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تقرير

ّ
تركيا...
في
يظهر
ة
السعودي
رجل
َ
ّ
«طبخة إقليمية عسكرية» قيد اإلعداد؟

ـب

يستحق ظهور زهران
ّ
علوش في تركيا أخيرًا
كل الجدل الذي أثاره .ال
ينبع ذلك من أهمية قائد
«جيش االسالم» بقدر ما
ينبع من توقيت الحدث
بالتزامن مع ارتسام مالمح
مرحلة جديدة من الحرب
السورية .مرحلة يبدو أنها
ستضمن انتقال التوافق
ّ
ّ
التركي من
السعودي ـ
مرحلة االتفاق على
األهداف ،إلى التوافق
على األدوات واآلليات
صهيب عنجريني

في املنطقة الجنوبية ،كشفت مصادر
مطلعة لـ«األخبار» أن «الزيارة النوعية
كانت إلى مطار خلخلة العسكري» في
ريف محافظة السويداء.
وأتت الزيارة بعد إعالن وسائل إعالم
م ـع ــارض ــة س ـي ـطــرة تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
على بلدتي األصـفــر والقصر شمالي
محافظة السويداء.
إلى ذلك ،تجددت االشتباكات الواسعة
بـ ــن ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري واملـ ـع ــارض ــة
املسلحة في محافظة درعــا ،وتحديدًا
في محيط مدينة الشيخ مسكني وحي
ط ــريــق ال ـس ــد .كــذلــك اس ـت ـهــدف ســاح
الجو تجمعات املعارضة املسلحة في
صيدا وكفر شمس وزمــريــن وسلمني
وداع ــل وإن ـخــل فــي املـحــافـظــة نفسها.
أمــا فــي حـمــص ،فنجح كمني للجيش
فــي تكبيد مـقــاتـلــي «داعـ ــش» خسائر
فــادحــة فــي ب ـلــدة أم جــامــع فــي الــريــف
الشرقي للمحافظة.

ّ
مــن جــديــد نـجــح زه ــران عــلــوش في
الـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى ن ـج ــم امل ـش ـه ــد .قــائــد
«جـيــش اإلس ــام» ال ــذي أث ــار الجدل
م ـن ــذ بـ ـ ـ ــروزه ع ـل ــى مـ ـس ــرح ال ـح ــدث
فــي مــديـنــة دوم ــا فــي غــوطــة دمشق
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــه مـ ــن شـخــص
«ي ـت ـحــاشــاه ال ـج ـم ـيــع» (وف ـق ــا ألحــد
جـيــرانــه فــي الـسـنــوات الـتــي سبقت
اعـتـقــالــه ،أي قبل  )2009إلــى «قائد
ّ
ّ
الشرقية».
املوحدة للغوطة
القيادة
ُ
ق ـص ــص ع ـ ــدة ح ـك ـي ــت ع ــن ع ـل ــوش،
وأس ـبــاب إط ــاق ســراحــه مــن سجن
ص ـي ــدن ــاي ــا ال ـع ـس ـك ــري (م ـث ـل ــه مـثــل
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن مـ ـت ـ ّ
ـزعـ ـم ــي امل ـج ـم ــوع ــات
ّ
الجهادية) .قيل الكثير عن «ارتباطه
ّ
باملخابرات السورية» ،وهو أمر عاد
إلى التداول خالل اليومني املاضيني،
بعد الكشف عن وجــوده في تركيا،
حيث انشغل الجميع بالبحث عن
ُالطريقة التي خرج بها من الغوطة
امل ـح ــاص ــرة وال ـطــريــق الـ ــذي سلكه،
«فهل ّ
مر عبر مناطق سيطرة الدولة
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،أم عـبــر مـنــاطــق سيطرة
ّ
ُ
تنظيم داع ــش؟» .ومــن منهما سهل
خروجه؟
ّ
لـ ـك ــن ح ـص ــر وس ــائ ــل ال ـ ـخـ ــروج مــن
ال ـغ ــوط ــة بــال ـطـُـري ـق ـتــن امل ــذك ــورت ــن
هــو أمــر يـخــالــف الــواقــعَ ،
فليس من
املـسـتـبـعــد (ب ــل ه ــو م ـ ّ
ـرج ــح) وج ــود
ّ ُ
سريةّ تستخدم عند الضرورة،
طرق
وه ــو أم ـ ٌـر مل ــح إلـيــه شـخــص مرتبط
بــ«حــركــة أح ــرار الـشــام اإلســامـ ّـيــة»،
مــن دون أن يـخــوض فــي تفاصيله،
إذ قال عمار ّ
كريم عبر صفحته في
«تويتر»« :لوال أنك أخي في اإلسالم

لكشفت طريقك الذي خرجت منه ()...
زهــران علوش في تركيا ...خرج من
الغوطة قبل أيام» .وفي هذا السياق،
قــال ناشط ُمـعــارض لــ«األخـبــار» إن
«الــوســائــل م ــوج ــودة دائ ـم ــة ،لكنها
تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى مـ ـخ ــاط ــرة ط ـب ـع ــا»،
ًَ
مـضـيـفــا« :سـبــق لــي أن خــرجــت من
ُ
الـ ـغ ــوط ــة ،ودخ ـل ــت ـه ــا م ـن ــذ ح ــوال ــى
شـ ـه ــري ــن ون ـ ـصـ ــف ال ـ ـش ـ ـهـ ــر» .وم ــن
املـ ّ
ـرجــح أن األراض ــي األردنـيــة كانت
محطة عبرها زهران ،ليغادرها جوًاّ
إلى تركيا .ومن املالحظات الجديرة
ّ
بالتوقف عندها في هذا السياق ،أن
ّ
الحفاظ على ّ
سرية تحركات علوش
ّ
ّ
يؤشر على مستوى «أمني» متقدم
يـقــودهــا ،ودائـ ــرة محيطة موثوقة،
خـ ــاصـ ــة أن ه ـ ـ ــذه الـ ــرح ـ ـلـ ــة ل ـي ـســت
األولى من نوعها ،إذ سبق له أن زار
الـسـعــوديــة ع ــام  ،2013وزار األردن
مــرتــن عـلــى األق ــل بــن عــامــي 2013
و ،2014كما ُيـ ّ
ـرجــح قيامه بــزيــارات
س ــابـ ـق ــة لـ ـت ــركـ ـي ــا .ورغـ ـ ـ ــم اخـ ـت ــاف
الـ ـظ ــروف امل ـي ــدان ـي ــة ب ــن ال ــزي ــارات
ّ
ّ
والحالية ،غير أن جميعها
السابقة
ّ
لم ُيكشف عنها إل بعد حدوثها.
ّ
عـلــى أن ال ـس ــؤال األه ــم م ــن طريقة
ّ
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج ع ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــوش ه ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال
ع ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب خـ ـ ــروجـ ـ ــه ،وظ ـ ـهـ ــوره
االس ـت ـعــراضــي ف ــي تــركـ ّـيــا ف ــي هــذا
الـتــوقـيــت ب ــال ــذات ،وه ــو املـحـســوب
ّ
السعودية.
في الدرجة األولــى على
ورغـ ـ ــم أن ب ـع ــض امل ـ ـصـ ــادر ذه ـبــت
إلى ترويج أن «علوش خرج بشكل
نـهــائــي م ــن س ـ ُـوري ــا» ،غـيــر أن هــذه
ّ
الفرضية أضعف من أن تؤخذ في
ُ ّ
ع ــن االع ـت ـب ــار .ف ـمــن امل ـس ــل ــم ب ــه أن
ُ
اإلسالم» تجعل
طريقة عمل «جيش
ً ّ
من غياب قائده مقدمة لتفككه .ومن
ّ
استمر
املعروف أن «جيش اإلسالم»
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة في
تعزيز قدراته ،من دون أن يخوض
م ـ ـعـ ــارك ت ـس ـت ـن ــزف ــه ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر.
ودأبت مصادر «اإلسالم» بني وقت
ّ
وآخر على تأكيد أن «معركة دمشق
الكبرى هي الغاية ،ومن أجلها يتم
املعطيات تجعل من
الحشد» .هذه
ً
ّ
ُ
املـســلــم بــه أن «طـبـخــة» مــا تـعـ ّـد في
ّ
املطابخ اإلقليمية ،وأن علوش أحد
ّ
مكوناتها ،خــاصــة أن تـقــاريــر عـ ّـدة
تحدثت عن مرحلة تنسيق جديدة
بــن الــاعـبــن الـسـعــودي والـتــركــي،
تجعل من الــريــاض املهندس األول
ّ
مل ـش ـه ــد امل ـ ـعـ ــارضـ ــة املـ ـس ــلـ ـح ــة فــي
ُ
ســوريــا ،ومـ َـن أنقرة العبًا مساعدًا.
وه ــو م ــا أف ــض ــى عـلــى األرجـ ــح إلــى
ت ـف ـك ــك «الـ ـجـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـشـ ــامـ ـ ّـيـ ــة» فــي
ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري أخـ ـيـ ـرًا ،مطيحًا
«ج ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن» من
ق ـ ّـم ــة الـ ـه ــرم ف ــي ال ـش ـم ــال م ــن دون

محاولة إقصائهم ّ
كليًا ،ما يوحي
ب ــأن طبيعة وج ــوده ــم فــي املرحلة
ال ـقــادمــة سـت ُـكــون خــاضـعــة لجملة
معايير توافق «املرحلة السعودية».
وث ـ ّـم ــة ُم ـع ـط ـيــات تــرت ـبــط بــاملـشـهــد
فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة ي ـ ّن ـب ـغــي أخـ ــذهـ ــا فــي
كتمهيد
االعتبار ،يبدو أنها جاءت
ٍ
مل ــا ُيـ ـع ـ ّـد ف ــي «امل ـط ـب ــخ اإلق ـل ـي ـمــي»،
وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا ي ــأت ــي اإلع ـ ـ ــان عــن
والدة جديدة لـ«املجلس العسكري
فــي دمـشــق وريـفـهــا» أواخ ــر الشهر
املــاضــي .والدة تـ ّـمــت تحت إشــراف
ّ
الشرقية»
«القيادة املوحدة للغوطة
ّ
ال ـ ـتـ ــي يـ ـت ـ ّ
ـزعـ ـمـ ـه ــا عـ ـ ــلـ ـ ــوش .وك ـ ــان
ّ
األخ ـي ــر ق ــد ت ـص ــدر مـشـهــد اإلع ــان
ّع ــن «امل ـج ـل ــس» ،وق ــال ف ــي كـلـمــة له
إن ـ ــه «م ـن ـظ ــوم ــة واح ـ ــدة ت ـع ـمــل مــع
القيادة العسكرية املوحدة وضمن
التوجيهات التي تصدر من القيادة
ّ
الـعـسـكــريــة امل ــوح ــدة» ،كـمــا أك ــد أنــه
ُيـمـهــد ل ــ«ب ـنــاء مــرحـلــة ج ــدي ــدة من
مراحل العمل الـثــوري وفــي ظروف
بـ ــدأت فـيـهــا عـجـلــة ال ـع ـمــل ال ـثــوري
ت ـن ــدف ــع ن ـح ــو األم ـ ـ ـ ـ ــام» ،وي ـن ـس ـجــم
م ــع طـبـيـعــة مــرح ـلــة «االن ـت ـق ــال من
حـ ـ ــرب ال ـ ـع ـ ـصـ ــابـ ــات إلـ ـ ــى الـ ـح ــرب
النظامية» .ومن املؤشرات التي قد

ّ
تشي بمالمح املــرحـلــة الـقــادمــة ،أن
«رئيس املجلس» ّ
عمار النمر أعلن
فــي مؤتمر صحافي أول مــن أمس
«ت ــأي ـي ــد امل ـج ـلــس لـعـمـلـيــة عــاصـفــة
الـ ـح ــزم ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا ال ـس ـعــود ّيــة
ضد الحوثيني في اليمن» ،وتمنى
على القائمني عليها أن «تتمدد إلى
سوريا».
وف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ذات ـ ــه
ُيـ ـمـ ـك ــن َإدراج امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك األخ ـ ـيـ ــرة
ّ
الـتــي خاضها عــلــوش ضـ ّـد تنظيم
ّ
«الــدولــة اإلســامــيــة» .وهــي معارك
تضمن إعــادة التذكير بما ّ
روج له
ً
طويال من أن «جيش اإلسالم حجر
زاويــة في محاربة تطرف داعــش»،
وت ـص ـلـ ُـح بــال ـتــالــي لـتـلـمـيــع قــائــده
دور يحظى بــدعـ ٍـم يتجاوز
للعب ٍ
اإلق ـل ـي ـمــي إل ــى ال ــدول ــي .وتـنـسـجــم
هــذه املعطيات مــع مــا أكــده مصدر
م ـح ـس ــوب ع ـل ــى «أجـ ـ ـن ـ ــاد الـ ـش ــام»
ّ
مـ ــن أن «ع ـ ـلـ ــوش لـ ـي ــس الـ ـقـ ـي ــادي
ّ
الوحيد املوجود في تركيا حاليًا».
ّ
ّ
املصدر أكــد لـ«األخبار» أن «معظم
ال ـق ــادة امل ـعــروفــن وص ـلــوا أو على
وش ــك ال ــوص ــول ،تـمـهـيـدًا لسلسلة
اجـتـمــاعــات سـيـشــارك فـيـهــا سليم
ّ
وعسكريون آخرون».
إدريس

لؤي حسين لم يهرب إلى تركيا
نفى رئيس «تيار بناء الدولة» املعارض لؤي
حسني مــا تــم تناقله عــن هــروبــه إلــى تركيا،
مــؤك ـدًا أم ــس أن ــه «ف ــي زيـ ــارة ملـنـطـقــة خــارج
ّ
للتعرف على تجربة
السيطرة األمنية للدولة
اإلدارة الذاتية فيها».
وكانت وسائل إعــام سورية قد أفــادت عن
«ه ــروب حسني إلــى تركيا عبر منافذ غير
شرعية» .وأشــارت إلــى أنــه «هــرب مع نائبته
منى غانم من سوريا إلــى تركيا عن طريق

الـقــامـشـلــي ف ــي مـحــافـظــة ال ـح ـس ـكــة» .كــذلــك
نـشــرت صفحة «ال ـت ـيــار» عـلــى «فــايـسـبــوك»
بـيــانــا أعـلــن فـيــه أن ــه «ألس ـبــاب أمـنـيــة عــديــدة
اضطر تيار بناء الدولة السورية إلى تجميد
جميع نشاطاته داخ ــل األراض ــي الـســوريــة،
حيث سيكتفي خالل الفترة القادمة ببعض
النشاطات خارج البالد ،ريثما يعاود نشاطه
الكامل بعد اإلعــان عن ّ
مقره الجديد» ،قبل
أن يتم سحب البيان الحقًا.
وكانت مواقع كردية قد أفادت ،قبل يومني ،عن
زيــارة قام بها حسني إلى مدينة رأس العني
في محافظة الحسكة ،حيث عقد اجتماعات
مع مسؤولني في «اإلدارة الذاتية» و«وحــدات
حماية الشعب» في املدينة .وقال حسني «إن
الهدف من زيارتهم إلــى مدينة ســري كانيه
(رأس العني) هو االطالع على مدى التعايش
املشترك بني أهالي املدينة بكافة مكوناتها،
ول ــرؤي ــة كيفية تنظيمهم ألنـفـسـهــم وإدارة
مناطقهم وأمورهم الحياتية ،في ظل اإلدارة
الذاتية» ،وذلك حسب بيان صدر عن «لجنة
ال ـعــاقــات فــي وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» في
املدينة.

تقرير

األسد :العالقة مع حماس ماتت

ّ
قــال الرئيس السوري بشار األســد إنه
م ــا م ــن ع ــاق ــات م ــع حــركــة «ح ـم ــاس».
ّ
وأك ـ ـ ــد أن ال ـش ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــوري لـ ــم يـعــد
يـثــق بـقــادة الـحــركــة ،وأن عــاقــة بــاده
معها «ماتت على املستويني الرسمي
والشعبي».
واتهم الحركة ،خالل نشر الجزء الثاني
مــن ح ــواره مــع صحيفة «أكـسـبــرســن»
السويدية ،بدعم «جبهة النصرة» في
ً
مخيم اليرموك ،قائال« :أعتقد اآلن أن
األح ــداث األخ ـيــرة فــي مخيم الـيــرمــوك
أثبتت أن جــزءًا من حماس التي كانت
ب ــدوره ــا ج ــزءًا م ــن اإلخ ـ ــوان املسلمني

يــدعــم جـبـهــة ال ـن ـصــرة داخ ــل املـخـيــم».
وح ــول االت ـهــامــات إلي ــران وح ــزب الله
بــال ـتــدخــل ف ــي ال ـش ــأن الـ ـس ــوري ،ش ـ ّـدد
األسـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى أن طـ ـ ـه ـ ــران ل ـ ــم تـ ـح ــاول
أب ـ ـدًا ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى س ــوري ــا« ،وه ــي
عـنــدمــا تـقــدم الــدعــم ف ــإن ه ــذا ال يعني
أنـهــا تسيطر عـلــى الـشـعــب ال ـســوري».
وع ــن م ــدى الـسـيـطــرة عـلــى ح ــزب الـلــه،
أوضح االسد أن «كل فصيل يقاتل مع
ال ـج ـيــش يـعـمــل ت ـحــت ق ـي ــادة جيشنا.
وهكذا فهم ال يعملون بشكل منفصل
أو يـ ـخ ــوض ــون مـ ـع ــاركـ ـه ــم ال ـخ ــاص ــة
على جبهاتهم أو يـتـخــذون قــراراتـهــم

الـخــاصــة .جميع املـعــارك تـجــري تحت
قيادة الجيش السوري وليس هناك أي
ضد
مشاكل» .وعن العدوان السعودي ّ
اليمن ،لفت الرئيس الـســوري إلــى أنــه
«عندما تهاجم بلدًا بشكل غير قانوني
ودون أن ت ـت ـم ـتــع ب ـ ــأي ت ـف ــوي ــض مــن
مجلس األم ــن ألنــه ليس هـنــاك تهديد
لألمن العاملي أو اإلقليمي ...إذًا ...فشن
هــذه الـحــرب هــو ع ــدوان ال أكـثــر .هكذا
ن ــراه .إن ــه ع ــدوان وس ـيــؤدي إل ــى مزيد
من العداء بني الشعب اليمني والشعب
السعودي دون سبب».
ّ
ورأى أنـ ــه ع ـنــدمــا تـتـبـنــى الـسـعــوديــة

«سـلــوكــا كــارهــا وانـتـقــامـيــا ...وعندما
تحتضن التطرف واإلرهاب ،فإن جميع
ه ــذه األشـ ـي ــاء يـمـكــن أن تـلـحــق األذى
بــاآلخــريــن ف ــي أي م ـكــان م ــن ال ـعــالــم...
لكنها في النهاية ستدمر نفسها».
ووص ــف األس ــد مــا يـحــدث فــي ســوريــا
بــالـحــرب الـشــرســة ال ـتــي ت ـخــاض وفــق
أول ـ ــوي ـ ــات ،م ــؤكـ ـدًا أن ال ــرق ــة سـتـكــون
واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن املـ ـ ـ ــدن ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـت ــي
ستجري استعادتها.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،قـ ــال ال ـق ـي ــادي ف ــي حــركــة
ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،ف ــي
ّ
ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة ل ــه أمـ ـ ــس ،أن

االت ـه ــام ــات بــدعــم تـنـظـيـمــات مسلحة
داخ ـ ـ ــل س ـ ــوري ـ ــا« ،ال أس ـ ـ ــاس لـ ـه ــا مــن
ّ
الـصـحــة» .وأض ــاف أن حـمــاس «تـنــأى
ب ـن ـف ـس ـه ــا عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــأن
الــداخـلــي ألي دول ــة عــربـيــة» ،نافيًا أي
عالقة للحركة مع تنظيم «أكناف بيت
املـقــدس» فــي مخيم الـيــرمــوك لالجئني
ّ
الفلسطينيني .ولفت إلــى أن «الحركة
حــري ـصــة ع ـلــى أم ــن واس ـت ـق ــرار ال ــدول
العربية ،فوحدة الــدول العربية تعني
قوة املنطقة ،وهو ما تحتاجه الحركة،
والشعب الفلسطيني».
(سانا)

