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    کردهاي سوریه در گستره
  متفاوت  پنج جبهه

  
میالدي، برابر است با تاریخ تاسـیس حـزب دمـوکرات     1946استقالل کامل سوریه در سال 

کردستان عراق و همچنین همزمان است با ظهور و افول  جمهوري مهاباد کـه رهبـري آن   
توان این سال حساس و ایـن مقطـع سیاسـی     ي قاضی محمد بود و از این حیث می بر عهده

هاي ناسیونالیسیتی کردهاي ایـران،   گیري فعالیت آن، اوجمهم را دوران مهمی دانست که در 
گرایی عربی  هاي سیاسی کردهاي ترکیه، به موازات موج ملی عراق و همچنین تداوم فعالیت

رود و تنها چند ماه پـس از ایـن رویدادهاسـت کـه امتـزاج ناسیونالیسـم عربـی بـا          پیش می
ي را وادار به ارسوز یزک و طاریالب نیالد صالح عفلق، شلیمي بعثی،  سوسیالیسم بومی شده

کند و بنابراین عجیـب   نواستقالل یافته می  در سوریه بعث یستیالیسوس یعرب حزبتاسیس 
عربی در سوریه آن دوران، منجـر بـه سـکوت و      گرایانه نیست اگر شدت گرفتن عواطف ملی

کردنشـین   گانـه  سکون حزبی و سیاسی اقلیت کُردي این کشور شده و در عوض مناطق سه
هاي کردهاي حلب و دمشق، به مامنی براي پناه دادن به آن دسته  شمال سوریه و حتی خانه

اي تبدیل شده که از کشورهاي خود فرار کرده  از فعاالن سیاسی کُرد ایرانی، عراقی و ترکیه
  .ها در سوریه و لبنان اقامت کردند و مدت
کردها نیـز همگـام بـا مالمصـطفی     ي شصت میالدي در سوریه،  با وجود آنکه در دهه 

انـد، امـا شـرایط     بارزانی چند حزب و نهاد سیاسی تشکیل داده و به افکار کُردي اهمیت داده
اي نبـوده کـه کردهـا بتواننـد      ویژه از دوران اقتدار خاندان اسد به بعد، به گونـه  این کشور به

  .فعالیت چندان منسجم و محسوسی داشته باشند
هـاي گذشـته    عدم فعالیت گسترده احزاب کُرد سـوري در دهـه   براي تحلیل چندوچون

مناطق کردنشـین سـوریه   ) الف: ترین آنها عبارتند از توان به ذکر دالیلی پرداخت که مهم می
برخالف مناطق کردنشین ترکیه، عراق و ایران از عنصر یکپارچگی جغرافیایی برخوردا نبوده 
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سسته ساکن شده و اعـراب در ایـن منـاطق    و کردهاي شمال سوریه در سه منطقه از هم گ
اغلب مناطق کردنشین سوریه مسطح و در برخـی جاهـا بـه شـکل     ) ب. جایگاه جدي دارند

هاي چریکی و اختفا در مناطق کوهستانی براي  هاي ماهوري بوده و امکان تشکیل گروه تپه
ریه از سـران  تاثیرپذیري تاریخی و اجتماعی کردهاي سـو ) ج. احزاب کُرد وجود نداشته است

کردهاي ترکیه، ایران و عراق باعث شده تا نیازي به ظهور و رشد یک شخصیت کاریزمـاي  
کُرد سوري برجسته نشود و کردهاي سوریه همواره به عنوان حامیان و عناصر پشت جبهـه،  

  . هاي سیاسی کردهاي دیگر کشورها دفاع کنند از حرکات و جنبش
ین نکته مهم نیز اکتفا کنیم که عبـداهللا اوجـاالن رهبـر    در کنار دالیل باال باید به ذکر ا

ك، از آغاز دوران اقامت خود در سوریه و لبنان و برقراري روابط حسنه با خاندان اسد، .ك.پ
عمال تبدیل به سوپاپ اطمینانی بـراي حکومـت سـوریه شـده و اجـازه نـداد کـه گفتمـان         

به امنیـت و وحـدت سـوریه شـود و     گرایی کُردي در کشور سوریه، در مسیر ضربه زدن  ملی
هاي سیاسی، اقتصادي و  هاي فراوان و بکر کردهاي سوریه در حوزه اتفاقا استفاده از ظرفیت
ك، رازبقا و قدرت خود را در این منطقه پیدا کند و هزاران تن از .ك.اجتماعی باعث شد تا پ

هـا   هاي مالی ده کمکك در برابر ترکیه جان دادند و .ك.جوانان کُرد سوري نیز در جنگ پ
  .هاي سیاسی و نظامی این حزب را فراهم کرد هزار خانواده کُرد سوري، امکان تداوم فعالیت

رفـت   ك، انتظار مـی .ك.اگرچه پس از توافق ترکیه و سوریه بر سر اخراج اوجاالن از پ
حـزب  . ك در مناطق شمالی سوریه تضعیف شـود امـا ایـن اتفـاق نیفتـاد     .ك.که جایگاه پ

ات کردستان عراق به رهبري مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی بـه رهبـري مـام    دموکر
جالل طالبانی، چنان درگیر مسائل داخلی عراق و تالش براي ایجاد اقلیم کردسـتان عـراق   

ك همزمان بـا تاسـیس   .ك.بودند که فرصت سازماندهی کردهاي سوریه را پیدا نکردند و پ
پژاك و حـزب راهکـار دموکراتیـک، حزبـی نیـز بـراي        اي همچون احزاب اقماري چندگانه

ایـن حـزب   . کردهاي سوریه به وجود آورده و نام اتحاد دموکراتیک را براي آن انتخاب کـرد 
اکنـون در شـمال    که چند هفته پیش جشن دهمین سالگرد تاسیس خود را برگزار کرد، هـم 

هزار نفره  15نیروي نظامی سوریه کنترل اغلب شهرها و روستاها را در دست داشته و داراي 
  .باشد و نیروي انتظامی و امنیتی می

باره با موجی از ناامنی و هجـوم روبـرو شـد،     دولت بشار اسد که در بحران سوریه به یک
گشودن یک جبهه در شمال سوریه براي جنگ با کردها را به صالح نداسته و بر اساس یک 
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البته این توافـق  . اتحاد دموکراتیک سپرد توافق ضمنی، کنترل اغلب این مناطق را به حزب
به معنی تخلیه کامل شهر از نیروهاي نظامی و امنیتی سوریه نبود و به عنوان مثال در حـال  

هایی از نیروهـاي   حاضر فرودگاه شهر کردنشین قامیشلو در دست نیروهاي اسد بوده و یگان
  .ر دارندنظامی و امنیتی در این شهر و همچنین در عفرین و حسکه حضو

  
  جبهه  5کردهاي سوریه در 

نظـامی کردهـاي سـوریه،     هاي سیاسـی و شـبه   بندي و شناخت روشن جبهه براي دسته
  .بندي کرد ي کلی تقسیم دسته 5توان آنان را در  می

هـاي   تمـام نهادهـا و گـروه   : ك.ك.احزاب و نهادهاي نزدیک به اوجاالن و پ  جبهه .1
ك و اوجاالن در شمال سوریه، در زیر چتر واحدي به نـام مجلـس شـوراي    .ك.وابسته به پ

ي نظـامی آن بـه نـام     و شـاخه ) PYD(حـزب اتحـاد دموکراتیـک    . کننـد  غرب فعالیت مـی 
، نیروهـاي انتظـامی   )TEVDEM(اتیـک  ، جنـبش دموکر )YPG(واحدهاي دفـاع از خلـق   
هایی از مجلـس   هاي مرتبط با تامین سوخت و کاال، همگی بخش موسوم به آسایش و گروه

هاي صالح مسلم و آسیه عبـداهللا دارد و   حزب اتحاد دموکراتیک دو رهبر به نام. غرب هستند
 .کنند ك اتخاذ می.ك.مواضع خود را بر اساس رهنمودهاي اوجاالن و سران پ

 16این شورا دربرگیرنده : شوراي میهنی کردهاي سوریه و جریانات نزدیک به بارزانی .2
حزب و گروه سیاسی است که همه آنان به مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان عراق 

ترین احزاب ایـن   از مهم. ها در اربیل داراي دفتر اصلی هستند نزدیک بوده و غالب این گروه
الپارتی به رهبري عبدالحکیم بشار، آزادي به رهبري مصطفی جمعه، آزادي توان به  گروه می

به رهبري مصطفی اُسو، اتحاد به رهبـري ابـراهیم بـرو و دموکراتیـک پیشـرو بـه رهبـري        
اگرچه برخی از ایـن احـزاب از جملـه دمـوکرات پیشـرو      . عبدالحمید حاج درویش اشاره کرد

نی و مام جالل طالبانی دارند اما در کل، به خـاطر  ي میه اي با اتحادیه روابط حسنه و قدیمی
مجاورت جغرافیایی شمال سوریه با استان اربیل و مناطق تحت اقتدار بارزانی و نیز به خـاطر  

ي تاریخی کردهاي سوریه به شخص مال مصطفی بارزانی، طالبانی در میان کردهـاي   عالقه
سوریه بین دو طیف نزدیک به اوجاالن سوریه نفوذ ناچیزي دارد و لذا رقابت قدرت در شمال 

 .و بارزانی در جریان است
مشاور اوجاالن (سیاستمدرانی همچون عمر اُسه : کردهاي نزدیک به حکومت سوریه .3
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، پروین ابراهیم و برخی دیگـر  )در دوران اقامت در سوریه و نماینده کنونی دمشق در مجلس
مانـدن در حکومـت اسـد را بـر فعالیـت در      از سیاستمداران کُرد در حلب و دمشق، هنوز هم 

جمهور سوریه، از راه مذاکره  جبهه کُردي ترجیح داده و این افراد معتقدند که بشار اسد رییس
اغلب این سیاستمداران کُرد، روابط نزدیکـی بـا   . کند و گفتگو، مطالبات کردها را برآورده می

 .الف مخالفین سوري در استانبول دارنداحزاب کُرد دارند اما در مقابل، مواضع تندي علیه اخت
شـماري از فعـاالن سیاسـی    : کردهاي سوري جاي گرفته در ائتالف مخالفین سوري .4

اند، از آغاز تشکیل شوراي  هاست در کشورهاي اروپایی اقامت کرده کُرد سوري که غالبا سال
سـوري در  ملی و بعدها با تشکیل شوراي ائتالف مخـالفین سـوري، وارد صـفوف مخـالفین     

توان به عبدالباسط سیدا، رشید مـال محمـد،    ترین این افراد می از مهم. استانبول و قطر شدند
نا مصطفی و یلماز سعید اشاره کرد این افراد بر این باورند کـه توافـق بـا مخـالفین عـرب      . م

تر از توجه صرف به مسائل و مطالبات کُردي است و خواهان آن هستند که کردهـا نیـز    مهم
اي با شوراي میهنـی   اکثر این فعاالن سیاسی روابط حسنه. ه جبهه مخالفین سوري بپیوندندب

ك میانـه  .ك.و شخص مسعود بارزانی دارند و در مقابل، بـا حـزب اتحـاد دموکراتیـک و پ    
 .خوبی ندارند

پدیده سلفیت در میان : هاي افراطی و سلفی کردهاي سوري جاگرفته در صفوف گروه .5
ــده وادراتــی اســت و کردهــا در دهــه  کردهــاي ســوریه ــک پدی هــاي گذشــته در میــان  ی

هاي دینی و اسالمی سوریه نیز حضور ملموسی نداشـته   المسلمین سوري و دیگر گروه اخوان
هاي نزدیک به بارزانی، اوجاالن و کردهاي نزدیک به حکومت  و بررسی اظهارات همه طیف

اگـر بخـواهیم   . الییسـم اسـت    شـونده و مخالفین سوري، جملگی حاوي بسامد و لفظ تکرار
گرایی و اسالمگرایی کردهاي سوریه را با ترکیه و عراق مقایسه کنـیم بـه ایـن     موضوع دین
گرایی و توجه به اسالم سیاسی و نیز گرایش به اقدامات سـلفی در   رسیم که اسالم نتیجه می

هـاي تنـدرو    ز گـروه میان کردهاي سوریه جایگاهی ندارد اما با آغاز بحران سـوریه، برخـی ا  
. اند اسالمی کُرد سوري نیز وارد میدان شده و به مروجین گفتمان رادیکال و تکفیري پیوسته

هـاي   توان بـه ابـو عبـداهللا و برخـی گـروه      هاي تندرو اسالمی کُرد سوري می از میان چهره
امـا در  مشهور به کتایب فاروق اشاره کرد که غالبا بـا النصـره و القاعـده در ارتبـاط هسـتند      

هاي آنان نیز غالبا در کنـار بـه اصـطالح مجاهـدین      مناطق کردنشین ننفوذي ندارند و گروه
البتـه ذکـر   . کنند ها با ارتش آزاد سوریه نیز همکاري می جنگند و در برخی از جبهه عرب می
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این نکته نیز ضرورت دارد که طی چند ماه اخیر برخی از کردهاي اسالمگراي افراطی ترکیه 
 .اند ق نیز براي جنگ با نظام اسد به سوریه رفتهو عرا

توان چنین گفـت کـه اساسـا کردهـا در همـه       با توجه به آنچه ذکر آن به میان آمد، می
گرایـی در بـین سـران احـزاب کُـرد       اند و با توجه به ترویج رویه عمـل  ها زنبیل گذاشته صف

رود که  اي پیش می به گونه سوري و احتمال پیوستن آنان به ائتالف مخالفین سوري، شرایط
ي ایجـاد اقلـیم    زده کنونی را پشت سر بگـذارد، پـروژه   حتی اگر نظام بشار اسد دوران بحران

کم اعطاي حق خودمختاري محدود و اداري در این مناطق کلیـد   کردنشین سوریه و یا دست
بـا توجـه بـه    که در کنار رژیم یا در مقابـل رژیـم قـرار بگیرنـد و نیـز       خورده و بسته به این

خیر رمیالن، کردها در سوریه داراي جایگـاه و   ي نفت چندوچون تعامل آنان با اعراب و حوزه
در کنار این موضوع، باید این واقعیت . موقعیت سیاسی متفاوتی نسبت به گذشته خواهند بود

 را نیز در نظر گرفت که دینامیسم و پویایی حزبی و سیاسی مناطق کردنشین سوریه، قابلیت
بینـی نتـایج    بـه عنـوان مثـال پـیش    . وجود بیاورد هاي جدیدي را نیز به آن را دارد که بحران

هاي جدي دو جریان بارزانی و اوجاالن و نیز چندوچون تعامل احـزاب کُـرد بـا نظـام      رقابت
توانـد   سیاسی حاکم در سوریه و همچنین رویکرد آنان در مقابل ائتالف مخالفین سوري، می

ات مهمی در روند فعالیت حزبی و سازمانی کردها شود و در شرایط کنونی، بـا  منجر به تغییر
نویس قانون اساسی خودگران کُردي را تدوین  که کردهاي نزدیک به اوجاالن، حتی پیش آن

گراي ائتالف مخـالفین   اند، اما از درك این واقعیت غافل نیستند که جناح ملی و منتشر کرده
هاي نزدیک به بارزانی، همگـی   العراق و الشام و همچنین گروه سوري، جبهه النصره و دولت

خواهند که یگانـه قـدرت ایـن عرصـه      در این میدان حضور جدي و ملموسی دارند و اگر می
  .هاي سنگینی بپردازند باشند، باید هزینه


