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على الغالف

الطفيل :بلدة لبنانية تحتله ـ

ّ
ّ
التي تخلت
البلدة
ة.
محتل
الطفيل البقاعية بلدة لبنانية
ّ
سنوات طويلة ،تحولت منذ
اللبنانية منذ
عنها الدولة
ٍ
ّ
أشهر إلى ملجأ ملسلحي املعارضة ،ثم النازحني السوريني
الهاربني من جحيم املعارك الدائرة في القلمون .فهل
ستتذكرها الحكومة اليوم؟

رضوان مرتضى
ُ ُ
أن ال ي��أب��ه ك��ث��ر ،س ��واء ُح � ِّ�ررت م��زارع
ُ
ش�ب�ع��ا أو ل��م ت �ح � ّ�رر ،ف��ذل��ك ُ بالتأكيد
ُ
يعني أنك ستجد آخرين ،كثرًا أيضًا،
ل ��ن ي �ك �ت��رث��وا ل� �ـ«اح� �ت�ل�ال» امل �ع��ارض��ة
ّ
ً
السورية املسلحة بلدة لبنانية .أهال
ً
البقاعية .أصال،
بك في بلدة الطفيل،
ّ
هناك لبنانيون ال يعلمون أنها جزء
من بالدهم حتى .وال يعلمون شيئًا
ع��ن م�ع��ان��اة أه��ال��ي ه��ذه ال �ب �ل��دة .تقع
ال �ط �ف �ي��ل ف ��ي أق �ص ��ى ج � ��رود س�ل�س�ل��ة
ل �ب �ن��ان ال �ش��رق �ي��ة .وع� �ل ��ى ال �خ��ري �ط��ة،
تشبه أراض�ي�ه��ا «ش�ب��ه ج��زي��رة» على
شكل إصبع داخل األراضي السورية.
ت�ب�ل��غ م�س��اح�ت�ه��ا ن�ح��و  ٥٢كيلومترًا
م� ّ
�رب� �ع ��ًا ،أي ت� �ع ��ادل م �س��اح��ة م� ��زارع
ّ
ش�ب�ع��ا م��رت�ي�ن وت ��زي ��د .ت �ح��د ال�ط�ف�ي��ل
ب �ل��دات س��وري��ة م��ن ث�ل�اث ج �ه��ات ،إذ
ت �ق��ع ب �ل��دة ح ��وش ع ��رب إل ��ى ش��رق�ه��ا
وع� �س ��ال ال� � ��ورد إل� ��ى ش �م��ال �ه��ا ،ف�ي�م��ا
ت�ح� ّ�ده��ا س�ه��ول رن �ك��وس ج�ن��وب��ًا .أم��ا
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ف�ت�ح��اذي�ه��ا
ح ��ام وع�ي�ن ال �ب�ن �ي��ة وال �ش �ع �ي �ب��ة ال�ت��ي
تقع ضمن ج��رود ب��ري�ت��ال اللبنانية.
والتفاح
تشتهر البلدة بأشجار الكرز
ّ
وي� �ق� �ط� �ن� �ه ��ا خ� �ل� �ي ��ط ط ��ائ� �ف ��ي (س ��ن ��ة
وشيعة ومسيحيون) ،إال أن األغلبية
ال� �س ��اح� �ق ��ة ي� �ن �ت �م ��ون إل� � ��ى ال �ط��ائ �ف��ة
السنية.
تربط الطفيل ببريتال عالقات جيرة

ومصاهرة ...وتهريب .في بداية األزمة
ال� �س ��وري ��ة ،ك� ��ان م� �ه � ّ�رب ��ون س ��وري ��ون
ول�ب�ن��ان�ي��ون ي�ت�ع��اون��ون م�ع��ًا إلدخ��ال
ال � �س�ل��اح إل� � ��ى امل � �ع� ��ارض� ��ة ال� �س ��وري ��ة
ملواجهة قوات النظام .وقبل األسلحة،
ك��ان ه ��ؤالء ي �ه� ّ�رب��ون امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
واملازوت .بعد بدء عمليات املعارضة
املسلحة ف��ي منطقة ال�ق�ل�م��ون ،باتت
بلدة الطفيل تضم مستشفى ميدانيًا
للمعارضني ،ومخازن سالح ،ومعبرًا
إل ��ى ل �ب �ن��ان .الح �ق ��ًا ،وب �ع��د ان�س�ح��اب
الجيش ال�س��وري م��ن امل��واق��ع املقابلة
ل �ل �ب �ل��دة ن �ه ��اي ��ة ع � ��ام  ،2012ص� ��ارت
الطفيل ،الخالية من أي وجود للدولة
اللبنانية ،تحت السيطرة العسكرية
التامة لكتائب املعارضة املسلحة.
ف � ��ي ت� �ل ��ك األث � � �ن� � ��اء ،ك� ��ان� ��ت ت �ت �ع � ّ�رض
ال �ط �ف �ي��ل ل �ق �ص��ف ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري.
وق��د دف��ع القصف امل�ت�ك� ّ�رر العديد من
ال �ع��ائ�لات امل�ق�ي�م��ة ف�ي�ه��ا إل ��ى ال �ن��زوح
باتجاه بلدتي دورس وب��ري�ت��ال .وقد
اس �ت �م � ّ�رت ال �ع�ل�اق��ة ج � ّ�ي ��دة ب�ي�ن أب �ن��اء
الطفيل وب��ري�ت��ال ،حتى تسعة أشهر
ُ
خلت .يومها اختطف اللبناني ياسر
ً
إسماعيل وال ي��زال مصيره مجهوال.
ومنذ ذلك التاريخ بدأت القطيعة بني
أهالي بريتال من جهة وقرى الطفيل
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وع � �س� ��ال ال � � ��ورد وح� ��وش
ع��رب ال�س��وري��ة م��ن جهة ثانية .وك��ان
ُ
ق�ب�ل�ه��ا ق��د اخ��ت �ط��ف ث�ل�اث��ة ش �ب��ان من
ج��رود ب��ري�ت��ال عندما ك��ان��وا ف��ي أحد

ال�ب�س��ات�ين ي �ش��وون ال�ل�ح��م .ت�ل��ك كانت
بداية املشاكل .يومها هاجمت الشبان
ّ
ال �ث�ل�اث��ة م�ج �م��وع��ة س ��وري ��ة م�س��ل�ح��ة،
أطلقت النار باتجاههم ثم اقتادتهم
إل ��ى ج�ه��ة م�ج�ه��ول��ة .وخ�ل�ال ال�ه�ج��وم
الشبان اللبنانيني ال��ذي
أصيب أح��د ّ
م ��ا ل �ب��ث أن ت ��وف ��ي .ع �ن��ده��ا اخ�ت�ط��ف
ش � ّ�ب ��ان م ��ن ب��ري �ت��ال أرب �ع ��ة أش �خ��اص
من عسال الورد لتجري عملية تبادل
للمخطوفون من الجهتني.
أع �ق��ب ال�ق�ط�ي�ع��ة ال �ت��ي ع��زل��ت الطفيل
ّ
س �ق��وط ص��واري��خ أط�ل�ق�ه��ا م�س��ل�ح��ون
س ُ��وري ��ون ف ��ي ات� �ج ��اه ب �ل ��دة ب��ري �ت��ال.
وض� � ّ�ي� ��ق ال� �خ� �ن ��اق ع �ل �ي �ه��ا أك� �ث ��ر ب�ع��د
ضبط س�ي��ارة تحمل  ٢٤٠كيلوغرامًا
م��ن امل� ��واد امل �ت �ف� ّ�ج��رة ف��ي ّج ��رود ح��ام،
ذك��رت امل�ص��ادر األمنية أن�ه��ا آتية إما
من سهل رنكوس أو عسال الورد.
ال توجد طريق مفتوحة من األراضي
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ات �ج��اه ال�ط�ف�ي��ل .ال�ط��ري��ق
ُ
ترابية تستخدم للتهريب وال يمكن
امل��رور عبرها إال في س�ي��ارات رباعية
ال ��دف ��ع .وف ��ي ال �ش �ت��اء ،ت�ن�ق�ط��ع بسبب
الثلوج .والطريق الوحيدة والسالكة
إل �ي �ه��ا ه��ي م��ن رن �ك��وس ال �س��وري��ة .ال
ت �ش �ت��رك ال �ط �ف �ي��ل م ��ع ب ��اق ��ي ال �ب �ل��دات
اللبنانية ،إال بالجنسية .ولسخرية
ال �ق��در ف��إن اب��ن ب�ل��دة ال�ط�ف�ي��ل إذا أراد

إن أراد ابن الطفيل
االتصال بأحد أقاربه في
بريتال فإن المكالمة
ستحتسب عليه دولية
ُ

االتصال بأحد أقاربه في بريتال فإن
ُ
املكاملة ستحتسب عليه دول�ي��ة ،إذ ال
شبكات هاتف هناك س��وى السورية.
ح �ت��ى ال �ع �م �ل��ة امل� �ت ��داول ��ة ه ��ي ال �ل �ي��رة
ال�س��وري��ة ،ك��ذل��ك ف��إن شبكة الكهرباء
ُ
التي تغذي البلدة تصلها من سوريا.
ال � �ط� ��ري� ��ق امل� � ��ؤدي� � ��ة إل� �ي� �ه ��ا خ��اض �ع��ة
ل�س�ي�ط��رة امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة .فيما
ان �ت �ش��رت ع �ل��ى م �ش��ارف ال �ط �ف �ي��ل ،من
ال �ج �ه ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ن� �ق ��اط ل�ل�ج�ي��ش
اللبناني وأخرى لحزب الله.
هكذا لم تعد الطفيل منسية فحسب،
ّ
ّ
بل أصبحت محتلة ومعزولة .يحتلها
ّ
مسلحو املعارضة السورية ،فيما هي
م�ع��زول��ة ع��ن ل�ب�ن��ان بحكم الجغرافيا
واإلهمال ،واإلج��راءات االمنية الرامية
ّ
ّ
مسلحي املعارضة
للحؤول دون تسلل ّ
أو مرور السيارات املفخخة عبرها.
ال�ب�ل��دة ال�ت��ي ال بلدية فيها لجأ إليها
خ�لال األي��ام املاضية أكثر من عشرين
أل� � ��ف ن � � ��ازح س � � ��وري ب �س �ب��ب امل � �ع ��ارك
ف��ي ال�ق�ل�م��ون ال �س ��وري .وف ��ي ح ��ال ب��دأ
هجوم الجيش السوري على رنكوس
وع�س��ال ال ��ورد وح ��وش ع��رب وغيرها
من البلدات القلمونية ،فإن التقديرات
ُ
ّ
تشير إل��ى أن أع��داد الالجئني ستفوق
خمسني ألفًا .وسكن النازحون املنازل
ً
املهجورة  ،فضال عن تحويلهم بعض
امل�غ��اور ف��ي البلدة إل��ى م�ن��ازل للسكن.
ون�ظ�رًا إل��ى أع ��داد ال�ن��ازح�ين الضخمة
ال �ت��ي ال ت�ت�س��ع ل �ه��ا ال �ب �ل��دة ال�ص�غ�ي��رة
التي ال يزيد ع��دد سكانها على ٢٥٠٠
نسمة ،عمد بعضهم إل��ى نصب خيم
في بساتينها.
يقول أحد أبناء الطفيل أسعد شاهني
ل� � �ـ«األخ� � �ب � ��ار»« :ت ��رك� �ن ��ا م� ��ع األه ��ال ��ي
الضيعة منذ أكثر م��ن س�ن��ة» .يكشف
الرجل الذي نزح إلى بريتال أن معظم
ال �ع ��ائ�ل�ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ت��رك��ت ال �ب �ل��دة،
مشيرًا إلى أن البلدة تقطنها عائالت
سورية أيضًا .وعن سبب تركها يقول:
«غ ��ادرن ��اه ��ا ألن �ه ��ا ص � ��ارت ت�ت�ع��رض
ل �ل �ق �ص��ف ك �ث �ي �رًا ب �ع��دم��ا دخ� ��ل إل�ي�ه��ا
ال�ث� ّ�وار» .ويذكر أن العائالت املعروفة

ّ
ه �ن ��اك ه ��ي «ش ��اه�ي�ن ودق� � ��و وص��دق��ة
وال � �ش ��وم وال �س �ي��د وامل� � �ص � ��ري» .وف��ي
السياق نفسه ،تضيف سامية الشوم،
اب� �ن ��ة م �خ �ت ��ار ال �ط �ف �ي��ل ع �ل ��ي ال �ش ��وم
امل��وج��ود في أب��و ظبي ،قائلة« :تركنا
ب �ل��دت �ن��ا ألن ال إم �ك��ان �ي��ة ل�لاس �ت �ق��رار

تقـرير

ومية :هل بدأت تصفية «الدحالنيين»؟
المية ّ
مجزرة ّ
آمال خليل
شهد ّ
مخيم املية ومية ،أمس ،تصعيدًا
غ�ي��ر م�س�ب��وق ب�ين م�ج�م��وع��ة «ك�ت��ائ��ب
ال� � �ع � ��ودة» وج� �م ��اع ��ة «أن � �ص� ��ار ال� �ل ��ه».
مجزرة أودت بحياة ثمانية أشخاص
ف � ��ي إش� � �ك � ��ال ّم� �س� �ل ��ح ب �ي��ن ال� �ط ��رف�ي�ن.
اإلش � �ك� ��ال م ��ث ��ل ذروة االس � �ت � �ف� ��زازات
املتبادلة التي تكررت بني الطرفني في
األش�ه��ر األخ �ي��رة ،وسجل آخ��ره��ا قبل
أقل من شهر.
ال��رواي��ات تضاربت ح��ول الجهة التي
أش �ع �ل��ت ش� � ��رارة اإلش � �ك� ��ال ،م �ن �ه��ا م��ا
ي��ؤك��د أن م �س��ؤول م�ج�م��وع��ة «ك�ت��ائ��ب
ال�ع��ودة» ،بقيادة أحمد رشيد ع��دوان
(امل�ع��روف بأحمد رشيد) ،وعناصره،
رص��دوا م��رور موكب مسؤول جماعة
أنصار الله جمال سليمان ومرافقيه،
إذ ك ��ان األخ� �ي ��ر م �ت��وج �ه��ًا إل ��ى م�ط��ار
بيروت الصطحاب ابن شقيقه العائد
م ��ن ال� �س� �ع ��ودي ��ة .ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ق��ال��ت
ّ
م� �ص ��ادر إس�ل�ام �ي��ة إن «أن � �ص ��ار ال �ل��ه
علموا أن كمينًا ُي�ع� ّ�د لسليمان وهو
في طريقه للخروج من املخيم» ،لذلك
قام عناصر األخير «بهجوم استباقي
على مركز ع��دوان واشتبكوا معهم»،

فيما تتحدث روايات أخرى عن مشهد
ّ
م�ع��اك��س ت�م��ام��ًا ،وت �ق��ول إن اجتماعًا
ع � �ق� ��د ف � ��ي ال� � �س� � �ف � ��ارة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
ب �ي��ن س� �ل� �ي� �م ��ان وم � � �س� � ��ؤول ال� �س ��اح ��ة
الفلسطينية عزام األحمد ،واتخذ فيه
قرار «تصفية رشيد».
ّ
ف� ��ي ال �ن �ت �ي �ج��ة «امل � �ت � �ف� ��ق» ع �ل �ي �ه��ا أن
الرصاصة األولى التي انطلقت أعقبها
مباشرة إطالق نار متبادل باألسلحة
ال� ��رش� ��اش� ��ة وال� � �ق � ��ذائ � ��ف .وامل �ح �ص �ل��ة
ث�م��ان�ي��ة ق�ت�ل��ى ،أب ��رزه ��م رش �ي��د نفسه
وشقيقاه خالد ورشيد ،وجرح ثالثة
م��ن ع �ن��اص��ره .ف��ي امل �ق��اب��ل س �ق��ط اب��ن
ش�ق�ي��ق س�ل�ي�م��ان ،ش� ��ادي ،إل ��ى ج��ان��ب
الناشط االجتماعي ط��ارق الصفدي،
وث�ل�اث ��ة م��دن �ي�ين آخ��ري��ن ب��ال��رص��اص
الطائش على غرار العشرات من سكان
املخيم.
ال ��رص ��اص س �ك��ت ع �ص �رًا ب �ع��د إخ�ل�اء
امل �ت �ق��ات �ل�ين امل� �ي ��دان ل�ل�م�ح�ت�ج�ين ضد
االش�ت�ب��اك ،إذ اعتصم ع��دد م��ن سكان
املخيم ،وقطعوا الطرقات ب��اإلط��ارات
امل �ش �ت �ع �ل��ة ض ��د امل� �ج ��زرة واس �ت �خ��دام
ال�س�لاح ف��ي اإلش �ك��االت ال�ف��ردي��ة .وفي
م�خ� ّ�ي��م ع�ي�ن ال �ح �ل��وة امل� �ج ��اور ،أي�ض��ًا،
ق �ط ��ع أف � � ��راد م� ��ن آل ن ��وف ��ل «ال � �ش� ��ارع

قتل رشيد واخواه
باإلضافة الى
خمسة مدنيين

ال �ت �ح �ت��ان��ي» ب � ��اإلط � ��ارات امل �ش �ت �ع �ل��ة،
احتجاجًا على مقتل أقربائهم من آل
رشيد.
في املية وميةّ ،
يقر املتابعون بالعداوة
املتبادلة بني مجموعة رشيد ( 37عامًا
م��ول��ود ف��ي امل �ي��ة وم �ي��ة ل��وال��د س��وري
وأم ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة) وج �م��اع��ة س�ل�ي�م��ان
بسبب التنافس على تقاسم النفوذ.
الشيخ استاء من محاولة رشيد خلق
«ح ��ال ��ة» ح ��ول ��ه ،م�س�ت�ع�ي�ن��ًا ب ��األم ��وال
ال �ت��ي ي�م�ل�ك�ه��ا م ��ن أع �م��ال��ه ال �خ��اص��ة،

ّ
خصوصًا أن املخيم الصغير يعتبر
املعقل الرئيس لـ«أنصار الله».
ورش � �ي� ��د ،امل �ت �ه��م ب� �ج ��رائ ��م ع � ��دة أم ��ام
ال�ق�ض��اء ال�ل�ب�ن��ان��ي ك�ت�ج��ارة امل �خ��درات
ّ
شهداء العودة
والسالح ،شكل «كتائب
ّ
– تكتل عام  ،»1948التي «صنفت على
أن�ه��ا ف��رع مخيم امل�ي��ة وم�ي��ة للقيادي
امل � �ف � �ص� ��ول م � ��ن ح � ��رك � ��ة ف � �ت ��ح م �ح �م��د
دحالن».
ّ
وق � ��ال رش �ي ��د ح �ي �ن �ه��ا إن م�ج�م��وع�ت��ه
امل � �س � �ل � �ح ��ة «ت � �س � �ع� ��ى ل � �ق � �ت� ��ال ال � �ع� ��دو
اإلسرائيلي».
ّ
ل �ك��ن م� �ص ��ادر ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ت � ��روي أن
ً
ل��رش �ي��د ت ��واص �ل�ا م ��ع ج �ل �ي �ل��ة ،زوج ��ة
دح�لان ،التي كانت تلتقيه كلما زارت
امل� �خ� �ي ��م ،وت �ع �ت �م��د ع �ل �ي��ه ف� ��ي ت ��وزي ��ع
مساعداتها على النازحني السوريني،
ّ
م��ا ع��زز االت�ه��ام��ات بأنه «يقبض» من
دحالن بهدف زرع الشقاق داخل حركة
فتح.
وفي اتصال مع «األخبار» ،نفى العميد
م �ح �م��ود ع�ي�س��ى «ال �ل �ي �ن��و» أي ع�لاق��ة
ب��رش�ي��د ،داع �ي��ًا إل��ى «ت�ف��وي��ت الفرصة
ع �ل ��ى امل �ت ��رب �ص�ي�ن ب �ش �ع �ب �ن��ا الق �ت �ت��ال
داخلي» .وتقول مصادر فتحاوية إنه
«ك��ان من املتوقع ح��دوث خضة أمنية

ف ��ي أح� ��د امل �خ �ي �م��ات ،خ �ص��وص��ًا بعد
ع ��ودة ال�ل�ي�ن��و م��ن االم � ��ارات االس �ب��وع
امل ��اض ��ي ب �ع��د ل �ق��ائ��ه دح� �ل ��ان» .ورأى
ّ
م �س��ؤول��ون ف��ي ح��رك��ة ف�ت��ح أن اللينو
أتى بمخطط الستهداف املخيمات.
في املواقف ،أعرب دحالن عن استنكاره
ّ
ل�ل�إش� �ك ��ال ،وش � ��ن ه �ج��وم��ًا ع �ل��ى ف�ت��ح
والرئيس الفلسطيني محمود عباس
بسبب اتهامه بارتباط رشيد به.
رئ�ي��س الحكومة الفلسطينية املقالة
إس� �م ��اع� �ي ��ل ه �ن �ي ��ة ع� � ّ�ب� ��ر ب � � � ��دوره ع��ن
«أس� � �ف � ��ه ال � �ش ��دي ��د ل� �س� �ق ��وط ض �ح��اي��ا
م ��ن أب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ف��ي
مخيم املية وم�ي��ة» .أم��ا قيادة فصائل
م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة فقد
ع �ق��دت اج �ت �م��اع��ًا ط ��ارئ ��ًا واس �ت �ن �ك��رت
االح � �ت � �ك ��ام إل � ��ى ال� � �س �ل��اح .وي� ��ذك� ��ر أن
اج�ت�م��اع��ًا سيعقد ال �ي��وم ف��ي ال�س�ف��ارة
الفلسطينية ستدعى اليه كل فصائل
«منظمة ال�ت�ح��ري��ر» و«ت�ح��ال��ف القوى
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة» ،ل �ي �س �ت �م �ع��وا إل � ��ى م��ا
سيقوله ممثل «أن�ص��ار ال�ل��ه» ،إضافة
إل � ��ى وض � ��ع خ� �ط ��ة ل �ح �ف��ظ األم � � ��ن ف��ي
املخيمات .إل��ى ذل��ك ،أص��درت «كتائب
ال �ع��ودة» ب�ي��ان��ًا ،م�س��اء أم ��س ،ت� ّ
�وع��دت
فيه بالثأر «ألب الفقراء أحمد رشيد».

