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آیا تغییر ساختاری در تاریخ علویان ترکیه و علویان سووریه ر ددد دسو
دین پرسشی دس

که در دین مقالوه رور آن متکرکوی مویشووی توا شوتا

وا و

تفاوت ای دین دو گرو رد تحلیل کنی .
دز دودیل قرن ریست تتعیض ای قدی در دور دمپردتوری عثکانی علیه دین دو
گرو دقلی

پایان یاف

و سیاس

ککوا آتواتورد در ترکیوه و نیوی فردنسوه در

سوریه ،در ا رد ره روی علویان در دین دو جامعه گشود ،ره گونهدی که ر یو
تودنستند آثار پایددری رر جودمع خود رگذدرند .تأثیردت سیاسی دین دو گورو در
 رخشهایی قارل توجه دز دین مقاله ،ره وضعی

علویان ترکیه و علویان سوریه در چند د ة
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خال

فتاد سا دخیر ره طور چش گیوری دفویدیش یافتوه دسو  .تغییور شوردی

دقتصادی و دجتکاعی مستلیم ررجسته شدن درد موقعی

ای جدید آنان رود ،ره

طوری که دین تغییردت پاسخی محسوب میشد ره گسترش و توسعه جودمع آنها
نست

ره دیگر گرو ا در ترکیه و سوریه؛ عودملی که

دیجواری و و سولتی

رود.

واژههاي كليدي :علويان سوريه ،علويان تركيه ،هويت فرهنگي ،نو اصالحگرا.
پيشينه علويان تركيه و علويان سوريه

فرضيههای متفاوت دربارۀ خاستگاه اين دو گروه به شرح زير است:
علويان تركيه عموماً خاستگاه خود را به صوورت نودادی و بور اسوای گوويب و زبوان
مادریشان به قبايل ترک يا كرد نسبت ميدهند؛ چنانکه علويان سوريه نيز خاستگاه خوود
را به يک نداد قبيلهای عرب نسبت ميدهند .زبان تركي علويان تركيه بدين معناسوت كوه
خاستگاه فرقهای آنها ريشه در يک محيط اسالمي  -تركي خالص با رهبران مذهبي ترک
دارد و نه محيط مذهبي و ارزشي ديگر؛ بنابراين هرگونوه یيونود امتموالي بوين علويوان در
تركيه و علويان در سوريه به طور كامل و طبيعي ممتنع است.
اين دو فرقه ،همانند هر گروه يا فرقه مذهبي ديگر ،باورها و عقايد خودشان را بر یايو
اساطير بومي متعلق به خود بنا كردهاند كه از ديودگاه موذهبي محتور و مقودی هسوتند.
عالوه بر روايات و اساطير مذهبي كوه اعتبوار و مشوروعيت خوود را دارنود ،ديگور عناصور
تاريخي نيز به عنوان عوامل اقتصادی  -اجتماعي مکمل ،دارای اعتبار ميباشوند .رويکورد
اين مقاله بر مبنای نتايج و دستاوردهای روش تحقيق بررسي مقايسهای تجربي اقتصادی
 -اجتماعي است.
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فتح و اسالمی شدن آناتولی و منطقه جبل انصاريه

ممله قبايل ترک به آناتولي 1در یي نبرد مالزگرد در  2012آغاز شد؛ نبردی كوه در
آن رومانوی اول امپراتور بيوزان

اسويرگرديد و راه بورای مهواجرت انبووه و تتييورات در

منطقه باز شد .اينها همان مردمان «اغوز» بودند كه تا كنون سلطنت سلجوقي را در ايوران
و عراق ايجاد كرده بودند؛ همان طور كه اندكي بعد دولت و جامعه سلجوقي ديگوری را در
آناتولي ايجاد كردند .آنان در گروههای كوچک سرباز كه «غازی» ناميده مويشوود تحوت
رهبری رهبران مقدی صوفي (باباها) سازماندهي ميشدند.

2

جمعيت مسيحي غالباً يوناني ،ارمني ،گرجي و سوری كه تا اين زمان بور ارور مموالت
قبلي كاهب يافته بود ،بعد از آن نيز بر ارر جنگ و مهاجرت و يا تشور بوه ديون اسوال
شمارشان كاهب يافت 3.صوفي ها در طول دولت سلجوقي نقب مهمي داشوتند .اعاوای
ملقات مختلف صوفي مانند قلندريه و رفاعيه از آسيای ميانوه و شورق ايوران بوه آنواتولي
مهاجرت مي كردند؛ گروههای ديگر نيز بر ارر ممالت متول به سوی غرب رانده شدند .بوا
مهاجرت مردمان ترک ،رهبری باباهای صوفي تثبيت ميشد .آنها اقامتگاههای خوود را در
منطقه سکونت جديد تأسي

كردند و كوشيدند تا آنها را به بهره برداری برسانند .تکيههوا

و تربيت خانهها بنا شدند و باغها كشت شدند و موداری توسوعه يافتنود .آنهوا بورای رفواه
مسافران تدارک مي ديدند و نيز در نزاعهای بين قبايل ميانجيگری ميكردند.
صوفيان روستايي يک رفتار یر تسامحي با مسيحيان در یيب گرفتند و ارتباط يونانيها
و ارمنيها را با اسال تسهيل كردند .در آناتولي ماجي بکتواش بسويار تکوريي مويشود .او
قرائتي از اسال را تبليغ ميكرد كه تركيب باورهای شيعي و سني و آداب ديني اسوالمي و
مسيحيت بود.

4

تبليتات اسالمي برای جماعت مسيحي مأيوی كه شکست خود را نشانهای از مجازات
الهي يا یايان تاريخ ميدانستند ،جذاب مينمود .اندكي بعد مردان مقدی مسلمان بوا ارائوه
اسال در قالب تركيبي از باورهوای اديوان مسويحي و اسوال موورد اقبوال قورار گرفتنود.
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مکانهای مقدی مسيحيت را در اختيار گرفتند .مسيح نيز مورد امترا و تکريي مسولمانان
بود؛ اما اغلب خودِ مسيحيان ی

از تشر به اسال  ،عقايود و آداب مسويحي را نکووهب

ميكردند .غسل تعميد ،تقدي

سنتها ،عيدیاک و اعتقاد بوه شوفاعت مو رر كليسواها ،از

عقايد مسيحيت ،در اسال اين جماعتها گنجانده شد.

5

بدين ترتيب ريشههای علویگری بايد در محيطي همچون منطقه آناتولي جسوتوجوو
شود كه در آن يک فرايند آميختگي بين جوامع مسيحيِ رها شده و قبايل ترک يوا كوردی
كه گونه متفاوتي از اسال صوفيانه را یذيرفته بودند ،رخ داد.
علويان در سوريه معموالً نصيريه 6ناميده ميشوند كه تا كنون فرقه خوود را در خوالل
ده قرن در جبل انصاريه نزديک الذقيه تثبيت كردهاند .عقايد ینهاني آنها تركيبي از عناصر
اعتقادی باستاني سوريه يا بتیرستي (به ويده عبادت عناصر سه گانه خورشيد ،ماه و ستاره
يا آسمان) كه امتماالً از تثليت مسيحي تأرير گرفته ،توصيف ميشود؛ چنانکه كه از مراسي
و جشن های مختلف مسيحي و نيز تا مودود زيوادی عقايود تجلوي يافتوه در آيوين شويعه
اسماعيليه ،كه از اما علي یسرعمو و داماد یيامبر و سولمان فارسوي يکوي از اصوحاب
ايراني یيامبر یيروی ميكنند ،متأرر است.
علويان قرنها بردگان بدون زمين و غالمان و كارگران كشاورز مالكان و زموين داران
مسيحي يا سني شهری بودند .علويان به سبب گرايب موذهبي و ارتجواع فرهنگوي شوان
مورد نفرت اكثريت سني بودند .ابن تيميه ،فقيه برجسته سني ،فتووايي در قورن چهواردهي
ميالدی صادر كرد كه بر اسای آن علويان ،كوافرتر از يهوديوان ،مسويحيان و بسوياری از
بتیرستان هستند و همين فتوا جنگي را بر ضد آنها برای رضای خدا به راه انداخت.

7

علويان نه تنها در زمينه های مذهبي آزار ديدنود ،بلکوه نودادی بوه مسواب آمدنود كوه
مستحق هيچ لطف و ترمي و ممايتي نيستند .آنها به اسارت برده شده و فروخته ميشدند.
در خالل آخرين سال های ماكميت عثماني ،شرايط اقتصادی آنان به شدت زوال يافت ،به
گونهای كه غالباً دختران خود را به مرد شهرنشين و بيشتر به خاندانهای مسلمان سوني
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ميفروختند و يا اجاره ميدادند.
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8

دوران حاكميت عثمانی

به مدت یانزده قرن بيب از نود درصد جمعيت آناتولي مسولمان بودنود .در مقايسوه بوا
دورۀ قبل از شروع مهاجرت تركان كه در آن دوره غالباً مسويحي بودنود .بسوياری از ايون
تتييرات آنچنان كه قبالً ذكر شد ،به علت مهاجرت انبوه جمعيت مسلمان بود؛ اموا بخوب
مهي ديگر آن به سبب تتيير مذهب مسيحيان به اسال بود .اين تتييور ديونهوا بوه طوور
بنيادين به شکست مسيحيت آناتولي بر ميگردد كه در خوالل تاوعيف دولوت بيوزان
كليسای ارتدوك

و

يونان و اضمحالل جامعه آناتولي در مواجهه با مهاجرت تركان رخ داد.

در اواخر قرون چهارده و یانزده ،تركان ،اسوقفهوا و فرمانوداران را از مقاماتشوان خلوع
كردند .عايدات و داراييهای كليسا را مصادره نمودند .بيمارستانها ،مداری ،نوانخانوههوا و
ديرها را تخريب يا تعطيل كردند و جمعيت مسيحي آنواتولي را بودون رهبوری و خودمات
اجتماعي رها نمودند .باقي مانده رومانيوان مسويحي نيوز تحوت ماكميوت تركوان درگيور
نزاعهای دروني شدند ،به گونهای كه در آينده اين امر فقط به تاعيف م سسات مسويحي
منتهي ميشد.

9

در خالل دوران عثماني ،علويان تحت تبعيض قرار داشتند .كشتارهای دورهای علويوان
تا قرن شانزدهي ربت شده است؛ 10البته بيشترين اقدامات عليه علويان را نمايندگان جريان
بکتاشي همراه با ينيچری انجا ميدادنود توا زموانيكوه سوازمان مزبوور از بوين رفوت و
مامحل گرديد 11.علويان همچنين از سازمانهوای ناوامي و نيوز مشواغل اداری اخورا
ميشدند.

هويت فرهنگی ملّی :ترک ،عرب يا كرد

علويان از يک گروه هي نداد نيستند؛ چنانکه قبالً گفته شد ،آنها شوکا هوای زبواني و
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ارزشي دارند .چهار گروه زباني مختلف در ميان آنها يافت مويشوود :تركوي ،عربوي ،زازا و
كرمانجي كه دو تای آخری جزو ساختار زباني فارسي و كردی هستند 12.هويت ،عميقواً بوا
زبان مادری هر گروه یيوند خورده است .اين واقعيت ،فقدان كامل همکواری يوا ارتباطوات
همه جانبه را در یي دارد.
درباره شمار جمعيت علويان اختال نار هست .بسياری از منابع علوی ادعا مويكننود
كه آنها بيب از چهل درصد جمعيت تركيه را تشوکيل مويدهنود؛ در موالي كوه بواالترين
تخمينهای علمي ،نسبت آنها را در مدود بيست درصد برآورد مويكنود 13.در اوايول دهوه
 2990آنان جمعيت خود را بيست ميليون نفر اعال كردند 14.ساير منابع گفتند كوه بويب
از یانزده ميليون نيستند .به هر مال اين به وضوح نشان ميدهد كه شومار تركوان علووی
نسبت به اواسط ده  2930زماني كه بين سه تا هشت ميليون نفر تخمين زده ميشودند
رشد كرده است .علويان كرد مدود  13درصد كردهای تركيه ( 2/3تا دو ميليون نفر) 15را
تشکيل ميدهند .به عالوه تركيه مدود يک ميليون علوی عرب (نصويری) دارد .بيشوترين
آنها كه در استان هتای يا الکساندريه زندگي ميكنند نصيری هستند و یيوندهای خودشان
را با علويان سوريه مفظ كردهاند.

16

علويان تركيه آنچنان كه قبالً ذكر شد ،خود را به هيچ عنوان با علويوان سووريه یيونود
نميزنند ،اگر چه هر دو ،تا مدودی با ی

زمينههای تاريخي مشترک كه از مسويحيت بوه

گونهای خاص از اسال تتيير دين دادهاند ،یيوند دارند و آن را مفظ كوردهانود .نمونوههوای
مهي سنتهای مسيحي مانند عيدیاک ،شرب خمر يا عد ساخت مسوجد ،از ايون جملوه
است .به نار مي رسد هويت آنها به نوعي عميقاً به هوي یيونود خوورده اسوت .لئویليتيوک
محيط قبايلي آنان با ی

زمينههای عربي ،تركي يا كردی كه از آن سرچشمه گرفتوهانود،

به عنوان عوامل متمايز كننده و جداكننده عمل ميكند .اين رفتارها در تركيب بوا اسوتفاده
از تقيه  -يک اصطالح اسالمي معادل ینهان كاری در رفتارهای موذهبي تحوت اجبوار يوا
ظلي -17قرارميگيرد.
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نصيریها مدود دوازده تا یانزده درصد جمعيت سوريه را تشکيل مويدهنود 18.چنانکوه
ذكر شد ،فرقه مذهبي آنها در خالل قرن دهي در جبال انصاريه نزديک شهر الذقيه شوکل
گرفت .اينجا هنوز هي منطقه اصلي آنهاست؛ اگر چه فرايند شهرنشيني به عوالوه افوزايب
شمار علويان در درون شبکههای تصميي گيری سياسي و ناامي در ماوور آنهوا در سواير
مناطق و به ويده در دمشق م رر بوده است.
مدود يک ميليون علوی عرب زبان نيز در تركيه هستند كه غالباً در داخل يوا نزديکوي
استان هتای يا الکساندريه [اسکندريه] زندگي ميكنند .شايان ذكور اسوت تركيوه در يوک
توافقنامه در سال  2912با فرانسه یذيرفت كه فرانسه سراسر سوريه را بور اسوای قوانون
ملّت تحت قيموميت بگيرد .استان سنجک ( )Sanjakدر ازای امتيازات گسترده به جمعيت
كثير ترک آن تحت ماكميت اداری قيي [ فرانسه] قرار گرفت .فرانسه در  2983یيشونهاد
اعطای استقالل به سوريه را مطرح كرد كه شامل سنجک نيز ميشد .آنکارا واكنب منفي
نشان داد و در  2989استقالل مزبور رسماً مشروط به همکاری بوا تركيوه شود .یرسشوي
هنوز محل مناقشه بود .اينکه در  2989كدا يک از دوگروه تركان يا اعراب اكثريوتِ ]در
استان مزبور[هستند؟ 19كل جمعيت  110/000نفر بود 89 .درصد عرب سني 3 ،درصود
مسيحي و بقيه كرد ،قفقازی و يهودی بودند.
اكثر رعايای فرودست ،علويان عرب زباني بودنود كوه طبقوه اسوتثمار شودۀ بوه دسوت
مالکان سنيِ ترک معرفي ميشدند .هنگامي كه سنجک به تركيه بازگردانده شد ،بسوياری
از آنها آنجا را ترک كردند به طوری كه یو

از دو مواه مودود ینجواه هوزار یناهنوده وارد

سوريه شدند .اينها غير از مدود ده هزار علوی نصيری یناهنده بودند.

20

چگونگی توسعه جايگاه علويان در تركيه
كمال آتاتورک و سکوالريسم

كمال آتا تورک فرايند سکوالريزاسيون در كشور را به شدت یويگيوری مويكورد ،كوه
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شامل براندازی ناا خالفت نيز ميشد؛ نهادی كوه در كواركرد اسوالمياش نمواد اقتودار
معنوی سلطان بود؛ اقتداری كه در ارتباط با مسلمانان تعريف مي شد.
ناا صوفيان يا درويشان غيرسنتي اما یرقدرت را نيز آتاتورک سوركوب كورد و ناوا
آموزشي ديني محلي را برچيد .همزمان با سکوالريستهای عقيدتي و نخبگان مدرنيسوت
شهری ،رليي آتاتورک تالش كرد كه م سسات اسالمي را كه دولت و موذهب را بوه هوي
یيوند ميدادند نابود كند.
گرچه آتاتورک موفق شد اين اطمينان را ايجاد نمايد كه اسال نميتواند در فرايندهای
سياسي به كار گرفته شود تا بدين ترتيب موقعيت و اصالمات او در طول دوران مياتب به
خطر نيفتد ،اما اسال محو نشد ،بلکه با اجبار ،خاموش و غيرفعال گرديد .ناا های مذهبي
نابود نشدند ،بلکه فقوط زيور زمينوي شودند .در ميوان نااميوان ،ديووانسواالران و بيشوتر
شهرنشينان ،اصالمات تأريرات گستردهای داشوت؛ اموا در ميوان كشواورزان روسوتايي يوا
روستاييان تازه مهاجر به شهرهای بزرگ اينگونه نبود 21.برای نخستين بوار تركوان علووی
فرصتي يافتند تا موقعيت خود را در جامعه بهبود بخشند و به اندازه زيوادی موورد ممايوت
آتاتورک واقع شدند .نابود سازی تموا م سسوات مسولمانان سوني و جداسوازی نهادهوای
مذهبي آنان از مکومت ،رسماً جايگاهي برابر با اهل سنت به علويان داد .گرچه علويان نيز
نهادهای مذهبي خود يعني تکايا را توقيف شده ديدند 22،اما موضوع ممايوتگرانوه آنهوا از
دولت وجه غالب داشت؛ ضمن اينکه با به كوارگيری تقيوه توانسوتند در خفوا يوک علووی
راستين باشند  -كما اينکه دربارۀ نصيریها هي اينگونه بود .همچنين به دليل نوع روابط با
ارامنه ،ممايت از علويان كرد در مناطق سکونتشان بسيار مهوي بوود؛ چنانکوه در 2923
اتفاق افتاد 23.در خالل شورش كردهوای تركيوه در  ،2913علويوان كورد بوه شودت بوه
شورشيان سني(كرد) ممله كردند .اين مسئله ،دو وجهي بودن شورش را مويتوانود توجيوه
كند .اگر چه هد رهبری شورش ،خود مختواری يوا متوي اسوتقالل كردسوتان بوود ،اموا
گروهها و دستههای شورشي بر اسای انگيزههای مذهبي عمل ميكردنود و مويخواسوتند
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ناا قديمي خالفت را باز گردانند؛ مال آنکوه علويوان كورد بوه دليول تعصوبات شوديد و
ريشهدار اهل سنت عليه آنها ،تمايالت سکوالريستي جمهوری را ترجيح ميدادند.

24

جناح چپ و علويان و تهديد گروههای راستگرا در خالل دهههای  0691و 0691

در یي جنگ جهاني دو و تشکيل ناا چند مزبي در تركيه سياستها نيز تتيير كورد
و ديکتاتوری كماليستي با ليبراليسي جايگزين شد .مزب دموكراتيک( )DPكوه در 2930
قدرت را به دست گرفت ،برنامهاش خصوصي سازی م سسات اقتصادی دولتي بود .هود
نهايي اين بود كه تركيه در يک دورۀ زماني كوتاه به يک آمريکای كوچک تبديل شود كه
البته اين برنامه شکست خورد .سبب آن نيز یايين بودن شديد ذخواير [موالي] ،محودوديت
رشد ارزش اعتبارات و مساعدتهای خارجي ،فقدان تجارب اداری بورای موديريت اقتصواد
آزاد و ناتواني مهار رشد فزاينده تور بود .اين فرايندها از آن زمان تقريباً هر ده سال يکبوار
تکرار شده است كه معموالً به بيرباتي اقتصادی ،توسعه بيربواتي سياسوي و ظهوور يوک
سلسله بحرانهای مکومتي و در نهايت كودتای ارتب منتهوي مويشوود 25.در طوي ايون
تحوالت ،كشمکب و درگيری ميان چپگراها و راستگراها و نيز ميان علويان و سنيهوا
به شدت افزايب مييابد .به هر مال نقب رهبران ناامي تركيه تا  2932يعني زماني كه
ماده  222قانون اساسي برای ايجاد شورای امنيت ملي تصويب شد ،یذيرفته شوده بوود.

26

لنرالها عموماً بصورت سنتي به امزاب راست ميانه متمايل بودند (مانند موزب عودالت jp

به رهبری سليمان دميرل) .اين امزاب دارای يک برنامه یيشبرد اقتصاد و سورمايهداری در
تركيه علي رغي مخالفت گروههای محافاه كار سنتي بودند؛ البته امزاب مذكور با گروههوا
و امزاب سوسياليست (مانند مزب كارگران تركيه  )wptكه گرايبهای علوی را هدايت و
مديريت ميكردند ،خصومت بيشتری داشتند .در آغاز لنرالها از مزب جمهوریخواه خلوق
( )RPPممايت ميكردند كه ميراث آتاتورک بود؛ اما در  2911آنوان موردد شودند ،زيورا
مزب مزبور در جهت دمکراسي اجتماعي و سياسوت خوارجي بوا اسوتقالل بيشوتر مركوت
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ميكرد كه با تمايالت لنرالها و نيز اعاای ناتو مخالف بود .چهوره RPPتحوت رهبوری
جانشين آتاتورک ،سرهنگ اينونو در اواخر دهه  2910تا مدودی با چپ گرايان علووی و
جدايي طلبان كرد شناخته ميشد .همزمان مزب دميرل یيوندش را با مبوارزان بنيوادگرای
سني و نيز گروههای راستگرا مانند انجمنها و اتحاديوههوای یلوي
ميداد.

و معلموان افوزايب

27

در خالل دهه  2910تروريسي در تركيه افزايب شديدی يافت .ممالت متعوددی بوه
جامعه علويان صورت یذيرفت .علويان همانطور كه قبالً ذكر شد ،اغلوب از سکوالريسوي
ممايت ميكردند؛ بدين ترتيب به ائوتال بوزرگ موزب جمهوريخوواه خلوق ( )RPPرأی
دادند .آنان مورد هد اعاای مزب ملّي گرای افراطي يعني گرگهوای خاكسوتری قورار
گرفتند كه آنها را كمونيست قلمداد ميكردند .بيشترين ممالت در سال  2913در مناطق
ملطيه ،سيوای و بينگول رخ داد 28.بولنت اجويت ،نخست وزير وقوت ،از ماميوان علويوان
بود[ 29.با اين مال] خشونت فرقهای عليه علويان ادامه يافت كه بوزرگتورين آنهوا مملوه
لوئيه  2930در قر بود .در سپتامبر همين سال ارتب يکبوار ديگور قودرت را بوه دسوت
گرفت.

30

مهيترين موفقيت مزب نئوفاشيست و ملويگورای ( )NAPدر خوالل دهوه ، 2910
بهره برداری از يوک ايودئولولی خشون و سرسوخت برضود دشومنان داخلوي موسوو بوه
كمونيستها بود كه معادل كردها و علویها قرار موي گرفوت .بيانيوههوای ايون موزب از
تأسي

« يک تركيه بزرگ كه يکبار ديگر كل جهان را تحت سيطره خود داشوته باشود»

سخن ميگفت و اينکه مزب( )NAPدولت ملّي را از وجود همه اقليتها یاكسازی خواهود
كرد .ترک گرايي و خشونت مزب عليه اقليتها در آغاز يک موضوع تاكتيکي بود؛ چنانکوه
در مناطق دارای بافت فرقهای و قومي متفاوت ماننود كردهوا و علوویهوا ،ايون گوروههوا
مهيترين دشمنان بعد از كمونيسي قلمداد ميشدند ،همزمان گروههای فقير و تحت فشوار
در جامعه تركان سني عليه صامبان امتيازات ويده تحريک ميشدند.
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122

كردهای علوی و بسيج سياسی

خاستگاه كردهای علوی در تركيه تفاوتهای بسوياری دارد .موذهب علووی در مركوز
آناتولي بسيار قوی است ،به ويده درمنطقه درسيي ،مشتركات فراوان ميان زازاها و علویها
ابها دربارۀ يک ارتباط ويده ميان آنها را ايجاد ميكند 32.روابط ميان سنيهوا و كردهوای
علوی از زمان درگيريهای شيعي  -سني در آناتولي در قرن شانزدهي خصمانه بوده اسوت؛
چنانکه یيبتر ذكر شد ،در خالل قيا كردستان عليه كمونيستها در ،2910علويان جودا
شدند و اعال بيطرفي كردند .از يک سو شماری از قبايل و رهبران علووی از ايوده خوود
مختاری يا متي استقالل كردستان ممايت ميكردند؛ از ديگر سو اكثر علويان به سنيها و
مقاصد آنها اعتماد نداشتند .برای بسياری از سنيها اعاده خالفوت يوک موضووع محووری
بود

33

در خالل دهه  2930ماشيه نشينان كرد به دل مامي اسال تبديل شدند؛ يک محويط
خشن و خطرناک برای سکوالرهای چپگرای تندرو .كردهای علووی نيوز از ايون شورايط
ومشت داشتند .اكثر كردهای سني نسبت به تركان سني امسای قرابت بيشتری داشتند تا
كردهای علوی.

34

در اواخر دهه  2920و اوايل دهه  2930شمار زيادی درجامعه تركيه به بازگشت بوه
تعاليي سنتي متمايل شدند .بدين ترتيب واضح گرديد كوه امساسوات موذهبي بوين مورد
هرگز تاعيف نميشود ،بلکه تا مدودی تعاليي عمومي به ويده در كالن شهرها تنزل كرده
بود .يک رخداد مهي در اميای اسال تصميي به بازگشت آموزشهای مذهبي بوه موداری
در اواخر دهه  2920بود .جريانهای صوفي نيز در سالهای بعد از  2930اجوازه يافتنود
فعاليتهای خود را از سر بگيرند.

35

در  2932هنگامي كه قانون اساسي تركيه برای اولين بار اجازه تشوکيل يوک موزب
سوسياليست را داد ،مزب كارگران تركيه ( )TWPبه وجود آمد .كردها وعلوویهوا هسوت
اصلي اين مزب را در اواخر دهه  2930تشکيل ميدادند .بسوياری بوه سوبب درخواسوت
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مالکيت زمين و كنترل طبقه مالکان بزرگ ،به مزب جذب شده بودند و عوده ای هوي بوه
سبب عقايد چپ گرايانه جذب اين مزب شدند .مسئله كردستان را نيز مزب مزبور برجسته
كرد[ .در نهايت] اين مزب در سال  2912غيرقانوني اعال شد.

36

تقابل خصمانه در درون جامعه تركيه در اواخر ده  2910و نيمه اول سال  2930در
قالب درگيری راستگراها عليه چپگراها ،تركان عليه كردها ،سنيها عليوه هور دو گوروه
كرد و علوی بروز يافت .در چنين اوضاعي در سال  2912عبداهلل اوجواالن يوک جنوبب
آزادیبخب ملي كردی را به راه انداخت كه بر یايه ماركسيسي و لنينيسي شکل گرفته بود.
او همانند همراهانب قبالً در آنکارا دانشجو بود .اينان اعاای گروههای مختلف جناح چپ
بودند كه ی

زمينههای علوی و كردی مشترک هي داشوتند .آنهوا بوه هموه شوبکههوای

گروههای چوپ تركيوه كموک مويكردنود و در  2913بوه قصود تأسوي

تشوکيالت در

شهرهای اورفه ،االزيغ ،مرعب و ديگر نقاط كردنشين بوه ايون منواطق بواز گشوتند .ايون
سرآغاز شکلگيری مزب كارگران كردستان ( )PKKبود .دشمنان  PKKعبارت بودنود از
فاشيستها ،كارگزاران دولت و ماميان آنها ،چپهوای تركيوه كوه مسوئله كوردی را ذيول
انقالب چپگرايي قرار مي دادند و طبقوه مالكوان اسوتثمار كننوده كورد .آنهوا در 2932
نخستين ممالت خودشان را عليه نيروهای تركيه در منطقه كردنشين آغاز كردنود 37.از آن
ی

تقابلها ادامه داشته و شدت آن افزايب يافته اسوت .بسوياری از علوویهوای كورد از

مزب خادمان خلق كرد( )HEPممايت ميكردند .اين مزب را اعاای كرد سابق یارلمان
كه از مزب مرد گرای سوسيال دمکرات ( )SHPاخرا شده بودند ،تشکيل داده بودنود.
HEPدر سال  2998تعطيل شد و در یي آن شماری از نماينودگان موزب موذكور گوروه
جديدی به نا مزب دمکراسي ( )DEPتشکيل دادند .در رقابتهوای انتخابواتي محلوي در
ماری  DEP ،2992به سبب ترور اعاای مزب ،مموالت بوا بموب بوه مراكوز و ادارات
شاخه های مزب و دستگيری اكثر اعاايب رسماً عقب نشيني و كناره گيری كورد .موزب
جديد كردی ديگری به نا مزب دمکراسي خلق ( )HADEPتشکيل شد.

38
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وضعيت نشان ميدهد كه علویهای كرد به نسبت دهوه  2930و  ،2910در دهوه
 2990از همتايان ترک خود و امزاب و سازمانهای آنها فاصله بيشتری گرفتند.
جريان نو اسالمگرا

اميای عمومي و تقويت اسال در دهه  2930بسيار آشکار بود .آموزشهوای موذهبي
در مداری ابتدايي و متوسطه به موجب قانون سال  2931اجباری شد .در خالل اين دهه
شمار طلبههای مداری قرآني از مدود  33300نفر به بويب از  233000نفور افوزايب
يافت .اين مداری را اداره امور مذهبي مديريت و تأمين بودجه ميكرد .مداری مزبور يک
برنامهريزی كامل آموزشهای مذهبي داشتند و به روی دانبآموزان ی

از مقطع ابتدايي

باز بودند .اداره مزبور یيب از  2930دارای بيست كارمند بود ،در یايوان دهوه 2930ايون
رقي به  313نفر افزايب يافت .در طول دهه  2930و اوايل دهه  2990مودود 2300
مسجد جديد در هر سال ساخته شد و از  2919تا  2939اعاوای اداره مزبوور از مودود
ینجاههزار به تقريباً  33000افزايب يافت .ساخت مسجد از طريق تركيبي از درآمودهای
خصوصي و عمومي تا آخر دهه  2930و دهه  2990ادامه يافت.

39

شورای امنيت ملي تركيه تصور ميكرد كه اسال مويتوانود عامول ومودت در جهوت
تاعيف جريان چپ و یلي بين ترکها و كردها باشد؛ و لذا اين نگاه و برداشت از [كواركرد
اسال ] را دولت مزب ما ميهن به رهبری توركووت اوزال یوذيرفت؛ اموا چنوين سياسوتي
نتيجه عک

داد و تحرک علويان شديدتر از گذشته شد.

موارد متعدد تنب و رويارويي بين شورشيان مسلمان سني و علویهوا در خوالل دهوه
 2990رخ داد .يک مورد شايان ذكر از اين تنبها به مادره سيوای مشهور است كوه در
آن شورشيان مسلمان سني تالش كردند كه شركت كنندگان در يوک هموايب فرهنگوي
علوی را شب هنگا  ،در هتلشان به آتب كشيده و بکشند.
در دسامبر  2993مزب اسال گرای رفاه ( )RPدر انتخابات عموومي بوا آرای بوااليي
یيروز شد و اميد به ماور يک اسال گرا در دولت افوزايب يافوت .در انتخابوات شووراهای
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شهر و شهرداریها در  2992بسياری از شهرهای بزرگ تركيه از جمله بزرگتورين آنهوا
استانبول و آنکارا شهرداران مزب رفاه را برگزيدند .سکوالرها شامل علویها و نيز اتحاديه
ارویا و آمريکا نگران شدند .گويي از طريق مزب رفاه و رهبر آن نجيالدين اربکوان ،دروازه
ارویا در اختيار اسال گراها قرار گرفته بود.

40

تظاهرات گسترده برای دفاع از قانون اساسی

در خالل دهه  2990چندين تااهرات گسترده با شعار دفاع از قانون اساسي بریا شود
كه تأكيد ويده آنها بر اصل سکوالريسي بود .سکوالرها و از جمله علوویهوا از جريوان نوو
اسال گرا امسای خطر ميكردند .نگراني آنها بوه محودوديت آزادیهوای فوردیشوان در
درون جامعه تركيه و نيز شرايط و وضعيت تركيه در ارویوا و ديگور جواموع غربوي مربووط
ميشد.
آزادی مذهب در قانون اساسي تامين شده بود ،به گونهای كه بوه موجوب آن دولوت
نبايد آن را تهديد كند .اين بدين معنا بود كه هيچ ك

نبايد وادار به عبادت يا شوركت در

مراسي و آيينهای مذهبي بشود .مداری ابتدايي و متوسوطه بوه تهيوه يوک دسوتورالعمل
مذهبي تحت ناارت و كنترل دولت نياز داشتند .اصل سکوالريسي مجدداً تأكيود مويكورد
كه در تهيه ،فراهي آوری و تودوين اصوول اقتصوادی ،سياسوي ،اجتمواعي و قوانون متوي
استفاده محدود از رويکردهای مذهبي ممنوع است.

41

از اواخر سال  2991اين سياست تتيير كرد و مدت تحصيل در مداری ابتودايي بورای
جلوگيری از انتخاب مداری مذهبي به سه سال افزايب يافوت .بوا بازگشوت اجويوت بوه
دولت ،شرايط ممايت از علويان بهبود يافت .اين سياست از زماني ممکون شود كوه رهبور
مزب رفاه ،اربکان ،مجبور به ترک سياست شد و به اقدا عليه قانون سکوالريسوي موتهي
گرديد.
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123

واكنش علويان به گرايشهای پان تركی

اگر چه هويت تركي تركان علوی به طور چشيگيری باقي بود و هنوز تأرير مثبوت بور
مواضع آنها در قبال جمهوریهای تازه آسيای مركزی و آذربايجان داشت؛ اما نشوانههوايي
از ترديد در ميان علويان بر مبنای تجارب قبلي جنببهای مدعي «تركيوه بوزرگ» ماننود
مزب اقدا ملي در خالل دهه 2910وجود داشت .سياسوت ايون موزب نئوفاشيسوت ،بوا
آرمان تشکيل دولت تركيه بزرگ نه فقط بر ضد كردها بلکه عليه علويان نيز سامان دهوي
شده بود 42.افزايب نقب آفريني و تقويت اهل سنت به ويده بنيادگراهوا و صووفيان ماننود
نقشبنديه ،از ديگر عوامل ترديد مزبور بود.

43

چگونگی جايگاه علويان ( نصيریها) در توسعه سوريه
علويان در سالهای تحت الحمايگی فرانسه و سالهای پس از استقالل

سوريه در سال  2910تحت الحمايه فرانسه قرار گرفت .چالب جدی برای فرانسه در
سالهای نخست از ناميه روستاييان به ويده كوهنشينان علوی بود .آنها در جبوال انصواريه
در يک شرايط كامل بيقانوني بودند؛ جبالي كه گروهي شورشي علوی آواره تصر كورده
بودند و كل منطقه را تحت اختيار خودشان گرفته بودند.

44

در دسامبر  2912علويان كه سهمي مدود دوازده تا چهارده درصد جمعيوت سووريه را
داشتند ،دولت مستقل خود را ايجاد كردند .يک منطقه فدرال خودمختار كه به قلمرو تحت
الحمايه سوريه مناي شده بود .دولت مستقل علوی يک فرمانودار فرانسووی داشوت و توا
اواخر سال  2983زماني كه به قسمتي از دولت سوريه متحد تبوديل شود ،بواقي بوود ،توا
معاهده استقالل از فرانسه فراهي شود .علويان به خصوص به داليول فرقوهای 45در موورد
اتحاد ابراز ترديد شديدی ميكردند؛ خطری كه هرگز دولت فرانسه آن را تأييد نکرد .تحت
الحمايگي تا سال  2928ادامه داشت.
همزمان با اقدامات علويان جدايي طلب يک رقابت تبليتاتي با درگيوری و تونبهوای

123

علويان تركيه و علويان سوريه؛ (شباهتها و تفاوتها)

فرقهای كه فرانسه ممايت ميكرد آغاز شد .گروههای ديگر علوی به ويوده روشونفکران و
تکنوكراتهای آنها گرد هي آمدند و انجمن جوانان مسلمان علوی را برای مبارزه با جدايي
طلبي و یيوستن به سوريه يکپارچه ايجاد كردند.
در طي نخستين سالهای ی

46

از استقالل ،دولت سوريه تالش ميكرد فرقه گرايوي را

از بين ببرد و ملت وامد فعّال و قوی را ايجاد كند .مقاومتها در مناطق سکونت علویها و
دروزیها به شدت سركوب شد.

47

علويان و حزب بعث

از دهه  2920بسياری علويان جوان جاه طلب وارد ارتب يا دانشکده افسوری شودند.
در آغاز دهه  ،2930بسياری از ردههای یايين و مياني ارتب را علويان تشکيل ميدادنود.
در سال  ،2938صالح جديد ،يک افسر علوی ،اداره بخب امور اسوتخدامي ارتوب را بوه
دست گرفت و از طريق ارتقا يا تصفيه مدود هفتصد افسر را جابهجا كرد و آنها را جايگزين
نمود كه نيمي از جايگزينها علوی بودند .سه سال بعد كودتايي را بر یايه شبکه علويان به
راه انداخت .در  2910مافظ اسد كودتای ديگری را سوامان داد و علويوان بسوياری را در
ردههای باالی مزب بعث ،سروي های امنيتي و وامدهای كليدی ارتب قرار داد .یو

از

اين مودود دو سوو دانشوجويان دانشوکده افسوری و بويب از نيموي از ردههوای بواالی
يگانهای ناامي دارای ی
افزايب يافت.

زمينههای علوی بودنود .شومار علويوان در موزب بعوث نيوز

48

عاوگيری برای مزب بعث را كساني كه خار از سيستي شبکهها بودند ،شکل دادنود؛
عزل و نصبهای قو گرايانه برمبنای رليي گذشته ايجاد شد .اقليتهای طبقوه متوسوط و
یايين روستايي مانند فرزندان آموزش ديده دهقانان و به ويده علويان گروههوای مهموي را
در جامعه جديد سوريه شکل دادند .رئي

جمهور ی

از آن تا اندازهای به سوراغ سونيهوا

رفت و ماور آنها را در مزب بعث افزايب داد .اگرچه تبديل ماهيت از يک جنبب انقالبي
به مزب ،رخ داده بود ،اما هنوز خطمشي همراه كردن ارتب و ديووانسواالری بورای اسود
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باقي بود 49.نخبگان مقتدر واقعي در دولت و مزب اسد را ياران ناوامي علووی او تشوکيل
ميدادند.
نه فقط داليل اقتصادی همچون بهرههای ناشي از اصوالمات ارضوي ،موزب بعوث را
برای علويان جذاب كرده بود ،بلکه از آنجا كه سواختار اجتمواعي علويوان مويتوانسوت در
جريان اهدا داخلي مزب و به ويده شبک قبايلي آنها مورد استفاده قورار گيورد ،جوذابيت
مزبور افزايب يافته بود 50.در عين مال بسياری از علويان بودند كه به شدت از رليي انتقاد
ميكردند .شماری از روشنفکران علوی در امزاب مخالف سکوالر فعاليوت مويكردنود ،بوه
ويده در مزب كمونيستي عمل ،كه تحت سلطه علويان بود.

51

مصادره زمينهای شخصی مالکان عرب سنی

اصالمات ناا مالکيت زمين در سوريه همانند ديگر مناطق در خاورميانوه يوک طبقوه
بزرگ را شکل داد .محاسبه يک چهار تا چهار ینجي زمين های شخصي و خصوصي كوه
در اصل كشاورزان مزارعه كار كشت ميكردند؛ شمار زياد زارعان خرده مالوک كوه اغلوب
زمينهای بسيار كوچک داشتند ،اجاره اندک و نایايدار ،اجاره بهای باال ،وا هوای سونگين،
افزايب ارزش زمين و افزايب زمين ]قابول كشوت[ ،سوبب اصوالمات ارضوي در سراسور
منطقه شد و اصالح طلبان توانستند زمينهای دشمنانشوان را مصوادره كننود .بعثويهوای
سوريه نيز تحت رهبری علويان و تا مدودی دروزیها زمينهوای شهرنشوينان كوه غالبواً
مالکان غايب و بازرگانان سني بودند را تصر كردند 52.بويب از شصوت درصود جمعيوت
استان الذقيه عبارت بود از زارعوان علووی فقيور در كوهسوتان و دشوتهوا و يوا اطورا
شهرهای ساملي .قسمت اعاي زمينهايي كه علويان كشت ميكردند متعلق به سنيهای
الذقيه و مما بود .طبعاً شکا رروت اختالفات مذهبي را تشديد كرده بود.

53

دربارۀ علویان صحبت نکنيد...

اگر چه بعثي ها در سوريه از طرق بسياری موقعيت علويان را بهبود بخشيدند؛ اما هرگز
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اين امور گفته نميشد .طرحهای دولت مانند طرح آبادی به جای تحکيي ،سواختار طبقوات
اجتماعي آنها را تتيير ميداد؛ برای مثال توسعه مناطق تحوت آبيواری در منطقوه «غواب»
قابل ذكر است .بعثيهوای سووريه روی م سسوات تعواوني سورمايهگوذاری مويكردنود و
كشاورزان فقير را از مناطق گوناگون به عنوان بخشي از اصالمات ارضي به همکاری فورا
ميخواندند .با تركيب گروههای قومي مختلف  -كه نه فقط علویها يوا دروز يوا سونيهوا
بلکه كشاورزان ناتوان سوری وابسته به دولت را نيز شامل ميشد  -مکومت در صدد بوود
كه چشي اندازش از جامعه جديد را یيشرفت دهد] 54.البته[ مسائلي بود كه هيچ نويسندهای
اجازه نداشت آن را چاپ كند .نه تنها انتقاد از رئي

جمهوور اسود ،بلکوه هرگونوه ذكوری

دربارۀ نقب علويان در مکومت همچنين هر مبحث ديگری دربارۀ علويوان يوا هور اقليوت
ديگری تابو بود .مکتوبات منتقد عليه ارتب و سازمانهای امنيتوي نيوز بوه شودت ممنووع
بودند.

55

درگيری با اخوان المسلمين

مخالفت مسلمانان سني با مکومت فرقه گرای علوی در خوالل اواخور دهوه  2910و
اوايل دهه  2930افزايب يافت .اين مخالفت در قالب ترورهای سياسوي افسوران ناوامي
علوی و كارگزاران دولتي و مقامات مزب بعث آشوکار شود .ايون نووع از كشومکبهوای
چريکي در فوريه  2931به او رسيد؛ زماني كه گوروه بزرگوي از اخووانالمسولمين يوک
شورش ناامي را در شهر مما به راه انداختند .آنان كنترل شهر را ی
مقامات دولتي و ناامي به دست گرفتند.

از كشتار دهها تن از

56

دولت ،اخوانالمسلمين سوريه را به سبب آنچه ذكور شود بوه مبوارزه مسولحانه برضود
افسران علوی ارتب متهي كرد و هنگامي كه اخوان المسلمين مما را تصر كردند ،رئي
جمهور اسد تصميي به محاصره شوهر از طريوق آتشوبار تویخانوه گرفوت و بودين ترتيوب
بخبهايي از شهر به قصد یاكسازی اخوان با خاک يکسان شد 57.مدود سي هوزار نفور از
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شهروندان كشته شدند .سركوب شورش مما در كنار ديگر اقدامات سختي كه دولت به كار
بست ،اخوان المسلمين و یيروان آنها را از هرگونه شورش مشابه ديگری تا كنون بازداشوته
است.

58

اقتدار نخبگان در سوريه و خطر انتقام

يک س ال جدی اين است كه در خصوص موقعيت علويان ی

از رفتن رئي

جمهوور

اسد چه رخ خواهد داد؟ بعد از آشوبها در مما و مانند آن در دهه  2930عقيده غالب اين
بود كه تقابل ميان اكثريت مسلمانان سني و علويوان اجتنواب نایوذير خواهود بوود .چنوين
خطری وجود داشت؛ اما الز است بر آرامب كشور در خالل فرايند نهادهای ملت سوازی
كه تحت رهبری اسد ايجاد شد تأكيد كنيي؛ يک جامعه سياسي جديود مبتنوي بور ماوور
علويان ،گروههايي از ديگر اقليتها و شومار زيوادی از شوهروندان مسولمان سوني شوکل
گرفت 59.كارگران و ديگر طبقات فرو دست مرد و نسل جوان شامل درصدی از تحصويل
كردگان كه تا مد زيادی از سياست های اسود بهوره بورده بودنود بوه ناوا مواكي وفوادار
ميمانند.

60

سران ناامي فقط شامل گزينههای علووی نبودنود ،بلکوه متوي امتمواالتي مبنوي بور
تشکيل رهبری مركبي از علويان و اهل سنت در دوران ی

از اسد وجود داشت؛ از جملوه

سربازگيری از اهل سنت در خالل بيست سال گذشته بوا يوک روش بسويار مسواب شوده
صورت گرفته بود.
از طريق يک فرايند آرا آزاد سازی اقتصادی ،شرايط بورای بخوب خصوصوي بهبوود
يافت .فرصتهای جديدی برای خانوادههای معتبر سني و مسويحي ايجواد شود 61.چنوين
توسعهای ميتوانست ربات را در دوران ی

از اسد تقويت كند.

نتايج اجتماعي مرتبط با شرايط علويان كه از مسائل ياد شده به دست ميآيد  ،به شرح
زير ميتواند باشد:
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 اين شرايط روشنتر از ده تا یانزده سال قبل به نار ميآمد. -تأرير آنها ی

از اسد كاهب مييافت؛ اما تا آن مد كنار گذاشته نميشدند كه بوه

بدی گذشتهها با آنها رفتار شود.
اين تا مدود زيادی ميتواند درست باشد كه نوعي از تتيير كوه توا كنوون در چوارچوب
فرايند آزادسازی اقتصادی بسيار آرا و گا به گا بورای دولوت در سووريه رخ داده در
مال وقوع است .واضح است كه همه علويان از اين شورايط بهورهمنود نشودند و البتوه
خاندانها و گروههای قبايلي بودند كه از سياستهای اسد سود بردنود .رئوي

جمهوور

اسد خود را با شماری از نااميان معتمد و آزمايب شده محصور كورده بوود و در را بوه
روی شماری از خاندانهای متنفذ و گروههای مسيحي و سني در جامعوه تجواری بواز
كرده بود 62.اين تركيب امتماالً در جهت ربات مطلوب عمل ميكرد.
علویان و یکپارچگی اقتصادی و سياسی منطقهای

اگر فرض كنيي تمايالت علويان به گونوهای در دوران رهبوری اسود اظهوار مويشود،
بنابراين نتايجي را ميتوان تصور كرد .سياست اسد بور اسوای مقاصودش در مفوظ همو
عامالن سياسي منطقهای كه در اقصا نقاط بودند سامان يافته بود .هميشه بوا اشوتياق هور
اقدامي را جهت همکاری يا اتحاد با هر يک از بازيگران سياسي منطقهای بررسي ميكورد.
اين استراتدی موقعيت علويان را تثبيت كرد ،هر همکواری نزديکوي بوا رقبوا مويتوانسوت
موقعيت علويان را تاعيف كند.
تمركز او بر لبنان با روابط استراتديک و تاكتيکياش بوا عربسوتان سوعودی و كويوت،
تركيب شده بود .اين الگو به ويده تا اواخر دهه  2930آشکار بود ،يعني زماني كه شوورای
همکاری عرب ( )ACCبه وسيله عراق ،اردن ،مصر و جمهوری يمن (يمون شومالي ) بوه
عنوان سازماني برای ايجاد توازن با شورای همکاری خليج فاری ( )GCCكه دولوتهوای
رروتمند نفتخيز در سال  2932تشکيل داده بودند ،بنيان گذاشته شود .اعاوای شوورای
همکاری خليج فاری عبارت بودند از بحرين ،كويوت ،عموان ،قطور ،عربسوتان سوعودی و
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امارات عربي متحده.
 ACCيک چالب بالقوه و تهديد برای  GCCبه شمار ميرفت؛ وضعيتي كه مطلووب
اسد بود؛ البته اين برای علويان یذيرفتني نبود كه جايگاه مذهبي خواص خانودان هاشومي
اردن را به رسميت بشناسند 63.مسئله قديمي سوريه بزرگ هنوز آرار رواني خوود را داشوت.
همکاری بين عراق و سوريه كه مداقل رسماً ميتوانست بور خاسوتگاه عقيودتي مشوترک
يعني مزب بعث مبتني باشد هرگز يک موضوع واقعي نبوود .موزب بعوث در عوراق تحوت
سلطه يک طبقه بورلوا از مسلمانان سني بود و هست .همکاری رايج بين تركيه و اسرائيل
و روابط نزديک بين اسرائيل و اردن يک تهديد جدی بورای سووريه بوه شومار مويرفوت.
رزمايب ناامي اسرائيل ،تركيه و آمريکا و نيز اردن به عنوان عاو ناظر و مووادري از ايون
دست ،رهبری علوی سوريه را تحريک ميكند.
عدم همکاری يا پذيرش دو جانبه يا رسمی بين علويان تركيه و علويان سوريه

اگر چه شباهتهايي بين مباني مذهبي علويان ترک بوا علويوان سووری وجوود دارد و
عليرغي تجارب مشترک در زمينه تبعيض و به ماشيه رانده شودن جواموعشوان در طوول
قرن ها ،هيچ نوع تمايل يا متي اظهار یذيرش نسبت بوه يکوديگر مشواهده نمويشوود يوا
مداقل آشکار نيست؛ البته با به كارگيری تقيه يک ناظر بيروني ممکن است فريب بخوورد.
به هر مال داليل زياد ديگری وجود دارد كه باعث عد هرگونه یذيرش يا همکواری بوين
علویهای ترک تركيه و علویهای عرب سوريه ميشود.
اساسيترين داليل به شرح زير است:
 هر دو گروه به شدت و آشکارا با امزاب و جنوببهوای ملّوي گورا در كشوور متبووعخودشان امسای همبستگي ميكنند.
در مورد علویهای ترک ،آنها يک فرصت تواريخي بورای بهبوود شورايط اقتصوادی و
اجتماعيشان از طريق ممايت از مليگرايي و سکوالريسي به دسوت آورده بودنود :توسوعه
تحت رهبری كمال آتاتورک ،و از طريق ممايت از جناح چپ و امزاب سوسيال دمووكرات
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با يک هويت عميق تركي سکوالر.
بهبودی در شرايط علويان سوريه به دو چيز مربوط مويشود؛ چنانکوه قوبالً ذكور شود،
سياست فرانسه و فرصت یيب آمده در داخل ساختار ارتب ،همراه با ترفندهای سياسي و
تاكتيکي و هوشمندانه ،به ويده در داخل مزب بعث بود كه ناسيوناليسي عرب را بریا كرد و
فاا را برای سکوالريسي فراهي كرد.
 گرچه هر دو گروه علوی ترک و عرب ،عثماني و ديگر ماكموان سوني را بوه دليولقرنها تبعيض و فشار بسيار زياد سرزنب ميكردند  ،اما يک تفاوت در مواضع آنهوا وجوود
داشت .علویهای ترک بر تفاوت بين خودشان و كسواني كوه سواختار قوديمي عثمواني را
نمايندگي ميكردند يا ديگر امزاب ،گروهها و بازيگران سياسي ضد علوی تأكيد ميكردند؛
اما علوی های عرب سوريه هم تركان را اعي از نماينودگان عثمواني يوا مسولمانان سوني
موجود يا امزاب و گروههای علوی را به عنوان عامالن خشونت يا موضع منفي به سووريه
و تمايالت ملي آن يکسان به شمار ميآوردند و اين موضع را ادامه ميدهند.
علويان در سوريه مانند اكثر سوریها همواره از فرانسه به علت واگوذاری سونجک بوه
تركيه در  2989انتقاد مي كنند .در  2912دولت تركيه توافقنامهای را بوا فرانسوه اماوا
كرد كه به موجب آن فرانسه قيموميت سراسر سوريه را بر اسوای قوانون ملول بوه دسوت
آورد .تركيه واگذاری اداره سنجک تحت قرار داد قيموميوت را در ازای امتيوازات فرهنگوي
گسترده ترجيح داد؛ البته منازعه هنوز ادامه داشت .مسئله اين بود كه ترکهوا تنهوا گوروه
اكثريت در هتای در زمان الحاق آن به تركيه بودند يا عربها.
در اين تصوير از روابط بين علويان ترک و علويان عرب سوريه ،علویهای كرد نقوب
اساسي را بازی ميكنند و در بازی ستيز سوريه و تركيه به كوار گرفتوه مويشووند .دولوت
سوريه گاهي از  PKKممايت ميكند؛ 64اقدامي كه طبعاً برای تركوان علووی غيور قابول
یذيرش است.
نتيجوه آنکوه هور دو گوروه علويوان در تركيوه و سووريه در موتن جريوان كماليسوي و
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بعثي گرايي شرايط خود را بهبود بخشيدند ،چه به لحاظ اجتماعي و چه اقتصادی .هر دو به
سکوالريسي و مليگرايي متمايل شدند .تأرير سياسي آنها به ويوده در سووريه واضوح بوود.
كساني كه در آستانه قرن اخير ناديده گرفته شدهاند كردهای علوی و نيز علویهای عورب
نصيری در تركيه هستند.
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