
حوادث چند سال اخیر در سوریه تعجب بسیاری را برانگیخت. در زم��انی ک��ه
حضور القاعده در عراق، افغانستان، یمن و ...بسیار عادی می نمود، ش��روع
یک جنگ گسترده در قسمتهای شرقی سوریه که با سرعت ب�رق ب�ه هم�ه
کش���ور کش���انیده ش���د، ح���تی ب���رای متخصص���ین و تحلیلگ���ران منطق���ه
ش��گفتی افری��ن ب��ود. ام��روز ب��ا پیش��روی ه��ای داع��ش در ع��راق، و اخی��را 
درگیریهای لبنان، سوریه تا حدی از مرکز توجه خارج شده است. عده زیادی
از شخصیت های اپوزیسیون سوریه، که هیچ گاه نتوانستند با هم ب��ه تواف��ق
قابل ت�وجهی برس�ند، مس�ئولیت ای�ن ام�ر را مت�وجه گروهه�ای منتس�ب ب�ه
القاعده، و برجسته ترین آن داعش، و حمایت پنهانی اسد از انان م��ی کنن�د.
آیا در این اتهام ذره ای از واقعیت وجود دارد؟ گروههایی همچون داع��ش، ک��ه
یک شبه ره صد ساله رفتند، چگونه بوجود امدند؟ چرا اخ��وان المس��لمین در
س��وریه، ب��ر خلف کش��ورهای همس��ایه عرب��ی، از حم��ایت زی��ادی برخ��وردار
نیست؟ آیا می ت��وان ج��واب ای��ن س��ئوالت، و س��ئوالت مش��ابه، را در لبلی
تحلیل های کوتاه روزنامه های خبری یافت؟ یا اینکه برای پاسخگویی به انان
بایستی تأمل بیشتری حول حوادث چند دهه اخیر سوریه نمود؟ پتر ن��ویمن،
پروفسور مطالعات امنیتی کالج پادشاهی لندن، در مقاله زیر تلش می کن��د
چگونگی ظهور گروههایی همچون داع��ش در س�وریه و نق��ش رژی��م اس�د در
رشد و شکوفایی انان را از زاویه ای بسیار متفاوت بررسی نماید. نویمن، در
حال حاضر مسئول یک پروژه تحقیقاتی در مورد درگیری های س��وریه و آین��ده

جنبش جهانی جهادگران می باشد.         

مظنونین به همکاری 

اثر: پتر نویمن

برگردان: رضا جاسکی

۳۹۲۵تعداد کلمات:

سه سال قب��ل، پی�دا ک�ردن ه�ر چی�ز مهم�ی راج�ع ب�ه س�وریه در کتاب ه�ای
 اث�ر لرن��س رای��ت، ک�ههیب��ت ب�رجمربوط به القاع�ده غی��ر ممک�ن ب�ود. کت�اب 



خیلی ها انرا به مثابه تاریخ معتبر القاعده در نظر می گیرند، فق��ط پن��ج ب��ار از
 اث��ر ف��واز ج��ورج، فق��طظهور و سقوط القاع��دهسوریه نام برده است؛ و کتاب 

 سوریه به عنوان خانه مادر بن لدن اشاره می کند. برعک��س، ام��روزهیکبار ب
 بط��ور ک��امل  درس��تی – ب��ه عن��وان مه��د مج��ددوسوریه بطور گسترده ای – 

 ک�هگران، جه��ادجل��ب پ�ر ج�اذبه ب�رای مک�انیالقاعده انگاش�ته م�ی ش��ود: 
 و انگیزه مورد نیاز برای تولید نس��ل جدی��د تروریس��تتجاربشبکه گسترده، 

ها را تقدیم می کند. چگونه این اتفاق افت��اد؟ و چ��را اینق��در بس��رعت اتف��اق
افتاد؟

از نظر بشار اسد، خارجی ها تقصیر کار هستند – بویژه ترکی��ه و پادش��اهی
های خلیج فارس – که از پول و نفوذ خ�ود در حم�ایت از قی�ام، مس�لح ک�ردن
کردن شورشیان و ت��أمین نیروه�ای خ�ارجی اس��تفاده م�ی کنن��د. ای��ن قطع��ا 
درست است، اما فقط بخشی از داستان است. سالها قبل از قی�ام، اس�د و
س��رویس ه��ای اطلع��اتی وی اعتق��اد داش��تند ک��ه می ت��وان جه��اد را ب��رای
خدمت به اهداف حکومت سوریه تربیت و تحت تأثیر قرار داد. درس��ت بع��د از
این بود که جهادگران خارجی وارد کشور شده و به ایجاد تشکیلت و خطوط
پشتیبانی، که هم اکنون در جنگ با حکومت از انان اس��تفاده میش��ود، کم��ک
کردند. به عبارتی، اسد در حال جنگیدن با دش��منی اس��ت ک��ه خ��ود آفری��ده

است.
برای درک سیاست وی، درک سابقه طولنی رویارویی حک��ومت ح��زب بع��ث
بشار و پدرش حافظ با اسلمیون حائز اهمیت بس��یاری اس��ت. درگیری ه��ای

 –۱۹۶۴خش��ونت آمی��ز می��ان دول��ت و اخ��وان المس��لمین س��وریه در س��ال 
درس��ت ی��ک س��ال بع��د از بق��درت رس��یدن ح��زب بع��ث – آغ��از ش��د. از نظ��ر
اسلمیست ها کشور بدست افرادی افتاده بود که درست نقطه مقاب��ل ه��ر
آنچه که انان اعتقاد داشتند، بودند: سکولریسم سخت حزب بع��ث از ایج��اد
دول��ت اس��لمی جل��وگیری ک��رد؛ سوسیالیس��م آن من��افع تج��ار کوچ��ک و
بازرگانان را که هواداران اصلی اخوان المسلمین بودند را تهدی��د م��ی ک��رد؛ و
حمایت قوی اقلیت ها – بویژه مسیحیان و علوی ها – از حک��ومت ب��ه معن��ی
آن بود که اکثریت س�نی م�ذهبان م�ی بایس�تی تح�ت حک�ومت «ک�افران» و

«مرتدین» قرار گیرند.
 قیام پای��داری ش��کل نگرف��ت. قی��امی ک��ه توس��ط باص��طلح۱۹۷۶اما تا سال 

 ( یک گروه بشدت متعصب در حاشیه اخوان المسلمین ) آغ��ازپیشگام مبارز
در نه���ایت از پش���تیبانی هم���ه جناحه���ای اخ���وان المس���لمین،ک���ه ش���د، 

بخشهایی از اپوزیسیون غیر مذهبی و عراق صدام حسن برخ��وردار گش��ت.



یک جنگ س��ه هفته ایطی  رویارویی در ،۱۹۸۲در شهر حما در سال فوریه 
 در طی آن نیروه��ای دول��تی ه��زاران نف��ر از م��ردم را بقت��ل؛بشدت بال گرفت

رساندند و باعث فرار تقریبا همه هواداران شناخته ش��ده اخ��وان المس��لمین
 این نشانه پایان حزب اخوان المس��لمین در داخ��لگردیدند.به خارج از کشور 

سوریه بود و این موضوع را که چرا صدا و حضور آن در درگی��ری  فعل��ی اینق��در
ناچیز است را توضیح می دهد: اخوان المسلمین سوریه، بر خلف همتای��ان

ه�ا،ده�ه  نبوده و درط�ی تشکیلت ومصری اشان، دارای هیچگونه سازمان 
اکثر رهبران ( باز مانده) آن ها پای خود را به کشور نگذاشته بودند.

ح��ذف ب��ی رحم��انه اخ��وان المس��لمین ب��ه معن��ای ان نب��ود ک��ه کش��ور دچ��ار
«چرخش مذهبی»، به همانگونه که بس�یاری از جوام��ع ع�رب در ط�ی ده�ه

 آن را تجرب��ه نمودن��د، گ��ردد. اش��باع از نارض��ایتی ه��ای سیاس��ی و۱۹۹۰
اقتص��ادی، فس��اد گس��ترده و ح��س آنک��ه دول��ت موج��ود هیچگ��ونه امی��د، راه
راست و فرصتی را برای جامعه سوریه به ارمغان نمی اورد، ب��اعث ش��د ک��ه
بسیاری از سنیان، اسلم را در آغوش کشیده و شیوه زندگی مذهبی ت��ری

 گردی�د، ب�ا آگ�اهی از۲۰۰۰را اتخاذ کنند. بشار که جانشین پ�درش در س�ال 
آنچه که اتفاق افتاده بود، بدنبال همکاری و کنترل ای�ن رقی�ب م�ی گش�ت.او
در اولین سالهای ریاست جمهوری اش، مقدار  زیادی از وق��ت خ��ود را ص��رف
پاکسازی رهبران مذهبی، کنترل مساجد، و کسب اطمین�ان از اینک�ه بخ�ش
اس��لمی رو برش��د تح��ت ق��وانین  رژی��م ب��ازی م��ی کن��د، ک��رد. او همچنی��ن
نهادهای م�ذهبی تش�کیل داد، بان�ک ه�ای اس�لمی ایج�اد نم�ود و مق�ررات
دولتی در مجامع عمومی، مانند پوشیدن روسری در ساختمانهای دول��تی و

احی�ا گ�ریخواندن دعا در نیروهای نظامی را آزاد کرد. لین خطی�ب در کت�اب 
)، عن��وان می کن��د ک��ه رویک��رد مس��المت جوی��انه۲۰۱۱ (اس��لمی در س��وریه

بشار در مقابل اسلم، با اموزه های اصلی ح��زب بع��ث، ک��ه در آن م��ذهب از
نظر سیاسی منحرف و اسلم به مثابه ی��ک «ای��دئولوژی ارتج��اعی» محک��وم

می گردید، در تضاد قرار داشت.
در آن زمان، رویکرد سازش جویانه تر بش�ار نس�بت ب�ه اس��لم، ش�امل ح�ال

 ب�ی س�ر و ص�دا در می�ان جوام�ع س�لفی در ح�ومه؛ انه�اجهادگران نمی شد
: مکان ه��ایی مانن��دندهای محروم و روستاهای سوریه طرفدار پیدا می کرد

، ی��ک حمل��ه۱۹۹۹دارا در جنوب، عدلیب در ش�مال و ح��ومه حل��ب. در اواخ��ر 
 منجر به درگیری  چهار روزه و سرکوب در سراسر کش��ور گردی��د،غافل گیرانه

 بود. بعد ازها شبه نظامی مظنون و حامیان آن۱۲۰۰که  نتیجه ان دستگیری 
 سپتامبر، بشار کمک دولت خود در جنگ با تروریسم را  پیشنهاد۱۱حملت 



نم��ود. دول��ت ب��وش، ض��من احتی��اط نس��بت ب��ه انگیزه ه��ای وی، ب��ا همک��اری
، مظنونین «ب��ا ارزش» جه��ادگرا را ب��ه۲۰۰۵موافقت نمود، و  حداقل تا سال 

سوریه مسترد نمود.
«سلح مخفی» دولت سوریه در مقابل جهادگران، نفوذ در شبکه های آن ه��ا
و جلب مظنونین به همکاری با دولت بود – تکنیکی ک��ه در مق��ابله ب��ا اخ��وان

  با موفقیت به اج�را در آم�ده ب�ود. بن�ا۱۹۸۰  و ۱۹۷۰المسلمین در سالهای 
به اطلعات فاش شده  وزارت خارجه آمریک��ا در ویک��ی لیک��س، م��دیر یک��ی از
سرویس های اطلعاتی س�وریه در ملق�ات ب�ا مقام�ات آمریک�ایی می گوی�د،
«ما دارای تج�ارب ف�راوان ب�وده و ای�ن گروه ه�ا را بخ�وبی م�ی شناس�یم». او
ادامه می دهد « ما ب�ه آن ه�ا حمل�ه نمی کنی�م ی�ا آن ه�ا را نم�ی کش��یم..ما
خودمان را جاسازی می کنیم...و فقط در ش��رایط مناس��ب دس��ت ب��ه حرک��ت
می زنیم.» وی می گوید، این روش منجر به «بازداش��ت گروه��ی تروریس��ت

ها، و نابودی سلولهای ترور» شده است.
 ، باعث خش�م س�لفی ه�ای س�وری،۲۰۰۳حمله آمریکا به عراق در مارس 

که اشغال «سرزمین های مسلمین» را دلیل مشروعی برای بدست گرفتن
اسلحه می دانستند، ش��د. اس��تراتژی ص��یقل خ��ورده رژی��م ب��رای مق��ابله ب��ا
چنین حوادثی – سازماندهی تظاهرات نمایشی، که ب��ه م��ردم اج��ازه بی��رون
ریختن خشم خود در برابر تلویزیون دولتی را م��ی داد- دیگ��ر ثمربخ��ش نب��ود:
سلفی ها تن به رضایت نم��ی دادن��د، آن ه�ا می خواس��تند ب�ه ع��راق رفت��ه و
آمریکایی ها را به قتل برسانند. برای اسد و فرمان�دهان اطلع��اتی وی، ای��ن
چالشی جدی محسوب می گشت: پس از هفته ها تردید، آن ها تص��میم ب��ه
اتخ��اذ ی��ک اس��تراتژی جدی��د گس��تاخانه نمودن��د: بج��ای س��رکوب  «خش��م»

سلفی ها، تصمیم به تشویق انان گرفته شد.
به دو دلیل، اجازه دادن به سلفی ها برای رفتن به عراق، ایده خ��وبی بنظ��ر
می امد: اول، خلص شدن از دست هزاران نفر از خشن ترین سلفی ه��ای
معتقد به جهاد، روانه کردن آن ها به یک جنگ خارجی که اکثر انان هرگ�ز ب�از
نخواهند گشت تا بتوانند تهدیدی برای حکومت سکولر و اقلیت-ح��اکم اس�د

ش��غال ع��راق و خن��ثی ک��ردن تلش ب��وش ب��رایاد؛ دوم، ب��ی ثب��اتی باش��ن
سرنگونی رژیم های خودکامه ( افراد دای��ره درون��ی اس��د م��ی ترس��یدند ک��ه

 اس�د، دیوی�دس د). بن�ا ب�ر ش�رح ح�ال ن�ویباش� در لیستسوریه رژیم بعدی 
لش، «دمشق خواهان شکست دکترین بوش بود، و امید داش��ت ک�ه ع��راق
اولین و آخرین باری باشد که آن ب�ه اج�را در م�ی ام�د. ه�ر عمل�ی ک�ه ب�رای
تضمین چنین نتیجه ای بک�ار گرفت�ه م�ی ش�د، م�ن جمل�ه برانگیخت�ن خش��م



.» گشت می کبخاطر دخالت مستقیم نظامی امریکا، منصفانه در
عمل  در ط��ی ی��ک ش��ب، س��وریه ب��ه مرک��ز اص��لی ورود جه��ادگران خ��ارجی 
امیدوار به پیوستن به شورش عراق، ب��دل ش��د. در داخ��ل کش��ور، س��رویس
های اطلعاتی اسد، همکاران جهادگران را فعال کردند. برجسته ترین فرد در
میان انان ابو القعقاع بود؛ وی یک روحانی سلفی اهل حل��ب، تحص��یل ک��رده
در عربستان بود که  گاهی هزاران نفر از مردم را به  موعظه های خود جلب
می کرد. قبل از حمله به ع�راق، پی�روان اب�و القعق�اع ب�ه مث�ابه اوب�اش ه�ای
مذهبی عمل می کردند، برای «رفتار زشت» مجازات تعیین می کردن��د و ب��ه
تحریک نفرت بر علیه اسرائیل و آمریکا می پرداختند. پس از حمله به عراق،
گروه وی تبدیل به مرکزی شد که سوری ها را در خدمت القاعده  ابو مصعب
الزرقاوی قرار می داد. تلشهای ابو القعقاع چن��ان م��وفقیت آمی��ز ب��ود ک��ه در

  سوری ها بزرگترین گروه  مبارزین خ��ارجی ب��رای ش��ورش۲۰۰۳طی سال  
(در حال ظهور)  محسوب می گشتند. چهار سال بعد، وقتی ک��ه محاس��بات
سیاس�ی تغیی�ر ک�رده ب�ود و حک�ومت س�وریه در پ�ی ک�م ک�ردن رف��ت و آم�د
سوریها بود، ابوالقعقاع تحت شرایط مشکوکی کش��ته ش��د. بن��ا ب��ه گ��زارش
رسانه های لبنانی، «تابوت او با پرچم سوریه پوش��انده ش��ده ب��ود و مراس��م

وی همه تجملت یک رویداد دولتی را داشت».
ابوالقعقاع فرد مهمی بود، اما او تنها کسی نبود ک��ه مب��ارزین خ��ارجی را ب��ه
عراق می فرستاد. بنا به اطلعات کسب شده توس�ط ارت�ش ای�الت متح�ده
در شهر مرزی سنجار در عراق، تداراکات مربوطه توسط ش��بکه ای متش��کل
از حداقل صد مجری اداره می ش�د ک�ه در سراس�ر کش��ور پخ�ش ش�ده و از
انباره��ای مهم��ات و خانه ه��ای ام��ن در دمش��ق، لذقی��ه، دی��ر ال��زور و دیگ��ر
شهرهای مهم سوریه حف��اظت م��ی کردن��د. آن ه��ا بن��وبه خ��ود، از نزدی��ک ب��ا
قبایل مستقر در نواحی مرزی عراق همکاری می کردند چ��را ک��ه ک��ار قاچ��اق
در ن��تیجه جن��گ بش��دت آس��یب دی��ده ب��ود و ای��ن قبای��ل از کم��ک ب��ه س��یل

جهادگران به عراق به مثابه یک جانشین مناسب استقبال کردند.
کمتر از یک سال پس از ایجاد ان، کانال ارتباطی سوریه چنان ب��ه خ��وبی ج��ا
گرفته بود که حذب جهادگران از کشورهایی چون لیبی، عربس��تان س��عودی
و الجزایر توسط پرواز به دمشق یا مسافرت از طریق اردوگاههای فلسطینی

 ، حکومت آمریکا تخمی��ن زد ک��ه ن��ود درص��د۲۰۰۷در لبنان آغاز شد. در سال 
  درصد جنگجوی��ان۸۵–۹۰بمب گذاران انتحاری در عراق خارجی بودند، و نیز 

، ش��بکه هایکم ک��مخارجی از طریق سوریه وارد عراق شده بودند. در اصل 
جهادگران در سوریه تبدیل به شبکه های الحاقی در عراق گش��ته ک��ه ب��دون



حمایت فعال حکومت اسد، و حتی تقریبا  بدون قط��ع ب��دون اطلع وی، عم��ل
می کردند.
 ، ک�امل  مش�خص ش�ده ب�ود ک�ه عملی�ات آزادی ع�راق دچ�ار۲۰۰۵در س�ال 

مشکل شده است و س��وریه دیگ�ر نی�ازی ب�ه نگران�ی در م��ورد ه�دف بع�دی
بودن را نداشت. جری��ان دائم��ی مه��اجرین از ع��راق ب��ار س��نگینی ب��ر اقتص��اد

 ک��امل  معل��وم ب��ود ک��ه س��وریه در ع��راق۲۰۰۸س��وریه م��ی نه��اد ( در س��ال 
خواهان ثبات بود و نه اشفتگی). علوه بر این، القاع�ده در ع��راق – گروه�ی
که ابو القعقاع همکاری نزدیکی با آن داشت – توجه خود را از جنگ با ایالت
متح��ده بس��وی امک��ان مب��ارزه از طری��ق جن��گ داخل��ی ب��ا ش��یعیان معط��وف
داشت، چشم اندازی که دولت سوریه، تحت سلطه علوی ه��ا، ب��ا وحش��ت
بدان می نگریست. اما، هیچ شانسی برای بستن ساده این س��وراخ وج��ود
نداشت. شبکه های جهادگران چنان بسرعت گسترش ی��افته بودن��د، ط��وری
که ح�تی ابوالقعق�اع   «معت�دل» خط�اب می گش�ت و او ب�ه هنگ�ام چرخ�ش
شورش به سوی جنگ مذهبی، نفوذ خود را از دست داد؛ و قاچاق مب��ارزین
چنان پر سود گشته و عمیقا  ریشه دوانیده بود که برای توق��ف آن ی��ک جن��گ
تمام عیار با قبایل مرزی لزم می ب�ود. رژی�م موج�ودی را خل�ق ک�رده ب�ود ک�ه

دیگر قادر به کنترل آن نبود.

*

۲۰۰۵س��ازمان اطلع��ات اس��د، ب��رای برخ��ی از جه��ادگران ک��ه بع��د از س��ال 
شروع به بازگشت به سوریه نمودن��د، طرح��ی را پیش��نهاد نم��ود ک��ه بظ��اهر
مبتکرانه بنظر می رسید. یکبار دیگر، آن ه�ا در پ�ی ه�دایت تهدی�د جه�ادگران

 ب�ه اب��زار (ن�ا اگ�اه)ه�ابسوی خارج، و ب�دین طری�ق تب�دیل سردس�ته ه�ای آن
 این بار هدف لبنان ب��ود، ک��ه س��وریه بت��ازگیبودند.سیاست خارجی سوریه 

مجبور به اتمام  سی سال اشغال نظامی ان گشت -  بعد از آنک��ه مس��ئول
ترور نخست وزیر، رفیق حریری، شناخته شد. در ن�تیجه، ب�ه تع�داد زی�ادی از
جهادگران خارجی که از طریق سوریه وارد عراق شده بودند، گفته ش��د ک��ه
به اردوگاههای فلسطینی نزدیک صیدا و طرابلس، ج�ایی ک��ه سفرش��ان ب��ه
عراق را آغاز کرده بودند، باز گردند. گروههای جهادی محلی فت��ح الس��لم و
عصبت النصار، بطور کام�ل توس�ط س�رویس ه�ای اطلع�اتی س�وریه کن�ترل
نمی شدند، اما هر دو انقدر فاسد بودن�د ت�ا بتوانن�د ب�ه اهدافش��ان در لبن�ان
کمک کنن��د، ج��ائیکه امیدش��ان ایج�اد ب�ی ثب��اتی سیاس��ی، تحری��ک اختلف



مذهبی و منحرف کردن تحقیقات دادگاه ویژه ای بود ک�ه ب�رای بررس�ی ت�رور
حریری به راه انداخته شده بود.

بزودی آشکار شد که فرستادن جهادگران به لبنان مشکل را حل نم��ی ک��رد.
تعداد زیادی از جهادگرانی که به سوریه بازگشتند تصمیم گرفتن��د در س��وریه
باقی بمانند، جائیکه انها عملیات تروریستی خود را آغاز کردن��د. ای��ن ش��امل
عملیات برجسته  علیه ساختمانهای دولتی، تلویزیون دولتی، سفارت ای�الت
متحده و یک زیارتگ��اه مق��دس ش��یعیان م��ی ش��د، ک��ه ش��رح هم��ه آن ه��ا در
مطبوعات بین الملل��ی منتش��ر گش��ت. ام��ا ص��دها ح�ادثه کوچک��تر و عملی��ات
ناموفق نیز وجود داشتند که حکومت بر آن ها سرپوش نه��اده، و خ��ارجی ه��ا
چیز زیادی در موردشان نمی شنیدند. در آن زمان نمایندگان س��رویس ه��ای
اطلعاتی اروپا مستقر در سوریه  اعلم کردند ک��ه  گ��زارش ه��ای مرب��وط ب��ه
حوادث تروریستی را «بط��ور ماهی��انه» دری��افت م��ی کردن��د. در اطلع��ات درز
شده وزارت خارجه، اشاره به بمب گذاری ها و چندین درگیری  مس��لحانه در

 م��ی گ����ردد؛یک بمبگ��ذاری انتح��اری، درگیریه��ای۲۰۰۵ و ۲۰۰۴س��الهای 
؛ تع��داد بیش��تری درگی��ری۲۰۰۶مسلحانه و تلش برای بمبگ��ذاری در س��ال 

مس��لحانه، چن��دین اق��دام ب��رای بمبگ��ذاری ب��ا ماش��ین در دمش��ق،  ض��بط «
 کیل��وگرم م��واد منفج��ره» در س�ال۱۲۰۰کمربن�د ه�ای انتح�اری، خودروه�ا و 

؛ و همچنی��ن بمبگ��ذاری ی��ک اتوب��وس حام��ل زائران ش��یعیان در م��ارس۲۰۰۸
۲۰۰۹. 

 ، توسط جندالشام،۲۰۰۶  تا سال ۲۰۰۴اولین موج این حملت، از سالهای 
یک گروه گمنام که کارشناسان معتقدند توسط الزرق��اوی بنی��ان نه��اده ش�ده

، محص�ول ک�ار۲۰۰۹   ت�ا ۲۰۰۸است، صورت گرفت. دومین موج، از سالهای 
«اعضای خودسر» فتح السلم بودند. بدون در نظر گرفتن بر چسب و تعل��ق
گروهی، افراد مسئول، ب��دون اس��تثناء، مب��ارزین خ��ارجی قبل��ی  وابس��ته ب��ه
شورش�یان  عراق�ی بودن�د ک�ه در س�وریه پ�رورش ی�افته بودن�د؛ و در ع�راق از
تجربه مبارزه و مهارتهای جنگی خود برای حمله به دولت و بطور فزاین��ده ای

جمعیت شیعه استفاده می کردند.
یکی از وقایعی که نمایانگر  نتیجه معکوس  سیاست اس��د اس��ت، ش��ورش
زندان سدنایا بود. بعد از اشغال عراق، مقامات اطلعاتی سوریه به ساکنین
اسلمیست در زن�دان ب��دنامی، درس��ت در بی��رون دمش��ق، ش�انس ام��وزش
های نظامی و مب�ارزه ب�ر علی�ه نیروه�ای ائتلف�ی در ع�راق را دادن�د. بن�ا ب�ه
اطلعات درز شده وزارت خارجه، از آن هایی که پیش��نهاد را پذیرفتن��د و بع��دا 
دوباره موفق شدند به سوریه باز گردن��د، «ع��ده زی��ادی ب��اقی ماندن���د...افراد



دیگ��ری ب��ه لبن��ان فرس��تاده ش��دند و  گ��روه س��ومی دس��تگیر و ب��ه  س��دنایا
بازگردانده شدند». آن هایی که به زن��دان بازگش��تند، بش�دت خ��ود را «فری��ب
خ��ورده» احس��اس کردن��د؛ آن ه��ا «انتظ��ار رفت��ار به��تری، و ش��اید ازادی، را

۲۰۰۸داشتند و بسیار ناراضی از شرایط زندان بودند». جهادگران در ج��ولی 
شورش کردند، و تعدادی از کارمندان زندان و گردان های ارتش را به گروگ��ان

 نیروهای ویژه، زن��دانیان کن�ترل قس�متی از زن�دان رااستقرارگرفتند. با وجود 
 ، ب��الخره پ��س از ی��ک۲۰۰۹در طی چن��د م��اه حف��ظ کردن��د. در ژان��ویه س��ال 

حالت دفع الوقت طولنی، شورش با یک نبرد وحشیانه ک��ه ب��ه م��رگ ص��دها
زندانی و دهه�ا ت�ن از س�ربازان انجامی�د، خ�اتمه ی�افت. ب�رای نظامی��ان، ای��ن
واقعه یک «س�ابقه ب�د» ب�ود. رس�انه های س�وریه هرگ�ز از ای�ن واقع�ه ن�امی

نبردند.
انتقال جنگجویان سابق به لبنان نیز مشکلتی برای اس��د ایج��اد ک��رد. ره��بر
فتح السلم، «شریک» اصلی سوریه در لبنان، کامل  معتقد بود که س�رمایه 
اطلعاتی سوریه در لبنان است، و ایده اصلی دمشق این است که گ��روه را
به جناح جهادگران خود در لبنان بدل کند، ت�ا ب�ا نخس�ت وزی�ر، س�عد حری�ری
(پسر رفیق حری�ری)  و متح�دین عربس�تانی اش، رق�ابت کن�د. بن�ا ب�ر برن�ارد
روژی�ه محق�ق فرانس�وی و متخص�ص اردوگاهه�ای پناهن�دگان لبن�ان، س�وریه
بسیار بیش�تر از ح�د انتظ��ار موف�ق ب�ود. گ�روه علوه ب�ر جنگجوی�ان خ�ارجی،
جهادگران مشتاق از سراسر کشور را به سوی خود جل��ب ک�رد. ب�ا اس��تقرار
در اردوگاه فلسطینی نهر البارد، فتح السلم بسرعت به بیش از پانصد نف��ر
جنگجو رشد نمود،و این ب��ا کم��ک پ��ولی ص��ورت گرف��ت ک��ه ن��ه فق��ط از ط��رف
سوری ها، بلکه خلیج فارس و حتی از ط��رف طرف��داران حری��ری ( ک��ه ه��دف
اصلی آن کامل  برعکس بود) م�ی ام�د. ب�ه گفت��ه روژی��ه، «ای�ن جری��ان، س�یر

زندگی خود را یافت و تأثیر مغناطیسی بر اسلم گرایان کشور داشت.»
 ، گروه قصد خود را ب��رای ایج��اد ی��ک ام��ارت اس��لمی در۲۰۰۷در اوایل سال 

شمال لبنان اعلم کرده بود و بانی درگیری  با ارتش لبنان گشت، جنگ طی
سه ماه به اوج خ�ود رس�ید ام�ا در نه�ایت ب�ه شکس�ت منج�ر ش�د. اعض�ای
بازمانده یا ب�ه جوام�ع س�لفی ک�امل  متح�د ش�مال لبن�ان پناهن�ده ش�دند ی�ا
مستقیما  به سوریه باز گشتند، جایی که آن ها حملت خود بر علیه شیعیان
و حکومت سوریه را به راه انداختند. در ط�ی جن��گ حاض��ر، فت��ح الس�لم ب�ه
عنوان اولین گروه شورشی بود که یک برن��امه جهادگرای��انه را اتخ��اذ نم��ود، و
راههای پشتیبانی و شبکه های س�رباز گی�ری آن در لبن�ان، ک�ه توس�ط دیگ�ر

جهادگران نیز مورد استفاده قرار می گیرند، به فعالیت خود ادامه دادند.



 مهمترین پیامد طولنی سیاست اسد برخاسته از باز کردن دره��ای س��وریه
ب�روی ش�بکه های جه�ادگرای بین الملل�ی ب�ود. قب�ل از اینک�ه او کش��ور را ب�ه
نقط��ه ترانزی��ت جنگجوی��ان خ��ارجی تب��دیل کن��د، جهادگرای��ان س��وری عم��دتا
وطنی بودند. اگر پیوندهای بین الملل��ی وج��ود داش��ت، آن ه��ا ب��ه کش��ورهای
همسایه مربوط می شدند. القاعده همیشه دارای اعضای برجسته س��وری

 ک��ه درالدح��داع س��وری استراتژیس��ت، ی��ا اب��و ابومص��عبب��وده اس��ت – مثل  
اسپانیا به زندان طولنی مدت محکوم شد – اما آن ها از کشور در اوایل دهه

 ف��رار ک��رده بودن��د، و هیچگ��ونه م��درکی دال ب��ر ه��دایت فعالیته��ای۱۹۸۰
جهادگران، تلش برای سازماندهی انها، و یا حتی نش�ان دادن علق�ه ب�رای
چنین امری، در داخل سوریه وجود ندارد. بنا بر ای��ن متخصص��ین تروریس��م در
اعتقاد بر اینکه – ح�داقل ب�رای م�دتی – س�وریه خ�ارج از م�دار القاع�ده ق�رار

داشت، در اشتباه نبودند.
 ، زمانی ک��ه اس��د اج��ازه داد ک��ه جه��ادگران در کش��ورش ب��ه۲۰۰۳ در سال 

الزرقاوی متصل شوند و بخشی از خط ارتباطی جنگجویان خارجی گ��ردد ک��ه
از لبنان تا عراق امتداد داشت، و شامل ایستگاههای هوایی، خانه های امن
و تسهیلتی که در سراسر کشور پخش شده بود می گشت، این امر تغییر
نمود. با کمک فعال سرویس ه��ای اطلع��اتی اس��د، س��وریه دره��ای خ��ود را
ب��رای هج��وم – و ت��أثیر – جه��ادگران متبح��ر و مرتب��ط  از لی��بی، عربس��تان
سعودی، الجزایر، تونس، یمن و مراکش، ک�ه ب�ا خ��ود فن��ون ارتب�اطی، پ�ول و
تجربه را به همراه داشتند، باز نمود. در طی چند سال، این کشور ب��ه نقط��ه

 ،۲۰۰۰سیاهی بر روی نقشه جهانی جهادگران تبدیل شد: در اواخ��ر ده��ه 
آنجا سرزمینی آشنا برای جهادگران خارجی بود، همزمان جهادگران س��وری
به اعضای با ارزش القاعده در عراق بدل شدند، ج�ائیکه آن ه�ا تجرب�ه جنگ�ی
کسب کردند و تماسهای بین المللی و تخصص مورد نیاز برای تب��دیل س��وریه

به جبهه بعدی جنگ را بدست اوردند.
وقتی که جنگ فعلی آغاز شد، به شدت این امر تعجب آور بود که تش��کیلت
جهادگرایانه برای اولین بار در بخشهای شرقی کشور، جائیکه هیچ مدخلی
به عراق نداشت، و در نقاطی چون حمص و ادلب، که در نزدیکی لبنان واقع
بودند، شکل گرفت؛ یا اینکه این جهادگران – و نه اخوان المسلمین – بودن��د
که توانستند جنگجویان ایثارگر و  پر تجربه ای را پیشکش کنند که با مهارت،
من��ابع، انض��باط و س��ازمان خ��ود ب��ه حک��ومت ض��ربه بزنن��د.  آن ه��ا همچنی��ن

، ت�أمین س�لح و ب�ودجهرای ب�اعتقاد داش��تند راح��ترین راهکسانی بودند که 
 ک��ردن  ش��بکه های بین الملل��ی  ه��ودار  ثروتمن��د، ب��ویژه در خلی��ج ف��ارس،ق��انع



. واضح ترین نمونه آن دولت اسلمی عراق و شام، داعش، یک عام��لاست
فرقه ای وحشی در درگیری  کنونی می باشد، که از تب��ار القاع��ده الزرق��اوی
در عراق است؛ ان از همان خطوط ارتباطی و شبکه هایی به�ره می  ب�رد ک�ه
قبل  در انتقال جنجگویان از سوریه به عراق از آن ها استفاده  می شد، البته

.صورت می گیردفقط با این تفاوت که امروز انتقال در هر دو جهت 
با توجه به سابقه و پیدایش گروههایی مانند داعش، بس��یاری از چهره ه��ای
مخالف سوریه در حال حاضر ادعا می کنند ک�ه گروهه�ای جه�ادی در س�وریه
عروسکهای دست اسد هستند، و آن ها همچنان می توانن��د م��ورد اس��تفاده
سرویس ه�ای اطلع�اتی س�وریه در تلش ب�رای بی اعتب�ار س�اختن انقلب،
تقسیم مخالفان و جلوگیری از غرب در  مداخله بنام انان، ق��رار گیرن��د. البت��ه
همچنان می تواند شک بس�یار ک�وچکی وج�ود داش�ته باش�د ک�ه چهره ه�ای
ق��دیمی ت��ر و ارش��د گروهه��ایی مانن��د داع��ش بخواهن��د ب��ا س��رویس ه��ای
اطلعاتی سوریه مراوداتی داشته، و برخی از آن ها به احتمال زی��اد ب��ا رژی��م
در حال همکاری باشند. در این موضوع شکی نیست دول��ت س��وریه، ک��ه در
ح��ال جن��گ ب��ا اف��راد س��کولر زی��ادی ک��ه از نیروه��ای خ��ودش ج��دا ش��ده اند
می باشد، علق�ه دارد ک�ه مخالف�ان خ�ود را ب�ه مث�ابه دیوانگ�ان متعص�ب ب�ه
تصویر کشد، و یا اینکه بعضی از اقدامات آن   - مانند آزادی اکثر اسلمیس��ت
ه�ا از زن�دان س�دنایا، ی�ا کوت�اهی نم�ودن در حمل�ه ب�ه من�اطق تح�ت کن�ترل
داعش – برای تقویت جهادگران در مقابل رقبای آن ها طراح��ی ش��ده باش��د.
اما هنوز هیچ مدرک محکم��ی ک��ه بط��ور کل��ی هم��ه جه��ادگران توس��ط رژی��م
کنترل می ش��وند، ب�ا وج��ود اطلعی��ه ه�ای مک��رر چهره�ای اپوزیس��یون، ک�ه
چنین شواهدی در دست تهیه است، وجود ندارد. هیچ کس شکی ندارد ک��ه
گروههای جه�ادگرا در س�وریه از حم�ایت خ�ارجی و ش�بکه های بین الملل�ی،
بش��مول جنگجوی��ان خ��ارجی از سراس��ر خاورمی��انه و ح��تی اروپ��ا برخ��وردار
هستند. اما دلیل آنکه آن ها قادر به بسیج خود – و بسیج سریع -بودن��د ای��ن

است که حکومت اسد به آن ها در استقرارشان کمک کرده بود.
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