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  یاسیو افق س یشناس تیکردهاي سوریه، وضع
  

  پور  محمدرضا عبداهللا
  

  
  

  30/02/1396تاریخ پذیرش نهایی:                15/02/1396تاریخ دریافت: 
  
  

  چکیده
هاي اخیر بود گذار در بحران سوریه در سال تأثیرمناطق کردنشین سوریه یکی از متغیرهاي 

شـد. در   اي محسوب مـی اي و فرامنطقهحلی، منطقهکه محل تعارض بسیاري از کنشگران م
این راستا، احزاب کرد در شمال سوریه و در قلمرو مناطق کردنشین با تقویت توان نظامی 
و مدل خودگردانی محلی توانستند خود را یک نیروي اثرگذار در حیـات سیاسـی منطقـه    

ی، ایـن  ژئـوپلیتیک گفتمان  گرایانه و تبدیل آن به یک نشان دهند. خلق و ایجاد گفتمان ملی
هـاي مسـتقر در   میـدان  ها و خـرده واحد جغرافیایی را به یک کنشگر قابل اعتنا براي میدان

شناسی کردها در بازي بحران سوریه تبدیل کرده است. این تحقیق، ضمن واکاوي و جریان
مین فضاي بحران سوریه با روشی از تحلیلی ـ توصیفی و با استعانت نظریه هویت و سـرز  

ی کردهاي سوریه در مناطق شمالی ایـن  ژئوپلیتیکخواهانه و در پی نشان دادن کنش هویت
  است.فضاهاي تجزیه شده و ناسیونالیسم سرزمینی کردهاي سوریه کشور و مبناي نظري، 

  
  واژگان کلیدي 

اي، ی کردهـاي سـوریه، عوامـل منطقـه    ژئوپلیتیکمناطق کردنشین سوریه، هویت، گفتمان 
  ران کردستان ترکیهحزب کارگ

                                                                                                                                         
 هرانت قاتیواحد علوم و تحق ،یاسیعلوم س یتخصص يدکتر r.a.poor٣١٢@gmail.com 

  95ـ 113؛ صفحات 1396بهار ، 69، پیاپی 1، شماره هجدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
آفرینی کردهاي ایـن کشـور در سـالیان اخیـر شـده      بحران در سوریه باعث نقش

است. در این راستا کردها با خوانش جدیدي از هویـت مغفـول کـردي در قـرن     
بیستم در پی اعاده گفتمان هویتی و تبدیل آن به یک گفتمان سرزمینی در منـاطق  

ارزه کردهـاي سـوریه در صـفوف جنگجویـان     هستند. نیم قـرن مبـ    شمال سوریه
،  هاي نظامی و سیاسی این حزب حزب کارگران کردستان ترکیه و استفاده از مدل

توان آنهـا را   وجود آورد که می طلب به ، یک تشکل قوي هویت از کردهاي سوریه
ناسیونالیسم یک ایـدئولوژي  زیرسیستم حزب کارگران کردستان در سوریه نامید. 

  ناسیونالیسـم ،  . با این نگاه)Anderson, 1988: 18( شود مینی محسوب میذاتاً سرز
ویلیـام و  هاي قلمرویی است.  ی از طریق سازهژئوپلیتیکهاي  پایگاه اصلی گفتمان

اي همیشگی براي کنترل سـرزمین   ، مبارزه اسمیت بر این اعتقادند که ناسیونالیسم
و سـرزمینی کردهـاي سـوریه    در راستاي تبیین و تعمیـق گفتمـان هـویتی     است.
توان به چهار تقاضاي اصلی شوراي ملی کرد از شوراي ملـی سـوریه بعـد از     می

  شوند: اسد اشاره کرد که شامل موارد زیر می
، چندزبانی  تمرکززدایی سیاسی و الزام حکومت مبتنی بر سوریه چندفرهنگیـ 

  و چندقومیتی؛
  دولت سکوالر؛ـ 
، محکـوم   ، رفع تبعـیض  ت پیش روي کردهاصدیق قانون اساسی به مشکالـ ت

هاي کرد و الحاق قلمروهـاي تـاریخی کردهـا بـه آنـان و       نمودن تعریب سرزمین
  محکوم نمودن موج تغییرات دموگرافیک به ضرر کردها؛ 

پرسی ملی کردهـا   تصدیق حق کردها براي خودمختاري و تصمیم براي همهـ 
  .)Weiss, 2012: 19( در لواي حاکمیت سرزمینی سوریه
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  تبارشناسی شورش کردها پس از بحران سوریه
،  طور مشخص شهر درعا شروع شـد  که شورش در سوریه و به 2017سال  در مارس

آوا  هـم   هاي کردي نیـز بـا معترضـین عـرب     جوانان کرد با شورش پیوسته و سازمان
کوت سـ   هـاي کـردي در ایـن بـازه زمـانی      ). البته بیشتر جریانZisser, 2014شدند (
، نسـبت بـه    هاي عربی ـ اسالمی این اعتراض  علت سازه ؛ زیرا احزاب کردي به کردند

، قـانون منـع مالکیـت و     ، رژیـم سـوریه   آن مظنون بودند. در پاسخ به سکوت کردهـا 
). احزابـی از کردهـا کـه بـا     Tojel, 2014: 226فروش زمین به کردهـا را لغـو کـرد (   

پرداختنـد، شـامل    یت از اپوزیسیون عرب میصراحت به مخالفت با رژیم اسد و حما
، اتحاد و حزب آزادي بودند کـه بیشـتر گـرایش بـه حـزب دمـوکرات        حرکت آینده

با اختالف بر سر هویـت    ). در این زمانAllosop, 2015: 197کردستان عراق داشتند (
کرد و شـوراي   ) بر آن پافشاري میSNCعربی سوریه که توسط شوراي ملی سوریه (

، کردها از حمایـت از   شد ) که توسط بارزانی حمایت و هدایت میKNGردها (ملی ک
  ).  Allosop, 2015: 199 and Pollock, 2012: 76اعتراض جنبش دست کشیدند (

، اکثریت کردها را با متحد کرد که اولـین رهبـر    شوراي ملی کردها براي اولین بار
ریه بـود. مأموریـت شـوراي    آن عبدالحکیم بشار، رهبر حزب دموکرات کردستان سو

حل معطوف به صلح براي مشکل کردها در چارچوب سوریه  ، یافتن یک راه ملی کرد
در زمانی بود که تأکید شورا، بودن در شورش و امتنـاع هرگونـه     متکثر و دموکراتیک

عنـوان   ). حـزب اتحـاد دموکراتیـک بـه    Hossin, 2012:4-5مذاکره با رژیم اسد بـود ( 
کردي در سوریه در این تشکل قرار نگرفت و در عوض به تقویت ترین حزب  اصلی
عنـوان دبیـر    هاي خود در مناطق کردنشین پرداخت. با بازگشت صالح مسلم بـه  پایگاه

کل حزب اتحاد دموکراتیک و به مدد قدرت نظامی حزب که متأثر از حزب کارگران 
ین به سـایر احـزاب   ، این حزب هژمونی خود را در مناطق کردنش کردستان ترکیه بود

، انقـالب   ، حزب اتحاد دموکراتیـک  و متأثر از تفوق حزبی 2014نشان داد. در ژانویه 
غرب کردستان با هدف اجراي یک سیستم سیاسی فـدرال مبتنـی بـر خـودگردانی و     
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نظام کـانتونی آغـاز شـد. ایـن نظـام خـودگردان از لحـاظ ایـدئولوژیکی بـا مفهـوم           
،  توسـعه یافتـه بـود     سط رهبر حزب کارگران کردسـتان کنفدرالیسم دموکراتیک که تو

، امحا و انکار سیستم دولت ـ ملت، خواهان نظـام و    ضمن رد  منطبق بود. این سیستم
  ).Gunter, 2014:65ساختار خلق ـ ملت محور است (

نظام کنفدرالیسم دموکراتیک یک دموکراسی استقرایی و از پایین به باال است.  
، مـوج   حزب اتحاد دموکراتیک در نبرد کوبانی علیـه داعـش   با پیروزي چشمگیر

هـاي   شروع شد و تالش  عنوان یک متحد هاي عرب از کردهاي سوریه به حمایت
ترکیه که درصدد ارتباط بین تروریستی نشـان دادن حـزب کـارگران کردسـتان و     

، بـه شکسـت انجامیـد. ایـدئولوژي کنفدرالیسـم       حزب اتحـاد دموکراتیـک بـود   
، توسعه ناسیونالیسم یا دستور کار قـومی نیسـت؛ بلکـه اهمیـت ایـن       تیکدموکرا

هـاي قـومی غیرکـرد     ایدئولوژي در نشان دادن جذب متحـدان خـارجی و گـروه   
عنوان قسمتی از انقالب کردستان و کسب مشروعیت خودمختاري ایـن منـاطق    به

حـزب  بندي نیروهاي نظامی چندملیتی زیـر نیروهـاي    است. با این نگاه، صورت
جمهور آمریکا نیز دسـتور   اتحاد دموکراتیک با زعامت کردها تشکیل شد و رئیس

صادر کرد. نماینـدگان دیپلماتیـک در چنـدین      2016تسلیح این نیروها را در می 
کشور اروپایی، توجه کشورهاي اتحادیه را به حمایت از کردها معطـوف کردنـد؛   

در پیونـد میـان حـزب اتحـاد      نقـش مهمـی را    مضاف بر این دیاسپوراي کرد نیز
  ایفا کرد.   دموکراتیک و فعالین سیاسی اروپا

، جوامـع غیرکـرد را در    رسد حزب اتحـاد دموکراتیـک   تا زمانی که به نظر می
، روابط بین حزب اتحاد دموکراتیـک و   گیرد حیات سیاسی شمال سوریه در برمی

لی کردهـا نقـدهاي   زده است. شوراي م نهایت هیجان شوراي ملی کردها هنوز بی
، ذوب در ایـدئولوژي اوجـاالن و جلـوگیري از     اساسی مانند نگـاه توتالیترمآبانـه  

کننـد. در عـوض    کردیسم بر حزب اتحـاد دموکراتیـک وارد مـی    نصب پرچم پان
حزب اتحاد دموکراتیک، این ادعاها را رد و شوراي ملی کردها را به کارشکنی در 
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). ایـن  ARAnews,14/8/2016کنـد (  مـی توسعه سیاسی کردسـتان سـوریه مـتهم    
، همیشه قسمتی از دخالت کنشـگران خـارجی    تناقض داخلی بین کردهاي سوریه

نیـابتی در کردسـتان سـوریه در     توان گفت یـک جنـگ نیمـه    بود؛ به نوعی که می
  جریان است.

، عامل حزب دموکرات کردسـتان عـراق و حـزب اتحـاد      شوراي ملی کردها 
زب کارگران کردستان ترکیه هستند. دو دلیل اصـلی کـه بـر    ح  ، عامل دموکراتیک

   گذاشـته،  تـأثیر استقالل هویت کردهاي سوریه در خالل جنـگ داخلـی سـوریه    
نشینی رژیم سوریه از نواحی کردنشین و ترك قلمرو شمال سوریه و ظهـور   عقب
زمان دشمن کردهـا و جامعـه    هاي تروریستی و مشخصاً داعش است که هم گروه
المللـی   لمللی بود. این دالیل باعث پیوند بیشتر کردها با جامعه و ائتالف بـین ا بین

، حـزب اتحـاد دموکراتیـک در     . مضـاف بـر ایـن گفتمـان     در مبارزه داعـش شـد  
، این واحد هویتی ـ  ، پلورالیسم و دموکراسی مدنی و فدرالیسم خصوص حق زنان

در آینـده فدراسـیون    عنوان جزء الینفک واقعیـت سیاسـی جدیـد    سرزمینی را به
  نشان داده است.   سوریه

هــاي بــزرگ  ، یکــی از چــالش هــا و احــزاب کــرد ســوریه بــین گــروه  تــنش
که تنش موجود میان حـزب اتحـاد    خودمختاري کردها در سوریه است؛ به طوري

اي و  بلکـه عوامـل منطقـه     هاي داخلی ، نه پدیده دموکراتیک و شوراي ملی کردها
درگیر خود کرده است. عالوه بر این، فعالین کردسـتان سـوریه    اي را نیز فرامنطقه

وجـوي حمایـت میـان     طرفدار یک دموکراسی لیبرال و حقوق بشري و در جست
  ). sofie,2017،18روشنفکران غربی و نهادهاي حکومتی هستند (

  
  شده و ناسیونالیسم سرزمینی کردهاي سوریه فضاهاي تجزیه

، اولویـت   مـدرن یک سرمایه اسـتراتژیک در نگـاه پسـت   عنوان  توجه به مقوله فضا به
گذاري جغرافیایی کشورها است. بنابراین رصد فضـاهاي آنارشـیک قـومی ـ      سیاست
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کند. در تنقـیح   ایفا می  ی کشورهاژئوپلیتیکهاي  ، قسمت مهمی را در سیاست سرزمینی
اي  ورمیانـه هاي شکننده خا باید گفت این فضاها، نتیجه دولت ملت  فضاي تجزیه شده

اي است که مرزهـاي هـویتی ناپایـداري دارنـد.      حاصل از مرزهاي تصنعی خاورمیانه
 ژئوپلیتیـک عنـوان منادیـان    هـا بـه   دولـت  کـه از شـبه   ضمن این  کولوسف و اولوگلین

هاي تاریـک   کنند بر این باورند که حفره مدرن به جهت گفتمانی بودن آن یاد می پست
ها  هاي سابق و تمدن غالباً در محل تالقی میان امپراطوري  )pseudo stateها ( دولت شبه

هـاي خـاص قـومی دارنـد، رخ      و همچنین نواحی که جمعیتی مختلط بـا پیچیـدگی  
  .  Kolosov and O’Loughlin, 1998b :56)( دهند می

نیـز هسـتند.    ژئوپلیتیـک داراي ابعـاد مـذهبی     فضاهاي تجزیه شده خاورمیانه
انـد و بیـنش    با یکدیگر در هم آمیختـه  ژئوپلیتیکو  معتقد است مذهب  دیجینگ

اي  جلوه  هاي مقدس مثابه سرزمین مقدس و جنگ مذهبی در مسیحیت و اسالم به
عنـوان نمـود    ). خاورمیانه بـه Dijing, 2006: 192است ( ژئوپلیتیکاز یک ویژگی 

این تحول و خیزش اسـالمی رادیکـال و قلمروخـواهی در بسـتر خـود همـواره       
ی را با خود به همراه دارد. بنابراین ترکیه با اتصـال  ژئوپلیتیکانی مذهبی و پوش هم

خود در  ژئوپلیتیکدر پی عملیاتی کردن گفتمان   یژئوپلیتیک، مذهبی و  ابعاد قومی
  شده خاورمیانه است.فضاهاي تجزیه

مبتنـی بـر     ، قلمـرو سـرزمینی و مرزهـا    هاي نمادین فضا ، سازه از نظر تحلیلی
که زبان همگرا  ، زبان همگرا و زبان تفاوت است و در حالی یک بین دو زباندیالکت

، تالش زبان  سازي محتواي آگاهی فضاي جمعی و تجربیات است با هدف همگن
  ). passi, ibidساز از دیگران است ( ، تمایز این تجارب همگن تفاوت
 

 اجتماعی ـچارچوب تحلیلی براي اشکال همگرایی و تمایز در قلمرو فضایی 

there  Here   
  we  همگرا در قلمرو سرزمینی  همگرایی مرزي 

  other  تمایز در قلمرو سرزمینی  تمایز بین ما و دیگران 
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  ژئوپلیتیکمثابه سوژه  کردهاي سوریه به

سـوژه    عنـوان  توان از کردهاي سوریه و مشخصاً حزب دموکراتیک سوریه بـه  می
نـه    دنبال فروپاشی ساختار بهنام برد؛ زیرا   لیی جدید در خاورمیانه شماژئوپلیتیک

کنـد،   ساختار جدید بلکه عامل انسانی یا کارگزار در میدان بـازي کنشـگري مـی   
موقعیـت  شـود.   حالتی که از آن به موقعیت سوژگی و سـوژگی سیاسـی یـاد مـی    

هـا و اضـمحالل    بر سـوژه ) ژئوپلیتیک(ساختار سوژگی به احاطه گفتمان هژمون 
رو از آنجـا کـه    ایشان در درون نظام معنایی گفتمان اشاره دارد. ازاین آزادي عمل

نتیجه  در و کند چیز را تعیین می ها و روابط اجتماعی و همه گفتمان حاکم، هویت
  ).70: 1395،  پور و دیانت (عبداهللاشود  هویت سوژه نیز در درون گفتمان معین می

روي دیگر سکه اسـت کـه در     )ژئوپلیتیک(کارگزاري مفهوم سوژگی سیاسی  
هاي اجتماعی موقعیت یک گفتمـان را در معـرض تزلـزل و     قراري افزایش بی ،آن

عنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست به عمل سیاسـی   دهد، سوژه به زوال قرار می
را بـر   دنظم مورد نظر خو طلبد و میزند و هژمونی گفتمان حاکم را به چالش  می

سوژه از آزادي اراده و استقالل  ،سازد. در این موقعیت جامعه و گفتمان حاکم می
 بـراي گفتمـان  (کـارگزار)  هـا   برخوردار است. در ایـن شـرایط آنومیـک، سـوژه    

هـا از   سازي سـوژه  کنند و خالقیت، نوآوري و اسطوره سازي می تصمیم (ساختار)
رهـاي  . بنابراین در این نگـاه، کارگزا یابد وراي هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور می

، دسـت بـه کنشـگري     ژئوپلیتیکبا به چالش کشیده شدن ساختارهاي  ژئوپلیتیک
زنند و در لحظه کسوف ساختارها نه سـاختارهاي جدیـد بلکـه کارگزارهـاي      می

  ). 70: 1395،  پور و دیانت آیند (عبداهللا وجود می به ژئوپلیتیکجدید 
دنبـال تحـوالت    بـه  یـک ژئوپلیتهـاي   عنوان سوژه کنشگران غیردولتی خاورمیانه به

عنـوان   ایجـاد شـدند و بـه     ژئوپلیتیکهاي متزلزل ساختارهاي  خاورمیانه شمالی بر لبه
ساختارهاي گفتمانی حـاکم را   ژئوپلیتیک، ساختار و موقعیت سوژگی  کنشگران فعال
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هـاي مسـلط    هاي اساسی کردند. به عبـارت دیگـر، زمـانی کـه گفتمـان      دچار چالش
هـاي   بنـدي  و مفصـل  ژئوپلیتیـک ، زمینه ظهور سوژه  شود یدچار ضعف م ژئوپلیتیک

کـه تـوأم بـا آشـوب      ژئوپلیتیـک هـاي   گـردد. در واگرایـی گفتمـان    جدید فراهم می
کند از طریق  تالش می  با احساس بحران سرزمینی ژئوپلیتیکی است، سوژه ژئوپلیتیک
ـ مکان  فضا ، سرزمین و ، هویت بندي جدید و تعیین هویت با گفتمانی متفاوت مفصل

بـا   ). این کنشگران غیردولتـی 146:  1394،  پور و قادري خود را بازسازي کند (عبداهللا
بنـدي جدیـدي از هویـت، سـرزمین، تـاریخ و       توجه به نکات گفته شده و با مفصـل 

  اند.   اي را در دستور کار سیاسی خود قرار داده ها بعد منطقه اسطوره
 :Anderson, 1988شـود (  رزمینی محسـوب مـی  ناسیونالیسم یک ایدئولوژي ذاتاً سـ 

هـاي   ی از طریق سازهژئوپلیتیکهاي  ، پایگاه اصلی گفتمان ناسیونالیسم ، ). با این نگاه18
اي همیشـگی   ، مبارزه ویلیام و اسمیت بر این اعتقادند که ناسیونالیسمقلمرویی هستند. 

هـاي ملـی    سـازه براي کنترل سرزمین اسـت و از غفلـت دانشـگاهی دانشـگاهیان از     
). گرچـه ناسیونالیسـم معمـوالً    Viliam & Smith, 1982: 502کنند ( سرزمین انتقاد می

تر، یک طرح اقدام  مختاري ملی تعریف شده است، ولی در تعاریف غنی پیگیري خود
گردد  تبیین می  جمعی براي ارائه مرزهاي یک کشور و سازگار با واحدهاي حکمرانی

)Hechter, 2000: 7 .(ناسیونالیسم یک عمل گفتمانی دولت ـ ملت    ز منظر گفتمانی نیزا
شـود   که در یک قلمرو مستقل و متجانس با سرزمین ملـی اسـت، در نظـر گرفتـه مـی     

  هـاي ملـی، مفـاهیمی    دهد کـه هویـت   ). واژه سرزمین ملی نشان می1395،  پور (عبداهللا
دهنـد   خـاص نشـان مـی    ها را براي یک قلمرو نسبتاً مشتق از قلمرو و حس قوي ملت

)White, 2000: 28  .( 

عمـالً در مطابقـت بـا      هـا  ، قلمـرو دولـت ملـت    در سیستم بین دولتـی مـدرن  
هاي سـرزمین   که چگونه سازه گردد. بنابراین فهم این تحدید می  قلمروهاي مستقل

هـاي قلمرویـی هویـت ملـی و منـافع       ملی با قلمروهاي مستقل و در فرآیند سازه
، مهم است. همچنین ارتباط بین عناصر اساسی در ارتباط بین  تنددولت مرتبط هس
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بنـدي   ت هـاي قلمرویـی صـور    توسـط سـازه   ژئوپلیتیـک هاي کد و بینش  گفتمان
بودگی محقـق   ، تنها با دولت شوند. باید توجه داشت یک حاکمیت دولت ملت می
 آشـکار   هـا  ). در حقیقت، ماهیت مشروط دولـت Kuss& Agnew,2008شود ( نمی
شان در یک منطق فضـایی   ها براي هویت و منافع هاي دولت ملت کند که سازه می

). از سـویی ایـن ایـده کـه     murphy,2002،194سیستم بین دولتی درگیر هسـتند ( 
، متکی بـر ایـن    الملل هستند هاي خودمختار سیاست بین ، سوژه هاي مستقل دولت

). yach,2001اسـت ( ها مشتق از ملت یـا مـردم    فرض است که مشروعیت دولت
، اربابـان   ها اربابـان قلمـرو و مـردم    کند که دولت حاکمیت مردمی نیز استدالل می

بـودگی و   هاي تاریخی ملت سازه  کند طور که مورفی اشاره می دولت هستند. همان
،  هاي هویتی دارنـد  وسیله مطالعاتی که تمرکز خود را بر سازه بودگی باید به دولت

، یـک   ). بنابراین باید نشان داد چگونـه ناسیونالیسـم  murphy, 2002تکمیل شود (
هـاي قلمرویـی    هاي ضعیف از طریق سازه ی را براي دولت ملتژئوپلیتیکگفتمان 

  آورد.  وجود می به
بایـد عنـوان کـرد کـه جنـبش        درباره کنش هویتی و مبارزاتی کردهاي سوریه

وجـود   ر کردستان ترکیه بهگرایانه پیشتاز که د عنوان یک حرکت ملی به» خویبون«
آمد، در کردستان سوریه شکل گرفت و سپس به صورت یک خیـزش در منـاطق   

هاي متقدم کردهاي سوریه با هدف ورود به  عملیاتی شد. شورش  کردنشین ترکیه
میدان بازي در عراق و ترکیه و به نسبت بسیار کم در خود سـوریه بـوده اسـت.    

میالدي  90و  80نوان نیروي پیشمرگه در دهه ع طور مثال، صدها کرد سوري به به
در کردستان عراق و تحت لواي حزب دموکرات کردستان عراق به خدمت گرفته 

). طبق آمارها حدود هفـت تـا ده هـزار کـرد سـوري از      Tajel, 2014: 73شدند (
کشـته شـدند. بنـابراین هـر گونـه        ابتداي شورش حزب کارگران کردستان ترکیه

شـده و   فضـاهاي تجزیـه    ه در کردستان سوریه به دالیلی ماننـد گرایان حرکت ملی
،  ، سرکوب کردها و امنیتی بودن فضاي ایـن منـاطق   غیرکرد میان مناطق کردنشین
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  معطوف به مناطق کردنشین عراق و ترکیه شد. 
تـوان   در راستاي تبیین و تعمیق گفتمان هویتی و سرزمینی کردهاي سوریه می

وراي ملی کرد از شوراي ملی سوریه بعد از اسد اشـاره  به چهار تقاضاي اصلی ش
  کرد که شامل موارد زیر هستند:

، چندزبانی  تمرکززدایی سیاسی و الزام حکومت مبتنی بر سوریه چندفرهنگیـ 
  و چندقومیتی؛

  دولت سکوالر؛ـ 
، محکـوم   ، رفع تبعـیض  تصدیق قانون اساسی به مشکالت پیش روي کردهاـ 

هاي کرد و الحاق قلمروهـاي تـاریخی کردهـا بـه آنـان و       ننمودن تعریب سرزمی
  محکوم نمودن موج تغییرات دموگرافیک به ضرر کردها؛ 

پرسی ملی کردهـا   تصدیق حق کردها براي خودمختاري و تصمیم براي همهـ 
  ). Weiss,2012،19در لواي حاکمیت سرزمینی سوریه (

، تعامـل   ه از مطالبات کردهـا دلیل امتناع شوراي ملی سوری ، به 2012در ژانویه 
و زمـانی مشـکالت بیشـتر شـد کـه       )Hossino, 6( بین این دو شورا از بین رفت

  واژه ملت کرد را انکار کردند.   شوراي ملی سوریه و برهان غلیون، رئیس شورا
  

  اي عوامل فرامنطقه
شـدت بـر    در خصوص بحران و کنشگري در منـاطق کردنشـین سـوریه کـه بـه     

،  گذار اسـت، بایـد چهـار سـطح فراسـاختار      تأثیرر در آینده سوریه متغیرهاي دیگ
اي جـدا از یکـدیگر تحلیـل کـرد؛      کارگزار را در ظرفـه  -، کارگزار و زیر ساختار

هـاي متعـارض    میدان ، خرده هاي متعارضی مانند ترکیه طوري که عالوه بر میدان به
ـ  از مهم  هاي کردي مانند اعراب سنی و انشقاق بین گروه زا در  رین عوامـل تـنش  ت

،  خواهی کردها منطقه شمال سوریه هستند. واکنش ترکیه نسبت به هرگونه هویت
ترین عامل بازدارنده براي کردهاي سوریه براي هرگونه اقدام است. واکنش و  مهم
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اي قابـل مالحظـه اسـت کـه حتـی دو       حساسیت ترکیه درباره کردهـا بـه انـدازه   
ها را بـراي هرگونـه    مجبور هستند مالحظات ترك فراساختار روسیه و آمریکا نیز

انـد   مقامات ترکیه بارها اعالم کردهگذاري در مورد کردها در نظر بگیرند.  سیاست
در ایـن  . Erdoğan, Hurriyet, 19 October 2014)اسـت (  YPGمعـادل   PKKکـه  
  دارد: PYD سه انتظار از  ، ترکیه راستا
 همکاري نکردن با رژیم اسد؛ ـ 

  تشکیل یک دولت دوفاکتو در شکل مذهبی یا قومی؛ عدمـ 
  تعهد کردهاي سوریه براي امنیت مرزهاي ترکیه. ـ 

  PYDالمللـی از   ، حمایت جامعه بـین  علت عدم تحقق مطالبات فوق بنابراین به
آمیـز و   ، بلکـه از طریـق یـک سیاسـت خصـومت      ترکیه نه از طریق نیروي نظامی
). از ایـن منظـر   Tas, 2015دهـاي سـوریه رفـت (   آنتاگونیستی براي مقابله بـا کر 

تهدیدي بیشتر از داعش براي امنیت ملـی    ، کردهاي سوریه را ترکیه  توان گفت می
  ).gunter,2015: 106داند ( خود می

تـرین عامـل در نضـج     طـور حـتم مهـم    خیزش حزب کـارگران کردسـتان بـه   
ین منطقه بـراي جـذب   تر طوري که مهم ؛ به ناسیونالیسم کرد در سوریه بوده است

شد. مبارزین کرد سوري  از مناطق کردنشین سوریه محسوب می pkk جویان جنگ
را بـا دو هـدف فـرار از     PYD ، حزب اتحاد دموکراتیک سوریه یـا 2003در سال 

در   pkkهـا و حامیـان    سرکوب دولتی توسط حکومت اسد و حمایت از سـمپات 
در کردستان سوریه   pkk سیستم ـ زیرنوعی  وجود آوردند که به کردستان سوریه به

و علیه ترکیه و بارزانی بود. از طرف دیگر، حزب دموکرات کردسـتان عـراق بـه    
 KNCعنـوان   ، زیر سیستم طرفدار خـود را در کردسـتان سـوریه بـه     ریشه قدیمی

توان آینـده کردسـتان    نوعی که می قرار گرفت؛ به PYDوجود آورد که در مقابل  به
با تأسی از نظریه مشاهده کرد.  KNCو  PYDسیستم  ـ  قابل دو زیرسوریه را در ت

تـوان گفـت دو    ) مـی 80:  1394،  پور و متقـی  دیالکتیک ساختارـ کارگزار (عبداهللا
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حزب اتحاد دموکراتیک و شوراي ملی کردها به ترتیب کارگزاران احـزاب مـادر   
  ق هستند.یعنی حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب دموکرات کردستان عرا

رقابت بین حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب دموکرات کردستان عـراق   
بـر پایـه     کـه مانیفسـت حـزب کـارگران     هاي ایـدئولوژیک دارد؛ در حـالی   ریشه

اي  ، بر پایه نظام عشـیره  ، حزب دموکرات لنینیسم است، فلسفه حزبی ـ مارکسیسم
توان گفت ایـن دو حـزب در    که می ، تا جایی بنا نهاده شده است  کارانه و محافظه

، مجري و عامل دو پـارادایم   و مناطق کردنشین سوریه و ترکیه  منطقه شمال عراق
اند. اگرچه حزب کارگران از مـرام مارکسیسـتی    رقیب در ناسیونالیسم کردي بوده

سـو بـا    است. آمریکـا هـم    اي بارزانی خود فاصله گرفته همچنان علیه نظام عشیره
هایی مانند سوریه منسجم و سوریه بـا اسـالم سیاسـی در     ئیل از گزینهمنافع اسرا

مـدت   ها با نگاهی ابزارگرایانه در کوتـاه  هراس است و براي گسست در این نحله
یک دموکراسی سـکوالر و تعمیـق    حاضر حال کند. بنابراین در از کردها دفاع می

انش سیاسـت  هاي قومی گزینه مطلوب آمریکا در سوریه اسـت؛ امـا خـو    شکاف
ی دارد که عـالوه بـر   ژئوپلیتیک، بعد  روسیه در سوریه و مشخصاً مناطق کردنشین

اي و  خواهان دسترسی آسان بـه سـواحل مدیترانـه     فشار علیه ترکیه توسط کردها
  منطقه شامات است. 

  
 سطوح تحلیل متغیرهاي درگیر در بحران شمال سوریه مالحظات

   ـ آمریکا  اسد برقراري دموکراسی سکوالر بی
  ـ روسیه برقراري دموکراسی سکوالر با اسد (کوتاه مدت) فراساختار

  ایران ـ ، مخالفت با واگرایی سرزمینی ماندن اسد
  ـ ترکیه حمایت از رفتن اسد و باال رفتن وزن مؤلفه سنی ساختار

   ـ حزب کارگران کردستان ترکیه برقراري ساختار کنفدرال
  کردستان عراق حزب دموکرات ـ  KRGتار فدرال بر پایه مدل برقراري ساخ کارگزار

 PYD مختار هاي خود و حامی کانتون PKKزیر سیستم 
 KNC حامی برکناري اسد و زیرسیستم بودن براي بارزانی زیرکارگزار
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  کردستان سوریه ژئوپلیتیککد و برندسازي 
و بکـر در مزوپوتامیـاي   عنوان یکی از مناطق ناشـناخته   مناطق کردنشین سوریه به

هـاي خودمختـارکردي و    ، تشکیل کـانتون  دنبال بحران داخلی در سوریه به  کردي
،  اي شـده  یا منطقه شمال سوریه که وارد ادبیات مطالعات منطقـه » رژوآوا«انقالب 

در حال حاضر بخش مهمی از تعارضات سرزمینی و هویتی را در سوریه تشکیل 
هـاي   ، مولود سیاسـت  توان عالوه بر متغیر داخلی میداده است که این تعارض را 

، روسیه و آمریکا دانست. درباره ترکیه باید عنـوان   اي مانند ترکیه عوامل فرامنطقه
؛ زیـرا هرگونـه گشـایش     ، ابعاد کردي دارد هاي ترکیه در سوریه کرد همه سیاست
گران هاي حزب کـار  ی کردهاي سوریه در طول سیاستژئوپلیتیکسیاسی و بسط 

تـرین خـط قرمـز امنیتـی ترکیـه اسـت        کردستان ترکیه، کردهاي ترکیـه و بـزرگ  
  ). 1394،  پور (عبداهللا

اي یعنی روسیه و آمریکا نیز کردستان سـوریه و نقـش آن     دو کنشگر فرامنطقه
داننـد. بنـابراین ایـن     در سوریه با اسد و بی اسد را یک عامل نفوذ در منطقه مـی 

هـا و فضـاهاي    ر پی قلمروخواهی و اتصال بین کـانتون واحد جغرافیایی جدید د
سـازي و یـک برنـدینگ     تجزیه شده خود است. ایـن موضـوع نیـاز بـه برجسـته     

اند ایـن برنـد را بـا اسـتفاده از      توانسته  هاي جمعی کرد جغرافیایی دارد که رسانه
، سمبلیک و دیاسـپوراي کـرد    هاي هویتی گفتمان هویتی و سرزمینی و با شاخص

کـه جـزء الینفـک     ژئوپلیتیـک به منصه ظهور برسانند. مدل برندسـازي    اروپادر 
شرطی براي دسـتیابی بـه اهـداف اسـتراتژیک اسـت،       مدیریت استراتژیک و پیش

ی و توأم با تعارض و خشونت ژئوپلیتیکنوعی ویژه از برند و با هدف بازخوانش 
  اختارهاي دو فـاکتو ها یـا سـ   دولت تواند تحلیل جامعی از شبه است. این نحله می
  ).1396،  پور ترسیم کند (عبداهللا

ی دولـت  ژئـوپلیتیک بـر بافـت    ژئوپلیتیـک فراموش نکنـیم مـدل برندسـازي     
هاي تمـدنی   علیه ساختار و کارگزارهاي جدید و بر روي گسل  هاي ضعیف ملت
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دهد. کردها دومین گروه زبانی مهم در سـوریه هسـتند. منـابع     و سرزمینی رخ می
داننــد  درصــد جمعیــت ســوریه مــی 5جمعیــت کردهــا را تنهــا حــدود ،  عربــی

)http://syriapop.wordpress.com20گرایان کرد این جمعیت را  که ملی )؛ در حالی 
درصد را در آمارهاي خـود   8درصد و بروینسن نیز  8دانند. مک داول  درصد می
  ).Bruinessen1992. 15اند ( ذکر کرده

،  عـافرین   یت کردهـا در سـه منطقـه جـدا از هـم یعنـی      ، جمع از منظر جغرافیایی 
درصـد در کوبـانی و    10،  درصد در عـافرین  30کوبانی و جزیره است. از این تعداد 

). خـأل بـین ایـن سـه منطقـه، یکـی از       Gambill,2014درصد در جزیره هستند ( 40
ی که فاصـله بـین عـافرین و کوبـان     طوري ، به هاي اساسی کردهاي سوریه است چالش

هاي قـومی کـرد    کیلومتر است. گروه 160کیلومتر و فاصله بین کوبانی و جزیره  140
هـاي   ، ساکن هستند. جمعیت اصـلی کردهـا در سـوریه در اسـتان     نیز بین این مناطق

اي نیـز   ، ساکن و جمعیت قابل مالحظـه  حسکه و حلب و نواحی شهري مانند دمشق
،  وجود دارند. در استان حلـب   و درباسیه  الکیه، م ، قحطانیه در زیر مناطقی مانند عامودا

،  میلیـون جمعیـت دارد   4درصد کردهاي سوریه در استان حبل که بالغ بـر   40تقریباً 
روسـتا اسـت،    1453شـهر و   32. ساکنان کرد در این استان که داراي  کنند زندگی می

کردها در قسـمت  ). http://www.alp-city.orgدهند ( درصد جمعیت را تشکیل می 15
عالوه در شـهر   . به کنند شمالی استان و در منطقه عافرین و زیر منطقه کوبانی زندگی می

  حلب و در دو محله اشرفیه و شیخ مقصود نیز برتري جمعیتی کامالً با کردها است.
،  دارد که عالوه بر اکثریت جمعیت کـرد روستا  263شهر عافرین زیرمنطقه و  

). شهر کوبـانی  http://tirejafrin.comها نیز است ( داراي اقلیتی از اعراب و ترکمن
،  روسـتا  100نیز در تقسیمات جغرافیایی در استان حلب قرار دارد. کوبانی داراي 

 درصـــد جمعیـــت کـــرد اســـت 90هـــزار نفـــر جمعیـــت و بـــالغ بـــر  200
)http://en.firatajans.comاسکان   ). در این منطقه، قبیله برازي که در دو سوي مرز

). استان حسـکه کـه   Tajel, 2008،10دهند ( ترین تشکل را تشکیل می ، قوي دارند

http://syriapop.wordpress.com
http://www.alp-city.org
http://tirejafrin.com
http://en.firatajans.com
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استان کردنشین دیگري در سوریه اسـت، در شـمال شـرق سـوریه و همسـایگی      
،  لکیـه ، ما ترکیه و عراق واقع شده است. این اسـتان داراي چهـار منطقـه حسـکه    

درصد  30، تعداد کردها را  است. منابع عربی  زیر منطقه 16و   العین قامشلو و رأس
، گرچه کردهـا   )http://www.zengil.net/web/?p=18341دانند ( جمعیت استان می

 700ا توجه به جمعیـت زیـاد   پندارند و بر این اعتقادند که ب این آمار را جعلی می
، جمعیت غالب استان از آن کردهـا اسـت و اقلیتـی از اعـراب      روستاي کردنشین

  مهاجر نیز در این استان وجود دارند. 
درصـد   70کم  دست ترین شهر کردها در سوریه بوده که ، بزرگ شهر قامیشلی

ـ      جمعیت شهر را کردها تشکیل می ه نـام  دهنـد. قامیشـلی داراي سـه زیرمنطقـه ب
ترین تجمع کردها در عامودا است. از  ، تل حمیس و قحطانیه بود که بزرگ عامودا

/ ـ  ژئوپلیتیـک مضـایق    تـوان  تحلیل مناطق و زیرمناطق کردنشـین در سـوریه مـی   
  دموگرافیک کردها را در سه مورد زیر تشریح کرد:

  عدم پیوستگی قلمرو جمعیتی مناطق کردنشین؛ـ 
  ظه غیرکرد در مناطق مورد مناقشه؛ مالح وجود جمعیت قابلـ 
حضور نیمی از کردهاي سوریه در مناطق خارج از سه منطقه اصـلی کردهـا   ـ 

  در حلب و دمشق. 
، اجرا، کارکرد  ی جدید کردها با تکیه بر هویت برندژئوپلیتیکبا این حال، سوژگی 

ها و ادعـاي   طوره، اس ، هویت ، ساختار حکمرانی ، نماد ها هاي آنان مانند ارزش و مؤلفه
پـور و   ی و سـرزمینی خـود هسـتند (عبـداهللا    ژئـوپلیتیک سـازي   قلمرویی درصدد برند

طـور کـه    است. همان اولویت اساسی کارگزاران ژئوپلیتیکبرندسازي  ).1394،  قادري
، غالباً در محـل تالقـی بـین     )pseudo stateها ( دولت هاي تاریک شبه ، حفره عنوان شد
هاي خـاص   ها و نواحی که جمعیتی مختلط با پیچیدگی ق و تمدنهاي ساب امپراطوري

. بنـابراین در  Kolosov and O’Loughlin, 1998b:56)( دهنـد  قومی را دارنـد، رخ مـی  
ی کـارگزاران  ژئـوپلیتیک ، رکـن رکـین کدسـازي     ژئوپلیتیـک ، برندسـازي   ابتداي امـر 

http://www.zengil.net/web/?p=
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مؤلفـه اسـت. بـراي    ، اثبات دیگري براي هـر دو   است. استنتاج بحث فوق ژئوپلیتیک
و هـویتی   با توجه به شکننده بودن بعد سـرزمینی  ژئوپلیتیکها و کارگزاران  دولت شبه

، تبیین و تفسیر این کدها مشکل است؛ ولی با توجه به ضعف سـاختارها   ساختارگریز
، درصــدد تعریــف و عملیــاتی کــردن کــدهاي  یژئــوپلیتیکو شــناور بــودن کــدهاي 

منافعشان را ،  هاي ضعیف بنابراین دولت ملتباشد.  می ی در سطوح مختلفژئوپلیتیک
در فضـاهاي تجزیـه شـده در     ژئوپلیتیـک هاي هویتی و برندسـازي   از طریق گفتمان

  هـا  ماننـد گفتمـان   ژئوپلیتیـک کـدهاي  ؛ زیرا  برند جلو می  تعامل و تقابل با سایر کدها
  .پایدار نیستند و همواره از دال به مدلول در حال حرکت هستند

  
  کردستان سوریه  ژئوپلیتیکمدل برندسازي 

  کارکرد  اجرا  هویت برند
انــداز (موجودیــت کردهــا و انقــالب غــرب  ـــ چشــم

  کردستان)
  ، نژاد) ، زبان ، هویت ها (تاریخ ـ ارزش

  ، سرود و...) ـ نمادها (پرچم
  )YPGـ اشخاص برند ( گریال و 

  ـ تصویرسازي از دشمن (تعارض با اسالم سیاسی)
  هاي کردي) اي قلمرویی (موجودیت کانتونـ ادع

ــدل    ــی (م ــاختار حکمران ــ س ـ
  فدرالیسم) کنفدرالیسم یا
  )YPG & YPJ(ـ قدرت نظامی 
  ، آب و گاز) ـ منابع (انرژي

،  ـ ابزارهاي ارتباطاتی (مـاهواره 
  مطبوعات، دیاسپورا)

ــان و  ــ بســـیج حامیـ ــ
متحدها (کوردایه تـی  

  و غرب)
  ـ مرعوب کردن رقبا

  مروـ تغییر قل

  
 ی کردهاي سوریهژئوپلیتیکگذار بر کدهاي تأثیرعوامل 

  محلی  ملی  اي منطقه
 ژئوپلیتیـک عامل بـا سـاختارهاي   ـ ت

  ترك / عرب
  ـ ناسیونالیسم فرهنگی کردها

(از تـوروس تـا    ژئوپلیتیکـ گفتمان 
  زاگرس)
  ـ تولید فضا

ـ فدرالیسم یا کنفدرالیسم دموکراتیـک  
  (کوتاه مدت)
  مدت)ـ استقالل (بلند 

و اتصال سه کـانتون   ژئوپلیتیکـ بسط 
  ، کوبانی و عافرین به یکدیگر جزیره

  ـ سازه قلمرویی کردها در شمال سوریه

ـ هژمونی حزبی در تقابل بـا  
  احزاب مرتبط با بارزانی

ـ عوامـل نمـادین فرهنگـی    
  کردها

اي و  ـ نضـج قـدرت اندیشـه   
  قدرت مادي کردها

  
  گیري نتیجه

هـاي هـویتی و    عراق که کردهاي این کشـور برنـدگان بحـران    بدون شک مانند بحران
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عنوان یک هویت مسـتقل   ، در سوریه نیز کردهاي این کشور خود را به ی بودندژئوپلیتیک
اي با عنوان کردسـتان سـوریه    طوري که منطقه اند؛ به مطرح کرده  و یک واحد جغرافیایی

رها نیز مجبورند که ملزومات ایـن  هاي جغرافیایی ظاهر و ساختارها و فراساختا در نقشه
هاي خود در نظر بگیرند. کردهاي سـوریه   ی را در سیاستژئوپلیتیکواحد ولو کوچک، 

اند کـه از   وجود آورده ، گفتمان پرقدرتی را در شمال سوریه به با پیوند هویت و سرزمین
ند. کشـورها قابـل احتـرام هسـت     از بسـیاري  براي آنها کنشگري فعال را خلق کردند که

یک ایدئولوژي ارضی است و کردهاي سـوریه در    طور که عنوان شد ناسیونالیسم همان
این راستا در پی قلمروخواهی سرزمینی و اتصال مناطق کردنشین جدا از هم در سـوریه  

ترین عامل تعارض در آینـده سـوریه را عـالوه بـر چگـونگی       هستند. شاید بتوان اصلی
هـاي جدیـد    ، مـوج  ، منـاطق ترکیبـی   تجزیـه شـده   ، حل منـاطق  ساختار سیاسی سوریه

دموگرافیک و تعارض بین اعراب سنی یا قبایل بـدوي بـا کردهـا دانسـت. نظـام آتـی       
هـا صـحنه    تا مـدت   ، فدرال یا کنفدرال سوریه در هر شکل و شمایلی بی اسد یا با اسد
ی وپلیتیکژئتنها عرصه رقابت ساختارهاي  تعارض قومی، هویتی و جغرافیایی است و نه

  کند.   می  هاي هویتی را نیز درگیر سیستم - است، زیر
عنوان دو مدل حکمرانی متفاوت بانفوذ در جمعیت اهل تسنن  عربستان و ترکیه به

هـاي آمریکـا و    ترین تهدید علیه کردها هستند؛ در حالی که سیاست ، بزرگ این کشور
، نگـران از   این کردهاي سوریهنما است. بنابر روسیه در قبال کردها نیز سیاستی تناقض

طور حتم خودشـان   متغیرهاي مذکور چشم به آینده نامعلومی دارند که این آینده را به
، عـدم حمایـت کشـورهاي     ، نفوس محـدود  توانند رقم بزنند. جغرافیایی شکننده نمی

همگـی از    و عدم همراهی کردهاي عـراق   ، زاویه شدید ترکیه ، مذهب متفاوت منطقه
ی هستند که نگاه کردهاي سوریه را عالوه بر ظرفیت محدود کردسـتان سـوریه   عوامل

  معطوف نموده است.    هاي متعارض آنها رغم سیاست به  اي به عوامل فرامنطقه
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  منابع و مآخذ
  ابع فارسیمن
 در ترکیـه  کردستان کارگران حزب ژئوپلیتیک سوژگی ، )1394(  قادري رحیم و محمدرضا پور، عبداهللاـ 
  اسالم. جهان سیاسی هاي پژوهش فصلنامه ، شمالی النهرین نبی
 یژئـوپلیتیک  منازعـات  در کارگزار ، ساختار دیالکتیک ،)1395(  دیانت محسن و  محمدرضا ، پور عبداهللاـ 

   سیمین. کلک انتشارات: تهران ، خاورمیانه
 همشـهري ،  ژئوپلیتیـک  ندسازيبر ، عراق کردستان استقالل پرسی همه ، )1396( محمدرضا ، پور عبداهللاـ 

   مرداد. و تیر ، دیپلماتیک
 یژئـوپلیتیک  منازعـات  در کـارگزار  ، سـاختار  دیالکتیک ، )1394متقی ( افشین و  محمدرضا ، پور عبداهللاـ 

 سیاسی. مطالعات فصلنامه عراق، کردستان یژئوپلیتیک کارگزاري بر تأکید با خاورمیانه
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