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یادي این جنبش شباهت زگردد.میباز»اصالحیگري سلفی«گري در سوریه به پایان قرن نوزدهم و اصطالحاً ریشه هاي جنبش سلفی
ه براي پرور بود کروشنگر و اندیشهنبشیجدرواقع اصالحی مصر داشت که شیخ محمد عبدو آن را تأسیس کرده بود؛ گري سلفیبا 

هاي جنبش مذکور در آن زمانترین چهرهمانده از دوران عثمانی شکل گرفت. از برجستهجاندگی بهمارویارویی با استبداد و عقب
از هاي زیادي ها و جمعیتنام برد. گروه»رضارشیدمحمدشیخ«و »القاسمیالدینجمالشیخ«، »الکواکبیالرحمنعبدشیخ«توان از می

تأسیس شد و نیز 1924که در سال »الجمعیۀ الغراء«نمودند. نقش مهمی را ایفا در حیات سیاسیوآورده درون این جریان سر بر 
آن را ایجاد کردند، از 1القاسمی)الدینجمال(یکی از شاگردان شیخ»بهجت البیطار«و »مظهر العظمۀ«که »جمعیۀ التمدن اإلسالمیۀ«

اریخی جریان تهايبزرگان و شخصیتگري سنتی (محافظه کار) به تأثیر از خالف جریان سابق، این جنبش سلفیهاست. برترین آنمهم
ید خود گري سنتی، احیاء و فعالیت جدپدید آمد. سلفی»الوهابعبدبنمحمدشیخ«ها و بعد»إبن قیم الجوزیۀ«و »تیمیۀإبن«سلفی مانند 

عیدمحمدشیخ«و شاگردش »األرناؤوطالقادرعبدشیخ«، 2)1999-1914(»األلبانیالدینناصرمحمدشیخ«ن را در سوریه مدیو
گري لفیهاي جریان س، به انتشار دعوت و اندیشهزدگیسیاستکردند و بدون میاست. اینان در چارچوب شرع و قانون فعالیت»العباسی

ي سوم در سوریه شکل گرفت، در ي دههوریه از دل گروه اإلخوان المسلمین برآمد که در نیمهگري جهادي در سپرداختند. اما سلفی
در سال »حماة«آن انتخاب شد. پس از شورش رهبربه عنوان »السباعیمصطفی«موجودیت آن رسماً اعالم گردید و 1945سال 

هاي مؤسسین آن متفاوت دیدي را تأسیس نمودند که با رویکردي ج، جبهه»حدیدمروان«، تعدادي از اعضاي این گروه به رهبري 1964
و »السباعیمصطفی«توان به میهاي شاخص آندادند. از چهرهمیآمیز را براي دستیابی به قدرت ترجیحبود؛ زیرا اینان روش صلح

را به سوریه اوبود و تمایل داشت از وي قطب در مصر، متأثر حدید در خالل پژوهش سیدن اشاره نمود. مروا»العطارعصامشیخ«

26/5/2013عبدالرحمن الحاج، السلفیۀ و السلفیون فی سوریۀ، من اإلصالح إلی الجهاد، پژوهشگاه الجزیرة، 1
اي تهیدست و پایبند به دین و نیز مذهب حنفی پرورش یافت. اش به دمشق مهاجرت کرد. وي در خانوادهبه همراه خانواده1922سال در آلبانی متولد شد و در 1914األلبانی در سال الدینمحمدناصر2

ۀ رق العربی، در: عبدالغنی عماد (ناظر) الحرکات اإلسالمیرضا آن را منتشر می کرد. مراجعه شود به: محمد أبورمان، السلفیۀ فی المشي المنار آغاز شد که رشیدو دیدگاه سلفی وي با آشنایی وي با مجلهاندیشه
1160)، ص 2013، (بیروت، پژوهشگاه الوحدة العربیۀ، 2فی الوطن العربی، ج
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کلِاین مسیر تالش نمود تا رهایی از فاجعه و مصیبتی مانند حزب بعث است و در معتقد بود که جهاد، تنها راه. مروان3منتقل کند
ند. خوان المسلمین آماده شونظامی براي اإلبا قدرت و نیز ایجاد بازويبراي رویارویی تا اإلخوان المسلمین را متقاعد سازد تشکیالت

خالل ازها شد؛ این درگیري»فتح«ي درگیري و نبرد با جنبش فلسطینی وي در این زمینه موفق نشد و به همراه شاگردان خود آماده
ست تواناو. در آنجا صورت گرفت) 1970-1968اردن (ي غورمنطقهدر »الشیوخ«هاي نظامی موسوم بهپایگاهفعالیت مسلحانه در 

شد، آماده کند.مینامیده»الطلیعۀ المقاتلۀ«که تشکیالت 4اشاولین گروه خود را براي تشکیالت جهادي
اد و ي هفتهادانست. دههمینبرد مسلحانه) را تنها راه تغییریا ي جهادي در سوریه بود که خشونت (اولین تجربه،تشکیالتاین

که بودحاکم نیز به آن پیوست) و قدرت 1980ي مسلحانه میان این تشکیالت (که اإلخوان المسلمین در سال هاهشتاد شاهد درگیري
عۀ لطلیي اتوان گفت تجربهمیپایان یافت.بسیاري هاي اسالمی ظهور جریاناب، 1982(قتل عام) حماة در سال پس از حادثهنهایت در

حدید را پسمروانگري جهادي معاصر، شیخآورد. سلفیي جهادي در سوریه فراهم هاي مناسبی را براي ظهور جنبشالمقاتلۀ، زمینه
هاي جهادي نقش داشت. باید گفت بیشتر جهادگران سوري که به گیري جریانداند که در شکلمیقطب دومین شخصیتیاز سید
ي جربهي تهاترین چهرهالطلیعۀ المقاتلۀ شکل گرفتند. یکی از برجستهتشکیالت ي سایهدر،شدندمیانههاي مختلف جهاد رومیدان
.5ي جهادي در افغانستان، الجزایر، عراق و سوریه مبدل شدهاپرداز جنبشها به نظریهکه بعداست»السوريمصعبأبو«حدید مروان

و اسالم پویاي هشتاد و نود توانست حضور هاو پیروزي در این رویارویی، در خالل دهه1982پس از حوادث حماة نظام سوریه
نیز توسل به زور؛ اول: اقدامات سرکوبگرانه و نسبت دادتوان به دو عامل اصلی میاقل برساند. این امر راي جهادي را به حداندیشه

می از سوي اسالکاتبها و متحریک شخصیتاینکه:ویژه یاران و موافقان گروه اإلخوان المسلمین و دومبهپویاعلیه منتسبان به اسالم 
کار اجتماعی تربیتی وتبلیغی،ي سیاسی شده و بر موضوعات هانظام براي برپایی جریان اسالمی بدون خشونت، سبب دوري از فعالیت

، »شونتگري بدون خسلفی«سعید و مکتب وي جودتوان به افراد زیر اشاره کرد: شیختمیهاترین این شخصیتنماید. از مهممیتأکید

(دمشق: مرکز 1حزاب و الحرکات و الجماعات اإلسالمیۀ، جدراج (سردبیران)، األباروت و فیصلجمالباروت، سوریۀ: أصول و تعرجات الصراع بین المدرستین التقلیدیۀ و الرادیکالیۀ، در: محمدجمالمحمد3
.269) ص 2006عربی تحقیقات استراتژیک، 

.578) ص 2012سعود المولی، الجماعات اإلسالمیۀ و العنف، موسوعۀ الجهاد و الجهادیین، (دبی: پژوهشگاه المسبار، 4
.329-326)، صص2009الساقی، چاپ دوم، رات الباري عطوان، القاعدة و التنظیم السري، (بیروت، انتشاعبد5
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»القبیسیات«) (جنبشي سلفی بود و نیز گروه هابرابر دیدگاهدر»فقه صوفی سنتی«البوطی که مدافع سرسخت رمضانسعیدمحمدشیخ
. ندپرداخت، به طور گسترده به فعالیت »بشار األسد«آمدن کارکه پس از روي

(مانند ندي جهادي در برخی جوانان سوري نقش داشتي نود رخ داد، بار دیگر در احیاي اندیشهکه در دههرویدادهاي مهمیاما 
). در پی اینچچني األفغان العرب، جنبش مقاومت اسالمی حماس، جنبش جهاد اسالمی در فلسطین، حزب اهللا لبنان و جنگ تجربه

ي ایتتشکیالبطبدون اینکه هیچ ر،ها متأثر بودندبه جهاد پرداخته و از این تجربهي سلفی کوچکی ایجاد شدند کههاگروهحوادث، 
. 6باشدموجود میان آنها 

ز ابا تأثیري نود قرن گذشته هیچ فعالیت جهادي را تجربه نکرد. گروه هاي جهادي کوچکی که سوریه در خالل دههاین، وجود با
ي فعالیت ادامهکانما،را نیافتند. بنابراین بیشتر منتسبان به آنهاعامیو مقبولیت استقبال مردمیهیچ ،جهاد ایجاد شدندجهانیي اندیشه

ي جهاد هابه جبهه1998در فوریه»عالمیۀ لقتال الیهود و الصلیبیینالجبهۀ اإلسالمیۀ ال«پس از تأسیس وخود را خارج از سوریه دیدند
. 7) پیوستندچچندر جاي جاي جهان (مانند بوسنی و آزاد

هاي جهادي تازه تأسیس را هاي اسالمی سخت گیري کند و گروهبر جنبشکردمیتالشدستیابی به قدرتنظام سوریه از آغاز
هايسازيزمینهتغییر یافت. در خالل به طور کامل2003ي آمریکا به عراق در سال حملهآغازریشه کن نماید. اما این شرایط با 

جمله با عناوین مختلفی ازپذیرش آنانسازي جهادگران براي جنگ در عراق و سوریه به سبب آمادهيآمریکا براي حمله به عراق، فضا
دیدگاه و تعامل که دررسکوالینظامبراي تعبیر. این هاي مسلمان، متشنج و ناآرام بودمباح دانستن نبرد با تسلط غرب کافر بر سرزمین

، عموم 2003مارس26، مفتی سوریه در »أحمد کفتارو«. براي مثال ، جدید و نامأنوس بودرفتمیبا موضوع دین، تندرو به شمارخود 
و آمریکاییمبارزان جمله عملیات استشهادي علیه از، ممکن براي شکست دشمنيهاراهمسلمانان را به جهاد و استفاده از تمامی 

تکرار 2003ژوئن13ي نمازجمعه در تاریخ البوطی این دعوت را در خطبهرمضانسعیدمحمد. شیخ8انگلیسی صهیونیست فراخواند

.45هاي استراتژیک)، ص(لندن، مرکز ارتباطات و پژوهش2010-2000عبدالرحمن الحاج، الدولۀ و الجماعۀ: التطلعات السیاسیۀ للجماعۀ الدینیۀ فی سوریۀ 6
.388) ص2011ؤلفین، اإلخوان المسلمون فی سوریا ممانعۀ الطلئفۀ و عنف الحرکۀ، (دبی: پژوهشگاه المسبار، چاپ دوم، رزان زیتونۀ، اإلسالمیون السوریون و غوایۀ الجهاد فی العراق، در: جمعی از م7
.340همان، ص8
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گاه مانند اوضاع آن زمان کشور اسالمیِعلل وجوب آن هیچکهتشویق نمودیبه جهاد واجبآوردنکرده و جوانان مسلمان را به روي
. 9نشدمطرحعراق 

ي سوریه تأسیسرا در چندین منطقهپشتیبانی و امدادهاي توانستند پایگاه2005-2003هايهاي جهادي کوچک در سالاین گروه
لنی ها که به صورت تقریباً عاجتماعی بود را برگزیدند. این گروهمقبولیتداراي،ي جهاديو از آن میان، پایگاهی که براي اندیشهودهنم

از خارج جنگی کهيهاگروهآمد ورفتتسهیل دروي بسیج کردن مبارزان سوريکردند، وظیفهمیفعالیت"لجان نصرة العراق"با عنوان 
هاي خیریه هاي مالی (بالعوض) از جمعیتکمکآوري شده، باید جمعموارد گفته عالوه بر .آمدند را برعهده داشتمیسوریه به عراق

. 10را نیز اضافه کردهاتاروسحومه واز مساجدیا
بسیاري از تبدیل نمود. براي رفتن جهادگران به عراق، سوریه را به گذرگاهی امن2003توان گفت شرایط جنگ عراق در سال می
ی آمریکایي نیروهاي مبارزهکه در دانستمیعامل منفعتیرا (از آنجا) جهادگران شدنروانههستند که نظام سوریه، آنحاکی از شواهد

ي آمریکا که در آن زمان تحقق ثبات امنیتی در عراق . عالوه بر اینها ایاالت متحدهبا جهادگران و تشکیالت القاعده در عراق وجود دارد
. در پیش گیردارتباط و همکاري با نظام سوریه را براي تحقق این امر ناچار بود راه،کردمیرا دنبال

المللیِتا از انزواي بینخوبی در کنترل خود درآوردالقاعده و جهادگران را بهتوانست2008-2005هاينظام سوریه در سال
هاي اربراي کاستن از فشی، بهایی بود کهو همکاري اطالعاتایجاد محدودیتجهادگران، گیري برسختد. رهایی یابتحمیل شده بر خود 

ز دیدگاهابنابراین نظام سوریه انجامید؛یک منافع میان تشکیالت القاعده و نظام سوریه . این امر به جدایی و تفکپرداخت نمودآمریکا 
.11پنهان به دشمنی آشکار تبدیل گردیدجهادگران و تشکیالت القاعده از دشمنی 

الحاج، السلفیۀ و السلفیون.9
.203-202)، صص2012ي سیاسی، هاجمال باروت، العقد األخیر فی تأریخ سوریۀ: جدلیۀ الجمود و اإلصالح (دوحه/ بیروت: مرکز عربی پژوهشمحمد10
مراجعه شود به:.7/6/2012ي سیاسی، هابراي آگاهی بیشتر از این موضوع مراجعه شود به: التفجیرات فی سوریۀ، هل فتحت مرحلۀ جدیدة؟ مرکز عربی پژوهش11

http://www.dohainstitute.org/release/87a0af3d-1508-4c88-8176-73c18e0ac6f9
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ي القزاز را مورد طقهکه یکی از مراکز امنیتی در منشاهد انفجاري انتحاري بود 2008سپتامبر 27در این میان، دمشق پایتخت سوریه در 
. 13دانستندمی. مقامات سوري، گروه جهادي وابسته به تشکیالت القاعده را عامل این انفجارها12هدف قرار داد

زیرا در پرورش نسلی جدید از جهادگران سوري ،ي عراق پیامدهاي مستقیم خود را بر جریان جهادي در سوریه گذاشته بودتجربه
الغادیۀأبو«ملقب به »درویشسلیمانخالد«ترین آنها یان از نام هاي رهبران سوري سخن به میان آمد که برجستهنقش داشت. در این م

، از حیث از کل جهادگران%13ي مبارزان (نیروهاي بسیج شده) در عراق نیز باید گفت که سوریه با حدود . درباره14است»السوري
ها . بیشتر آنندامنتشر نموده2007جهادي در سال هايانجمنهایی است که این رقم براساس گزارش؛ي دوم قرار داشتدر مرتبهشمار

. 15به سوریه بازگشتند و در انقالب سوریه نقش چشمگیري داشتند،نشینی فعالیت جریان جهادي در عراقپس از عقب

جبهۀ النصرةپیدایشروند: هاتالقی اندیشهاول: 
آمیز بود، مسائلی و نیز روش آنها که مبتنی بر جنبش مردمی صلح2011هاي عربی در تونس، مصر و یمن در سال پیروزي انقالب

موفقیتویژه راه و روشی که براي محقق کردن این تغییر الزم و ضروري است، ایجاد نمود. پس از ي جهادي و بههاجریانپیرامونرا 
، دالیل و توجیهاتنداهخود وضع کردصدر اصولها درآمیز که این جریانمفهوم جهاد خشونتتغییر،ایجادآمیز در جنبش مردمی صلح

هاي انقالب.16از دست داد،استجاهلیهاي استبدادي که هدفش سرنگونی نظام»کودتایی-انقالبی«ايایدئولوژيخود را به عنوان

:28/8/2012ي الشرق األوسط، تفجیر دمشق: السیارة المفخخۀ إستهدفت مجمعاً لإلستخبارات، روزنامهسعاد جروس، 12
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626&article=488579#.Uac5TEA3DBs

:7/11/2008أحد الممولین، سانا، إعترافات منفذي العمل اإلرهابی فی القزاز، اإلنتماء لتنظیم فتح اإلسالم... تیار المستقبل 13
http://sana.sy/ara/2/2008/11/06/200295.htm

:25/6/2005ي اردنی الغد، أحد أبرز قادة تنظیم القاعدة فی العراق، مجله"الغادیۀأبو"محمد أبورمان، مقتل سلیمان خالد درویش 14
http://www.alghad.com/index.php/article/27244.html

.53، در: جمعی از نویسندگان، اإلخوان المسلمین، ص"أبومصعب السوري و الجیل الثالث من السلفیین الجهادیین"طل الشیشانی،مراد ب15
17/12/2012-15ات سیاسی، جیوستراتیجیۀ فی سیاق الثورات العربیۀ، دوحه، مرکز عربی تحقیق"ي تحقیقی ارائه شده در کنفرانس حسن أبوهنیۀ، القاعدة و ثورات الربیع العربی، برگه16
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يبارهو نیز در17تشکیالتمحوریت یا عدم محوریتي و تشکیالت القاعده، دربارهگريجهادي سلفیهاي بهار عربی در محافل جریان
انند م»األنصار«ي ویژه پس از ظهور پدیدهبهانجامید؛هاي فکري به نابودي بحث و جدال،فعالیت مردمی به جاي گروهیمرکز برت
ي عربی و گرایش به سويهادر کشور مالی. اما تحوالتی که بر روند انقالب»جماعۀ أنصار الدین«در تونس و »جماعۀ أنصار الشریعۀ«

هبار دیگر برو کرد و روبهچالشالت القاعده را بار دیگر با ي جهادي و تشکیهالیبی و سوریه وارد شد، جنبشهاي نظامی درگروه
رونق بخشید.المللی ي بینهاو دیگر طرح»آمیزجهاد خشونت«مفهوم 

ترین و به تقلید از ابزار، روش و مهمپرداختهآمیز انقالب سوریه ني اعتراضات صلحآغاز و یا مرحلهيمسئلهي جهادي بههاجنبش
هاي جهادي و روش آنها همخوانی ورزیدند که عبارت است از آنچه با تفکرات جنبشمیهاي عربی اهتماماصول دموکراسی دیگر انقالب

نداشت.
ي جهادي و انقالب هامیان جریانهاتالقی اندیشه،18إستراتیجیۀ الحرب اإلقلیمیۀ علی أرض الشامخود يچهمحمد در کتاببنهللاعبدا

نها تحول افکار و تبدیل آ،طی سال گذشتهخودو شیرین تلخرویدادهايي عربی از رهگذر هاگوید: ملتمیسوریه را توصیف کرده و
المللی ناي و بیمنطقهافکارها براي ترین انقالبترین و جذابترین، حساسدر یکی از مهمهماهنگی با یکدیگر،نیز و نوعی سنت،به

ش از پیدر یک دهه و انديي اقدامات نظامیبه وسیلهویژه تشکیالت القاعدهکه جریان جهادي و بهندرسیدتالقی اهدافیيبه نقطه
. 19داشتتقابلالمللی با منافع عظیم بیناگرچه این امربرگزیده بودند؛ي فاسدهابراي لزوم سرنگونی این نظامآن

ي به مثابههاي نظامی گروهایني جهادي بود.هاي تحول مهمی براي جریاننقطههاي نظامی،توسط گروهانقالب در دست گرفتن
دند؛ یعنی ه بود، تغییر داآن افزایش یافتي و گسترهدر رویارویی با خشونت نظامی که شدت ارهاي جهاديجایگاه جنبشکه ندپلی بود

ي جهادي ها. بنابراین جریانبه جاي اینکه در موضوع مشارکت، عنصري نامطلوب تلقی شوند، به عنصري بسیار مطلوب تبدیل شدند
یی صورت گرفت کههامر از رهگذر تحقیق و جستجو  براي محیطاین ا؛یا ساخت را شروع کردندهاي تیمی)تأسیس (خانهي مرحله

.896، ص2004عبدالحکیم)، دعوة المقاومۀ اإلسالمیۀ العالمیۀ، ترین موافقان عدم محوریت تشکیالت القاعده است. مراجعه شود به: أبومصعب السوري (عمرشیخ أبومصعب السوري از برجسته17
ها و عناصر جبهۀ النصرة در حلب و إدلب دیده شده است.ي تحقیق از مبارزان سوري به همراه رهبرينتیجههاي جهادي به طور گسترده منتشر شد و براساساین کتاب در انجمن18
:2012عبداهللا بن محمد، إستراتیجیۀ الحرب اإلقلیمیۀ علی أرض الشام، 19

http://jalnosra.com/vb/showthread.php?t=480
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ا یاعزام نموده ها به این محیطی راکوچکهايمجموعهو ها پرداخته ، به شناسایی آنبراي نفوذبودند، سپسي جهادياندیشهپذیراي
20هاي پیشین اقدام کردند.مجموعهسازيفعالبه 

ي انقالب وجود دارد که در راهبرد و استراتژي نظام ي جهادي و ادغام آنها در معادلههادن جنبشکرعامل بسیار مهم دیگري در وارد
. 21هاي مکرر نظام از آغاز انقالب، آزاد شدندبا عفوي سوریه هاشود. بسیاري از جهادگران بازداشت شده در زندانمیگرجلوه

ترین روش درگیري با نظام شاهد تغییري اساسیفتن نبرد مسلحانه به عنوان اصلیگرپیشسوریه با درانقالب 2012در ابتداي سال 
ي جهادي، قانونی بودن آنها و فعالیت در صفوف هاهایی فراهم شد که حضور گروهدر روند خود بود و آن عبارت است از اینکه دستاورد

: 22ها عبارتند ازترین این دستاوردشمرد. مهممیزیانقالبیون را جا
حاصلی ي بیي سلفی و جهادي دربارههاگروهسازي با طرحآمیز: این متقاعدسازي بسیاري از معترضین به بیهودگی نبرد صلحمتقاعد-1

. بنابراین 23مشروع جلوه دادام، قانونی و خویی نظویژه با افزایش دشمنی و درندهحضور آنها را بهنتیجهکه درهمراه بودآمیز نبرد صلح
.»دفع مهاجمان و دشمنان«اي فقهی توجیه کرد که عبارت است از:وجود خود را با قاعده

پیمانی با هم«شدگان غیرنظامی منجر به الملل در کنار افزایش میزان کشتهي بیننظامی: احساس ناکامی جامعهيعدم مداخله-2
. 24به عنوان عامل اصلی در مبارزه با نظام شد»ي جهاديهاگروه

نصر عي دینی میان موافقان انقالب نقش داشت. از آنجا بود کههاسخنرانیافزایشعام قومی نظام، در کشتار و قتلر قومی:کشتا-3
شد.نمیه رعایتها دیگر مانند گذشتگروهاین ي هاخطابهدراندیشیاحتیاط و مصلحت

ي آغازین جبهه مراجعه شود:به بیانیه20
http://www.youtube.com/watch?v=Q3ERodHVHgo

ي الحاووظ و به طور علنی فعالیت کرده و در نزدیکی بیمارستان اطفال بین منطقه2011با اعضا و رهبران جبهه در حلب داشته، می گوید: جهادگران در حلب از ژوئن عالء القاضی که چندین مصاحبه"21
ژوئن صادر کرده بود. پیش از 21را براي تشکیالت خود تأسیس نمودند. اعضاي این تشکیالت غالباً مردم سوریه بودند و شامل حکم عفوي شدند که نظام در تاریخ ي النیرب و الشعار، پایگاهیمنطقه
اي است که پژوهشگر ما با عالء القاضی داشته است. . این سخن بر اساس مصاحبه"، تعداد آن ها به صد نفر می رسید2012ها در سال ها و نیز یمنیها، افغانشدن سعوديروانه

.256-253)، صص 2013عربی تحقیقات سیاسی، براي فهم بیشتر این موضوع مراجعه شود به: عزمی بشارة، سوریۀ: درب اآلالم نحو الحریۀ: محاولۀ فی التأریخ الراهن، دوحه/ بیروت: مرکز22
.131، ص 12ي ریۀ، مجموعۀ األزمات الدولیۀ، گزارش الشرق األوسط، شمارههل هو الجهاد؟ المعارضۀ األصولیۀ فی سو23
همان.24
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هاي ارتباط یی براي اعالم جهاد بود که در تظاهرات و ابزارهاتشاهد دعو2012: سوریه در ابتداي سال يي جهادهافراخوان-4
الجوالنی، مسئول کل محمدبردند. أبومیها براي قانونی کردن حضور خود بهرهي جهادي از این دعوتهاشد. جنبشمیدیدهجمعی 

م جزاي نداشتیگرفت. ما نیز چارهصداي اهل جهاد باال «اینگونه به این موضوع پرداخته است: ي آغازین حزببیانیهجبهۀ النصرة در 
.25»ي خانواده و سرزمین خود بازگردیمبه سوهاي شروع انقالب،و از اولین ماهها را پاسخ گوییم واینکه این دعوت

صادر کرده بود، 2012انویهژ24خود را در آغازیني راه را براي اعالم تأسیس جبهۀ النصرة که بیانیه،ي پیشینهاي دستاوردهمه
فراهم نمود. 

دوم: آیا جبهۀ النصرة تشکیالتی جهادي و سنتی است؟

فکري:منابع -1
ریت ي آنها محوي وي نسبت به همههاالسوري و اندیشهمصعبفکري و ادبیات جهادي جبهۀ النصرة متعدد است، اما تألیفات أبومنابع

ترین آنها عبارتند از:و مرکزیت دارد. مهم
پردازد.میي نسل سوم جهادگرانپردازي دربارهکه در آن به نظریهدعوة المقاومۀ اإلسالمیۀ العالمیۀکتاب -
لطلیعۀ ي ادي پیشین در سوریه به ویژه تجربهي جهاها، وي در این کتاب تجربهمالحظات التجربۀ الجهادیۀ فی سوریاکتاب -

.26نمایدمیاإلخوان المسلمین را ارزیابیوالمقاتلۀ 
نظام سوریه »کفر«ي دربارهالسوري دیدگاه خود مصعبو: أبأهل السنۀ فی الشام فی مواجهۀ النصیریۀ و الصلیبیۀ و الیهودکتاب -

ها، علویون، شیعیان برد که عبارتند از: یهود، صهیونیستمیدر سوریه را نام»دشمنان مشروع جهادي«را بیان کرده و در آن 
دهد: یمیی است که در پایان کتاب ارائهها. شایان ذکر است که نام جبهۀ النصرة برگرفته از یکی از بیانیه27و مذهب دروز

ي آغازین جبهه مراجعه شود.به بیانیه25
:"أبومصعب السوري"ي . براي آگاهی از دستاورد أبومصعب السوري مراجعه شود به پرونده154-143الشیشانی، صص26

http://www.tawhed.ws/a?a=hqkfgsb2
.139الشیشانی، ص27
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د. گردمیي هشتاد در آنجا شکوفا شد و اکنون نیز ان شاءاهللا به آن بازغاز حرکت جهاد از سرزمین مبارك شام بود، در دههآ«
. 28»براي یاري بشتابید،اي برادران جهادگر

ستند و مناسب نی،المللیي بینهاي متغیرجهادي سنتی دیگر در سایههايگروهها و عناصر السوري اعتقاد داشت که پایهمصعبأبو
را »مقاومت اسالمی جهانیهايگردان«ي . به همین سبب اندیشهبه کار گیردي تشکیالتی را هاو شیوههالوبي جهادي باید اساندیشه

مصعب عناصر تشکیالت . أبو29تشکیالت و سازمان مرکزيباشد و نه براساسمیي کوچکهاي جهاد فردي یا گروهمطرح نمود که برپایه
:30کندمیمقایسهزیر را براساس جدول هاگردانسنتی و عناصر 

هاي مقاومتچارت گردانعناصر تشکیالت سنتیارکان
سرنگون کردن حکومت و برپایی حکومت هدف

شرعی.
دفع مهاجمان و دشمنان

دعوت مقاومت اسالمی جهانی.روش تفکر و روش تشکیالت جهادي.روش
هاي جهانی.هدایت مرکزي گردانفرمانده و رهبري مرکزي.رهبري

فرماندهی ویژه براي گردان.
مقاومت بر ضد اشغالگردستورکار تشکیالتطرح

ي ي تشکیالت و برنامهمنابع تأمین سرمایهتأمین سرمایه
هاي آن.هزینه

م آن نیز غنایي ویژه براي گردان که منبع سرمایه
هاي مالی است.و کمک

پیمان با خدا براي جهاد و مقاومت و پیمان در بیعت مرکزي با امیر.بیعت و پیمان
ي گردان.اطاعت از فرمانده

ي جهادي کوچک که در انقالب اواخر سال هاها در فهم چگونگی ظهور جبهۀ النصرة و مکانیزم و عملکرد آن مؤثرند. گروهاین اندیشه
با تشکیالت جهادي معروفی ارتباط نداشته و وابستگی و انتساب خود را به آنها ،فعالیت داشتند (و به جبهۀ النصرة پیوستند)2011

هاي أبومحمد الجوالنی می باشند.هاي عبداهللا بن محمد در تعامل هستند، از آن جهت که گردانهاي جهادي با گردانعبداهللا بن محمد. شایان ذکر است که انجمن28
.1454-1453أبومصعب السوري (عمر عبدالحکیم)، دعوة المقاومۀ اإلسالمیۀ، صص29
همان30
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. براینباشدمیت در برابر مهاجماني تفکر جهاد و دعوت بوده و هدفش مقاومدرباره»هاي جهاديگردان«بلکه عبارت،اعالم ننمودند
ه که اندیشه و ایدئولوژي مشابهاگرداني اینبه گونه اي که همه،جبهۀ النصرة تشکیالتی جهادي و سنتی نبودتوان گفتمیاساس

که عنوان جهاد و هدف مجاهدیني گستردهساختار تشکیالتی خود را متحول کند و آنها را براي تشکیل جبهه ا،داشتند را دربرگیرد
اي جدیدي حمایت کند. در سوریه باشد، با عناصر (عوامل) و اعض

ي تشکیالت قدرت یا کشوري اسالمی به شیوهبرپاییجبهۀ النصرة دید، الجوالنی آغازیني توان به راحتی در بیانیهمیاین موضوع را
ي هایدانکه متشکل از مجاهدان شام در م»جبهۀ النصرة ألهل الشام«بلکه تنها تشکیل ،جهادي در عراق و شمال مالی را اعالم نکرد

؛با کرداي دیگر اجهاد بود را اعالم نمود. الجوالنی همچنین از اعالم انتساب و وابستگی به تشکیالت القاعدة یا هر تشکل جهادي منطقه
ا تمانند تشکل الدولۀ اإلسالمیۀ فی العراق که در ظهور جبهۀ النصرة و یاري آن با نیرو و سرمایه نقش داشت. جبهۀ النصرة این روند را

البغدادي جبهۀ النصرة را منحل و ادغام آن را در تشکیالتی دیگر به نام الدولۀ اإلسالمیۀ ادامه داد تا اینکه أبوبکر2013آوریل 10تاریخ 
دهیم که اعالم بیعت الجوالنی با أیمن میفی العراق و الشام (داعش) اعالم نمود، الجوالنی نیز با این موضوع مخالفت کرد. احتمال

گریز (تدبیر) جبهۀ النصرة در رویارویی با دعوت البغدادي و راه نجات الجوالنی راه ي تنها به مثابه،رهبر تشکیالت القاعدة،لظواهريا
بر این امر تأکید ورزیده و سخنی را با 32عبداهللا نجیب سرورمحمد. شیخ31اسالمی عراق در شرایط سوریه باشددولتاز کپی برداري 

يي جهادي دارد. وهابالد شام و تفاوت آن با دیگر میدانالجوالنی، درك درستی از ویژگی«کند: میاین مضمون از رهبران النصرة ذکر
ر ي خود را بعت بگیرد یا سلطهبیهاگردانخواهد از سایر نمیداند که جبهۀ النصرة در اجراي منافع و احکام شرعی انعطاف دارد ومی

آنها تحمیل کند. الجوالنی در تالش بود مجلس شوراي مجاهدان را براي ممنوعیت انحصار رهبري جبهه در شخصی واحد که همان 
. 33»تأسیس کند،ي تشکیالت جهادي سنتی استفرمانده

:توان موارد زیر را بررسی نمودمی: دررابطه با ساختار تشکیالتی نظامی جبهۀ النصرةساختار تشکیالتی جبهه-2

:9/6/2013الظواهري، ادغام دو جهاد سوریه و عراق را لغو می کند، الجزیرة نت، 31
http://www.aljazeera.net/news/pages/a5a7d33e-3c9f-4706-b070-e358b5e67236

نین با هیئت قانونی حلب ارتباط دارد.وي یکی از شیوخ سوري در شهر حلب و مؤسس جمعیت جوانان و بزرگان نهضت می باشد که در سوریه فعالیت می کند. او همچ32
اي که محقق با شیخ محمد عبداهللا نجیب سرور از طریق اسکایپ انجام داد.مصاحبه33
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تعداد مشخص هر وي کند. مینظامی آن را رهبري و اقدام به عملیات نظامیيیک فرماندهد. نشومینفر تشکیل25-15ها: ازگروه
ستورات رانه و اجراي دشود و بیعت به معناي اطاعت کورکومیبیعت گرفتهنماید. از جانب افراد گروه براي فرماندهمیمجموعه را تعیین

.34بدون چون و چراست
نام دارد ي رزم (میدان)ه فرماندهکند کمیاست. فردي آن را رهبريمتفاوت200-100د و تعداد آنها از ني متفاوتی دارها: نامهاگردان

ها را تحت نظر دارد تا مبادا امکانگروهکند. وي اقدامات فرماندهان میي وابسته نظارتهااي بر فعالیت گروهراساس تقسیم منطقهو ب
ي شود. فرمانده از حاشیهمیبیعت گرفتهي امیر رزمها برا. از فرماندهان گروه35دست دهدبرنامه یا انحرافمبادرت به اقدامات بی

ان مات عظیمی که به فرماندههماهنگی دارد، به استثناي عملیات و اقدات میدانکه با تحوالبرخوردار است یی هاگیريآزادي در تصمیم
.36گرددمیمناطق باز

باشند. فرماندهان مناطقمیهادر سطح استانتبلیغیو يي نظامی، امدادهافرماندهان مناطق: برخی از آنها عرب بوده و مسئول فعالیت
د رجوع به مجلس شوراي مجاهدیناز اختیارات نظامی وسیعی، به جز تصمیمات اصلی و مهم برخوردارند. در این موارد آنها نیازمن

باشند. می
ی،البغدادي، أبوعلی العراق،الظواهري (عضو ناظر)،ترین آنها الجوالنیشود که سرشناسمیعضو تشکیل12مجلس شوراي مجاهدین: از 

. 37باشندمیدیگر افرادالعدنانی و أبوماریۀ العراقی و أبومحمد
در پذیرش عضویت و انتساب اعضاي جدید (األنصار) این جبهه براي همگان آزاد نیست و آن: عضویت در عضویت در جبهۀ النصرة-3

گیرد:مییکی از این دو روش را درپیش

مصاحبه با هانی أحمد، یکی از اعضاي تیپ اإلسالم در منطقۀ الباب حلب.34
الرحمن المصطفی در الغوطۀ الشرقیۀ، سامر أحمد در اردوگاه الیرموك، عبدالرحمن البکار در اند.مانند: عبدنصرة مشارکت داشتهها با جبهۀ الآمده که در جنگدستها و اطالعات از برخی مبارزانی بهگواهی35

در معرة النعمان."أبو البراء"ي حماة و حلب، الحاج البکري در حومه
اطالعاتی که از شیخ عبداهللا نجیب سرور به دست آمده است.36
اي در حلب (از معرفی وي معذوریم).ها از طریق واسطهآمده از مصاحبهدستاطالعات به 37
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دینی و توجیه جهادي براي مدت حداقل دو آمادگیاول: کاندیداتوري و کسب اعتبار و تأیید: شرط است که نامزد عضویت به دروس 
. پس از آن نیز باید از جانب دو عضو جبهه که به پایبندي و نظم شودي خود برخوردار منطقهنظرانصاحبو از موافقت ودهماه پایبند ب

شود. میجنگی انجام، عملیات آزمایشیها یا آموزش موقتدهند، تأیید شود. سپس براي اعزام وي به جبههمیوي شهادت
ي شهرت جنگی و حضور چشمگیر فرد است. پیوستن به جبهۀ النصرة، هدف بسیاري از مبارزان است. براي دوم: گزینش، که در نتیجه

شود و در گذشته مختص به مینامیده»الشیخ سلیمان«مثال، در نزدیکی دارة عزة در حلب، پادگانی وجود دارد که اکنون پادگان 
ز بینند. پس امیها مبارز در آن آموزششود و هر هفته دهمیهاي عقیدتی و نظامی برگزارآن نشستدراکنوننظامی بود.تحقیقات

اي از مهاجرین . عده38گزیندمیبرنیز این جبهه گروه مبارز را انتخاب کرده و آنها را براي ملحق شدن به جبهۀ النصرةاتمام آموزش
نیز از ،اعتقاد دارند و نیز کسانی که در دیگر میادین جهادي به فنون جنگی آگاهی داشتندي جهادي عرب و بیگانگانی که به اندیشه

اعضاي جبهۀ النصرة هستند.
د، اما آیمیي مالی یا تشکیالت جهادي فراهمهاي جبهه وجود دارد که از کمک: منابع تقریباً دایمی براي تأمین سرمایهمنابع مالی-4

. عموماً این جبهه براي تأمین 39کنندمیاز این سرمایه را تأمیناندکینظامی، امدادي و خدماتی، تنها بخش این منابع به سبب وظایف
م کند که بیشترین سهم و بهره را از غنایمیهاي مخالف شرطسرمایه، متکی بر غنایم است و در هر نبرد پیش از مشارکت با دیگر گروه

، خان طوفان و 46ي نظامی در شمال سوریه مانند پایگاه الشیخ سلیمان، الفوجهاي پادگانهمهداشته باشد. این امر درخالل حمله به 
.عالوه بر اینها این جبهه 40ي نظامی در سوریه قرار داد که از کمبود دارایی و خزانه گالیه نداشت غیره حاصل شد و النصرة را تنها دسته

ها را در آن برعهده گرفته و از تاجرانی که نگران سرقت و یا حراست از کارخانههاي مواد غذایی را به تصرف خود درآورد و سیلو
ي شرق تسلط داشته و از آن در کردند. آنها همچنین بر چندین چاه نفت در منطقهمیهایشان بودند، مبلغی را دریافتغارت کارخانه

، أبوالبراء الحموي وم)هاي مختلف افرادي مانند عالء القاضی، هانی أحمد، شیخ عبداهللا نجیب و از مبارزان سوري در الجبهۀ اإلسالمیۀ السوریۀ (تیپ مجاهدین شااطالعات هماهنگی که از گواهی و شهادت38
به شهادت رسید) به دست آمده است.2/10/2013أبو یزن الحموي (در 

اطالعات به دست آمده از شیخ أبو عبداهللا الشرعی که رهبري مرتبط با هیئت قانونی حلب بود.39
:8/1/2013ي الحیاة، ، مجله"مداخل3جبهۀ النصرة:إستراتیجیۀ خشنۀ لإلستیالء الناعم علی الثورة عبر "حسین جکو، 40

http://alhayat.com/Details/470180
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نقل عمومی در حلبوهاي حملي اتوبوسهاي خدماتی مانند پروژهپروژهکردند. این جبهه میي خود استفادههاي فعالیتتأمین سرمایه
ي آن را برعهده گرفت که در مقابل سود مالی فراوانی را براي آنها در بر داشت.و حومه

جبهۀ النصرة: نفوذ و گسترشسوم:

ه حی بررسی شده از جانب این جبهه است کي شمالی آن، بیانگر طرچشمگیر جبهۀ النصرة در سوریه و به ویژه منطقهنفوذ و گسترش
یش ي پشتیبانی که پهاي تأسیس و ایجاد پایگاهوري از شرایط و روند انقالب در اجراي آن موفق شد. پس از مرحلهبا هوشیاري و بهره

و 41ها آغاز نمودندرگیريمشارکت خود را با ارتش آزاد سوریه در د2011ي النصرة در پایان سال هااز این عنوان کردیم، برخی گروه
ي حلب و ادلب گسیل داشتند. اینان توانستند توجه مبارزان ارتش آزاد را ي درگیر جنگ در حومههاي جبههمبارزان خود را به همه

ین جبهه در که اي بسیار به نظام، از اینهاکردن ضررکسب نمایند. این مبارزان باتوجه به توانایی جبهۀ النصرة در ثبات، پایداري و وارد
.42خط مقدم نبرد با نظام بایستد، استقبال کردند

ها، این جبهه به گسترش عملیات جنگی خود و فعال سازي آن در شدن مبارزان عرب و بیگانه و افزایش عضویت سوريبا روانه
امی هاي نظهاي نظامی بزرگ و پایگاهدگانهاي حلب روي آورد و تمرکز خود را به دقت در دو نقطه تعیین نمود، اول: پابیشتر روستا

هاي دیگر ي األرتاب. این جبهه توانست با همکاري گرداندر منطقه»46الفوج«ي حلب غربی مانند محافظت شده و مستحکم در حومه
یمان که گردان . همچنین پایگاه شیخ سل43بر آن تسلط یافته و سالح و مهمات بسیار زیادي را به غنیمت ببرد2012نوامبر 19در 

ها و مهمات بسیاري را در دست داشت نیز از آن جمله هاي نظامی، تانکمهاجرین وابسته به جبهۀ النصرة بر آن مسلط بود و ابزار
رافیایی ي جغالنصرة توانست حضور خود را در منطقه-که به پادگان آموزش مبارزان تبدیل شد–. از رهگذر سلطه بر این گردان 44است

.357بشارة، ص 41
جمو.42
در منطقه ي األرتاب به دست آورد به آدرس زیر مراجعه کنید:46ي غنایمی که جبهۀ النصرة از الفوج .براي مشاهده43

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W0iu6iwjUbc#!
، مراجعه شود به:11/12/2012ي الریاض، مجله"لإلستیالء علی قاعدة الشیخ سلیمان... فی حلبأوزبکی قاد الهجوم".44

http://www.alriyadh.com/2012/12/11/article791701.html
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ر ي شرقی است که دي دوم انتخاب مناطقی در حومههاي حلب و ادلب به شمار رود. نقطهي برخورد میان استانبیت کند و نقطهمهم تث
ها ها و رادار در روستاي الطعانۀ، گردان موشکهاي نظامی مهمی مانند گردان موشکي گسترش در این حومه توانست بر پادگاننتیجه

ي شرقی حلب.السفیرة و انبار مهمات در السفیرة در حومهي حاصل در نزدیکی در تپه
ي شرقی و غربی حلب، قدرت کنترل پشتیبانی و تأمین میان ترکیه و حلب را به آن بخشید. این امر گسترش جبهۀ النصرة در حومه

نگی با این جبهه اقدام کند. همچنین سبب شد هر گردان فعال در حلب و حومه به دلیل نیاز به تسلیحات و سرمایه، به همکاري و هماه
ي شرقی حلب به مبارزان آن کمک کرد به سمت شرق و شهر الرقۀ گسترش و بسط یابد. این جبهه همچنین گسترش و نفوذ در حومه

گرفت و از برعهده "الشامأحرار"و به ویژه جریان "الجبهۀ اإلسالمیۀ السوریۀ"مجموعه عملیات نظامی را با مشارکت 2013از فوریه 
بر مرکز این طریق توانستند بر مناطق حیاتی و حساس مانند سد تشرین و سد الفرات در شهر الطبقۀ تسلط یابند که در نهایت به سیطره

ت ي شمال و شمال شرقی دسترین اماکن و تأسیسات حساس سوریه در دو منطقهشهر الرقۀ انجامید. بنابراین النصرة توانست بر مهم
یابد. 

ۀ النصرة جبه«گوید: میسعود، عضو شوراي انقالبیونأبوالزور وارد شد. فیصلپس از یک سال از آغاز انقالب، این جبهه به شهر دیر
یافتن درگیري مسلحانه و حمایت اندکی که انقالبیون آن را کسب نمودند، فضاي متشنجی حاکم به شهر وارد شد. در آن زمان با شدت

د دیدند. ورومیکاهی متصلشدگانی بودند که خود را به پر گیري غرب و عرب از آنها همچون غرقشهر پس از کنارهبود. انقالبیون 
هاي نظام ایجاد کرد. پس از آن بود که این جبهه، لقب بسیاري از مبارزان در شهر شد جبهۀ النصرة به میدان تفاوت کیفی در نبرد نیرو

.45»دادندمیاز اعضاي النصرة در شهر را تشکیل%80که به آنها پیوسته بودند و 
ي غربی حماة و نیز هاي الالذقیۀ و حومهرغم گسترش سابقی که روند عملی حوادث ایجاد نموده بود، این گستردگی در کوهعلی

هاي کلیدي در درازمدت و بیش از شرایط آن هاي ادلب در نزدیکی ساحل، براي اهدافی بررسی شده بود که جبهه آنها را راهبردروستا
به دست اعضاي جبهه که منتسب به استان الذقیه (انصار) 2012األکراد الذقیه از مارس ي جبلش جبهه در منطقهدانست. گسترمیزمان

األکراد پس از ساکن شدن جبهه در جبل«گوید: میالسوري یکی از سربازان جبهۀ النصرة در استان الذقیهسلیمانبودند، آغاز شد. أبو

.30/5/2013، عضو مجلس انقالبیون دیرالزور در "فیصل أبو سعود"مصاحبه از طریق اسکایپ با 45
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الترکمان منتقل شدند، ضرورت این انتقال براي رضایت و اقناع جبهه در این موضوع بود که نظام، بخش عظیمی از مبارزان جبهه به جبل
را براي سرکوبی این دولت کوچک محاصره کند و بنابراین “العلویین”هاي ساحل ایجاد و به تبع آن کوهناچار است دولت علویان را در 

. 46»شودمیت به تجاوزات آنها به اهل سنت در الذقیه و سوریه محققاهداف جبهه با بمباران روستاهاي علوي و واکنش نسب
ز شود. جبهۀ النصرة در آغامیگرعامل دیگري در نفوذ و گسترش جبهۀ النصرة مؤثر بود که در روابط آن با جوامع بومی آنجا جلوه

مبادا میان شهروندان غیرنظامی و عناصر آنها درگیري کرد با شهروندان غیرنظامی رابطه نداشته باشد تا میحد امکان سعیتأسیس تا
ي شهري از بین رود. اما پس از ورود به حلب و گسترش در حومه و روستاهاي آن مجبور به ارتباط و ایجاد شود و ضوابط جامعه

نها ش براي کسب رضایت آي عراق مبارزان النصرة بر عدم تحریک شهروندان، تالدرگیري با شهروندان گردید. براي اجتناب از تجربه
ي دولتدهی خود را در مناطقی ایفا کند که از قدرت و سیطرهو تأمین نیازهایشان کوشیدند. این امور جبهه را واداشت نقش خدمات

وردند.ها و غیره روي آهاي گاز، مواد سوختی، تأمین آرد الزم براي نانواییخارج شده بودند؛ آنها به اقداماتی مانند توزیع کپسول
هایشان درخصوص رابطه با جوامع بومی که براي تأمین ثبات امنیتی و نیازهاي هاي مخالف و گرداناین جبهه توانست از سایر گروه

امات شوند، از اقدنمیها حدود شرعی رعایتمردم انتشار یافته بودند، متمایز گردد و با الهام از این اجتهاد فقهی که قائل است در جنگ
ي را درخصوص حیات اعامدانه»تجاهل«راین جبهۀ النصرة . بناب47اي جهادي سنتی مانند اجراي حدود اسالمی دوري ورزیدهجنبش

، منتشر 48ي اجراي حدود، بریدن سر، دست و یا اعدام شهروندان باشددهندهبشري آشکار ننمود و هیچ عملی (فیلمی) را که نشان
.ننمودند

. 14/5/2013از طریق اسکایپ در تاریخ "ريأبوسلیمان السو"گفتگو با 46
، مراجعه شود به:2007شفۀ للجماعات الجهادیۀ المعاصرة، براي اطالع بیشتر در این موضوع مراجعه شود به: عبدالمنعم مصطفی حلیمۀ (أبوبصیر الطرطوسی)، الجهاد و السیاسۀ الشرعیۀ: مناصحۀ و مکا47

http://www.altartosi.com/book/book27/
:13/6/2013همچنین: اتحاف البررة فی مسألۀ تطبیق الحدود فی المناطق المحررة، همایش الحوار الشرعی و المذهبی، 

http://t3beer.ahlamontada.com/t1020-topic
48 Aaron Y. Zelin, “The Rise of Al Qaeda in Syria,” Foreign Policy, 6/12/2012: http://www.foreignpolicy.com/articles
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هاچهارم: رابطه با گردان

ي ساختاري تشکیالتی و داراي بافت هاي مبارز مانند اکنون به مثابه، تشکل2012با اعالم تأسیس جبهۀ النصرة در ابتداي سال 
هاي داخلی در روستاها و مناطق بود که با نشان و برچسب ارتش آزاد ي گردانمشخصی نبود و اکثر مواقع اقدام مسلحانه بر عهده

هاي ارتش آزاد به دالیل النصرة از زمان تأسیس، مبارزان خود را از مصاحبت، ارتباط و هماهنگی با گردانکردند. جبهۀمیفعالیت
ه معتقد شد. جبهمیکرد که به مبهم و پراکنده بودن اقدام مسلحانه و دیدگاه منفی آنها در قبال مبارزان ارتش آزاد مربوطمیمتعددي منع

گویند، میکنند، ناسزا و دشناممیي دینی و اخالقی ندارند (دخانیات مصرفد دارد و هیچ قاعدهبود در آنها انحراف و گمراهی وجو
برند و به نماز پایبند نیستند و نیز موارد دیگر)؛ این مبارزان نیازمند آموزش ادب و پرورش جهادي میکلمات زشت و رکیکی به کار

.49بودند
ها به سبب هاي انقالبیون تغییر کرد. زیرا این گردانگرفتن آن میان نیروهاي نظام و گردانشرایط سابق با گسترش رویارویی و شدت

هاي مهمی را محقق سازند که جبهه را رسانی و روش نبرد با ارتش نظامی توانستند پیروزيهاي کمکآگاهی از جغرافیاي مناطق، راه
ها نمود.انآوردن به هماهنگی با این گردمجبور به تغییر روش و روي

هاي آنان ایجاد نمود. انقالبیون پیش هاي انقالبیون و پیروزيهمکاري میان جبهه و ارتش آزاد تفاوتی عینی را در عملیات گردان
ي اي را در منطقهگذاري شدهایفا و یا خودروي بمباز هر عملیاتی خواهان مشارکت جبهۀ النصرة بودند که نقش انتحاري خود را

ن درهاي انقالبیوشدند، درحالیکه گردانمینمود. مبارزان جبهه در صفوف مقدم نبرد بوده و بسیاري از آنها کشتهمیظر منفجرموردن
هایی ها در آغاز براي محقق کردن هرچه زودتر پیروزي. این گردان50ي النصرة داشتندواقع نقش حامی و مکمل را براي اقدامات اولیه

را به هابردند؛ غنایمی که بدون جانفشانی یا تالش واقعی، آنمیآورد، از وجود جبهۀ النصرة بهرهمیها به ارمغاننکه غنایمی را براي آ
ت، ها نقش داشها با مشارکت آني مستقیم پیروزي در نبردشدن جبهۀ النصرة و رابطهرساند. این موضوع به اسطورهمیسالح و مهمات

ي جبهۀ النصرة در شهر حلفایا در استان حماة نقل کرده است.. وي این سخنان را به طور کامل از فرمانده2012. انجام گفتگو در دوحه با الحاج بکري یکی از رهبران ارتش آزاد در حماة و در نوامبر 49
همان50
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ي این امر . نتیجه51شدندمیکرد لغو یا متوقفمیسبب اینکه جبهه از مشارکت یا پیوستن به آنها امتناعکه گاهی نبردها به جاییتا
اي] را گزینهجبهۀ النصرة[آن »جنبش أحرار الشام«رهبر »حسان عبود«شدن به جبهۀ النصرة و فعالیت در کنار آن بود، نزدیک

. جبهه این 52ها ثبات داشتندپروا بوده و در جنگواقع مبارزانی سختگیر، جدي و بیبراي هر دسته عنوان کرد، زیرا آنها دراستراتژیک
ها وضع کرد که عبارت بود ها شروطی را براي گردانپیش از مشارکت در جنگ2012شدن را غنیمت شمرد و در اواخر سال اسطوره

. 53نظامیاز دستیابی به بخش اعظم غنایم 
ي وژهرغم اختالف در پرشان را با جبهۀ النصرة، علیالتوحید، صقور الشام و الجبهۀ اإلسالمیۀ السوریۀ) رابطهها (لواءبیشتر گردان

کنند؛ باید گفت به ندرت میان النصرة و یکی از تشکیالت اصلی آن به جز گردان الفاروق و برخی قبایل در میسیاسی خوب توصیف
آمد. میي دیرالزور، اختالف یا درگیري نظامی پیشهمنطق

ۀ الجبه«هاي الشام و دیگر دستهها، همکاري و هماهنگی نزدیکتري با جنبش أحرارآوردن النصرة به بیشتر گردانبا وجود روي
داشت. دالیل این امر عبارتند از: 54»اإلسالمیۀ السوریۀ

ي سیاسی آن درخصوص برپایی دولت اسالمی با جنبش هاي جبهه و پروژهبه این معنا که دیدگاه،ي سیاسینزدیکی اندیشه و پروژه
. 55ي رویکرد ملی جبهه اختالف عقیده داشتندالشام مطابقت، و دربارهأحرار

ارزان الثلجی یکی از مبي شرقی حماة بهترین مثال براي این موضوع است، این جنگ به سبب عدم مشارکت جبهۀ النصرة در آن متوقف شد. این گفته بر اساس شهادت مصلحالواحد در حومهجنگ الجسد 51
شرکت کننده در جنگ بود. 

. مراجعه شود به:11/6/2013، الجزیره نت، 1حسان عبود... سلسلۀ رموز المعارضۀ المسلحۀ، جلد 52
http://www.aljazeera.net/programs/pages/28fb39ff-06ea-47c9-a1ae-ec7dc64fd624

.گفتگو با عالء القاضی53
نظارت آن هاي تحتو گردان22/12/2012اریخ السوریۀ در تي بیانیه ي آغازین الجبهۀ اإلسالمیۀ که رهبر أحرار الشام بود برعهده داشت. براي مشاهده"أبوعبداهللا الحموي"ریاست جبهه را حسان عبود 54

مراجعه شود به:
http://www.youtube.com/watch?v=YySOTYEwKLw

".حسان عبود... سلسلۀ رموز المعارضۀ المسلحۀ55
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ا حد زیادي آن ترود و ساختار تشکیالتیمیترین تشکیالت مسلحانه در سوریه به شمارالشام از منظمجنبش أحرارنظم تشکیالتی:
ن سبب همیدهد. بهمیباشد. این تشکیالتی بودن، کارآمدي چشمگیري را در رویارویی با نظام به این جنبشمیمشابه جبهۀ النصرة

.56شدن با این جنبش تمایل داردها به هماهنگجبهۀ النصرة در بیشتر جنگ
هادستهنظر تمامبهاعالم شد، بنا2012سپتامبر 12که تأسیس آن در »تحریر سوریۀ اإلسالمیۀ«ي ي جبهۀ النصرة با جبههرابطهاما

الشام براي تأسیس اتاق عملیات مشترك پرداخت از عناصر این جبهه متفاوت است. براي مثال، جبهۀ النصرة به همکاري با جنبش أحرار
ها همکاري نمود. همچنین النصرة به مشارکت با دیگر گردان2013سازي فرودگاه تفتناز در آغاز سال لشام براي آزاداو با گروه صقور

اي از عملیات سازي اسرا در حمله به زندان مرکزي حلب مبادرت ورزید و زنجیرهالتوحید در آزادالشام و لواء مانند جنبش أحرار
.57کردي خود  اجرا انتحاري را در حوزه

ي جوبر در ي نظام بر جبههاإلسالم براي خنثی نمودن حملهي آن هماهنگی باالیی میان جبهۀ النصرة و لواء در دمشق و حومه
ي تار بود و بارها به مرحلههاي الفاروق بسیار تیره و. اما رابطه با گردان58نزدیکی پایتخت و العتیبۀ، العبادة و القاسمیۀ وجود داشت

. 59ي درون گروهی رسیده بودري مسلحانه و تصفیهدرگی

گیري تشکیالت دولت اسالمی در عراق و شامپنجم: انشعابات جبهۀ النصرة و شکل

ي دولت اسالمی عراق علنی البغدادي، فرماندهي أبوبکرشدهي نوار ضبطوسیلهبه 2013آوریل 9اختالفات جبهۀ النصرة در تاریخ 
شد. وي در این نوار، ادغام جبهۀ النصرة ألهل الشام و دولت عراق و نیز تأسیس دولت اسالمی در عراق و شام را اعالم نمود. البغدادي 

ی باشد..شهادت محمد األمین رهبري که با هیئت قانونی حلب در ارتباط بوده و همچنین از اعضاي جنبش أحرار الشام م56
. مراجعه شود به:17/10/2013، أورینت نیوز، تلویزیون المشرق، "اإلنغماسیون یحاصرون جنود األسد فی أبنیۀ سجن حلب المرکزي".57

http://orient-news.net/index.php?page=news_show&id=5777
.15/6/0132یکی از عناصر لواءاإلسالم در جوبر در تاریخ "مهند أبو حافظ"شهادت 58
، مراجعه شود به:13/1/2013ي الحیاة، انگیزد. روزنامههایی را از جنگ مخالفان سوري با یکدیگر برمیهاي الفاروق، نگرانیگروهی رهبري میان جبهۀ النصرة و گردانتصفیه درون59

http://alhayat.com/Details/471614
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. روز 60فراخواند(داعش)» دولت اسالمی عراق و شام«ها و القاب و پیوستن به کردن نامجهادي در عراق و شام را به رهاهايگروه
:61ي موارد زیر بود، منتشر کردالجوالنی را که دربردارندهي أبومحمدي المنارة البیضاء بیانیهآوریل، مؤسسه10بعد، در تاریخ 

خصوص اعالم دولت.از تصمیم البغدادي دراطالعی الجوالنیاعالم بی-
الجوالنی به البغدادي یادآوري کرد که وي از آغاز تأسیس جبهۀ النصرة اعالم کرده بود که هدفش بازگرداندن حاکمیت و قدرت خدا -

به زمین و سپس حمایت از امت براي تحکیم شریعت و انتشار احکام خداست.
ها، بزرگان و مهاجرین) بدون کنندگان در جهاد (دستهي شرکتت اسالمی مستلزم این است که همهالجوالنی متذکر شد که اعالم دول-

ها، در آن شرکت کنند.حذف هیچ یک از گروه
الجوالنی زبانی نرم و مالیم را براي مخالفت با دعوت البغدادي به کار برد و گفت:-

62لظواهري، رهبر تشکیالت القاعده پاسخ خواهد گفت.دعوت او را با ارتقاي جایگاه و تجدید بیعت با أیمن ا

بر اي و سیاسی رااي شد و توجه رسانهاي رسانهمنتظره و ناگهانی و بدون هیچ مقدمه یا پیش زمینهاي غیراین اختالف مانند حادثه
ي علل اختالف بیان نکرد. توضیحی دربارهها هاي جهادي یا دیگر رسانهاش معطوف نمود. هیچ کس در انجمنآن و پیامدهاي احتمالی

ي نزدیک آنها و یا از طریق بینش و آگاهی هاهاي متعدد با اعضاي جبهۀ النصرة و نیز شخصیتتالش کردیم از خالل سخنان و مصاحبه
الف عزاز علل اختدر شهر إ»ارتش محمد«، رهبر »أبوعبیدة المصري«ختالف را جستجو کرده و بشناسیم. عینی و سیاسی جبهه، علل ا

دهد: میرا اینگونه شرح63میان الجوالنی و البغدادي

، مراجعه شود به:9/4/2012ي الشرق األوسط، روزنامه،"إعالن الدولۀ اإلسالمیۀ فی بالد الشام و العراق".60
http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=724119&issueno=12552#.UlUXj2zJS74

:10/4/2013ي سخن الجوالنی مراجعه شود به: یوتیوپ .براي مشاهده61
http://www.youtube.com/watch?v=QXZ3YpzF4Mw

همان62
ف البغدادي و الجوالنی که به اعالم دولت نامه اي به دست آمد که أبو عبیدة المصري یکی از عناصر جبهۀ النصرة و رهبر ارتش محمد در شهر إعزاز نوشته و در آن به توضیح علل اختال2013می 20در 63

ي صحت نامه و نزدیکی آن با واقعیت جمع آوري نموده بود، براي از بین بردن نامه هیچ توجیهی وجود نداشت. از انجامید، پرداخته بود. و اگر نبود اجماع نظر کسانی که مرکز عربی تحقیقات سیاسی درباره 
، عالء ونی حلب، أبوسلیمان السوريي علماي حلب، محمد األمین عضو مرتبط با هیئت قانها می توان به این موارد اشاره نمود:الشیخ أبوعبداهللا الشرعی یکی از عناصر جبههو گواهیترین این شهادتبرجسته
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اختالف الجوالنی و البغدادي بر سر پیروان البغدادي آغاز شد، البغدادي آنها را براي نظارت و اشراف بر الجوالنی و 
و رساندنکنترل الجوالنی واقع مأمور او قرار داده بود، به ویژه أبوعلی العراقی که مسئولعملکرد او گماشته و در

هاي وي به شیخ أیمن الظواهري بود. به تدریج العراقی دیدگاه خود را بر الجوالنی تحمیل نمود. براي مثال، نامه
توان نام برد که الجوالنی از آن سرباز زد. اینگونه بود که پیروان البغدادي میگذاري پایگاه ائتالف ملی در ترکیه رابمب

تن از که زمام امور از دست آنها خارج شده و با گذشت زمان، الجوالنی آنها را عزل خواهد کرد. دو احساس کردند 
اي به او نوشتند: الجوالنی با تو همان کاري را خواهد کرد که بیبرس با قطز کرد. البغدادي نزدیکان البغدادي، طی نامه

ي اعضاي شام، ازجمله الجوالنی تشکیل داد و دربارهي شورا را به استثناي پنج تن ازبه شدت خشمگین شد و جلسه
ود که موضوع اعالم دولت مطرح شد.چگونگی برخورد با الجوالنی با آنها بحث و مناقشه کرد. آنجا ب

را وعداند، درحالیکه البغدادي این موضمیي عراقعلل اختالف آنها را مخالفت الجوالنی با تکرار اشتباهات تجربه64األمینمحمد
کرد. برخی از این علل عبارتند از:میامري ضروري براي اجراي حاکمیت خدا و تحکیم شریعت عنوان

گسترش اندیشه و مباح دانستن خون مخالفان خود.-
دادند ومیاهمیت دانستن زندگی شهروندان در طی عملیات. بیشتر مهاجران عملیات انتحاري را به عنوان اسلوب جنگی ترجیحبی-

این همان چیزي است که الجوالنی تعیین نموده بود. 
کس با جبهه بیعت نکند از حاکمیت خدا خارج خواهد شد و این گرایشی است خود را برتر از دیگران دانستن و اعتقاد به اینکه هر-

که البغدادي به آن سوق داده شده بود.
کرد، از اسلوب و روش جبهه میها شرکتها یا ارتش آزاد در جنگدستهگر که با کمک دیکاري با دیگران: البغدادي هنگامی هم-

هایی خواهد شد که در آینده با جبهه مبارزه خواهند هاي جنگی سبب تقویت دستهنمود. البغدادي معتقد بود این اسلوبمیمحافظت
نمود.

هاي جهادي انتشار یافت، ذکر کرد. در انجمن9/6/2013ي اختالف میان البغدادي و الجوالنی بوده و در تاریخ اي از حوادثی را که در سخن أیمن الظواهري دربارهالقاضی و دیگران. همچنین این نامه مجموعه
ي تویتر خود منشر نمود.در صفحه2013نامه را در آغاز اکتبر شایان ذکر است که أبوعبیدة المصري این 

گواهی محمد األمین64
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برداري از درآمدها شده و بهرهي مناطق آزادر همهشده: البغدادي خواهان گسترش سلطه و حاکمیت جبهه بنظارت بر مناطق آزاد-
ي جهانی بود.(عایدات)، مالیات تحمیل شده بر آن و نیز غنایم براي خدمت به پروژه

و نیز ادغام این دو تشکیالت و مخالفت الجوالنی با این ادغام، انشعاباتی »دولت اسالمی در عراق و شام«پس از اعالم موجودیت 
به وجود آمد. زیرا بیشتر مبارزان بیگانه (مهاجران) از اعالم این دولت استقبال کرده و با البغدادي به عنوان فرمانده بیعت درون جبهه 

د بوده و ، برخی همچنان به بیعت با الجوالنی پایبنألنصار) تصمیم گرفتند به این تشکیالت جدید نپیوندندها (انمودند، بخشی از سوري
سیاري از آنها الشام که بهاي اسالمی سوري مانند أحرارنشینی کرده و به گروهبا الظواهري بیم داشتند، بنابراین عقببرخی دیگر از بیعت

. 65را پذیرفت، ملحق شدند
ريد منتظر حکم و فتواي الظواهلبغدادي اجتناب نماید و ترجیح دارهبري النصرة تالش نمود از ورود به درگیري مسلحانه با طرفداران ا

اي را صادر کرد که در کرد که وي در جهت منافع آنان عمل خواهد کرد. این موضوع، عملی شد و الظواهري بیانیهمیباشد، زیرا گمان
ي الظواهري . بیانیه66آن ادغام را لغو کرده و بنابراین الجوالنی در منصب خود به عنوان مسئول کل جبهۀ النصرة در شام باقی ماند

ه و دها را کم رنگ نکرد، پیروان البغدادي به این اعالم تردید کرده و جبهۀ النصرة را به دورویی و تقلب متهم کررياختالفات و درگی
هاي جهادي، بیانیه و تأکید الظواهري را منتشر کردند . حتی پس از آنکه انجمناعتماد وصف کردندقابلالجوالنی و طرفدارانش را غیر 

67پخش کرد2013ژوئن 15اي الفرقان، سخنان البغدادي را در ي تولیدات رسانهي فتوا را نپذیرفت. مؤسسهنیز البغدادي، متن و محتوا

که شامل موارد زیر بود: 

هاي أبوسلیمان السوري، هانی أحمد و محمد األمین.و گواهیشهادت65
الظواهري ادغام دو جهاد سوریه و عراق را لغو می کند.66
مراجعه شود به:"الشامباقیۀ فی العراق و "براي اطالع از سخن البغدادي با عنوان 67

http://www.youtube.com/watch?v=WFGsamaxoAk
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پردازان جهادي مانند هاي جهادي پیرامون منافع و مفاسد اعالم دولت بحث کرد به ویژه اینکه بسیاري از نظریهالبغدادي در انجمن-
ی، اقدام اعالم دولت را امري دانستند که مفاسدش بیش از منافع آن است و این همان دلیلی بود که الجوالنی در مخالفت أبوبصیر الطرطوس

.68خود بیان نمود
طلبی و پافشاري، البغدادي بقاي دولت اسالمی در عراق و شام را اعالم کرد، و یادآور شد که از آن دست نخواهد در فضایی از مبارزه-

.69کشید
ي الظواهري در خصوص منحل کردن ادغام را نپذیرفت و بیان کرد که اعتراضات و اشکاالت شرعی و اسلوبی بر آن البغدادي نامه-

70ي اول را که مخالف رأي داوري بود، برگزید.وارد است و او میان امر خدا و مخالف امر خدا مختار است، بنابراین گزینه

جبهۀ النصرة و تشکیالت الدولۀ افزایش یافت و به تدریج هریک از آنها تحکیم وضعیت و موقعیت ي این اعالم، شکاف میانبه واسطه
خود و نیز جذب عناصر هر تشکیالت به تشکیالت دیگر را آغاز نمودند.

:71توان اینگونه خالصه کردمیپیامدهاي این انشعاب را
ها در بستان القصر و زندان مرکزي حلب. پس از آنکه طرفداران البغدادي نشینی جبهۀ النصرة در حلب، به استثناي برخی مکانعقب-

ین ي حلب از بهاي جبهه تسلط یافتند و از ماندن در زیر پرچم جبهه دور شدند، تقریباً این جبهه در حومهها و سازماني پایگاهبه همه
تشکیالت الدولۀ، پیوستن مناطق و شهرهایی که بر اساس احکام اسالمی بر آنها مسلط بود را اعالم نموده و مردم و رفت. بالفاصله

ي خود مجبور نمودند. ها را به بیعت با البغدادي به عنوان فرماندهگردان
ز آن در شهر باقی نگذاشت.تشکیالت الدولۀ، جبهۀ النصرة را به طور کامل در شهر الرقۀ صاحب شد و هیچ موجودیتی ا-

الخطاب با آنها بود و در فضایی که دیگران، تنها مفسده و مضرات را می دیدند، منافع برایشان ما از پیشینیان و بزرگانمان، راه را آموخته ایم. در امور خطیر و مهم، فصل"در سخنان البغدادي آمده بود: 68
هاي انساننگر پرده برداشت که دیدگانگري در آنها بود. طولی نکشید که روزگار از نگاهی تیزبین و آیندهمایان می شد. هیچ گاه روي گردان نبوده و از چیزي بیم نداشتند و این تنها به سبب ویژگی هدایتن

. همان "گرایان (مخالفان) از درك آن عاجز بودناتوان، درمانده و فرقه
همان69
همان70
آوري نموده است. نام برخی از آنهاهاي جهادي می باشد و اینها عالوه بر شهادت و گفتگوهاي بسیاري است که وي جمعي اوضاع سوریه و حضور جنبشاین نتایج مبتنی بر تحقیقات پژوهشگر درباره71

شده و نام برخی از آنها نیز به سبب عدم تمایل اشخاص، محفوظ مانده است.همچون محمد األمین، هانی أحمد، عالء القاضی و أبوسلیمان السوري ذکر
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الشام حفظ کند، حمایتی که مانع شد طرفداران ي ادلب به سبب حمایت جنبش أحرارجبهۀ النصرة توانست موجودیت خود را در حومه-
کرار کنند.تکردن اعضاي جبهه به پیوستن به تشکیالت جدید ها و وادارها، پادگانالبغدادي اتفاقات و حوادث حلب را از حمله به پایگاه

جبهۀ النصرة به شدت در دیرالزور تجزیه و منشعب شد. همراهی مسئول شرعی جبهۀ النصرة (أبوماریۀ العراقی) ( در شهر) با الجوالنی -
هاي المیادین و البوکمال در نزدیکی عراق، هم گسیختگی جبهۀ النصرة به نفع البغدادي شد. اما در حومه و به خصوص شهرمانع از
ت الدولۀ بیشترین حضور را در آن مناطق داشت.تشکیال

نشینی نمودند.طرفداران البغدادي در شهر الذقیه در اکثریت قرار داشتند و نیروهاي جبهۀ النصرة در آن جا عقب-
بهه وباره با جي آن الشیخ أبوسمیر از بیعت با البغدادي دست کشید و دي آن وجود دارد، زیرا فرماندههنوز این جبهه در دمشق و حومه

بیعت نمود.
در شهر حوران بخشی از اعضاي جبهه به البغدادي پیوستند و براي پشتیبانی از تشکیالت الدولۀ از حوران به سمت مناطق شمالی -

نشینی نمودند. هنوز نیز جبهۀ النصرة در آنجا به رهبري أبوانس الحورانی تشکیالتی قوي دارد.عقب

جهادگران، گلوگاه انقالب

ي نبرد سوریه تبدیل هاي جهادي خود را در روند انقالب سوریه جاي دادند و به دالیل عمده به یکی از عناصر مؤثر در صحنهنبشج
ها پرداختند، فعالیت و اقدامات آنها را نادیده گرفتند و گاهی شدند. نیروهاي انقالبی سیاسی و مسلحانه از نزدیک به تعامل با این جنبش

گرایی) م در انقالب یا مقابله با منتقدین آن در تالش بودند. برخی از نیروهاي انقالب با فرصت طلبی و پراگماتیسم (عملنیز براي ادغا
این يهاي جهادي پرداختند، این به معناي نقش آن ها در مبارزه با نیروهاي نظام بود که به افزایش نفوذ و گسترهبه موضوع جنبش

ام در مراحل ابتدایی مبارزه با نظ»داعش«شام ها مانند تشکیالت الدولۀ اإلسالمیۀ فی العراق و الاین جنبشها انجامید. بعضی از جنبش
در شهر 2013ي اوت ي خود روي آوردند. این امر در نیمههاي انقالبیون و دورکردن آنها از مناطق تحت سیطرهبه مبارزه با گردان

هاي لواء أحفاد الرسول که پیرو ارتش آزاد سوریه در شهر بودند را مورد هدف إلسالمیۀ پایگاهالرقۀ اتفاق افتاد که تشکیالت الدولۀ ا
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در شهر إعزاز نیز زمانیکه این تشکیالت بر شهر حاکم بود، پس از برخورد با گروه عاصفۀ الشمال 2012ي سپتامبر ؛ در نیمه72قرار داد
ي ي ادلب و الشدادي در حومهشت. دیگر مناطق مانند روستاي الدانا در حومهرو ارتش آزاد بودند، این وضعیت وجود داکه دنباله

الحسکۀ نیز چنین شرایطی را داشتند. 
ي وجودي آنها همراه بود با هایی را در طبقات جامعه ي سوري به وجود آورد به ویژه آنکه توسعههاي جهادي نگرانیوجود جنبش

یري گي پرچم القاعده است، شکلدهندهرنگی که نشانهاي اسالمی سیاهآن مانند گسترش پرچمدستاوردهاي اهداف انقالب و بزرگان
بندي ملت سوریه به مؤمنان (اهل سنت)، اهل ذمه (مسیحیان) و کافران مرتد (علویان) که هاي دینی شرعی و گسترش آنها، دستهدادگاه

هاي جهادي و به ویژه عملیات توان از خشونت جنبشمیبر آن. عالوهبا نمادها و شعارهاي جامع انقالب سوریه هماهنگی نداشت
روند، نیز یاد کرد. نتایج معنوي خشونت سمبلیک از سوي میگذاري شده اي که از اسالیب جنگی به شمارانتحاري و خودروهاي بمب

شود، اما نتایج مادي آن میگراصلی جلوههاي امنیتی نظام یا نقاط اتکاي نیرويها در قدرت هدف گیري پایگاهاعضاي این جنبش
. 73گذاري شده حضور داشتندهاي بمبکشته شدن صدها شهروند بی گناه بود، چراکه آنها به طور اتفاقی در مکا

ید، مهاي افکار عمومی جهان در قبال انقالب سوریه انجاي انقالب، به تغییر دیدگاهها در معادلههمچنین حضور چشمگیر این جنبش
کنند. این حضور دالیل فراوانی را ارائه نمود میاي عادالنه علیه استبداد است که جهادگران در آن نقش مهمی را ایفازیرا درواقع مسئله

به آن نیاز داشت که عبارت بود از اینکه معترضین همان-آمیز بودکه اعتراضات صلح-که نظام براي اثبات سخن خود در ابتداي انقالب
باشند.میهاي سلفی تروریستوهگر

، مراجعه شود به:18/9/2013، سایت زمان الوصل، "زمان الوصل تکشف االقصۀ الکاملۀ لمعرکۀ إعزاز بین داعش و العاصفۀ"72
http://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=41207

351بشارة، ص73


