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چکیده
تاکنون بسیاري این بحران را ناشی از 2011از زمان آغاز بحران سوریه درسال 

اي وسیلۀ امریکا و انگلیس و متحدان منطقهدانند که از خارج از این کشور و بهاي میتوطئه
رغم هدایت بحران از اما علی. ریزي و اجرا شده استها؛ یعنی اسرائیل و عربستان برنامهآن

هاي قومی شکاف: هاي اجتماعی در جامعۀ سوریه مانندرخی شکافخارج، وجود ب
–سنی و برون گروهی کردي-هاي درون گروهی شیعهومذهبی که در قالب تعارض

هاي رادیکال تأثیر تر گروهبروز نموده بود، نیز بر افزایش دامنه بحران و رشد سریععربی 
هاي اجتماعی موجود شکافعبارت است از اینکه پژوهشپرسش اصلی . گذاشته است

گیري و رشد هاي قومی و مذهبی چه تأثیري در شکلدر کشور سوریه بویژه شکاف
رسد وجود دو گرایی در این کشور داشته است؟ فرضیه مقاله این است که  به نظر میافراط

هاي توانایی دولت در مدیریت دخالتناشکاف عمدة قومی و مذهبی در کشور سوریه و
هاي اجتماعی در این نارضایتیها وخارجی باعث باالرفتن شدید سطح تعارضگستردة 

و پس از هجوم گسترده شورشیان 2011لذا با آغاز بحران در سال . کشور شده است
شدت فعال شده است و بر رشد و هاي قومی و مذهبی نیز بخارجی به سوریه، شکاف

.استهاي افراطی تأثیر زیادي گذاشتهگیري گروهقدرت
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مقدمه
اي از سرزمین بزرگ شام بوده است که کشورهاي سوریه، درگذشته بخش عمدههسوری

آنجاکهاین منطقه قدمتی طوالنی در تاریخ دارد تا. گرفتمیلبنان، فلسطین و اردن را در بر
درطول تاریخ اقوام مختلفی از قبیل سامی، . دانندهزار سال می5در حدود مورخان قدمت آن را 

اما .اندآموري، آرامی، مصري، آشوري، بابلی، یونانی، رومی و ایرانی بر این منطقه حکومت کرده
هاي وسیله سپاه اسالم، فرهنگ این دین جدید بر تمدنبا تصرف شام در سال سیزده هجري به

ترکان ) قرن هفتم و هشتم هجري(هاي بعديدر سده.غلبه یافتکر شدهذاقوام ةسدین چند
هاي اطراف آن مسلط شده و هاي طوالنی بر این منطقه و سرزمینتوانستند پس از جنگعثمانی

ودر جریان جنگ جهانی اول 1916تا اینکه در سال .دست بگیرندادارة امور منطقه را به
نیز نام کنونی سوریه را . انسویان بر این منطقه مسلط شدندامپراتوري عثمانی فروپاشید و فر

کشوراز روي تاریخ کهن این بخش از جهان بر این سرزمیندن این کرمستعمره از فرانسویان پس 
).24: 1387قادري،(ندنهاد

هاي هم اکنون اقوام و گروهسوریه کشوري با تنوع قومی و مذهبی بسیار باال است و
علوي، سنی، دروزي، ایزدي، مسیحی، کرد و عرب در این سرزمین سکونت مختلفی از قبیل 

هاي مختلف قومی و مذهبی در کشور سوریه، شکاف، اختالف و درگیري بین گروه. کنندمی
اما این اختالفات در دوران بعد از جنگ جهانی اول و . همواره در طول تاریخ وجود داشته است

درواقع . ویژه فرانسه شدت و عمق بیشتري یافته استگر بهتأثیر دخالت کشورهاي استعمارتحت
هاي اجتماعی موجود در کشور سوریه ریشه در تاریخ توان گفت بخش زیادي از شکافمی

سیاسی، قدرتاقتصادي، طبقاتی،منافعهایی را به لحاظها تفاوتاین شکاف. این کشور دارد
وایجاد کردهاین کشورهاي مختلفروهگوافرادمیاندراعتقادي، ایدئولوژي و غیره

. ها نیازمند مدیریت قوي و بلندنظرانه بوده استوفصل آنحلآورده کهدنبالبهتعارضاتی را
بعد از استقالل کشور سوریه از فرانسه در ویژهبهاین تعارضات اجتماعی در چند دهۀ اخیر و 

تر و کم عمیقکم1970شور در سال ها در این کو در ادامۀ قدرت گرفتن علوي1946سال 
هاي شدید و خونین بین دولت تر شد تا جاییکه در چندین مورد موجب بروز درگیريخشن

1390دلیرپور،(هاي اهل سنت این کشور شد هاي مختلف بویژه گروهسوریه و اقوام وگروه
. باشدمیسال است که کشور سوریه درگیر بحران و جنگ5هم اکنون نیز بیش از ). 47:

ها قبل از دانند که سالگران آن را نتیجۀ یک توطئۀ خارجی میبحرانی که بسیاري از تحلیل
. شروع آن در سوریه، نقشۀ آن در کشورهاي فرانسه، انگلیس و امریکا ریخته شده است

طی مصاحبه با 2012در سال ) وزیر سابق امور خارجه فرانسه(که رونالد دوما طوريبه
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ها قبل عنوان داشته بود که برنامۀ براندازي نظام سوریه از سال- سانا–ي رسمی سوریه خبرگزار
هاي انگلیس و امریکا بوده است و لذا طرح ایجاد بحران سوریه را یک در دستور کار کشور
امریکایی دانسته که براي حمایت از کشور اسرائیل، سرنگونی دولت –طرح کامال انگلیسی

امام (ریزي، تصویب و دنبال شده استها و شرکایشان طرحاي آنمنافع منطقهبشار اسد و حفظ 
رغم وجود همۀ شواهد و دالیل مبنی بر وقوع یک توطئۀ خارجی اما علی). 7: 1392زاده فرد،

در زمینۀ بحران سوریه، نباید فراموش شود که وجود برخی بسترهاي اجتماعی در این کشور 
هاي تروریستی تر گروهبی نیز برگسترش دامنۀ بحران و رشد سریعهاي قومی و مذهنظیر شکاف

ها کمک زیادي به تحقق اهداف گرایی تأثیرگذار بود و در واقع وجود این شکافو افراط
گیري از در مجموع، هدف تحقیق حاضر این است که با بهره. کشورهاي غربی در سوریه کرد

جتماعی به خصوص الگوي سه سطحی منزا و هاي اهاي مطرح شده در زمینۀ شکافنظریه
هاي اجتماعی بر شکافتاثیرکشور سوریه به بررسی وضعیتها با بروکز ضمن تطبیق آن

.بپردازدهاي افراطی در کشور سوریه تر گروهگیري و رشد سریعشکل

شناسیروش
ویکرد روش مورد استفاده در این پژوهش با توجه به ماهیت نظري آن کیفی مبتنی بر ر

مطالعۀ موردي، . تحلیلی بوده که در آن از تکنیک مطالعۀ موردي استفاده شده است- توصیفی
ها و یا رویدادها ها، جنبشها، سازمانمند افراد،گروهروشی است که از آن براي بررسی نظام

). 200: 1384ویمر ودومینیک،(شود و محقق نیازمند فهم وتبیین یک پدیده استاستفاده می
هاي تـاریخی، توصـیفی و هاي پژوهشـژوهش کیفـی از اطالعـات و دادهمچنین در روش په

سـعی دارنـد بـه درك اوضاع و احوال گرا کیفیتپـژوهشگـران .شوداستفاده میتجربـی 
اطالعات مورد نیاز براي این تحقیق ). 38: 1390حافظ نیا،(اجتماعی نایل آیندپیچیدهفرآیندهاي

.آوري و مورد استفاده قرار گرفته استجمع...ق منابع کتابخانه و اینترنتی و نیز از طری

چهارچوب نظري تحقیق
هاي اجتماعی در بستر هاي جنبشهاي اجتماعی و متعاقب آن نظریههاي شکافاساساً نظریه

ها را خاص آن توان آناند و میسیاسی، تاریخی و اجتماعی کشورهاي غربی ویژگی یافته
هاي اسالمی، پردازي در خصوص جوامع مسلمان و جنبشاما فقر نظریه. ان دانستسام

برداري از الگوهاي پژوهشگران این حوزه از مسائل سیاسی را برآن داشته است تا با گرته
هاي ها وجنبشهاي شکافهاي اجتماعی در غرب، درصدد یافتن ویژگیجنبششناسی وجامعه
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اي ر نگوییم غیرممکن، بشدت دشوار و داراي نقاط ضعف عمدهامري که اگ. اسالمی برآیند
).82: 1394شهریاري و جزایی،(است

هاي ملی و صنعتی در غرب که درنتیجۀ آن تمایزات و تعارضات اجتماعی با وقوع انقالب
اي شناسان کالسیک کوشیدند این تعارضات و تضادها را با نظریهاي جدید یافت، جامعهجلوه

شناسان ترین شکاف نزد این جامعهعام. تشریح و تبیین نمایند» هاي اجتماعیشکاف«موسوم به
شناسی؛ یعنی کسانی همچون برهمین اساس، پیشگامان جامعه. تضاد زندگی سنتی و مدرن بود

وبر، پارسونز ودیگران نظریات خود را در خصوص این دو شکاف عمده در زندگی جدید 
شدن زندگی اجتماعی، آوري و با پیچیدهبا پیشرفت علوم و فن. اندانسان غربی سازماندهی کرده

هاي اجتماعی نیز دچار دگردیسی شده و متناسب با تعارضات جدید مورد استفاده نظریۀ شکاف
.پردازان قرار گرفته استنظریه

هاي اجتماعی هر تضاد وتقابلی را که در بطن جامعه وجود هاي جدید از شکافدر برداشت
دراین راستا، محمودي بر این باور است که براي اینکه . توان شکاف اجتماعی نامیدد نمیدار

تضادي در جامعه واجد عنوان شکاف شود، باید پایدار و ماندگار وهمچنین ساختاري باشد؛ 
بندي در ساختار جامعه شود و نوعی عدم تعادل و یعنی موجب گسست، صف بندي و گروه

).22: 1387محمودي،(عه موجب شودتوازن را در بافت جام
هاي اجتماعی تاکنون درمیان دانشمندان، بسیار مورد بررسی قرار گرفته و موضوع شکاف

هاي گوناگونی انجام شده است به طوریکه برخی از دانشمندان بنديدر این زمینه تقسیم
د وبرخی دیگر کننهاي اجتماعی را به فعال، غیر فعال، ساختاري و تاریخی تقسیم میشکاف

هاي متخاصم هاي متقاطع یا حداقلی، متراکم یا حداکثري وشکافها را به شکافآن
).56: 1392بشیریه،(کنندبندي میتقسیم

یابند که منافع سیاسی نخبگان، هاي اجتماعی تنها زمانی اهمیت میاز حیث سیاسی، شکاف
وردار سازند و سازماندهی در پیرامون ها را از اهمیت سیاسی و نمادین برخها آناحزاب وجنبش

شود که درواقع، مسئله زمانی پدیدار می). 272: 1390نیوتون ودث،(ها شکل بگیردآن
شوند، اما آنچه که جامعه را به هاي اجتماعی بر هم بار شده، به اصطالح متراکم میشکاف
. هاي متخاصم استکافدهد شگرایی سوق میبار یا به اصطالح افراطهاي زیاننزاعپرتگاه

هاي تخاصمی ناشی از اختالف بر سر موضوعات هویتی، اعتقادي و ایدئولوژیک شکاف
به دلیل آنکه طرفین درگیر حفظ منافع یا موجودیت خود را در گرو حذف طرف دیگر . هستند

).202: 1383تاجیک،(پذیردبیند، در نتیجه نزاع در باالترین درجه خود صورت میمی
هاي که بحث شکافمقرر شد،ه به نوع تحقیق حاضر و مطالب ذکر شده در آنبا توج
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چراکه . اجتماعی را بر اساس الگوي سه سطحی منزا و بروکز مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم
اندیشمندان فوق معتقدند که هر شکاف اجتماعی که قادر به شکل دادن به رفتار سیاسی باشد 

بندي بیشترین نزدیکی را قابل بررسی خواهد بود و این نوع تقسیمطور هم زمان در سه سطح به
در نظریۀ منزا و بروکز، این سه سطح . هاي قومی و مذهبی در کشور سوریه داردبه بحث شکاف

:شوندبه صورت زیر مطرح می

سطح اول، ساخت اجتماع 
یل آنکه به دل. هاي اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی یک جامعه معین دارندشکاف

هاي اجتماعی هم در صورت ثبات ساخت کند، شکافساخت اجتماعی به آرامی تغییر می
هاي از مردم تقسیمات درون ساختی اجتماعی باعث ایجاد گروه. اجتماعی با دوام خواهند بود

هاي اجتماعی چند دسته از شکافبروکزو منزا. هاي مشترك دارندشود که منافع و منزلتمی
هاي دینی، طبقاتی، قومی، زبانی و جنسیتی که همۀ شکاف: ها عبارتند ازدانند که آنیرا مهم م

. گیرندهاي تاریخی قرار میبندي شکافاینها در تقسیم

یابی گروهی سطح دوم، ستیز و هویت
در این میدان اعضاي گروه خود را در . این سطح، میدان ظهور شکاف هاي سطح قبل است

شرط الزم براي تبدیل تقسیمات ساخت ،یابی گروهیهویت. کنندتعریف میستیز با دیگران
هاي اجتماعی بدون تشخیص قلمروهاي گروهی، نابرابري. اجتماعی به شکاف اجتماعی است

.فرصت ظهور در منازعات سیاسی یعنی در سطح نهادي و سازمانی را نخواهند داشت

سطح سوم، سطح کالن سیاسی
مین شرط پیدایش یک شکاف اجتماعی است، زیرا احزاب سیاسی یا این سطح مبین سو

آیند آشکارا برخواسته از ستیزهاي هاي اجتماعی که معرف این سطح به حساب میجنبش
هایی از جمعیت براي اقدامات سیاسی باشند و ابزارهایی براي بسیج بخشساخت اجتماعی می

رحسب میزان و نوع نظام سیاسی هر جامعه متفاوت هاي این بخش بطبیعتاً مولفه. شوندقلمداد می
).65: 1380بشیریه و قاضیان،(خواهد بود 

دهد که با استفاده از الگوي سه سطحی منزا و بروکز ابزاري تحلیلی در اختیار محقق قرار می
دراین خصوص کشور . هاي اجتماعی در یک جامعه را بهتر بسنجدتوان وضعیت شکافآن می

هاي رادیکال قومی و مذهبی در این کشور که سر برآوردن گروه. اي داردویژهسوریه وضعیت 
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ي کردي است با استفاده ازاین جنبش اجتماعی روژاواها داعش، جبهه النصره وترین آنمهم
.باشدالگوي سه سطحی قابل بررسی می

انگاري گرا، براي جلوگیري از سقوط در ورتۀ سادههاي رادیکال اسالمدر خصوص جنبش
هاي ها یا جنبشهاي اجتماعی، گروهبراساس نظریۀ شکاف. گرایی باید احتیاط پیشه کردوتقلیل

. پردازندهاي موجود به سازماندهی خود میاجتماعی گوناگون در یک جامعه براساس شکاف
و بندي هاي اجتماعی و ایجاد گروهالبته باید به این نکته توجه کرد که تقدم و تأخر شکاف

توان مشخص کرد سازي واقعیت است و در عمل نمیرابطۀ علت و معلولی بین این دو، ساده
.کدام علت و کدام معلول است

اي موارد متخاصم در جوامع هاي تاریخی فعال ومتراکم و در پارهبا درنظر گرفتن شکاف
ال در این جوامع را هاي رادیکها و جنبشهاي گروهترین ویژگیاسالمی شاید بتوان یکی از مهم

هاي در حقیقت در سرزمین. روي دانستروي و تندها در چرخه اي از میانهمحصور شدن آن
.انداي موازي وجود داشتهگونهطلب و رادیکال بهاسالمی از ابتدا تا کنون دوگونه جنبش اصالح

ند که براي طلب و میانه رو قرار دارهاي اصالحهاي اسالمی، گروهدر یک سر طیف جنبش
دست یافتن به جایگاهی در نظام سیاسی ابتدا با استفاده از ابزارهاي نرم و توسل به جامعه مدنی به 

ها، یا جامعه مدنی خفقان زده یا ها با سد دولتآمیز آنتالش پرداخته و زمانیکه اقدامات مسالمت
هاي رادیکال با استفاده شود، سر دیگر طیف؛ یعنی گروهگر مواجه میهاي خارجی مداخلهدولت
آیند مانند میافزاري و نظامی درصدد یافتن مفري براي تحقق اهداف خود بررهاي سختاز ابزا

گروهی که با . هاي سلفی وابسته به اخوان المسلمین در کشور سوریه دنبال کردندآنچه که گروه
سیاسی و اجتماعی کشور اما در فرایند مسائل؛ادعاي دعوت و اصالح پا به عرصه وجود گذاشت

به بعد به سمت استفاده از خشونت در مواجه به دولت این کشور گام 1980سوریه و از دهه 
هاي هاي گروهدرحقیقت سرکوب و ناکامی فعالیت). 75: 1394تقوي و وحیدفر،(برداشت

روي میز و میانهآها را به ادامۀ رفتار مسالمتها و جنبشرو، تمایل افراد حاضر در این گروهمیانه
هاي رادیکال آغاز دهد و همزمان با افزایش جذبۀ افکار رادیکال، عضوگیري گروهکاهش می

یابی هاي آن نیست بلکه نحوة دستسازد ویژگیآنچه این دو طیف را از هم متمایز می.شودمی
).116: 1394ذوالفقاري وپور محمدي، (به هدف است 

هاي متراکم تاریخی هستند بیشتر قابلیت که داراي شکافهاي اجتماعی در کشورهاییجنبش
هاي متعدد توان این چرخه را در خصوص کشورهایی که از شکافبرهمین اساس می. تحقق دارد

وجود شکاف و تنوع در همۀ جوامع امري پذیرفتنی . برند مورد بررسی قرار داداجتماعی رنج می
هت داده و رفتار و نگرش سیاسی را با توجه به نوع ها به نیروهاي اجتماعی جاین شکاف. است
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هاي اجتماعی در عمل موجب تقسیم و تجزیه جمعیت و تأسیس شکاف. سازدشکاف متأثر می
هاي سیاسی نظامی ها و سازمانها ممکن است تشکلبنديهاي مختلف می شود و این گروهگروه

سوریه با توجه به ساختار نظام اجتماعی در این خصوص کشور). 99: 1392بشیریه،(نیز پیدا کنند
باشد و باتوجه به تنوع و بحران در این اي مطلوب براي بررسی و پژوهش میو سیاسی آن نمونه

هاي روي داده در آن از الگوي سه سطحی ساخت توان براي تحلیل مسائل و بحرانکشور می
هاي اجتماعی سود شکافسطح کالن سیاسی در نظریۀاجتماعی،آگاهی و ستیز اجتماعی و

.جست

هاي تحقیق یافته
ساخت اجتماعی در سوریه: سطح اول

توان ساخت اجتماعی درکشور سوریه مانند دیگر کشورهاي اسالمی همگن نبوده و درآن می
شاید بتوان گفت سوریه یکی از کشورهایی است که داراي . تضادها و تعارضات متعددي یافت

هاي طوریکه اکنون گروهباشد، بههاي قومی و مذهبی درخاورمیانه میروهترین ترکیب از گمتنوع
ها درسراسر این ها، کردها و عربها، مسیحیان، ایزديمختلفی نظیر علویان، اهل سنت، دروزي

توان دو شکاف عمدة قومی و هاي اجتماعی، میبراساس نظریۀ شکاف. کشور حضور دارند
عنوان دو شکاف شوند، بهبندي میهاي تاریخی دستهء شکافمذهبی در کشور سوریه را که جز

هاي گیري گروههاي خارجی، تأثیر زیادي در وقوع بحران و شکلاصلی نام برد که به دنبال توطئه
عالوه بر این در این قسمت قصد داریم تا ضمن بررسی این دو . اندرادیکال در این کشور داشته

در طول تاریخ سوریه و تأثیرشان در تشدید بحران و رشد ها گیري آنشکاف، چگونگی شکل
.هاي رادیکال دراین کشور را مورد بررسی قرار دهیمگروه

گروهی بین اقلیت علوي و اکثریت اهل سنتشکاف درون–شکاف مذهبی
برعمدهطوربهوداردتاریخیریشۀ) اسالمیبزرگمذهبدو(سنیوشیعهمیاناختالف

بهشیعه.به وجود آمدواقعیاسالمچیستیو) ص(محمد حضرتپیامبر،ینیجانشسرمسئلۀ
علی وعثمانعمر،ابوبکر،چهارگانه؛ یعنیخلفايجانشینیبهسنتاهلو)ع(بیتجانشینی اهل

از صدر است کهبودهاعتقاديوواقعیتسنی،وشیعهمیاناسالمدرونشکاف. اعتقاد دارند) ع(
وحکامسوء استفادهموردتاریخطولدراعتقادي،این شکافدارد؛ادامهچنانهماسالم تاکنون
سیاسی،حتیوزبانیقومی،ملی،هايشکافمانندهاي دیگرشکافباوقرارگرفتهسیاستمداران

).160: 1387حاجی یوسفی،(استشدهترکیباجتماعیواقتصادي
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. باشدي ترکیب جمعیتی شیعه و سنی میسوریه جزء کشورهاي اسالمی منطقه است که دارا
با تصرف شام هاي مختلفی بوده ولی این کشور در طول تاریخ شاهد سکونت و حکومت گروه

از آن . یافتبراین منطقه تسلطاسالمیهجري به وسیله سپاه اسالم، فرهنگ سیزدهدر سال 
سرزمین در اختیار مذهب همواره حکومت و قدرت را در اینکنون مسلمانان سنّیتاریخ تا

طور سنتی و تاریخی مسلمانان اهل سنت، در سوریه از جایگاه بهتوان گفت اند و میداشته
دار و اغلب ثروتمندان هاي زمینتمامی خانوادهتقریباًومند بودهسیاسی و اقتصادي باالیی بهره

.)Rousseau, 2014: 7(اند، از مسلمانان اهل سنت بودهجنگ دوم جهانیدر این مناطق، تا
دراین میان رقابت بین اهل سنت و علویان همواره در این سرزمین وجود داشت تا اینکه با روي 

تر شد و شکاف اجتماعی کارآمدن ترکان عثمانی درقرن هفتم و هشتم هجري، شدیدتر و مخرب
تسلط پس از آنجاکهتا شدتر یخی در این سرزمین ایجاد شده بود بیشتر و عمیقکه به صورت تار

اي که ابن تیمیه، عالم اهل گونه، بهندها بر سوریه، فقهاي اهل سنت، علویان را نامسلمان خواندعثمانی
درگذارفتوایی صادر کرد و بر اساس آن، علویان را بدعت)هفتم هجري(میالدي14سنت، در قرن 

هاي اهل سنت نسبت به علویان، موجب شد تا این اقلیت ستم ها و بدرفتاري. کردو کافر اعالم اسالم
پناهنده شده )مناطق ساحلی الذقیه(هاي شمال غربی سوریهها پیش به کوهستانمذهبی، که از سال

چشم بدخواهان هایشان را از هاي خویش باقی بمانند و باورها و آیینگاهدر سکونتبودند، همچنان
).Smith, 2012: 3(مخفی نگاه دارند

و افول امپراطوري عثمانی و به صحنه آمدن قدرت )1916(سایکس پیکومتعاقب توافق 
از یک سو، فرانسه در چراکه تغییر کرد؛ رفته رفته، اوضاع علویان 1920قیمومیتی فرانسه در سال 

از ماهیت چند مذهبی سوریه، به نفع طلب پس از جنگ جهانی اول،مقام یک قدرت قیمومیت
برداري کرد و از سوي دیگر، علویان نیز اگرچه با حضور فرانسه در سوریه چندان خویش بهره

هاي اجتماعی و محرومیتاز موافق نبودند، اما این حضور موجب آزاد شدن آنان از بسیاري 
ی همکاري بین آنان با همین عامل در آغاز قیمومیت فرانسه، سبب نوع.انزواي سیاسی شد

بدین وسیله بتواندها بود تانیز همواره در پی تقویت اقلیته فرانس. شدههاي اداري فرانسدستگاه
ژنرال - سان، حاکم فرانسوي سوریهبدین. جلوگیري کندگرایانهملیاز پیدایش احساسات 

ها استقالل به آن1922به علویان جبال انصاریه خودمختاري و در سال 1920در سال -گورو
این اقدام نقطه عطفی بود که وضعیت . ادامه یافت1924تا سال این استقاللکامل داد که

).Barnes-Dacey, 2014: 25(علویان را نسبت به گذشته تغییر داد
هاي علوي مذهب محصور طور کلی، دوران حضور فرانسویان در سوریه، براي جمعیتبه

آن ۀشد؛ استخالصی که زمیناستخالص سرزمینی و سیاسی تلقی میشده در ارتفاعات سرآغاز 
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این تحول اقتصادي موجب شد تا دهقانان علوي از . هاي اقتصادي فراهم کرده بودرا پیشرفت
هاي حضور در ارتش، دستگاه. به تدریج شهرنشین شوندوها سرازیر شدهها به سوي دشتکوه

حمایت ۀهایی بود که علویان توانستند در سایموفقیتها و امنیتی و حزب بعث از دیگر فرصت
سان، براي تصرف قدرت و سلطه بر حکومت، خود را دولت فرانسه به آن دست یابند و بدین

البته فرانسوي ها در این زمان بشدت جوانان علوي را براي ورود به سیستم ارتش و . آماده سازند
هم ارتش حمایت کردند تا بتوانند اقلیت علوي را بر هاي مها و پستها در موقعیتقرار دادن آن

گرایانه سنی در سوریه اکثریت اهل سنت مسلط کرده و از این کار براي کنترل احساسات ملی
و با نمایندبرداري بهرهگراییملیتالش کردند از مذهب بر علیه هالذا فرانسوي. استفاده نمایند
ها، به تحکیم قدرت خود بپردازندتفکیک آندر عین حالهاي مذهبی وتقویت اقلیت

).1390دبیري،(
ها و مذاهب گوناگون و پراکنده کردن بندي قومیتبراین اساس فرانسه ابتدا دست به تقسیم

بندي طوریکه این تقسیمهاي مختلف سوریه بر اساس نیاز استعماري خود زد بهها در قسمتآن
:به شرح ذیل انجام شد

و از ) درصد74(ادند داکثریت مردم عرب و مسلمان سوریه را تشکیل میکههاسنّی- 1
.کردنددر تمام سرزمین سوریه پراکندهبودند رادارموقعیت برتر فرهنگی و سیاسی برخور

اسکان در مناطق ساحلی استان الذقیه شدندسوریه را شامل می%13که حدودا ها علوي- 2
.داده شدند

درجنوب غرب سوریه ادند، اکثراًدجمعیت سوریه راتشکیل می%3حدودکه ها دروزي- 3
و در طول تاریخ همواره شدندهاي جوالن ساکندمشق و بلنديدریاجبل الدروسو ۀدر منطقو

.اندبه دنبال تشکیل دولت مستقل بوده
هاي از گروهدهندامروزي را تشکیل میجمعیت سوریه%10مسیحیان که حدود- 4

حمص و مناطق این افراد در شهرهاي مانند دمشق،.تولیک و مارونی هستندارتدوکس، کا
.تمرکز داده شدندساحلی شهر طرطوس 

دهند جمعیت امروزي سوریه را تشکیل میدرصد9از نظرقومیتی نیز کردها که حدود - 5
).(Rousseau, 2014: 14در مناطق شمال و شمال شرق سوریه اسکان داده شدند 

واضح است که حضور استعماري فرانسه در سرزمین سوریه به عنوان یکی از بنابراین پر
ترین عواملی بود که بر شکاف اجتماعی بین شیعه و سنی دراین کشور تأثیر فراوان گذاشت ومهم

البته دراین . این شکاف اجتماعی را بیش از پیش عمق بخشید و به سمت حالت تخاصم سوق داد
در گذشته از لحاظ انسه در این کشور بهره الزم را بردند و درحالیکه میان علویان از حضور فر



)50پیاپی (96بهار، 20شماره ،پنجمسال هاي راهبردي سیاست، پژوهشفصلنامه120

به سرعت درجات توانستند ، شدندمحسوب میدیده و محروم اقتصادي و اجتماعی، گروهی ستم
بر حیات 1960ۀو با حضور در حزب بعث در پایان دهبپیمایندنظامی را در ارتش این کشور 

مان این سیاست، ژنرال حافظ اسد بود که طی کودتایی در ترج. دنسیاسی این کشور مسلط گرد
موفق شد پست ریاست 1971، دیگر مدعیان قدرت را کنار زد و سرانجام، در سال 1970سال 

یعنی ؛این واقعه.ی مذهبان بود، از آن خود کندکه تا آن زمان صرفاً در دست سنّجمهوري را
رت، حیرت بسیاري از سیاستمداران و در مسند قد1970حضور علویان در ابتداي دهه 

. گران دینی و سیاسی را برانگیختتحلیل
ما شاهد کودتاهاي 1970؛ یعنی زمان استقالل سوریه از فرانسه تا سال 1946هاي در فاصلۀ سال

مرج و ناامنی بسیار در سوریه شده وپی در سوریه بودیم که این رخدادها باعث بروز هرجدرپی
طور مطلق به دست گرفت و قدرت را به1970درسال ت پس از آنکه حافظ اسداین وضعی. بود

ویژه از میان علویان، او حامیان وفادار خویش به. بر ارتش و نیروهاي امنیتی مسلط شد، تغییر یافت
هاي کلیدي و حساسی همچون فرماندهی ارتش و نیز سازمان اطالعات در مناصب و پسترا 

اي ایجاد کرد که توانست براي حفظ و تحکیم قدرتش بر آن تکیه تازهگماشت و سازمان نظامی
).Starr, 2012: 35(کند

حکومت اسد بعد از تثبیت قدرت خود، هرگز جمعیت باالي اهل سنت و جایگاه گذشته 
هاي آنان را در حکومت سوریه فراموش نکرد و در دوران حکومت حافظ اسد بسیاري از پست

وزیر، رئیس ستاد در اختیار اهل سنت بود به عنوان مثال پست نخستمهم سیاسی و نظامی 
در زمان . مشترك ارتش، وزیر دفاع و معاون دبیر کل حزب بعث همگی سنی مذهب بودند

نفوذ و هاي سیاسی و نظامی پربسیاري از چهره،حکومت بشار اسد نیز همین وضعیت ادامه داشته
.بودندتمند در حکومت سوریه، سنّی مذهبقدر

اسد در قدرت، پارادوکس بزرگی در سوریه خاندانمزمان با تثبیت جایگاه با وجود این، ه
شکاف تاریخی بین علویان واهل سنت که حالت طبیعی خود را طی . در حال ریشه دواندن بود

با تسلط خاندان علوي اسد بر قدرت به ) به دلیل اکثریت مطلق بودن اهل سنت در سوریه(نمود می
طوریکه در به. سابقه حرکت کردناگاه دچار تالطم شدید شد و به سرعت به سمت خصومت بی

یافته رها اهل سنتاستبداد تاریخی اکثریتخود را ازیی قرار داشتندکههاعلويیک طرف 
حق حکومتخود را از؛ یعنی اهل سنت قرار داشتند کهگروه اکثریتدیدند و در طرف دیگر می

که بوداین در حالی .دنابد بپذیراین وضعیت را براي همیشه و تاندتوانستو نمیند دیدمحروم می
وزیري، وزارت هاي اصلی دولت مانند نخستکه پستنداصرار داشتپدر و پسراسدحکومت

ها ی سپرده شود و آنهاي مهم دیگر و ادارات کل به اکثریت سنّدفاع و تعداد زیادي از وزارتخانه
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).1390دبیري،(باشند شان برخوردار کامل مذهبیاز حقوق 
درصد جمعیت این کشور را در 74ها باعث نشد که اهل سنت سوریه که اما همۀ این

ها در طول هاي دائمی آندهد از موضوع حکومت دست بکشد و یکی از خواستهتشکیل می
تسناهل دلیلبه همین . سال حکومت خاندان اسد، بازگشت به قدرت دراین کشور بود40

) اهل سنت(اکثریتۀمقابل. کردندقبول نمیجمهوري فردي از مذاهب دیگر را ریاست،سوریه
از همان عنوان یک خاندان علويبهاسدحکومت خاندانبا هاویژه جریانات تندرو آنبه

توان به عنوان مثال میطوریکه بهبه. حافظ اسد آغاز شدروزهاي نخست به قدرت رسیدن 
38و در ادامه نیز ماجراهایی نظیر قتل عام 1971پرسی قانون اساسی در سال تظاهرات ضد همه

و همچنین شورش و ماجراي 1979دانشجوي علوي دانشکده افسري در شهر حلب در سال 
که وهابیت عربستان و سازمان جهانی اهل سنتی. اشاره کرد1982شهر حما در سال 

د، دنکرتحریک میعلیه این خاندان با فتواهاي گوناگون بررا هاآن، پیوستهالمسلمیناخوان
).Sambanis, 2013 :295(نباشدهاآند که رئیس جمهور از نبپذیرندهیچگاه نتوانست

اهل سنت مخالف حکومت خاندان علوي اسد بیشتر از طریق جریان سلفی در سوریه با 
هاي ساخت1980و1970ل سنت در دهۀ این گروه از اه. کردنددولت این کشور مبارزه می

اجتماعی منسجمی را بر علیه حکومت حافظ اسد ایجاد کرده بودند و وقوع حوادثی از قبیل 
اشغال افغانستان توسط شوروي، جنگ خلیج فارس، انتفاضه فلسطین،کشتار مسلمانان بوسنی و 

لفی جهادي در نیز تأثیر زیادي در قدرت گرفتن جریان سلفی بخصوص س.... هرزگوین و
ها بین جریان سلفیت و دولت لذا این افزایش قدرت منجر به افزایش درگیري. سوریه داشت

بود که البته در 1982ها ماجراي شورش شهر حما در سال علوي اسد شد که اوج این درگیري
هاي این زمان به دلیل قدرت زیاد حکومت اسد شورش به سرعت و شدت سرکوب شد و گروه

نشینی شدند؛ اما تفکر جهادي در میان بسیاري از جوانان سنّی مذهب جبور به عقبسلفی م
علمایی چون شیخ البوطی فتواي 2003سوریه باقی ماند تا اینکه با حملۀ امریکا به عراق در سال 

گران را صادر کردند و این موضوع منجر به احیا مجدد تفکر جهادي در بین جهاد علیه اشغال
).150: 1393نبوي و نجات، (نت سوریه شدجوانان اهل س

هاي خارجی وپس ازهجوم گستردة شورشیان وتروریست2011با آغاز بحران سوریه در سال 
ایش نظیر جانبه از سوي امریکا و متحدان منطقهمانند داعش به این کشور که به صورت همه

هاي فعال ی مذهب، بخصوص سنیهاي سنشدند، بسیاري از گروهحمایت می... عربستان، اسرائیل و
حلب، حمص و دمشق : در جریانات سلفی که به شکل سنتی در اطراف شهرهاي بزرگی مانند

حضور داشتند، فرصت را مناسب دیدند و به سرعت وارد فاز مسلحانه و ) ویژه دوما و حرستابه(
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ها وخاندان ه بین سلفیجویی، اختالفات شدیدي بود کدلیل این انتقام. جویی از نظام شدندانتقام
ها که توانستند به سرعت ترین این گروهمهم. ویژه در دوران حافظ اسد ایجاد شده بودعلوي اسد به

اي از اهل سنت نمایند گروه داعش و هاي گستردهخود را سازماندهی نموده و اقدام به جذب طیف
گذار بود نیز بر رشد سریعشان تأثیرها با جریان القاعده جبهه النصره بودند که البته ارتباط آن

شد مسائل مذهبی و اعتقادي و شدت بر روي آن تأکید میها بهآنچه در این گروه). 2013:الحاج(
لذا تحریک احساسات مذهبی . ها حقوق آنها را تضییع کرده استمبارزه با حکومتی بود که سال

اي ، ناگهان آمیزه1982شهر حما در سال اهل سنت و آمیختن آن با یادآوري خاطراتی مانند ماجراي
تر شدن شکاف اجتماعی بین علویان ور ساخت و سبب عمیقاز نفرت و خشونت را در سوریه شعله

در نهایت همین نفرت و خشونت که با هدایت، حمایت و تحریک .و اهل سنت در این کشور شد
هاي رادیکال ضد دولت شد گروهگیري ورعربی نیز همراه بود به شکل–دریغ کشورهاي غربیبی

).128: 1391رجبی،(در سوریه کمک زیادي کرد 
نیز به این ايدر مقاله» عالمۀقبل«کتاب ةمریکایی و نویسنداۀگر برجستتحلیل» گراهام فولر«

هایی میان قرائت اهل تسنن و تشیع اگر چه تفاوت«: کندموضوع اشاره کرده است و عنوان می
دارد، اما با گذشت حدود هزار و پانصد سال از صدر اسالم، این اختالفات بیش از اسالم وجود 

هاي اجتماعی باز شناسی و تفاوت در ایدئولوژي داشته باشد، به رقابتاز آن که ریشه در دین
که مطرح تر از اختالفات مذهبی، قدرت و در دست گرفتن کنترل دولت استمهموگرددمی
).308: 1393فولر،(» باشدمی

بنابراین یکی از شکاف هاي اجتماعی موجود در کشور سوریه که در طول تاریخ این کشور 
هاي سیاسی و اجتماعی داشته، شکاف و به خصوص یک قرن اخیر تأثیر زیادي بر وقوع بحران

اهل سنتی که با توجه به اکثریت قاطع جمعیت و . مذهبی بین علویان و اهل سنت بوده است
هاي وهابی، خواهان ت گستردة امریکا، اسرائیل و مفتیتحریکاتاریخی خود وهمچنین سابقه

در اختیار گرفتن قدرت و حکومت و در رأس آن پست ریاست جمهوري بودند و از طرف 
دیگر اقلیت علوي که بخاطر تجارت تلخ تاریخی حاضر به واگذاري حکومت به اهل سنت 

.نبودند

ین اقلیت کردي و اکثریت عربگروهی بشکاف برون–شکاف قومی
گروهی بین کردها و هاي اجتماعی عمده در کشور سوریه، شکاف برونیکی دیگر از شکاف

سوریه را ها است که جامعۀ عنوان یک شکاف تاریخی و فعال، سالشکافی که به. ها استعرب
کشورهايبینجهان،تدولبدونملتبزرگترینعنوانبهکردملت. ثیر خود قرار داده استأتتحت
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زبان،داشتنبامردماین. استشدهتقسیمسابقشورويوسوریهعراق، ایران،ترکیه،مستقل
کشورهايملیهویتدرهاآنکردنحلبرايکههاییتالشرغمعلیومتمایزتاریخوفرهنگ

ودروندرراآنکههستندهویتیحس قويداراياکثراًشده است،انجامشانسکونتمحل
.)Izady,1983: 45(اندکردهحفظکنند،میآن زندگیدرکهکشوريمرزهايماوراي

-سایکسموافقتنامه. استکردستانتاریخدرعطفینقطۀ1916میماهکردهابیشتربراي
مصلحت . شودتقسیمغربمنافعومصالحمطابقکهکردايمرحلهواردراکردستان،پیکو
کردها رابهموعودخودمختاريحقبعديگفتگوهايوهاموافقتنامهیت دردرنهاکههایی
.)170: 1385نقیب زاده ،(کردانکار

مذاکراتنتیجۀکهرا» پیکو-سایکس«موافقتنامهجزئیاتهابلشویک،1917سالدر
سرزمینکورموافقتنامه مذنتیجهدر. کردندبود افشاء1916سالدرفرانسهوبریتانیامحرمانه بین

کردستانوکردهاآناساسبروشدو فرانسه تقسیمبریتانیانفوذتحت بین چند منطقهکردستان
مختلف قرارهايقدرتتابعوفرمانبردارالنهرین،بینودرسوریهمتفقینعالیقومصالحطبقبر

).Wilson, 1918: 86(گرفتند
و انگلستان بر سر مناطق تحت نفوذ خود ایجاد اي بین فرانسه پس از مدتی اختالفات گسترده

سیاسیواقتصاديآیندةدرآنپتانسیلعلتبهموصلبهمنطقه،دربریتانیاکهزمانی. شد
موافقتنامهایندرزیراشدپیکو-سایکسموافقتنامهاصالحخواستارشد،النهرین عالقمندبین

وحدودسربرفرانسهوبریتانیانتیجهرد. بودگرفتهقرارفرانسهکنترلموصل تحتوالیت
. شدندمذاکرهواردخودمختاري کردستانوضعیت

استقاللبراوتأکیدترکیه،در) آتاترك(کمالمصطفیقدرتافزایشهنگامایندر
هادرانگلیسیراجدیدينگرانیها،بلشویکبامذاکراتشوگراییالحاقترکیه، ایدئولوژي

ها بریتانیایی. ایجاد کردالنهرینبیندرخودمنافعازحفاظتوموصلیتوالشمالمورددر
دروکردنداحساسراخودکنترلتحتمناطقوهاتركبینحایلیک منطقهایجادبهنیاز
هااستراتژیک آنعالیقازیکیبهکردیک کشوروارمنییک کشورراستا، ایجاداین

.)19: 1372،والتز(شدتبدیل
ترکیهومتفقیننیروهايبین1920دراي به نام سوراین اتفاقات در نهایت منجر به بستن معاهده

غربیهايقدرتبهتجاريومالیوابستگیعلتبهقبلازکهراعثمانیقلمروسلطنتکهشد
در جنوبامروزهکهمعاهده، سرزمینیایندر. دادمیبود، بیش از پیش کاهششدهتضعیف

معاهدة.بودشدهقلمدادکردستانسرزمینبه عنوانصراحتاًقرار دارد،عراقشمالوترکیهشرقی
را درالزمهايبینیپیشوتدابیرعثمانیسرزمیندرمذهبیونژاديهايهمۀ اقلیتبرايمذکور
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هاآناستقاللحقوکردستانوکردهامورددر، منحصراًمعاهده64تا62مادة .بودگرفتهنظر
.)20: 1372،والتز(بود 

تا 1921هاي ترکیه درسالاستقاللجنگخشک شود،سورمعاهدهجوهراینکهازاما قبل
الحاقازجلوگیريوالنهریندر بینخودمنافعحفظبرايهاي عمدة بریتانیاو نگرانی1923

بدین. هده شدترکیه باعث اضمحال این معابهیعنی موصل؛ بریتانیاکنترلتحتسرزمین
مذاکرات که ایننتیجۀ. شودانجامترکیهباصلحمذاکراتدوبارهکهیافترتیب ضرورت

دیگرکردستانمستقلتشکیل کشورکهساختروشنشهرت یافت» لوزان«به مذاکرات 
بهتريگزینۀعنوانبههاکمالیستباتفاهمهانیست، چرا که به نظر انگلیسیپذیرامکانوعملی

نداشتند و این مشخصرهبريکردهازیرا.شدمطرحکردجنگاورانازمستقیمزحمایتا
اي براي انگلستان در بینی نشدهپیشهايگرفتاريومشکالتبروزبود باعثممکنموضوع

).11Ghassemlou :1993 ,( آینده شود
اینگشتباز میسیاسی که بازهم به کردها گفتگوها و معامالتازدورنتیجۀ دیگر این

شورويوسوریهایران،کشور مختلف ترکیه، عراق،5بینکردستان1923سالتاکهبود
.)Collier, 2000: 467(شدسابق تقسیم

طوریکه بندي باال تعداد کمی از کردها در سرزمین سوریه جاي گرفتند بهپس از تقسیم
نسبتايمالحظهقابلطوربهنفر،میلیون5/2حدودجمعیت امروزيباسوریهکردهايتعداد

لیون نفریم23باشد و با توجه به جمعیت تقریبا سایر کشورهاي کرد نشین کمتر میکردهايبه
دهد که عمدتاً دردرصد جمعیت این کشور را تشکل می10سوریه، جمعیت کردها حدودا

سکونت دارندحلبوکوبانی، الحسکه، دمشق نظیر عفرین، قامیشلی،سوریهاصلیمنطقهچند
(Hendriques, 2003: 37).
هاي استعماري تسلط خود را بر منطقۀ سوریه به بعد که قدرت1920کردهاي سوریه از سال 

ها داشتند تا جاییکه فرانسه قول ایجاد یک کشور کردي را کامل کردند ارتباط تنگاتنگی با آن
ها بین کردها و اختالفات و درگیريباعث شد کهگونه اقداماتاین. به کردهاي سوریه داد

تر عمیقاین دو گروهشکاف اجتماعی موجود در کشور سوریه بینگرفته وشدتها عرب
.شود

و روي کار آمدن ناسیونالسیم 1946در نتیجه بعد از کسب استقالل سوریه از فرانسه در سال 
جانبه به سمت تخاصم همهتر شد وعرب در این کشور شکاف اجتماعی یاد شده باز هم عمیق

هاي کردي در این کشور حرکت کرد، چرا که دولت عربی سوریه اقدام به سرکوب شدید گروه
جدیديکرد، درنتیجه موجانگیزي میطلبی و تفرقهها را متهم به جداییکرد و پیوسته آن
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طلبتجزیهونمردمی خائرااین تبلیغات، کردها.شدآغازضدکُردي در این کشورازتبلیغات
ارتباط)فرانسه(غربی امپریالیسموبه صهیونیسمراکرديناسیونالیسموکردمیمعرفی

اعمال شدند و در ادامه سازيپاكارتشازکُردبنابراین تعداد زیادي از افسران.دادندمی
ر تمام دردي کُطوري که تکلم به زبانشد، بهکشیدهنیزکُرديفرهنگحوزهبههامحدودیت

وشدممنوعکرديموسیقیشدند،کُردي توقیفنشریاتوشدممنوعسرزمین سوریه
کنندگانتوزیعواغلب صاحبانشدند و در نهایت همضبطمورانأمتوسطموسیقیهايکاست
ایجادعاملراهاي سوریه،کردهاعرباکثریتلذا. شدنددستگیرکُرديهايآلبوموهاکتاب
قدرتبرخودکنترلبرايتهدیديراهاآنودانستهکشورو تجزیهعیهاي اجتماتنش

).Nebez, 2004: 86(آوردندحساببهمرکزي
دمکراتحزب.گرفتندقرارفشارتحتنیزکردسیاسیهايسازماندر همین زمان اعضاي

ونستدامیکُردمردمةنمایندراخودبود،شدهتشکیل1957سالدرسوریه کهکردستان
بهروزکهراکردهاعلیهمنفیتبلیغاتتابودهاآنفرهنگوپرورشوخواستار پیشرفت آموزش

اتحادآرمانباسوریهدرکرديناسیونالیسمگسترش.نمایدمهارشد،بیشتر میمنطقهدرروز
کردهانیتبهنسبتراآنانظنوبودتعارضدرشدمیدنبالمقامات دولتیجانبازکهعربی

کردهاسیاسیجنبش1960لذا در سال.برانگیختحزب،در نامکردستانکلمۀوجودعلتبه
حزبرهبران. شدنددستگیروابسته به حزب دمکرات سوریهعضوصدهاشد وسرکوببشدت

برايتوطئهوغیرقانونییک حزبعضویت دراتهامبهوشدهزندانیدمشقالمزهزنداندر
کردستان1961طلبانهخودمختارياز طرفی شورش.شدندمحاکمهخاك سوریهزابخشیتجزیۀ
نگرش برنیزگرفتانجامعراقکردستاندمکراتحزبوبارزانیمالمصطفیکه توسطعراق
اعتقاداضافۀبهسوریهدرمشابهشورشیایجادازترس.گذاشتتأثیربه کردهانسبتسوریهمنفی

نگرانیاینبهکنند،میحمایتبارزانیمصطفیجنبش مالازاسرائیلیل عوامومنابعاینکهبه
مورددراطالعاتیوپذیرفتهتأثیرخارجیمداخلۀازتواندسوریه میکردجمعیتکهزددامن
).Seale, 1988: 65(نمایدخارجی ارسالهايقدرتبهسوریهداخلیامور

سوریهبین مصر و 1958عربی که ازسال حدهمتجمهوري1961سپتامبر28در ادامه و در
طرفازکهراستییک کودتاي جناحباالنحالويعبدالکریمکلنلتوسطایجاد شده بود،

دنبالبه. پیداکردخاتمهشد،میحمایتسوریهتجاريجامعهوسعوديعربستاناردن،
ضربۀاعالمیناکهشداعالمسوریهعربیجمهوريعنوانبهکشوراینکودتاي مذکور

ملیهاياقلیتبرابريوملیحقوقشدنشناختهرسمیتبهبرمبنیکردهاامیدبهسختی
93شمارهقانونیمصوبۀسوریهدولت،1962آگوست23به دنبال آن و در.کردواردسوریه،
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ادرصراسوریهشمالدرواقعالحسکهاستاندرروزهیکالعادهفوقآمارگیريانجامبرمبنی
تعدادبشدت نگرانسوریهشد که مقاماتسرشماري از آنجا احساس میبرگزاريبهنیاز. کرد

کردهاي. اندکردهمهاجرتسوریهبهازترکیهدومجهانیجنگازبعدبودند کهکردهایی
سوریهبهکشوردواینتعقیب مقاماتازفراربرايعراقواین زمان از ترکیهدرزیادي

ازجمعیتیکهبوداینبرباورهمچنین.بودندشدهساکنجاآنودرکردهفرارمهاجرت یا
صورتهبنیزتعداديواندکردهمهاجرتناحیۀ جزیرهبهاقتصاديدالیلبهنیزکردها

.اندآوردهدستبهسوريشناساییمداركغیرقانونی
کسانیوداشتندراوريتابعیت سحقکهبودکسانیبینتمایزایجادآمارگیري،هدف از

درقبلیاخطارهیچحسکهاستانساکنان. بودندبدست آوردهغیرقانونیتابعیت خود راکه
بهآنازعواقب عدم مشارکت درنیزاطالعیهیچودریافت نکرده بودندسرشماريانجاممورد
رفتندها میخانهدرببهکردنشینروستاهايوشهرهادردولتنمایندگان.بودنشدهدادهآنان

اینازیکیارائۀبا1945سالازقبلراسوریهدرخودسکونتخواستندمیمنزلساکنانازو
مالکیت کهزمینقبالۀوخاندانیاخانوادهکارتسوري،شناساییکارت: کنندثابتسندسه

سرشماري،ینانتیجۀدر). ,Yildiz(85 :2005نماید تائید1945ازقبلراهاسکونت آنو
:سه دسته زیر قرار گرفتندازیکیدرکردهاي منطقه

؛ثابت کنندراخودتابعیت سوريتوانستندمیکهکردهایی- 1
بیگانهعنوانبهسوریهمقاماتگردید و توسطلغوهاآنسوريتابعیتکهکردهایی- 2

؛ثبت شدند
نام گرفتند و از نشدهنامثبتعنوانبهنکردند وشرکتسرشماريدرکهکردهایی- 3

.داشتندتابعیت سوريقبالًاگرحتیتابعیت سوریه حذف گردیدند
شدند محرومتابعیت سوریهازهزار کرد150تا120بینیک روز،عرض تنهالذا در

Gunes, 2015: 3)(.
جمهوري به جایگاه رئیس-1970در سال - رهبر حزب بعث-حافظ اسدپس از اینکه

استوار بود عثهاي ناسیونالسیم عربی که بر اساس اصول حزب بسیاستسوریه دست یافت، 
اي گونههاي این کشور، بهو دیگر اقلیتکردهاسرکوب و خفقانبشدت گسترش یافت و 

- حسینامصدزمان باهمانند و همهاییهاي سوریه عملیاتبعثی. گیر افزایش یافتچشم
داد و  میانجامکردستان عراقکه در-و رئیس جمهور وقت این کشورحزب بعث عراقرهبر

1.شد را آغاز کردندنامیده می) عربی کردن منطقه(عملیات تعریب 

1. Amnesty, International, 2004
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لذا با به قدرت رسیدن حزب بعث که داراي گرایش شدید ناسیونالیسم عربی بود عالوه بر 
عربی، نگرش ضد قومیتی نیز در سوریه گسترش - کرديهاي اجتماعیتر شدن شکافعمیق

یافت و بسیاري از کردهاي سوریه ازمزایاي عادي زندگی اجتماعی محروم شدند و حتی 
در این زمان کردها در . مصادره شدقامشلیو حسکههاي کشاورزان ساکن درمناطق زمین

ود را به طور اجباري از دست شرایط کامالً دشواري قرار گرفتند و بسیاري از آنان تابعیت خ
توسط حزب بعث و در 1965اصالحات ارضی که از سالطوریکه دراین زمان بحثبه. دادند

پایۀبر. یافتگسترشعربیکمربندایجادسیاستحدتامناطق شمالی سوریه آغاز شده بود
- سوریهوترکیه- سوریهمرزطولدرنظامیقرنطینۀخطبایست یکمیسیاست جدیداین

کیلومتر10این خط قرنطینه. شددر ناحیۀ جزیرة سوریه واقع بود ایجاد میآناکثرکهعراق
اجرا اسدحافظتوسط1973سالدرجدیدسیاستاین. کیلومترطول داشت375وعرض
سوریه با ساکن در روستاهاي مناطق مرزيکردهايخانوادهازدولت سوریهابتدادر. گردید

قبالًکهسوریهداخلیمناطقدروترك کنندراشانهايکه خانهخواستراقترکیه و ع
مناطقیبهعربهايخانوادهانتقالبهشروعدولت سپس. یابنداسکاننداشتکُردجمعیت
نواحیومنطقهجمعیتیساختاروسیلهسوري بدینمقامات.بودشدهتخلیهکُردهاازکرد که

بود،کردنشینآنسابق برکهمناطقیدادند و درتغییرموثريبصورترااطراف آن
تا1973سالاز. شدساختهمهاجراعراباسکانجهتخانوار200ظرفیتباروستاهایی

هدف.شدساختهباریکهایندرروستایکچهل ورأس العین،غربکیلومتريدهاز1975
مهاجرتبراياجبار کردهاوزيدر مناطق مرترکیهوسوریهکردهايجداکردنکارایناز

).Seale, 1988: 85(بود شهرهااز روستاها به
شکاف عمیق اجتماعی بین کردها و اعراب در دوران بشار اسد نیز ادامه یافت و با وجود 
وعدة اصالحاتی که بشار در اوایل حکومت خود به مردم سوریه داد و باعث ایجاد جو 

هایی مثل کردها شد اما بعد از یک سال روال به دوران تبینی بین مردم به خصوص اقلیخوش
سابق بازگشت و باز هم فشارها بر اقلیت کرد ادامه پیدا کرد و همانند گذشته از حقوق 

.شهروندي سوریه برخوردار نشدند
سوریهشمالدرشهريقامیشلیدرفوتبالیک مسابقه،2004مارس12به عنوان مثال در

ا مردمان کرد منطقه را درگیر خودهتبعات آن تا سالکهانداختراههبحوادث راسريیک
دیرالزورازتیمیکومحلیتیمبین یککهبازیکناندرجریان این مسابقه، تشویق. کرده بود

راتیمدوهوادارانبینکه تنششدسیاسیمضامینباشعارهاییبهتبدیلشدمیبرگزار
جايبهنیروهاي امنیتیودادرويتیمدوهوادارانبینهاییيدر نهایت درگیر. دادافزایش
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سويبهشلیک گلولهبهنزاع،اینرفعبرايآبهايشیلنگوآوراشکگازازاستفاده
زخمیزیاديشماروکشتهنفر کُرد7حداقلنتیجهدرکهپرداختندمسلحغیرهواداران

عدمیاحضوربهتوجهبدونقامیشلیساکندهايکرازنفرهادهوقایعایندنبالبه. شدند
منطقهبرآرامش نسبی که بعد ازچند روزبرخالف. شدنددستگیرهادرگیريآنان درحضور

کردیادآوريسوریهمقاماتعمیقاً بهراکردمسئلهاهمیتوقایعاینشد،حکم فرما
(Gunes, Lowe , 2015: 11).

دولت تاریخ از دولت مرکزي این کشور راضی نبودند وبنابراین کردهاي سوریه به گواهی
اي برقرار نماید و سوریه هرگز نتوانسته بود با این اقلیت بزرگ کشور خود رابطۀ دوستانه

شکاف اجتماعی موجود در این بخش از ساخت جامعه را به خوبی مدیریت نماید و لذا پتانسیل 
به همین دالیل . دهاي این کشور وجود داشتشورش و قیام بر علیه دولت، همواره در بین کر

و پس از هجوم 2011مارس 15مردم و بخصوص احزاب فعال در منطقه کردستان نیز در 
هاي خارجی به سوریه که عمدتاً هم از مرزهاي شرقی و جنوبی گسترده شورشیان و ترویست

خود را در ابعاد یت این کشور اتفاق افتاد، باتوجه به آشفته شدن فضاي سیاسی جامعه، فعال
ها و روستاهاي کردستان سوریه گسترش دادند و تالش کردند که در شهرها، شهركمختلف
که در ايترین نهاد اجتماعی تودهمهم. هاي مختلف ایجاد نمایندبخشدر را ايهاي تودهتشکل

رديیا به زبان ک»جنبش اجتماعی روژاواي دمکراتیک«این ایام توسط کردها ایجاد شد 
)TEV-DEM(همچنین . گرفتمیرا دربري دیگرهااست که همچون چتري همه تشکل

فعالیت این حزبکه در واحدهاي نظامی »ك.ك.پ«کردهاي سوري هوادار حزب بخشی از
وارد کردستان ترکیه قندیل منطقهسوریه و تضعیف دولت مرکزي ازبحرانبا شروع کردندمی

مرکزي شاخۀ ۀهست. را تشکیل دادنداتحاد دمکراتیک سوریهحزبنظامیۀسوریه شده و شاخ
با ارتش ترکیه جنگیده و تجارب کافی نظامی اندوخته ك.ك.که در صفوف پنظامی حزب 

زینوند (مبدل شددر منطقهدر شرایط جدید به سرعت به یک نیروي کارآمد نظامی،بود
).1393:26لرستانی، 

توجه به شیوع بحران، تضعیف دولت مرکزي سوریه و درادامه و پس از مدت کوتاهی با 
ها و نشین به سمت حلب و دمشق، فرصت براي گروهخروج نیروهاي دولتی از مناطق کرد

اداره احزاب کردي براي تسلط بر منطقه کردستان سوریه فراهم شد که در نتیجه این موضوع، 
که با بشار اسد. قرارگرفتا، خود کردهعمالً در دست2012سالمناطق کردنشین از اواسط

ساز مواجه شده روي اپوزیسیون مسلح اسالمی با چالشی سرنوشتگسترش جنگ داخلی و پیش
یکی نیروهاي (در دو جبهه نیروهاي خود را هم زمان با درگیر شدنخواستبود و طبعاً نمی
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مصالحه بیش از پیش تضعیف کند، وارد نوعی)نیروي پیشمرگه کرداپوزیسیون و دیگري
،در این میان. گذاشتکردنشین بازمناطق ةها را براي ادارعملی با کردها شد و دست آن

، مصالحۀ موقت بیشتر اپوزیسیون اسالمی نداشتندقدرت گرفتنتمایلی به که نیروهاي کرد هم 
).1393فوالدي ،(با دولت مرکزي سوریه را پذیرفتند

سال حکومت خاندان اسد در مورد 40حداقل در مجموع عملکرد بد دولت سوریه در طول
داد، باعث شده بود درصد جمعیت این کشور را تشکیل می10اقلیت بزرگ کردي که حدود 

شکاف اجتماعی قومی فعال در این کشور که در طول تاریخ بشدت متراکم نیز شده بود لحظه 
هاي سیاسی و ارضایتیتر شده وبه حالت تخاصم تبدیل شود و موج عظیمی از نبه لحظه عمیق

.اجتماعی را در بین کردهاي سوریه ایجاد کند

یابی گروهیستیز و هویت: سطح دوم
. ها شکل گرفته استهویت جنبش، ساخته عناصري است که جنبش در مخالفت با آن

هاي رادیکال معموالً براي معرفی هویت خویش به اهداف و هاي اجتماعی و گروهجنبش
هاي مطلق و مورد قبول همگان یا بخش زیادي از زنند که از زمره ارزشگ میهایی چنآرمان

هاي رادیکال قومی دم از استقالل، برابري و برادري  و طوریکه معموالً گروهبه. جامعه است
شهریاري (زنند هاي مذهبی دم از اجراي درست و دقیق شریعت میهاي رادیکال یا جنبشگروه

گیري شکاف نقش حیاتی دارد باید بر سطح دوم که در شکلدر). 92: 1394وجزایی،
هاي در حقیقت در این سطح، شکاف. دگرستیزي، براي کسب هویت یک جنبش تأکید کرد

هاي متفاوت قومی یا مذهبی در جامعه روبه روي سطح ساخت اجتماعی فعال شده و گروه
ها هاي متفاوت این گروهف و ابزارتوان به اهدادر همین راستا نیز می. گیرندیکدیگر قرار می

عنوان نمونه هدف اصلی گروهک داعش در سوریه که توسط رهبران این گروه به. اشاره کرد
شود، استقرارحکومت اسالمی و اجراي شریعت هاي سوریه اجرا میاعالم و در برخی استان

).(Al Jazeera, 2012: 5است 
داعش در سخنرانی خود بر روي منبر سنگی رهبر گروهکابوبکر البغداديکه طوريبه

، مسلمانان را براي تشکیل حکومت اسالمی و 2012شهر موصل درسال مسجد جامع نورالدین
من براي این وظیفه «: داردبیان میرفتۀ اسالمی دعوت به قیام نموده، هویت از دست ياحیا

من بهترین در بین . امام شما باشمام، براي اینکه پیشوا و بزرگ و سنگین مورد اعتماد واقع شده
بینید باید به من کمک کنید و اگر هم در عین حال اگر شما مرا فردي الیق می. شما نیز نیستم
کنم تا زمانیکه من از خدا اطاعت می. بینید باید به من یاري رسانید تا موفق شوممرا الیق نمی
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ات خدا سرپیچی کردم دیگر نباید از من شما باید از من پیروي کنید و اگر من زمانی از دستور
مسئول هیئت شرعی گروهک داعش نیز بارها ابوعلی االنباريعالوه براین، .»اطاعت نمایید

دولت اسالمی براي احیاء هویت واقعی اسالم، انتشار توحید در زمین و از بین بردن «اعالم کرده 
ال نازل کرده، اجراي احکام شرك، اجراي قوانین حکومت و شریعت مطابق آنچه خداي متع

اسالمی با نصب قضات و حاکمان اسالمی، حفظ اصل حکومت اسالمی و دفاع از حریم آن، 
برپایی حدود و بیرون راندن دشمن، کمک به خانوادة فقرا و شهدا  به کمک همه مسلمانان 

).10: 1393زاهدي غفاري و علیزاده ،(  »وآزادي خواهان نیاز دارد
عنوان بازوي اجرایی توطئه امریکا در است که گروهک تروریستی داعش بهلذا اینگونه 

هاي وهابی عربستان نیز قرار داشت با به چالش کشیدن سوریه که تحت حمایت شدید مفتی
هویت اسالمی موجود در جامعۀ سوریه، اقدام به تحریک احساسات مسلمانان بخصوص 

نموده و به بهانۀ احیاء هویت اصیل اسالمی در مسلمانان اهل سنت دربرابر دولت علوي سوریه 
هاي ممکن زده ترین شیوهاین کشور، دست به تقابل با دولت مرکزي، آن هم با استفاده از خشن

.  است
ها به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندیشان که هدف اصلی آن(هاي رادیکال کردي گروه

ها بر تضییع در تمام این سال، )باشدد جامعه میو برخورداري از حقوق اجتماعی همانند سایر افرا
نمودند و با جمعیتی در میحقوق اجتماعی و سیاسی خود توسط دولت مرکزي سوریه تأکید 

هاي سیاسی و اجتماعی کشور ملیون نفر، خود را محق براي حضور در کلیه عرصه3تا 2حدود 
اند تا با دولت آمیز تالش داشتهاي مسالمتهها است که با شیوهها ادعا دارند سالآن. دانندمی

مرکزي وارد مذاکره شوند، اما نه تنها دولتمردان این کشور حاضر به مذاکره و اعطاي حقوق اولیه 
اند بلکه به گواهی تاریخ بارها درصدد برآمدند تا هویت کردي را در زندگی به کردها نبوده

ي جز مبارزه با دولت مرکزي این کشور براي اسوریه نابود کنند و لذا کردهاي سوریه چاره
.جلوگیري از نابودي هویت خود و کسب استقالل ندارند

سطح کالن سیاسی: سطح سوم
در این . هاي اجتماعی، سطح کالن یا همان نظام سیاسی استسومین سطح در ایجاد شکاف

سمت رادیکالیسم اشاره هاي مخالف بهتوان به نقش دولت سوریه در سوق یافتن گروهراستا می
هاي هاي رادیکال مذهبی مانند داعش و جبهه النصره و همچنین گروهدهی گروهسازمان. کرد

عربی - رادیکال قومی مانند جنبش اجتماعی روژاواي کردي اگر چه در نتیجه یک توطئه غربی
خارج شدند ها از چتر حمایتی دولتدهد که چگونه اعضاي این گروهصورت گرفت اما نشان می
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کشور سوریه از بدو استقالل . یابندهاي تندرو حضور میو براي رسیدن به اهداف خود در گروه
دچار 1963از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث درسال بویژهو 1946خود از فرانسه درسال 

این مشکالت با روي کار آمدن خاندان . مشکالت زیادي در عرصۀ سیاسی و اجتماعی بوده است
طوریکه از به).  94: 1393غفاري و علیزاده،(بیشتر و حادتر شد1970علوي اسد در ابتداي دهۀ 

سطح اول . فشار قرار گرفتسطح تحت3این زمان به بعد نظام سیاسی و اجتماعی سوریه در 
هاي مخالف دولت مرکزي سوریه همواره تبلیغات سطح داخلی بود که در آن احزاب و گروه

هاي وابسته به دانند و دست به تحریک گروهاي را علیه دولت این کشور انجام میهمنفی گسترد
هاي مخالف دولت اسد اي بودکه در آن کشورسطح دوم سطح منطقه. زدندخود برعلیه دولت می

هاي مخالف نظام علوي سوریه پیوسته ضمن حمایت از گروه... نظیر ترکیه، عربستان، قطر، اردن و 
نمودند و ها علیه دولت سوریه میلف مادي و غیرمادي اقدام به حمایت و تحریک آنبه طرق مخت

هاي بزرگ جهانی مانند امریکا، دوام و قوام المللی بود که در آن قدرتسطح سوم، سطح بین
هاي مخالف دیدند و به طور مداوم با گروهدولت اسد را در تضاد با منافع خود در سطح منطقه می

ها اعالم ارتباط برقرار نمودند و حمایت خود را از تحرکات ضد دولتی آندولت سوریه
لذا بدیهی است که همۀ فشارهاي وارده از سه سطح فوق به صورت مستقیم و . داشتندمی

هاي اجتماعی موجود در این کشور و ایجاد فاصلۀ هر چه بیشتر بین دولت و غیرمستقیم بر شکاف
تمام مطالب همهبا این ). 15: 1395ابراهیمی فر،(ی تأثیرگذار باشدهاي مخالف قومی و مذهبگروه
توانست با نرمش و تدبیر بیشتر اوضاع را به خوبی مدیریت نماید، اما گفته، دولت سوریه میپیش

و با استفاده .... ها ودرعوض ترجیح داد با بستن فضاي سیاسی کشور، نادیده گرفتن حقوق اقلیت
هاي عرصۀ ، کشور را اداره کند و چشم خود را بر روي بسیاري از واقعیتاز اهرم زور و قدرت

،سالۀ بشار اسد11سالۀ خانوادة اسد و 42،سالۀ حزب بعث48حکومت . میدانی در سوریه بست
وترمیم زابردن عوامل بحرانازبینها نتوانست یا نخواست اقدام موثري براي در تمام این سال

تر شدن ود در سوریه انجام دهد که این موضوع به مرور باعث عمیقهاي اجتماعی موجشکاف
ها منجر به سوء استفاده هاي اجتماعی در این کشور شد که در نهایت وجود همین شکافشکاف

هاي رادیکال در دشمنان بشار براي تحریک احساسات قومی مذهبی و ایجاد و تشکیل گروه
.سوریه شد
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گیرينتیجه
هاي قومی و هاي اجتماعی کشور سوریه، بخصوص شکافضمن اینکه شکافدر این نوشتار 

هاي رادیکال در این کشور نیز اشاره گیري و رشد گروهها  بر شکلمذهبی، به بررسی تاثیر آن
.گرفته شدبهره بروکزو منزاهاي اجتماعی از نظریه سه سطحی شکافه، نمود

تماعی دو شکاف قومی و مذهبی را به عنوان براساس این الگو در سطح اول؛ یعنی ساخت اج
هاي موجود در کشور سوریه مورد بررسی قرار دادیم و مشخص شد که هر ترین شکافمهم

هایی که در طول یک شکاف. شوندهاي تاریخی این کشور محسوب میدوشکاف جزء شکاف
هاي وان دخالتتهاي شدیدي شدند که علت اصلی آن را میقرن اخیر دچار تعارضات و تالطم

هاي وهابی، تسلط حزب بعث وآمیز مفتیاستعماري کشورهاي غربی، تحریکات گسترده و توطئه
جاي عقالنیت در ه شدن تعصبات شدید قومی وحزبی بخاندان علوي اسد برحکومت و جایگزین

وط ها و تعارضات در بخش شکاف مذهبی مربدراین ایام عمده درگیري. اداره امور جامعه دانست
به مسئلۀ حکومت و اداره امور کشوربه وسیلۀ اقلیت علوي و در بخش شکاف قومی مربوط به 

.وسیله دولت عربی سوریه بوده استتضییع حقوق اجتماعی کردها به
هاي یابی گروهی نیز به این موضوع اشاره شد که گروهدرسطح دوم؛ یعنی ستیز و هویت

هاي رادیکال مذهبی نیز تقالل، برابري و برادري و گروهرادیکال قومی با کوبیدن بر طبل کسب اس
زدن از حق در اختیارگرفتن حکومت و اجراي درست و دقیق شریعت، افراد مختلفی را در با دم
.هاي خود جذب و در مقابل دولت ایستادندگروه

عربی- در سومین سطح که سطح کالن سیاسی بود نیز به این نکته اشاره شد که دولت علوي
جاي تالش براي ازبین بردن ه ها و تعارضات موجود در جامعه، بسوریه باوجود اطالع از شکاف

هاي اجتماعی، اقدام به ادارة امور جامعه براساس تعصبات قومی زا وترمیم شکافعوامل بحران
سی زدن به اختالفات در نظام سیاوحزبی نمود که این نوع نگاه به جامعه پرتالطم سوریه، جز دامن

.و اجتماعی این  کشور، نتیجۀ دیگري دربر نداشت
هاي قومی و مذهبی موجود درکشور سوریه ریشه در تاریخ این الزم به ذکر است که شکاف

تر و گفته پیوسته عمیقگذشته به دالیل پیشهفت دههها در طول کشور دارد که این شکاف
سیار مهم مورد سوء استفاده امریکا و شدیدتر شد و همین موضوع به عنوان یک بستر اجتماعی ب

افکنانه خود هاي نابجا و تفرقهها توانستند با دخالتطوریکه آنبه. اش قرار گرفتايمتحدان منطقه
شده خود هاي تندرو و رادیکال به اهداف از پیش تعییندر امور داخلی سوریه، ضمن ایجاد گروه

ساخت بنابراین باید به این نکته توجه داشت که . دبراي ایجاد آشوب و بحران در سوریه دست یابن
هاي خارجی نظیر شورشیان و تروریستۀتنها پس از حمل،اجتماعی قومی و مذهبی در سوریه
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و نه مد و شرط الزمآالنصره و داعش بیشتر به شکل کنونی فعال شد و به کمک عامل بیرونی 
.بودبراي شروع بحران کافی
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