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کردهای سوریه :الگوی
سنجش وزن اقلیت

چکیده
در پی اقوع درگیری بین نیراهای داهتی ،سلفیها ا کردهای سوریه ا درنهایرت
تشدید ا تلویل بحران داخلی سوریه ( ،)٢٠١١-٢٠١٣ناش ا رایکرد کردهرای
سوریه در معادالت سیاسی این کشرور مرورد توجره زیرادی قررار گرفتره اسرت
کردهای سوریه در حال حاضر کاترل سیاسی ا اداری بیشتر مااطق کردنشرین
را در دست گرفتهاند ا در قاهب دا جاربش «شرورای ملری کردهرای سروریه» ا
«شورای خلق غرب کردستان» در پی کسب آزادی ا حاوق مدنی خود هسرتاد
در این میان ،بررسی ااقعبیاانه بودن خواستههای کردها با توجه به ظرفیتهرا ا
دشواریهای پیشرای آنها در تحوالت آتی سوریه مسئلهای بسیار مهرم اسرت
ااقعیت این است که در سالهای پر

از  ٢٠٠٣ا برا تببیرت جایگراه کردهرای

راق در سلح داخلی این کشور ،مروجی از تااضراها از سروی کردهرای سروریه
برای دفاع ا ابراز هویت خود به ناله حساسی رسیده است اما در مسیر تحرر
کردهای سوری برای کسب خواستههایشان ماناد اداره محلی مااطق ا یا ایجراد
مالاه فدرال در مااطق کردنشین مجمو های از دشواریهای داخلی ،مالاهای
ا بیناهمللی اجود دارد پیچیدگیهای مالاهای ا اهزامرات بریناهمللری ،اکارون
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موضوع کردها را به یک مسئله تبدیل کرده است در مااهه حاضرر ،راهحرلهرای
احتماهی این مسئله اارسی میشود ا بر این پرسش تمرکز میکایم که با توجره
به مجمو های از پتانسیلها ا دشواریهای سختافزاری ا نرمافرزاری ،کردهرای
سوریه کدامیک از گزیاههای ادغام ،خودمختاری ا استاالل را در پریش دارنرد؟
طبیعی است که پردازش ا آزمون هریک از سااریوها مستلزم اهگرویی مااسرب ا
دادههای گوناگون ا جدیرد اسرت برر همرین اسرا

از «اهگروی سراجش ازن

اقلیتهای قومی» بهره خواهیم گرفت تا این فرضیه را مورد آزمرون قررار دهریم
که قابلیتهای سختافزاری ا نرمافرزاری کردهرای سروریه در کارار مالحظرات
امایتی قدرتهای دخیل در امور سوریه ،مرانع اسرتاالل ا نیرز با رث کرمرنر
شدن احتمال خودمختاری کردهای سوریه شده ا آنهرا را برهسرمت خوشرهای
پرتوان در قاهب جمهوری ربی سوریه سوق میدهد

واژه های کلیدی :کردهرای سروریه ،اقلریم کردسرتان رراق ،شرورای ملری
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کردهای سوریه ،حزب اتحاد دموکراتیک ،اقلیتهای قومی ،تلویل بحران

مقدمه
وجود جمعیتی از کردها در سوریه همواره یکی از مو توعاتی بتوده کته بتهشتدت
مورد بیتوجهی قرار گرفته اس .اساساً کردهای مقیم ستوریه بتهعنتوان اقلیتتی 10
درصدی از جمعی .سوریه طی سال هتای متمتادی جایگتاهی در عرصته پهوهشتی
محققان نداشتهاند ،که این امر را میتوان ناشی از دو علت .مهتم دانست .یکتی بته
دشواری و نبود اطالعات در زمینه کردها در سوریه برمیگردد و دیگتری ،جمعیت.
کم کردهای سوریه و انفعال این گروه جمعیتی طی سالهای  1946تتا  1991است.
منطقه خاورمیانه به وقوع پیوس ،.در چارچو

مباحثی همانند دفتاع از حتق تعیتین

سرنوش ،.حقو اقلی.ها و مهمتر از همه مسنلۀ دفتاع از کردهتای عترا در برابتر
جنای .های نمصمسحسی  ،شتاهد شتکلگیتری متوجی از هویت.ختواهی در میتان
کردهای سوریه بودهایم
هم زمان با خرو انگلستتان و فرانسته از ستوریه در ستال  1946و در پتی آن
استقالل این کشور روابط حسنه ای میان کردها و اعرا

در این کشور وجود داش.

اما سوریه مستقل تح .حکوم .بورژوازی عربی که از دامنِ جبهه ملیای برخاستته
بود که پایگاه آن زمینداران بودند ،بهزودی ایدئولوژیسپتان عربتی را اتختاذ کترد و
مانند همه کشورهای عربی از شناختن حقو اقلی.های قومی و مذهبی ستر بتاز زد
(کندال و دیگران )259 :1372 ،بدون تردید و عی .کردها در طول تاریخ سیاستی
تشکیل سوریه جدید ارتباط وییقی با اعمال سیاس .تعریب (عربیکتردن) دارد امتا
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با این وجود در دهه  1990با توجه به تحوالتی که در ستطح بتینالملتل و بتهویتهه

مسنله این اس .که کردهای سوریه پس از انفعالی نیم قرنی در طول یک دهه اخیتر،
بهویهه پس از سال  2004خواستار بهرسمی .شناختن و احقا حقتو متدنی ختود
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شدهاند
در همتین راستتتا ،شتتروع بحتتران داخلتتی در ستتوریه در ستتال  2011و تتعی.
جدیدی را برای کردهای ساکن این کشور ایجاد کرده اس .که آنان عالوهبتر تقا تا

برای شناسایی 1خواستار حق کنترل سیاسی و اداری بر مناطق کردنشین شده اند امتا
در این میان پرسشی که در مورد و عی .کردهای سوریه در شرایط فعلتی و آینتده
آنها مطرح میشود این اس .که با توجه به مجموعهای از پتانسیلها و دشواریهتای
ستتخ.افتتزاری و نتترمافتتزاری ،کردهتتای ستتوریه کتتدامیتتک از گزینتتههتتای ادغتتام،
خودمختاری و استقالل را در پی

دارند؟ فر یهای کته در پاستخ بته ایتن پرست

اساسی مطرح میشود این اس .که قابلی.های سخ.افزاری و نرمافتزاری کردهتای
سوریه در کنار مالحظات امنیتی قدرت های دخیل در امور سوریه ،متانع استتقالل و
نیز کمرنگ شدن احتمال خودمختتاری کردهتای ستوریه شتده و آنهتا را بتهستم.
خوشهای پرتوان در قالب جمهوری عربی سوریه سو میدهد
در مورد پرس

مطرحشده میتوان نق

عوامتل مختلتف را در ستطح داخلتی

سوریه و جامعه کردنشین سوریه و همچنین عوامل منطقهای و بتینالمللتی را بترای
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تعیین و عی .و جایگاه کردهای سوریه در شرایط کنونی و در آینده مهتم ارزیتابی
کرد ازاینرو ،در راستای پرداختن به وزن اجتماعی ت سیاستی کردهتای ستوریه ،در
ابتدا مروری تحلیلی بر پیشینه و روند حرک .قومی کردها در سوریه خواهیم داش.
و در ادامه احزا

و جریانات سیاسی کردها در سوریه برای آگاهی از روند تحترک

تشکیالتی آنان مورد بررسی دقیق قرار می گیرد سوس در ادامه نوشتار ،ظرفی.هتا و
دشواری های تحرک کردها در آینده تحوالت سوریه مورد بحتث قترار متیگیترد؛ و
درنهای .عوامل تعیینکننده حرک .کردها در سالهای پی رو بهعنوان چشمانتدازی
به آینده کردهای سوریه ارائه میشود
 .1چارچوب مفهومی :الگوی سنجش وزن اقلیتها
همان گونه که گذش ،.حدس علمی مقاله ایتن است .کته مجموعتهای از معتادالت
داخلی سوریه و نیز تحوالت و تحرکات منطقهای ت بینالمللی ،ستاختار اجتمتاعی ت
1. Recognition

سیاسی سوریه را به مرز تحول سو میدهد و کردهتای ستوریه بتهعنتوان یکتی از
مو وعات این تحول ،در معرض انتخا های متعار ی قرار گرفتهاند که سه متورد
مشتهور آن عبارتنتتد از :ادغتام ،خودمختتتاری و استتقالل منظتتور از ادغتام ،1تتترمیم

مرکز گرایی پیشین و تبدیل کردهای سوریه بته بخشتی از جمهتوری عربتی ستوریه
اس .خودمختاری ،2منوط به پذیرش ستاختار فدرالیستم در قتانون اساستی جدیتد
سوریه و اعطای خودمختاری محلی به کردهای سوریه و پدیداری تشکیالتی بهمثابه
اقلیم کردستان عرا به کردهای این کشور اس .و گزینه استقالل بتر تجزیته کامتل
کردهای سوریه دالل .دارد که در پرتو آن کشور جدیدی متشکل از دو میلیون کترد
در صفحات شمالی سوریه ،پدیدار میشود
تحقق هریک از این سناریوهای سه گانه وابستته بته ستاخ .ستخ.افتزاری و
نرم افزاری یک خوشه هویتی (در اینجا کردهای سوریه) و نیز خواس .قتدرتهتای
دخیتتل در متتاجرای ستتوریه و کردهتتای منطقتته خاورمیانتته استت .بتترای ستتنج
تحققپذیری یا امتناع هریک از سناریوها از «الگوی ستنج

وزن اقلیت.هتا»سکمتک

دول.ها»
سنج

)1996

 (Gurr,مطرح و اخیراً از سوی محقق دیگری با عنوان «الگویی بترای

وزن حرک.های دینی ،قومی و مذهبی» مطرح و منتشر شده اس( .نصتری،

)1390
با تثمل در این الگو گزارهها و چشماندازهای روشنگری به ذهن متیرستد بته
این مامون که برای درک وزن واقعی حرک .های یک اقلی .و کارنامه و برنامه آن،
بر دو دسته شاخصهای سخ.افزاری و نرمافزاری تمرکز میشتود و طبتق وزن آن
شاخصها ،حرک .یک اقلی .به سه دسته امنیتی ،متؤیر و عتادی تقستیم متیشتود

حرک .یک اقلی ،.هنگامی امنیتی 4دیده متی شتود کته آن حرکت .بتوانتد تمامیت.
ار ی ،انسجام اجتماعی و یا حکوم .سیاسی یک کشور مستقل را متحول کند امتا
1. Integration

کردهای سوریه:الگوی سنجش وزن اقلیت  قدیر نصری و آرمان سلیمی

گرفتهایم این الگو ،از سوی تمسرصب تسگ  3در پهوهشی با عنوان «مل.هتا در برابتر

2. Autonomy
3. T. R. Gurr
4. Securitization
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حرک .مؤیر ،آن اس .که سبب ت ییر در نظتامهتای حقتوقی شتود و در چتارچو
تمامی .ار ی یک کشور باشد اما حرک.های عادی ،به اقدامی گفته متیشتود کته
وقوع آن طبیعی اس .و راهحل آن در مجموعه قوانین عادی کشور پتی بینتی شتده
اس.
مؤلفههای سخ.افزاری که میتوانند وزن امنیتتی یتا غیرامنیتتی یتک اقلیت .را
روشن کنند عبارتند از :عمق استراتهیک و مستاح .سترزمینی :مستاح .سترزمینی
می تواند من اسکان جمعی .پرتعداد ،زمینه توسعه ،مقاوم .و حتی حمله (آفنتد)
و دحمله (پدافند) علیه نیروی مهاجم را میسر کند؛ تعداد و تراکم جمعیت :.طبتق
الگوی مورداستفاده ما در این پهوه  ،جمعی .پرتعداد متناستب متیتوانتد نیتروی
تولیدی (کارگر ماهر) ،نیروی رزم (سرباز) و شهروند فعال (نیتروی سیاستی) متورد
نیاز را مهیا سازد و گروه پرجمعی ،.خودبه خود سه رکن اقتصادی ،نظامی و سیاسی
یک واحد سیاسی را پایهگذاری میکند؛ همجواری با گروههای حتامی در فراستوی
مرزهای ملی :طبق این شاخص ،داشتن منطقه پشتیبان و موا ع فرار ستبب افتزای

روحیه خود ابرازی 1گتروه متی شتود و آنهتا را در قبتال یکستانستازی و نتابودی،
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مصونی .میبخشد؛ برخورداری از منابع طبیعی حیاتی :منابع طبیعی حیتاتی ،متوادی
هستند که من تثمین زیرساخ .های اقتصادی در داخل ،مشتریان متعتدد و مهمتی
دارند که حا رند برای ادامۀ حیات اقتصادی خود ،منابع حیاتی را خریداری کننتد و
نسب .به عر ه مداوم و آسان آن منبع یا منابع ،مطمنن باشند در حال حا تر متواد
طبیعی حیاتی ،شامل نف ،.گاز و آ

شیرین اس .که حیات کلی و رونق اقتصتادی

کشورهای بسیاری به وجود آنها بستگی دارد
عالوهبر چهار عنصر سخ.افزاری یادشده ،عناصر دیگری هم در ستنج

وزن

حرک .های یک اقلی( .در اینجا اقلی .کردهای مقیم شمال و شر سوریه) مؤیرنتد
که مهمترین آنها عبارتند از:
ت همسویی با گفتمان مسلط بینالمللی :اصوالً در مقاطع مختلتف زمتانی ،یتک
گفتمان (مثالً ملی گرایی یا حقو بشر) بر گفتمتانهتای دیگتر غلبته متیکنتد و بته
1. Self Expression

هنجاری مسلط تبدیل می شود اگر مطالبات یک گروه یا یک اقلیت .بتا آن گفتمتان
مسلط همسو باشد ،بهطور خودکار ،مجموعهای از امکانات بینالمللتی در اختیتار آن
گروه قرار می گیرد عکس این معادله هم صتحیح است.؛ یعنتی در صتورت وجتود
تعارض بین مطالبات یک گروه (متثالً خواست .بنیادگرایانته ستلفیهتای ایتران) ،و
گفتمان مسلط بینالمللی (مثالً فایل .مدنی و آزادی بیتان یتا حقتو شتهروندی)،
هزینه خودابرازی مااعف میشود و کمتر نهاد یا بتازیگری حا تر بته پشتتیبانی از
گروه مورد نظر اس.
ت تجربه مبارزه گروهی ،تجربه یا پیشینه مبارزه گروهتی (در اینجتا قتومی) ،در
درازای زمان ،موجب هوی.سازی و کادرسازی میشتود در ختالل فرازوفرودهتای
مبارزه ،استعدادها و عفهای گروه سنجیده متیشتود و نخبگتان و فعتاالن گتروه
میکوشند موا ع آسیبپذیر را بهبود و توانمندیها را ارتقاء دهند
ت آگاهی گروهی :آگاهی گروهی عبارت اس .از سواد سیاسی اعاای گتروه و
آشنایی نهادینهشده آنها با شیوه توزیع فرصت.هتای اقتصتادی ت اجتمتاعی آگتاهی
انعطاف پذیری ساختار سیاسی اکثری .اس .به عنوان مثال آگاهی گروهی فرانسویان
مقیم کِبِک در کانادا بسیار باالتر از آگاهی گروهی شیعیان هنتد است .شتیعیان هنتد
بهرغم جمعی .چهل میلیون نفری ،اقلی .مؤیری نبودهاند

ت رهبری خردمند 1:رهبتری خردمنتد بته تجمیتع هوشتمندانه منتابع و ایاتاح

مطالبات اشاره دارد این قبیل رهبران من شتناخ .منطتق قتدرت (متثالً اقتصتاد،
نظامیگری یا هنجارسازی) و مناطق تمرکز آن ،مخاطره نمیکنند و مدام با بازگشت.
زمان بر حقانی .مطالبات گروه میافزایند در مقابتل ،رهبتری هیجتانی یتا عتاطفی،
من قهرمانسازی ،منابع موجود گروه را صرف مطالبات غیرقابل حصول متیکننتد
و با خالصه کردن هوی .گروه در شخصی .خود ،سرنوش .گروه را به حیات خود
گره می زنند طبق این شاخص ،رهبران خردمند معموالً به ایااح مطالبات گروهی و
کادر رهبری خردمند میپردازند بر این اساس ،کردهای عرا در مقایسه با کردهتای
1. Rational Leadership
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سوریه ،رهبران موفق و خردمندتری داشتهاند
و گستترش مطالبتات

ت مشروعی .سیاسی و کارآمدی اقتصادی مرکز :پیتدای

اقلی .گروهی ،به حقانی .داخلی و وجاه .بینالمللی اکثری .حاکم در مرکز ربتط
وییقی دارد اکثری .مشروع و کارآمد ،میتواند هزینه مقاوم .و سرکشتی اقلیت .را
بهشدت افزای

دهد و اکثریت .بتیکفایت( .در داختل) را رستوا 1و در در عرصته

بینالمللی ،قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای را وسوسه میکنتد تتا بخت .سیاستی
خود را بیازمایند و از طریق پشتیبانی از اقلی .مورد نظتر ،تتوان چانتهزنتی ختود را
افزای

دهند
ت پشتیبانی یک یا چند قدرت مؤیر خارجی از گروه مورد نظر :اقلیتی که بترای

نفی تبعیض یا احراز حقو برابر اکثری .بهپا میخیتزد ،هنگتامی قتادر بته استتمرار
فعالی .گروهی اس .که تکیه گاه مناستبی هتم داشتته باشتد؛ در غیتر ایتن صتورت
بهسرع .وادار به تسلیم خواهتد شتد قتدرتهتای ختارجی (اعتم از منطقتهای یتا
جهانی) معموالً به دالیل هویتی ،سیاستی یتا اقتصتادی در متورد اقلیت.هتا مو تع
میگیرند پشتیبانی تمامعیار شوروی از ایمسجیف سپیشهسمری ،رهبر فرقته دمتوکرات
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و ایالت .خودمختارشتده آذربایجتان ،یتا پشتتیبانی ستوریه از حتز اهلل لبنتان فقتتط
نمونه هایی از دخیل بودن یک یا چند قتدرت ختارجی در تحرکتات اقلیت .است.
مهمترین پیامد دخیل شدن قدرتهای متعدد و متعارض در تقابل اقلی .ت اکثریت،.
تطویل اختالفات و بینالمللی شدن مو وع مورد منازعه اس.
ت ایدئولوژی بسیج گر :واپسین مؤلفه نرمافزاری در تعیین وزن یک اقلی( .اعتم
از دینی ،مذهبی و قومی) ،ایتدئولوژی بستیج گتر است .کته نیرویتی گرمتابخ

در

پیگیری خواستههای گروهی بهشمار میرود ایدئولوژی گروهتی ،متیتوانتد تحمتل
سختی های ناشی از مبارزه را تسهیل کنتد و از طریتق دگرستازی و غیریت.پتروری
ایدئولوژیک ،انسجام گروهی را حفظ کند ایدئولوژی هم منابع متعددی دارد؛ علقته
خونی ،همبستگی خونی ،اشتراک دینی ت مذهبی و گرای

مشترک سیاستی همگتی

میتوانند گروهی خاص را بهلحاظ ایدئولوژیک ت ذیته کننتد در غیتا

ایتدئولوژی
1. Shaming

بسیج گر ،فعاالن قومی ناچارند به عناصر مادی بسیج متوسل شوند کته در قیتاس بتا

منابع فرامادی 1کارایی محدودی دارد بهعنوان نمونه نمیتوان به نق

مذهب شتیعه

در بسیج شیعیان لبنان یا عالیق قومی در بسیج کردهتای ترکیته اشتاره کترد کته در
قام .یک ایدئولوژی بسیجگر ،مطالبات هویتی را ت ذیه میکند
مطتتابق دادههتتای استتتخرا شتتده از یتتازده شتتاخص فتتو (چهتتار شتتاخص
سخ.افزاری و هف .شاخص نرمافزاری) میتوان اقلی.ها را به سه دستته کلیدمی،س
نهمسمسخنثی تقسیم کرد کلیدی بودن یتک اقلیت .بته ایتن معناست .کته آن گتروه
به واسطه برخورداری از عناصر ستختی ماننتد سترزمین پهنتاور ،جمعیت .پرتعتداد،
آگاهی قومی یا ایدئولوژی بسیجگر قادر اس .بهصورت مستقل زندگی کنتد اقلیت.
مهم هم به اقلیتی اطال میشود که دارای قابلی.های بازدارنتده و تخریبتی متؤیری
اس .اما چنین اقلیتی قادر به ادامته حیتات در قامت .یتک دولت .ت ملت .نیست.

باالخره اقلی .خنثی یا مطرود 2اقلیتی اس .که فاقد یازده شاخص پی گفته اس .و
در معرض ادغام و یکسانسازی قرار دارد
سخ.افزاری و نرمافزاری ،موقعی .بسیار شکنندهای 3دارند و بهلحاظ منابع داخلتی،
منطقهای و بینالمللی هرگز قادر نیستند بهتنهایی سامان مستقلی برپتا کننتد بتاوجود
مساح .محدود ،جمعی .پراکنده ،منابع حیاتی اندک ،بیتجربگی سیاستی و فقتدان
کادر رهبری مؤیر ،کردهای سوریه توانستهاند چند شهر شمالی ستوریه را بته کنتترل
خود درآورند آنچه سبب انبساط سیاسی کردها در سوریه شده اس ،.افتول کنتترل
دمشق و بروز هر ومر سیاسی در منطقه اس .آگاهی فزاینتده کردهتا نستب .بته
حجم و تراکم تبعیضهای اعمال شده نیز نق

مهمی در خیزش آنها داشته اس .اما

همه این زمینههای مساعد برای برپایی منطقتهای خودمختتار و فراتتر از آن مستتقل،
ناکافیاند جمعی .دو میلیون نفری ،سنن غیردموکراتیتک ،ههمتونی ترکیته ،تنگنتای
استراتهیک و تنوع بسیار زیاد میان جریان های سیاسی کرد ستوری ،آنهتا را بتی

از
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همان گونه کته در ادامته خواهتد آمتد کردهتای ستوریه از لحتاظ مؤلفتههتای

1. Postmaterial
2. Pariah Minority
3. Fragile
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همیشه به انتظار آینده دمشق و خواس .امریکا نشانده اس .مهمترین خواستته آنهتا
تعمیم الگوی عرا به سوریه اس .سیاس.های اعالمی امریکا نیز در راستای همین
آرزوی کردهاس .اما تردید امریکا و غر

در تعمیم الگوی عرا به ستوریه ،فاتا

را برای نوعی هر ومر خال  1آماده کرده اس .در چنین فاایی آنچه تعیینکننتده
اس .مصادیق عینی یازده مؤلفه مندر در «الگوی ستنج

وزن اقلیت.هتا» است.

برای فهم این مصادیق الزم اس .وزن کردهای سوریه را مورد بررستی عینتی قترار
دهیم
 .٢تاریخ تحول کردهای سوریه
نگاهی به تاریخ سوریه در قرن بیستم نشان میدهد که این کشور بنتا بته مالحظتات
ایدئولوژیک (بعث عربی) ،استراتهیک (هم جتواری بتا ترکیته ،استرائیل و عترا ) و
انرژی (وجود منابع نسبتاً غنی در مناطق کردنشین) موجودی .کردها را بتهرستمی.
شناخته است .ستوری هتا بتا مشتاهده و تعی .کردهتا در ترکیته ،عترا و ایتران
نخواستهاند کردها را بهعنوان یک مسنله ببینند آنان همواره کردها را بیگانته ،مهتاجر
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و شهروند موق .نامیدهاند این درحالی اس .که طبق دادههای منابع کردهای ختار
از سوریه جمعی .کردها در این کشور  10درصد از جمعی .کل ستوریه را تشتکیل
میدهند و در صورتی که آهنگ افزای

جمعی .کرد و عر

مساوی درنظتر گرفتته

شود طبق ارزیابیهای انجامشده تعتداد جمعیت .کردهتای کشتور ممکتن است .در
ابتدای سال  2013حدود دو میلیون نفتر باشتد

()1

وزارت امتور خارجته امریکتا در

ژوئیه  2003جمعی .سوریه را  18/2میلیون نفر تخمین زد که در آن جمعی .کردها
 9درصد کل جمعی .کشور برآورد شدند همچنین از نظتر پراکنتدگی ج رافیتایی،
بخ

اعظم کردهای سوریه در استان حستکه (جزیتره) و منطقته عتینالعتر ( )2و

عفرین در استتان حلتب متمرکتز شتدهانتد همچنتین تعتدادی دیگتر از کردهتا در
استان های دمشق ،حلب ،رقه ،التاکیه ،حمته ،حمتس ،دیرالتزور ،تتارتوس و ادلیتب
زندگی میکنند .در این میان ،اکثری .کردهای سوریه ستنی و اقلیتتی از آنتان شتیعه
(علوی) و یزیتدی هستتند (حسترتیان و دیگتران ،بتیتتا )87 :و

)(Yildiz, 2005: 24

1. Creative Chaos

به هرحال ،با احتسا

ترکیب ده درصتدی ،نزدیتک بته دو میلیتون نفتر از جمعیت.

سوریه در سال  2013کرد هستند
نسب .به و عی .و جایگاه سیاسی و اجتماعی کردها در سوریه میتوان عنوان
کرد که از اواخر دهه  1950مجموعته آمارهتای رستمی و همچنتین قتانون اساستی
سوریه از اشاره مستتقیم بته وجتود جمعیت .کترد در کشتور ختودداری کتردهانتد
(حسرتیان و دیگران ،بیتا )87 :مو ع رسمی حز

حاکم بعث ستوریه نستب .بته

کردها بر این اساس بوده اس .که آنها مهاجرانی غیرعر
آشوریها و هستند که به سوریه کوچ کردهاند حز

همانند ارامنه ،چرکسهتا،
بعث ستوری حتتی بته ایتن

دیدگاه بسنده نمی کند و بر این اعتقاد اس .که حاتور کردهتا در ستوریه درنتیجته
توطنه ای بین المللی بوده که کردها را برای نفوذ در سوریه تحریک کرده است.؛ لتذا
الزم اس .که کردها به مثمن اصلی ختود بازگردانتده شتده و طترح کمربنتد عربتی
اجرایی شود (بهدرهدین)119-120 :2003 ،
در همتین راستتتا ،در کشتور ستتوریه پتتس از کودتتای  1954سیاستت .تعریتتب
آزادی و حقو شهروندان غیر عر

تثکید شد ،بر این مبنا که سوریه بایتد کشتوری

عربی شود شرایط کردها پس از دهه  1960بهگونهای شد کته بته بستیاری از آنتان
بهعنوان خارجی لقب «اجانتب» داده شتد از ایتن دوران بته بعتد آمارهتای رستمی
سرشار از تبعیض بود ،چنانکه در بسیاری از موارد نصف اعاای ختانواده «اجنبتی»
و نصف دیگر آن شهروندان کشور محسو

میشدند؛ بهعبارتی والتدین شتهروند و

فرزندان خارجی خوانده میشدند (حسرتیان و دیگران ،بیتا )90-91 :بترای مثتال،
در  23آگوستت ،1962 .دولتت .ستتوریه مصتتوبه قتتانونی شتتماره  93مبنتتیبتتر انجتتام
آمارگیری فو العاده یک روزه در استان حسکه واقع در شمال سوریه را صادر کرد
در نتیجه این سرشماری ،کردها در یکی از این دسته ها قرار گرفتند :دستته نخست،.
کردهایی که توانستند تابعی .سوری خود را یابت .کننتد .دستته دوم ،کردهتایی کته
تابعی .سوری آنها ل و شد و توسط مقامات سوری بهعنوان بیگانه یب .شتدند ایتن
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(عربیکردن) برای «ایجاد و رشد فرهنگ واحد عربی» آغتاز شتد و بتر عتدم تتثمین

دسته« ،اجنبی یا اجانب» نامیده شدند و از طریق سرشماری هزاران نفر از آنها رستماً
بهعنوان اجنبی یب .شدند کردهای منطقه حسکه (جزیره) عموماً از ایتن دستتهانتد
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دسته سوم ،کردهایی بودند که در سرشماری شرک .نکردند و «یبت.نتامنشتده» نتام
گرفتند حتی اگر قبالً تابعی .سوری هم داشتند در این برهه زمانی شرایط بهگونهای
شد که تنها در طتول یتک روز ،بتین  120000تتا  150000کترد از تابعیت .ستوریه
محروم شدند

(.)Yildiz, 2005: 33-34

در ادامه تعریب مناطق کردنشین سوریه از سوی حکوم .مرکزی ،در سالهای
 1963تا  1965بر بیشتر روستاها و بخ هایی از شهرهای کردنشین سیاس .تعریب
تحمیل شد در نتیجه اسامی بسیاری از مناطقی که کردها در آن سکون .داشتتند بته
عربی ت ییر پیدا کترد و همچنتین از اعطتای شناستنامه بته کردهتا ختودداری شتد،
بهگونهای که تاکنون حدود  500هزار کرد بدون شناسنامه هستند در این میان ،شتهر
«دیرک» که نام آن از سوی رژیم بعث به «آلماکیه» ت ییر داده شتده است ،.بیشتترین
میزان تعریب را داشته اس .شهر «دیرک» از این نظر که  60درصتد ذختایر نفت .و
گاز طبیعی سوریه را در خود جای داده اس ،.یروتمندترین ناحیه کشتور متیباشتد
)(Kakal, 20/9/2012؛ بهطورکلی ،انکار هوی .کردها پی تر با سرشماری  1962استتان
الحسکه شروع شده بود و در سال  1973سوریه شروع به ایجتاد کمربنتد عربتی در
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مرز ترکیه نمود

)(Yildiz, 2005: 35

طی دهههای بعدی همچنان سیاس .تبعیضآمیز در قبتال کردهتا ادامته یافت.؛
یکی از شدیدترین نمونه ها تداوم سیاس .خشن حکوم .مرکتزی در برابتر کردهتا
واقعۀ استان حسکه اس« .براساس حکم استانداری حسکه در سال  1986کردها در
محیط کار حق تکلم به زبان کردی را ندارند همچنین در ستال  1988حکومت .در
حکم دیگری من تصدیق حکم پیشین ممنوعی .استفاده از زبانهای غیرعربتی را
در فستیوالها ،مراسم عروسی و هرگونه آوازخوانی اعالم کرد»

(HRW, October 1996:

) .128بهطورکلی ،در دهههای  1980و  1990موجی از انفعال اجتماعی ت سیاسی بتر
مناطق کردنشین سوریه حاکم بود اما در سال  2004رویتدادی ورزشتی زمینتهستاز
تحولی بنیادین در مسنله کردهای سوریه شد
در  12مارس  ،2004یک مسابقه فوتبال در قامیشلو یکسری حتوادث را بتهراه
1. Human Rights Watch

انداخ .که هنوز بسیاری از کردها با پیامدهای آن روبهرو هستند تشتویق بازیکنتان
مسابقه که بین یک تیم محلی و یتک تتیم از دیرالتزور برگتزار متی شتد تبتدیل بته
شعارهایی با ماامین سیاسی شتد کته تتن

بتین هتواداران دو تتیم را افتزای

داد

درنهای .درگیریهایی بین هواداران دو تیم روی داد و نیروهتای امنیتتی بته شتلیک
گلوله به سوی هواداران غیر مسلح پرداختند که درنتیجته  7نفتر کُترد کشتته و شتمار
زیادی زخمی شدند روز بعد از این واقعه جمع زیادی از کردها ،در مراستم تشتییع
پیکر کشتهشدگان شرک .کردند اما این مراستم منجتر بته برختورد میتان نیروهتای
پلیس و مردم شد و درنتیجه چندین نفر دیگر کشته و زخمی شدند در نتیجته ایتن
وقایع ،ناآرامیهای قامیشلو به سایر شهرهای کردنشین شمال سوریه و حتی حلب و
دمشق سرای .کرد و درنهای .با کشته شدن دس.کم  30نفتر و زخمتی شتدن 160
نفر مو اعترا ات خاتمه پیدا کرد

)(Yildiz, 2005: 41-42

بهطور کلی میتوان عنتوان

کرد «عصر جدید پدیدار شدن مسنله کرد در سوریه با حوادث مارس  2004ارتبتاط
وییقی دارد برای نخستینبار در تاریخ معاصر سوریه مسنله کرد بته قلتب مباحثتات
حزبی وجود نداشت .کته نقت

هتدای .جنبشتی را برعهتده بگیترد کته بتهشتدت

رادیکالیزه شده بود» )(Tejel, 2009: 136؛ ازاینرو ،بار دیگتر نقت

انفعتالی کردهتا در

سوریه ادامه پیتدا کترد و اساست ًا جتدای از فعالیت .سیاستی محتدود حتز

اتحتاد

دموکراتیک ،رکود سیاسی بر فعالی .اجتماعی ت سیاسی کردها حاکم شد در تحلیتل
وقایع مذکور ،میتوان عنوان کرد کته همته ایتن ستخ.گیتریهتا معلتول معار ته
ایدئولوژیک در دنیا و برداش .ویهه رهبران سوریه در مورد تبتار کردهتا بتود طبتق
این برداش ،.اقام .کردها در شمال سوریه ،معلول مرزکشی استتعمارگران و بترای
تجزیه بلوک عربی بوده اس .طی سالیان متمادی قرن بیستم ،مقوالتی چون حقتو
بشر ،آزادی بیان و برابری مدنی بسیار غریب بودند و سوریه بهعنوان کشوری عربی
با مشی بعثی ت سوسیالیستی در قالب بلوک شر تعریف میشد عتالوهبتر ایتن ،در
بلوکبندی بینالمللی ،سوریه بههرحال همسایه اسرائیل هم بوده اس .و همتین امتر
سبب شده تا این کشور پی
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سیاسی در سالهای  2004و  2005تبدیل شد اما پس از ایتن حتوادث رهبتر و یتا

از هر چیز مجموعهای امنیتتی لحتاظ شتود ایتن روال

ادامه داش .تا اینکه در سال  2011شروع بحران داخلی در سوریه برگ جدیتدی از
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تتاریخ را بتترای کردهتتا رقتتم زد پتتس از آغتاز بحتتران داخلتتی در ستتوریه اکثریتت.

جریان های سیاسی کرد سوری در دو جناح عمده شورای ملی کردهای ستوریه( )3و
کردستان تشکل یافتند

شورای ملی غر

 .3آگاهی قومی ،تحرک تشکیالتی و جنگ داخلی
در کنار سیاس.های حکوم .باید به ریب آگاهیهای قومی و ستامان تشتکیالتی
کردهای سوریه هم توجه داش .عمده احزا

کردی در سوریه ،معلتول اختالفتات

در راهبرد هستند که در کنار ساخ .نستبتاً بستته حکومت .در ستوریه ،عمتالً فلتج
بودهاند پویایی حزبی بههرحال منوط به ساختار انعطافپذیر سیاسی (از باال) و نیتز
صورت بندی اجتماعی اس .در سوریه مدرن ،هیچیتک از آن دو موقعیت .مناستبی
نداشتهاند؛ درنتیجه احزا
اخیر احزا

گوناگونی شکل گرفتهاند گفتنی اس .که طتی نتیم قترن

و جریانات سیاسی مختلفی میان جمعی .کردهای سوریه تشکیل شتده

اس .اکثری .این احزا

حول دو محور اساسی شکل یافتهاند :یکی تثکید بر مبتانی

هویتی کردی و دیگری مخالف .با حکوم .مرکزی سوریه در این میتان ،اشتاره بته
فصلنامه روابط خارجی  سال ششم  شماره دوم  تابستان 1393
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این نکته بسیار مهم اس .که اکثری .احزا
می گیرند؛ در واقع بیشتر این احزا

کرد ستوریه از ریشته یکستانی نشتن.

تفاوت ایدئولوژیک و سیاسی مشخصی بتا هتم

ندارند و عل .اصلی این امر را میتوان در بافتار زندگی اجتماعی منتاطق کردنشتین
سوریه و سیاس.های حکوم .مرکزی یاف.
نخستین حزبی که در میان کردهای سوریه تشکیل شد حتز
بود که بیشتر با نام الوارتی شناخته میشود .این حز
نخستین انشعا

در میان این حز

دمتوکرات کترد

در ستال  1957تشتکیل شتد

بته ستال  1965بتازمیگتردد کته در آن حتز

ترقیخواه دموکراتیک کردِ سوریه از آن منشعب شد اما در سالهای آتتی  12تتا 14
دمتوکرات) منشتعب شتدند؛ هرچنتد بستیاری از ایتن

حز

از این جریان (حتز

احزا

فقط دارای نام بوده و فاقد ساختار حزبی هستند ،لیکن میتوان آنها را بیشتتر

جریان فکری عقیدتی دانس .تا سیاسی ( )4مهمترین جریانات و احزا

سوریه عبارتند از:

سیاسی کرد

حز

ترقیخواه دموکراتیک کرد سوریه :1ایتن حتز

در ستال  1965تشتکیل

شد و دارای ریشه های چپ اس .رهبتر آن از زمتان تشتکیل تتاکنون عبمصلحمیدمس
ح جیسدرمیش 2یکی از سیاستمداران برجسته کرد سوریه اس .این حز  ،روابتط
گستردهای را با اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جاللسط لبد نیس دارد همچنتین از
دیگر شخصی .های برجسته حز  ،علیسشممی  3اس .که نماینده حز در اقلتیم
کردستان اس.
حز

4

در سال  1992از حز

مساوات دموکراتیک کرد  :این حز

دموکراتیک کرد سوریه به دلیل منازعه بر سر رهبری حز
حز

ترقیختواه

جدا شده اس .رهبر این

عزیزسدصم  5اس .این جریان هیچگونه تفاوت ایدئولوژیک و مرامی با حتز

مادر خود ندارد و هماکنون عاو شورای ملی کردهای سوریه اس.
حز

میهنپرس .کرد سوریه :6این حز

همانند حز

مستاوات دموکراتیتک

کرد در ستال  ، 1988در نتیجته منازعته شتدید بتر ستر رهبتری حتز

ترقتیختواه

حز

آزادی کرد سوریه :8این حز

آزادی شناخته میشود حز

بیشتر در محافل سیاسی و مردمی بتا نتام

آزادی بتهعنتوان انشتعا

جنتاح چتپگترای حتز
9

دموکرات کرد سوریه شناخته میشود و رهبتری آن را نصدففیسجمیدهس عهتدهدار
اس .این حز

در حال حا تر ،یکتی از احتزا

مهتم و متنفتذ در شتورای ملتی

کردهای سوریه میباشد
)1. Kurdish Democratic Progressive Party in Syria (KDPP
2. Abdulhamid Hadji Dervish
3. Ali Shemdin
)4. Kurdish Equality Party (KEDP
5. Aziz Dawe
)6. Kurdish Patriotic Party in Syria (KPP

کردهای سوریه:الگوی سنجش وزن اقلیت  قدیر نصری و آرمان سلیمی

دموکراتیک کرد سوریه از آن جدا شد رهبر حز میهنپرس .کترد ستوریه طد ه س
ایمم  7اس .و همانند دو حز دیگر عاو شورای ملی کردهای سوریه میباشد

7. Tahir Sadun
)8. The Kurdish Freedom Party in Syria (KFP
9. Mustafa Cuma
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حز

چپ کرد سوریه:1ساین حز

در سال  1997از جریان اتحادیه ملی( 2کته

از نیروهای نزدیک به اتحادیه میهنی در کردستان سوریه اس ).جدا شد بستیاری از
تحلیل گران این امر را ناشتی از تتالش هتای حتز

دمتوکرات کردستتان عترا در

راستای تاعیف اتحادیه ملی می دانند اما بعدها حز
 2012دچار انشعا

حز

شد و به دو بخ
3

چتپ کترد ستوریه در ستال

چپ کرد سوریه ،جناح کمیته مرکزی

به رهبری شاللسگمم و حز چپ کرد سوریه ،جناح کنگتره بته رهبتری نحمدمس
ناای 4تقسیم شد هر دو جناح در حال حا ر عاو شورای ملی کردهتای ستوریه
هستند س
حز

5

در سال  1999تشکیل شده اس .و بیشتتر

اتحاد کرد سوریه  :این حز

7

6

با عنوان یهکیهتی شتناخته متیشتود از رهبتران برجستته آن صادم عی سحد نیس و
عبمصلب قیسیااف( 8نماینده حز

در اقلیم کردستان) را میتتوان نتام بترد از زمتان

شروع بحران داخلی سوریه این حتز
کردنشین نق

اصلی را دارد حز

ملی کردهای سوریه اس.
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حز

در ستازماندهی بته تظتاهراتهتا در منتاطق
اتحاد کرد سوریه در حال حا ر عاو شتورای
9

اتحاد دموکراتیک کرد سوریه  :این حز
11

از حتز

10

اتحتاد جتدا شتده

اس .رهبر برجسته آن نحیسصلمی سشیخسعلدیس است .و منطقته تحت .نفتوذ آنهتا
بیشتر در میان کردهای حلب و منطقه عفرین و کوبانی اس .این حتز

هتماکنتون

یکی از اعاای شورای ملی کردهای سوریه میباشد س
)1. The Kurdish (KLP
2. Yekitiya Gel
3. Shelal Geddo
4. Muhammad Musa
)5. The Kurdish Union Party in Syria (KUP
6. Yekiti
7. Ismail Hami
8. Abdel Baki Yousef
)9. The Kurdish Democratic Union Party in Syria (KDUP
10. Yekiti Party
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11. Muhiyiddin Sheikh Ali

دموکرات کرد سوریه :1نخستین حز

حز

ژوئن  1957تشکیل شده اس .این حز

کردهای ستوریه است .کته در 4
دموکرات

دارای روابط تنگاتنگی با حز

کردستان عرا (پارتی) اس .و در محافل سیاسی و مناطق کردنشین بیشتر بهعنتوان

الوارتی 2شناخته می شود رهبر آن در حال حا ر عبمصلحکیمسبش ر 3اس .کته نقت

رهبری و هدای .شورای ملی کردهای سوریه را برعهده دارد بشار پتس از تشتکیل
شورای ملی کردهای سوریه بهعنوان نخستتین رهبتر آن انتختا
بهعنوان حز
این حز

مادر در میان کردهای سوریه شناخته میشود و بیشتر احزا

جدا شدهاند؛ بهگونهای که در حال حا تر سته حتز

دموکرات کرد سوریه با این نام وجود دارند
حز
حز

شتد ایتن حتز
دیگر از

عتالوهبتر حتز

4

دموکرات کرد سوری جناح جمال باقی  :ایتن جریتان در ستال  1997از

مادر خود جدا شده اس .و در حال حا ر نقت

چنتدانی در میتان کردهتای

سوریه ندارد؛ اگرچه عاو شورای ملی کردهای سوریه اس.
حز

دموکرات کرد سوریه جناح نصرالدین ابراهیم :5این حتز

دموکرات کرد سوریه جدا شده اس .مهتمتترین عامتل

جدایی آنها نیز اختالف بر سر رهبری حز
ملی کردهای سوریه اس.
حز
حز

بوده و در حال حا تر عاتو شتورای
6

دموکرات کرد سوریه جنتاح عبتدالرحمن الیتوجعی  :در ستال  2004از

دموکرات کرد سوریه جدا شده و در حال حا ر عاو شورای ملتی کردهتای

سوریه اس.
جنب

7

آینده کرد سوریه  :این حز  ،جنبشی جدید را در میان کردهای سوریه

نمایندگی می کند این جریان بیشتر خواهان بنیان گذاشتن روابط گسترده بتا اعترا
)1. The Kurdish Democratic Party in Syria (SKDP
2. Al Parti
3. Abdulhakim Bashar
4. Jamal Baqi
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جناح جمال باقی ،از حز

نیتز هماننتد

5. Nasreddin Ibrahim
6. Abdurrahman Aluji
)7. The Kurdish Future Movement in Syria (KFM
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سوریه اس .رهبر و بنیانگذار این جریان نشی ستما 1است .کته در  7اکتبتر 2011
عاو شورای ملی کردهای سوریه نیس .و همچنتین بیشتترین

ترور شد این حز

تااد و اختالف را با حز
حز

اتحاد دموکراتیک دارد
2

وفا کرد سوریه  :ایتن جریتان در نتیجته انشتعا

از حتز

3

کتارگران

کردستان در سال  2004ایجاد شد که نخستین رهبتر آن کمد لسشد هی س بتود و در
همان سال توسط حز

رؤصدسعم  4اس .حز
حز

کارگران کردستان در شمال عرا ترور شد رهبر فعلتی آن
وفا کرد سوریه عاو شورای ملی کردهای سوریه اس.

اتحادیه دموکراتیک :5توسط اعاای سوری حز

سال  2003تثسیس شد .در میان احزا

کارگران کردستتان در

کرد دارای پایگاه قدرتمند و توسعهیافتهتری
6

بوده و رهبر فعلی آن ن لحسنحممسنسلم اس .حز

اتحاد دموکراتیتک در حتال

حا ر عاو شورای ملی کردهای سوریه نیس ،.ولی با چند سازمان وابسته به خود
شورای خلق غر

کردستان را تشکیل داده اس .این حز

در شرایط همزمتان بتا

شروع بحران داخلی در سوریه من همراهی با موا تع حکومت .مرکتزی ،بتازی
دوگانهای را در قبال اعترا ات در پی
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تظتتاهراتهتتای دیگتتر احتتزا

گرفتته است .از یتک ستو ،بتا مداخلته در

و متوستتل شتتدن بتته خشتتون .در متقاعتتد کتتردن

تظاهرات کنندگان کرد به عدم گردهمایی ،در راستای جلوگیری از سازماندهی دیگتر
برمی آید و رسماً از تظاهرات دحکومتی جلوگیری میکند از سوی دیگتر

احزا

خود را بهعنوان حامی و مدافع حقو کردها نشان
)16-25

7

بهطورکلی ،و عی .فعلی گروه بندی احزا

متیدهتد (CFMESS, August 2012:

کرد سوریه را در دو جریان اصلی

شورای ملی کردهای سوریه (ساختار و قطبهای قدرت این شورا) و شورای خلتق
1. Meshal Tammo
)2. Kurdish Accord (Wifaq) Party in Syria (KAP
3. Kemal Shahin
4. Fuat Omar
)5. The Democratic Union Party (PYD
6. Saleh Mohammed Muslim
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7. Center for Middle Eastern Strategic Studies

غر

کردستان میتوان بهصورت زیر تقسیمبندی کرد
جدول شماره ( .)1مهمترین جریانات تشکیلدهندة شورای ملی کردهای سوریه

اسامی احزاب سیاسی

سال تأسیس

رهبر

مرام اصلی

حزب دموکرات کرد سوریه
حزب ترقی خواه دموکراتیپ کرد سوریه

1957
1965

حزب میهن پرست کرد سوریه

1988

عبدالحکیم بشار
عبدالحمید حاجی
درویش
طاهر سعدون

ناسیونالیسم
سوسیالیسم (چپ)

حزب مساوات دموکراتیپ
حزب دموکرات کرد سوریه جناح جمال باقی
حزب چپ کرد در سوریه

1992
1997
1997

حزب جنبش آینده کرد سوریه
حزب اتحاد کرد سوریه
حزب دموکرات کرد سوریه جناح عبدالرحمن الیوجعی
حزب وفاق کرد سوریه
حزب آزادی کرد سوریه
حزب اتحاد دموکراتیپ کرد در سوریه
حزب دموکرات کرد سوریه جناح نصرالدین ابراهیم

1999
1999
2004
2004
2005
2010
-

عزیز داوه
جمال باقی
شالل گدو و محمد
موسی
هیئت رهبری مشترک
اسماعیل حامی
عبدالرحمن الیوجعی
فؤاد عمر
مصطفی جمعه
محیالدین شیخ علی
نصرالدین ابراهیم

ناسونالیسم
سوسیالیسم (چپ)
ناسیونالیسم
سوسیالیسم (چپ)
ناسیونالیسم مترقی
ناسیونالیسم
ناسیونالیسم
مارکسیست لنینیسم
سوسیالیسم (چپ)
ناسیونالیسم
ناسیونالیسم

اسامی احزاب و جریانات سیاسی
حزب اتحاد دموکراتیپ
جنبش جامعه دموکراتیپ )(Tev – Dem

سال تأسیس
2003
بعد از 2010

رهبر
صالح محمد مسلم
-

مرام اصلی
مارکسیست لنینیسم
-
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جدول شماره ( .)٢مهمترین جریانات تشکیلدهندة شورای خلق غرب کردستان
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شکل شماره ( .)1ساختار و قطبهای قدرت در شورای ملی کردهای سوریه
KRG
حکومت اقلیم
کردستان
KDP
حزب دموکرات کردستان عراق
به ریاست مسعود بارزانی
(رئیس فعلی اقلیم کردستان
عراق)

PUK
حزب اتحادیه میهنی
کردستان
به ریاست جالل طالبانی
(رئیسجمهور فعلی عراق)

PDKS
حزب دموکرات کرد
سوریه

Progressive
Party
حزب ترقیخواه
دموکراتیپ کرد
سوریه

KNC
شورای ملی کردهای
سوریه
Source: (International Crisis Group, 22 January 2013: 48).
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همان گونه که دیده می شود اغلب احزا

کترد ستوری ،نوظهتور هستتند و تفتاوت

عمده ای بین آنها وجود ندارد مشابه.های هویتی آنا یتک دلیتل اصتلی دارد و آن
عبارت اس .از باف .بسیط (غیرپیچیده) و مسطح اقشار اجتماعی کردها در ستوریه
همه آنها به صراح .بر حقو مسلم و کرام .کردها تثکید دارند ،اما هیچیک از آنها
تا سال  2011موفق نشدند حقو اولیه کردها را محقق سازند و این نشان متیدهتد
که برای فهم معادالت کردها در سوریه ،رهیاف .جامعهشناسی سیاسی ،ره به جتایی
نمی برد آنچه مهم بهنظر میرسد ،مو ع و مداخالت قدرتهای دخیل در معادالت
سوریه و ترکیب و تعامل موا ع آنهاس .که کردهتای ستوریه را بته ستم .ادغتام،
خودمختاری یا استقالل سو میدهد؛ ازایتنرو ،درک پتانستیلهتا و دشتواریهتای
کردهای سوریه از رهگذر مو عگیری و مالحظات این بازیگران ،معقولتر اس.
همان گونه که در مبحث روش خاطرنشان ساختیم ،هر گروه را میتتوان واجتد
پارهای از قابلی.های سخ .و نرم لحاظ کرد این قابلی.ها را میتوان در گستترهای
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ج رافیایی تنظیم و وارسی نمود بر این اساس ،میتوان قابلی.ها یا توانمنتدیهتای

کردهای سوریه را در سه سطح داخل سوریه ،منطقته خاورمیانته و نظتام بتینالملتل
بهشرح زیر برشمرد
کشور سوریه با حدود  24میلیون نفر جمعیت 183 ،.کیلتومتر مربتع مستاح،.
یکصد میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی و همجواری با قدرت های حساسی چتون
ترکیه ( 822کیلومتر) ،سرزمینهای اش الی ( 76کیلومتر) ،لبنان ( 76کیلومتر) و عرا
اهمی .زیادی از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتهیک در منطقته دارد در ایتن میتان ،بتا
توجه به حاور جمعی .قابلتوجهی از کردهتا (حتدود  24میلیتون) در کشتورهای
دیگر منطقه خاورمیانه ،یعنی ترکیه ،ایتران و عترا  ،در حتال حا تر (ابتتدای ستال
 ،)2013آنچه در گسترۀ ملی به کردهای سوریه قدرت و امید میبخشند بهشرح ذیل
اس.
با شروع بحران داخلی در سوریه در  2011/3/15جامعه ستوریه بته دو بخت
اساسی تقسیم شد که در یک طرف ،نیروهای مخالف حکوم .مرکتزی و در طترف
دیگر نیروهای طرفدار حکوم .مرکتزی قترار داشتتند در همتین راستتا «حکومت.
شناسنامه و حقو ابتدایی محروم بودند ،شناسنامه و حقو شتهروندی اعطتاء کنتد
در پی این واقعه جریانات ناسیونالیستی سوریه ،در داختل فعالیت .ختود را تشتدید
کردند و هم زمان احزا

حکومتی اقلیم کردستان( )5برای تقوی .جایگتاه کردهتا در

سوریه وارد عمل شدند» (غهفور)2012/ 11/ 25 ،
در این میان ،حز

اتحاد دموکراتیک مورد حمای .بی دریغ حکومت .مرکتزی

قرار گرف .و سالح و تجهیزات نظامی زیادی از سوی حکوم .به ایتن حتز

داده

شد بهعبارتی پس از گذش .دو سال از ایجاد محتدودی .در برابتر فعالیت .حتز

اتحاد دموکراتیک در مناطق کردنشین سوریه( ،)6حکوم .مرکزی یتکبتار دیگتر بته
این حز
ارت

اجازه داد تا فعالی .و تبلی ات خود را از ستر گیترد همچنتین نیروهتای

سوریه از چند شهر کردنشین خار شدند و حفاظ .و اداره مراکز دولتتی در

این شهرها به نیروهای حز

اتحاد دموکراتیک سورده شتد (همتان)2012/11 /25 ،

هرچند ،صالح مسلم ،رئیس حز
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مرکزی سوریه تصمیم گرف .به شهروندان کرد سوری کته چنتدین ستال از داشتتن

اتحاد دموکراتیک انعقاد هرگونه موافقت.نامته بتا

حکوم .مرکزی سوریه را رد میکند ،اما واقعی .این اس .که توافقنامهای بین آنهتا
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وجود دارد مبنیبر اینکه تا زمانیکه کردها به نیروهای ارت

مرکتزی حملته نکننتد،

میتوانند در مناطق کردنشین سوریه کنترل امور را در دس .داشتته باشتند

(Escobar,

)02 Sep 2012

به طورکلی ،عف حکوم .مرکزی در نتیجه بحران داخلتی در ستطح کشتور،
زمینه ساز قدرت گیری کردها شده است .و پتس از اینکته کردهتا کنتترل «شتهرهای

عفرین ،1کوبانی ،2ستهری کتانی 3و دیترک 4را بتهدست .گرفتنتد ،ادارهای محلتی را
تشکیل دادند که براساس آن کردهتا امتور نتواحی متورد تستلط ختود را از طریتق
انجمنی ویهه اداره میکنند

)(Kakal, 20/9/2012

بهطور کلی ،میتتوان گفت .کردهتای

سوریه در حال حا ر از یتک نتوع آزادی برخوردارنتد و در انتظتار تحتوالت آتتی
سوریه هستند تا در چارچو

دولتی دموکراتیک روابتط ختود را بتا مرکتز تعریتف

کنند
یکی از مهمترین عوامتل در تقویت .جایگتاه کردهتا در ستوریه پتس از 2011
رقاب .هویتی و ظهور گروه های متعارض در برابتر حکومت .مرکتزی بتوده است.
«کردها ظاهراً بهعنوان یکی از مهمترین و عمدهتترین گتروههتای پیتروز در بحتران
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سوریه هستند زیرا با خرو نیروهای نظامی وابسته به حکوم .مرکتزی از نتواحی
کردنشین و نواحی نزدیک مرزهای ترکیه در اواستط ژوئیته  ،2012عمتالً حکومت.
مرکزی بهصورت دوفاکتو کنترل این مناطق را به کردهتا ستورده است .در پتی ایتن
اتفا کردها در مناطق تح .کنترل پایگاه ایس .و بازرسی دایر کرده و پرچم خاص
خود را به اهتزاز درآوردهاند ودرنهای .تمرین و آمادهسازی برای کسب اتونتومی را
آغاز کردهاند

)(Associated Press, 20/08/2012

س

به طور کلی ،در مورد دودستگی موجود میان اعرا

سوریه میتوان عنوان کترد

در شترایطی کته حکومت .مرکتزی ستتوریه درگیتر در جنتگ داخلتی بتا نیروهتتای
اپوزیسیون اس ،.کردها از این موقعی .سود برده و کنترل امتور منتاطق ختود را در
1. Afrin
2. Kobani
3. Sari Kani
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4. Derik

دس .گرفتهاند درواقع شرایط بهگونهای شتده است .کته متیتتوان عنتوان کترد در
صورت هر نوع تحول احتمالی در آینده تحوالت سوریه ،دیگر نیروهتای حکومت.
مرکزی این توان را ندارند که همانند سابق بر کردها اعمال حاکمی .کند بتهعبتارت
دیگر ،در حال .حداقلی کردها میتوانند نق

بیشتری در اداره سیاستی ت اجتمتاعی

منطقه خود داشته باشند تحرک کردهای ستوریه ،محتدود بته محرکتههتای داخلتی
نیس .در محیط پیرموان سوریه هم تحوالتی رخ داده اس .که میتوان هتر یتک از
آنها را امتیازی برای کردهای سوریه محسو

کرد

جنگ عرا در سال  2003و نتایج آن نستب .بته امنیت .و تعریتف مجتدد آن
کشور عمیق ترین تثییرات را بر کردهای منطقته و ازجملته کردهتای ستوریه داشتته
اس.

پس از دستاوردهای کردها در عرا  ،کردهای سوری دلگرمتی و اعتمتاد بته

نفس بیشتری را در بازشناسی هوی .و ابراز خواستههتای متورد نظرشتان بتهدست.
آوردندس)(Lowe, January 2006: 1-2

همچنین ،در شرایط بحرانتی موجتود در ستوریه،

اقلیم کردستان نقشی مؤیر در ایجاد اتحاد و حمای .از کردهای سوریه داشته است.
ترکیه در عرا با مهم ارزیابی کردن تحوالت کشور سوریه گف :.کردهتا در ستوریه
از همه حقو انسانی بی بهره هستند و باید در این کشتور بته حقتو ختود برستند
)(Krg, 17 Sep 2012: 45278

س

در مجموع ،مقامتات سیاستی اقلتیم کردستتان در دو بعتدِ میتانجیگتری میتان
نیروهای سیاسی کرد سوریه و آموزش نظامی جوانان کرد سوری بترای حفاظت .از
مناطق کردنشین نقشی مهم را در حمای .از کردهای سوریه داشتهاند سپس از تستلط
کردها بر مناطق کردنشین سوریه ،میان شورای ملی کردهای سوریه و شتورای خلتق
غر

کردستان اختالفات جدی بهوجود آمد شورای ملی کردهای سوریه بتهشتدت

مخالف سلطه حز

اتحاد دموکراتیک بر مناطق تحت .کنتترل کردهتا بتود بتا بتاال

گرفتن عمق منازعات میان این دو گروه ،مسعود بارزانی رئتیس اقلتیم کردستتان بته
میانجی گری میان دو جریان پرداخ .و با فراخواندن آنها به اربیل ،طتی نشستتی بتا
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در همین راستا ،نچی مص سب رزصنی ،نخس .وزیر اقلتیم کردستتان در دیتدار بتا ستفیر

حاور هر دو جناح ،نقشی اساسی را در اماای توافقنامهای میتان آنتان ایفتاء کترد
براساس این توافقنامه« ،کمیتهای عالی» مشتترک از هتر دو گتروه بترای حفاظت .از
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منافع حیاتی کردها در سوریه تشکیل شد(( )7نازم )2012/9/3 ،س
دومین بعد حمایتی اق لتیم کردستتان عترا  ،آمتوزش تعتدادی از جوانتان کترد
سوری در درون مرزهای این اقلیم اس .سدر ابتدا مقامات اقلتیم کردستتان عترا در
برابر ادعاهایی که بر آموزش نظامی کردهتای ستوریه در ایتن اقلتیم تثکیتد داشتتند
سکوت اختیار می کردند اما مسعود بتارزانی ،رئتیس اقلتیم کردستتان در  23ژوئیته
 2012در مصاحبه با کانال الجزیره انگلیسی برای نخستینبتار بته مو توع آمتوزش
نظامی بسیاری از جوانان کرد سوریه که در سالهای قبل بته ایتن اقلتیم فترار کترده
بودند ،اقرار کرد و همچنین بر این امر تثکید کرد که این نیروها تا زمانیکه «شتورای
عالی کردهای سوریه» در شرایط بحرانی آنها را فرا بخواند ،در اقلیم کردستان عترا
باقی خواهند ماند ()Kakal, 02/08/2012
بنا به اظهارات یکی از افراد آموزش دیده کرد سوریه در اقلیم کردستان عترا ،
او به همراه صتدها نفتر دیگتر از جوانتان کترد ستوری در اربیتل توستط نیروهتای

«زیروانی»( )8آموزش نظامی دیده اند بنا به اظهارات این شخص ،تعداد افتراد تحت.
آموزش حدود  1000نفر بوده و به هر کدام از آنها ماهانه  100هتزار دینتار عراقتی
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داده شده اس .بنا بته منبتع دیگتر ،تعتداد نیروهتای کترد ستوری تحت .آمتوزش
«زیروانی» اقلیم کردستان عرا  650نفر میباشد (همان)
بهرغم دستگیری و زندانی کردن عبتداهلل اوجتاالن ،رهبتر و بنیتانگتذار حتز
کارگران کردستان ( )1999به دس .نیروهای امنیتی و اطالعاتی ترکیه ،تحرکات ایتن
حز

نهتنها متوقف نشده ،بلکه طی سالیان اخیر همچنان تداوم یافتته است .تتداوم

تاریخی و سرای .ج رافیایی پ ک ک نشان می دهد این حتز

و کردهتای هتوادار

آن ،دیگر از مرز نابودی عبور کرده و حیات مستتقلی یافتتهانتد اعاتای پرتعتداد و
آموزش دیده نظامی ،داشتن طیف وسیعی از هواداران در در داختل ترکیته ،پشتتیبانی
رسانهای و انعطاف پذیری سیاسی و همجتوار بتا کردهتای عترا  ،ایتران و ستوریه،
چریکهای پ ک ک را قادر میسازد که در قامتی فراتر از یک گتروه چریکتی وارد
معادالت منطقه شوند

()9

آنها در مقایسه با گذشته با ستهول .بیشتتری بته ستالح و

رسانه دسترسی دارند و مطالبات خود را پیگیری میکنند؛ ازاینرو ،در شرایط کنونی
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حاور حز

اتحاد دموکراتیک بهعنوان شتاخه ستوری حتز

کتارگران کردستتان،

میتواند کردهای سوریه را در حوزه نظامی ت سیاسی یاری کند

سیاس .تمرکزگرا و یکسانسازانه 1دمشق علیه کردها مورد حمایت .بعاتی از

قدرت های منطقه نظیر ترکیه ،لبنان و حتی ایران هم بوده است .ترکیته بترای قطتع
همکاری اعاای پ ک ک با عقبه آنهتا در ستوریه (قامیشتلی) ،لبنتان (درۀ بقتاع) و
عرا (کوه های قندیل) کوش های نظامی و دیولماتیک فراوانی داشته اس .گستیل
 50هزار نیرو به مرزهای سوریه و نیز حمله هوایی و زمینی به عمتق  10کیلتومتری
شمال عرا و همکاری امنیتی با ایران از مصادیق اصلی این کوش هتا هستتند امتا
در حال حا ر این کشورها در حمای .از تمرکزگرایی در سوریه بتا دشتواریهتایی
روبهرو شدهاند؛ ترکیه در پی تطویل بحتران ستوریه و برآمتدن کردهتا در مرزهتای
جنوبیاش با معمایی روبه رو شده اس .در پی جنگ داخلی سوریه ،خود لبنان هتم
گاهی عرصه نبرد بین هواداران و مخالفان بشار اسد بوده اس .و جمهوری استالمی
ایران دس .کم در دو مو وع پرونده هستهای و جنتگ داخلتی ستوریه دلمشت ولی
فو العادهای دارد به باور کردهای سوریه ،این قسم بحرانها ،فرصتی طالیتی بترای
کردها را به تعطیالت تاریخی برده اس.
کردهای سوریه عتالوهبتر عرصته داخلتی و منطقتهای ،اقبتال بتینالمللتی هتم
داشتهاند نظام بینالملل در دهه دوم قرن  21به دو بلوک متخاصم شتر کمونیست.
در مقابل غر

کاپیتالیس .دو پاره نشده اس .فرمول غالب در خالل جنتگ سترد،

منازعه ایدئولوژیک بود اما بالفاصله پس از فروپاشی شوروی پرس

«ما کیستتیم؟»

جایگزین «با کیستیم؟» شد بهعبارت دیگر عمده مل.های جهتان تعلتق هتویتی بته
شر و غر

داشتند و سخن از هوی .مستقل خود بیشتر انتزاعی بود تا واقعی بتر

همین اساس در ادبیات متعارف جهانی دیده میشود کته بتهجتای واژههتای جنتگ
سردی ،نظیر ایدئولوژی ما ،غر  ،شر و اتحادیه بازار آزاد در مقابل بازار اشتتراکی
از مفاهیمی نظیر هوی .بیناالذهانی ،برداش .بازیگران و تکوین اجتمتاعی سیاست.
بینالملل سخن میرود (ون )1384 ،.اقبال جهانی به مقوالتی چون هوی ،.حقتو
1. Assimilation
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خودابرازی آنها و خرو از انقباض سیاسی طوالنیمدتی اس .که طی  70سال اخیر
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جمعی قومی ،دلبستگی جامعه بهجای همبستگی ملی ،آزادی بیتان بته زبتان متادری
بهجای آزادی بیان ،حقو قتومی بتهجتای حقتو شتهروندی و همگتی پشتتوانه
نرمافزاری برای ابراز هوی .و احراز حقو قومی اقلی.ها بوده کته شتامل کردهتای
سوریه هم میشده اس.
دسترسی آسان و ارزان به رسانههای اجتماعی و ماهوارهای در شکلگیری ایتن
گفتمان جدید بسیار مؤیر بوده اند نسل جدیدی از جوانان کته نگتاهی بتینالمللتی،
نگرشی مقایسهای و افقی منصفانه به امور دارند ،نادیده گرفتن حرک.های اقلیتتی را
بسیار پرهزینه میسازد در این میان« ،رسانهها توجه محتدودی نستب .بته کردهتای
سوریه داشته اند و مطالعات آکادمیک کمی در مورد آنها انجام میشد اما پس از دهه
 1990در نتیجه افزای

اهمی .مو توعات حقتو بشتر در ستطح جهتانی ،شتاهد

نخستین مطالعات جامع و کامل در متورد کردهتای ستوریه بتودیم»

)(Tejel, 2009: 1

همچنین با شروع بحران داخلی سوریه هیالریسکلین ا  ،وزیر امتور خارجته وقت.
به دول .ترکیه در مورد احتمتال خودمختتاری سیاستی ت

امریکا ( )2012در واکن

اداری کردهای سوریه ،اذعان داش .که «این یک واقعی .اس .و ترکیته بایتد بتا آن
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کنار بیاید»

)(Escobar, 2012

ترکیه به عنوان کشتوری کته بیشتترین تعتداد کردهتا را دارد در معترض فشتار
بینالمللی دیگری هم هس .و آن کوش

دول .آنکارا بترای عاتوی .در اتحادیته
1

اروپا ازیک سو ،و شرایط اتحادیه اروپا در قالتب متوازین کونهتاگ از ستوی دیگتر
اس .طبق موازین کونهاگ دول .آنکارا باید تمهیدات الزم را برای آموزش و ایجاد
رادیو و تلویزیون به زبان کردی تدارک دیده ،تجمع آزادانه و انتشار افکار اقلیت.هتا
را بهرسمی .بشناسد کمالیس .ها و ارت
هستند به اسالم گرایان حز

ترکیه که خواهان دوری از اتحادیه اروپتا

عدال .و توسعه توصیه میکنند من دوری گزیدن از

اتحادیه اروپا ،در برابر کردها استوارتر مقابله کند ،اما اسالمگرایان ازیکسو خواهتان
حفظ تمامی .ار ی ترکیه و ادغام کردها هستند و از سوی دیگر جاذبههای اتحادیه
اروپا را مقدم میشمارند

)(Ziaden, 2011: 125

بههرحال ،اسالمگرایان به حکم گرای
1. Copenhagean Criteria

ایدئولوژیک ،راهبرد انتخاباتی و مالحظات بینالمللتی نمتیتواننتد سیاست .پیشتین
مش .آهنین را در مورد کردها عملی کنند و همه این پوی ها و معتادالت ،فاتا را
برای تکاپوی کردهای منطقه فراهم میکند
 .٤چشم انداز خودمختاری و استقالل
کردهای سوریه با توجه به ظرفی .ها و امکاناتی که در اختیار دارند ،طی یتک ستال
اخیر طرح ایجاد ایالتی خودمختار و یا فتدرال هماننتد اقلتیم کردستتان عترا را در
نواحی کردنشین سوریه پیگیری می کنند براساس نقشه مورد نظر ،کردهتای ستوری
در پی برپایی ایالتی مستقل هستند که مرزهای آن از روستتای «عتین دیتوار» کته در
محدوده شهر دیرک ،که یکی از شهرهای استان حستکه است ،.شتروع متیشتود و
همجوار با مرزهای ترکیه به سم .غر

در ناحیه اسکندرون خاتمته پیتدا متیکنتد

شکل زیر نمایان گر محدوده ج رافیایی مورد نظر کردها و نحوۀ پراکندگی جمعیت.
آنان ،در ایال .مورد نظرشان اس.
شکل شماره ( .)٢اقلیم موردنظر کردهای سوریه برای ایجاد ایالتی فدرال

با وجود تقا ای کردها برای برپایی ایتالتی کتردی در ستوریه ،همتانگونته کته در
فر یه پهوه

تصریح شد ،برای شتکل گیتری یتک موجودیت .سیاستی در قالتب
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Source: (nrttv, 31/12/2012).

خودمختاری و یا فدرالی ،مجموعهای از مقتدمات سترزمینی ،جمعیتتی و حتاکمیتی
رورت تام دارد نگاهی به وزن مؤلفههای یازدهگانه (سخ.افزاری و نترمافتزاری)
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نشان می دهد که کردهای سوریه فاقد عناصر حیاتی این الگو هستند این کاستتیهتا
را میتوان در سه قالب داخلی ،منطقهای و بینالمللی بهشرح زیر برشمرد
کردهای سوریه در کنار ارت  ،علویها ،سنیها و سلفیهای بینالمللگرا فقتط
یک نیرو هستند که اتفاقاً با هیچیک از نیروهای معارض خود همستنگ نیستتند بتا
توجه به این مو وع ،در ادامه اصلیترین دشواریهای داخلی پتی

روی کردهتای

سوریه قرار دارد ،شرح داده شده اس.
در پی تحوالت عرا و سوریه ،دو جناح اصتلی میتان نیروهتای سیاستی کترد
سوریه شکل گرفته اس .که یکی از آنها یعنی انجمن خلق غر
حز

کردستان ،زیر نفوذ

اتحاد دموکراتیک اس .و دیگری ،شتورای ملتی کردهتای ستوریه ،مستتقیماً

تح .نفوذ حز

دموکرات کردستان عرا و اتحادیه میهنی کردستان هستند جنتاح

اول با نظر به اینکه شاخهای از حز

پ ک ک اس ،.بهطور جتدی تهدیتدی بترای

کشور ترکیه قلمداد می شود اما جناح دوم بتا توجته بته نزدیکتی روابتط بتا حتز
دموکرات کردستان عرا و ترکیه ،جناح مورد نظر ترکیه در آینتده تحتوالت ستوریه
اس .ممکن اس .در شرایط کنونی عمق اختالفات میان دو جناح سیاستی کترد در
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سوریه زیاد نباشد ،اما در آینده میتوان انتظار داشت .میتان نیروهتای حتز

دموکراتیک و نیروهای تح .حمایت .و کنتترل بتارزانی کته مناستبات نزدیکتی بتا
سیاس.های ترکیه در منطقه دارد ،اختالفات جدی بتهوجتود آیتد حتتی نمتیتتوان
شروع جنگ داخلی میان کردها را منتفی دانس.
یکی دیگر از دشواری های داخلی پتی
جناح های عتر

روی کردهتا در ستوریه ،اختتالف بتا

اپوزیستیون حکومت .مرکتزی است .ازیتک ستو ،هماننتد دیگتر

اقلی.های سوریه بسیاری از کردها از قدرتگیری استالمگرایتان در ستوریه واهمته
دارند؛ ازاین رو بین اسالم گرایتان اپوزیستیون حکومت .مرکتزی و کردهتا اختتالف
موا تع شتدیدی وجتود دارد ) (McDonnell, 27 July 2012و از ستوی دیگتر ،پتس از
کنترل نواحی کردنشین توسط کردها ،نیروهتای نظتامی مختالف حکومت .مرکتزی
واکن

نشان دادند و اظهار نمودند اجازه نخواهند داد که ستوریه براستاس متذهب،

قومی .و خطوط مجزای داخلی تقسیم شود

60

اتحتاد

)(Dehghanpisheh, 18 August 2012

حتتی

دامنه اختالفات بهحدی شتده است .کته جنتاحهتای اپوزیستیون ستوری در ناحیته

«سهریکانی» با نیروهای حز

اتحاد دموکراتیک درگیریهای پراکندهای داشتتهانتد

هرچند پس از مدت کوتاهی آت بس شکنندهای میان طرفین برقرار شده است ،.امتا
بههر حال امکان از سرگیری درگیری میان نیروهای دو طرف بسیار محتمل اس.
بدون تردید یکی از مهمترین دشورایهای پی

روی کردها در تحتوالت آتتی

سوریه در زمینۀ پراکندگی جمعیتی و ج رافیایی مناطق کردنشین است« .پراکنتدگی
ج رافیایی نواحی کردنشین در سوریه مانع آن شده است .کته بتواننتد یتک جامعته
فرهنگی و نیروی سیاستی متمرکتز را تشتکیل دهنتد»

)(Yildiz, 2005: 23

بتهعبتارت

دقیقتر ،مناطق کردنشین بهواسطه قرار گرفتن چندین منطقه عر نشین میان آنهتا ،از
هم مجزا شدهاند اما تمام شهرهایی که کردها در آن ستاکنانتد هتممترز بتا نتواحی
کردنشین عرا و ترکیه هستند (سمایل )34 :2006 ،واقعی .این اس .کته دوری و
مجزا بودن مناطق کردنشین ،سبب دشواری زیتادی بترای ایجتاد جامعتهای متحتد و
یک دس .توسط جناح های سیاسی کرد سوری شده است .عتالوهبتر قترار گترفتن
مناطق عر نشین ،وجود جمعی.های کوچک ترکمن ،آشوری و مسیحی در منتاطق
میشوند
در کنار دشواریهای داخلی ،کردهای سوریه با مجموعهای از موانتع منطقتهای
هم روبهرو هستند مهمترین این موانع ههمونی سیاستی ت نظتامی ترکیته در منطقته
اس.؛ بدین معنا که شروع جنگ داخلی در ستوریه و در پتی آن تستلط کردهتا بتر
مناطق کردنشین و کنترل بر دستگاههای امنیتی و اداری این مناطق ،موجتب نگرانتی
دول .ترکیه شتده است .در ایتن میتان ،آنکتارا بتهشتدت از کنتترل حتز
دموکراتیک به عنوان شاخه وابسته به حز
واهمه دارد ،زیرا کنترل این حز

اتحتاد

کارگران کردستتان بتر منتاطق کردنشتین

بر نواحی کردنشینی که در نزدیکی مرزهای ترکیه

هستند ،میتواند زمینه های استقرار حز

کارگران کردستان را در این مناطق ،فتراهم

آورد و در نتیجه جبهه و پایگاه جدیدی برای حمالت گستردهتر پ ک ک به ترکیته
گشوده شود بهعبارتی ،حاور حز

اتحتاد دموکراتیتک در ایتن منتاطق متیتوانتد
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کردنشین از دیگر دشواریهایی اس .که کردهتای ستوریه در آینتده بتا آن روبتهرو

پایگاهی مناسب را برای نیروهای کرد معارض دول .ترکیه فتراهم کنتد تتا بتواننتد
ازیک سو ،جبهه جنگ علیه ارت

ترکیه را در ابعاد وسیعترسبه پی

برند و از ستوی
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دیگر ،افکار عمومی کردهای ساکن ترکیه ت کته حتدود  20درصتد جمعیت .کشتور
ترکیه را تشکیل میدهند ت را برای رسیدن بته و تعیتی هماننتد و تعی .کردهتای
سوریه بسیج کنند و زمینهساز قیام وسیع کردهای ترکیه شوند

در همین راستا ،رجبسطیبسصردمغ

عنوان میکنتد« :در صتورتی کته منتاطق

کردنشین سوریه به پایگاهی برای حمله چریک هتای کترد بته ترکیته تبتدیل شتود،
نیروهای ارت
)August 2012

ترکیه را به ایتن منتاطق گستیل ختواهیم نمتود»

(Dehghanpisheh, 18

همچنین ،صحممسدصممدسصغلا ،وزیر امور خارجه ترکیه ،در مورد ایجتاد

اقلیمی خودمختار از سوی کردهای سوری میگوید« :ترکیه د حقتو متردم کترد
سوریه نیس ،.بلکه به شدت مخالف حاور نیروهای حتز

کتارگران کردستتان در

نواحی مرزی ترکیه و ستوریه است .و در صتورت وجتود هرگونته نیتروی نظتامی
چریکی در این مناطق ترکیه از نیروهای ارت

برای مقابله با آنان بهتره متیگیترد؛ و

این مسنلهای اس .که با صراح .در دیدار با سران شورای ملی کردهای ستوریه بته
آنان ابالغ کردهایم

)(Nrttv, 9/8/2012

همچنین ،در  2اوت  2012زیر نظر نیروهای مخالف حکوم .مرکزی ستوریه،
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دو فرقه نظامی از سربازان ترکمن تشکیل شد در مورد ،حس سجم لسگدازللس ،یکتی
از وزرای ترکیه ابراز می کند که در مقابل تحرکات نظامی حز

کارگران کردستان و

شاخه وابسته به آن در سوریه ،ترکیه نیز میتواند از کارت فشتار تترکمنهتا کته در
شمال سوریه مستقر هستند استفاده نماید و این امر میتوانتد بترگ برنتده ترکیته در
مقابله با قدرتطلبی کردها باشد (ئهنوهر)2012/8/4 ،
در عرصه بینالمللی هم ،پیدای

یک منطقه خودمختار جدیتد یتا تجزیته یتک

کشور به شمار زیادی از شرایط حقتو بشتری و عینتی بستتگی دارد کشتورها یتا
مناطق نوپدید (مانند کوزوو یا اقلیم کردستان عرا یا سودان جنوبی) همگی در پتی
بروز جنایات دبشری و خواس .قدرتهای مؤیر بینالمللی قدم به جامعه جهتانی
نهاده اند مهمترین اصل در این زمینه منافع قدرتهای مسلط بتینالمللتی است .در
حال حا ر ،فقط اسرائیل و اقلیم کردستتان عترا هتوادار تجزیته ستوریه هستتند
حکوم .امریکا هم نگرانی خود را نسب .به کنترل مناطق کردنشین توسط نیروهای
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وابسته به حز

کارگران کردستان ابراز کرده و هشدار داده اس .که گروههای کترد

در سوریه نباید با این حز

همکاری کنند و ما نیز با ترکیه در ایتن زمینته کته ایتن

منطقه به مکانی برای استقرار نیروهای تروریس .پ ک ک تبتدیل نشتود ،همکتاری
میکنیم

)(Dehghanpisheh, 18 August 2012

در غیا

اراده بینالمللی و در مورد موانع

بسیار استوار منطقهای و داخلی ،بهنظر میرسد استقالل ،سناریویی کامالً غیترممکن،
و سناریوی خودمختاری یا فدرالیسم بسیار دشوار و بعید اس .در این میتان ،ادغتام
دموکراتیک با حفظ حقو ویهه و تبعیض مثب ،.مهمترین ستناریوی محتمتل بترای
کردهای سوریه اس.
نتیجهگیری
پرس

مقاله حا ر این بود که با توجته بته معتادالت ستوریه ،انتختا

پتی

روی

کردهای سوریه کتدامیتک از گزینتههتای زیتر است :.ادغتام در ستاخ .ستوریهای
دموکراتیک (مانند الگوی لبنتان)؛ خودمختتاری در ستاخ .فتدرالی (ماننتد الگتوی
عرا )؛ استقالل کامل سرزمینی (مانند الگوی کوزوو)
برای پاسخ به پرس

باال ،یک گزاره را مفروض قلمداد کردیم و آن عبتارت از

(فوری) ،تکرار گذشته درازآهنگ نخواهد بود روش پردازش زمینته هتم کاربست.
«الگوی سنج

وزن اقلی.های قتومی و متذهبی و دینتی» در سته گستترۀ داخلتی،

منطقهای و بینالمللی با محوری .کردهای سوریه بوده اس .طبق این روش ،پاستخ
قابل تثکید به پرس

باال به این شکل اس.؛

 1تکرار الگوی کوزوو (استقالل کامل) در مورد کردهای سوریه منتفتی است.
موانع تحقق این سناریو (طبق الگوی سنج

وزن اقلیت.هتا) عبارتنتد از :جمعیت.

اندک و پراکنده و نداشتن نیروی مولد (اقتصاد) ،نیروی رزمی (نظامی) سازمانیافتته
و شهروند (رکن سیاسی استقالل)؛ محرومی .از منابع طبیعی حیاتی؛ قرار داشتتن در
محاصره نیروهای معارض از سوی نیروهای معارض؛ نبتود ارادۀ داخلتی ،منطقتهای
(به استثنای اسرائیل و اقلیم کردستان) و بینالمللی؛ و فقدان کادر رهبتری مجتر

و
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این بود که وقوع ت ییر در و ع کنونی کردهای سوریه حتمی اس .و آینده احتمالی

همجواری مرزی با نیروهای همسو
 2تکرار الگوی اقلیم کردستان عرا در منتاطق کردنشتین ستوریه ،تتا حتدود
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زیادی نامحتمل اس .دالیل عیف بتودن احتمتال خودمختتاری کردهتای ستوریه
همان موارد مطرح در بند اخیر اس .اما مهمترین عاملی که وقوع چنتین ستناریویی
را نوید می دهد ،تصمیم احتمالی امریکا مبنی بر تعمیم الگتوی عترا بته ستوریه بتا
هدف تجزیه سرزمینی کشورهای معارض با اسرائیل اس.
 3تحقق الگوی لبنان در مناطق کردنشین سوریه ،بسیار محتمتل است .دالیتل
دفاع این مقاله از این سناریو عبارتند از :اوالً اکثریت .مخالفتان بشتار استد مختالف
تجزیه ار تی و خودمختتاری سیاستی ت اداری کردهتا هستتند و هرگونته کوشت
منطقهای و بین المللی برای تجزیه کردها را تصویب نخواهند کرد مبتارزه ستخ .و
خشن اسالمگرایان (جبهۀ النصره) علیه کردها در منطقته «ستهریکتانی» و درگیتری
شدید آنان با شاخۀ نظامی حز

اتحاد دموکراتیک( )10مهمترین نماد این امتر است.

یانیاً بازیگران مؤیری چون ترکیه ،ایران ،روسیه ،عرا  ،اتحادیه عر

و حتی اتحادیه

اروپا از سناریوی استقالل و یا خودمختاری کردهای سوریه پشتیبانی نمیکنند یالثتاً
با تحکیم حکمرانی دموکراتیک و متدنی در دمشتق ،بستیاری از مطالبتات کردهتای
سوریه تحقق خواهد یاف .و همین تحقتق نستبی ،پتانستیلهتای گریتز از مرکتز را
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تخفیف خواهد داد

یادداشتها
 1در طول چند دهه اخیر هیچگاه آمار دقیقی از میزان جمعی .کردهتا از ستوی حکومت.
مرکزی ارائه نشده اس.
 2عنوان اصلی این منطقه «کوبانی» بوده اس ،.اما در سالهای حاکمی .رژیم بعث ستوری
به «عینالعر » ت ییر نام پیدا کرده اس.
 :Kurdistan National Council of Syria (KNC) 3این شورا در اکتبر  2011تح .نظتارت
مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان تشکیل شد شورای ملی کردهای ستوریه متشتکل از
اتحتاد دموکراتیتک )(PYD
 16جریان (حز ) سیاسی کرد سوری اس .که مخالف حتز
هستند اکثر احزا دارای نفوذ در این جریان بهطور مستقیم احزا خواهر اتحادیه میهنتی
کردستان طالبانی و دموکرات کردستان عرا بارزانی هستند (International Crisis Group,
)22 January 2013: 49
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 4در ادامه مبحث آگاهی قومی و تحرک تشکیالتی تنها از یک منبع بهره گرفته شده اس.
از این رو منبع مذکور در آخر مبحث ارجاع کلیه مباحث میباشد
 5حز دموکرات کردستان عرا و حز اتحادیه میهنی کردستان
 6در سال  2009بنا به توافقنامه امنیتی میان دول.های ترکیه و سوریه ،فعالی .حز اتحاد
دموکراتیک ) (PYDبهعنوان شاخهای از حز  PKKدر سوریه ،ممنوع اعالم شتد و فعالیت.
این حز در شهرهای کردنشین سوریه با موانع عمدهای روبهرو شد
 7این «کمیته عالی» متشکل از ده عاو میباشد که بهطور مساوی میان هر دو جناح تقسیم
شده بودند پنج عاو شورای خلق غر کردستان عبارتند از :صالح مستلم ،ستینمم محمتد،
آلدار خلیل ،روناهی دلیل ،عبدالسالم احمد و اسامی پنج عاو شورای ملی کردهای سوریه
عبارتند از :احمد سلیمان ،سعود مال ،اسماعیل محمد ،ناصر آلتن ابراهیم ،محیالتدین شتیخ
علی
 :Zerevani 8نیروهای محافظ مرزهای سرزمینی اقلیم کردستان عرا
 9در طول چند ماهه گذشته با پی دستی و پیشنهاد عبتداهلل اوجتاالن ،رهبتر زنتدانی ایتن
حز در جزیره امرالی ،معاهدۀ آشتی میان پ ک ک و دول .ترکیته بترای پایتان دادن بته
جنگ و خونریزی به اماا رسیده اس .که بر مبنای آن تمامی نیروهای نظامی ایتن حتز
که در داخل مرزهای ترکیه هستند ،طی مدتی کوتاه مرزهای سرزمینی این کشور را ترک و
در داخل مرزهای اقلیم کردستان مستقر میشوند؛ در مقابل دول .ترکیه متعهد شتده است.
که یکسری اصالحات را در راستای بهرسمی .شناختن هویت .کردهتا و اعطتای حقتو
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شهروندی و سیاسی بیشتر به آنان انجام دهد اما آنچه قابل توجه اس .این اس .که تاکنون
نیروهای حز کارگران کردستان بهطور کامل از مرزهای ترکیه خار نشدهاند و در مقابتل
دول .ترکیه اقدامات جدی را بترای بترآوردهکتردن خواست .کردهتا انجتام نتداده است.؛
ازاینرو نمیتوان افق روشنی را برای آینده روند صلح و آشتی میان کردها با دول .مرکزی
در ترکیه متصور شد
 10یگانهای محافظ خلق
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