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ّ
ّ
تقرير
زهران علوش في الواجهة من جديد .رجل السعودية المثير للجدل يختلف عن معظم قادة المجموعات المسلحة
في كثير من التفاصيل ،سواء لجهة هيمنته شبه المطلقة على الغوطة الشرقية ،أو تمكنه من كسر حصارها مرات عدة.
أسئلة واتهامات كثيرة بطلها علوش ،و«جيش اإلسالم» يصفها بـ«الكالم الفارغ»

ّ
زهران علوش «رجل االنسحابات واالستخبارات»
أم «بطل الغوطة المكوكي»؟
صهيب عنجريني
ال يكاد الجدل الذي ُيثار حول «جيش
ّ
اإلس ـّ ـ ــام» ،وق ــائ ــده زه ـ ــران ع ــل ــوش أن
يـتــوقــف حتى يـعــود إلــى الــواجـهــة من
ج ــدي ــد .ك ـث ـي ــرة ه ــي االتـ ـه ــام ــات ال ـتــي
ّ
طاولت علوش و«جيشه» بـ«التهاون
واالن ـس ـح ــاب م ــن ال ـج ـب ـهــات ،وخ ــذالن
الـ ـ ـث ـ ـ ّـوار» .خـ ــافـ ـ ٌ
ـات ع ـ ـ ّـدة ن ـش ـبــت بــن
«جـيــش اإلسـ ــام» وع ــدد مــن «فصائل
الغوطة» ،ودائمًا ما كانت الغلبة ّ
لألول.
ول ـي ـســت ال ـت ـظــاهــرات واالح ـت ـجــاجــات
ّ
التي تشهدها مناطق نفوذ علوش في
الـغــوطــة الـشــرقـ ّـيــة بــن الفينة والفينة
ّ
بــأقــل منها .رغــم ذل ــك ،بقي ق ــادرًا على
ف ـ ــرض ح ـ ـضـ ــوره ،مـ ــن دون أن تـلـقــى
األص ـ ــوات امل ـعــاديــة ل ــه ص ــدى مـجــديــا.
َ ّ
وش على مكانةٍ يرى كثير من
حافظ عل ّ
ّ
مناوئيه أنها أكبر من قدراته .تكررت
رح ــات ــه ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ،زار ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة
واألردن مرات عدة ،قبل أن يظهر فجأة
فــي تــركـ ّـيــا«( .األخ ـب ــار» ،الـعــدد .)2570
أولته وسائل اإلعالم اهتمامًا زائدًا بلغ
ذروت ــه إثــر املـقــابـلــة الـتــي أجــراهــا معه
مــوقــع «مــاكــاتـشــي» األمـيــركــي ،وأدلــى

ُ
بكالم يخالف ما دأب على تكراره
فيها
ٍ
سابقًا حول شكل الدولة السورية في
ّ
رأي «ج ـي ــش اإلسـ ـ ــام» .ات ـه ــم عـلــوش
بــ«الـعـمــالــة لــاسـتـخـبــارات» الـســوريــة
م ـ ـ ـ ـ ــرات ،واألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة
ُ
مـ ــرات أخ ـ ــرى .أح ـ ــدث ت ـلــك االت ـهــامــات
ّ
ج ـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان امل ـ ـغـ ــرد ال ـس ـع ــودي
ال ـش ـه ـيــر «م ـج ـت ـهــد» ق ـبــل ش ـه ــر ،حــن
تـحـ ّـدث عــن ل ـقــاءات عقدها عـلــوش مع
«االستخبارات السعودية واألميركية
واألردنـ ـي ــة فــي ف ـنــادق ع ـمــان لتنسيق
َ
تنظيمي داع ــش وجبهة
الــوضــع ضــد
النصرة ،إضافة الى مهمات أخرى».

ع ـلــى االت ـه ــام ــات بــات ـهــامــات م ـضــادة،
ّ
ّ
وأكـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ه ـ ــذا الـ ـك ــام
ّ
«روجـ ـ ـ ـ ــت لـ ــه أج ـ ـهـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
وم ـن ـه ــم م ـج ـت ـه ــد» .وعـ ـ ــزا االت ـه ــام ــات
إلــى أن «الشيخ زه ــران يــواجــه داعــش،
وه ـ ـ ــذا يـ ـه ــدد م ـص ــال ــح ب ـع ــض ال ـ ــدول
فــي املـنـطـقــة» ،قـبــل أن يـعـتــذر عــن عــدم
خ ــوض ف ــي تـفــاصـيــل أك ـث ــر ،مــرجـعــا
ال ـ ّ
تحفظه إلــى إيــاء االهتمام في الوقت
ال ــراه ــن ل ــ«م ـح ــاوالت إخ ـمــاد الـفـتـنــة».
عـ ـل ــى ال ـن ـغ ـم ــة ذات ـ ـه ـ ــا ،عـ ـ ــزف م ـص ــدر
ٌ
مــرتـبــط بــ«جـيــش اإلس ـ ــام» ،مشترطًا

«القائد األوحد»

علوش واالستخبارات
خـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــومـ ــن األخ ـ ـي ـ ــري ـ ــن ،ع ـ ــادت
تـ ـغ ــري ــدات «م ـج ـت ـه ــد» إل ـ ــى ال ـ ـتـ ــداول،
على خلفية الـخــافــات املـسـتـجـ ّـدة بني
«جيش اإلسالم» و«جبهة النصرة» في
الـغــوطــة الـشــرقـ ّـيــة ،حـيــث رأى مناوئو
ّ
ّ
ٌ
ّ
عــلــوش أن الـتــوتــر بــن الـطــرفــن دلـيــل
عـلــى أن ــه «بـ ــدأ بـتـنـفـيــذ امل ـه ـمــات الـتــي
أوكلت إليه» ،األمر الذي يصفه الناطق
باسم «جيش اإلسالم» إسالم
الرسمي ّ
ّ
ـأنــه «ك ــام ف ــارغ» .عـ ّـلــوش ّ
رد
عــلــوش بـ

ّ
عدم ذكر اسمه .املصدر أكد لـ«األخبار»
ّ
ّ
أن «كل ما يحصل في الساحة الشامية
ك ـش ــف ل ـك ــل ذي ع ـق ــل مـ ــن هـ ــم ع ـمــاء
ّ
االستخبارات وأدوات ـهــا» .املصدر أكد
أن «أجنحة داخل النصرة مرتبطة كليًاّ
بأجهزة استخبارات من كل الجهات».
وأض ــاف« :كثرة ال ــرؤوس داخــل جبهة
ً
ال ـن ـص ــرة ك ــان ــت ع ــام ــا أس ــاس ـ ّـي ــا مــن
املقابل ،تفاخر
عوامل
اختراقها» .وفي ٌ
ّ
املصدر بأن «الحال مختلف لدينا في
جيش اإلس ــام .هيكليتنا على درجــة
عــال ـيــة م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وث ـق ـت ـنــا كـبـيــرة
بحكمة الشيخ زهران».

كثرة الرؤوس
«النصرة» كانت
داخل
ً
ّ
عامال أساسيًا من
عوامل اختراقها

ّ
ف ـ ــي ح ـق ـي ـق ــة األم ـ ـ ـ ـ ــرُ ،ي ـ ـمـ ــثـ ــل «ج ـي ــش
ً
اإلسـ ـ ــام» ظ ــاه ــرة ف ــري ــدة ب ــن مـعـظــم
ّ
الجماعات املسلحة في سوريا ،لجهة
ارتـبــاطــه بــ«قــائــد وح ـيــد» ،األم ــر الــذي
ً
يعتبره مصدر «جهادي» دليال دامغًا
ع ـلــى أن «ج ـم ــاع ــة ع ـل ــوش م ـنــذ ال ـبــدء
ك ــان ــت ص ـن ـي ـعــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـتــي
أشرفت وال تــزال على كل التفاصيل».
ّ
ّ
امل ـص ــدر أك ــد ل ــ«األخ ـب ــار» أن «عـلــوش
ل ـ ـيـ ــس سـ ـ ـ ــوى ش ـ ـخـ ــص ي ـ ـتـ ــولـ ــى ن ـقــل

أحدث
االتهامات
لعلوش
على
جاءت ّ
المغرد
لسان
الشهير
«مجتهد»
(األناضول)

الـتـعـلـ ٌيـمــات .وه ــو فــي أفـضــل األح ــوال
واجهة ال أكثر» .وإذا كان والء عناصر
ّ
«جيش اإلسالم» املطلق لعلوش (حتى
ً
اآلن) ظ ــاه ــرة الف ـتــة ،ف ــإن الــافــت أكثر
ّ
ه ــو ت ـمــك ـنــه م ــن ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى مـكــانــة
ّ
ٌ
«رجل الغوطة األول» .وهو أمر يرتبط
وف ـ ــق مـ ـص ــادر عـ ـ ـ ّـدة بـ ــ«ال ــدع ــم امل ــال ــي
ّ
استمر السعوديون في
املفتوح الــذي
إغداقه» ،وهو دعم «ال يقتصر على ما
ُ
يخصص لجيش اإلسـ ــام» .وبمعنى
آخــر ،فــإن ّ
املمولني حـ ّـولــوا ُ
رجلهم إلى
وكيل شبه حصري في مناطق نفوذه،
وح ــا ٍج ــة اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة أس ــاس ـ ّـي ــة ملعظم
ّ
حملة السالح في الغوطة .لكن «نقطة
ال ـ ـقـ ـ ّـوة» ه ـ ــذه ،ت ـب ــدو ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
ـف أس ــاس ـ ّـي ــة ل ــدى «جـيــش
نـقـطــة ض ـع ـ ٍ
األوح ــد» عن
ـده
ـ
ئ
ـا
ـ
ق
«
فغياب
اإلس ــام».
ً
ُ
الـســاحــة قــد يـجـعــلــه عــرضــة للتهاوي
سريع ،على نحو مشابه لـ«لواء
بشكل
ٍ
الـتــوحـيــد» ال ــذي انـتـهــى دوره الفعلي
ب ـم ـجـ ّـرد مـقـتــل ق ــائ ــده ال ـع ـس ـكــري عبد
ال ـقــادر الـ ّـصــالــح «حـ ّـجــي مـ ــارع» ،األمــر
الــذي ُي ّ
فسر الـصــرامــة األمـنـ ّـيــة العالية
ال ـتــي تـحـيــط ب ــزه ــران ،وال ـت ــي نجحت
ّ
بسرية
حتى اآلن في إحاطة تحركاته
تـ ّـامــة .وفــي إيجاد مخارج ومــداخــل له
بشكل مستمر ،وعبر قنوات ووسائل
ّ
غامضة تتطلب قدرات أكبر من قدرات
ّ
أي مجموعة محلية بالتأكيد.

ّ
أين علوش اآلن؟

سؤال تمتنع مصادر «جيش اإلسالم»
عــن اإلجــابــة عنه بطبيعة الـحــال ،لكن
ّ
املصادر تؤكد أن «كل تحركات الشيخ
زهـ ـ ـ ــران ت ـص ــب فـ ــي م ـص ـل ـحــة الـ ـث ــورة
ـدافـ ـه ــا» .أه ــداف
ال ـس ــوري ــة وت ـخ ــدم أه ـ ّ
ت ـص ـ ّـر امل ـ ـصـ ــادر ع ـل ــى أنـ ـه ــا تـتـمـحــور
حول «إسقاط النظام ،من دون التردد
في مواجهة أي عقبة تحول دون ذلك،
وع ـل ــى رأس ت ـلــك ال ـع ـق ـبــات الـ ـخ ــوارج
والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاة» .فـ ـه ــل ت ــدخ ــل املـ ـن ــاوش ــات
األخـيــرة مــع «جبهة النصرة» فــي هذا
اإلطار؟ يؤكد املصدر املرتبط بـ«جيش
اإلسالم» أن «ال استثناءات وال تهاون.
أولويتنا حل الخالف ووأد الفتنة .لكن
إذا مــا بـغــى ال ـطــرف اآلخ ــرّ ،
وأي ــا يكن،
فسيكون ّ
الرد أكبر من التوقعات».

مشهد ميداني
َ
الجيش يتقدم في ريفي حمص وحماه والمسلحون يتهددون كفريا والفوعة
أحمد حسان ــ سائر اسليم
ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات الـ ـقـ ـتـ ـل ــى وال ـ ـج ـ ــرح ـ ــى فــي
صـ ـف ــوف «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،س ـق ـط ــوا أمـ ــس،
بعد نجاح الجيش السوري في ِّ
صد
الهجوم الالمتوازن لعناصر التنظيم
ب ــات ـج ــاه ال ـج ـب ـهــة ال ـج ـنــوب ـيــة ملــديـنــة
ت ــدم ــر .الـتـنـظـيــم ،الـ ــذي تـلـقــى ضــربــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـت ـم ـث ـلــة ب ــإحـ ـك ــام ال ـج ـيــش
سيطرته الـكــامـلــة عـلــى قـصــر الحير
ال ـغــربــي (ج ـنــوب غ ــرب ت ــدم ــر) ،جهد
عبر املــواقــع املقربة منه لترويج نبأ
تقدمه باتجاه مطار الــ T4العسكري
واملساكن القريبة منه ،وهذا ما نفاه
ٌ ّ
م ـصـ ٌ
ـري مــطـلــع عـلــى مـعــارك
ـدر عـسـكـ
ـال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار»،
ت ــدم ــر ،ف ــي ات ـ ـصـ ـ ٍ
مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ه ـ ـ ــدف اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن هــو
التشويش اإلعالمي على نجاحاتنا
ف ــي ت ــدم ــر .ك ــل ه ـجــومــات بــات ـجــاه ال ـ
 T4أو ال ـب ـي ــارات ال ـغــرب ـيــة ،ق ــد جــرى
التصدي لها بقوة».

وفي العاصمة ،وبعد ساعات من قيام
مقاتلي «داع ــش» بتثبيت تمركزهم
فــي املـبــانــي واألح ـيــاء الـتــي سيطروا
عليها داخل مخيم اليرموك ،تجددت
معاركهم مــع الفصائل الفلسطينية
بــزخـ ٍـم أك ـبــر ،تجلى فــي ارت ـفــاع حــدة
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول ال ـ ـشـ ــارع
الرئيسي لليرموك.
من جهةٍ أخــرى ،وفيما تواصل تقدم
الجيش السوري واملقاومة اللبنانية
فــي األحـيــاء الجنوبية والغربية من
مــدي ـنــة ال ــزب ــدان ــي ،م ـس ـف ـرًا ع ــن قتلى
وجـ ـ ــرحـ ـ ــى فـ ـ ــي صـ ـ ـف ـ ــوف امل ـس ـل ـح ــن
جــراء استهداف أحــد مبانيهم شرق
حي الــزهــرة (شمال غــرب الزبداني)،
شـ ـه ــدت الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة إحـ ـي ـ ً
ـاء
ل ـل ـت ـظ ــاه ــرات واالح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ضــد
قــادة وعناصر «جيش اإلســام» ،إثر
اإلعالن عن مقتل املزيد من املعتقلني
لـ ــدى الـتـنـظـيــم ت ـحــت ال ـت ـعــذيــب ،وال
سـيـمــا ف ــي س ـجــن ال ـتــوبــة ف ــي دوم ــا،

ِّ
فــي ظــل اشتباكات عنيفة خاضتها
وحدات الجيش السوري ضد مقاتلي
التنظيم في محيط تل كردي ،بالقرب
من دوما.
سياق آخــر ،استمرت املواجهات
في
ٍ
بــن الـجـيــش ومـقــاتـلــي «داعـ ــش» في
مـحـيــط ب ـلــدة املـقـبـلــة ،ش ـمــال املــديـنــة
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــف الـ ـش ــرق ــي
مل ـح ــاف ـظ ــة ح ـ ـلـ ــب .كـ ــذلـ ــك ت ـص ــاع ــدت
املــواج ـهــات بينهما فــي مـحـيــط حي
الـ ـنـ ـش ــوة الـ ـغ ــربـ ـي ــة ،جـ ـن ــوب مــدي ـنــة
الحسكة.

تقدم في الغاب
وي ـتــابــع الـجـيــش ال ـس ــوري عملياته
الـعـسـكــريــة ف ــي سـهــل ال ـغ ــاب ،شـمــال
غــرب حماه ،لتأمني املناطق الواقعة
ت ـح ــت س ـي ـطــرتــه وف ـت ــح طـ ــرق إمـ ــداد
ج ــدي ــدة تـمـكـنــه م ــن ف ـتــح امل ــزي ــد من
املعارك مع «القاعدة».
وسيطر الجيش والقوات املــؤازرة له

على بلدة خربة ناقوس بعد أيام من
سـيـطــرتــه عـلــى ق ــرى كــريــم والـحــويــز
وقبر فضة ،متابعًا تقدمه نحو بلدة
املنصورة.
وقال مصدر ميداني في سهل الغاب
ّ
لـ«األخبار» إن عملية السيطرة على
خ ــرب ــة ن ــاق ــوس بـ ــدأت م ــن م ـحــوريــن:
شمالي من مزرعة السالم ،وجنوبي
مـ ــن بـ ـل ــدة ال ـ ـحـ ــاكـ ــورة ب ـت ـغ ـط ـيــة مــن
سـ ــاحـ ــي امل ــدفـ ـعـ ـي ــة وال ـ ـ ـجـ ـ ــو ،ح ـيــث
دارت معارك عنيفة انتهت بسيطرة
الـجـيــش عـلــى الـبـلــدة لـيـتــابــع تقدمه
نحو بلدة املنصورة.
ّ
وأشــار املصدر إلى أن الجيش تمكن
من اقتحام بلدة املنصورة والسيطرة
عـلــى مـســاحــة واس ـع ــة مـنـهــا ،إال أنــه
تــراجــع منها بـعــد قـصــف عنيف من
قبل مسلحي «القاعدة» الذين شنوا
هجومًا مـضــادًا على مــواقــع الجيش
فــي ال ـب ـلــدة ،مــا أج ـبــرت ال ـق ــوات على
االنسحاب منها.

وأك ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــدر امل ـ ـيـ ــدانـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرار
العملية في سهل الـغــاب ،التي تأتي
ف ــي إط ـ ــار ف ـتــح طـ ــرق إمـ ـ ــداد جــديــدة
ت ـس ــاع ــده ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات الـعـسـكــريــة
املـقـبـلــة بــات ـجــاه ري ــف ادلـ ــب ،وتــأمــن
قرى جورين والزيارة والبحصة التي
يستهدفها املسلحون بالصواريخ.
وفــي ريــف إدل ــب ،قــال عــدد مــن أهالي
بلدتي الـفــوعــة وكـفــريــا املحاصرتني
إن م ـس ـل ـح ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» ق ـص ـف ــوا
البلدتني بأكثر من  150قذيفة هاون
وأسطوانة غاز وصاروخ ،ما أدى إلى
اسـتـشـهــاد وج ــرح ع ــدد مــن املــدنـيــن
ووقـ ـ ـ ــوع أضـ ـ ـ ــرار مـ ــاديـ ــة ك ـب ـي ــرة فــي
املنازل.
وأصـ ــدر «جـيــش الـفـتــح» بـيــانــا أعلن
فيه أنــه أعلن معركة «تحرير بلدتي
الـ ـف ــوع ــة وكـ ـف ــري ــا ن ـ ـصـ ــرة ملـسـلـحــي
الــزبــدانــي» ،مـحــذرًا مــن مصير يهدد
الزبداني مشابه ملا حدث في القصير
ً
«وقد تكون الغوطة مستقبال».

