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سوريا

ّ
مقدمة من تركيا إلى روسيا تحمل مقترحات بأسماء وفد المعارضة
قضية اليوم حصلت «األخبار» على الئحة
السورية إلى مفاوضات األستانة .وطغت األسماء والجهات ذات الجذور «اإلخوانية» على الالئحة ،مع استبعاد
واضح للجهات المحسوبة حصرًا على السعودية

وفد أنقرة إلى األستانة :طغيان «إخواني»
فراس الشوفي
يقترب مــوعــد املـفــاوضــات امل ـقـ ّـررة بني
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة واملـ ـع ــارض ــة ،في
العاصمة الكازخية األستانة برعاية
ّ
روسـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ت ــرك ـي ــة ،ف ــي ظـ ــل اس ـت ـمــرار
ّ
خ ــروق ــات الـجـمــاعــات املـســلـحــة لــوقــف
إطالق النار املعلن قبل نحو أسبوعني،
بــالــرعــايــة الـخــارجـيــة ذات ـه ــا .وأفـضــت
اجـتـمــاعــات األي ــام األخ ـي ــرة فــي تركيا
إل ـ ــى خ ـ ــروج املـ ـقـ ـت ــرح ش ـب ــه ال ــرس ـم ـ ّـي
ل ـل ـج ـهــات واألس ـ ـمـ ــاء ال ـت ــي سـتـحـضــر
ّ
إلــى طــاولــة املـفــاوضــات ،مؤلفًا مــن 44
اس ـم ــا ،وت ـع ـطــي دورًا ك ـب ـي ـرًا ملـشــاركــة
ّ
ُ
ال ـج ـمــاعــات امل ـســل ـحــة .وت ـظ ـهــر الئـحــة
األسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء طـ ـغـ ـي ــان ــا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا لـ ـ ــدور
ال ـف ـصــائــل امل ـح ـســوبــة ع ـلــى تــرك ـيــا في
تحالف «درع الفرات» ،التي تحمل في
طـيــاتـهــا عـصـبــا وج ـ ــذورًا «إخــوان ـيــة»،
يصل حـ ّـد التماهي مع «حــزب العدالة
شبه
وال ـت ـن ـم ـيــة» ال ـت ــرك ــي ُ ،م ــع غ ـي ــاب ً
ت ــام لـلـفـصــائــل ال ـت ــي ت ـح ـســب صــافـيــة
ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة ُ،كـفـصــائــل «الـجـبـهــة
الجنوبية» التي غيبت في األصــل عن
ـاق الـ ـن ــار .مـ ـص ــادر ســوريــة
وقـ ــف إط ـ ـ ّ
متابعة ملـلــف امل ـفــاوضـ ّـات فــي دمـشــق،
ت ــرى أن «ح ـض ــور ِّمـمــثـلــن ع ــن جيش
َ
اإلسـ ـ ــام ع ـبــر ُم ـ َـم ــث ــل ــن (ي ــام ــن تلجو
ومحمد بيرقدار) ،ال يعكس الحضور
الـ ـ ّـس ـ ـعـ ــودي بـ ـع ــد أن ق ـب ـض ــت تــرك ـيـ ًـا
عـلــى ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة ،مـخــرجــة
الـسـعــوديــة وحـتــى قطر مــن ال ـقــرار في
امليدان ،لذلك تحرص أنقرة على تمثيل
ّ
الـفـصــائــل ال ـتــي تــتـخــذ مــن تــركـيــا رئــة
ـزل عن
لـلــدعــم امل ــادي والـعـسـكــري بـمـعـ ٍ
م ـص ــدره ،فـيـمــا غـ ّـيـبــت الـفـصــائــل التي
ت ـس ـت ـخــدم األردن م ـن ـ ّـص ــة الس ـت ـق ـبــال
الدعم الخليجي» .وفيما غابت أسماء
مـمـثـلــي «الـجـبـهــة ال ـج ـنــوب ـيــة» ،حضر
اس ــم أح ـمــد أب ــازي ــد بـصـفــة مـسـتـشــار،
الختصار الجنوب بتمثيل «إخواني»
ع ـن ــوان ــه عــائ ـلــة أب ــازي ــد ذات ال ـج ــذور
األردنية في محافظة درعا ،التي تدفع
الــروابــط اإلخوانية مع «حــزب العدالة
وال ـت ـن ـم ـيــة» بـغــالـبـيــة فـعــالـيــاتـهــا إلــى
ال ـج ـيــب ال ـت ــرك ــي ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـقـبـضــة
السعودية.
وج ــرى تمثيل غالبية الـفـصــائــل التي
ت ـغــزو ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ت ـحــت ع ـبــاءة
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـتــرك ـيــة ،ض ـمــن «درع
ال ـفــرات» ،ومــن األسـمــاء املـشــاركــة منذر
أحمد سراس عن «فيلق الشام» ،والعقيد
املنشق أحمد عثمان ّعن «فرقة السلطان
م ــراد» ،واملـقـ ّـدم املنشق فــارس البيوش
عن «جيش إدلــب الحر»ّ ،وعبد الحليم
مـنـصــور عــن «ص ـقــور ال ــش ــام» ،وهــائــل
خليفة عــن «فـيـلــق الــرح ـمــن» ،وحـســام
ياسني عن «الجبهة الشامية» وصطفى

ُجـمـيــل بـ ـ ّـرو ع ــن «تـجـمــع فــاسـتـقــم كما
أمــرت» ،والرائد املنشق جميل الصالح
ّ
ً
عــن «جـيــش ال ـع ــزة» ،فـضــا عــن تمثيل
مـحـمــد الـسـيــد وتــوف ـيــق ش ـهــاب الــديــن
ل ــ«ن ــور ال ــدي ــن ال ــزن ـك ــي» ،ال ـتــي تجاهد
تــركـيــا وال ــوس ــائ ــل اإلعــام ـيــة املـعــاديــة
للحكومة السورية محاولة على تلميع
صــورتـهــا ،منذ تـسـ ّـربــت فضيحة ذبح
العصابة للطفل الفلسطيني في ّ
مخيم
النيرب.
وتـ ـش ــارك «ح ــرك ــة أح ـ ــرار الـ ـش ــام» ذات
ال ـجــذور واالرت ـب ــاط اإلخ ــوان ــي ،بشكل
ّ
ّ
فعال ،عبر طرح ستة ممثلني عنها ،هم
أبو جابر الشيخ وأبو يحيى الحموي
وأب ــو ع ــزام األن ـصــاري ومنير ّ
السيال
وأب ـ ــو ع ـم ــار ت ـف ـت ـنــاز ول ـب ـيــب ن ـ ّـح ــاس،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى رئـ ـي ــس «االئـ ـ ـت ـ ــاف»
املـ ـ ـع ـ ــارض الـ ـس ــاب ــق مـ ـع ــاذ ال ـخ ـط ـيــب
والــرئـيــس الـحــالــي أنــس الـعـبــدة وعبد
املـ ـنـ ـع ــم زي ـ ـ ــن ال ـ ــدي ـ ــن كـ ــ«مـ ـن ـ ّـس ــق بــن
الـفـصــائــل» ،ذوي الخلفية اإلخــوانـيــة.
ويــربــط أكـثــر مــن مـصــدر س ــوري أمني
وسـ ـي ــاس ــي ،ب ــن ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي يـعـطــى
لـ ـ ــ«أح ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام» ف ــي م ـن ـط ـقــة وادي
ب ـ ــردى ،واملـ ـح ــاوالت ال ـتــرك ـيــة لتعويم
ال ـح ــرك ــة ،ك ـم ـف ــاوض «م ــدن ــي» لـحـجــز
مكان لها في املستقبل السوري .كذلك
تـسـتـفـيــد ال ـح ــرك ــة ،م ــن ت ـعــامــل إيـ ــران
مـعـهــا ك ـقـ ّـوة م ــوج ــودة بــاألمــر الــواقــع،
ّ
خصوصًا في ما يتعلق باملفاوضات
حــول الفوعة وكفريا والــزبــدانــي ،ومن
الروابط التي تحتفظ بها الجمهورية
اإلس ــام ـي ــة م ــع ب ـعــض ال ـح ــرك ــات ذات
األب ـ ـعـ ــاد اإلخ ــوانـ ـي ــة ك ـح ــرك ــة ح ـمــاس
و«ح ــزب الـحـ ّ
ـريــة والـعــدالــة» فــي مصر،
علمًا بأن هناك شبه ابتعاد إيراني عن
مفاوضات األستانة.
وت ـق ــول امل ـص ــادر إن «الـضـجـيــج حــول
مـســألــة ان ــدم ــاج ال ـف ـصــائــل ،وال ّ
سيما
ال ـ ّـسـ ـج ــال داخ ـ ــل أحـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام ح ــول
االنـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــاج مـ ـ ــع جـ ـبـ ـه ــة ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـشـ ـ ًـام
(ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة) ال تـعـكــس حـقـيـقــة،
االخ ـت ــاف الـفـقـهــي أو ال ـع ـقــائــدي بني
الـتـنـظـيـمــن ،ال ـت ــي ت ـك ــاد ت ـك ــون روح ــا
ّ
واحـ ـ ـ ـ ــدة» ،مـ ــذكـ ــرة بـ ـك ــام أب ـ ــو مـحـمــد
ال ـج ــوالن ــي ف ــي مـقــابـلـتــه األخـ ـي ــرة مع
قناة «الجزيرة» ،عن أن مقاتلي «أحرار
ال ـش ــام» ه ــم ب ـق ـيــادة «ال ـج ـب ـهــة» ،حتى
ولــو قـ ّـررت الحركة قتال «النصرة» أو
ّ
فك االلتصاق عنها .وبحسب املصادر
ّ
ّ
املـعـنــيــة فــي امل ـف ــاوض ــات ،ف ــإن «أح ــرار
الشام اإلخوانية تهدف ّمن خلف هذا
الـسـجــال إل ــى إي ـهــام صــنــاع ال ـقــرار في
الغرب بوجود اختالف عن (النصرة)،
م ــن دون أن ي ـكــون ذل ــك واق ـع ــا فـقـهـ ّـيــا
أو فـكـ ّ
ـريــا ،بعد أن غـ ّـيــر إخ ــوان سوريا
استراتيجيتهم منذ ثمانينيات القرن
املاضي وانتقلوا من التنظيم العلني

ّ
تظهير دور «أحرار الشام» في وادي بردى يرتبط بمفاوضات األستانة (أ ف ب)

ّ
إلى العمل ّ
وتحولوا إلى عصب
السري
ّ
السلفية الجهادية في العالم» .وتذكر
امل ّـص ــادر ب ـمــا قــالــه الــرئ ـيــس ال ـســوري
بــشــار األســد فــي مقابلته مــع صحيفة
«الـ ــوطـ ــن» امل ـح ـل ـيــة ف ــي ت ـع ـل ـيــق ح ــول
ّ
حـ ـم ــاس ،م ــؤكـ ـدًا أن س ــوري ــا دعـمـتـهــا
«ليس ألنها إخــوان ،بل ألنها مقاومة،
ّ
املحصلة أن اإلخونجي
لكن ثبت فــي
في أي مكان يضع نفسه فيه ،يبقى من
الداخل إخونجي إرهابي منافق».
ـط مــوس ـكــو ب ـعــد مــاحـظــاتـهــا
ول ــم ت ـعـ ِ
حــول امل ـسـ ّ
بأنها
علمًا
ـة،
ـ
ح
ـرو
ـ
ط
ـ
مل
ا
دة
ـو
ّ
ستضيف إلى الوفد املعارض ممثلني
ع ــن «م ـنـ ّـصــة مــوس ـكــو» ال ـتــي ي ـعـ ّـد من
أب ــرز وجــوه ـهــا رئ ـيــس ح ــزب «اإلرادة
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ق ـ ـ ــدري ج ـم ـي ــل .ك ــذل ــك لــم
ّ
تـتـبــلــغ دم ـشــق بــائـحــة األس ـم ــاء الـتــي
هندستها تركيا بشكل رسـمــي ،حتى
اآلن .وفيما ال ُيخفى على الدبلوماسية
الـســوريــة امل ـح ــاوالت الـتــركـيــة إلضـفــاء
ال ـجـ ّـو اإلخ ــوان ــي عـلــى وف ــد املـعــارضــة،
تقول مصادر دبلوماسية لـ«األخبار»
إن «الحكومة السورية ّ
عبرت مرارًا عن
أنـهــا ال تضيع الــوقــت بــالـتـفــاوض مع

ّ
أشخاص إنما مع الواقع على األرض،
ولذلك ال مانع لديها من التفاوض مع
ٍّ
أي ك ــان مــن الـســوريــن لــوقــف الـحــرب،
ّ
والوصول إلى الحل الذي يضمن وحدة
سوريا وسيادتها ،على أن يكون هذا
التفاوض سوريًا ـ ـ سوريًا ،وأن يكون
م ــن دون شـ ــروط ،وألجـ ــل ه ــذا الـهــدف
ّ
سـنــذهــب إل ــى األس ـتــانــة» .وأك ــد األســد
في حديث مع عدد من وسائل اإلعالم
الفرنسية في العاصمة السورية قبل
أيـ ــام مـسـتـبـقــا ال ـخ ـطــوة ال ـتــرك ـيــة ،إلــى
أن «دم ـشــق مــا زال ــت تـطــرح تـســاؤالت
عـ ّـمــن سيكون هـنــاك مــن الـطــرف اآلخــر

تحاول تركيا تظهير ً
اإلخوان المسلمين بديال
من تنظيم «داعش»

ّ
(ف ــي املـ ـف ــاوض ــات)» ،م ــؤك ـدًا اسـتـعــداد
بــاده للمشاركة في جولة املباحثات،
والتفاوض «من دون حدود» باستثناء
«القضايا الدستورية» التي «يقررها
الشعب».
ُ
وتلقي مـعــارك مدينة الـبــاب ،مخاوف
مــن املـطــامــع الـكــامـنــة خـلــف االن ـخــراط
ّ
ال ـت ــرك ــي ف ــي ال ـ ّـس ـع ــي ل ـح ــل س ـيــاســي،
ّ
بحصة ميدانية وسياسية
والطموح
ّ
في الحل السوري ،عبر منح الجماعات
اإلخــوانـيــة منفذًا إلــى الــدولــة السورية
ً
ـا ،ك ـمــا ي ـ ـ ّ
ـروج رئ ـيــس املـكـتــب
مـسـتـقـبـ
ال ـ ّس ـيــاســي ف ــي «أحـ ـ ــرار ال ـش ــام» لبيب
ال ــن ـح ــاس .فـفـيـمــا تـضــع تــركـيــا نصب
أع ـي ـن ـهــا ال ـخ ـط ــر ال ـ ـكـ ــردي ،م ــع قـنــاعــة
ب ـص ـعّ ــوب ــة ال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوراء فــي
م ــا حــق ـقــه األكـ ـ ــراد بــالــدعــم والـحـمــايــة
األمـيــركـيــة حـتــى اآلن مــن سـيـطــرة في
ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ،تـعـمــل أن ـق ــرة على
األميركيني لوقف الدعم الكردي،
ابتزاز ً
م ــوحـ ـي ــة بـ ـن ـ ّـي ــة االل ـ ـت ـ ـحـ ــاق ف ـ ــي رك ــب
التحالف االستراتيجي مع روسيا ،وال
ّ
سيما بعد التلميحات األخـيــرة حول
قــاعــدة «أن ـجــرل ـيــك» .فــي وق ــت تحرص

العراق

«الحشد الشعبي» سيدخل إلى تلعفر
نور أيوب

مـ ــع اق ـ ـتـ ــراب ال ـ ـقـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة مــن
ح ـســم امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة م ــن مـعــركــة
األحياء الشرقية في مدينة املوصل،
بــدأت قــوات «الحشد الشعبي» ّ
العد
التنازلي إلطالق «املرحلة السادسة»
من عمليات القاطع الغربي ملحافظة
نينوى.
وعـلــى صعيد املــوصــل ،فــإن املرحلة
الـثــانـيــة مــن عملية تـحــريــر األح ـيــاء
الشرقية قد وصلت إلــى خواتيمها،

ّ
إذ يـ ــؤكـ ــد املـ ـتـ ـح ـ ّـدث ب ــاس ــم «ج ـه ــاز
مكافحة اإلره ــاب» صـبــاح النعمان،
ّ
أن «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة ت ـم ــك ـن ــت مــن
استعادة  %80من األحياء» ،الفتًا في
حديثه لـ «األخـبــار» إلــى أن «املرحلة
ستنتهي في غضون أسبوعني ّ
كحد
أق ـص ــى» ،إال إذا وق ــع أم ـ ٌـر طـ ــارئ ،أو
ّ
ُ
ـرقــل التنفيذ ألمــر متعلق بسالمة
عـ ِ
املدنيني.
ّ
وتمكنت قوات «الشرطة االتحادية»،
َّ
أم ــس ،مــن اسـتـعــادة حــيــن جديدين
ف ــي امل ـق ـط ــع الـ ـش ــرق ــي ،ه ـم ــا ال ـس ــام

وال ـس ــاه ــرون ،فـيـمــا «ت ــواص ــل ق ــوات
أخرى مهماتها في املقطع الغربي»،
ال ـ ــذي ُي ـن ـت ـظــر أن ت ـط ـلــق الـعـمـلـيــات
استعادة األحياء الشرقية.
هناك فور
ّ
ٌ
مصدر مطلع
أما في تلعفر ،فيلخص
املـشـهــد بكلمتني« :الـحـشــد الشعبي
فــي طريقه إلــى املــديـنــة» فــي املرحلة
السادسة من عمليات غربي املوصل.
ويـ ـ ـ ــروي املـ ـ ـص ـ ــدر ،فـ ــي ح ــدي ـث ــه إل ــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «ال ـف ـي ـتــو ال ـ ــذي كــان
مــوضــوعــا عـلــى مـشــاركــة الـحـشــد لم
يعد قائمًا» ،إذ «بات األمر بملعبنا».

وأض ـ ــاف أن «بـ ـغ ــداد بــاتــت مقتنعة
ب ــذل ــك» ،إث ــر إصـ ــرار ع ــدد م ــن ال ـقــادة
امليدانيني على رئيس الــوزراء حيدر
العبادي بأن «إيكال املهمة لهم باتت
ضرورة ملحة».
ل ـكــن الـ ـعـ ـب ــادي ،ال ي ــري ــد أن «يـكـســر
مــوق ـفــه ال ــراف ــض ب ــدخ ــول ال ـح ـشــد»،
فـعـمــد إل ــى ت ـفــويــض ق ــائ ــد عـمـلـيــات
«قــادمــون يــا نـيـنــوى» الـفــريــق الركن
عـ ـب ــد األمـ ـ ـي ـ ــر ي ـ ــارالـ ـ ـل ـ ــه ،ل ـل ـت ـف ــاوض
ّ
م ــع ق ـي ــادة «ال ـح ـش ــد» ووضـ ــع خــطــة
إلت ـم ــام امل ـه ـمــة .وأف ـض ــت املـبــاحـثــات

ب ــن الـجــانـبــن إل ــى ان ـت ــداب فصائل
«املـقــاومــة الـعــراقـيــة» وإيكالها بتلك
امل ـه ـم ــة (ف ـي ـل ــق بـ ـ ــدر ،ع ـص ــائ ــب أه ــل
ال ـ ـحـ ــق ،كـ ـت ــائ ــب حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ح ــرك ــة
الـ ـنـ ـجـ ـب ــاء) ،ل ـت ـم ـت ـع ـهــم بــال ـجــاهــزيــة
واإلمكانات لدخول املدينة وخوض
ح ــربـ ـه ــا ،ع ـل ــى أن ت ـس ـن ــاده ــا قـ ــوات
تركمانية ،مــن أهــالــي تلعفر ،تابعة
ل ـق ـيــادة «ال ـح ـشــد» وف ـصــائــل أخ ــرى.
وعن املرحلة السادسة ،يشير املصدر
إلــى أنها ستشمل تلعفر وأطرافها،
ومحاولة «االقتراب قدر املستطاع من

