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توسع االنتشار
الحمائي للحزب في
محيط «السيدة
زينب» ليمتد على
مساحة الغوطتني
الشرقية والغربية
(مروان طحطح)

في دير الشيروبيم
البطريركي في صيدنايا
بعد تحرير رنكوس
أمس (األخبار)

سريع ألي معركة في القلمون ،وفي
ً
ري��ف حمص (ال�ح�ص��ن م �ث�لا) ،وبأقل
قدر من الخسائر البشرية في صفوف
املهاجمني .م��ن منطقة نعمات قبالة
الهرمل ،إلى معابر التهريب املتصلة
ب � �ج � ��رود ع � ��رس � ��ال ،إل� � ��ى ال �ج ��راج �ي ��ر
وال �س �ح ��ل ف � �م� ��زارع ري� �م ��ا ث ��م ي �ب��رود
ورأس العني ،قبل فليطا ورأس املعرة،
ً
وص ��وال إل��ى رن �ك��وس .ك��ان االن�ك�س��ار
النفسي أسرع من الهزيمة العسكرية.
وب�ح�س��ب ق ��ادة م�ي��دان�ي�ين ،ل��ن يطول
األم ��ر ق�ب��ل إق �ف��ال ال �ح��دود اللبنانية
ـ� �ـ ال �س ��وري ��ة ب �ش �ك��ل ك ��ام ��ل ،م ��ا ي�ع�ن��ي
إف�س��اح امل�ج��ال أم��ام نقل ق��وات كبيرة
م��ن الجيش ال �س��وري ،وم��ن املقاومة،
م ��ن ال �ق �ل �م��ون ،ل�لاس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا في
ساحات قتال أخرى.

توسع الدور واإلنجازات

املقاومة تباشر التحرك

ف ��ي ه ��ذه امل��رح �ل��ة ،ات �خ ��ذت امل �ق��اوم��ة
ق��راره��ا الكبير ،ب�ب��دء دراس ��ة امل�ي��دان
السوري املحاذي للبنان .باشرت فرق
االستطالع عملها في مناطق حمص
وري��ف دمشق ،حيث كانت املعارضة
ت�ح�ش��د .ت�ع��اظ��م خ�ط��ر امل�س�ل�ح�ين في
منطقة ال�ق�ص�ي��ر ،وص ��ار ال��دف��اع عن
ق � ��رى ح � ��وض ال� �ع ��اص ��ي (ال� �س ��وري ��ة
ج� �غ ��راف� �ي ��ًا ،وامل� �خ� �ت� �ل� �ط ��ة ب �س �ك��ان �ه��ا
اللبنانيني والسوريني) أم�رًا حيويًا،
بعدما بدأت املعارضة تهجير سكان
ه � ��ذه ال � �ق� ��رى ،ت �م �ه �ي �دًا ل �ف �ت��ح ط��ري��ق
مباشر بني مدينة القصير ومنطقة
عكار اللبنانية.
تمكني أه��ال��ي ه��ذه ال�ق��رى م��ن الدفاع
عن أنفسهم ،ومساعدتهم في حماية
أراض�ي�ه��م ،ل��م ت��ردع املسلحني الذين
استمروا في محاولة التمدد جغرافيًا،
وف��ي كافة االت�ج��اه��ات .عمليًا ،أزال��وا
ال�ح��دود ب�ين لبنان وس��وري��ا .أق��ام��وا
لهم مواقع داخل األراضي اللبنانية،
في ج��رود عرسال ،على سبيل املثال
ال الحصر.
وقبالة ب�ل��دات جنتا والطفيل وح��ام
م �ع��رب��ون وال �ن �ب��ي ش �ي��ت ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة،
ّ
تسجل
كانت فرق استطالع املقاومة
ما هو أخطر .بعض كتائب املعارضة
ال � �س� ��وري� ��ة امل� �ن� �ت� �ش ��رة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة،

ك��ان��ت ت�ع�م��ل وف ��ق ب��رن��ام��ج م�ي��دان��ي
ب�ه��دف وح�ي��د :رص��د م��واق��ع املقاومة
وم�ع�س�ك��رات ت��دري�ب�ه��ا وال �ط��رق التي
ت �س �ت �خ��دم �ه��ا ع �ل��ى ط ��رف ��ي ال� �ح ��دود
اللبنانية ــ السورية منذ سنوات.
ع �ل��ى ه� ��ذه ال �خ �ل �ف �ي��ة ،وب� �ه ��دف ك�س��ر
ال� �ش ��ري ��ط ال� � �ح � ��دودي ال� � ��ذي أن �ش��ات��ه
املعارضة ،صدر ق��رار طرد املسلحني
من القصير ،املدينة وريفها .وبالقدر
الذي سعت فيه املجموعات املسلحة
لتحويل معركة القصير إل��ى معركة
م�ف�ص�ل�ي��ة واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م ��ع ح��زب
الله ،كانت مفاعيل االنتصار الحاسم
ال ��ذي ح�ق�ق��ه ال �ح��زب ه �ن��اك مفصلية
واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة .ي�ك�ف��ي ل �ل��دالل��ة على
ذل��ك ح��ال��ة ال�ه�س�ت�ي��ري��ا ال�ت��ي ان�ت��اب��ت
دول امل �ح��ور امل �ح� ِّ�رك ل�ل�م�ع��ارض��ة من
ال�خ�ل�ي��ج إل ��ى ال �غ��رب م� ��رورًا ب�ت��رك�ي��ا،
ك��ذل��ك أدى ان �ت �ص��ار ال� �ح ��زب ه �ن��اك،
إل ��ى ظ �ه��ور ح��اف��زي��ة ه�س�ت�ي��ري��ة ل��دى
املعارضة لإلنتقام.
أم��ا بالنسبة إل��ى ال�ج�ي��ش ال �س��وري،
ف� �ك ��ان ��ت ش � ��راك � ��ة ال� � �ح � ��زب م� �ع ��ه ف��ي
التخطيط ال�ع�س�ك��ري نقطة التحول
ال� �ت ��ي ك � ��ان ي �ح �ت��اج �ه��ا ع �ل��ى ص�ع�ي��د
األداء امل � �ي� ��دان� ��ي .ال� �س� �ب ��ب امل ��رك ��زي
ي�ت�ص��ل ب�ع�ق�ل�ي��ة ال �ح��زب ال�ع�س�ك��ري��ة.
فهي أكثر مرونة وقدرة على التكيف
م��ع أس��ال�ي��ب ح��رب ال�ع�ص��اب��ات التي

ال �ك��ك ف��ي ب �ل��دة ف �ن �ي��دق ،وه ��و أح��د
امل � �ت� ��ورط�ي��ن ف � ��ي االع � � �ت� � ��داء ال � ��ذي
تعرضت له دوري��ة تابعة للجيش
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ق �م��وع��ة م �س ��اء أول
أم��س ،فيما عثر على امل��دع��و علي
ط� ��ال� ��ب وه� � ��و م �ط �ل ��ق ال � �ن � ��ار ع �ل��ى
عناصر الجيش جثة بعد إقدامه
على االنتحار.
ك ��ذل ��ك أع �ل �ن��ت م ��دي ��ري ��ة ال �ت��وج �ي��ه
ف��ي ق �ي��ادة ال�ج�ي��ش أن ��ه «ف ��ي إط��ار
م�ل�اح �ق��ة امل� �ج� �م ��وع ��ات اإلره ��اب� �ي ��ة
وف ��رض األم ��ن ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ب�ق��اع،

وب � �ع� ��د ع �م �ل �ي��ة رص� � ��د وم� �ت ��اب� �ع ��ة،
ّ
تمكنت قوة من الجيش من توقيف
أحد املطلوبني الخطرين في منطقة
ع ��رس ��ال ي��دع ��ى م.ق و 7م�س�ل�ح�ين

اع �ت �م��ده��ا امل �س �ل �ح��ون ف ��ي م��واج �ه��ة
الفكر العسكري الكالسيكي للجيش.
نقطة ت�ح��ول ب��دأت تظهر مفاعليها
أسرع من املتوقع.

من القصير إلى رنكوس
ان �ت �ه��ت م �ع��رك��ة ال �ق �ص �ي��ر ف ��ي األي� ��ام
األول� � � ��ى م� ��ن ح � ��زي � ��ران  .2013ك��ان��ت
الضربة قاسية للمعارضة املسلحة
ال�ت��ي «ه�م��دت» لفترة ،قبل أن تعاود
ت � �م � ��دده � ��ا .ك � � ��ان ال� �ج� �ي ��ش ال � �س� ��وري
وح��زب ال�ل��ه ق��د حققا ف��ي ه��ذا الوقت

الحدود األولى التي ُضبطت
بقوة الميدان بين سوريا ودولة
مجاورة هي الحدود مع لبنان
ت�ق��دم��ًا ف��ي غ��وط�ت��ي دم �ش��ق الشرقية
والغربية ،وف��ي ري��ف حلب .استمرت
املعارضة بمحاولة التوسع انطالقًا
م��ن القلمون .تعمد امل�ع��ارض��ون فتح
معارك تأخذ صدى إعالميًا ،كما في
ب�ل��دة م�ع�ل��وال القلمونية ،وف��ي ص��دد
وم � �ه�ي��ن ،ال �ت��اب �ع �ت�ي�ن ل ��ري ��ف ح�م��ص
ال �ج �ن��وب��ي ،وامل �ح��اذي �ت�ي�ن ل�ل�ق�ل�م��ون.
خ ��اض ال �ج �ي��ش وح� ��زب ال �ل��ه م �ع��ارك
ض��اري��ة ّأدت إل��ى ط��رد املسحلني من

صدد ومهني ،ثم من قارة ودير عطية
وال �ن �ب ��ك ف ��ي ال �ق �ل �م��ون .ص� ��ار ط��ري��ق
دم � �ش ��ق ح� �م ��ص أك � �ث ��ر أم � �ن� ��ًا .رف �ع��ت
امل � �ع� ��ارض� ��ة ،إع�ل�ام � �ي ��ًا ،م� ��ن م �س �ت��وى
التهويل بشأن القلمون .على الطرف
اآلخ��ر ،ك��ان أصحاب ال�ق��رار متريثني:
«ال �ط �ب �ي �ع��ة ال ��وع ��رة ل �ج �ب��ال ال�ق�ل�م��ون
ت�س�ت��وج��ب دراس � ��ة ع�م�ي�ق��ة ل�ل�م�ي��دان.
وإذا ف�ه��م مسلحو ي �ب��رود ورن �ك��وس
وب��اق��ي ال�ب�ل��دات القلمونية ال ��دروس
ال �س��اب �ق��ة ،ول� ��م ي �ش �ك �ل��وا خ �ط �رًا على
لبنان ،أو على دمشق ،أو على طريق
دم �ش��ق ـ�ـ�ـ ح �م��ص ،ف�لا داع ��ي لخوص
م �ع��رك��ة س��ري �ع��ة ف��ي امل �ن �ط �ق��ة» .ي�ب��دو
أن املعارضني ل��م يستخلصوا العبر
الكافية من املعارك ،فقرروا استخدام
أم��اك��ن ن�ف��وذه��م ف��ي القلمون إلرس��ال
السيارات املفخخة إلى لبنان ،وإطالق
ال � �ص� ��واري� ��خ ن� �ح ��و ال � �ب � �ق ��اع ،إض ��اف ��ة
إل��ى محاولتهم ال�ت�م��دد ف��ي القلمون
ن�ف�س��ه ،ودع ��م م�ق��ات�ل��ي امل �ع��ارض��ة في
الغوطة الشرقية تحديدًا .صدر القرار
بالحسم العسكري ف��ي كامل منطقة
القلمون ،وبإقفال ال�ح��دود اللبنانية
ال �س��وري��ة .اإلع � ��داد ال�ج�ي��د ل�ل�م�ع��رك��ة،
وتكتيكات مقاتلي ح��زب ال�ل��ه الذين
ت��وزع��وا ع�ل��ى م�ج��وع��ات ص�غ�ي��رة من
ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ،وال� �ق ��درة ال �ن��اري��ة
الكبيرة ،كلها عوامل ّأدت إل��ى حسم

(هيثم
املوسوي)

آخرين من التابعية السورية كانوا
معه في مكان توقيفه» .ولفتت إلى
أن «املدعو م .ق .هو أحد املتورطني
األس��اس�ي�ين ف��ي عمليات إره��اب�ي��ة،

وقد بوشر التحقيق مع املوقوفني
بإشراف القضاء املختص».
إل � � � ��ى ذل � � � � ��ك ،أك � � � ��د ق � ��ائ � ��د ال� �ج� �ي ��ش
ال �ع �م ��اد ج � ��ان ق �ه��وج��ي أن � ��ه «رغ ��م
التضحيات ال�ك�ب��رى ال�ت��ي نقدمها
من خيرة ضباطنا وجنودنا ،نحن
مستمرون في مالحقة اإلرهابيني
م�ه�م��ا ك �ث��رت ت �ه��دي��دات �ه��م ،ون �ع� ّ�ول
على م�ش��ارك��ة ال ��دول الصديقة في
العمل معًا في هذه الحرب الطويلة؛
ألننا نعيش كما العالم أجمع هذا
الخطر الكبير».

بعيدًا ع��ن القلمون ،توسع االنتشار
ال� �ح� �م ��ائ ��ي ل � �ح ��زب ال � �ل ��ه ف� ��ي م�ح�ي��ط
«السيدة زينب» ليمتد على مساحة
الغوطتني الشرقية والغربية ويبدل
تطويق
املعادالت امليدانية هناك من
ٍ
ل �ل �ع��اص �م��ة م ��ن ق �ب��ل امل �س �ل �ح�ي�ن إل��ى
ت�ط��وي��ق امل�س�ل�ح�ين ف��ي ج ��زر مقطعة
ج �غ ��راف �ي ��ًا داخ � � ��ل ال� �غ ��وط� �ت�ي�ن .إزال � ��ة
التهديد عن العاصمة تزامن مع ّ
تبدل
م �ي��دان��ي م �م��اث��ل مل ��وازي ��ن ال �ق ��وى في
ح �م��ص« ،ع��اص �م��ة ال� �ث ��ورة» ،فتحول
زم � � ��ام امل � � �ب � ��ادرة إل � ��ى أي � � ��دي ال � �ق ��وات
السورية التي استعادت معظم أحياء
امل��دي�ن��ة وح��اص��رت امل�س�ل�ح�ين ف��ي ما
ب �ق��ي م �ن �ه��ا .وب �ع��د ح �م��ص ج ��اء دور
حلب ال�ت��ي ف� ّ�ك ال�ح�ص��ار عنها وفتح
ال �ط��ري��ق ال��دول��ي إل�ي�ه��ا ف��ي ال�س�ف�ي��رة
وخ� � �ن � ��اص � ��ر ،ف �ت �ل �ك �ل ��خ وال� �ق� �ص ��ري ��ن
ومحيطهما في ريف حمص الغربي
ع �ل��ى ال� �ح ��دود ال �ع �ك��اري��ة م ��ع ل �ب �ن��ان،
ً
وصوال إلى معركة القلمون األخيرة.
ف��ي س �ي��اق ال �ت �ح��والت ال �ت��ي ش�ه��ده��ا
امليدان السوري منذ معركة القصير
إل � � ��ى ال � � �ي� � ��وم ،ي� �م� �ك ��ن ال � �ت� ��وق� ��ف ع �ن��د
مجموعة نقاط أبرزها:
ـ � �ـ وق � ��ف ال� �ت ��راج ��ع امل� �ي ��دان ��ي ل �ل �ن �ظ��ام
وانتقال املبادرة عمومًا من املسلحني
إل ��ى ال�ج�ي��ش ال �س ��وري وح�ل�ف��ائ��ه من
لجان دفاع وقوى أخرى ،على رأسها
حزب الله.
ّ
ـ�ـ تمكن ه��ذه امل �ب��ادرة ف��ي وق��ت الحق
من انتزاع انتصارات ميدانية بارزة،
وق� �ل ��ب م �ع ��ادل ��ة ال� �ت� �ه ��دي ��دات م ��ا ب�ين
النظام واملعارضة.
ـ � �ـ ت � �س� ��ارع وت � �ي� ��رة االن � �ت � �ص� ��ارات ف��ي
مرحلة متقدمة ،كما حصل في منطقة
ال�ق�ل�م��ون ال�ت��ي ت �ه��اوت فيها جبهات
املدن بفاصل أيام بني جبهة وأخرى،
ما يشير إلى حصول تحول نوعي في
التخطيط واألداء العسكريني للجيش
وح�ل�ف��ائ��ه م��ن امل�ن�ت�ظ��ر أن ي�ت��راك��م مع
ال ��وق ��ت ل �ي �س��رع وت �ي ��رة االن �ت �ص��ارات
أكثر.
ـ � �ـ إط � �ب� ��اق ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى ال � �ح ��دود
اللبنانية السورية إطباقًا شبه كامل،
ُلتصبح الحدود الدولية األولى التي
ض �ب �ط��ت ب �ق ��وة امل � �ي ��دان ب�ي�ن س��وري��ا
ودولة مجاورة.
ـ �ـ إي �ج��اد «س� ��ور ردع� ��ي ق� ��وي» ي�ح��ول
دون أي ت ��دخ ��ل دول � ��ي خ ��ارج ��ي ف��ي
ال�ح��رب ال�س��وري��ة ،وه��و م��ا ت�ب� ّ�دى في
«أزم��ة الكيميائي» ال�ت��ي أري��د لها أن
ً
تكون مدخال لتدخل كهذا ،فتحولت
إلى محطة لتكريس اليأس منه.
ـ�ـ إن�ه��اء ال��ره��ان على إس�ق��اط النظام،
وتكريس ح��ال��ة م��ن القبول الضمني
ل� ��دى م �ع �ظ��م أع ��دائ ��ه ب�ح�ت�م�ي��ة ال�ح��ل
السياسي الذي ال يعني سوى البحث
ف ��ي ص� �ي � ٍ�غ ث��اب �ت �ه��ا األس� ��اس� ��ي ب �ق��اء
النظام.

