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چكيده

درنتیجه تغییر و تحوالت سیاسی و اجتماعی گسترده در خاورمیانه در یك دهه اخیر، به ویژه بعد از شعله ور شدن 

قیام های موسوم به بهار عربی، زمینه های الزم برای ایفای نقش اقلیت های قومی و مذهبی در بسیاری از كشورهای 

كه تحت تاثیر این تحوالت بودند فراهم شد. ضعف جوامع مدنی در كشورهای خاورمیانه، عدم همگرایی آراء و 

مطالبات كنش گران مختلف در این كشورها و ماشین سركوب قدرتمند دولت های اقتدارگرا، سبب شد بسیاری 

از این قیام ها و حركت های گسترده اعتراضی راه به جایی نبرد. امروز بعد از گذشت بیش از هشت سال از شروع 

قیام مردم در سوریه، نه تنها مطالبه آزادی و دموكراسی ره به جای نبرده، بلكه حاكمیت اقتدارگرایی رژیم بعث در 

آستانه اعالم پیروزی بر مخالفان خود است. كردهای سوریه به همراه هم پیمانان خود كه بخش بزرگی از شمال و 

شمال شرق سوریه را تحت عنوان »خودمدریتی مناطق شمال و شرق سوریه« در اختیار دارند، در تالش هستند 

تا یك سیستم حاكمیتی غیرمتمركز مورد توافق تمام طرفین ایجاد كنند. تالشی كه تا كنون بی نتیجه بوده است. 

در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی و با استناد به داده ها به بررسی وضعیت كردها در سوریه، سیر تكاملی 

جنبش كردی در این كشور و تحوالت آن در قالب خودمدیریتی دموكراتیك پرداخته شده است.

واژگان كليدی: كردستان سوريه، خودمديريتی دموكراتيك، سوريه، مسئله كردی.
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مقدمه
جایگاه كردهای سوریه تا قبل از تحوالت بهار عربی، در رسانه ها و حتی كارهای پژوهشی انجام 
بین المللی،  محققان  یا  كردها  توسط خود  كردستان  و  كردها  به  مربوط  مطالعاتی  در حوزه  شده 
بسیار كمرنگ و ناچیز بوده است. تحوالت جنبش كردها در تركیه، عراق و تا حدودی ایران به شدت 
كردهای سوریه را تحت اشعاع خود قرار داده و به حاشیه رانده بود. تنها بعد از تحوالت دهه 1990 
و معطوف شدن توجه جهانی به مباحث حقوق بشری و اقلیت ها بود كه كردهای سوریه در كانون 
توجه مطالعات قرار گرفتند. گزارش های منتشر شده از سوی سازمان حقوق بشر در سال های 1991، 
 Rashid( به گفته رشید حمو .)HRW, 1996( 1996 و 1998 از نمونه های این تغییر رویكرد است
Hamo(، یكی از بنیان گذاران حزب دمكرات سوریه در 1957، مفهوم جامعه كردی، به عنوان یك 

گروه كه دارای خصیصه، زبان یا تیره خاص خود باشند كه این گروه را از سایر گروه های موجود در 
جامعه سوریه در دوران بحران متمایز كند، حداقل در اوایل دهه 1920 نمودی نداشت؛ اما روابط 
پدرتباری1، محلی، مذهبی و قبیله ای تا حدود زیادی كردها را در شمال سوریه از سایر هویت ها 
متمایز می كرد. با ورود نخبگان و دانشجویان آگاه به هویت و مسئله كرد كه همگی در دانشگاه های 
به تدریج شاهد رشد  فرانسه در سوریه،  قیومیت  با دوران  بودند، هم زمان  استانبول تحصیل كرده 
هویت كردی و مفهوم جامعه كرد در این كشور هستیم )Tejel, 2009: 4(. از همان سال های دهه 
1930، حضور فعال كردها در تحوالت مربوط به كردها در تركیه و همكاری آنها در قیام های متعدد 
كردها علیه تركیه، برای نمونه در قیام آرارات 1931، این قیام از سوی حزب تازه تاسیس استقالل 
)خویبون2( در سوریه، برنامه ریزی شده بود. این قیام از سوی حزب ارامنه دشنك3 و جنبش اقلیت 
بین المللی در شوروی حمایت مالی می شد )Guter, 2004: 9( و بعدتر، پیوند ناگسستنی میان كردها 
در این كشورها ایجاد كرد. در خود سوریه، سیستم قبیله ا ی كه در تمام مناطق كردنشین سوریه، 
درست همانند سایر بخش های كردنشین، حاكم بود. فرانسوی ها با تقویت حوزه نفوذ هر یك از این 
قبایل و تحدید آنها به حوزه های مشخص، در عین حال كه بنیان های قبیله گری را تقویت كردند، 
هم زمان از شكل گیری اتحاد میان این مناطق قبیله ا ی جلوگیری می كردند. البته عدم وجود نخبگان 
1. Patrilineal.
2. Khoybun.
3. Dashnak.
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آگاه و همچنین، سیستم حمل و نقل و مسیرهای مواصالتی بسیار ضعیف، شكل گیری و ایجاد ارتباط 
میان این بخش ها را با موانع دوچندان مواجه می كرد.

Surse: Gulf 2000.columbia.edu.

به علت سیاست های سركوب، ارعاب و آسیمیالسیون حاكمان سوریه در یك قرن گذشته، آمار دقیق 
و معتبری از تعداد و جمعیت كردها در این كشور در دست نیست. ریشه این ابهام در آمار را باید در 
سیاست های تبعیض نژادی حكام سوریه در 1958 و ترویج ناسیونالیسم عربی جستجو كرد. در گزارش 
سال 1996 حقوق بشر سازمان ملل، به این امر به وضوح اشاره شده است. طبق این گزارش در سرشماری 
سال 1962، حدود 20 درصد از جمعیت تقریبا 500 هزار نفری كرد سوریه از دادن تابعیت و شناسنامه 
محروم شده اند )HRW,1996( كه به نسبت جمعیتی، آمار قابل توجهی به شمار می رود. طبق آمار رسمی، 
 .)Worldbank( كردها حدود 8 تا 10 درصد از جمعیت1 حدود 22 میلیونی سوریه را تشكیل می دهند
كردها در سوریه در سه سطح دسته بندی شده اند: كردهای سوریه، كردهای خارجی2 و كردهای پنهان3. 
گروه اول كه تابعیت سوری دارند. گروه دوم، از حق تابعیت محروم شدند و در آرشیوهای ویژه به عنوان 
تبعه خارجی ثبت شدند )در 2008، تعداد این افراد به حدود 200 هزار نفر رسید( و گروه سوم، كسانی 
1. تفكیك جمعیتی سوریه به نسبت قومی به این شكل است: كردها 10%، ارامنه 6%، تركمن ها 2%، یونانیان و یهودیان 4%،چرچزها 

2%، دروزیان 2% و اعراب 73%. به لحاظ مذهبی: 12% علوی، 3% دروزی، 2% شیعه اسماعیلی، 14% مسیحی و 68% سنی.
2. این گروه كارت های هویت مخصوص به خود داشتند كه آنها را به عنوان اتباع خارجی معرفی می كرد. این افراد بعد از سیاست تعریب 
در شمال كشور، به مناطق مركزی و دمشق مهاجرت كردند. این كارت های هویت بیشتر برای شناسایی این افراد بود و عمال هیچ حقوقی 

برای آنها تعریف نشده بود. این افراد حق خروج از كشور را نداشتند.
3. این افراد كارت های زرد رنگ خاصی را همراه داشتند كه بیشتر برای شناسایی آنها از سوی مراجع دولتی كاربرد داشت. این افراد هم 

از تمام حقوق اولیه و انسانی خود محروم بودند.
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هستند كه هیچ تابعیتی ندارند و درنتیجه از تمام حقوق اساسی، حتی داشتن كارت هویت، محروم هستند 
)حدود 80 هزار كرد در این گروه جای دارند(. عالوه بر اینها، حدود 280 هزار نفر نیز در سوریه ساكن 
هستند؛ اما تابعیت سوری ندارند )Ziadeh, 2009: 2(. در جدول زیر وضعیت خاص این گونه افراد فاقد 

هویت و محدودیت های اساسی آنها در زمینه ثبت ازدواج و فرزندان آنها نشان داده شده است. 
جدول شماره1: وضعيت شهروندی كردها در دوران حاكميت رژيم بعث قبل از 2011

 ازدواج آنها می تواند رسمامردزن
ثبت شود؟

 فرزندان آنها می توانند هویت سوری
داشته باشند؟

پنهان/ 
مختومین

بله- هویت پدرنهملی

پنهان/ 
مختومین

بله- هویت پدرنهبیگانه/ خارجی

پنهان/ 
مختومین

پنهان/ 
مختومین

نهنه

بلهبلهملیبیگانه/ خارجی
بله- هویت پدرنهبیگانه/ خارجیبیگانه/ خارجی

پنهان/ بیگانه/ خارجی
مختومین

نهنه

بلهبلهملیملی
بله- هویت پدرنهبیگانه/ خارجیملی
پنهان/ ملی

مختومین
نهنه

Surse: Refugees International, 2006.

كردها در سه منطقه جدا از هم منطقه جزیره1، كوبانی2 و عفرین3، در شمال شرق، شمال و 
شمال غرب این كشور ساكن هستند. این نحوه تقسیم، بر اساس قرارداد امضا شده بین كشورهای 
1. Jazera.
2. Kobani.
3. Afrin.
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است.  گرفته  شكل  آن،  بر  متعاقب  شده  اعمال  اصالحات  چندین  و   1921 در  تركیه  و  فرانسه 
از  بعد  كه  است  تركیه  مناطق كردنشین جنوب  دنباله  مناطق كردنشین شمال سوریه،  از  برخی 
شمال  در  كردها(  )كوه های  جبهه الكراد  مانند  مناطقی،  در  اما  شدند؛  تقسیم  جهانی  اول  جنگ 
غرب سوریه، كردها ساكنین بومی محسوب می شوند )Erkmen, 2012: 9(. همان گونه كه در تصاویر 
از  قبل  تا  تركیه  با  كشور  این  مرزی شمال  اصلی خط  ساكنان  تقریبا  كردها  است،  باال مشخص 
1935 بودند )تصویر سمت راست(؛ اما به دلیل سیاست تعریب دولت های مركزی، دموگرافی این 
منطقه دستخوش تغییرات بنیادین شد. بیشتر كردهایی كه مجبور به كوچ از این منطقه شدند، به 
استان های حلب و دمشق مهاجرت كردند. در حال حاضر منطقه شیخ مقصود و اشرفیه در حلب و 
 McDowall,( حی الكراد و الصالحیه در دمشق، جمعیت زیادی از كردها را در خود جای داده  است
467 :2007(. بیشتر این افراد به دلیل شرایط اقتصادی و مناطق كردنشین را در شمال رها كرده و به 

این شهرها مهاجرت كرده اند. مهمترین شهرها و مناطق كردنشین واقع در شمال سوریه در شكل 
زیر مشخص شده است.

شكل شماره 1: مهمترين شهرهای مناطق كردنشين شمال سوريه

وقتی حزب خوی بون )استقالل( در 1927 در سوریه تاسیس شد، آنها به كشورهای بریتانیا و 
فرانسه متعهد شدند كه به احساسات ملی گرایانه در میان كردها در كشورهای سوریه و عراق دامن 
نخواهند زد؛ اما با وجود این تعهد، برخی از روشنفكران و تحصیل كردگان كرد به مباحث و ایده های 
تركیه،  اعتراضات دولت  به دنبال  تابستان 1928،  فرانسه در  بنابراین،  ملی گرایی عالقه مند شدند؛ 
فعالیت های این حزب را ممنوع كرد. یكی از رهبران این حزب، بدرخان، روزنامه هاوار1 )فریاد( را در 
دمشق چاپ كرد كه برای اولین بار از رسم الخط التین در نگارش آن استفاده شد. اولین طلیعه های 
1. Hawar.
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به  آموزش  مطالبه  و  در 1928  بیانیه  یك  قالب  در  در سوریه  كردها  میان  در  ملی گرایی  آگاهی 
احساسات   .)McDowall,2007: 268( داد  نشان  را  خود  سوریه  كردنشین  مناطق  در  مادری  زبان 
ناسیونالیستی كردها، با مخالفت اكثریت عرب كشور روبه رو شد. مناطق كردنشین شمال سوریه، 
به ویژه منطقه جزیره، به چندین دلیل جغرافیایی و انسانی، مستعد تنش و نزاع بوده است: اول، بعد 
مسافت، دور بودن این منطقه از مركز، كنترل آن را از سوی حكومت های مركزی را همواره با چالش 
و موانع جدی روبه رو كرده است. دوم، تركیب و بافت متنوع این منطقه، بیشتر ساكنان این منطقه 
غیرعرب هستند. سوم، بافت انسانی غیرعرب این منطقه، موجب عدم همراهی مردمان این منطقه با 
ایده های ماننده سوریه واحد و ملی گرایی پان عربیستی را به همراه داشت. در نهایت، قرابت كردهای 
این منطقه با كردهای تركیه نیز مزید بر علت می شد )McDowall, 2007: 269(. در سال های 1937 
و 1938، به علت باال گرفتن تنش میان اكثریت عرب كشور كه خواستار یك سیستم حكمرانی 
قوی مركزی بودند؛ اما عدم همگرایی منافع فرانسه و ایده سوریه واحد عربی- اسالمی، سبب شد 
تا سیستم حكمرانی فدرالی متشكل از پنج منطقه خودمختار، مطرح شود. طرحی كه نقش موثری 
در عدم موفقیت اعراب ملی گرا در این كشور داشت. البته این سیستم هیچ گاه به صورت عملی پیدا 
نشد. بر خالف كشورهای تركیه، ایران و عراق، عدم همگرایی كردها در سوریه به لحاظ جغرافیایی و 
سیاسی )گروهی از كردها موافق سیاست های فرانسه و گروهی مخالف( سبب شد تا حركت كردی 
در این كشور با چالش های دو چندان مواجه باشد )Yildiz, 2005: 28(. با وجود تمام توجهاتی كه 
فرانسویان به اقلیت ها برای مهار نفوذ اكثریت عرب این كشور داشتند؛ اما در نهایت كردها منهای 
چند صباحی، تقریبا نقشی پررنگ در تحوالت سوریه نداشتند1. تنها در كودتای 1949 بود كه عبید 
الشیشاكلی2 كه كرد بود، توانست قدرت را در این كشور به دست بگیرد؛ اما خیلی زود این حركت 
به معنای فرصت طلبی كردها در نیروهای امنیتی شامات تفسیر شد و مخالفت با آن باال گرفت و 
در نهایت در 1954 حكومت نظامی عبید نیز ساقط شد )Yildiz, 2005: 31(. برخالف تصورات، باید 
گفت كه عبید هدف خود را تشكیل یك سوریه واحد اسالمی اعالم كرد و در راه تحقق آن حتی 

1. تشكیل نیروهای امنیتی شامات )The Levantine Security Forces( از سوی فرانسه برای مهار جنبش های پان عربی كه بیشتر 
از میان اقلیت های علوی، مسیحی و كرد عضوگیری كرده بودند. از نمونه های نادر مشاركت كردها هسته مركزی قدرت در این كشور 

محسوب می شود. 
2. Abid Shishakli.
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كاربرد زبان های دیگر غیرعربی را نیز محدود كرد. او حتی به بهبود حقوق اقلیت كرد این كشور 
اهتمام نورزید؛ اما با توجه به تمام اینها، اكثریت عرب كشور دید مثبتی به او نداشتند.

عرب،  ناسیونالیست های  آمدن  كار  روی  و   1946 در  سوریه  استقالل  اعالم  از  بعد  همچنین، 
حركات گریز از مركز نیز در مناطق شمال سوریه و در میان كردها تقویت شد. علی بدرخان كه 
نماینده اروپا در حوزه جنبش ملی كردها در پاریس بود و رابطه خیلی نزدیكی نیز با چهره های 
و  مهار سوریه  برای  راه حل خود  تا  مامور شد  این كشور  از سوی  داشت.  اسراییلی  شناخته شده 
تالش های این كشور در جهت تهدید منافع اسراییل را پیشنهاد دهد. او بهترین راه را تشكیل یك 
دولت كردی مستقل در شمال سوریه می دید؛ اما این پیشنهاد به علت درگیری اعراب و اسراییل در 
 McDowall, 2007:( جنگ 1948 و نبود منابع كافی مالی و نظامی، از سوی اسراییل مسكوت ماند
471(. تاسیس حزب دمكرات كردستان سوریه )الپارتی( در 1957 تالشی دیگر در راستای مطالبه 

حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كردها در این كشور بود؛ اما ذات این حركت با نگرش های حاكم 
در دمشق كامال در تضاد بود. از سوی دیگر، كاربرد واژه »كردستان« خود به خود بر میزان حساسیت 
رهبر حزب  احزاب در 1960،  و  افزود. در جریان سركوب مخالفین  و دولت  ناسیونالیست  اعراب 
الپارتی دستگیر و به زندان افتاد. در نتیجه، نام حزب برای شبه زدایی به حزب دمكرات كردی تغییر 
امنیتی دستگاه های  نگرانی های  افزایش  برنامه ها، سبب  و  فعالیت ها  این   .)Yildiz, 2005: 32( كرد 
اطالعاتی سوریه در مورد كردها در شمال این كشور شد. تمام این عوامل و البته اتحاد میان مصر 
و سوریه بعد از موفقیت ناسیونالیست های عرب در خاورمیانه و شمال آفریقا موجب شد تا چالش ها 
و شكاف های موجود میان اعراب و اقلیت های موجود در سوریه، به ویژه كردها تشدید شود. بعد از 
اتحاد مصر و سوریه در 1958، سركوب و خفقان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قبال كردها در 

سوریه مضاعف شد.

چارچوب نظری
فدرالیسم به عنوان یكی از گزینه های مهم فرایند دولت - ملت سازی بعد از جنگ دوم جهانی 
مطرح شد. درنتیجه رویكرد فدرالیسم در بسیاری از مناطق جهان از جمله آفریقا و آسیا - هند، 
مالزی و نیجریه - كه به لحاظ گروه های قومی بسیار متنوع هستند، در پیش گرفته شد. بعد از پایان 
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جنگ سرد ایده فدارلیسم بار دیگر در كانون توجه قدرت ها و كشورهای جهان قرار گرفت كه نتیجه 
بر ساختارهای چند  را  اول، سقوط جماهیر شوروی كه شك و شبه های جدی  بود.  دو تحول مهم 
ملیتی و قومی و ثبات اینگونه ساختارها وارد كرد و دوم، تالش قدرت های بین المللی و سیاستمداران 
برای احیای كشورهای چند ملیتی؛ اما این بار در قالب فدرالیسم و عدم تمركز قدرت سیاسی. از طرف 
دیگر، كشورهای مختلف به دالیل گوناگون از جمله روسیه برای در امان ماندن از تبعات سقوط 
جماهیر شوروی ناچارا به پذیرش سیستم فدرالی تن داد، قدرت های بین المللی برای پایان دادن به 
جنگ و خشونت قومی و مذهبی از تاسیس كشور بوسنی و هرزگوین در قالب فدرالیسم حمایت 
كردند. عراق بعد از سقوط رژیم بعث، هرچند با اكراه و به دلیل اعمال نفوذ آمریكا، بر اساس نظام 
فدرالی اداره می شود و این روند هم اكنون یكی از گزینه های محتمل پیشروی كشورهای سوریه، 
به جنگ  دادن  پایان  برای  آلترناتیو جدی  به عنوان یك  فدرالیسم  است. در حقیقت،  لیبی  و  یمن 
 Gellener &( و خشونت در كشورهایی كه از تنوع قومی و مذهبی برخوردار هستند مطرح است

.)Brouilly, 1983

یكی از عواملی كه سبب شده است فدرالیسم در كشورهای چند قومی به شدت مورد توجه باشد 
این است كه امید می رود با به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی و قومی گروه های مختلف بتوان 
قبیل جوامع  این  در  موجود  فرهنگی  و  اجتماعی  موجود سیاسی،  كاهش شكاف های  و  بهبود  به 
كمك كرد و از سوی دیگر از فروپاشی و تجزیه آنها نیز جلوگیر كرد. از سوی دیگر، رابطه تنگاتنگی 
بین فدرالیسم و ملی گرایی است. ناسیونالیسم یا ملی گرایی به یك سری ایده اطالق می شود كه 
در چارچوب آن اعضا یك كشور، ملت، جامعه یا منطقه حسی مشترك دارند. ناسیونالیست ها یا 
ملی گرایان كسانی كه حامی وحدت ملی و استقالل آن هستند در تالش ایجاد ملتی بر پایه  حقانیت 
بر  اغلب  ناسیونالیسم   .)Political Encyclopedia, 2005: 790( هستند  مشروع  حاكمیت  و  سیاسی 
متفاوت  اجتماعی  نیروی  نوعی  ولی  می گیرد؛  شكل  قومی  گروه  یك  به  توسل  با  یا  قومیت  پایه 
است. قومیت هنگامی كه با ناسیونالیسم در می آمیزد به ناسیونالیسم تبدیل شده و ماهیتا دگرگون 
می شود. به عبارتی دیگر، یك گروه قومی شاید ناسیونالیستی باشد یا نباشد؛ ولی اگر ناسیونالیستی 
باشد، اساسا از یك گروه قومی متفاوت خواهد بود. گروه قومی ناسیونالیستی هم از لحاظ فرهنگی 
و هم از لحاظ اهداف سیاسی از گروه قومی غیرناسیونالیستی متمایز است )گل محمدی، 1381: 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

23خاورمیانه

174(. در دهه 1970، رشد جنبش های ملی گرایی قومی در چارچوب ساختار ملت - دولت ها در 
سرتاسر جهان به یكی از بارزترین نمونه های ملی گرایی مبدل شد. درواقع، عكس العملی بود در برابر 
تمامیت خواهی و انحصارطلبی فرآیند ملت - دولت سازی. بارزترین نمود این حركت را می توان 
Political Encyclope� )در قالب جنبش های جدای طلبانه در ایرلند شمالی و اسكاتلند مشاهد كرد 

dia, 2005: 790(. از سوی دیگر، در بسیار از مناطق جهان از جمله خاورمیانه همواره ملی گرایی، 

جنبش های ملی و تالش برای احقاق حقوق سیاسی همزاد جنگ و خشونت بوده است. جنگ و 
خشونتی كه در بسیاری از داخلی بوده و ویرانی و كشتار برون دادهای گریزناپذیر آنها بوده است. در 
بیشتر تعاریف، جنگ داخلی به خشونت سیاسی كه در قلمرو یك كشور، معموال بین دولت مركزی 
 Steenkamp,( و یك یا چندین گروه كه در پی كسب سهم از قدرت سیاسی هستند، اطالق می شود
بارز  ویژگی های  از  یكی  فروملی  گروه های  و  سیاسی  هویت های  نقش  برجسته شدن   .)2014: 39

نه  دلیل، جوامع،  به همین  است.  قرن گذشته خاورمیانه  دقیقتر یك  یا  اخیر  دهه  تحوالت چند 
دولت ها در نقطه مركزی این تحوالت جای می گیرند. هویت قومی و فروملی با بهره گرفتن از عدم 
ثبات به وجود آمده درنتیجه جنگ و بحران های سیاسی در صدد تقویت هویت سیاسی و موجودیت 
خود به عنوان كنش گران سیاسی و اجتماعی در قالب های مختلف از جمله فدرالیسم، خودمختاری 

و در كلیت آن نظام های غیرمتمركز هستند.

يك. جنبش كردهای سوريه از )1970 تا 2002(
در 28  بارزانی  قیام مال مصطفی  و شروع  در 1961  و سوریه  اتحاد مصر  با شكست  هم زمان 
سپتامبر همین سال در عراق علیه دولت مركزی، نگرانی های حاكمان جدید سوریه از تاثیرپذیری 
از سوی  به عنوان جمهوری عربی سوریه  اعالم رسمی سوریه  این تحوالت مضاعف شد.  از  كردها 
عبدالكریم نهالوی1، خط بطالنی بر امید كردها برای به رسمیت شناخته شدن هویتشان در قالب 

سوریه بود.
در نوامبر 1963، گزارشی محرمانه از سوی رییس دستگاه امنیت و اطالعات سوریه در مورد 
حسكه، از سوی محمد طالب هالل تهیه شد كه بازتاب دهنده طرز نگرش نژادپرستانه دولت مركزی 
1. Abd al�Karim Nahalawi.
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و اعراب در خصوص اقلیت كرد این منطقه بود. هالل در این گزارش به دوازده راهكار برای از بین 
بردن انسجام دمگرافیكی كردها در این منطقه اشاره می كند. از جمله، بیرون كردن كردها از زمین و 
مناطقی كه در آن ساكن هستند، محرومیت از آموزش، كسب و كار مناسب اداری و دولتی، جایگزین 
كردن آنها با اعراب، تعریب منطقه و البته ایجاد یك منطقه وسیع حائل عرب نشین )كمربند عربی1( 
در مرز این كشور با تركیه )McDowall, 2007: 475(. هرچند این طرح در فاصله سال های 1963 تا 
1965 تهیه و تنظیم شد؛ اما تا 1973 و به قدرت رسیدن حافظ اسد در این كشور عملی نشد. علت 
اصلی عدم توجه به مسئله هویتی كردها در سوریه، عدم تمایل دولت برای به رسمیت شناختن 
آنها و درنتیجه طفره رفتن از مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است كه به احتمال زیاد بعدا 
مطرح خواهد شد. در اوایل دهه 1960 تا 1970 حدود 120 هزار كرد فاقد2 شناسنامه بودند كه 
تقریبا 20درصد كل جمعیت كردهای این كشور را شامل می شد )Lynch & Ali, 2006: 1(. بعد از به 
قدرت رسیدن حافظ اسد در 1973 تبعیضات اعمال شده علیه كردها مضاعف و حتی سیستماتیك 
شد3. عالوه بر حقوق هویتی و انسانی، سایر حقوق اساسی از جمله حق آموزش، كار و استخدام، 
ازدواج، مالكیت، سفر و حتی دسترسی به بهداشت و درمان نیز برای این اقلیت یا وجود نداشت و 
یا اینكه بسیار محدود بود )Lynch & Ali, 2006(. دوران ریاست حافظ اسد )1973 تا 2000( برای 
كردها دستاورد چندانی نداشت. هویت به شدت پان عربی سیاست های داخلی و خارجی رژیم بعث و 
حكومت حافظ اسد به تعمیق شكاف میان حكومت و كردها افزود. درواقع، كردها یك تهدید بالقوه 
بشمار می رفتند. هم زمان كه حكومت سوریه در داخل كردها را سركوب و از حقوق اولیه خود منع 
می كرد، تحوالت مربوط به مناقشات مرزی این كشور با همسایه شمالی، تركیه، زمینه  را به گونه ای 
فراهم كرد كه سوریه به حامی اصلی جنبش كردها در تركیه مبدل شد. درحقیقت، دوران حافظ 

1. كمربند عربی حدود 10 تا 15 كیلومتر عرض و 375 كیلومتر طول داشت. بر اساس این طرح، حدود 140 هزار كرد از 332 روستای 
این منطقه مجبور به كوچ به تركیه یا سایر مناطق سوریه شدند و به جای آنها اعراب ساكن شدند. 

2. این آمار تخمین زده می شود كه اكنون به حدود 300 هزار نفر افزایش پیدا كرده باشد. بسیاری از این مردم به بهانه ورود غیرقانونی 
از تركیه، هویت آنها از آنها صلب شده است. این در حالی است كه یكی از ساكنان جزیره به گروه تحقیق سازمان ملل گفته بود كه 
خانواده او بیش از یك قرن است كه در این كشور ساكن هستند و قبر پدر بزرگ او نیز در اینجاست؛ اما هویت و شناسنامه آنها از 1962 

باطل شده است.
3. در فواصل بین سال های 1980 تا 2000، مرگ حافظ اسد، بیش از 7000 كرد ناپدید شدند كه هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست 
نیست. همچنین، هزاران نفر دیگر نیز به اتهام همكاری با احزاب مختلف و برنامه های سیاسی بازداشت شدند. همچنین، زندانیان كرد 
در 23 مارس 1993 به شرایط بد زندان حسكه اعتراض كردند كه در پی برخورد خشونت آمیز مسئوالن زندان، 72 نفر كشته و پنج نفر 

 .)Phillips, 2015: 77( نیز بعدا به اتهام اغتشاش اعدام شدند
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اسد همراه شد با مسكوت ماندن جنبش كردها1 در این كشور، به قیمت پیشبرد جنبش كردی در 
تركیه. حمایت دولت سوریه از عبداهلل اوجاالن، حزب كارگران كردستان و فراهم كردن پایگاه و 
تجهیزات نظامی برای گروه و تیرگی روابط با تركیه، مهمترین تحوالت مرتبط با جنبش كردی از 
1975 تا 2000 و مرگ حافظ اسد است. در دوران حكمرانی حافظ اسد، سیاست مشت آهنین در 
قبال مخالفین به ویژه اسالم گرایان وجه بارز و غالب سیاست داخلی سوریه بود؛ اما هم زمان، تنش با 
تركیه در مورد الحاق استان هاتای )اسكندریه( در 1939 و اختالفات بر سر نحوه تقسیم آب فرات 
و پروژه های گسترده سدسازی در جنوب تركیه موسوم به »پروژه آناتولیای جنوبی2«، سبب شد 
تا دولت سوریه به شدت از فعالیت های حزب كارگران كردستان در تركیه حمایت كند. این روند، 
كم و بیش تا 1998 و تهدید تركیه به حمله به سوریه، تداوم داشت. در این سال سوریه مجاب شد تا 
از حمایت كردها در تركیه دست بردارد و درنتیجه رهبر حزب كارگران كردستان، عبداهلل اوجاالن 
از این كشور اخراج شد و در 1999 از سوی دستگاه  اطالعات تركیه در نایروبی دستگیر شد. بعد از 
این تحوالت و دستگیری اوجاالن، سیاست پ.ك.ك در قبال سوریه تغییر كرد و فعالیت شاخه های 
وابسته به این حزب در سوریه فعال شدند. درحقیقت، حمله عراق به كویت و تحوالت بعدی آن، 
از جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق برای كردها در 1990، موجب شد تا دولت های 
تركیه و سوریه احساس خطر كنند. برآیند این تحوالت، مجاب شدن دو كشور برای كنار گذاشتن 
با تروریسم بود  اختالفات و امضای پروتكل آوریل 1992 در مورد همكاری در زمینه های مبارزه 
)Olson, 1997: 170(. امضای این پروتكل نقش بسزایی در كاهش تنش میان دو كشور داشت؛ اما به 
علت پافشاری تركیه بر تداوم سیاست سدسازی در جنوب این كشور، سوریه جز كارت كردها، هربه 

برای مقابل با تركیه نداشت.
در اوایل 1995 و تحوالت سیاسی و نظامی كه در منطقه در مورد مسایل مهم چون صلح اعراب 
و اسراییل، فشار كشورهای حوزه خلیج فارس به تركیه در زمینه اعمال محدودیت های انجام گرفته 
در مورد رودخانه فرات و تثبیت پایگاه كردها در شمال عراق، موجب شد تا كارت كردها برای سوریه 

1. در مصاحبه ای كه عبداهلل اوجاالن در 1996 انجام داد، رسما اعالم كرد كه در سوریه مسئله ای به نام كرد وجود ندارد و كردهایی هم 
كه در این كشور ساكن هستند، از تركیه به این كشور آمده اند. او تاكید كرد كه مبارزات كردها باید در تركیه پیگیری شود. این اظهارات 

به شدت مورد استقبال دولت مركزی سوریه بود.
2. South Anatolia Project.
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از اهمیت گذشته برخوردار نباشد. البته امضای موافقتنامه امنیتی بین تركیه و اسراییل در 1994 
نیز در  تروریسم  به عنوان یك كشور حامی  بر سوریه  ناتو  از سوی  تركیه  اعمال فشار  و  و 1996 
تجدید نظر سوریه در حمایت از كردها بسیار حایز اهمیت بود. درنهایت با گسیل ده ها هزار نیرو و 
سرباز ارتش تركیه به مرز سوریه در اكتبر 1998، این كشور مجاب شد تا كمپ های حزب كارگران 

كردستان را تعطیل و رهبر آن را از این كشور اخراج كند.
كرده  تحصیل  و  جوان  اسد  بشار  رسیدن  قدرت  به  و  ژوئن 2000  دهم  در  اسد  حافظ  مرگ 
فرنگ، امید به اصالحات را در جامعه سوریه به شدت تقویت كرد. به دنبال سخنرانی هفدهم جوالی 
نكته  آماده دیدند.  ابراز وجود  برای  را  اپوزیسیون منفعل، زمینه  و  از گروه ها  بسیاری  اسد1،  بشار 
جالب توجه سخنرانی بشار اسد، بر خالف پدر، تمركز او بر سیاست داخلی و بهبود اوضاع سیاسی 
– اقتصادی كشور بود )صالحی، 1391: 50(. برآیند این تحوالت و توجهات به امور داخلی، »بهار 
دمشق« بود. بهار دمشق، دوران كوتاه، اما درخشانی در زمینه آزادی بیان و نقد دولت در سوریه 
بود؛ اما عمر بهار دمشق به چند ماه نكشید. در فوریه 2001 رسما دولت مجوز سركوب جامعه مدنی 
و كرسی ها و تریبون های آزاد اندیشی را صادر كرد. عالوه بر بیانیه های بهار دمشق )بیانیه 99 و 
1000(، بیانیه دمشق در 2005 از سوی چهره های شناخته شده، گروه ها و احزاب، آخرین تالش 
نافرجام اپوزیسیون در داخل كشور برای ترغیب دولت در جهت اعمال اصالحات بود. نكته جالب 
توجه بیانه دمشق، حمایت احزاب كرد سوریه از آن بود. در این بیانیه به روشنی بر حق برابر كردها 
و یافتن یك راه حل دموكراتیك برای مسئله كرد در این كشور تاكید شده بود )صالحی، 1391: 53(. 
البته نباید فراموش كرد كه حمله آمریكا به افغانستان و محور شرارت نامیدن سوریه و احتمال حمله 

آمریكا به این كشور بعد از افغانستان، در ترغیب حاكمان سوریه به انجام اصالحات بی تاثیر نبود.

دو. قيام شهر قامشلو در سال 2004
نگرش منفی و همراه با سركوب حكومت سوریه در قبال كردها را باید در قالبی وسیع تر و در 
سطح خاورمیانه درك كرد. درواقع، برخورد دو ایدئولوژی كامال متمایز پان عربی و پان كردی به ویژه 
1. در چند ماه اول ریاست جمهوری، بشار اسد زندان بد نام »مزه« كه به نماد صبعیت و سركوب مخالفین سیاسی مبدل شده بود را 
تعطیل كرد. بر اساس آمار سازمان دیدبان حقوق بشر، در 1993، سوریه حدود چهار هزار زندانی سیاسی داشت. بعد از به قدرت رسیدن 

اسد، این تعداد به 300 تا 1000 نفر كاهش پیدا كرد. 
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میان اعراب و كردها در تاریخ معاصر عراق، به صورت خودكار حساسیت نسبت به كردها در مقایسه 
با سایر اقلیت ها را در سوریه، افزایش داده است )Lowe, 2006: 2(. از سوی دیگر، فعالیت مستمر 
اقلیت كثیر كردها در تركیه و تمركز آنها در مناطق مجاور مرزهای شمال سوریه، حساسیت نسبت 
به كردها را در این كشور به شدت افزایش داده است. درنتیجه دولت مركزی سوریه در قبال كردها 

و تحوالت مرتبط با آنها، به ویژه بعد از اعتراضات 2004 شهر قامشلو، بسیار حساس بوده است.
فوتبال  مسابقه  در   2004 مارس   12 حوادث  اسد،  بشار  رسیدن  قدرت  به  از  بعد  سال  سه 
به كانون توجهات دولت و رسانه ها خارجی در  را  قامیشلو، دوباره مسئله كرد و كردستان  شهر 
از  الفتوا  تیم  و  قامشلو  كردنشین  شهر  الجهاد  تیم   بین  فوتبال  مسابقه  در  كرد.  معطوف  سوریه 
شهر دیرزور، هواداران تیم الجهاد با شعارهای سیاسی در حمایت از كردهای عراق در واكنش به 
شعارهای هواداران تیم الفتوا در حمایت از صدام حسین، رییس جمهور مخلوع عراق، زمینه های 
پلیس  و  شدند  درگیر  هم  با  تیم  دو  هر  هواداران  یكباره  به  كردند.  مهیا  را  ورزشگاه  در  تنش 
ورزشگاه نیز با توسل به گاز اشك آور و گلوله های واقعی سعی در كنترل وضعیت به وجود آمده 
كرد. در همین حین مردم زیادی نیز در بیرون از ورزشگاه جمع شده بودند. پلیس برای متفرق 
كردن مردم مستقیما به سوی آنها تیراندازی كردند. درنتیجه این تیراندازی ها نه نفر كشته شدند. 
مردم روز بعد برای خاكسپاری قربانیان به خیابان آمدند. تمام احزاب كردی نیز در این مراسم 
شركت كردند. این مراسم به فرصتی برای ابراز نارضایتی1 كردها از عملكرد حكومت در قبال آنها 
مبدل شد. مردم مجسمه حافظ اسد را سنگ باران كردند و شعار هایی در حمایت از جرج بوش2، 
نیروهای  نیز  مقابل  در  دادند،  سر  طالبانی  و جالل  بارزانی  مسعود  و  آمریكا  وقت  رییس جمهور 
امنیتی به سمت تظاهركنندگان گلوله واقعی شلیك كردند. به سرعت خبر این درگیری ها به سایر 
شهرهای كردنشین رسید. مردم در سایر شهرها حتی در دمشق و حلب نیز به خیابان ها آمدند و 
علیه دولت شعارهای اعتراضی سر دادند )KurdWatch, 2009: 5�8(. طی تظاهرات و درگیرهای كه 
در شهرهای مختلف صورت گرفت، اماكن و دفاتر حزب بعث به آتش كشیده شد و حتی در شهر 

1. سابقه اعتراض و تظاهرات كردها در سوریه به دهه 1980 و 1990 باز می گردد. در 1986 درخواست كردها در شهرهای دمشق و 
عفرین برای جشن گفتن نوروز با سركوب شدید حكومت روبه رو شد و در 1990 نیز اعتراض جمع كثیری از كردها كه هیچ تابعیت و 

هویتی نداشتند )اجانب و مختومین( نیز سركوب شد.
2. مردم از جرج بوش با نام »باوی ئآزادی« پدر آزادی یاد می كردند و حمله آمریكا به عراق را ستایش می كردند.
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كوبانی مجسمه حافظ اسد تخریب شد. در ناآرامی های سه روزه در مناطق كردنشین، حداقل 40 
 The Report on Human Rights( نفر كشته و 160 نفر زخمی و حدود 2000 نفر بازداشت شدند
in Syria, 2010: 19(. البته در این میان چهار شهروند عرب و یك پلیس نیز كشته شد. نكته مهمی 

كه در اینجا باید بدان اشاره كرد، حمله آمریكا به عراق در 2003 و تاثیر آن بر موقعیت جنبش 
آینده كردی2 در سوریه،  بود. مشعل تمو1، سخنگوی وقت حزب روند  كردها در عراق و سوریه 
در مورد حمله آمریكا به عراق و سقوط رژیم بعث و پیامدهای آن برای جنبش كردها در سوریه 
گفته بود »جنگ عراق ما را از شر فرهنگ ترس و ارعاب رژیم بعث نجات داد. مردم دیدند كه در 
عراق یك كرد به ریاست جمهوری انتخاب شده و مردم نیز مطالبات سیاسی و اجتماعی و خود 
را آزادانه مطرح می كنند« )Landis & Pace, 2007: 53(. مشعل تمو به درستی اشاره كرده بود. 
بازتاب  اعتراضات 2004 سر داده شده،  بارزانی و طالبانی در  از بوش،  شعارهای كه در حمایت 
حرف های او بود. مشعل تمو در 2012 به دست عوامل ناشناس در شهر قامشلو ترور شد. مرگ 
از  خروج  برای  سوریه  ارتش  دادن  قرار  فشار  تحت  و  كردی  جنبش  روند  در  بسزایی  تاثیر  تمو 

مناطق كردنشین داشت.
و  احزاب  تمام  یكباره،  به  اول،  بود:  قابل توجه  دلیل  چندین  به  قامیشلو  شهر  تحوالت 2004 
گروه های كرد موضع محافظه كارانه را رها كردند و شیوه برخورد نیروها و حكومت سوریه با كردها 
را محكوم كردند. دوم، تمام مناطق و شهرهای كردنشین و حتی محالتی در دمشق و حلب كه 
كردها در آن ساكن بودند، به جمع معترضین پیوستند كه بازتاب دهنده وحدت و یكپارچگی كردها 
 )NSF(3در سوریه بود. سوم، بعد از 2004، گروه های اپوزیسیون سوریه، از جمله جبهه نجات ملی
آنها متوجه  آنها قایل شدند.  در خارج اهمیت ویژه ای برای كردها و مطالبات سیاسی و فرهنگی 
این واقعیت شدند كه كردها با وجود جایگاه اقلیتی كه دارند؛ اما توانستند كه صدها هزار نفر را 
برای اعتراض به خیابان ها بكشانند؛ اما در مقابل اپوزیسیون عربی حتی تا آن زمان نتوانسته بود 
یك اعتراض كوچك هزار نفری ترتیب دهند. یك سال بعد و در تحولی بی سابقه، اخوان المسلمین 
سوریه در بیانیه همبستگی خود با كردها را نشان داد و حقوق و مطالبات آنها را به رسمیت شناخت 
1. Mashal Tamu.
2. Kurdish Future Trend.
3. The National Salvation Front.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و ششم، شماره سوم، پاییز 1398 

29خاورمیانه

)Landis & Pace, 2007: 54(. در داخل نیز، گروه ها و حتی خود دولت، خود خواسته تمهیداتی را 
برای كردها در نظر گرفتند. درنهایت، برای اولین بار در تاریخ جنبش كردها در سوریه، سایر مناطق 
 Tejel,( كردنشین از جمله در عراق و تركیه به حمایت از حركت كردهای سوریه به خیابان آمدند
108 :2009(. یكی دیگر از جنبه های متمایز این تحوالت، نقش رسانه ها از جمله سایت های اینترنتی 

و ماهواره در هماهنگ كردن اعتراضات و رساندن صدای معترضان به خارج از سوریه بود. در این 
میان، شبكه تلویزیونی روژ تی وی1، شبكه نزدیك به حزب كارگران كردستان، مهمترین نقش را در 
مخابره اخبار مربوط به تحوالت كردستان سوریه ایفا كرد. درواقع بعد از اخراج عبداهلل اوجاالن از 
سوریه در 1998 و درنهایت استرداد او به تركیه، حزب كارگران كردستان موضع خود را نسبت به 
وضعیت كردها در سوریه كامال تغییر داد. اعالن رسمی ایجاد حزب وحدت دموكراتیكPYD( 2( در 

كردستان سوریه در 2003 نیز در این راستا بود.
اعتراض و تظاهرات دیگر در ژوئن 2005 تعدادی از شهرهای كردنشین سوریه را فرا گرفت. 
این بار در اعتراض به مرگ مشكوك شیخ محمد معشوق خزنوی3، روحانی سرشناس كرد، دوباره 
مردم در شهرهای كردنشین به خیابان آمدند. خزنوی به شكل مشكوكی در دمشق ناپدید شد و 
یك ماه بعد جسد او پیدا شد. با وجود ادعای حكومت مبنی بر مرگ او به دست افراد ناشناس، اما 
جامعه كرد سوریه دولت را مسئول مرگ او می دانستند. اگرچه خزنوی یك عالم مذهبی بود؛ اما 
در ماه های قبل از مرگش، در سخنرانی های متعدد از وضعیت كردها و بی توجهی حكومت به آنها 
با برخی از چهره های سرشناس اخوان المسلمین سوریه دیدارهای  گالیه كرده بود. او همچنین، 
 Lowe,( انجام داده بود. به همین دلیل بسیاری بر این باور هستند كه دولت مسئول مرگ وی بود
6 :2006(. می توان مرگ خزنوی و واكنش كردهای سوریه به آن، یك سال بعد از اعتراضات شهر 
قامشلو را در چارچوب تحوالت سیاسی - نظامی خاورمیانه و سوریه تفسیر كرد. حمله آمریكا به 
عراق در 2003، قرار گرفتن سوریه در محور شرارت آمریكا و احتمال حمله آمریكا به این كشور، 
پذیرش خودمختاری كردها در چارچوب قانون اساسی مصوب 2004 عراق، مرگ رفیق حریری و 
توجه رسانه ها و مجامع بین المللی و حقوق بشری به تحوالت و وضعیت اقلیت ها قومی و مذهبی در 
1. Roj Tv.
2. Democratic Union Party.
3. Sheikh Mohammad Mashook al�Khaznawi.
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سوریه و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در تركیه و نرمش این حزب در قبال كردها و در 
دستور قرار دادن اصالحات گسترده موجب شد تا حكومت سوریه موضع خود نسبت به كردها را 
كمی تعدیل كند. عالوه بر این، در داخل سوریه نیز تحوالت بعد از مرگ حافظ اسد، بهار دمشق، 
اعالمیه های متعدد روشنفكران و نخبگان دانشگاهی )بیانیه 99 و 1000(، بیانیه بیروت و به احتمال 
زیاد اختالفات داخلی چهره های حاكم، انجام برخی اصالحات را اجتناب ناپذیر كرده بود؛ اما بعد از 
ناكامی نیروهای آمریكای در عراق و رفع خطر حمله این كشور به سوریه، دیگر حكومت سوریه خود 
را مجاب به دنبال كردن اصالحات ندید و حتی در مورد كردها سخت گیرهای بیشتری نیز اعمال 

كرد. این روند تا سال 2010 و شروع قیام های موسوم به بهار عربی تداوم پیدا كرد.
درمجموع نحوه تعامل حكومت سوریه با مسئله كردها را باید در دو بعد داخلی و منطقه ای 
تا 2000(، مسئله  اسد )1970  زمامداری حافظ  دوران  در  داخلی،  به لحاظ  داد.  قرار  مورد توجه 
كردها در داخل اولویت اصلی دولت در مقابله یا تعامل با آن نبود؛ بلكه حكومت حافظ اسد بیشتر 
كردها  وضعیت  بر  آنها  محتمل  تاثیر  و  عراق  و  تركیه  در  به ویژه  كردها،  منطقه  تحوالت  نگران 
در شمال سوریه بود؛ بنابراین، حافظ اسد، از یك طرف، نگران تقویت جنبش كردها در منطقه 
بود و از طرف دیگر، تالش می كرد تا از كارت كردها در راستای پیشبرد منافع سوریه در قبال 
دولت های تركیه و عراق استفاده بهینه كند. تاسیس دفاتر احزاب كرد كردستان عراق )اتحادیه 
كردستان  كارگران  گسترده حزب  فعالیت  و   )1979 در  كردستان  دمكرات  و   1975 در  میهنی 
و  عراق  مركزی  دولت های  به چالش كشیدن  در جهت  و 1990  در دهه های 1980  در سوریه 
تركیه بود )McMurray & Ufheil�Somers, 2013( كه البته تبعات ناخواسته نیز برای خود كردهای 
 )O.Lesser, 2000: 37( سوریه نیز داشت. بعد از موافقتنامه امنیتی آدانا در 1998 بین دو كشور
و اخراج اوجاالن و بر چیدن پایگاه های پ.ك.ك در سوریه، بسیاری از جوانان كرد كه از سوریه 
جذب این حزب شده بودند، حزب اتحادیه دموكراتیك را در 2003 تاسیس كردند. خیلی زود 
این حزب پایگاه مردمی پیدا كرد و درست یك سال بعد قیام شهر قامشلو و تحوالت بعدی آن 

به وقوع پیوست1.
1. یكی از مهمترین گروه هایی كه در واكنش به سركوب مردم بعد از سال 2004 و 2005 ایجاد شد، گروه موسوم به »مبارزان آزادی 
كردستان« )TCK( بود. اعضای این گروه عمدتا جوانان بین 15 تا 25 سال بودند كه از سال 2008 حمالت مسلحانه به نیروهای امنیتی 

و پلیس سوریه را در دستور كار داشتند. 
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سه. جنبش كردها بعد از بهار عربی
خودسوزی محمد بو عزیزی و حسنی كلیه تونسی1 در 17 دسامبر و 6 ژانویه 2010، مجموعه ای 
از تحوالت بنیادین سیاسی موسوم به بهار عربی را در شمال آفریقا و خاورمیانه رقم زد كه پیامدهای 
آن یكی پس از دیگری كشورهای این منطقه را در نوردید. حكومت های اقتدارگرا و موروثی یكی 
پس از دیگری سقوط كردند، سوریه نیز از این تحوالت مستثنی نبود. اگرچه موج این تحول خواهی 
كمی دیر و یك سال بعد در 6 مارس 2011 به سوریه رسید؛ اما سوریه نیز مانند سایر دول عربی 
زمینه ها الزم و كافی را برای چنین تحوالت بنیادینی داشت. حكومت سوریه با حكمرانی تقریبا چهار 
دهه خاندان اسد و اقلیت علوی و سركوب شدید مخالفان قومی و مذهبی )عدم اعتای تابعیت به 
بیش از 300 هزار شهروند كرد و سركوب سیستماتیك آنها بعد از 1970 و جنبش اخوان المسلمین 
در 1982 در شهر حما(، فساد گسترده سیاسی و اقتصادی، خویشاوندمداری و عدم انعطاف حكومت 
در زمینه اصالحات سیاسی، به ویژه بعد از به قدرت رسیدن بشار اسد در 2000 و درنهایت سیاست 
مشت آهنین در برابر اعتراضات ژانویه 2011، زمینه های الزم برای اعتراضات گسترده را در این 
كشور آماده كرد. اعتراضاتی كه خیلی زود به جنگ داخلی تمام عیار مبدل شد و اكنون در پجمین 

سال تداوم این روند هستیم.
و  منسجم   قالبی  در  كم كم   2005 و   2004 سال  اعتراضات  از  بعد  سوریه  در  كردی  جنبش 
هدفمند ظهور كرد. كردها به خاطر تاریخ تشكیالتی و مبارزاتی كه در خود سوریه )از 1957 و 
تاسیس حزب دمكرات كردستان سوریه( و البته كشورهای همسایه )تركیه و عراق( داشتند و به ویژه 
بعد از اخراج عبداهلل اوجاالن، رهبر حزب كارگران كردستان، از این كشور در 1998، زمینه های 
الزم برای رشد تشكیالتی و حزبی را داشته بودند. از مهمترین احزاب و گروه های اپوزیسیون كردی 
در سوریه می توان به دو حزب ریشه دار و پرنفوذ دمكرات كردستان سوریه )الپارتی(2 و حزب اتحاد 
دموكراتیك3 اشاره كرد. عالوه بر این دو حزب تقریبا 12 حزب دیگر نیز فعالیت دارند؛ كه هم زمان 

نشان از بلوغ سیاسی و البته شكاف و اختالفات سیاسی آنهاست.
در آغاز ناآرامی ها در سوریه، احزاب و تشكالت كردی نسبت به سایر گروه های سوری محافظه كارتر 
1. Hosni Kaliya.
2. The Kurdish Democratic Party.
3. Democratic Union Party.
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بودند. درواقع، جرقه های اولیه اعتراض و مخالفت با رژیم از سوی تشكالت و سازمان های جوانان كه 
به صورت خودجوش تشكیل شده بودند، زده شد. در اكیبر 2011، كمیته ملی كردیKNC(1( كه 
متشكل از 10 حزب تشكل سیاسی - اجتماعی بود، تشكیل شد. این برای اولین بار بود كه چنین 
جبهه متحده گسترده ای در میان احزاب مختلف كرد شكل می گرفت. سرنگونی رژیم و تعیین حق 
سرنوشت برای كردها دو خواسته  اصلی این كمیته است )Romano & Gurses, 2014: 227(. به باور 
نگارنده، تجمع این تعداد حزب و تشكل كردی بیشتر از آنكه حاكی از انسجام و برنامه هدفمند آنها 
 )PYD( برای آینده كردها در سوریه باشد، بیشتر برای مقابله با نفوذ گسترده حزب اتحاد دموكراتیك
بود. حزب اتحادیه دموكراتیك، حزب نزدیك به كارگران كردستان، قدرتمندترین و بزرگترین حزب 
كردی در كردستان سوریه است. قدرت و نفوذ این حزب تازه تاسیس )2003(، بیشتر به تاریخچه 
نفوذ حزب كارگران كردستان در سوریه، همجواری مناطق كردنشین تركیه و سوریه و الهام گرفتن 
از مبارزات كردها در آن كشور، حضور گسترده و فعال كردهای سوریه در تمام سطوح اجرایی و 
تشكیالتی حزب كارگران كردستان و البته حضور فیزیكی دو دهه عبداهلل اوجاالن در سوریه و تاثیر 
ایدئولوژی و شیوه رهبری اوست. درواقع حزب اتحاد دموكراتیك، بخشی از تشكیالت گسترده گروه 
جامعه های كردستان )2KCK( می باشد كه در بخش مربوط به جنبش كردها در تركیه به تفصیل 

به آن پرداخته خواهد شد.
احزاب كرد سوریه به بحران سیاسی و شكاف های عمیق موجود در جامعه سوریه كه در دوران 
و  احزاب  وجود  داشتند.  كامل  اشراف  و  آگاهی  بود،  كرده  پیدا  نیز  تعمیق  بعث  رژیم  زمامداری 
نیروهای  برای سازماندهی گروه ها و  نیروهای سیاسی – اجتماعی فعال و مخفی، زمینه های الزم 
زیر  شرح  به  سوریه  كردستان  در  فعال  احزاب  و  نیروها  مهمترین  كرد.  فراهم  اجتماعی  فعال 

می باشند:

)PYD( حزب اتحاد دموكراتيك
قوی ترین و در عین حال بزرگترین حزب فعال در كردستان سوریه است. به لحاظ ایدئولوژیكی 

1. Kurdish National Council.
2. Koma Civaken Kurdistan (KCK, Group of Communities in Kurdistan).
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شاخه ای از حزب كارگران كردستان محسوب می شود؛ اما بعد از شروع قیام در سوریه كامال مستقل 
از پ ك ك عمل می كند. این حزب در سال 2003 تاسیس شد و اكنون مدیریت و اداره امور را در 

این مناطق به همراه برخی دیگر از احزاب و گروه های سیاسی، قومی و مذهبی بر عهده دارد.

)YPG( يگان های مدافع خلق
خودمدیریتی  منطقه  ارتش  نقش  درواقع  است.  دموكراتیك  اتحادیه  حزب  نظامی  بازوی   
ایفا می كند. به لحاظ تشكیالتی بسیار منسجم است. شاخه زنان  )خودمختار( كردستان سوریه را 
این نیرو موسوم به یگان های مدافع زن )YPJ( نیز هم زمان حضور گسترده و پررنگی در فعالیت های 

نظامی دارد. حدود 30 تا 40 درصد از نیروهای نظامی كردستان سوریه را زنان تشكیل می دهند.

 )KNC( كميته ملی كردی
منطقه  حكومت  پایتخت  اربیل،  در  كه  است  سیاسی  گروه  و  حزب   14 حدود  از  مجموعه ای 
و  دمكرات  به حزب  برنامه سیاسی  و  ایدئولوژیكی  به لحاظ  كمیته  این  مستقر هستند.  كردستان، 
اتحادیه میهنی كردستان عراق نزدیك است. به لحاظ برنامه سیاسی، شیوه حكمرانی و ایدئولوژی، 

این كمیته با حزب اتحادیه دموكراتیك اختالف نظرهای گسترده ای دارد.

چهار. سيستم خوددمديريتی دموكراتيك )كنفدراليسم دموكراتيك( و 
كردستان سوريه

تجربه  داد.  تقلیل  داعش  با  صرف  جنگ  به  نمی توان  را  می گذرد  سوریه  كردستان  در  آنچه 
سیستم حكمرانی در كردستان سوریه یك تجربه نو در حوزه حكمرانی است كه با عنوان »سیستم 

خدمدیریتی دموكراتیك یا كنفدرالیسم دموكراتیك« شناخته شده است.
منظور از كنفدرالیسم دموكراتیك1، كنفدرالیسم جامعه است؛ یعنی كنفدرالیسم »ِدموس« كه 
از محدوده  كه خارج  است  اندرونه ی جامعه ای  معنای  به  می باشد. خلق  مردم  یا  معنای خلق  به 
تمامی  است جهانی جهت  رهیافتی  نیست.  احتمال چاره یابی مختص كردستان  منزله ی یك  به  ملی دمكراتیك« صرفا  1. »رهیافت 
جوامع و در راس آن جوامع خاورمیانه. گستره سیاسی رهیافت ملی دمكراتیك، »كنفدرالیسم دمكراتیك غیردولتی جامعه مدنی« است. 

كنفدرالیسم دمكراتیك با فدرالیسم و یا كنفدرالیسم دولتی همانندی ندارد. اینها پدیده هایی متفاوتند.
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دولت قرار گرفته است. كنفدرالیسم دموكراتیك از دو كلمه ای كه می بایست به درستی درك شوند، 
تاسیس گردیده است. از میان آن دو كلمه، كنفدرالیسم معِرف روابط منعطف است، ارتباطاتی كه 
به هر بخش ابتكار عمل می بخشد. این نوع از ارتباطات، آزادی را در خود جای می دهد. ارتباطات 
كنفدرال، در بطن خویش اسقالل را می پروراند. مراد از اصطالح دموكراسی نیز قرار گرفتن خارج 
از محدوده ی دولت است. ویژگی اصلی رهیافت ملی دموكراتیك این است كه خارج از چارچوب 
دولت در پی چاره یابی است. این امر نیز به معنای فروپاشی دولت و تاسیس دولتی دیگر به جای 
آن و نه به معنای تداوم دولت موجود و ذوب شدن در آن می باشد. جامعه در درون خویش و با 
اراده ی دموكراتیكش در پی رهیافت است )اوجاالن، 2010: 105(. هنگامی كه از دموكراسی سخن 
می گوییم، بیش از هر چیز از قرار گرفتن خارج از محدوده ی دولت بحث می كنیم. عبداهلل اوجاالن، 
نظریه پرداز این سیستم، كنفدرالیسم را به تسبیح تشبیه نموده است وكنگره ی خلق را نیز به مثابه ی 
شاه دانه ی )محراب( این تسبیح می نامد. جامعه نیز به مانند تسبیح مذكور است. برای اینكه این 
دانه های دارای ابتكارعمل، كلیت یك تسبیح را تشكیل دهند، باید چیزی آنان را در كنار هم قرار 
دهد. این حلقه اتصال نیز همان نخ است. دقیقا همین نكته، در كنفدرالیسم دموكراتیك هم عینا 
به مانند دانه های تسبیح تمامی اقشار جامعه )زنان، جوانان، ادیان، اقلیت ها و غیره و تفاوت های 
اجتماعی( حایز اهمیت هستند. به طور خالصه ابتكار عمل كنفدرال و شیوه  حیات دموكراتیك در 
اگر  با یكدیگر كنفدرالیسم دموكراتیك1 را تشكیل می دهند.  با هم به سر می برند و  توافق كامل 
اندیشه كمونال بنیاد كار نباشد، در آن مكان  در مكانی شیوه  حیات دموكراتیك موجود نبوده و 
كنفدرالیسم دموكراتیك شكل نمی گیرد )اوجاالن، 2010: 289-348(. برای روشن شدن و درك 

بهتر سیستم مذكور به یك نمونه موردی اشاره می كنیم.
 عبداهلل اوجاالن با بهره گیری از نظریات والرشتاین، فوكو و باالخص مورای بوكچین2 آنارشیست 
ملت  دولت -  سیستم  مقابل  در  آلترناتیوی  به عنوان  را  دولت  بدون  دموكراسی  شاكله  آمریكایی، 
»ایجاد  برای  مبارزه  سال  سی  بر  كشیدن  بطالن  خط  با  او  درحقیقت  كرد.  مطرح  كاپیتالیستی 

1. به باور اوجاالن تنها را برون رفت از بحران كنونی نه تنها كردها بلكه تمام خاورمیانه، نفی سیستم دولت - ملت هاست. به واقع، »پروژه 
كنفدارلیسم دمكراتیك خاورمیانه« بی شك از پروژه خاورمیانه بزرگ كه هژمونی آمریكا آن را ترسیم نموده است، واقع گرایانه تر است. 

برای مطالعه بیشتر به كتاب »مانیفست تمدن دمكراتیك« 2010 مراجعه شود. 
2. Murray Bookchin.
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سازمان  گسترده  ساختار  بنابراین  می گیرد؛  هدف  را  دولت  خود  بار  این  كردی«،  مستقل  دولت 
كنفدرالیسم جوامع كردستانKCK( 1( با اتكا بر سه اصل »ملت دموكراتیك، صنعت اكولوژیك و 
اقتصاد سوسیالیستی«، سعی در تحقق جامعه ای كه همه امور در آن با مشاركت مستقیم به پیش 
می رود، دارد. در كردستان سوریه، جنبش جامعه دموكراتیك )TEV�Dem( مسئول اجرای این امر 

است.
واحدهای  فعال ترین  و  كوچكترین  كمون ها  درواقع،  می كند.  پیدا  معنا  كمون  امورحول  همه 
جامعه كمونال هستند. كمون ها محل مناقشه تمام جنبه های زندگی افرادی است كه در آن برای 
روستاها، محالت،  تمام  در  كمون ها  این  می آیند.  هم  گرد  روزمره  مسایل  راه حل  یافتن  و  بحث 
بخش ها و شهرها تشكیل شده اند. هر كمون شش كمیته )كمیته اجتماعی، جوانان، زنان، صلح، 
دفاع و اقتصادی( مجزا دارد كه هر یك پیگیر موضوعات مرتبط با خود هستند )برای نمونه: كمیته 
زنان )ماال ژنان( مسئول پیگیری امور مربوط به آموزش، بررسی و تحقیق در مورد وضعیت زنان در 
هر كمون است(. كمون ها به صورت رییس مشترك )یك زن و یك مرد( اداره می شوند. سن افراد 
می كنند  برگزار  هفتگی  نشست های  باشد. كمون ها  شانزده سال  باید حداقل  در كمون ها  حاضر 
كمون ها  روسای  انتخاب  می كنند.  ثبت  و  ارایه  مختلف  مباحث  مورد  در  را  خود  گزارش های  و 
به صورت مستقیم و از سوی افراد حاضر در كمون انجام می گیرد. تا 2015، سه انتخابات در سطح 
كمون ها انجام گرفته است. برگزاری انتخابات بسته به نیاز و شرایط تعیین خواهد شد. عالوه بر 
كمون ها، سرای مردم )ماال گه ل(، دادگاه، آسایش )پلیس( و 22 وزارت در كانتون های كردستان 
سوریه در زمینه های مختلف فعال هستند. نهاد سرای مردم كار نظارت بر فعالیت كمون ها را بر 
عهده دارد. برای نمونه، در شهر قامشلو هفت سرای مردم و 97 كمون وجود دارد. در حال حاضر، 
هر كمون از 350 خانوار تشكیل شده كه البته تالش هست تا تعداد كمون ها، به ویژه در شهرها2، 
بازدهی فعالیت ها كمك می كند. نكته جالب  امور و بهبود  امر به تسهیل  این  بیشتر شود؛ چون 
1. در پیام نوروز 2005 اوجاالن خواستار تشكیل ساختاری شد كه به گروه جوامع كردستان معروف شد. احتماال این یكی از نخستین 
اشارات رسمی اوجاالن به »كنفدرالیسم دموكراتیك« است. دستوركار ك.ج.ك، اشاعه و تالش برای به اجرا گذاردن ایدئولوژی تازه ی 
اوجاالن بود. باتوجه به زندانی بودن اوجاالن، هیاتی متشكل از چند نفر، رهبری تشكیالت را با عنوان كنگره  خلق كردستان، برعهده 
گرفته است. این تغییر شكل از رهبری یك نفره به رهبری چندنفره، خود سرآغاز پیاده سازی كنفدرالیسم دموكراتیك به طور عملی بود. 

در شوراها یا منابع قدرت سیاسی، رهبری دو نفره الزامی شد كه یكی از دو مسئول، الزاما باید زن باشد.
2. اما عمر عمرو، رییس دفتر حزب دمكرات كردستان سوریه در شهر دربسی، می گوید كه سیستم كمونی ایجاد شده بسیار فراگیر بوده 
و به صورت سیستماتیك در حال حل كردن تمام اقشار، گروه ها و احزاب مخالف و موافق به سود اندیشه های حزب اتحاد دمكراتیك است.
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توجه در مورد كمون ها، اعتبار و ارجحیت جایگاه آنهاست. اعتبار امضای كمون از اعتبار امضای 
وزرات حكومت منطقه كردستان سوریه نیز بیشتر است. وزیر نمی تواند هیچ اقدامی در راستا یا 
تایید اعضای كمون رسیده باشد )NNSROJ, 2015(. به  اینكه به  انجام دهد، مگر  علیه كمون ها 
سابق  رژیم های  غیردموكراتیك  و  مستبد  ذهنیت  دموكراتیك،  بانیان سیستم خودمدیریتی  باور 
در سوریه، بزرگترین مانع پیشروی و بسط این ایده است. آشنا كردن مردم، آموزش و سازماندهی 

آنها در اولویت برنامه های سیاسی - اجتماعی - فرهنگی مسئوالن امر قرار دارد.
درحقیقت، خودمدیریتی1 در كردستان سوریه به معنای كاهش سطح تصمیم گیری تا جایی كه 
ممكن است، به سطح كمون و محالت تقلیل پیدا كند. برخالف تمام تصورات رایج كه دموكراسی و 
آزادی محصولی وارداتی از غرب است؛ اما در كردستان سوریه با وجود تمام عنادها و موانع، این امر 
 The New York Times,( نه از سوی دول خارجی، بلكه مستقیما و از سوی مردم اعمال شده است
2015(. بعد از كمون ها و سرای مردم، نهاد مجلس شهری مطرح می شود. در هر شهر یك مجلس 

شهری وجود دارد كه سراهای مردمی اعضای این مجلس كه 22 نفر است، انتخاب می كنند. در 
میان هیات های فوق الذكر، هیات صلح، به خاطر وضعیت عمومی و بحرانی كه در كشور حاكم است، 
فعال ترین هیات است. این كمیته ها درواقع جایگزین دادگاه ها شده اند. در صورت حل نشدن مسایل 
قضایی از مشاجره گرفته تا اختالف بر سر زمین و دعوای طایفه ی، و یا جرایم سنگین ماننده قاچاق 
 Küçük &( مواد مخدر یا قتل این موارد به دادگاه های قضایی شهری و منطقه ی ارجاع داده می شود
zselçuk, 2015: 190( در تمام امور و دستگاه های اجرایی و قضایی، 40 درصد از كرسی ها و جایگاه ها 

به زنان اختصاص دارد و به هیچ وجه مردان حق تصاحب آنها را ندارند. 
كانتون ها قانون اساسی، حكومت، پارلمان، شهرداری و دادگاه های مختص به خود را دارند. هر 
كانتون 22 وزارت اجرایی دارد و اجازه تجمیع این وزارتخانه در هیچ شهری داده نشده است؛ بنابراین 
امور  برای هماهنگی  از سه كانتون جزیره، كوبانی و عفرین دارای 22 وزارتخانه هستند.  هر یك 
مربوط به سه كانتون، مجلسی فرا كانتونی در نظر گرفته شده است. درآمد كانتون ها از راه فروش 
نفت، گمرك و محصوالت كشاورزی تامین می شود. یكی از اهداف بنیادین سیستم خودمدیریتی 

1. فلسفه كانتون های خودمدیریتی در كردستان سوریه، مبتنی بر دموكراسی رادیكال غیردولتی با شعار احقاق حق تعیین سرنوشت 
ملت ها به دست خودشان بر اساس ایده نه دولت - ملت، كه خودگردانی جوامع چه به صورت مسالمت آمیز یا از طریق دفاع، مشروع است.
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كنترل منابع مادی و طبیعی از سوی مردم است. امری كه نقش عمده، به باور اوجاالن1، بنیان گذار 
این سیستم، در استقالل و آزادی مردمان دارد. البته به علت شرایط جنگی حاكم، بیش از 70 درصد 
 NNSROJ,( از بودجه صرف هزینه های نظامی و 30 درصد مابقی صرف خدمات عمومی می شود
در  آنها  نشدن  به رسمیت شناخته  كانتون های كردستان سوریه،  از مشكالت جدی  یكی   .)2015

 ،)Telegraph, 2016( سطح منطقه و فرامنطقه است. البته گشایش دفتر كردستان سوریه در مسكو
دفتر نظامی نیروهای مدافع خلق در پراگ پایتخت چك )Sputniknews, 2016( و نمونه های مشابه 
دیگر را می توان گام های مثبت در این راستا تعبیر كرد؛ اما كماكان و با وجود تمام موفقیت ها و 
به دستاوردهای  و  باقیمانده است  این موفقیت ها در سطوح نظامی  دستاوردهای نظامی، كماكان 

سیاسی مبدل نشده است. 
آنچه  از رویای كردستان مستقل است. برخالف  به نحوی پیچیده تر  انقالب روژئاوا  آرمان های 
طلبی  جدایی  به  خود  تمایل  اعالم  از  ابایی  رهبرانش  كه  جایی  دارد،  وجود  عراق  كردستان  در 
ندارند، جنبش كردهای سوریه ادعای الزام به یك تجربه دموكراتیك رادیكال دارد كه بتواند جامعه 
كردستان را به سمت برابری جنسیتی، احقاق حقوق اقلیت ها و توزیع برابر ثروت و مالكیت سوق 
دهد. برخالف برخی از مقایسه های صورت گرفته بین نحوه حكمرانی در كردستان عراق و سوریه، 
اما به واقع، تفاوت های اساسی بین این دو تجربه سیاسی كردی در خاورمیانه وجود دارد. برخالف 
حكومت منطقه كردستان در عراق، سیستم خودمدیریتی خواستگاه قبیله ای و عشیرتی ندارد. نحوه 
و تز حكمرانی در آنجا هرچند برگرفته از آرا نظریه پردازان غربی است؛ اما به واقع یك تفكر مدرن 
بومی سازی شده از سوی اوجاالن است. جایگاه برابر و متمایز زنان، حتی در امور نظامی، یكی از 

شاخصه های قابل توجه در این سیستم است. 

1. »سلب مجال تنفس از جامعه  كرد، بیشتر از آنكه ناشی از فشار و ظلمی باشد كه دولت ـ ملت حاكم علیه آن اعمال مي كند، ناشی 
اینكه كنترلش را بر  از  ابزار هاي اقتصادي جامعه  كرد و تحت كنترل قرارگرفتن حیات اقتصادی اش است. یك جامعه پس  از تصرف  
ابزار های تولیدی و بازار خویش از دست داد، ممكن نیست بتواند حیات خویش را آزادانه ادامه دهد. كردها نه تنها به میزان گسترده اي 
كنترل خویش را بر ابزارها و مناسبات تولیدی از دست دادند؛ بلكه كنترل تولید، مصرف و تجارت نیز از دست شان سلب شد… در 
خودگردانی اقتصادی، جایی برای صنعت، تكنولوژی، توسعه و عمران، مالكیت و سكونت شهری ـ روستایی نافی محیط زیست و مغایر با 
جامعه ي دموكراتیك وجود ندارد. اقتصاد را نمی توان همچون حوزه ای به حال خویش رها نمود تا سود و انباشت سرمایه در آن تحقق 

یابد. خودگردانی اقتصادی، مدلی است كه در آن سود و انباشت سرمایه به سطح كمینه تقلیل می یابد«.
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پنج. آينده كردستان سوريه و مخاطرات پيش رو
در  برای كردها  روشنی  نمی توان چشم انداز  هنوز  بحران سوریه،  به  توجه  با  و  در حال حاضر 
این كشور متصور بود. دموكراسی هیچ گاه در سوریه مطرح نبوده است - و در صورتی به دنبال این 
تحوالت چنین گزینه ای را متصور باشیم - كردها به لحاظ جمعیتی تنها 10درصد از جمعیت این 
كشور را تشكیل می دهند كه عدد بسیار كمی است و نمی توان در آینده به انتخابات و حضور موثر 
آنها در این فرایند و كسب كرسی های قابل توجه و اعمال نفوذ در قوای چندگانه به مانند كردها در 
تركیه و عراق امیدوار بود. تداوم جنگ داخلی در سوریه گزینه های محدود و شاید ناخوشایندی 
را پیش روی كردها قرار داده است. كردها در جریان اعتراض ها و بعدا در مبارزه مسلحانه با رژیم 
اسد هیچوقت از كنش گران فعال و محوری به مانند سایر گروه های اپوزیسیون عربی نبودند. )اما 
منطقه  فرا  و  منطقه  قدرت های  نقش  و  كشور  در  بحران  تعمیق  و  گسترده  تحوالت  به  توجه  با 

• هیات اجرایی )قوه مجریه، دولت(
• رییس هیات )كرد(، دو معاون یك عرب و یك مسیحی(

• وزارتخانه ها
• وزارت خارجه

• وزارت دفاع
• داخلی )پلیس(

• اقتصادی
• دادگستری

• امور محله و شهرداری هل
• كار و امور اجتماعی

• كشاورزی
• آموزش
• انرژی

• سالمت
• تجارت و بازرگانی

• مربوط به امور شهدا و خانواده های آنها
• فرهنگ و رسانه

• حمل ونقل
• ورزش و جوانان

• مربوط به امور محیط زیست، توریسم و اماكن باستانی
• امور مذهبی

• مربوط به امور زنان و خانواده
• حقوق بشر

• ارتباطات
• مربوط به قانون و مقررات

هيات قضايی
40 درصد از اعضای كميته

به موجب قانون بايد حتما زن باشند.

---------------------------------------------------

دادگاه عالی قانون اساسی
هفت قاضی دارد كه باز بر اساس قانون

حداقل سه نفر بايد زن باشند.

---------------------------------------------------

كميسيون عالی انتخابات
18 عضو دارد كه 40 درصد

 مختص زنان است.

مجلس قوه مقننه
رييس مجلس و دو معاون دارد.

101 نماينده دارد كه 40 درصد آن بايستی زن باشند.

شوراهای اداره محلی
در ده شهر بزرگ از كانتون جزيره فعال هستند.

سيستم خود مديريتی در كردستان سوريه )كانتون جزيره(
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كسب   ،2015 از  بعد  به ویژه  اخیر،  سال  چند  در  كرد  نیروهای  كه  نظامی  موفقیت های  البته  و 
كرده اند، می توان امیدوار بود كه كردها بتوانند بخشی از حقوق خود را باز یابند(. كردها با توجه به 
محدودیت های ظرفیتی و جمعیتی از همان شروع بحران در تالش بودند بتوانند مناطق كردنشین 
خود در شمال كشور و نوار مرزی با تركیه را حفاظت كنند و تا به امروز نیز این سیاست كماكان 

به صورت نسبی دنبال شده است. 
از فرقه گرایی درون گروهی، رژیم بعث،  كنش گران كرد در سوریه در درون شبكه ای پیچیده 
گروه های اپوزیسیون سوری، كشورهای همسایه و سیاست های فراملی كردی قرار دارند. در حالی كه 
بخش اعظم جامعه سوریه درنتیجه جنگ داخلی ویران شده است، در بخش هایی از شمال كشور 
كردها موفق شده اند سازمان ها و نهادهای سیاسی تشكیل داده و نوعی از گفتمان سیاسی را مطرح 
كنند و الگویی از حكمرانی ارایه دهند و حتی انتخابات برگزار كنند. تجربه موفق خودمختاری در 
كردستان عراق انگیزه و اشتیاق وافری به كردها در سوریه داده است. اصالحات دموكراتیك و نوعی 
از اداره محلی توسعه یافته در مناطق كردنشین، در بلند مدت می تواند به تشكیل یك سوریه باثبات 
و دموكراتیك  كمك كند. پیش شرط كسب كامل حقوق سیاسی، دستیابی به حق شهروندی برابر 
به مانند تمام شهروندان سوری و كسب نوعی از خودمختاری این است كه هیچ تهدیدی از جانب 
كردها در زمینه حفظ حاكمیت و یكپارچگی سوریه متوجه آن نشود. كردها خودشان نیز تاكید 
می كنند كه ترویج دموكراسی و آزادی نباید تنها در مورد جامعه كردی مطرح باشد و باید تمام 

 .)Lowe, 2014( اقشار و گروه ها را در بر بگیرد
یگان های مدافع خلق نقش اساسی و كلیدی در حفظ امنیت و كنترل مناطق كردنشین به عهده 
دارند. مبارزات كردها در كردستان سوریه همیشه مسالمت آمیز و به دور از تمایالت نظامی گرایانه 
بوده است كه البته بعد از قیام سوریه برای اولین بار با مبارزات نظامی و سیاسی توامان شد. البته 
گرایش كردها به مبارزه مسلحانه در بحبوحه جنگ داخلی سوریه و شرایط بحرانی این كشور و البته 
آسیب پذیری جامعه كردی در برابر تهدیدات كه در شمال كشور پراكنده شده اند چاره ای برای آنها 
باقی نگذاشته بود. همچنین، پیوند میان حزب اتحاد دموكراتیك با حزب كارگران كردستان تجربه 
و منابع الزم برای بسیج نیروی نظامی در اختیار این حزب قرار داده بود. سایر احزاب كردی كه در 
تمام حیات وجودی خود تنها مبارزات مدنی را دنبال كرده بودند، برای مقابله با قدرت گرفتن حزب 
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اتحاد دموكراتیك و ایجاد نوعی از توازن نظامی، گروه های مسلح وابسته به خود را در ابعاد كوچكتر 
اقلیم  به  این كشور  ابتدای بحران  آواره كرد سوریه در  تا 15 هزار  سازماندهی كردند. حدود 10 
كردستان عراق فرار كردند و از میان آنها حدود 1200 نفر توسط حزب دموكرات كردستان عراق در 
قالب نیروهای پیشمرگ كردستان سوریه مسلح شدند و آموزش های نظامی دریافت كردند. هدف از 
آموزش این نیروها ایجاد یك نیروی متوازن كننده در برابر یگان های مدافع خلق بود. سازماندهی و 
تسلیح این نیروها به مهمترین اختالف بین حزب اتحاد دموكراتیك و احزاب انجمن ملی كردی و 
حزب دموكرات كردستان عراق مبدل شد و درنتیجه حزب اتحاد دموكراتیك هیچ گاه اجازه بازگشت 

به كردستان سوریه را به این نیروها نداد. 
كردستان سوریه با تهدیدات بزرگ در زمینه ثبات و موجودیت فیزیكی روبه رو است. چالش ها 
بهداشت،  برق،  تامین  غذا،  و  مانند آب  روزانه  مایحتاج ضروری  تامین  قبیل  از  و مشكالت جدی 
آموزش و جمع آوری زباله ها از سطح شهرها برای یك جامعه غیرتوسعه یافته كه هیچ تجربه عملی 
از حكمرانی ندارد، بسیار سخت است. از سوی دیگر، گسترش فساد و افزایش فعالیت های غیرقانونی 
مانند قاچاق كاال و انسان، اخاذی و جوالن گروه های شبه نظامی را نیز باید به آن افزود. موقعیت 
جغرافیایی كردستان سوریه، یكی از نقاط ضعف اساسی آن است. بر خالف اقلیم كردستان عراق، 
كردستان سوریه به لحاظ جغرافیایی منقطع است و این در ایجاد انسجام و همبستگی آن بسیار 
نیست و درنتیجه  بیشتر مساحت مناطق كردنشین سوریه كوهستانی  تاثیرگذار است، همچنین، 
دفاع از آن در برابر تهدیدات خارجی بسیار دشوار است. عالوه بر اینها، جمعیت قابل توجهی از اعراب، 

مسیحیان و ارمنی ها نیز در مناطق كردنشین شمال سوریه ساكن هستند. 
با وجود تمام تالش های بی سابقه ای كه در جهت انسجام و وحدت جنبش كردی انجام گرفته 
است، همچنان اختالف ها و تنش های جدی در بدنه آن دیده می شود. مهمترین این اختالف ها بین 
حزب اتحاد دموكراتیك و انجمن ملی كردی است كه كماكان یكی از مخاطرات جدی بر سر راه 
تشكیل دولت محلی كارآمد در این منطقه است. این اختالف درنتیجه ماهیت اقتدارگرایانه ای كه 
در ذات حزب اتحاد دموكراتیك وجود دارد و وابستگی شدید انجمن ملی كردی به حزب دموكرات 
كردستان عراق، تشدید شده است. همانند حزب كارگران كردستان، حزب اتحاد دموكراتیك نیز 
هرگونه مخالفت و چالش از سوی گروه های سیاسی را تاب نمی آورد. از سال 2011 به این سو این 
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حزب به كمك شاخه نظامی خود، یعنی یگان های مدافع خلق به تنهایی اداره سیاسی و نظامی این 
منطقه را پیش برده است و از این طریق اراده خود را بر مخالفان خود تحمیل كرده است. تعهد این 
حزب به حفظ وحدت و یكپارچگی داخلی جنبش كردی هنوز پرسش برانگیز است و میزان تعامل 

آن با رژیم سوریه بحث برانگیز شده است. 
بازی  تحوالت  در  كلیدی  نقش  كشور  این  كردنشین  مناطق  و  سوریه  ژئوپولیتیكی  وضعیت 
می كند. هر سه منطقه عمدتا كردنشین سوریه در شمال این كشور و هم مرز با تركیه است. مبارزه 
كردها در تركیه و پیچیدگی رابطه تركیه و جنبش كردی در این كشور قطعا تبعات جدی برای 
كردها در سوریه به دنبال داشته و خواهد داشت. تركیه نقش مهمی در تحوالت سوریه و قیام این 
كشور بازی می كند. موضع تركیه در قبال مسئله كردها در سوریه در چارچوب مبارزه با پ ك ك 
و عزم تركیه برای مقابله با آن تعریف شده است. تركیه حزب اتحاد دموكراتیك و یگان های مدافع 
خلق را شاخه ای از حزب كارگران كردستان می داند و بنابراین به تهدیدی جدی برای ثبات و بقای 
منطقه خودمختار كردستان سوریه مبدل شده است. درواقع، تركیه یك موضع نامتقاران نسبت به 
تحوالت سوریه و تغییرات دموكراتیك در پیش گرفته است كه در آن جایگاهی برای اقلیت كرد این 

كشور تعریف نشده است. 

نتيجه گيری
الزم است مطالبات كردها در سوریه نوین را مورد ارزیابی قرار داد. این مطالبات در سه مقوله 
قرار می گیرند: پایان تبعیض های قومی علیه كردها؛ ایجاد دموكراسی پارلمانی در سوریه و تشكیل 
یك منطقه خودمختار در مناطق كردنشین شمال این كشور. مطالبات كردها در چارچوب مقوله 
اول ریشه عمیق و تاریخی در جنبش ملی و فرهنگی كردی دارد و در یك قرن گذشته مهمترین و 
بنیادی ترین مطالبه آنها بوده است. درواقع این مطالبه به طور صریح در تضاد با تبعیض سیستماتیكی 
است كه در حال حاضر علیه اقلیت كرد وجود دارد و به دنبال كسب حقوق برابر شهروندی است. 
بعد از قیام سراسری سال 2011 رژیم بعث به سرعت این مطالبه كردها را مورد توجه قرار داد كه 
از  ابتدایی ترین حقوق خود  از  مهمترین آن اعطای حقوق شهروندی به 400 هزار كردی بود كه 
جمله حق داشتن هویت و شناسنامه محروم بودند و البته لغو ماده 49 قانون كه به موجب آن حق 
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تملك دارایی برای كردها در مناطق كردنشین شمال كشور نادیده گرفته شده بود. این گام های 
عملی تاثیر ملموسی در عدم همراهی قیام مردمی داشت )البته عدم اعتماد كردها به اپوزیسیون 
سوریه مهمترین علت عدم همراهی با قیام مردمی بود(. با وجود ماهیت شكننده و چند پاره جنبش 
ملی كردی در سوریه، احزاب و گروه های سیاسی در مورد بسیاری از مسایل با هم، هم نظر هستند. 
نمی توان هیچ چیز غیرمنطقی، افراطی و ملی گرایانه در مطالبات كردی مشاهده كرد. بسیاری از این 
مطالبات بر اساس هنجارها و ارزش های حقوق بشری در هر نظام دموكراتیك تعریف شده اند. برخی 
از این مطالبات مختص خود كردها است، برخی تمام اقلیت های قومی و مذهبی را شامل می شود و 
برخی دیگر همان مطالباتی است كه گروه های اپوزیسیون این كشور نیز خواستار آنها هستند و آن 

ایجاد یك حكومت دموكراتیك و فراگیر است.
بسیار  سوریه  كردستان  مسئله  و  غیرمتمركز  نظام  و  سرنوشت  تعیین  حق  مسئله  حل و فصل 
عربی  اپوزیسیون  و  كردها  میان  گفتگوهای  در  كه  سیاستمدارانی  است.  چالش برانگیز  و  پیچیده  
درمجموع،  است.  مسئله  چالش برانگیزترین  و  مهمترین  این  كه  می كنند  اذعان  داشته اند،  حضور 
گروه ها و احزاب عرب سنی به شدت مخالف تشكیل منطقه خودمختار كردی یا هر شكل دیگر آن 
هستند و البته اشتراك نظری نیز میان خود كردها در این باره وجود ندارد. طرح منطقه خودمختار 

كردی در سوریه در میان امواج اختالفات داخلی و دشمنی محیط پیرامون سرگردان است. 
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