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چکیده
کشور ترکیه به علت قلمرو خواهی سرزمینی و هویتی در قالب یک گفتمان ژئوپلیتیک  ،در صدد
تعمیق و بسط هژمونی خود در فضاهاهای تجزیه شده ای می باشد که سابقا قلمرو سررزمینی و
یکی از مهمترین منابع انرژی این واحد جغرافیایی بروده و نوسرتالژی ایرن قلمروهرا در حافظره
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تاریخی ترکها  ،نقش بسرته اسرت  .در فضرای آنارشریک خاورمیانره ای  ،ترکیره برا اسرتفاده از
کارگزاری گروههای اسالم گرای سلفی درصدد عملیاتی نمودن نوستالژی مذکور و با استفاده از
گفتمان ژئوپلیتیکی نو ظهور  ،می باشد .این تحقیق با پاسخ به اینکه بسط ژئوپلیتیکی داعرش در
قلمرو سرزمینی و هرویتی شریعیان و کردهرا در راسرتای گفتمران ژئروپلیتیکی ترکیره در منطقره
 ،نظریه پخش در پی نشان دادن بازی ژئوپلیتیک ترکیه با داعش می باشد .یافتره هرای پرژوهش
نیز نشان می دهد که هدف اصلی ترکیه دسترسی به عمق استراتژیک و سرزمینی در بین النهرین
شمالی و مخرج مشترک ترکیه و داعش را مری تروان تعرار

برا حروزه هرای شریعی /کرردی

دانست.
واژگان کلیدی :عمق استراتژیک ،نظریه پخش ،ترکیه ،توسعه طلبی ،ژئوپلیتیک سلفی
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مزوپوتامیا می باشد  ،یه اثبات فرضیه خود پرداخته و با روشی تحلیلی – توصیفی و مبنای نظری
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مقدمه
در فضای آنارشیک خاورمیانهای ،ترکیه با استفاده از کارگزاری گروههای اسالم گرای
تندرو درصدد عملیاتی نمودن نوستالژی قلمروخواهی و بسط ژئوپلیتیکی خود میباشد.
داعش به عنوان یک گروه سلفی و تندرو که شیعیان و کردها را مورد آماج خود قرار
داده ،به صورت دو فاکتو توسط ترکها ،هدایت و به نوعی در مدار کارگزاری ژئوپلیتیکی
ترکها قرار دارد .از سوئی نگاه ترکیه به کردها به عنوان دشمن بزرگتر از داعش مطرح
بوده ،چرا که کردها را تهدیدی جدی برای انسجام سرزمینی ترکیه میدانند .به عبارتی،
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حزب کارگران کردستان ،دشمن استراتژیک و داعش دشمن تاکتیکی ،ترکیه میباشد.
امروز ،فارغ از کالن روایتها و نگاه ساختارگرایانه ،پارادایمهای غالب در جامعه شناسی،

س ی ا س ت ج ها ن ی

دیالکتیک و دوگانه ساختار/کارگزار ،خرد /کالن و زمان  /فضا ،الگوهای غالب علم
میباشند ،که به نظر میرسد در برنامه منطقهای و ژئوپلیتیکی ترکها جهت کنشگری
موفق در خاورمیانه قرار گرفتهاند .با نگاهی بر ایدئولوژی و امیال ژئوپلیتیکی گروه
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تکفیری داعش میتوان ،پی برد که نوک پیکان این حمالت ،دسترسی به قلمرو سرزمینی
کردهای عراق و سوریه و هویت شیعی از مناطق شمالی بین النهرین میباشد که این
رقبای سرزمینی و هویتی داعش ،رقبای ترکیه در منطقه نیز میباشند ،لذا تضعیف این دو
مؤلفه توسط داعش ،در راستای مناقع منطقهای ترکیه میباشد .خاورمیانه ،امروز به صحنه
نبردهای ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک میدان های منطقهای و کنش حداکثری کارگزاران
ژئوپلیتیک و سیستمهای دوفاکتو در میدانهای محاط بر آنها درآمده است .برآمدن
گروههای تروریستی ،موجد فرصتها و تهدیدهای برای کشورهای منطقه شده که
ساختارهای منطقه در پی رصد این فضا در راستای منافع خود میباشند .به چالش
کشیده شدن توازن ساختارهای ژئوپلیتیک ،دگرگونی و موجهای جدید دموگرافیک در
جغرافیای جمعیتی خاورمیانه ،تقویت دو قطبی شیعه – سنی و ظهور تعارضات هویتی و
صف گیریهای جدید ژئوپلیتیک از پیامدهای فضای جدید میباشد ..از سوئی نوستالژی
هژمونی در مزوپوتامیا برای ترکیه وجود دارد ،چرا که در بازههای زمانی مختلف این
هالل حاصلخیز ،جزئی از قلمرو ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آن بوده که ابزار این هژمونی
برای ترکیه ،کارگزاری داعش و تقابل با سایر ساختارها و کارگزاریهای ژئوپلیتیک

میباشد .به طور کلی میتوان سه رویکرد :حزب کارگران کردستان و علویون منطقه،
دشمن استراتژیک و داعش دشمن تاکتیکی ترکیه ،اعمال فشار بر اروپا با ابزار داعش
برای عضویت در اتحادیه اروپا و نقش ترکیه برای داعش مانند پاکستان برای القاعده را
اولویت راهبردی ترکها در حمایت از داعش عنوان نمود .به عالوه درخصوص کنشگری
ترکیه باید به سازههای جغرافیایی دولت – ملت ترک و منافع ملی آن اشاره نمود .بعضی
از محققین بر این اعتقادند که ناسیونالیسم ،مبارزهای همیشگی برای کنترل سرزمین است
و از غفلت دانشگاهی دانشگاهیان از سازههای ملی سرزمین انتقاد میکنند .گرچه
ناسیونالیسم معموال به عنوان پیگیری خود مختاری ملی تعریف شده است ولی در
تعاریف غنی تر به عنوان یک طرح اقدام جمعی برای ارائه مرزهای یک کشور و سازوار
با واحدهای حکمرانی ،تبیین میگردد .از منظر گفتمانی نیز ،ناسیونالیسم به عنوان یک
عمل گفتمانی دولت – ملت که در یک قلمرو مستقل و متجانس با سرزمین ملی است
از قلمرو و حس قوی ملتها را برای یک قلمرو خاص نشان میدهند .در سیستم بین
دولتی مدرن ،قلمرو دولت – ملتها ،عمال در مطابقت با قلمروهای مستقل ،تحدید
میگردد .بنابراین فهم اینکه چگونه سازههای سرزمین ملی با قلمروهای مستقل و در
فرآیند سازه های قلمروئی هویت ملی و منافع دولت مرتبطند ،مهم میباشد .بنابراین
ارتباط بین عناصر اساسی در ارتباط بین گفتمانهای کد و بینش ژئوپلیتیک توسط
سازههای قلمروئی صورت بندی میشوند .باید توجه داشت یک حاکمیت دولت –
ملت ،تنها با دولت بودگی محقق نمیشود.
در حقیقت ماهیت مشروط دولتها ،آشکار میکنند که سازههای دولت – ملتها برای
هویت و منافعشان در یک منطق فضائی سیستم بین دولتی درگیر هستند .از سوئی این
ایده که دولتهای مستقل ،سوژه های خودمختار سیاست بین الملل هستند ،متکی بر این
فر

است که مشروعیت دولتها مشتق از ملت و یا مردم میباشد .حاکمیت مردمی

نیز استدالل میکند که دولتها اربابان قلمرو و مردم ،اربابان دولت میباشند .باید عنوان
نمود که سازههای تاریخی ملت بودگی و دولت بودگی باید بوسیله مطالعاتی که تمرکز
خود را بر سازههای هویتی دارند ،تکمیل شود .بنابراین باید نشان داد که چگونه
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در نظر گرفته میشود ..واژه سرزمین ملی نشان میدهد که هویتهای ملی ،نسبتا مشتق
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ناسیونالیسم ،یک گفتمان ژئوپلیتیکی را برای دولت – ملتهای ضعیف از طریق
سازههای قلمروئی بوجود میآورد .بنابراین بسط ژئوپلیتیکی داعش در خاورمیانه و
تضاد آن از لحاظ معرفت شناسی و هستی شناسی با "دیگری" ترکها ،در راستای
گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه نوین ،قابل تحلیل و تبیین میباشد ..این تحقیق با پاسخ به
اینکه بسط ژئوپلیتیکی داعش در قلمرو سرزمینی و هویتی شیعیان و کردها در راستای
گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه در منطقه مزوپوتامیا میباشد ،یه اثبات فرضیه خود پرداخته و
با روشی تحلیلی – توصیفی در پی نشان دادن بازی ژئوپلیتیک ترکیه با داعش و تنقیح
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کد /بینش ژئوپلیتیک ترکیه میپردازد .یافتههای پژوهش نیز نشان میدهد که ،ترجیحات
امنیتی ترکیه حذف هر گونه خودمختاری برای کردهای سوریه ،تضعبف حزب کارگران

س ی ا س ت ج ها ن ی

کردستان و نقش آفرینی مؤثر در کردستان عراق ،مناطق ترکمن نشین و عرب نشین سنی
در کرکوک ،موصل و کانتونهای کرد سوریه ،میباشد .در این راستا مخرج مشترک ترکیه
و داعش را میتوان تعار

با حوزههای مذکور دانست به عبارتی متغیرهای یاد شده،
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دشمنان راهبردی و داعش دشمن کوتاه دامنه و رو به افول ترکیه است.
 .1رهیافت نظری؛ نظریه پخش و قلمرو خواهی
در ارتباط با شیوع تفکر سلفیستی و بسط ژئوپلیتیکی و قلمروئی گروهک تروریستی
داعش باید به نظریه پخش اشاره کرد .به انتشار و گسترش یک پدیده و یک نو آوری در
سراسر فضای جغرافیایی و درطول زمان ،پخش و تراوش گفته میشود .در جغرافیای
انسانی ،تئوری پخش ،ابتدا در سال  1399به وسیله تورستن هاگراسترند ،جغرافی دان
سوئدی در دانشگاه الند ،منتشر گردید( .شکوئی .)1912 ،نظریه پخش در فضای
جغرافیایی ،عبارت است از گسترش یک پدیده از یک کانون یا کانونهای محدود در میان
مردمی که آماده پذیرش آن پدیده میباشند .این گسترش در طول زمان صورت میگیرد،
از این تعبیر چنین بر میآید که روند نظریه پخش در یک فضای جغرافیایی از شرایط
زیر تبعیت میکند:
 -1پدیده یا پدیدهها و مشخصات عمده آنها
 -2کیفیت گسترش پدیدهها
 -9کانون یا کانونهای پدیدهها

 -4جمعیتی آماده پذیرش با زمینههای متفاوت پذیرش ،مقاومتهای مختلف
جمعیت در برابر نوآوریها و یا اشتیاق و هواخواهی آنها از نو آوریها و پدیدهها
 -9فاصله ،سهم فاصله در روند توزیع اطالعات و گسترش پدیدهها ،موانع اخذ
اطالعات در مکانهای مختلف ،نقش رسانهها و نقش دولتها.
 -1سهم زمان در مقاومت یا پذیرش پدیدهها و نو آوریها میان جمعیت
 -7انتخاب و تصمیم گیری
بنابراین و با توجه به عوامل فوق ،موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی خاورمیانه و
رقابتهای قدرتهای منطقهای و بین المللی برای تسلط بر منطقه باعث شکل گیری
بسط جغرافیایی داعش و تداوم گسترش آن در طول فضا ،زمان و مکان در منطقه شده
است .به راحتی قابل رصد است که جغرافیای پخش داعش از منظر ژئوپلیتیکی ،کردها و
شیعیان را مورد هدف قرار داده که به صورت سنتی کدهای ناامنی منطقهای ترکیه
و غیریت ساز " خود را زمینگیر نموده است .همانطور که ذکر شد کردها ،دشمنان
راهبردی ترکیه میباشند که موجودیت هستی شناختی و سرزمینی ترکیه را به صورت
تاریخی مورد هجمه قرار دادهاند ،بنابراین هر گونه سیاست امنیتی ترکیه در حمایت از
گروههای بنیاد گرا ،سلفیستی در این راستا قابل تحلیل میباشد .این قضیه وقتی صادق
است که میبینیم در دهه  18و  38میالدی ،ترکیه با حمایت از فرقه نقشبندیه به مبارزه با
حزب کارگران کردستان ترکیه پرداخت .به عالوه در نظریه پخش باید به پدیده فراملی
گرائی ،قلمرو سازی ،قلمروزدایی و دیاسپورا ،نیز به عنوان منابع ستیز و ائتالف ،اشاره
نمود .فراملی گرایی را میتوان فرایندی دانست که بسیاری از مهاجران امروز بر ساخت
زمینههای اجتماعی که مرزهای جغرافیایی سیاسی فرهنگی دارند تاکید مینماید .ترانس
ناسیونالیسم ،فرایندی چند مسیری است که توسط مهاجران ایجاد و درصدد حفظ روابط
اجتماعی با جوامع مبدأ ،باشد (Bach,1994,4) .قلمرو زدایی نمودن نیز به عنوان یک
تجربه زندگی به نظر میرسد اساسا در ارتباط با زندگی در تبعید باشد .تجربه قلمرو
زدایی نمودن پناهندگان بوسیله ادوارد سعید تشریح شده است ،او استدالل میکند که
زندگی در تبعید نمیتواند جدا از سرزمین مادری باشد). (Said,1990,366
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میباشند ،یعنی ترکیه با بازی دوگانه خود با ابزار داعش ،دو ساختار  -کارگزار " دیگری
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فهم جغرافیای سیاسی مستلزم درک کنش متقابل جغرافیا (فضا) و سیاست (قدرت) یا
تعامل بن مایههای جغرافیایی مانند فضا ،مکان و قلمرو با امور مربوط به سیاست ،قدرت
و یا سیاستگذاری است .(Storey, 2009,:243-253( .واژه قلمرو ناظر به فضای محدود
شدهای است که افراد و گروهها از آن بعنوان محدوده اختصاصی استفاده و دفاع میکنند.
در جغرافیای سیاسی سه مفهوم سر زمین ،مرز و حاکمیت برای شکل دهی به قلمرو
رابطه نزدیکی دارند .بر اساس این ،قلمرو فضای متأثر از قدرت سلطه و مالکیت است.
( .)Jons,2004,115تاختن به دیگر سرزمینها از مهمترین ساز و کارهای دولت برای
531

گسترش قلمرو است (کاویانی راد ،)1932،43،به نوعی که میتوان تأثیر متقابل قلمرو
قدرت را در خروجی آن که قلمرو گسترش است نامید .به عالوه دیاسپورا نوعی قلمرو
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سازی را نیز شامل میشود .سر زمین یا مکان جغرافیایی مرز برای تشخیص محدوده
مکانی ،فضایی ،حاکمیت و مالکیت انسان سه جز اصلی قلمرو سازی است .این تعریف
گستره وسیعی از فضاها را در بر میگیرد که شامل مرزهای پیچیده و در هم تنیده درون

قلمرو خواهی سرزمینی ترکیه و ژئوپلیتیک سلفی در خاورمیانه

کشورهایی که برای اهداف گوناگون از هم متمایز میشوند .بنابراین ترکیه ،همزمان
بدنبال قلمرو زدایی نمودن از مناطق تحت زعامت خود قبل از عهدنامه سور و سایکس
پیکو با توجه به جمعیت ترک زبان در آن مناطق و قلمروسازی در فضاهای تجزیه شده
جدید حاصل از شوک ژئوپلیتیکی داعش میباشد( .عبداله پور و قادری )1934 ،در
خصوص بستر توزیع و پخش داعش ،باید عنوان نمود این پخش در داخل عراق ،ابتدا و
با حرکت به سوی مناطقی که دارای زمینههای مناسب و پذیرش مناسب مانند رفتار
عشیرهای متأثر از عصبیت و نوستالژی هژمونی اعراب سنی در مناطق سنی نشین عراق/
سوریه ،حرکت و با قدرت گرفتن و تثبیت خود به دنبال حرکت به سوی مناطق دیگر
ازجمله مناطق شیعه  /کردنشین استانهای دیالی و کرکوک و نینوا حرکت کرد.
 .2گفتمان ژئوپلیتیک ترکیه
نوعثمانی گری در ابتدا به مثابه جایگزینی برای ایدئولوژی کمالیست ،مطرح شد که
عناصر این ایدئولوژی ،حفظ انسجام ،همانند سازی اقلیتهای قومی و غربی شدن
حداکثری بود .بنابراین میتوان نوعثمانی گری ترکیه را به یک ساختار شبه امپریال برای
دسترسی به هویت عثمانی در قلمروهای نفوذ سنتی ترکها ،تعبیر نمود

( .)Kagan,2016,36در مقالهای با عنوان ،خداحافظی ترکیه با سیاست صفرکردن
مشکالت با همسایگان و نظریه داوود اوغلو که در بولتن شورای اروپا در سال  2811به
رشته تحریر در آمده است ،عنوان شده که ترکیه با شکست در سیاستهای منطقهای خود،
دکترین اوغلو را کنار گذاشته است ( .)Yilmaz, 2016,67-74پاسخ به بحران سوریه به
آسانی با سیاست عمق استراتژیک و صفر کردن مشکالت ،مفصل بندی نمیشود.
بنابراین تغییر سیاست ترکیه نسبت به سوریه ،حمله مستقیم در فضاهای تجزیه شده
سوریه میباشد از سوی ،کلیت ساختاربندی شدهای که از عمل مفصل بندی شدی
حاصل میشود ،گفتمان نامیده میشود .گفتمانها در واقع منظومههای معانی هستند که
در آنها نشانهها با توجه به تمایزی که با یکدیگر دارند هویت و معنا مییابند.
( )Hwarth,2000, 101مفصل بندی نیز به گردآوری عناصر پراکنده و ترکیب آنها در
هویت و گفتمان نو میپردازد.
گفتمان به عامالن اجتماعی داده میشود ،تنها با مفصل بندی در یک صورت بندی
هژمونیک به دست میآید .الکالو ،تالش پروژههای سیاسی برای تثبیت گفتمانهای
محدود و معین را اعمال هژمونیک مینامد که شامل دو مؤلفه وجود خصومت و
نیروهای متخاصم و بی ثباتی مرزها ،میباشد.)Hwarth,2000, 110( .
نظر به مفاهیم گفتمان ،مفصل بندی و هژمونی و تسری این مفاهیم به حوزههای
جغرافیایی ،گفتمان ژئوپلیتیک ،حادث میگردد .این گفتمان از واژههایی مانند ،قدرت،
سلطه ،هزمونی ،طبقات جنسیت ،منافع ،بازتولید ،تبعیض ،نهاد ،طبقات اجتماعی ،فارغ از
ایدههای تحلیلی مانند ،قدرت اجتماعی ،گروهها و نهادها ،استفاده میکند .در گفتمان
ژئوپلیتیک ،عناصر سختی مانند مرز و مکان به حاشیه و ژئوپلیتیک قومی ،فکری،
فرهنگی و انسانی ،برجسته میگردند .بنابراین مکان ،جای خود را به فضا میدهد .در
مطالعات جغرافیایی ،فضا موجودیتی مادی دارد که در شکل گیری آن پراکندگی و افتراق
فضایی پدیدهها ،نظام اقتصادی ،نظام سیاسی و نظام ایدئولوژیک نقش اساسی بر عهده
دارند( .حاتمی )1939 ،هر اسلوب فضایی ،هم درونمایه ای فضایی نظیر عوامل طبیعی و
انسانی دارد و هم واجد کیفیتهای انتزاعی مثل فاصله ،جهت و موقعیت نسبی است.
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(اتوتایل .)991 :1918،نظر به مفاهیم فوق ،ترکیه به عنوان یک قدرت منطقهای در
سالهای اخیر با خوانشی جدید از تصویر سازی و کد/بینش ژئوپلیتیکی ،درصدد
کنشگری جدید در خاورمیانه میباشد که عناصر و وقته ها ی آن شامل ،هویت ،تاریخ،
قلمرو سازی  /زدائی ،دولت  /ملت سازی ،امنیت و منافع ملی ،عثمانی گرائی جدید،
غیریت سازی و برند سازی ژئوپلیتیک ،میباشد.
 .3فضاهای تجزیه شده و الگوی هژمونیک
توجه به مقوله فضا به عنوان یک سرمایه استراتژیک در نگاه پست مدرن ،اولویت
532

سیاستگذاری جغرافیایی کشورها میباشد .بنابراین رصد فضاهای آنارشیک قومی /
سرزمینی ،قسمتی مهم را در سیاستهای ژئوپلیتیکی کشورها ،ایفا مینماید .در تنقیح
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فضای تجزیه شده ،باید گفت که این فضاهای تجزیه شده ،نتیجه دولت ملتهای شکننده
خاورمیانهای حاصل از مرزهای تصنعی خاورمیانهای میباشد که مرزهای هویتی
ناپایداری دارند .کولوسف و اولوگلین ،ضمن اینکه از شبه دولتها به عنوان منادیان
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ژئوپلیتیک پست مدرن به جهت گفتمانی بودن آن یاد میکنند ،بر این باورند که
حفرههای تاریک شبه دولتها ( ،)Pseudo Stateغالبا در محل تالقی بین امپراطوریهای
سابق و تمدنها و نیز نواحی که جمعیتی مختلط با پیچیدگیهای خاص قومی را دارند
رخ میدهند (.(Kolosov and O’Loughlin, 1998b:56
داوود اوغلو بر این اعتقاد بود که پیشرفت سیاسی ،اجتماعی و همگرائی اقتصادی بین
کشورهای خاورمیانه ،مهمترین راه غلبه بر مرزهای تصنعی خاورمیانه است .بازی دو
گانه ترکیه در سالهای اخیر با گروههای معار

و سلفی جهت تفوق خود در منطقه در

راستای هژمونی و دکترین امنیتی این کشور ،آنتروپی ژئوپلیتیک و تضعبف میدان شیعی
و خرده میدان کردها در خاورمیانه ،قابل تحلیل است ،به طوری که میتوان گفت ،رقابت
ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقهای در خاورمیانه بر سر هژمونی منطقهای است ،هژمونی که
نه با جبر ،بلکه با اجماع بدست میآید (.)Rogers,1982,21
هژمونی منطقهای در دولتهای دیده میشود که قدرت کافی را برای تسلط بر دول تابع و
شبه دولتها داشته باشند ( .)Burges, 1989,65الگوی هژمونی بر این فر

استوار

است که تاثیرات زیانبار رقابت را میتوان با حذف اصل رقابت مهار نمود .در این راستا،

تضعیف بازیگرانی که دارای ارزشها ،اعتقادات یا رویکردهای سیاسی و استراتژیک
مخالفند ،در سر لوحه کنشهای هژمونیک قرار دارد .)kraig,2014, 44( .قدرت هژمون،
به دنبال ایجاد نظامی هژمونیک و درصدد است که اصول اساسی ،هنجارها ،و قواعد
امنیتی را خود تعیین کند .بر این اساس هژمون از رژیمهای خود ایجاد کننده حداکثر
سود را میبرد و برای حفظ نظم هژمونیک ،کاالهای عمومی را در اختیار بازیگران داخل
نظام قرار میدهد () .honghua,2004,75هژمون دارای ابعاد مادی ،فرهنگی و سیاسی
است ،بعنی بازیگری است که از لحاظ ظرفیت اقتصادی دارای وضعیت تفوق آمیز است.
از سوی دیگر ،بر توزیع قدرت نظامی و سیاسی در مجموعه امنیتی مسلط است .اولین
معیار در شناسائی نظام امنیتی هژمونیک در محیط امنیتی ،ساختار مادی است .در
ساختارهای مادی که متشکل از دو و یا سه قطب میباشد ،احتمال ظهور نظام هژمونیک
باالست .دومین معیار ،تولید کاالی عمومی از سوی حداقل یکی از بازیگران است.
ویزه در عرصه امنیتی نماید و هزینهها و مسئولیت امنیتی دیگر بازیگر محیط امنیتی را بر
عهده گیرد بنابراین معیار شناسائی نظام امنیتی هژمونیک در سطح منطقهای فراهم شده
است (.)Keohne,1990,17
سومین معیار ،داشتن پیروان است ،یعنی بازیگر قدرتمند مجموعه امنیتی باید دارای
پیروانی باشد که این پیروان حاضرند او را به بازیگری هژمونیک تبدیل نمایند .چهارمین
معیار یعنی برخورداری از مکتب فکری و سیاسی است .بر این اساس بازیگر هژمونیک
باید دارای مکتب سیاسی و فکری منطقهای و بین المللی باشد .یعنی برای حداقل یک
منطقه ،یک دین و یا یک نژاد ،نقشه راه و ایدئولوژی داشته باشد و رفتارها و
سیاستهای آن در عرصه سیاست خارجی بر پایه این ایدئولوژی تنظیم شده باشد .برای
استمرار نظام امنیتی هژمونیک نیز سه ساز و کار باید مطمع نظر باشد .سلطه تحمیلی
میتنی بر استیال .نفوذ مبتنی بر تولید کاالئی عمومی یا ترکیبی از اجبار و رضایت.
رهبری که از رضایت خود جوش در بخش اعظم بازیگران عضو مجموعه امنیتی از
طریق رهبری فکری و سیاسی برخوردار است .این نوع نظم هژمونیک بیشتر جنبه خیر
خواهانه دارد .در نهایت باید عنوان نمود که هژمون بازیگری فعال ،انحصارگرا و بال
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منازع در سطح مجموعه امنیتی است و در نقش قیم در میان بازیگران مجموعه امنیتی
عمل میکند( .خانی .)294 ،1381 ،الگوی هژمونیک یک الگو برای ایجاد چارچوب
امنیتی منطقهای است که براساس غلبه منافع یک بازیگر بر سایر بازیگران و کاربرد
عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی میشود.
براساس این الگو ،صف دوستان و دشمنان از یکدیگر تفکیک میشود .در این الگو،
رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیر دوست وجود دارد و از همه امکانات و
ابزارهای مختلف برای محدود کردن از جمله عدم دسترسی به فنآوریهای پیشرفته و
531

تجهیزات نظامی استراتژیک استفاده میشود( .واعظی .)99 ،1919 ،در تحلیل مقایسهای
قدرتهای هژمونیک منطقهای ،شاخصهای مهم ذیل را برای این قدرتها به شرح ذیل
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بر میشمارد :نولته ()Nolte,2007,15
بخشی از یک منطقه که جغرافیایی ،سیاسی و اقتصادی است و حد و مرز مشخصیدارد
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برای رسیدن به یک موقعیت پیشرو در منطقه ،مقاصدی را مفصل بندی میکنندبه صورت قابل توجهی در تحدید حدود ژئوپلیتیکی و سازههای منطقه تأثیر گذاراست
قدرت منطقهای ،منابع ایدئولوژیک ،اقتصادی و نظامی را برای پروژه قدرت منطقهایبه نمایش میگذارند
قدرت منطقهای از لحاظ اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در منطقه نفوذ به هم پیوستگیدارد
دولتی که نفوذ زیادی در امور منطقهای دارد (پیامدها و اقدامات)اعمال این نفوذ بوسیله ساختارهای حکمرانی منطقهای انجام میپذیرددر دستور کارهای امنیتی منطقه ،تأثیر گذار استبرای دول منطقهای بویژه قدرتهای منطقهای ،قابل احترام است.هژمون منطقهای نه تنها از منافع خود ،بلکه تا حدودی از منافع منطقهای نمایندگیمیکند.

با توجه به مؤلفههای فوق میتوان گفت دستور کار سیاستی ترکیه در سالیان اخیر در
راستای تفوق هژمونیک در منطقه میباشد که البته این تفوق نیاز به ابزاری دارد که عالوه
بر تعمیق منافع ترکها ،زاویهای اساسی با سایر میدانها (ایران ،عراق و سوریه) و خرده
میدانهای منطقه (کردهای عراق )PKK,PYD،نیز داشته باشد .روابط حسنه سیاسی،
امنیتی و اقتصادی ایران ،عربستا ن و ترکیه بدنبال تحوالت بهار عرب و بحران در منطقه
مزوپوتامیا رو به وخامت گذارده است .مناقشاتی که عالوه بر تفاوتهای ایدئولوژیک،
در بسترهای ژئوپلیتیک منطقهای کشورهای مذکور نمود داشته است .این فضای تقابل
ژئوپلتیک – ایدئولوژیک سه کشور ،رقابتی هژمونیک را بر سر مدلهای حکمرانی و
منطقهای میدانهای مذکور بوجود آورده است که در سیاستهای منطقهای این کشورها
مستتر است .از طرفی جهت کنش موفق در منطقه ،این میدانها نیاز به هم آوائی
کارگزاران ژئوپلیتیک دارند که گرچه فاقد کنش حداکثری هستند ولی میتوانند
که در منطقه اقلیتها و قومیتهای مختلف را شامل میشود ،باعث تغییر رفتار ایدئولوژیک
و ژئوپلیتیک ساختارهای ژئوپلیتک در منطقه میشوند( .عبداله پور و متقی )1939 ،به
طور مثال در حالی که ،جبهه ترکمنی در عراق و سوریه ،داعش ،ارتش آزاد و گرایشاتی
از کردها ،نقش کارگزاری را برای ترکیه ایفاء مینمایند ،ایران با توجه به دو گرایش
ایدئولوژیک مذهبی و تمدنی ،جناحی از کردها و شیعیان را در مدار کارگزاری خود قرار
داده است .گرچه با توجه به اینکه جوامع خاورمیانهای هیچگاه در طول تاریخ ،جوامعی
هزمون نبوده و متشکل از مذاهب و اقوام مختلف میباشد ،اصرار بر ناسیونالیسم قومی و
دینی ،ذیل هژمونی میدانهای مسلط و تحت لوای دولت – ملتهای کالسیک امکان پذیر
نمیباشد .فضاهای تجزیه شده خاورمیانه ،تواما ابعادی مذهبی ژئوپلیتیک نیز دارند.
دیجینگ ،معتقد است که مذهب و ژئوپلیتیک با یکدیگر در هم آمیختهاند و بینش مذهبی
در مسیحیت و اسالم به مثابه سرزمین مقدس و جنگهای مقدس ،جلوهای از یک ویژگی
ژئوپلیتیک میباشند ( .)Dijing, 2006,192خاورمیانه به عنوان نمود این تحول و خیزش
اسالمی رادیکال و قلمروخواهی در بستر خود دائما همپوشانی مذهبی و ژئوپلیتیکی را با
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خود به همراه دارد .بنابراین ترکیه با اتصال ابعاد قومی ،مذهبی و ژئوپلیتیکی ،در پی
عملیاتی نمودن گفتمان ژئوپلیتیک خود در فضاهای تجزیه شده خاورمیانه میباشد.
 .4مفاهیم پست مدرن در مرز
مکاتب انتقادی با زیر سؤال قرار دادن مفروضات دولت محور بودن و مفاهیمی مانند
داخل /خارج ،خود /دیگری و داخلی /خارجی و حفظ آن برای گفتمانهای امنیت ملی،
مورد شک ،قرار گرفت ( .)Ashley, 1987بنابراین مرزهای قابل فهم به مثابه سازههای
اجتماعی و نه موجودیتهای طبیعی میباشند ( .)Newman and Passi, 1998از سوئی
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علم نوین ژئوپلیتیک در خصوص فرآیندهای ایدئولوژیکی سازههای اجتماعی ،سیاسی،
فضائی و مرزهای فرهنگی ،برای تبیین فضای داخلی کشورها ،نظم و انضباط و کنترل

س ی ا س ت ج ها ن ی

سیاسی داخلی ،میباشد بسیاری از جغرافی دانان سیاسی ،ایده اشلی را در خصوص
سیاست خارجی به عنوان سیاست پراکتیستی تولید مرزی را در عرصه عملیاتی و
انتخاب موضوع پژوهشی و یک پابه مفهومی در ژئوپلیتیک انتقادی پذیرفتهاند
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( .)Daiey,1990, Dodds,1984ژئوپلیتسین ها ،نقش مرزها را بر فرآیند دولت سازی و
قلمرو سرزمینی ،بسیار مهم و استدالل میکنند که مرزها در ایجاد یک قلمرو و اعمال
سرزمینی ،نقشی تعیین کننده دارند ( " .)Sack, 1986پاسی" از مرزها به عنوان نهاد و
سمبل ،یاد میکند ،ایده نهادگرائی او ،منجر به مفهوم سازی مرزی به عنوان پدیدهای که
نه تنها بر روی لبهها ،بلکه بر روی قلمروها کشیده شده است ( .)Passi, 2011او متأثر از
نظریههای فرهنگی و روابط بین الملل ،نشان میدهد که ما و دیگران (،)we & other
چگونه میتواند تبدیل به اینجا و آنجا ( ،)here & thereشود .از نظر تحلیلی ،سازههای
نمادین فضا ،قلمرو سرزمینی و مرزها ،مبتنی بر دیالکتیک بیم دو زبان ،زبان همگرا و
زبان تفاوت میباشد .در حالیکه زبان همگرا با هدف همگن سازی محتوی آگاهی
فضای جمعی و تجربیات است ،تالش زبان تفاوت ،تمایز این تجارب همگن ساز از
دیگران است ()Passi, ibid

چهارچوب تحلیلی برای اشکال همگرائی و تمایز در قلمرو فضایی  -اجتماعی

there

here

همگرائی مرزی

همگرا در قلمرو سرزمینی

we

تمایز بین ما و دیگران

تمایز در قلمرو سرزمینی

other

اصطالح مرز ،غالبا به صورت مترادف با واژگانی همچون "  " boundaryو "

frontier

" ،به کار میرود ،البته تمامی این واژهها ،محدودیتها و موانع را توصیف و تقسیم و یا
جدائی در فضا را نشان میدهند .امروزه واژه مرز به یک خط قانونی در فضا اشاره دارد
که فرهنگها و ملتها را از یکدیگر جدا میسازد ( .)Anderson& Odowed,1999واژه "
 " boundaryکه در قرن هفدهم بوجود آمد ،مشتق از کلمه "  limit)( "bondاست،.
همچنین از کلمه "  ،" bonnariumیعنی یک قطعه زمین با محدودیتی قطعی شده است.
یک "  ،" boundaryیک مفهوم خطی و یک نشانه گذاری یک جنبه خاص میباشد
 " boundaryطبیعی که از ویژگیهای طبیعی مانند رودخانهها ،کوهها و یا خطوط ساحلی
پیروی میکند ( )konard&nicol,2008و "  " boundaryمصنوعی که توسط سوژههای
سیاسی یا اجتماعی و برای تمایز میان اقوام ،مذاهب ،زبانها و تفاوتهای امنیتی و یا
حقوقی ،ایجاد و باعث قطع چشم اندازهای طبیعی میگردد .)Haughton,2009( .واژه "
 " frontierنیز در قرن چهاردهم و برای تعریف مناطق بیطرف بین امپراطوریها و دولتها
و شکل داده به سرزمینهای خالی ،تجزیه شده و مناطق کم سکنه ،مورد استفاده قرار
گرفت (( .)Haselberger,2010,64بنابراین در این واژه ،ما به نواحی میپردازیم که قبال
کسی در آن ساکن نبوده و از آنجا که مراد این پژوهش از فضاهای تجزیه شده ،فضاهائی
جغرافیایی است که در آن اقوام گوناگونی ،زیست مینمایند ،واژه "  " frontierاز دستور
کار این تحقیق ،خارج ،میگردد) .اهمیت اصلی واژههای مذکور ،مشتق از اثرگزاری
آنها در تعریف ،طبقه بندی ،ارتباطات و کنترل قلمرو ،به معنای انتقال و ارجاع چیزها
به فضای خاص و تنظیم حرکات مرزی و دسترسی به مناطق ویژه داخل  /خارج،
میباشد ( )Sack, 1996,67براین اساس ،مرزها به طور سنتی ،نقش نظم دهنده جامعه را
ایفاء مینمایند ( .)Popescu,2012,8به طور کلی مرزها دارای معانی مختلفی میباشند که
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( .)Haselberg, 2010در اینجا دو "  " boundaryاز یکدیگر قابل تشخیص میباشد" .
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از زمان به زمان ،به مکان به مکان ،فرهنگ به فرهنگ و زبان به زبان متفاوت میباشد.
با توجه به موارد فوق و واژه تعریف مرز یعنی مناطق بیطرف بین امپراطوریها و دولتها
در مناطق خالی ،تجزیه شده و یا کم سکنه و مرزهای مصنوعی که توسط سوژههای
سیاسی یا اجتماعی و برای تمایز میان اقوام ،مذاهب ،زبانها ایجاد میگیرد ،گفتمان
ژئوپلیتیکی ترکیه بر این بستر ،شکل و فضاهای تجزیه شدهای را در شمال عراق و
سوریه برای قلمروخواهی خود در نظر گرفته است .منطقه مزوپوتامیا با توجه به نفوذ
پانصد ساله ترکیه ،سنی بودن منطقه ،عادت واره مردم این نواحی ،جغرافیای غنی انرژی
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این منطقه از منابع آبی و نفتی ،قلمرو خواهی جدید کردهای عراق و سوریه در فضاهای
تجزیه شده ،مهمترین چالش امنیتی ترکیه خواهد بود) .متقی ،عبداله پور و دیانت،

س ی ا س ت ج ها ن ی

.)249 ،1939
بنابراین سیاستهای امنیتی ترکیه در منطقه ،بعدی مزوپوتامیایی دارد .مزوپوتامیا در حال
حاضر در جنوب به عربستان ،از شمال به ترکیه و در شرق به ایران محدود میشود و
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بنابراین عرصه تقابل این هژمونهای منطقهای میباشد .این منطقه از آنجائی که خواستگاه
ادیان الهی ،مهد تمدن و دارای یک جغرافیای خالق است ،بستر مناسبی برای نضج
ایدئولوژیک ،مکاتب قدسی میباشد .از سوئی نظر به اقتصاد انرژی در منطقه یعنی
حوزههای نفت و گاز و دو رودخانه دجله و فرات که تمامی منطقه را مشروب میکنند،
محل منازعه حوزههای تمدنی و رقابت ژئوپلیتیک میدانهای منطقهای میباشد.

531
فضاهای تجزیه شده و اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه در مزوپوتامیا

 .5آنارشی ژئوپلیتیک و داعش

سیاست جهانی

رشد و گسترش داعش در قلب خاورمیانه ،عالوه بر تحوالت رخ داده در زمینه امنیتی
دارای تفاوتهای زیادی است .ظهور پدیده داعش حاکی از فصل نوین مسائل امنیتی در
منطقه است که نه تنها در درون کشور خاص بلکه به صورت گسترده چندین کشور را
تحت تأثیر قرار داده است (حاتمی .)1934،199 ،داعش با نگاهی ساختار شکن از مدل
کالسیک گروههای سلفی ،کلیت قلمرو سنی خاورمیانه را به عنوان منطقه هدف خود
قرار داده است .از سویی تحوالت منطقه خاورمیانه بدون درک مالحظات ناشی از
تغییرات ژئوپلیتیکی آن میسر نخواهد بود و این تغییرات ریشه در ظهور داعش دارد.
گراین گروه ،تفاوت اندکی از حیث ایدئولوژیکی با سایر گروههای رادیکال دارد اما از
حیث جغرافیایی ،با سایرین تفاوت عمدهای دارد .درحالیکه گروههای نظیر القاعده،
آرزومند سلطه سرزمینی مؤثر هستند؛ داعش توانسته خودش را به عنوان یک بازیگر
ژئوپلیتیک تعریف کند که تقریبا نواحی مشخصی از دو کشور عراق و سوریه را در
کنترل خود دارد و این مسئله در کنار برخورداری از قدرت جذب نیروهای متفرق
چریکی و بهره مندی از تشکیالت و ساختار تروریستی در منطقه میباشد( ..عبداله پور،
 .)1931اگر چه بقای این گروه و توسعه متصرفات ارضی آن به دالیلی چون حمالت
هوایی ائتالف ،مشکالت پیش رو در کردستان عراق و توان ضدحمله و مقابله مؤثر
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منطقه که پیش از این در قالب القاعده و دیگر گروههای تروریستی مشاهده میشد،

ارتش عراق کامال نامشخص است .علیرغم موجودیت جدید داعش ،طبیعت سرزمینی
آن سبب شده است تا نتوان آن را نادیده گرفت و در نتیجه ،دولتها مجبور به بازیابی
سیاستها و روابطشان با یکدیگر شدهاند .در این وضعیت ،عراق و سوریه تنها
طرفهایی نیستند که مجبور به برخورد و مقابله با داعش هستند؛ سایر قدرتهای
منطقهای مانند ترکیه ،ایران و عربستان نیز نیازمند ارزیابی مواضعشان در این زمینه
هستند چرا که داعش به عنوان یک سازمان تروریستی میتواند موجب اغتشاش و
آشوب منطقهای را فراهم سازد و بقای خود را در این فضا بهتر تأمین کند .درنتیجه
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بقای ژئوپلیتیکی داعش دربردارنده چالشهای ژئوپلیتیکی برای سایرین خواهد
بود .داعش در کشورهای عراق و سوریه خود را نماینده جمعیت تسنن معرفی کرده

س ی ا س ت ج ها ن ی

است در حالی که در واقعیت ،این گروه خود را بهویژه بر سنیهای عراق تحمیل کرده و
مخالفتها در برابر آن بهویژه در میان سنیها وجود دارد .همچنین این گروه ضمن
اعمال فشار علیه کردستان و نواحی شیعه نشین درصدد ایجاد پیوندهای ژئوپلیتیک با
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نیروهایش در سوریه است تا از این طریق پویش داخلی عراق را متأثر نماید.
پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی حضور داعش در منطقه ضمن ایجاد تهدیداتی نسبت به دو
دولت بغداد و دمشق و نیز نسبت به سایر رقبای تروریستی با تضعیف آنها توانسته
است به شفافیت مواضع میان مخالفان و دولتها کمک کند .اندیشکده استارتفور در
گزارشی که با قلم جورج فریدمن نگاشته شده بر این اعتقاد است که داعش ژئوپلتیک
منطقه را تغییر داده است .در این راستا داعش توانسته است خود را به صورت یک واحد
جغرافیایی در منطقه شمال عراق و سوریه در کنار مرزهای ترکیه ،تثبیت بنماید .ظهور
این پدیده ،چالشهای ژئوپلیتیکی را در منطقه مزوپوتامیا بوجود آورده که اهم آن به
شرح ذیل میباشد.
توازن ساختارهای ژئوپلیتیک منطقهای را دچار چالش نموده است.جغرافیای جمعیتی مزوپوتامیا را بهم ریخته است باعث تشکیل دیاسپوراهایی گشته که در آینده نزدیک بر ساختارهای فکری و مرزبندی عقیدتی منطقه تاثیرگذار است.
-دو قطبی شیعه – سنی را در خاورمیانه تقویت نموده است.

عالوه بر کارگزاری ژئوپلیتیکی خود ،موجد کارگزاری کردهای سوریه گشته است.ظهور داعش باعث صف گیریهای ژئوپلیتیکی جدیدی در ساختارهای ژئوپلیتکیمستقر در منطقه شده است.
پدیده داعش باعث ظهور تعارضات هویتی در منطقه شده است.ظهور داعش ،مقدورات ومحذوراتی را برای بازیگران ژئوپلیتیکی منطقه فراهم آوردهاست( .عبداله پور و دیانت)39 ،1939 ،
بنابراین داعش به عنوان یک ابزار تغییر ژئوپلیتیکی نه تنها در راستای اهداف میدانهای
منطقهای ،بلکه یک عامل مهم بی نظمی در خاورمیانه برای میدانهای فرامنطقه ای نیز
محسوب میگردد .ناظم زینال اف رییس موسسه نور جمهوری داغستان روسیه در
مصاحبه با خبر گزاری ایرنا عنوان نموده است که امریکا از گروه تروریستی داعش برای
نیل به اهداف ژئوپلیتیکی خود استفاده میکند.مقامات ترکیه بارها اعالم داشتهاند که
سه انتظار از  PYDدارد- :همکاری نکردن با رژیم اسد -عدم تشکیل یک دولت دوفاکتو
تعهد کردهای سوریه برای امنیت مرزهای ترکیه.بنابراین به علت عدم تحقق مطالبات فوق ،حمایت جامعه بین المللی از  ،PYDترکیه نه
از طریق نیروی نظامی ،بلکه از طریق یک سیاست خصومت آمیز و آنتاگونیستی به مقابله
با کردهای سوریه رفت ( .)Tas, 2015بنابراین و از این منظر میتوان گفت ،ترکیه،
کردهای سوریه را تهدیدی بیشتر از داعش برای امنیت ملی خود میداند
( .)Gunter,2015,106از سویی متأثر از تحوالت بهار عرب ،شورش داخلی در سوریه و
نضج گروههای تروریستی ،دکترین داوود اوغلو در بعد ژئوپلیتیک ،حوزههای کم تأثیر
در سیاست خارجی خود را که شامل اتحادیه اروپا ،روسیه و دول خاورمیانهای میشدند
را در اولویت کاری خود جهت کنشگری ،قرار داد .کاگان و همکاران در گزارش خود
با عنوان استراتژیهای کالن آمریکا و مقابله با داعش و القاعده که در سال  2811به
رشته تحریر در آمده ،روشها ،اهداف خرد و کالن ترکیه در منطقه خاورمیانه را ترسیم
مینماید ()Kagan, 2016, 45
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 PKKمعادل  YPGبوده ( .(Erdoğan, Hurriyet, 19 October 2014در این راستا ،ترکیه،

515

 .1ژئوپولیتیک سلفی
باید عنوان نمود که ظهور و بروز داعش و نهادهای پشتیبان از این گروه ،یک سناریوی
ژئوپلیتیک است که در صدد مرگ مرزهای خاورمیانهای است .بنابراین داعش ،دارای
یک متدولوژی قلمرویی است ( .)Yilon, 2016پس از فروپاشی ساختار دو قطبی و
حمله آمریکا به عراق در سال  ،2889شوکهای ژئوپلیتیکی شدیدی در آسیای غربی و
خاصه منطقه مزوپوتامیا در ذیل سوژههای هویتی ،فرهنگی ،تمدنی و سرزمینی ،قرار
گرفت .این موضوعات جدید در ژئوپلیتیک پست مدرن که آثار فضائی دارد در مباحث
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گفتمان در ذیل عنوان قلمرو سازی گفتمانی ،قابل تحلیل میباشد ،به نوعی که میتوان
گفت اندیشه سلفیسم متقدم بر ژئوپلیتیک سلفیسم میباشد .دقیقه مهم در قلمرو سازی
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گفتمانی این موضوع است که چگونه اندیشهها و مفروضات ژئوپلیتیک با مفصل بندی
گفتمانهای خاص که دارای پیامدهای فضائی هستند با عملیاتی شدن در سپهر سرزمینی،
قلمرو سازی ژئوپلیتیکی ،هویتی و سرزمینی خود را به منصه ظهور میرسانند .رادیکالیزه

قلمرو خواهی سرزمینی ترکیه و ژئوپلیتیک سلفی در خاورمیانه

شدن دگرگونیهای خاورمیانه در سالهای پس از جنگ سرد ،ماهیتی ایدئولوژیک و
ژئوپلیتیک دارد و این نشانهها را میتوان در رقابت ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه که
ریشه در تضادهای مذهبی دارد ،مشاهده نمود .از سوئی و متأثر از ژئوپلیتیک پست
مدرن میتوان گفت مبدأ این تضادها ،در ذیل نشانگان فرهنگی و هویتی قرار دارد.
پیدایش گروههای تکفیری در خاورمیانه و اثرگزاری آن بر ژئوپلیتیک منطقه از نشانههای
فرهنگی و هویتی ،نشات میگیرد .بحران جدید در خاورمیانه و نقش گروههای سلفی
تندورو را میتوان ،بازتاب تضادهای هویتی در فرایند رقابت ژئوپلیتیکی سوژهها و
ساختارهای ژئوپلیتیکی منطقه دانست .در این فرایند ،بازیگران منطقهای و فرامنطقه ای،
هدفهای ژئوپلیتیکی خود را با ساز و کارهای هویتی ،پیگیری مینمایند (عمادی،
 .)79 ،1934البته در دوگانه شیعی و سنی و تقویت شکاف بین ایندو مؤلفه،
حکومت های عرب منطقه ،با اغراق حداکثری ،بسط ژئوپلیتیک شیعه را مطرح مینمایند.
باید عنوان نمود ،اغراق حکومتهای عرب منطقه در مورد خیزش شیعه ،بی مورد و این
اغراق برآمده از تالش رهبران اقتدارگرای عرب برای نگهداشتن خود در رأس قدرت
است .حوادث آوریل  2817و تنش بین حکومتهای قطر با بلوک حامی عربستان و

دخالت مجموعه این دول را در بحران ،یمن ،سوریه و سایر مناطق ستیز را میتوان در
همین راستا تحلیل نمود .با این تفاسیر ،گروه دولت اسالمی عراق و شام یا داعش با
مفصل بندی مجموعهای از گزاره های هویتی عنصر عرب سنی ،خود را به عنوان نماینده
پان عربیسم سنی در منطقه خاورمیانه ،مطرح که بعضا از سوی ساختارها و عشایر عرب
سنی نیز ولو به صورت دوفاکتو ،تقویت شده است .داعش که محصول القاعده است در
اوت  2814و به دنبال قلمروسازی ژئوپلیتیک در نواحی مرکزی و شرقی سوریه و هم
مرز با عراق و کنترل تمام سرزمین شمال دره فرات و عرب سنی ،اعالم موجودیت
نمود .در حالی که ،دیگری برای القاعده ،غرب ،میباشد .داعش ،هدف اصلی خود را
حذف عنصر شیعی در منطقه و سپس رویاروئی با غرب و اسرائیل میداند .ابو مصعب
زرقاوی از بنیانگذاران القاعده در عراق ،بر این اعتقاد بود که آمریکائیان ،شیعیان ،کردها
و گروههای حامی حکومت شیعی در عرا ق ،دشمنان اصلی اعراب سنی ،و شیعیان
نتیجه گیری
با پایان موجودیت گروه تکفیری داعش و از بین رفتن قلمرو ارضی این فرقه ،ترکیه
یکی از ابزارهای خود را برای کنشگری در ورای مرزهای خود از دست داده است .ولی
با بر جسته نمودن ،تهدید جدید بر علیه مرزهای خود ،یعنی کردها با اتخاذ عملیات
شاخه زیتون حمالت ارضی را بر مناطق شمالی سوریه و کانتون عافرین آغاز و درصدد
تعمیم این قلمروخواهی به مناطق شهر منبیج و حوزههای نزدیک به کانتون کوبانی،
میباشد .از سوئی ،با نشستهای آستانه در خصوص بحران سوریه ،ترکیه بار دیگر به
گروههای تکفیری مانند احرار الشام ،متوسل و درصدد بیرون راندن گروه تکفری دیگر
یعنی تحریر الشام (النصره) سابق و تسط بر استان ادلب میباشد .این راهبرد که به دنبال
مناطق کاهش منازعه ( ،)de-escalationنامگذاری شده است ،حاکمیت دوفاکتوی ترکیه
را بر مناطق تجزیه شده جدید ،اعمال مینماید .هدف دیگر ترکها در این خصوص را
میتوان حمله به کردها در کانتون عافرین و گسست ژئوپلیتیکی بین سه کانتون کردی
در شمال سوریه ،دانست .از سوئی ،گرچه در پایان سال  ،2817داعش ،تمامی قلمرو
خود را در عراق و سوریه از دست داده ولی عنصر عرب سنی و رادیکالیسم عربی در
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مقام سلفیسم و یا پان عربیسم ،پدیدهای نو ظهور است که درآینده خاورمیانه و بین
النهرین ،عنصری تأثیر گزار و قابل اعتنا برای اعراب ،قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای
خواهد بود .امروز شکی نیست که ترکیه اگر نه حامی ولی به عنوان یک مامن و ملجاء
برای تضعیف رقبای منطقهای از این عنصر استفاده مینماید .ترجیحات امنیتی ترکیه
حذف هر گونه خودمختاری برای کردهای سوریه ،تضعبف حزب کارگران کردستان و
نقش آفرینی مؤثر در کردستان عراق ،مناطق ترکمن نشین و عرب نشین سنی در
کرکوک ،موصل و حلب میباشد .در این راستا مخرج مشترک ترکیه و داعش را میتوان
511

تعار

با حوزههای مذکور دانست به عبارتی متغیرهای یاد شده ،دشمنان راهبردی و

داعش دشمن کوتاه دامنه و رو به افول ترکیه است .برای داعش نیز ترانزیت نیرو و
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دسترسی به بازار انرژی تنها از طریق ترکیه میسر است .بنابراین و علیرغم حمالت
داعش به مکانهای در ترکیه ،ترکیه و داعش منافع مشترکی دارند که آنها را در کنار
یکدیگر ولو به صورت موقت قرار داده است .جهت ژئوپلیتیکی ترکیه بخصوص پس از
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کودتای نافرجام در ترکیه از غرب متوجه خاورمیانه ،کشورهای پیرامونی و کارگزاران
جدید در تجزیه فضای ژئوپلیتیکی جدید گردیده است .از سوئی ،منافع ترکیه در یک
آشوب ژئوپلیتیکی در خاورمیانه میسر است که گروههای سلفی به عنوان ابزار آشوب به
صورت دائم التزایدی دخالت سرزمینی ترکیه در کشورهای همسایه را توجیه نمودهاند.
در پایان باید گفت برای اولین بار پس از سایکس پیکو و لوزان ،گروههای تروریستی
غیر همسو و کردها ،بهترین ابزار توجیه ورود ترکیه به عراق و سوریه در قالب
عملیاتهایی مانند سپر فرات و شاخه زیتون ،توهم الحاق موصل و حلب به ترکیه و
قلمرو سازی این کشور در فضاهای تجزیه شده مزوپوتامیا میباشد.
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