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مقدمه

بحران سوریه در ۹ سال گذشته فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. 

عوامل متعددی منجر به تسریع و درهم تنیدگی تحوالت در این کشور شده است. در این میان 

شکل گیری گروه های مختلف معارض و تحوالت مربوط به آنان از جمله موضوعات مهم مورد 

بحث تحلیلگران مسائل سوریه است. ماهیت ناآرامی های سوریه که به سرعت از بُعد امنیتی به 

بُعد نظامی تغییر یافت، زمینه را برای شکل گیری گروه های مسلح فراهم کرد. در آغاز جنگ 

داخلی، اغلب گروه های مسلح خود را زیر چتر تشکیالت موسوم به »ارتش آزاد سوریه« قرار 

می دادند اما زمان زیادی نگذشت که جریان های سلفی- جهادی دست برتر را در پیش روی های 

میدانی پیدا کردند؛ این برتری در سابقه جنگاوری عناصر این گروه ها در دیگر کشورها و مناطق 

ریشه داشت. البته به موازات اهمیت یافتن جهادیان سلفی، نگرانی های جامعه بین الملل نیز نسبت 

به فعالیت آنان افزایش یافت. تا آن جا که یکی از مهم ترین دالیل ادعایی کشورهای غربی )در 

رأس آن ها آمریکا( برای عدم حمایت کافی و الزم از معارضه، اشاره به قدرت گیری جریان های 

سلفی  و احتمال تسلط این گروه ها به تسلیحات پیشرفته بود. القاعده از جمله گروه هایی بود که 

زمینه فعالیت آن به دنبال تضعیف قدرت مرکزی در سوریه فراهم شد. فعالیت این گروه که از 

اواسط ۲۰۱۱ با سفر »محمد الجوالنی« به سوریه آغاز شد، تاکنون سیر تحوالت مختلفی را پشت 

سر گذاشته است و دولت های غربی نیز سیاست های خود را با این تحوالت سازگار کرده اند. 
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جهادگرایی سلفی در سوریه

ریشه های سلفی گرایی در سوریه به پایان قرن نوزدهم برمی گردد. در این زمان جنبش 

سلفی در این کشور عمدتا تحت تاثیر افکار اندیشمندانی همچون »محمد عبده« در مصر قرار 

داشت که به »سلفی گرایی اصالح گرایانه« معروف است. سلفی گرایی اصالح گرایانه در واقع یک 

جنبش روشنگرانه و آموزشی برای مقابله با استبداد و عقب ماندگی به جا مانده از عصر عثمانی بود. 

بعد از آن که سلفی گرایی اصالحی در سوریه رشد کرد، به چندین شاخه تبدیل شد که به سرعت 

در حیات سیاسی این کشور نقش مهمی پیدا کردند. از جمله مهم ترین گروه های وابسته به این 

جریان، می توان از »جمعیت الغراء« نام برد. این گروه توسط »شیخ عبدالغنی الدقر« در سال ۱۹۲۴ 

تاسیس شد و توانست تا پیش از استقالل رسمی سوریه از قیمومیت فرانسه چنان جایگاهی در 

حوزه سیاسی این کشور پیدا کند که سیاست مدارانی همچون »شکری قوتلی« برای راه یافتن به 

پارلمان به تایید این گروه تکیه کنند]۱[. البته سلفی گرایی در سوریه در چند دهه گذشته متأثر از 

عوامل داخلی و خارجی مختلفی قرار گرفت و تحوالتی را تجربه کرد که مهم ترین آن را می توان 

تغییر از سلفی گرایی اصالحی به جهادی )مسلحانه( دانست. خیزش جدید سلفی گرایی در سوریه 

علمی  سلفی گرایی  و  دو جریان »سروری-اخوانی«  اساسا حاصل تالش های  معاصر  دوران  در 

است]۲[. البته سلفی گرایی جهادی نیز تحوالتی را پشت سر گذاشته است که نگارنده فعالیت آن 

در سوریه را به چهار دوره تقسیم می کند. دوره نخست از اواخر دهه 6۰ تا اوایل دهه ۸۰ میالدی؛ 

دوره دوم سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳؛ دوره سوم از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱؛ و در نهایت دوره چهارم سال های 

بعد از بحران ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را دربرمی گیرد. برخالف دوره نخست و دوره چهارم که تمرکز 

سلفی های مسلح سوری  بر نزاع با دولت مرکزی دمشق بود اما دوره های دوم و سوم عمدتا تحت 

تاثیر محیط بین المللی و منطقه ای در محیطی خارج از سوریه شکل گرفت. تمرکز نوشتار حاضر 
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بر دوره چهارم با تاکید بر گروه هیئت تحریر الشام )جبهه النصره سابق( است.

از جبهه النصره تا هیئت تحریر الشام

تجاوز آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، زمینه مساعدی برای فعالیت گروه های جهادی- 

سلفی در این کشور را فراهم کرد. »احمد حسین شارع« )که بعدها با عنوان محمد جوالنی معروف 

و شناخته شد( از جمله کسانی بود که در این بازه زمانی به عراق رفت و به گروه موسوم به 

القاعده در عراق پیوست. با این وجود تحوالت سوریه و تشدید خشونت ها در این کشور مأموریت 

جدیدی را برای جوالنی خارج از خاک عراق و در موطن اصلی خویش تعریف کرد. بدین ترتیب 

جوالنی در اوت سال ۲۰۱۱ همراه با 6 نفر دیگر از فرماندهان]۳[ وابسته به القاعده در عراق وارد 

خاک سوریه شدند. این سرآغاز فعالیت رسمی القاعده در خاک سوریه علیه دولت این کشور 

بود. یکی از مهم ترین ابعاد سیاست های القاعده در طول فعالیت خود در سوریه، سازگار کردن 

دائمی خود با شرایط متغیر محیط عملیاتی این کشور بود. نگارنده با بررسی تحلیل های غربی درباره 

جبهه النصره به این نتیجه رسید که می توان تحوالت درونی این گروه را به چهار مرحله تقسیم 

کرد. مرحله نخست )دسامبر ۲۰۱۱ تا می ۲۰۱۲( را می توان یکجانبه گرایی خواند؛ مرحله دوم 

)می ۲۰۱۲ تا ۲۰۱5( را تحلیلگران غربی پروژه »نخبه- محور«]۴[ می نامند؛ مرحله سوم )از ۲۰۱6 

تاکنون( با عنوان »جهاد توده«]5[ نام گذاری می شود؛ و مرحله چهارم تالش تحریر الشام برای 

مشروعیت سازی به عنوان کنشگری غیر قابل حذف از معادالت سوریه تلقی شده است. در این 

بخش تحوالت جبهه النصره و واکنش های غربی به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
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مرحله نخست

این کشور  به  با ورود جوالنی و همراهانش  القاعده در سوریه  فعالیت  نخستین مرحله 

آغاز شد، ولی عمر کوتاهی داشت. این افراد به صورت مستقل کار نمی کردند بلکه تحت فرمان 

ابوبکر البغدادی، رهبر وقت القاعده در عراق، وارد سوریه شدند تا شاخه سوری القاعده را در این 

کشور تشکیل بدهند. جوالنی در خاک سوریه چندین جلسه محرمانه برگزار کرد که در نهایت 

به تأسیس گروه جبهه النصره منجر شد. هرچند اعالم رسمی تأسیس این گروه تا ژانویه ۲۰۱۲ به 

طول انجامید اما نخستین عملیات آن در دسامبر ۲۰۱۱ با انجام دو بمب گذاری انتحاری در جنوب 

غربی دمشق صورت گرفت. محورهای اصلی باورهای سیاسی- اعتقادی النصره در اولین ویدئویی 

که این گروه در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۲ منتشر کرد از زبان جوالنی بیان شد: سرنگونی نظام سیاسی 

دمشق فقط بخشی از هدف اصلی جبهه النصره بود که باید با تشکیل یک نظام سیاسی تحت 

قوانین اسالمی تکمیل شود. جوالنی همچنین هرگونه دریافت کمک از کشورهای غربی توسط 

گروه های شورشی را جرم دانست.

دوره  یک  -که  خود  فعالیت  نخسِت  مرحله  در  النصره  جبهه  عملیاتی،  بُعد  لحاظ  به 

کوتاه شش ماهه را در برمی گرفت- راهبرد یک جانبه گرایی را دنبال و عمدتا بر عملیات های 

بمب گذاری شهری تکیه می کرد. هرچند ضرورت پذیرفته شدن در میان صفوف دیگر معارضان 

مسلح باعث شد که این تشکیالت در عملکرد خود تجدید نظر کند. در مرحله نخست، تحلیلگران 

و سیاستمداران غربی بر این باور بودند که هدف فعالیت های جبهه النصره صرفا در سرنگونی نظام 

سیاسی سوریه و ایجاد یک حکومت به اصطالح مبتنی بر شریعت محدود نمی شود بلکه در واقع 

بخشی از نبرد جهانی جهاد القاعده است. گفته های »ابوسلیمان المهاجر«- از اعضای ارشد کمیته 

شرعی جبهه النصره- در آوریل ۲۰۱۴ به نوعی این تفسیر غربی ها را مورد تایید قرار داد. به گفته 
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المهاجر: »هرچند این گروه در آن زمان خالفتی ندارد اما در جهت این هدف حرکت می کند«.

مرحله دوم

 در این مرحله جبهه النصره بیش از هر چیزی به دنبال این بود تا ضمن پذیرش در میان 

جبهه مخالفان، میان خود و این گروه ها اعتمادسازی کند. البته این گروه نمی خواست که صرفا 

بخشی از گروه های معارض باشد بلکه به باور غربی ها در جهت اسالمیزه کردن ماهیت مخالفان 

تالش می کرد. بدین ترتیب جبهه النصره در فاصله ژانویه )یعنی زمان اعالم رسمی تأسیس( تا 

دسامبر ۲۰۱۲ )یعنی وقتی از طرف آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت شناخته 

شد(، درصدد هم پیمانی نزدیک تر با سایر شورشیان برآمد. در این میان مهارت های جنگی عناصر 

معارضه  میان  برجسته ای  نقش  علیه دمشق،  نبرد  در  تا  داد  این گروه فرصت  به  النصره  جبهه 

مسلح پیدا کند. این اقدامات فقط در عرصه نظامی باقی نماند، بلکه جبهه النصره در چارچوب 

رویکرد تدریجی گرای »ایمن الظواهری« نسبت به اهمیت برخورداری از حمایت مردمی آگاه 

بود. بنابراین در مکانیزمی که تعامل با غیرنظامیان و عموم مردم، مؤلفه بسیار ارزشمندی به حساب 

می آید، به نهادسازی  در عرصه خدمت رسانی های مدنی مبادرت ورزید]6[.

سرنوشت ساز  تحول  بود،  سوریه  در  تاکتیک  تغییر  حال  در  النصره  جبهه  حالی که  در 

دیگری نیز در ارتباط با این گروه در جریان بود. در پی افزایش حساسیت های بغدادی نسبت به 

استقالل طلبی های جوالنی، وی نامه محرمانه ای به جوالنی ارسال و درخواست کرد روابط این گروه 

با القاعده در عراق علنی شود. گام بعدی اعزام معاون وقت بغدادی یعنی حاجی بکر برای دیدار با 

جوالنی بود که البته بی نتیجه ماند و زمینه سفر شخصی رهبر القاعده در عراق را فراهم کرد. وقتی 
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همه این تالش ها بدون نتیجه باقی ماند، بغدادی با انتشار ویدئویی در آوریل ۲۰۱۳ ضمن تأیید 

رسمی وابستگی جبهه النصره به بازوی عراقی این گروه، اندماج دو گروه و تشکیل دولت اسالمی 

در عراق و شام را اعالم کرد. هرچند اقدام یک جانبه بغدادی هم نتوانست جوالنی را در عمل انجام 

شده قرار دهد و حدود ۳6 ساعت بعد از انتشار ویدئوی تشکیل داعش، رهبر جبهه النصره نه تنها 

تشکیالت جدید را نپذیرفت بلکه تصمیمی تاریخی برای جدایی از این گروه گرفت. جوالنی در 

گفت وگویی که با تحلیلگران اتاق فکرهای غربی در سال میالدی جاری داشت، جدایی از داعش 

و اعالم بیعت با القاعده را اینگونه توضیح می دهد: »زمانی که از داعش جدا شدیم، هیچ گزینه  

خوبی نداشتیم. باید تصمیم سریعی می گرفتم. بنابراین حلقه درونی خود را جمع کردم و به آن ها 

گفتم که در نظر دارم با القاعده بیعت کنیم. آن ها مخالف بودند- برخی این کار را انتحار توصیف 

کردند- اما هیچ کس نتوانست جایگزینی را در اختیار من قرار بدهد. هرچند بیعت خود را به این 

امر مشروط کردم که از سوریه به عنوان مرکز اجرای عملیات های خارجی استفاده نشود. همچنین 

به دیگران هم چنین اجازه ای نخواهیم داد. روشن کردم که ما به صورت انحصاری بر نبرد خود 

علیه رژیم سوریه و متحدانش تمرکز داریم«]7[.

این عملکرد جبهه النصره، تحلیلگران غربی را در این تصور مطمئن ساخت که این گروه 

در چارچوب رویکرد تدریجی گرای مورد نظر ایمن الظواهری عمل می کند. در این رویکرد بر 

ایجاد تشکیالت بومی برای دست یافتن به »خالفت جهانی« تأکید می شد. بدین ترتیب در این 

برهه زمانی، یکی از اهداف مهم جبهه النصره در چارچوب جهاد نخبه محور تحقق یافت و این 

گروه خود را به یک بازوی غیر قابل حذف نظامی برای معارضان تبدیل کرد. در این میان، جنگ 

ادلب )که به سقوط کامل این استان در سال ۲۰۱5 به دست معارضان منجر شد( نقطه عطفی 

برای تحوالت سوریه است. این جنگ فقط به ورود نظامی مستقیم روسیه به بحران سوریه محدود 
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نمی شود بلکه به همگان ثابت کرد که پیشروی های نظامِی اتاق عملیات »جیش الفتح« بدون 

جبهه النصره میسر نبود؛ بدین ترتیب این گروه توانست موقعیت برجسته خود در میان معارضه را 

نشان دهد. البته این امر پاسخ گوی همه جاه طلبی های جبهه النصره نبود، زیرا نفوذ نظامی این گروه 

هنوز به نفوذ اجتماعی- سیاسی مورد نظر آن برای تشکیل یک امارت اسالمی منجر نشده بود. به 

همین دلیل جبهه النصره که در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱5 تالش می کرد تا همکاری های نزدیکی با سایر 

معارضه ایجاد کند، از اواخر ۲۰۱5 به سمت ائتالف سازی های رسمی پیش رفت.

با این وجود مانعی اساسی برای تحقق این هدف وجود داشت: وابستگی رسمی جبهه 

النصره به القاعده. به همین دلیل هم وقتی در آوایل ۲۰۱6 مجموعه ای از روحانیون متنفذ و رهبران 

گروه های معارض اسالم گرا با هدف بررسی منافع اعالم یک امارت اسالمی در سوریه گرد هم 

آمدند، به نتیجه نرسیدند. مسئله فقط نگرانی های ایدئولوژیک نبود بلکه این ترس منطقی وجود 

داشت که منافع غیر سوری به مانعی برای تحقق آمال سیاسی مخالفان تبدیل شود. البته اتحاد میان 

شورشیان مسلح از همان آغاز درگیری های نظامی، یکی از دغدغه های گروه های معارض بود؛ 

زیرا آنان می دانستند که این امر به مؤثرتر شدن عملیات های نظامی و پیشبرد بهتر رویکرد سیاسی 

انقالب منجر می شود. با این حال عوامل مختلفی از جمله منازعات شخصی رهبران بر سر قدرت، 

مانع از شکل گیری چنین اتحادهای نظامی پایدار و با دوام می شد. البته آن چه از پیوستن گروه های 

مسلح ضد دمشق به جبهه النصره جلوگیری می کرد، بیش از هر چیز به وابستگی این تشکیالت 

به القاعده و هراس از قرار گرفتنشان در فهرست سیاه تروریسم بین المللی به عنوان هم پیمانان 

جبهه النصره مربوط می شد]۸[. این مسئله زمینه ساز سومین تحول در سیاست گذاری جبهه النصره 

را فراهم کرد که در بخش دوم مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.



اندیشکده راهربدی تبیین

۱۳

مرحله سوم

عدم تمایل شورشیان مسلح سوریه به اندماج با جبهه النصره به دلیل وابستگی به القاعده 

یکی از موانع مهم تحقق اهداف غایی این گروه بود. بدین ترتیب سال ۲۰۱6 بحث جدایی جبهه 

النصره از القاعده به صورت رسمی مطرح شد. شخصیت هایی همچون ماریا القحطانی و صالح 

حماوی )به عنوان یکی از هفت بنیان گذار جبهه النصره( به همراه گروهی از روحانیون مورد 

حمایت ترکیه، تالش برای جلب حمایت داخلی نسبت به جدایی از القاعده را آغاز کردند. بعد 

از حمایت یک سوم از نیروهای جبهه النصره از این ابتکار، تصمیم گیری نهایی بر عهده مجلس 

شورای این گروه گذاشته شد. بدیهی است تصمیم راحتی نبود و مخالفت یا موافقت مجلس شورا 

با جدایی از القاعده تبعات سنگینی برای آن به دنبال داشت. درست همچون زمانی که جوالنی 

مسئله جدایی از داعش و بیعت با القاعده را مطرح کرد، بحث شدیدی درون شورا و به تبع آن 

مخالفت هایی با جدایی شکل گرفت. سامی العریدی، ابو جلیبیب، ابو حمام السوری، و سیف 

العادل از جمله رهبران مخالف بودند. با این وجود جوالنی سرانجام در جوالی ۲۰۱6 در یک پیام 

ویدئویی اعالم کرد ضمن قطع همه روابط »خارجی«، نام گروه به جبهه فتح الشام تغییر کرده 

است؛ این نخستین  بار بود که چهره جوالنی نشان داده می شد]۹[.

هرچند تغییر نام به جبهه فتح الشام و اعالم جدایی از همه روابط خارجی هم باعث نشد که 

تحلیلگران و سیاستمداران غربی، رویکرد متفاوتی نسبت به این گروه دنبال کنند. به همین دلیل 

غربی ها تغییر نام و وابستگی رسمی را دلیلی برای تغییرات اساسی در جبهه النصره نمی دانستند، 

بلکه معتقد بودند جبهه فتح الشام همان جبهه النصره است. از این رو گروه اخیر از ناظران غربی 

بر این باور بودند که تغییر از جبهه النصره به جبهه فتح الشام صرفًا انعکاسی از روش موثرتر 

القاعده مبتنی بر اقدام جمعی، تدریجی، و منعطف است. در این روش- همانطور که پیش تر گفته 
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شد- هدف اصلی کسب دستاوردهای تاکتیکی است که در نهایت به یک پیروزی راهبردی 

اساسی منجر شود و آن هم تاسیس امارت اسالمی برخوردار از حمایت عمومی است. 

مرحله چهارم

هرچند بر اساس گزارش ها، چون اعالم جدایی جبهه النصره از القاعده بدون مشورت با 

ایمن الظواهری صورت گرفت باعث تنش هایی میان دو تشکیالت شد، اما تحلیلگران همچنان بر 

این تاکید می کردند که این فقط یک قطع رابطه علنی است و این گروه با نام جدید جبهه فتح 

الشام همچنان روابط مخفیانه خود با القاعده را حفظ کرده است. بدین ترتیب فتح الشام مجبور 

شد بار دیگر، یعنی در اواخر ژانویه ۲۰۱7 نام خود را تغییر دهد اما این بار تشکیالت جدیدی را با 

چندین گروه دیگر )شامل حرکت نورالدین زنکی، لواء الحق، جیش السنه، و جبهه انصار الدین( 

سازمان داد. القاعده این گروه تازه تاسیس به نام »هیئت تحریر الشام« )هتش( را به مثابه یک 

سازمان سلفی- جهادی مستقل تلقی می کرد که با جدایی از القاعده، بیعت خود را زیر پا گذاشته 

است. البته این تصمیم، تبعات داخلی ای هم برای تحریر الشام داشت؛ برخی از عناصر برجسته، 

این گروه را ترک و با الظواهری اعالم بیعت کردند. با همه این اوصاف اما دولت آمریکا این 

تحوالت را نپذیرفت و نام تحریر الشام را هم به فهرست گروه های تروریستی اضافه کرد. حتی 

گزارش هایی از سازمان ملل بر این امر تکیه می کند که همچنان تماس هایی میان اعضای هیئت 

با القاعده برقرار است]۱۰[.

با این وجود پیشروی های هیئت تحریر الشام در جهت تحقق اهداف خود ادامه داشت. 

می توان گفت در این مرحله »هتش« دو هدف اصلی را دنبال می کرد: اوال به دنبال تسلط بر ادلب 
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و نواحی زیِر کنترل معارضه بود تا به کنشگر مسلط این منطقه تبدیل شود. ثانیا رهبران تحریر 

خواستار این بودند که به عنوان یک گروه مشروع بین المللی به رسمیت شناخته شوند. هتش هدف 

نخست را از طریق جنگ با سایر گروه های مسلح حاضر در ادلب محقق کرد. در گام نخست، 

احرار الشام را از گذرگاه باب دور کرد تا بدین ترتیب به گروه مسلط در شمال غربی سوریه 

)شامل ادلب و ریف شمالی حما( بدل شود. به دنبال پیروزی های نظامی تحریر الشام، بازوی مدنی 

این گروه یعنی دولت نجات هم جای دولت موقت و مجلس محلی وابسته به معارضه را گرفت. 

درگیری های سال ۲۰۱۸ میان تحریر و جبهه تحریر سوریه )شامل احرار الشام و نورالدین زنکی( 

نیز در نهایت به تثبیت قدرت هتش منجر شد]۱۱[.

در گام دوم رهبران هیئت تحریر الشام در مسیر مشروعیت زایی برای این گروه عمل 

کردند. در واقع همان طور که پیش تر شرح آن رفت، از زمانی که جبهه النصره به جبهه فتح 

الشام و سپس هیئت تحریر الشام تغییر نام و ظاهرا تغییر ماهیت داد، سیاست  عملگرایی را با یک 

هدف اساسی یعنی خروِج نام این گروه از فهرست تروریستی بین المللی دنبال کرده است. پذیرش 

حضور ترکیه در قالب پست های دیده بانی در ادلب از جانب هیئت تحریر الشام و حتی اسکورت 

نیروهای نظامی ترکیه را به عنوان نمونه می توان در نظر گرفت. این سیاست عملگرایانه کامال در 

تعارض با موضع گیری های پیشین این گروه قرار داشت که ارتش ترکیه را »ارتشی سکوالر« 

می خواند و حتی در زمان شروع عملیات آنکارا در شمال سوریه با عنوان »سپر فرات« نیز فتوای 

تحریم هر جنگ زیر نظر هر طرف منطقه ای را صادر کرد. با وجود این که این تغییر در عملکرد 

هتش، واکنش های اعتراضی جناح های تندروتر این گروه را در پی داشت اما به  تدریج توجه 

تحلیلگران و اکنون سیاست مداران غربی را به خود جلب کرده است. به عنوان نمونه می توان به 

اظهارات »ایزابت سورکوف«، پژوهشگر انستیتوی تحقیقات سیاست خارجی که بر روی تحوالت 
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سوریه متمرکز است، اشاره کرد.

سورکوف بعد از انتشار ویدئوی نشست خبری جوالنی در اوت ۲۰۱۹، ادبیات رهبر هتش 

را گام دیگری در جدایی از گفتمان مذهبی و فرقه ای این گروه خواند. از نظر این تحلیلگر، ادبیات 

جوالنی در صحبت های خود از جمله پرهیز از استفاده از الفاظ غیر فرقه ای نظیر »علوی« به جای 

»نصیری« )برخالف عادت همیشگی این گروه( در واقع در امتداد سیاست هایی همچون حذف 

عناصر تندروتر یعنی در راستای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک کنشگر مشروع بین المللی 

قابل ارزیابی است]۱۲[. البته به نظر می رسد خود هتش هم آگاهانه به دنبال این است که رسانه های 

بین المللی و تحلیلگران خارجی هم تصویر جدیدی از این گروه ترسیم کنند؛ از این رو به دنبال 

تعامل نزدیک با آنان است تا بتواند خود را به عنوان یک کنشگر مشروع بشناساند. آخرین نمونه 

چنین تعامالتی را می توان در دیدار و گفت وگوی جوالنی با تحلیلگران گروه بین الملل در مارس 

۲۰۲۰ مشاهده کرد.

در این میان به نظر می رسد بخش مغفول مانده در این بررسی، تغییر در ادبیات مقامات 

رسمی غربی باشد. در فوریه سال میالدی جاری بود که جیمز جفری )نماینده ویژه آمریکا در 

سوریه( در نشست خبری خود در واشنگتن اظهارات جدیدی را درباره هتش مطرح کرد. هرچند 

اما در  از نظر آمریکا تروریستی محسوب می شود،  این گروه همچنان  تاکید کرد که  جفری 

سال های فعالیتش فقط بر مبارزه با دولت سوریه متمرکز بوده و هیچ تهدیدی در سطح بین المللی 

مشاهده نشده است]۱۳[. گرچه هنوز برای نتیجه گیری درباره این که آیا این اظهارات تحلیلگران 

و سیاست مداران آمریکایی را باید به منزله آغاز چرخش در رویکرد واشنگتن در قبال این گروه 

دانست، زود است اما تصمیم سازان داخلی کشور، تالش غرب برای مشروعیت بخشیدن به هتش را 

باید به عنوان یک سناریوی جدی در نظر بگیرند و برای واکنش مناسب نسبت به تحقق احتمالی 
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آن آماده باشند.

در مجموع به نظر می رسد اکنون می توان دو احتمال را در خصوص آینده تحریر الشام در 

نظر گرفت. احتمال نخست این است که هتش سرانجام به گمانه زنی ها درباره انحالل خود پایان 

خواهد داد و در قالب جدید ظهور می کند تا این بار به عنوان یک کنشگر مشروع به رسمیت 

شناخته شود. اما در احتمال دوم هیئت تحریر الشام با حفظ قالب کنونی، ضمن تداوم سیاست های 

فعلی خود، بتواند کشورهای غربی را قانع کند که رویکرد متفاوتی را در قبال این گروه اتخاذ 

کنند. در صورتی که توافقی آشکار یا پنهان میان واشنگتن و تحریر الشام محقق شود، می توان 

گفت ایاالت متحده به نوعی سیاست »طالبانیزه کردن«]۱۴[ روابط با هتش را در پیش خواهد 

گرفت. این سیاست که می تواند به دوری ترکیه از محور آستانه و نزدیکی دوباره به کشورهای 

غربی منجر شود، شاید برگه  برنده ای هم برای واشنگتن در پرونده سوریه محسوب شود.
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نتیجه گیری

 همچنان که مطرح شد، تحلیل های محافل غربی درباره تحوالت درونی جبهه النصره را 

می توان در چهار دوره خالصه کرد. مرحله نخست با عنوان یکجانبه گرایی که با ورود الجوالنی 

و همراهانش به سوریه آغاز شد. تحلیلگران غربی در این دوره معتقد بودند که فعالیت های جبهه 

النصره در قالب شبکه جهانی القاعده قابل ارزیابی است. مرحله دوم اما از دید محافل غربی، پروژه 

»نخبه- محور« نام گرفت. در این دوره رویکرد تدریج گرای ایمن الظواهری و تشکیل خالفت 

جهانی در فهم تحلیلگران غربی نسبت به جبهه النصره برجسته است. 

بر اساس استدالل نویسنده، جبهه النصره سابق )هیئت تحریر الشام کنونی( چهار مرحله 

تحول از ابتدای وابستگی به القاعده و یکجانبه گرایی، دوم وابستگی به القاعده و همکاری با سایر 

گروه های مسلح، سوم جدایی از القاعده و تالش برای ائتالف سازی با گروه های مسلح، و در نهایت 

تالش برای مشروعیت سازی به عنوان یک کنشگر مستقل و بومی از منظر جامعه بین الملل را 

پشت سر گذاشته است. در این میان گرچه تحلیلگران و سیاستمداران غربی در واکنش به تحوالت 

مرحله نخست تا سوم همواره بر عدم تغییر ماهوی جبهه النصره و جبهه فتح الشام تاکید می کردند 

اما به نظر می رسد در دو سال گذشته تغییراتی تدریجی در موضع گیری ها و تحلیل های آنان در 

حال شکل گیری است. به بیانی دیگر به ویژه در حدود یک سال گذشته، برخی از تحلیلگران و 

اندیشکده های متنفذ غربی به صورت محتاطانه تالش هیئت تحریر الشام برای مشروعیت سازی 

بین المللی را به تصویر می کشانند.

نکته قابل مالحظه، اظهارات در حال تغییر برخی از مقامات غربی است که هرچند همچنان 

هتش را گروهی تروریستی می خوانند اما بر بعد بومی تمرکز فعالیت های این گروه )که در واقع 
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به ادعای آنان تهدیدی علیه منافع بین المللی نیست( تاکید می کنند. این تغییرات محتاطانه در 

ادبیات و اظهارات محافل غربی، نگارنده را به این نتیجه رسانده که یکی از سناریوهای محتمل در 

پرونده سوریه می تواند تکرار تجربه توافق آمریکا- طالبان در رابطه با هتش باشد. بدین ترتیب 

ضمن اینکه تحریر الشام به عنوان یک گروه مشروع بومی در سوریه از طرف آمریکا )و غرب( 

به رسمیت شناخته می شود، بر شیوه ائتالف سازی های کنونی از جمله روند آستانه نیز تاثیرگذار 

این روند را فراهم کند. از طرف دیگر اگر  از  خواهد بود؛ زیرا می تواند زمینه جدایی ترکیه 

این تحول با حمایت های آشکار و نهان آمریکا از هتش همراه شود، می تواند یک تقسیم بندی 

جغرافیایی جدیدی را بر سوریه تحمیل کند؛ تقسیم بندی ای که برخی تحلیلگران غربی آن را نوعی 

»غزه سازی« در خاک سوریه می نامند. بدین ترتیب الزم است که تصمیم سازان ایران خود را برای 

تحقق چنین سناریویی )و سناریوهای مشابه( در پرونده سوریه آماده کنند.
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