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«فدراسیون دموکراتیک سوريه شمالی» گفتگوهايی – به سرعت تعلیق شده – با رژيم
دمشق براي تصويب خودگردانی فعلی خود آغاز کرده است .اين فدراسیون که شهر
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عفرين را از دست داده ،زير تهديد ارتش ترکیه و سازمان حکومت اسالمی (داعش)
است .در عرصه داخلی ،تنش هاي بین مردمان عرب و کرد کاهش می يابد ،اما
بدگمانی متقابل همچنان باقی است.

عین عیسی ،دهکده اي کوچک و پرگردوغبار بین شهرهاي سوري کوبانی و رقه واقع شده و مرکز
اداري جديد «فدراسیون دموکراتیک سوريه شمالی» است که روژاوا نیز نامیده می شود ( .)۱خانم
الهام احمد ما را می پذيرد .اين بانوي کرد اهل عفرين رئیس هیئت اجرايی «شوراي دموکراتیک
سوريه» ( ،)CSDشاخه سیاسی «نیروهاي دموکراتیک سوريه» ( )FDSاست که سراسر شمال شرقی
سوريه را تحت کنترل دارد .او سريعا به شرح جزئیات برنامه خودگردانی اي که اين اتحاد کرد-
عرب از آن دفاع می کند می پردازد و توضیح می دهد که« :ما خواستار اين هستیم که سوريه ي
فردا دربرگیرنده مناطق خودگردان باشد .ما می خواهیم که تمرکززدايی در قانون اساسی آينده ثبت
شود» .اين بانو در ژوئیه  ۲۰۱۸در راس هیئتی براي انجام نخستین گفتگوه با رژيم بشار اسد به
دمشق رفته است.

پیش از آن ،ديداري رسمی در شهر طبقا روي داده بود که در آن سدّي برق -آبی برروي رود
فرات وجود دارد که نیاز به تعمیرات اساسی دارد .تنها رژيم بشار اسد است که می تواند تکنیسین
ها و قطعات يدکی براي تعمیر دريچه هاي سد را تامین کند .با آن که همکاري فنی بین «شوراي
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دموکراتیک سوريه» ( )CDSو سوريه امکان پذير است ،يک توافق سیاسی درحال حاضر غیر
محتمل است .خانم الهام احمد ادامه می دهد« :با شنیدن مواضع رژيم سوريه ،ما متوجه شديم که
گفتگوها براي آنها مسئله اي تاکتیکی است و هیچ تالش جدي اي براي پیش بردن آن وجود
ندارد» .به اين ترتیب ،او غیبت اپوزيسیون سوري مستقر در استانبول در اين گفتگوها را چنین
توجیه می کند که« :ما اپوزيسیون واقعی هستیم .بخش عمده گروه هاي مسلح حاضر در میدان،
بنیادگرايانی تحت حمايت ترکیه هستند .سعی در توافق با اين گروه هاي راديکال و جهادگرا براي
ما به منزله خودکشی است».

مذاکره کنندگان «شوراي دموکراتیک سوريه» بدون پیش شرط به دمشق رفتند .آقاي حکمت
حبیب ،عرب اهل قامشلی ،معاون خانم احمد و عضو هیئت توضیح می دهد که« :ما شعارهاي بزرگ
مانند "خواستار سقوط بشار اسد هستیم" سرنمی دهیم .اين نکته اي کلیدي نیست .آنچه مهم
است اين است که قانون اساسی تغییر يابد و مبناي نظام سیاسی سوريه دگرگون شود .درسوريه
نقص هاي دموکراتیک بسیاري وجود دارد .تصمیم ها در دمشق گرفته می شود و نظام وابسته به
چند خانواده است که بر کشور حکم می رانند» .بشار اسد هم دمدمی مزاج است  .او بارها و بارها
سوگند خورده که تا آخرين وجب از خاک سوريه را بازپس گیرد و در دسامبر  ،۲۰۱٧کردها را به
خیانت متهم کرده است .اين درحالی است که درآغاز ماه مه  ،۲۰۱۸او در يک بیانیه تلويزيونی
تاکید می کرد که براي گفتگو با «نیروهاي دموکراتیک سوريه» در باز است و درعین حال نهادهاي
به وجودآمده در شمال و شرق سوريه را «چهارچوب هاي موقت» توصیف کرد .در اين پايان سال،
گفتگوها بین دمشق و «شوراي دموکراتیک سوريه» تعلیق شده و در انتظار اين است که وضعیت
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متزلزل کنونی در ادلب ،شهري که رژيم سوريه درنظردارد دير يا زود از جهادگران بازپس گیرد،
روشن شود.

پس از بازپس گیري کوبانی درسال  ۲۰۱٥توسط «يگان هاي مدافع خلق» ( )YPGو «يگان هاي
مدافع زنان» ( )YPJبا کمک «حزب کارگران کرد ترکیه» ( ،)PKKکردها اين را برگزيدند که به
جاي خواست استقالل کردستان ،فدراسیون دموکراتیکی تشکیل دهند که از اشتراکی گري الهام
گرفته بود ( )۲بدون آن که مرزها را تغییر دهد .بدگمانی در جوامع عرب ،ترکمن و ...نسبت به
کردها در آن زمان زياد بود .اينها بیم از آن داشتند که کردها پس از شکست دادن «سازمان
حکومت اسالمی» (داعش) از بدرفتاري مقامات سوري نسبت به کردها انتقام بگیرند .آقاي حبیب
يادآوري می کند که« :کردها از سیاست جذب و تحلیل در رژيم بعثی رنج زيادي برده اند .به
محض آن که "نیروهاي دموکراتیک سوريه" مناطق در تصرف داعش را آزاد کردند ،ما کوشش
هاي زيادي براي برقراري اعتماد کرديم و به اين منظور کمیته هاي آشتی و شوراهايی از نمايندگان
همه ايجاد کرديم .امروز ،می توان گفت که  ٦۰درصد از اعضاي "نیروهاي دموکراتیک سوريه" از
قبايل عرب هستند» .بنابر آخرين برآوردها« ،نیروهاي دموکراتیک سوريه»  ٤۰هزار رزمنده دارد.

تا ژانويه  ،۲۰۱٧روژاوا مرکب از سه منطقه با اکثريت کرد بود :عفرين ،کوبانی و جزيره .پس از
تصرف رقه ،در اکتبر  ،۲۰۱٧و ازدست دادن عفرين در مارس  ،۲۰۱۸فدراسیون خودگردان
کردهاي کمتر و عرب هاي بیشتري دارد .اين امر اهمیت اتحادي مستحکم بین اين دو قوم را بیشتر
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می کند .حال و هواي غريب قامشلی ،مرکز ناحیه جزيره ،با محله هايی که همچنان تحت کنترل
رژيم است ،پیچیدگی وضعیت را نشان می دهد .جامعه مسیحیان آرامی ( )syriaqueبه دوگروه
حامی دمشق و پیوستن به برنامه دولت خودگردان تقسیم شده است .خانم الیزابت گاوري ،عضو
دولت خودگردان ازسوي جامعه مسیحیان آرامی و عضو هیئت مذاکره کننده ما را در دفتري
مشترک می پذيرد .او مسئله تقسیم منابع ،و به ويژه نفت که چاه هاي اصلی آن تحت کنترل دولت
خودگردان است ،را مطرح می کند« :سوريه کشوري ثروتمند است .توزيع درآمدها بايد در
مذاکرات آينده مطرح شود .ما به دمشق پیشنهاد کرده ايم که کمیته هاي دوجانبه اي براي
خدمات عمومی و سالمت و اقتصاد ايجاد شود».

اشغال عفرين توسط ترکیه؛ يک زخم

همچنین ،دولت خودگردان می بايد با مشکالتی درعرصه آموزش نیز رودررو شود .يکی از اولويت
هاي اين دولت اجراي برنامه اي آموزشی در مدارس به سه زبان عربی ،کردي و آرامی با محتواي
آموزشی جديد در دروس علوم نظري بود .آقاي موسم نبو ،آموزگار می گويد« :ما در زمینه دروس
علوم تجربی با رژيم مشکلی نداريم .اينها برنامه هايی جهان شمول است .اما ،در عرصه دروس
علوم نظري مانند تاريخ ،جامعه شناسی يا جغرافیا مشکالت زيادي داريم .جوامع غیرعرب دراين
عرصه ها غايب هستند».
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در پايان اوت  ،۲۰۱۸چند ده مسیحی آرامی در قامشلی دراعتراض به برنامه جديد مدارس
تظاهرات کردند و شعارهايی در حمايت از بشار اسد سردادند .آنها دو مدعا داشتند :به دولت
خودگردان اعتراض می کردند که کالس هاي درس به زبان آرامی در مدارس دولتی را تعطیل
کرده ،و از اين نیز ناراحت بودند که مدارک تحصیلی اي صادر کرده که در دمشق و خارج از
سوريه مورد قبول نیست .مقامات دولت خودگردان ،در مقام دفاع از خود می گويند که بیشتر
کو دکان مسیحیان آرامی در مدارس خصوصی تحصیل می کنند و به اين خاطر است که کالس ها
در مدارس دولتی بسته شده است .برخی از مدارس خصوصی که در دست کلیسا بودند به طور
موقت به خاطر رد اجراي برنامه جديد آموزشی تعطیل شدند .سرانجام توافقی حاصل شد :اين
برنامه تنها براي دوسال اول دوره ابتدايی اجرا شود .براي ديگر شاگردان کالس هاي مدارس
خصوصی ،برنامه دمشق حفظ و درنتیجه شناسايی مدرک تحصیلی تضمین می شود.

در کوبانی ،ما در يک گردهمايی در يک شهرک شرکت می کنیم .مجمعی که ساکنان يک محله
ضروري ترين مشکالت روزمره را حل و فصل می کنند .خانم هوي زورا ،يکی از ساکنان از رياکاري
برخی افراد که در فرستادن فرزندان خود به مدارس واقع در خارج از روژاوا ترديد نمی کنند ،گله
می کند« :چرا چند ثروتمند و حتی اعضاي دولت خودگردان ،فرزندان خود را در مدارس عرب
لطاقیه ،حلب يا دمشق ثبت نام می کنند ،درحالی که ديگران در اينجا به زبان کردي تحصیل می
کنند؟» .يک هفته بعد ،دولت خودگردان طی بخشنامه اي همه کارمندانی که فرزندانشان را به
مدارس رژيم سوريه می فرستادند را توبیخ کرد.
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با اين حال به نظر می آيد که توافق بین جوامع قومی درحال بهبود است و نهادهاي جديد عملکرد
مناسب دارند .در قامشلی ،آقاي حکم خالو رئیس مشترک شوراي قانونگذاري توضیح می دهد که:
« اينجا در ناحیه جزيره ،حکومت چیزي بازتوزيع نمی کرد .نظام تمرکزگراي آن هرگز جوامع قومی
و مذهبی ديگر را به حساب نیاورد .امروز ،رژيم سوريه می پندارد که می تواند به وضعیت پیش از
انقالب سال  ۲۰۱۱بازگردد اما بسیاري از عرب ها اکنون در نظام دولت خودگردان مشارکت دارند.
آنها در شوراي شهر در رقه ،طبقا ،منبج و ديرالزور حضور دارند .آنها دريافته اند که می توانند بهتر
از پیش به امور جامعه خود بپردازند».

در تل ابیض ،شهر کوچک نزديک به مرز ترکیه ،تنش مشهود است .داعش که در سال  ۲۰۱٥پس
از نبردهاي پی درپی با «نیروهاي دموکراتیک سوريه» از اين شهر بیرون رانده شد ،در آنجا پايگاهی
اجتماعی داشت .مداخله ترکیه و متحدانش تداوم دارد .به اين امر سنگینی گذشته اي دردناک نیز
افزوده می شود زيرا شهر بخشی از منطقه اي است که رژيم بعثی درسال هاي دهه  ۱٩٦۰عرب ها
را در آن مستقر کرده و از کردها مالکیت زمین هايشان را سلب کرده بود .کردها مراقب اين
هستند که خود را انتقامجو نشان ندهند .آقاي رشاد کوردو که از خانواده اش سلب مالکیت شده
بود می گويد« :هنگامی که نیروهاي دموکراتیک سوريه تل ابیض را از تصرف داعش آزاد کردند ،ما
کسی را از آن نرانديم .ما زمین هايی که  ٥۰سال پیش توسط عرب ها تصرف شده بود را پس
نگرفتیم .ما براي يافتن يک راه حل سیاسی صبر خواهیم کرد».
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يک گاراژدار دربرابر پرسش ما ابراز بدبینی می کند« :حتی اگر ما يک بهشت بسازيم ،عرب ها به
ما اعتماد نخواهند کرد .آنها فکر می کنند کردها می خواهند بر آنها سلطه يابند و ما از اين بیم
داريم که ترکیه در اينجا همان کاري را بکند که در عفرين کرد».

عفر ين ،هربار که اين نام را تلفظ می کنیم ،اشک در چشمان مخاطبانمان جمع می شود .اشغال اين
منطقه داراي اکثريت کرد براي مردم به منزله يک زخم است .در ژانويه  ،۲۰۱۸پس از مدتی
گفتگو و چانه زنی ،روسیه به ترکیه اجازه اشغال آن را داد .ائتالف تشکیل شده توسط اياالت متحده
نیز چشم ها را بست و همان نیروهاي کردي که داعش را از کوبانی و رقه رانده بودند ،در بی تفاوتی
«جامعه بین المللی» کشتار شدند.

ملغمه اي از اتحادهاي متناقض

تسلیم شدن غیرممکن است .ما درشهر منبج واقع در منتهی الیه غرب فدراسیون خودگردان توقف
می کنیم .اين شه ر که توسط ائتالف حمايت و به وسیله شوراي نظامی محلی از آن دفاع می شود و
نمونه اي از همزيستی بین جوامع است .بسیاري از اشخاص گواهی داده اند که پس از سقوط عفرين
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با کردها با خشونت رفتار شده است .درگزارشی که در ماه ژوئن  ۲۰۱۸منتشر شده« ،ديدبان حقوق
بشر» به اين امر اعتراض کرده که گروه هاي مسلح «ارتش آزاد سوريه» که توسط ترکیه حمايت
می شوند در منطقه عفرين دست به غارت ،تخريب يا دزدي دارايی هاي غیرنظامیان زده اند .آنها
جنگجويان خود و خانواده هايشان را بدون پرداخت پول به مالکان در خانه هاي آنها مستقر کرده
اند( .)٣ا ز آن زمان تاکنون ،سازمان ديدبان حقوق بشر همچنان در انتظار دريافت مجوز از ترکیه
براي تداوم تحقیق میدانی خود است.

سوريه امروز ملغمه اي از اتحادهاي متناقض است .کردهاي عفرين ،در غرب فرات توسط روسیه
محافظت می شدند که حاال آنها را رها کرده است .کردهاي شرق فرات در منبج امروز توسط
ائتالف تحت رهبري اياالت متحده و فرانسه محافظت می شوند .اما تا کِی ؟ در محل ،مردم
معتقدند که به هرصورت حمايت هوايی بین المللی ضروري است زيرا بدون آن ارتش هاي ترکیه يا
سوريه می توانند بدون زحمت «فدراسیون دموکراتیک» شکننده را زير پا له کنند .اما به چه قیمتی
؟ براي داشتن يک پاسخ ،می بايد به ديدار «حزب کارگران کرد ترکیه» ( ،)PKKکه ترکیه دشمن
خونی آن است ،برويم که به نظر برخی از ناظران «سرنخ بازي کردها در سوريه را در دست دارد».

از رودخانه دجله ،مرز بین سوريه و عراق ،با يک قايق کوچک می گذريم و از شمال عراق تا قنديل
که رشته کوه هايی است که مواضع نیروهاي «حزب کارگران کرد ترکیه» ( )PKKدر آن قرار دارد
عبور می کنیم .در آنجا با آقاي رضا آلتون ديدار می کنیم .نخستین بار است که پس از قتل از
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پیش طراحی شده مام ذکی ،فرمانده ايزدي حزب توسط يک موشک ترکیه در ماه اوت  ،۲۰۱۸يک
مسئول بلندپايه حزب کارگران کرد ترکیه با روزنامه نگاران گفتگو می کند .در تمام مدت مصاحبه
صداي يک پهپاد نامريی برفراز سرمان شنیده می شد .آقاي آلتون درزير شاخ و برگ درختان
مصمم و تزلزل ناپذير به نظر می رسید« :امروز در همه جا تناقض وجود دارد .در ابتدا ،آمريکايی
ها قصد راهبردي براي حمايت از "نیروهاي دموکراتیک سوريه" نداشتند .کردها به خوبی می دانند
که اياالت متحده حکومتی امپريالیست است؛ اما ما ناگزيريم اين رابطه تضادآمیز را حفظ کنیم زيرا
بقايمان در گرو آن است» و افزودن اين که اخیرا واشنگتن براي سر رهبران حزب کارگران کرد
ترکیه جايزه تعیین کرده ،به خوبی شکنندگی اين اتحاد را نشان می دهد .بازي هاي قدرت و
رودررويی هاي قدرت هاي بزرگ با شدت در قلمرو سوريه جريان دارد...
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