،
ال�ت��ي تحدثت ع��ن وج��ود نحو  100لبناني منضوين
ف��ي ص�ف��وف��ه .وذك ��رت امل�ع�ل��وم��ات أن ه ��ؤالء ي�ش��ارك��ون
ف��ي أع�م��ال عسكرية ضمن األراض ��ي ال�س��وري��ة ،ت��راوح
ب�ين نقل ال�س�لاح وتنفيذ عمليات عسكرية ف��ي العمق
السوري.
ي��ذك��ر أن أرب �ع��ة لبنانيني ق�ت�ل��وا ،األح ��د امل��اض��ي ،خ�لال
كمني نصبه الجيش السوري في بلدة تلكلخ السورية.
وأشارت املعلومات إلى أنهم من بني اللبنانيني املشاركني
في العمليات العسكرية ضد النظام السوري.

الحكومة
اللبنانية،
برأي ّ«الضابط
املقنع»،
هي «سورية
بامتياز»

ً
يتوارى جنود «الجيش الحر» عن األنظار نهارًا وينشطون ليال
امل��وت ف��ي ال�ج�ب��ال قبل ال��وص��ول إل��ى األراض��ي
اللبنانية» ،الفتًا الى أن أعداد املصابني «ترتفع
أث� �ن ��اء ع �م �ل �ي��ات ال� �ن ��زوح م ��ن س ��وري ��ا ب��ات �ج��اه
األراض� � ��ي ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وخ�ل��ال ت �ظ��اه��رات أي ��ام
الجمع تحديدًا».
ي�ب��دي أع�ض��اء ه��ذه املجموعة ،امل�ع��روف��ة باسم
ق��ائ��ده��ا «أب � ��و س ��ام ��ر» ،ح� ّ�س��ًا أم �ن �ي��ًا م��رت�ف�ع��ًا.
ي�ت�ك�ت�م��ون ع �ل��ى أس �م��ائ �ه��م .ي��رف �ض��ون إع �ط��اء
ح�ت��ى أس �م��اء م�س�ت�ع��ارة .وي��ؤك��د أح��ده��م أنهم
يستبدلون أرقامهم الهاتفية وهواتفهم دوريًا
ّ
تحسبًا ملراقبة مكاملتهم من قبل
كل عشرة أيام
األجهزة األمنية.
امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ال �ث��ة ال �ت��ي ت�ن�ش��ط ع �ل��ى م�س��رح
ال �ش �م��ال م �ج �ه��ول��ة ال� �ع ��دد ،ت �ع �م��ل ف ��ي ت�ه��ري��ب
السالح واملواد الطبية والكاميرات إلى الداخل

السوري .وينفذون بني الحني واآلخر عمليات
اّ
ٌ
عسكرية في الداخل السوري .يتولها ضابط
منشق برتبة نقيب ي�ع��رف ب��اس��م أح�م��د (اس��م
مستعار) .يروي أنه انشق عن الجيش السوري
«بعدما رفضت إط�لاق النار على املتظاهرين
ال�س�ل�م�ي�ين» ،م�ش�ي�رًا ال ��ى أن ��ه ن�ق��ل ع��ائ�ل�ت��ه إل��ى
لبنان فور انشقاقه خوفًا من رد فعل انتقامي.
وت�ح��دث ع��ن مشاركته امل�ق��دم حسني هرموش
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ع �ق �ي��د ري � ��اض األس� �ع ��د ف��ي
تأسيس «الجيش السوري الحر» ال��ذي «تقوم
عقيدته على حماية الوطن والشعب ال حماية
أش � �خ� ��اص» .ي �س �ه��ب ال ��رج ��ل ف ��ي ال �ح��دي��ث عن
ُ
«ان�ت�ه��اك��ات وف�ظ��اع��ات ت��رت�ك��ب ض��د امل��واط�ن�ين
ع�ل��ى أي ��دي شبيحة ال�ن�ظ��ام ال��ذي��ن يغتصبون
ّ
ال �ن �س��اء وي �ق��ط �ع��ون أوص��ال �ه��ن ك �م��ا ح ��دث مع

زي �ن��ب ال �ح �ص �ن��ي» .وال �ح �ص �ن��ي ف �ت��اة س��وري��ة
بثت بعض الفضائيات قبل أشهر صورًا لجثة
ادع��ت أنها عائدة إليها ،وقالت إنها تعرضت
للتعذيب واالغتصاب والتمثيل بجثتها ،قبل
أن ت�ظ�ه��ر ال �ف �ت��اة ف��ي م��ا ب�ع��د ع�ل��ى ال�ت�ل�ف��زي��ون
الرسمي السوري لتعلن أنها حية ترزق!
يقطع اتصال هاتفي من سوريا كالم الضابط.
وم ��ن دون أن ي �س��أل ع ��ن ه��وي��ة امل �ت �ص��ل ،ي��رد
ً
ع �ل��ى م �ح��دث��ه ق� ��ائ �ل�ا« :ال� �ج ��ري ��ح ي ��دع ��ى خ��ال��د
ً
األس ��ود» ،ويضيف 13« :رج�ل�ا م��ن امل�خ��اب��رات،
من املخابرات الجوية دخلوا لتنفيذ العملية

حسًا أمنيًا
يبدي أعضاء المجموعة ّ
مرتفعًا :يرفضون إعطاء أسماء مستعارة
ويستبدلون هواتفهم كل عشرة أيام
ونقلوه إل��ى املستشفى العسكري حيث يمكث
ً
ح��ال�ي��ًا»ُ .ي�ن�ص��ت ق�ل�ي�لا ث��م يكمل ك�لام��ه« :طلع
ّ
شبيح عميل للنظام» .كان واضحًا أن الحديث
ي� � ��دور ع ��ن م �ق �ت��ل ث�ل�اث ��ة ل �ب �ن��ان �ي�ين ه ��م م��اه��ر
أب ��و زي ��د وأح �م��د ح �س�ين زي ��د وش�ق�ي�ق��ه ك��اس��ر
ف��ي  27ال �ش �ه��ر امل��اض��ي ف��ي ك �م�ين اس �ت��درج��وا

ال �ي��ه أث �ن��اء ع�م�ل�ي��ة ل�ن�ق��ل أس�ل�ح��ة ال ��ى س��وري��ا.
«الثورة» و«الحرية» وغيرهما من املصطلحات
ت �ت��ردد ك�ث�ي�رًا ع�ل��ى أل�س�ن��ة ض�ب��اط املجموعات
الثالث ومقاتليها ،إال أن الخالفات والتنافس
بينها ي�ب��رز ن��اف�رًا .تضيع امل�ب��ادئ والعناوين
ال �ع��ري �ض��ة أم � ��ام ال �خ�ل�اف��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة .على
سبيل املثالّ ،
يسر لك أحدهم أن زعيم املجموعة
ً
األخ ��رى «ي �س��رق أم� ��واال ت��أت��ي ب��اس��م الالجئني
ال �س��وريي��ن» ،ك�م��ا ي�خ�ب��رك أن امل �س��اع��دات التي
ت�ص��ل ي�ق��وم ه ��ؤالء بتصريفها وبيعها تحت
م�س�م�ي��ات ع ��دة أب��رزه��ا «ج �م��ع األم � ��وال ل�ش��راء
ال� � ��دواء وال � �س�ل��اح» .ي��ذه��ب أح ��ده ��م إل ��ى أب� ّع��د
م��ن ذل ��ك .يكشف ل��ك ع��ن «أم ��ر خ�ط�ي��ر» م �ح��ذرًا.
ف�م�س��ؤول مجموعة ث��ان�ي��ة «م�ش�ك� ٌ
�وك ف��ي أم��ره
ل �ج �ه��ة ع �م��ال �ت��ه» ل �ل �ن �ظ��ام« .ال � �ق � �ي ��ادي» ن�ف�س��ه
ال��ذي يفصح لك عن هذه املعلومة ال يسلم من
التهم املنقولة أيضًا .يخبرك «امل�س��ؤول املتهم
بالسرقة» أن هذا الشخص «كاذب ّ
ومدع».
وسط االتهامات املتبادلة ،ورغم تواصل هؤالء
مباشرة مع ق��ادة «الجيش السوري الحر» في
ت��رك�ي��ا وال��داخ��ل ال �س��وري ،ي�ش��دد أح��ده��م على
«ض � � ��رورة إي� �ج ��اد ق��ائ��د واح � ��د ي �ك��ون م��رج�ع��ًا
للتنسيق ل�ح�م��اي��ة ال �ث��ورة م��ن ال��دخل��اء وع��دم
إضاعة البوصلة».

