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  چکیده

بینـی و رویکـرد    واجد دو جهـان ،  ترکیه و عربستان سعودي با رویکردهاي امنیتی متفاوت
نمـود آن مشـخص   ،  باشند که در بحـران سـوریه   می متعارض ایدئولوژیکی در خاورمیانه

هـاي   ي ایـدئولوژیک و ژئوپلیتیـک میـدان   هـا  بنـدي  موجب صف،  در سوریهاست. بحران 
بندي منافع و اپوزسیون در سـوریه گشـته اسـت. ترکیـه و عربسـتان       در صورتاي   منطقه

در راستاي تعمیق منافع خود در آینده سوریه بـا اسـتفاده از    ،سعودي با دو مدل حکمرانی
باشند. این  می،  وژي نوعثمانی و سلفیسم وهابیي راهبردي مانند ایدئولها هبندي گزار مفصل

ـ       ي هـا  هتحقیق ضمن تبارشناسی دو نحله فکـري مـذکور در صـدد تبیـین و تفسـیر عرص
شناسی این پژوهش بر مبناي تقابل  روش باشد. می متعارض این دو رویکرد امنیتی و فکري

  باشد.  می رویکردهاي امنیتی و روش تحقیق نیز تحلیلی/ توصیفی
  

  ن کلیدي واژگا
  هژمونی،  بحران سوریه،  نوعثمانی،  وهابیت
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  مقدمه
اي   ي خاورمیانـه هـا  دولت،  الملل بینهاي نظام  در فقدان یک نظم مستقر با ویژگی

باشـند. بـه عبـارتی هـر کشـور       مـی  در پی تحکیم و بسط هژمونی و قدرت خود
 د باشـد مگر اینکه درصدد افـزایش بسـط قـدرت هژمونیـک خـو     ،  انتخابی ندارد

)Huwaidin, 2015: 72( ور شدن آتش  شعله،  این هژمونی البته باعث بسط تعارضات
،  چارچوب مفهومی هژمونیک،  شود. به طور قطع می خصومت و ماالً باعث جنگ

اي   فرهنگی و جهانی / منطقـه ،  ابزاري مناسب براي تحلیل جامع منازعات سیاسی
سیاسـی میـان    هـاي  عارضـات و رقابـت  ت یکی از دالیل اصلی چرا که خواهد بود

هاي اخیر همواره این تصور وجود داشته است که ترکیه به  طرفین است. طی سال
یی و رهبري جهان اسالم بوده تا عمق تاریخی و فرهنگی گرا نیعثما احیاي دنبال

دار الگوي تمدن نوین اسالمی است, به نحـوي کـه    خود را احیا کند. ترکیه داعیه
کنـد. عربسـتان نیـز در     مـی  آل براي کشورهاي اسالمی معرفی ایده خود را الگوي

مقابل تالش دارد تا با گسترش اسالم سـلفی در آسـیا و آفریقـا، قرائـت خـود از      
اسالم را به مسلمانان در تمامی کشورهاي عربی و اسالمی القا کند. مسـئله دیگـر   

ي هـویتی  هـا  هویت سـاز گردد. به عبارتی ترکیه با تق می عربی بازـ  به تقابل ترکی
ترکی تالش دارد تا خود را وارث امپراطـوري عثمـانی نشـان دهـد و در مقابـل      

توانـد منـافع طـرف     می داند و همین مسئله می عربستان خود را رهبر دنیاي عرب
  .مقابل را به عنوان یک رقیب تهدید نماید

  
  هژمونی  مبانی نظري:

باشـد.   مـی  درت در ایـن منطقـه  علت اصلی کسب ق،  ماهیت آنارشیک خاورمیانه
بـه  اي   هاي خاورمیانـه  باعث شده که دولت،  چالشها و تهدیدهاي مرزي و هویتی
افزاري خود را براي کسب هژمونی افزایش و  صورت دایم التزایدي قدرت سخت

ــاامنی کشــورهاي دیگــرموجــب ضــمن افــزایش قــدرت ملــی خــود   . شــوند ن
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وراي مرزهـاي خـود و صـدور     گـري و گسـترش چتـر امنیتـی ترکیـه      نوعثمانی
عودي باعث تعمیق بحـران و  سایدئولوژي وهابیت در خاورمیانه توسط عربستان 

،  هژمـونی  ي خود در سوریه شده اسـت. ها گذاري تقابل این دو کشور در سیاست
در ارتباط با یک قـدرت مـادي   ،  اوالً.  رود می غالباً در ارتباط با دو موضوع به کار

ي هـا  ي اقتصادي و نظامی در سطوح جهـانی سیاسـت  ها هحوز برتر و با سلطه در
به مثابـه یـک   ،  جهان و ثانیاً در نواحی جغرافیایی خاصی ازاي   ی و منطقهالملل بین

سلطه و اشاعه قـدرت نـرم   ،  دهنده اجبار نظم سیاسی در یک شیوه تفکر که تقلیل
ـ   بـا  بلکه،  هژمونی که نه با جبر،  البته )Pays, 2008: 7( است آیـد  ،  دسـت  هاجمـاع ب

)Rogers,1982, 21(  .شود که قدرت کافی  می هایی دیده در دولتاي   هژمونی منطقه
الگوي .  )Burges, 1989,65داشته باشند ( ها را براي تسلط بر دول تابع و شبه دولت
توان با حـذف   می ات زیانبار رقابت راتأثیرهژمونی بر این فرض استوار است که 

،  هـا  تضـعیف بـازیگرانی کـه داراي ارزش   ،  در این راسـتا .  ار نموداصل رقابت مه
ي هـا  در سر لوحـه کـنش  ،  اعتقادات یا رویکردهاي سیاسی و استراتژیک مخالفند

بـه دنبـال ایجـاد نظـامی     ،  قـدرت هژمـون   )Kraig, 2014: 44( . هژمونیک قرار دارد
منیتـی را خـود   و قواعـد ا ،  هنجارهـا ،  هژمونیک و درصدد است که اصول اساسی

 ي خـود ایجادکننـده حـداکثر سـود را    ها بر این اساس هژمون از رژیم.  تعیین کند
کاالهاي عمومی را در اختیار بازیگران داخل ،  برد و براي حفظ نظم هژمونیک می

فرهنگـی و  ،  هژمـون داراي ابعـاد مـادي   . )honghua, 2004: 75( دهـد  می نظام قرار
ت که از لحاظ ظرفیت اقتصـادي داراي وضـعیت   بعنی بازیگري اس،  سیاسی است

بر توزیع قدرت نظـامی و سیاسـی در مجموعـه    ،  از سوي دیگر.  تفوق آمیز است
اولین معیار در شناسـائی نظـام امنیتـی هژمونیـک در محـیط      .  امنیتی مسلط است

 ساختارهاي مادي که متشکل از دو و یا سه قطـب  در.  ساختار مادي است،  امنیتی
تولید کاالي عمـومی  ،  دومین معیار.  احتمال ظهور نظام هژمونیک باالست،  باشد می

امنیتی حداقل یکـی از  اي   چنانجه در مجموعه.  از سوي حداقل یکی از بازیگران است
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و  هـا  هه در عرصه امنیتـی نمایـد و هزینـ   ژبازیگران اقدام به تولید کاالي عمومی به وی
معیـار شناسـائی نظـام     ،امنیتی را برعهده گیـرد محیط  انمسئولیت امنیتی دیگر بازیگر

سـومین   .)Keohne, 1990: 17( فـراهم شـده اسـت   اي   امنیتی هژمونیک در سطح منطقه
یعنی بـازیگر قدرتمنـد مجموعـه امنیتـی بایـد داراي      ،  داشتن پیروان است،  معیار

.  دپیروانی باشد که این پیروان حاضرند او را به بازیگري هژمونیـک تبـدیل نماینـ   
بر این اساس بازیگر .  چهارمین معیار برخورداري از مکتب فکري و سیاسی است

یعنـی  .  ی باشـد المللـ  بینو اي   هژمونیک باید داراي مکتب سیاسی و فکري منطقه
نقشـه راه و ایـدئولوژي داشـته    ،  یک دین و یا یک نـژاد ،  براي حداقل یک منطقه

یاسـت خـارجی بـر پایـه ایـن      ي آن در عرصـه س هـا  باشد و رفتارهـا و سیاسـت  
براي استمرار نظام امنیتی هژمونیک نیـز سـه سـاز و     ایدئولوژي تنظیم شده باشد.

  .  کار باید مطمع نظر باشد
  . سلطه تحمیلی میتنی بر استیال؛1
   ؛نفوذ مبتنی بر تولید کاالئی عمومی. 2
  .  ترکیبی از اجبار و رضایت. 3

انحصارگرا و بالمنازع در ،  ازیگري فعالدر نهایت باید عنوان نمود که هژمون ب
 سطح مجموعه امنیتی است و در نقش قیم در میان بازیگران مجموعه امنیتی عمل

الگو بـراي ایجـاد چـارچوب    ). الگوي هژمونیک یک 234 :1381 ، (خانی.  کند می
و  بـازیگر بـر سـایر بـازیگران    است که براساس غلبه منافع یـک   اي امنیتی منطقه
لیاتی ابزارهاي نظامی و اقتصـادي بـراي اعمـال سیاسـت بازدارنـدگی      کاربرد عم
شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان از یکـدیگر تفکیـک    طراحی می

در این الگو، رویکردي اجماعی براي مقابله با کشـورهاي غیـر دوسـت    شود.  می
جملـه  وجود دارد و از همه امکانات و ابزارهاي مختلف براي محـدود کـردن از   

هاي پیشرفته و تجهیـزات نظـامی اسـتراتژیک اسـتفاده      آوري عدم دسترسی به فن
هـاي مهـم    شاخص،  اي  ي هژمونیک منطقهها قدرتاي   شود.. در تحلیل مقایسه می
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   )nolte, 2010: 15( شمارد: نولته میبر ها را براي این قدرت ذیل
ست و حـد و مـرز   سیاسی و اقتصادي ا،  بخشی از یک منطقه که جغرافیاییـ 

   .مشخصی دارد
  .کنند می بندي مقاصدي را مفصل،  راي رسیدن به یک موقعیت پیشرو در منطقهـ ب
ي منطقـه  هـا  هبه صورت قابل توجهی در تحدید حدود ژئـوپلیتیکی و سـاز  ـ 
  .است گذار تأثیر

اقتصادي و نظامی را براي پروژه قدرت ،  منابع ایدئولوژیک،  اي  قدرت منطقهـ 
  .گذارند می به نمایشاي   منطقه
سیاسی و فرهنگی در منطقه نفوذ به هـم  ،  از لحاظ اقتصادياي   قدرت منطقهـ 

  .پیوستگی دارد
  دارد (پیامدها و اقدامات)اي   دولتی که نفوذ زیادي در امور منطقهـ 
   .دپذیر انجام میاي   وسیله ساختارهاي حکمرانی منطقه هاعمال این نفوذ بـ 
  .است گذار تأثیر،  ارهاي امنیتی منطقهدر دستورکـ 
  .  قابل احترام است،  اي  ي منطقهها ویژه قدرت هباي   براي دول منطقهـ 
اي   بلکه تـا حـدودي از منـافع منطقـه    ،  منافع خود نه تنها ازاي   هژمون منطقهـ 

  .  کند می نمایندگی
در  یه و عربسـتان توان گفت دستور کار سیاستی ترک می ي فوقها هلفؤبا توجه به م

. این فضاي تقابل ژئوپلتیک باشد می سالیان اخیر در راستاي تفوق هژمونیک در منطقه
اي   هـاي حکمرانـی و منطقـه    را بر سر مدل رقابتی هژمونیک،  ایدئولوژیک دو کشور ـ

ایـن کشـورها   اي   هـاي منطقـه   وجود آورده است که در سیاسـت  ههاي مذکور ب میدان
توان انتقاد شدید ترکیه به مدل اسالمی و رفرم مدنی در  می ري کهبه طو.  مستتر است

.  )www.hurriyetdailynews.com,10 november2017(عربستان را در این راستا تحلیـل نمـود   
آوائـی کـارگزاران    ها نیاز بـه هـم   این میدان،  از طرفی جهت کنش موفق در منطقه

توانند ساختارهاي  می ستند ولیژئوپلیتیک دارند که گرچه فاقد کنش حداکثري ه

http://www.hurriyetdailynews.com,10
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این کارگزارهاي ژئوپلیتیک کـه  .  ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه را دچار چالش نمایند
باعـث تغییـر رفتـار    ،  شـود  مـی  هاي مختلف را شامل ها و قومیت در منطقه اقلیت

شـوند. در ادامـه بـه بررسـی      مـی  ک در منطقهیایدئولوژیک و ساختارهاي ژئوپلیت
  پردازیم. می ت این دو قدرت جویاي هژمونهاي رقاب زمینه
  

 گري تبارشناسی نوعثمانی

ـ  1360نوعثمانی براي نخستین بار و به طـور وسـیعی در دهـه     وسـیله دولـت    هب
تورگوت اوزال در حزب مام میهن و براي نفوذ در حوزه قفقاز و بالکـان و حـل   

از شـد. بنـابراین   آغـ ،  مشکل کردها از راه تمرکززدائی و اختیارات بیشتر به کردها
یک واژه به عاریت گرفته شده توسـط حـزب عـدالت و توسـعه از     ،  این گفتمان

  حزب مام میهن است که با بهره برداري از پوپولیسم اسالمی و با اضـافه نمـودن  
تبدیل به یگ گفتمـان غالـب   ،  صفرنمودن مشکالت با همسایگان در بعد خارجی

،  گـري  بازنمـائی نوعثمـانی  . )Unver Noy, 2014: 92( در سیاست خارجی ترکیه شد
اط بـ هاي داخلی و خاجی ترکیه و در ارت یک روند سیاسی و فرهنگی در سیاست

،  هـاي داخلـی   با احیاء عامدانـه گذشـته امپراطـوري عثمـانی اسـت. در سیاسـت      
نوعثمانی با هدف تجدید فرهنگ و سنت عثمانی و مالک شـدن اعتمـاد سیاسـی    

وسیله حزب عدالت و توسـعه   هوري عثمانی است که ببیشتر در چارچوب امپراط
پیگیـري   خصوص با کردهـا  همذهبی و فرهنگی ب،  هاي قومی با استفاده از سیاست

. در بعد خارجی نیز به حداقل رساندن مشکالت با همسایگان با هدف ارتقاء شد
بـه  گـري در ابتـدا    نوعثمـانی .  بودمد نظر با کشورهاي همسایه ترکیه  مؤثرارتباط 

،  مطرح شد که عناصر این ایـدئولوژي   مثابه جایگزینی براي ایدئولوژي کمالیست
 بنابراین.  هاي قومی و غربی شدن حداکثري بود همانندسازي اقلیت،  حفظ انسجام

گري ترکیه را به یک ساختار شـبه امپریـال بـراي دسترسـی بـه       توان نوعثمانی می
). Kagan, 2016: 36( تعبیـر نمـود  ،  ها هویت عثمانی در قلمروهاي نفوذ سنتی ترك
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خداحافظی ترکیه با سیاست صـفرکردن مشـکالت   ،  با عنواناي   نوح ییلماز در مقاله
به رشته  2016با همسایگان و نظریه داوود اوغلو که در بولتن شوراي اروپا در سال 

هـاي   تحریر در امده است بر این اعتقاد اسـت کـه ترکیـه بـا شکسـت در سیاسـت      
پاسخ بـه  .  )Yilmaz, 2016: 67-74( دکترین اوغلو را کنار گذاشته است،  خوداي   منطقه

،  بحران سوریه به آسانی بـا سیاسـت عمـق اسـتراتژیک و صـفر کـردن مشـکالت       
حمله مسـتقیم  ،  بنابراین تغییر سیاست ترکیه نسبت به سوریه.  شود نمی بندي مفصل

توان گفت ترکیه با حمایـت   می نگاه با این. باشد می سوریه در فضاهاي تجزیه شده
نمـودن اپوزیسـیون    از اخوان سوریه تحت لـواي شـوراي ملـی سـوریه و متقاعـد     

سیاست جدید خود ،  ها ي مسلح سنی عرب به تساهل بیشتر نسبت به اقلیتها هگرو
برد. همچنین سیاست عمق استراتژیک اوغلو باعـث تـنش    می در سوریه را به پیش
مضاف بر این موارد ترکیه .  ایران و سوریه شده است،  ت عراقاین کشور با سه دول

عربستان . با عربستان سعودي در حمایت از نوع اپوزیسیون در سوریه مخالف است
،  ي تندرو سـلفی اسـت  ها هدر سوریه و طرفدار گرو المسلمین اخوان مخالف شدید 

ـ هـا  هکه ترکیه در حال حاضر در پی ساماندهی گرو در حالی ه رو و متسـاهل  ي میان
در شـورش   1361سـال  در اخـوان سـوریه    )Yilmaz, 2016: 71( باشد می در سوریه

هـاي مـالی    دنبال بحران سوریه و در پی سیاست کمکه سرکوب شد ولی ب،  حما
. برآمد در صدد احیاء خود،  رسد تا ده هزار سمپات داشته باشد می خود که به نظر

 زیسیون نقشی بسیار ضعیف دارد ولی به نظرگرچه اخوان در سوریه و در بین اپو
گرچـه  ،  نقش تاج بخـش را ایفـاء نمایـد   ،  امکانات مالی خود رسد با توجه به می

از سوئی یکی .  عربستان به شدت با نضج اندیشه اخوانی در سوریه مخالف است
 در خصوص پیکربنـدي اپوزسـیون در سـوریه   ،  از مناقشات بین ترکیه و عربستان

هـاي اخیـر    ترین ائتتالف اپوزسیون سوریه در سـال  جبهه اسالمی بزرگ . باشد می
هزار نفر  60تا  40این جبهه با نیروئی بین .  مدآوجود   هب 2013نوامبر  است که در

بخـش   لواءالحق، انصارالشام، جبهـه آزادي ،  مانند احرارالشام ییها همتشکل از گرو
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السـالم و لـواء التوحیـد     جیش،  ماسالمی سوریه که متشکل از سه شاخه ثغورالشا
جبهه اسـالمی در ایـن بـازه زمـانی یـک       .)Lang & etc, 2014. ( تشکیل شد،  است

تعریـف و بـا تقسـیم موقعیـت      هـا  هپروژه ایدئولوژیکی را براي اتحاد میان گـرو 
البتـه  .  موافقت نمود،  رهبري بین دو جناح عمده یعنی احراارلشام و جیش السالم

نقـش باالدسـتی را   ،  ي سیاسی و شرعیها هظر به تفوق خود در کمیتاحرار الشام ن
لذا عالوه بر جـاري   احرارالشام خود را با طالبان مقایسه و.  به خود اختصاص داد

  .  نمودن احکام شریعه خود را محدود به جغرافیاي سیاسی داخل سوریه نمود
  

 تبارشناسی ایدئولوژیک وهابیت

هـاي اخیـر در خاورمیانـه بـدون شـناخت       در سال ي تکفیريها هتبارشناسی گرو
توانـد بـه    مـی  لذا تفسیر و تبیین این ایـدئولوژي ،  وهابیت امري عبث خواهد بود

 کمکی شایان نماید. ،  ها هپیدایش و آینده این گرو،  چگونگی

دنبال فروپاشی امپراطوري عثمانی بر پهنه وسیعی از خاورمیانه با جغرافیـاي   هب
پدیدار گشـت. در ایـن میـان عربسـتان     ،  و گسل هویتی خأل،  تکثرقومی و دینی م

سعودي با تکیه بر هویت عربی/ مذهبی با تقویت عنصـر دینـی بـه عنـوان یـک      
سازي را در جهان عرب براي خود تعریف نمـود.   عنصر هویت،  سرچشمه هویتی

ي لفه اساسی کـه باعـث تقویـت ایـدئولوژ    ؤدو م.  )76،  1369،  (درایسدل و بلیک
تـوان امـاکن و    مـی  گردیـد را  مـی  سازي عربستان سـعودي  دینی در فرآیند هویت

داري بر پایه ایدئولوژي اسالم وهـابی   جغرافیایی مذهب و زیر بناي آئین حکومت
). وهابیت در اوائل فعالیت خود 43، 1391،  در این کشور دانست (منصوري مقدم

یش و با اتحاد دو عنصر سیاسی راگ  ئی سیاسیگرا به تمرکز،  یعنی در قرن هجدهم
و دینی توسط محمدابن سعود و محمدابن عبدالوهاب نخستین امیرنشین سعودي 
.  / وهابی تشکیل شد، یعنی یک جنبش دینی که با پروژه سیاسی همراه بوده است

این امیرنشین به بهانه پاالیش و تصفیه ایمـان از بـدعت بـر علیـه سـایر مکاتـب       
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،  توان وهابیت را نوعی گفتمان دینی چنـد پـاره   می . بنابراینخیزش نمود،  اسالمی
موجـد  ،  بینـی خـود   تواند با توجه به جهـان  می به نوعی که،  اما هژمونیک دانست

تـوان مدرنیتـه    می در قرن بیستم نیز یکی از دالیل نضج وهابیت را تعارض گردد.
،  به طـور کلـی  .  شیدگري را تحریک و تداوم بخ سلفی،  نامید به نوعی که مدرنیته

بخشـی بـه    توان در مشروعیت می کارویژه وهابیت را ترین مهمو شاید ترین   اصلی
   .)2006،  قدرت آل سعود دانست (مضاوي الرشید

  
 سوریهبندي اپوزسیون  نقش ترکیه در صورت

روابط ترکیه با سوریه در ابتداي دوران بشار اسد رو به توسعه رفت ولی در ابتداي 
اسد را تشویق به اصالحات نمود ولـی بـا وخامـت    ،  ترکیه در ظاهر،  وریهبحران س

ترکیه خواهان تغییر رژیم شـد و ایـن موضـوع در ابتـداي سـال      ،  اوضاع در سوریه
ورد و عمـالً اجـازه سـازماندهی بـه     آوجود ه که ائتالف دوستان سوریه را ب 2012

ترکیـه در   منجـر شـد.  ،  هتغییر رژیـم در سـوری  سیاست ارتش آزاد سوریه را داد به 
را در ساماندهی نیروهاي سـنی   تأثیربلکه بیشترین ،  نقش مهمنه تنها هاي اخیر  سال

طرف مقابل اپوزیسیون مدنی غیر اسـالمی   گرچه در.  ایفا نموده است،  مخالف اسد
سیون و میلیتاریزه نمودن تعارض متهم ینمودن اپوزاي   فرقهبه هاي ترکیه را  سیاست

ترکیـه نقـش مهمـی را در حمایـت از اپوزیسـیون سـنی و       ،  با ایـن نگـاه  . ندا هنمود
). Aita, 27 January, 2014( مدیریت تعارض اپوزیسیون سنی در سوریه داشـته اسـت  

ـ  ها هتنها از گرو،  در این بین ترکیه عربـی نمـودن سـوریه و     ریی حمایت کرده کـه ب
در این راستا شوراي ملی سوریه با .  دارندتأکید  انسجام سرزمینی سوریه بعد از اسد 

ترکیه همچنین حمایت قـاطعی را از  . استانبول تشکیل شد حمایت ترکیه و در شهر
رو و  بـا خیـزش اپوزیسـیون سـنی میانـه     .  وردآ وجـود  هتشکیل ارتش آزاد سوریه ب

ي سـلفی  ها هترکیه خود را متعهد به حمایت و همکاري از گرو،  تضعبف ارتش آزاد
،  شـاخه انشـعابی القاعـده در عـراق و سـوریه     ،  از احرارالشام،  شخصاًو جهادي و م
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، نظام سـوریه  يکه بقا در حالی). به عالوه Michel & Seufert, 2016, 79( حمایت کرد
باشد، بـراي ترکیـه کماکـان هرگونـه      می دشمن اصلی براي اپوزیسیون سنی سوریه

  .باشد می ط قرمزخنیز خودمختاري و استقالل کردهاي سوریه 
 

 در سوریهو عربستان نکارا آسیاست کردي 

روابط آنکارا با کردهاي سوریه را سیاست سنتی کردهراسی یعنی میراث قـدیمی  
چندین دلیل براي سیاست خصمانه ترکیه نسبت به .  کند می تعیین،  تاتوركآترکیه 

 :کردهاي سوریه وجود دارد

ی شدن بیشتر مشکل کردها الملل بین خودمختاري کردها در سوریه به معنايـ 
 .است،  و بنابراین یک گام مهم در راستاي دولت بودگی کردها

 تـر  کردهاي سوریه از لحاظ زبانی و خویشاوندي به کردهاي ترکیه نزدیـک ـ 
  .باشند تا کردهاي عراق می

صورت مستقیم و نظـامی   جنگ در سوریه قابلیتی به ترکیه اعطا نمود که بهـ 
  .وارد عمل شود،  کردهاي مخالف ترکیه در عراق و سوریه بر علیه

و در عین حال رقیـب  اي   ریاض و آنکارا هر دو خود را بازیگران بزرگ منطقه
گذاشتن اسد در آینده سیاسی سوریه  دانند، اما اشتراکاتی همچون کنار می یکدیگر

د نیـز بـاقی   دارند. اما آیا این اشتراك مواضع در مورد آینـده سـوریه بعـد از اسـ    
 گـردد. هـر   می خواهد ماند؟ مسئله دیگر به اختالفات دو طرف در قبال کردها باز

 گر در تجزیه سوریه  ان عاملی تسهیلعنو بهکردها را چند که عربستان حمایت از 
 .داند اما ترکیه مستقیما کردهاي شمال سوریه را مورد حمله قرار داد می

اشت اختالفـات اساسـی در میـان ترکیـه و عربسـتان      توان اظهار د می در مجموع
بیشتر در حوزه تحوالت میدانی منطقه غرب  ها همواره وجود داشته است و همگرایی

تـوان در قبـال تحـوالت سـوریه یافـت.       مـی  آسیا بوده است که بهترین نمونـه آن را 
هـاي   سالیی که براي تفاهم آنکارا و ریاض طی ها توان گفت با وجود گام بنابراین می

ي تعـارض و رقابـت آنهـا بسـیار عمیـق اسـت.       ها هاخیر برداشته شده است، اما زمین
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 .دارد نیز افزایشی روند همچنین بحران اخیر قطر نیز نشان داد که این تعارضات
 

 استراتژي ژئوپلیتیکی و حرکت قلمروخواهانه: ترکیه و داعش

یم و غیرمسـتقیم از  ترکیـه مـتهم بـه حمایـت مسـتق     ،  هـا  مطابق خیلی از گـزارش 
 شـواهدي دال بـر  ). The Telegraph, Marc 15, 2016( هاي تروریستی اسـت  انمساز

تسهیل فروش نفت و کمـک بـراي اسـتخدام    ،  هاي مالی حمایت،  پشتیبانی،  انتقال
 12 آنکارا تـا  ).Philip, httc://tinyurl.com( باشد می،  نیروهاي سلفیستی توسط ترکیه

ی پایگـاه  یهوائی را بر علیه داعـش بـه نیروهـاي امریکـا     حمالت ،2015جوالي 
حتی پس از کشـته شـدن تعـدادي در حملـه تروریسـتی منطقـه       .  اینجرلیک نداد

بـه مواضـع حـزب    ،  ترکیه به جاي حمله بر علیـه داعـش  ،  سوروج توسط داعش
 .کارگران کردستان در سوریه و عراق حمله نمود

 :نمود ءان سه دوره مختلف را احصاوت می به طور کلی در سیاست خارجی ترکیه

 ؛حفظ تعادل شکننده بین هویت شرقی و طرفداري از غربـ 

رویگردانـی  ،  ري از عنصـر عـرب سـنی   داها طرف یاستسانطباق ،  یبهار عربـ 
  ؛ منافع با غرب

  ؛ غرب با فاصله و سنتی دفاع خارجی سیاست سوي به ترکیه چرخشـ 
 با مقابله و آمریکا کالن يها استراتژي عنوان اب خود گزارش در همکاران و کاگان

اهداف خرد و ،  ها روش،  به رشته تحریر درآمده 2016 سال در که القاعده و داعش
 .نماید می کالن ترکیه در منطقه خاورمیانه را ترسیم

اهداف خـرد و کـالن ترکیـه در    ،  ها روش،  توان می در راستاي کنشگري ترکیه
 ).Kagan, 2016( نماید می ترسیمه صورت ذیل بمنطقه خاورمیانه را 
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  هاي ترکیه روش  اهداف خرد ترکیه  اهداف کالن ترکیه
بازآفرینی نقش ترکیه بـه عنـوان   ـ 

در اي   یک قدرت مستقل منطقـه 
 برابر آمریکا و ناتو

یــک قلمــرو شــبه  تأســیس بــازـــ 
ي هـا  هگذار بـر حـوز  تأثیرامپریال 

سرزمینی و قلمروئی امپراطـوري  
  عثمانی

ي هـا  بندي حکومت ترویج صورتـ 
  اسالم سنی در خاورمیانه

دستیابی به جایگاه رهبري جهـان  ـ 
 اسالم

احیاء عظمـت امپراطـوري سـابق    ـ 
 ها ترك

ارائه مدل موفق رهبري اسـالمی  ـ 
 جوامع دموکراتیک

  

دســتیابی بــه ســلطه   ـــ 
  اقتصادي در خاورمیانه

ري ـیـ ـگ  لـکـترویج و ش  ـ
ل اســالم بنــدي دو صــورت

 سنی در لیبی و سوریه
ایجاد دولـت   زجلوگیري اـ 

مستقل در کردستان عراق 
و هرگونه خود مختـاري و  

بندي هویت کردي  مفصل
 در کردستان سوریه

  

و  المســلمین اخــوان حمایــت از ـــ 
 ي همسو با آنها جنبش

ي ها ههاي نظامی به گرو ارائه کمکـ 
  گرا شورشی اسالم

،  با خاورمیانهتقویت روایط اقتصادي ـ 
 آسیاي مرکزي و بالکان

  ورود به مناقشه اعراب و اسرائیلـ 
امتیاز گـرفتن از آمریکـا و اروپـا در    ـ 

  جنگ با سوریه
نبرد با حزب کارگران کردستان بـه  ـ 

 عنوان یک ابر دشمن
تقویت حـزب دمـوکرات کردسـتان    ـ 

عــراق در نبــرد بــا حــزب کــارگران 
  کردستان

 
  ربستان و سوریه در خاورمیانهع ژئوپلیتیکی سازيکد

باشند  می ها کدهاي عینیت یافته و عملیاتی سیاست خارجی دولت،  کد ژئوپلیتیکی
 براسـاس هاي خـارج از قلمـرو سـرزمینی کشـور و      که به سنجش و پایش مکان

کـدهاي  ،  پردازنـد. پاسـکال   مـی  و درجه اهمیت آنها براي منافع خـود  ها اولویت
 براسـاس داند که کشـورها   می ي راهبرديها هاز مفروضاي   جموعهژئوپلیتیکی را م

آنها به تنظیم سیاست خارجی خود با سایر کشورها پرداخته و در ایـن راسـتا بـه    
در این راستا ). Pascal, 2004: 4( پردازند می مقابله با تهدیدات خارجی و توجیه آنها

کـه یـک   اي   شـیوه ،  فلینت.  را استکدهاي ژئوپلیتیکی خاص خود را دا،  هر کشوري
مـادامی کـه در   ،  نامد می دهد را کد ژئوپلیتیک می کشور در جهان با آن به خود جهت

احصـاء  ،  انداز ژئوپلیتیکی موقعیتشان را در چشم،  سیاستگذاران،  تعریف کد ژئوپلیتیک
،  فلینـت  بـه گفتـه   )Flint, 2011: 55( داننـد.  می و رفع تهدید براي کشورشان ها فرصت
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باشد که آیا بـا آنهـا دوسـت     می نگرانی عمده از همسایگان،  براي خیلی از کشورها
انـداز   به طور کلی در بحث کد ژئوپلیتیک باید یک چشم.  )Ibid, 58( هستندیا دشمن

آموزشـی و روابـط   ،  فرهنگـی ،  نظـامی ،  ي اقتصـادي ها هلفؤجامع در نظر گرفته و م
نظـر گرفتـه شـود. بـراي تنقـیح چیسـتی و چرایـی         دیپلماتیک در کنار سیاست در

سـاختارهاي ژئوپلیتیـک و کـنش    ،  مفاهیم کارگزاري ژئوپلیتیک،  کدهاي ژئوپلیتیک
) 34: 1394 ، پـور  عبـداهللا (.  هاي ژئوپلیتیکی باید مشخص گـردد  کارگزارها در بافت

پلیتیـک  آوائی بین کدها و بیـنش ژئو  سطح عمیقی از هم،  مطابق با نظریه دیجکینگ
ملت به خاطر یک بازشناسی به اشـتراك گذاشـته شـده بـین نخبگـان       ـیک دولت  

.  )Dijkink, 1998( در بافت ژئوپلیتیکی دولت وجـود دارد  ها هسیاست خارجی و تود
موضوعات مکانیزم تحریـف اطالعـات در   ،  لفه توده و نخبهؤدو م عالوه بر این هر

ظهـور مـدل   ). Ibid( ي ملـی هسـتند  هـا  هي اسطورها هجهان به عنوان پیامدهاي ساز
هستند کننده  باشد چرا که آنها شروع می نفعان آن برندسازي ژئوپلیتیک وابسته به ذي

مـدل برنـد سـازي ژئوپلیتیـک کـه جـزء       .  و مدیریت فرآیند برند را بر عهده دارند
باشـد و پـیش شـرطی بـراي دسـتیابی بـه اهـداف         می الینفک مدیریت استراتژیک

است، نوعی ویژه از برند و با هدف بـازخوانش ژئـوپلیتیکی و تـوام بـا      استراتژیک
و یـا   ها تواند تحلیل جامعی را از شبه دولت می تعارض و خشونت است. این نحله

  ).32: 1396،  پور عبداهللا. ( ترسیم نماید،  ساختارهاي دو فاکتو
ارنـد کـه در   کدها و بینش ژئوپلیتیکی خاص خود را د دو کشور عربستان و ترکیه

دو  اي  گري و وهابیسم است. در جداول ذیل ایـن کـدهاي منطقـه    ارتباط با نوعثمانی
 هـاي  ترکیه و عربستان به عنوان قـدرت نمود که  شوند. باید عنوان می کشور مشخص

،  بینش ژئـوپلیتیکی  هاي اخیر با خوانشی جدید از تصویرسازي و کد در سالاي   منطقه
،  ي آن شـامل هـا  هباشـند کـه عناصـر و وقتـ     می ب آسیادرصد کنشگري جدید در غر

،  امنیــت و منــافع ملــی،  ســازي ملــت ـــ دولــت،  زدائــی قلمروســازي،  تــاریخ،  هویــت
    .باشد می،  سازي ژئوپلیتیک سازي و برند غیریت،  ئی و وسلفیسم جدیدگرا عثمانی
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)1394پور،  (عبداهللا ترکیه بر کدهاي ژئوپلیتیکی گذار تأثیرعوامل   

 ملی اي منطقه
  شکست در ساخنارهاي ژئوپلیتیکـ 
  ئی (ابعاد ژئوپلیتیکی)گرا نئو عثمانیـ 

نش هـویتی در میـان اقلیـت تـرك در     ـ کـ 
  سوریه و عراق

  تولید فضا ـ 
  بسط ژئوپلیتیکی و قلمروخواهیـ 
  تقابل با کارگزاران ژئوپلیتیکـ 
  اشاعه مدل حکمرانی ترکی در خاورمیانهـ 
 

  ركواث هویتی آتاتبازتعریف میرـ 
  (بلندمدت) استقالل سرزمینیـ 
  ها در ترکیه سازه سرزمین ملی تركـ 
حزب عدالت و توسعه در ترکیه ،  هژمونی حزبیـ 

خـواه خلـق/ حـزب     در برابر احـزاب جمهـوري  
  حرکت ملی / و احزاب کرد

  
  مدل برندسازي ژئوپلیتیک ترکیه

  هویت برند

  )  هاي جهان (مام میهن ترك انداز چشمـ 
  ، نژاد)  ، زبان ، هویت (تاریخ ها ارزشـ 
  ، سرود و...)  (پرچم نمادهاـ 
  (اردوغان)  برند اشخاصـ 
  ها) (تعارض با میدان تصویرسازي از دشمنـ 
  عثمانی... زمناطق منفک شده ا( ادعاي قلمروئیـ 

  اجرا

  (جمهوریت نو) ساختار حکمرانیـ 
  قدرت نظامیـ 
  ، آب و گاز)  (انرژي منابعـ 
  ، مطبوعات، دیاسپوراي ترك در اروپا) (ماهواره ابزارهاي ارتباطاتیـ 

  (پان ترکیسم و جهان سنی) بسیج حامیان و متحدهاـ   کارکرد
  مرعوب نمودن رقباـ 
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  عربستان بر کدهاي ژئوپلیتیکی گذار تأثیرعوامل 
 ملی اي منطقه

  شکست در ساخنارهاي ژئوپلیتیک شیعی ـ 
  دیپلماسی تهاجمی عربستان ـ 
  کنش هویتی عربی در خاورمیانه عربی ـ 
  تولید فضا ـ 
  خلع ید از ایران هژمونی در شامات و  ـ 
   المسلمین اخوان تقابل با ترکیه و ـ 
 

بازتعریف و بازخوانش جدید از میـراث  ـ 
  ال سعود با قرائت جدید

   سازه سرزمین ملی اعراب حجازيـ 
سرکوب مخالفـان سـلمان و سـرکوب    ـ 

  شیعیان 
 

  
  مدل برندسازي ژئوپلیتیک عربستان

  هویت برند

  خاورمیانه) (هژمونی عرب سنی در  انداز چشمـ 
  ، هویت عرب، لهجه حجازي)  (تاریخ عرب ها ارزشـ 
  (حرمین شریفین ...)  نمادهاـ 
  المسلمین) اخوان ،  ، سکوالریسم (شیعیان تصویرسازي از دشمنـ 
  (پان عربیسم در لواي ایدئولوژي وهابی) ادعاي قلمروئیـ 

  احرا

  (جمهوریت نو) ساختار حکمرانیـ 
  صاديقدرت اقتـ 
  ، پترودالر)  (انرژي منابعـ 
  ولوژیک سلفی )ئ(منابع مادي و اید ابزارهاي ارتباطاتیـ 

  ، حمایت و صدور تروریسم تکفیري) (تشکیل بسیج حامیان و متحدها ـ   کارکرد
  

ئی به سـاخت یـک ترکیـه جدیـد بـا      گرا هاکان یاووز اعتقاد دارد که نوعثمانی
بلکه با یک تجربـه  ،  هاي زبانی و نژادي وفاداري متعین که نه با هر نوع از ویژگی

امیـد و  ،  لبسـتگی بـا اسـالم   تاریخی به اشتراك گذاشته شده با میراث عثمانی و د
عومر تشـپینار نیـز بـر ایـن عقیـده اسـت کـه نـو         ). Yavuz, 1998, 23( پیوند دارد

جوي فهم حداقلی نظامی در داخل ترکیـه و اسـتفاده از   و ئی در جستگرا عثمانی
در ). Tashpinar, 2008: 15( هاي متعلق به ترکیه اسـت  قدرت نرم ترکیه در سرزمین

ــانی ــت نوعثم ــد   گرا حقیق ــد چن ــازخوانش جدی ــوعی ب ــه ن ــه در منطق ــی ترکی ئ
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  )Ibid. (باشد می ها ئی نوستالژیگ گونه تركگرا فرهنگ
 

 سعودي عربستان ژئوپلیتیکی عالئق

رویکـرد اصـلی عربسـتان نسـبت بـه تحـوالت       ،  یدئولوژیکیـ ارهیافت ژئوپلیتیکی  
نیتـی  بـه طـور کلـی سیاسـت خـارجی و ام     .  هاي اخیر بوده اسـت  خاورمیانه در سال

اي بـر سیاسـت حفـظ     ي نفوذ منطقهها هعربستان در خصوص محیط پیرامونی و حوز
سیاست حفظ وضع موجود در چارچوب ائتالف با غرب . وضع موجود استوار است

ایـن سیاسـت،   د. شـو  ترین رویکرد امنیتی پادشاهی عربستان تلقی مـی  به عنوان اصلی
و هرگونه مـاجراجویی در سـطح   هاي موجود است  ي نگاه عربستان به پویش شالوده

عربسـتان در  . پیرامونی خـود را تحمـل نخواهـد کـرد     منطقه و به خصوص در حوزه
   :  تکیه نموده است،  دوران سیاست خارجی خود بر اصول ذیل

  ؛ي انقالبی در خاورمیانهها مبارزه با نگرشـ 

 ؛سیاست حفظ وضع موجودـ 

 ؛قیمومیت مذهبی جهان اسالم سنیـ 

سـنی  /اري خود در کشورهاي همسایه به علت دو قطبی شـیعه ذگتأثیر بسطـ 
  . بعد از تحوالت بهار عرب

هایی که در بحرین، یمن و سـوریه   بنابراین تحلیل و انطباق تحوالت و بحران
  .ي فوق باشدها هید شاخصؤتواند م روي داده است به خوبی می

 عربسـتان خرد و کـالن  اهداف  و  ها روش، توان می در راستاي کنشگري ترکیه
  .نماید می ترسیمبه صورت ذیل در منطقه خاورمیانه را 
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  عربستاناهداف خرد و کالن ،  ها روش

یک ژاهداف کالن استرات
  عربستان

 ارتقاء قدرت سلفیسم ـ 
 اورمیانه خاش در  هد آمریکا به متحدان سنتیعتقویت حس تـ 
 اي جلوگیري از تشکیل یک ایران هستهـ 
 زش ایران در منطقه توقف خیـ 

   ربستانعفظ امنیت داخلی ـ ح

اهداف خرد استراتژیک 
  عربستان

 و خلع ید از ایران در سوریه  نظام سوریهجایگزین نمودن ـ 
 ، بحرین و یمن  عقب نشاندن ایران از سوریهـ 
  فارس  حفظ اتحاد قوي با دول عرب خلیجـ 

  هاي عربستان روش

  هاي اپوزیسیون در سوریه  حمایت مالی از گروهـ 
  حمایت مالی از اردن و مصر ـ 
  تشکیل جلسات منظم براي اپوزیسیون سوریه تحت یک چتر واحدـ 
  خلع ید از ایران در یمنـ 
  فی نیروهاي نظامی عربستانـسط و گسترش کیـبـ 

 
  عربستان سعودي و بحران سوریه

عربستان سعودي سیاست ضد انقـالب مردمـی را در   ،  عرب که در بهار در حالی
سوریه به نمایش گذاشت ولی در سوریه خود را یـک کشـور طرفـدار     بحرین و

به لحاظ تاریخی نیز ارتباط بین .  نشان داد نظام سوریهمخالفین  کنار انقالب و در
ر فلسـطین و  همیشه به علت نقش کارگزاران این دو کشـور د ،  سوریه و عربستان

در نوسان بوده است. با این تفاسیر عربستان سـعودي  ،  لبنان و تضاد ایدئولوژیکی
آمیـز در منطقـه یـک     به علت مشکالت درونی و حاکمیتی خود و نقش تعـارض 

امـا  .  )Rieger, 204( ثبـات اسـت   ثبات در منطقه بـی  دولت شکننده و یک کشور بی
آن به جهـت حفـظ موازنـه قـدرت     نقش عربستان در سوریه و چگونگی کارکرد 

عربستان بر .  باشد می با ساختارهاي منطقه مانند ترکیه و ایران بسیار مهماي   منطقه
 ثبـات نمـودن منطقـه    این اعتقاد است که ایران براي بسط نفوذ خود درصـدد بـی  

ي عربستان سعودي در سالیان اخیر ها از آنجا که سیاست) Rieger, 2014. (باشد می
بعد ژئوپلیتیکی را نیـز  ،  بعد ایدئولوژیکی که ذاتی اسالم عربستانی است عالوه بر
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سـطح ژئوپلیتیـک و ایـدئولوژیک     دوعربسـتان در   کنشـگري ،  لذا،  شود می شامل
ها همواره سوریه را به خاطر حمایت از  سعودي )1394پور،  (عبداهللا . مطرح است
د را بـه خطـر انداختـه و    ها سیاست وضع موجو امل که به زعم آن /اهللا خط حزب

متهم نموده و آن را یک کد ناامنی براي منطقـه  ،  سرکوب اکثریت سنی این کشور
لذا تغییر و سرنگونی حکومت ،  دانند می پیمانان خود در اردن و لبنان شامات و هم

علوي اسد را یک داده اساسی براي سیاست خارجی و پیوستگی ژئوپلیتیک خود 
ثباتی و بسط نفـوذ   یم سعودي اعتقاد دارد که ایران در پی بی. از سوئی رژدانند می

ساقط شـدن نظـام   ) Rieger, 2014. (خود در مناطق خاورمیانه و جهان عرب است
ژئوپلیتیک پیوسته نظـام سـعودي را بـه    ،  ي حاکم بر کشور سوریهها اسد و علوي

سعودي بـا  چرا که پیوستگی ژئوپلیتیکی عربستان  نماید می دریاي مدیترانه وصل
عالوه بـر  .  گردد می نشین سوریه وصل نشین انبار و نینوا به مناطق سنی استان سنی

الگوي رفتار سیاسی و امنیتی عربستان در برخورد با کشورهاي منطقه نشـان  ،  این
اي نقـش   دهد که این بازیگر تالش دارد تا به عنوان محور ژئـوپلیتیکی منطقـه   می
. دار شود یت، هویت و قدرت را در خاورمیانه عهدههاي امن ساز سیاست پارچه یک

، مورد نهفته استدو اهمیت تغییر در سوریه از بعد ژئوپلیتیکی براي عربستان در 
ي نفـوذ عربسـتان در   هـا  هاي با ایران و مداخالت سوریه در حـوز  ي منطقه موازنه

اخیر هاي  در خصوص نفوذ عربستان در سوریه و در بحران سال .لبنان و فلسطین
بین اعراب بدوي سوریه و عربسـتان  اي   ي سنتی و قبیلهها هاین کشور باید به ریش

 خاك سـوریه را تشـکیل   درصد 55قبایل ساکن در منطقه البدیعه که .  اشاره نمود
اکثریـت   )Dawn, 2013( . شـوند  مـی  جمعیت سـوریه را شـامل   درصد 45،  دهد می
هستند اي   سیستم عشایري/ قبیلهاي   رقبیلهی زییها هشاخ،  سوریهاي   ي قبیلهها هگرو

ي هـا  که ریشه در شبه جزیره عربستان هستند که براي دسترسی به آب و سرزمین
این قبایل هنوز  )Dokhan, 2015: 16( . اند همهاجرت کرد،  حاصلخیز به مناطق شمالی

در عنصـر اصـلی   .  انـد  هخود را با شبه جزیره عربستان حفـظ کـرد  اي   روابط قبیله
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کـه   ) استKinship( در سوریه برقراري سیستم خویشاوندياي   بندي قبیله صورت
 پاسخ گروهی را در پی خواهد داشت که اقدام جمعـی نامیـده  ،  حمله به یک فرد

اقـدام   به طوري کـه  ؛ شود و اعضاي گروه متعهد به حمایت از یکدیگر هستند می
گردد. رابطـه بـین    می ت جمعیمنجر به خشوناي   جمعی با توجه به عصبیت قبیله

محـور  ــ   قبایل سوري و کشورهاي خلیج فارس به صورت سنتی یک نگاه حامی
،  هاي مالی و سیاسـی  همیشه قبیله عنزا را با حمایت،  عربستان سعودي.  بوده است

به طوري که جوانان این قبایـل کـه   ) Schoel, 2011: 96-113( . پشتیبانی نموده است
 هـا  خلیج فارس مشول به کارند یکی از عوامل نضج شورش در کشورهاي حاشیه

  .  اند هدر سوریه بود
نسبت به گسترش و تشکیل هالل شیعی و بسط نفوذ ایران ،  از طرفی عربستان

 . از طریق عراق به سوریه و سـواحل مدیترانـه و لبنـان بـه شـدت نگـران اسـت       
)Imonti, 2014( یار عربستان قرار داده تـا  فرصت مناسبی را در اخت،  قیام در سوریه

و ماالً خلع ید از ایران  نظام سوریهاز راه پیوند با قبایل براي تخریب و فروپاشی 
 هـا  هاین گـرو  ترین مهممیان .  جلوگیري نماید،  براي دسترسی به امیال ژئوپلیتیکی

از نجـد بـه سـوریه     19و  18توان به کنفدراسیون شـمر و عنـزا کـه در قـرن      می
هر دو این قبایـل بعـد از ورود   ) Dawn, 2010, 29-49. (اجرت کردند اشاره نمودمه

مکه  ـ  بغداد و دمشق ـمسیرهاي اصلی تجارت و بازرگانی بین دمشق  ،  به سوریه
در سـرکوب قیـام    ها استفاده حافظ اسد از بدوین) Tooth, 2000. ( را کنترل نمودند

کشور و سیستم تحبیـب و رشـوه بـه     در حماء و استفاده از آنها در وزارت 1982
ــرق   ؤر ــمال و ش ــل در ش ــاي قبای ــرار داد   ،  س ــت ق ــف حکوم ــا را در ص    . آنه
)Sana, May 26, 2014( در اي   بسـیاري از رهبـران قبیلـه   ،  با شروع بحران در سوریه

 نظـام سـوریه  تأییـد  نـوع دوسـتی در    ي سوریه به عنوان نماد هویـت و ها هرسان
طرف مقابل نیز در نخستین تجمع قبایل سوري مخـالف اسـد    در.  صحبت کردند

شـمر و بـاقرا شـرکت و بـر قیـام و      ،  قبایـل مهمـی مـانن عنـزا    ،  2012در ژانویه 
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  .  صحه گذاشتند،  سرنگونی حکومت بشار
  

  ها عربستان و رقابت با میدان هژمونیک ترك
تان کـه  سیاست خارجی حفظ وضع موجود عربس،  تحوالت جهان عربتوجه به با 
تبدیل بـه یـک رویکـرد    ،  سال بر سیاست خارجی این کشور سایه افکنده بود ها هد

 طریـق  از آن نمـود  کـه  رقابت این) Selcen & Akgul, 2016, 39. (تجدیدنظرطلبانه شد

،  باشد می خود همسایگان داخلی سیاست دراي   فرقه نفوذ و مالی منابع استقرار،  سالح
 سـعودي  عربسـتان  امـروزه .  تفسیر است قابلاي   منطقه یهژمون و رهبري راستاي در

 سیاست یک اجراي به موظف و استاي   منطقه امور درگیر که است عرب کشور تنها

 رغـم  علـی  کـه  حالی در؛ است منطقه در ایران نفوذ رشد از جلوگیري جهت خارجی

 در ترکیـه  تدول سیاست،  آناي   منطقه يها سیاست در ترکیهاي   منطقه يها طلبی جاه

 دنبال هب خصوص هب خود داخلی سیاست به معطوف و مواجه شکست بااي   منطقه امور

 . است شده سوریه و عراق کردنشین مناطق و  2015انتخابات

 مواجـه  شکننده ثبات یک با خود داخلی هاي سیاست زمینه در سعودي عربستان

 :است شده عربی يها بانقال از ماندن دور به موفق ذیل عامل چهار مدد به و است

 ؛کشور عمرانی يها زیرساخت براي فراوان پولـ 

  ؛امنیت استقرار و سیاسی اعتمادـ 

 ؛الیگارشیک يها هخانواد و طوایف،  قبایل رژیم حامی يها هشبک بسیجـ 

    )Cause, 2011, 7-10. (سیاسی زندانیان آزادي و بیان اديزآ در حداقلی اصالحات ـ
  

  ي بر روند بحران سوریهگذار تأثیردر  ترکیهي هژمونیک عربستان و شدت و ضعف متغیرها
  

  ایدئولوژیک  فرهنگی  نظامی  سیاسی  اقتصادي  متغیرهاي هژمونیک
  پائین  باال  باال  باال  پائین  ترکیه

  باال  پائین  پائین  متوسط  باال  عربستان
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  واگرایی میان ترکیه و عربستان در موضوعات  مختلف
 طـی  ریـاض  و آنکـارا  تفاهم براي متعددي هاي  گام الملل بین نظام اینکه وجود با

. اسـت  عمیـق  بسیار کشور دو رقابت و تعارض هاي نهزمی برداشته، اخیر هاي سال
 روابـط  نیز 2002 سال در ترکیه در توسعه و عدالت حزب آمدن کار روي از بعد

 ایـن  بهتـر،  عبـارت  بـه . است داشته هایی  نشیب و فراز همچنان ترکیه و عربستان
 میـان  مسـتحکم  روابـط  به هرگز و بوده واگرایی و همگرایی میان نوسانی روابط

 الگـوي  ریـاض،  و آنکارا میان اساسی تعارضات واقع در. است نشده ختم فینطر
است که در ذیل به چندین مـورد از آن   کرده حاکم کشور دو روابط در را رقابت

  اشاره می شود:
  
  خارجی سیاست در هویتی تعارض.  1

 انگـاري  سازه رویکرد عربستان، و ترکیه روابط تحلیل براي الگوها بهترین از یکی
 هـا  هویـت  عبارتی، به. دارد نظر خارجی سیاست و هویت میان رابطه به که است
 سیاسـت  منـافع  راهنمـاي  چـراغ  و هـا  دولـت  خارجی سیاست منافع کننده تعیین

 در پادشاهی نظام بر مبتنی عربستان سیاسی رژیم هویت. هستند کشورها خارجی
 اسـت  برخوردار گونگونا قبایل وفاداري از پادشاه شخص که است اي قبیله قالب

 پادشاه نقش و جایگاه. کنند می اطاعت وي دستورهاي از همواره قبایل رؤساي و
 سیاسـی  قدرت ساختار مؤثر عنصر و قدرت کانون ترین کننده تعیین و ترین اصلی
 شـیوه  اسـت،  سـلطنتی  مطلقـه  رژیم یک داراي عربستان که آنجا از. است کشور
 بـراي  آنچـه  رو  ایـن  از. تابـد  برنمـی  را فـت مخال که است اي گونه به آن رفتاري
 راسـتاي  در اي منطقه ثبات حفظ دارد اهمیت خارجی روابط عرصه در ها سعودي

 پایـه  بـر  عربستان خارجی سیاست مبانی علت، همین به. است داخلی ثبات حفظ
 شکل آمریکا متحده ایاالت و غربی  کشورهاي با کشور این دوستانه روابط حفظ
 عربسـتان  داخلـی  هـاي  خودکامگی برابر در الملل بین نظام فشار از تا است گرفته
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: اسـت  قائـل  خـود  خارجی سیاست براي چندپارچه هویت یک ترکیه اما. بکاهد
 آمـدن  کـار  روي از بعـد  کـه  اسالمی بعد یک و ترکی بعد یک اروپایی، بعد یک

 حاضر حال در. است شده تر  برجسته گذشته با مقایسه در توسعه و عدالت حزب
 خـود،  خـارجی  سیاسـت  در چرخش با ترکیه که باورند این بر کارشناسان برخی

 به ترکیه نقش بازآفرینی هدف با را غرب با فاصله و سنتی دفاع خارجی سیاست
. است گرفته پیش ناتو و غرب آمریکا، برابر در اي منطقه مستقل قدرت یک عنوان 

 و هسـتند  تعارض در ها ترك با خارجی سیاست هویت نظر از ها سعودي بنابراین
 و ترکیـه  مناسـبات  بـر  ایـران  اسـالمی  جمهوري اثرگذاري در تواند می عامل این

  . باشد مؤثر عربستان
  
  2011 از بعد هاي سال در آسیا غرب منطقه تحوالت با ارتباط در تعارض.  2

 هـاي  تالطـم  آنکـارا  ـ ریـاض  روابـط  ،2011 سـال  در آسیا غرب تحوالت از بعد
 معنایی تغییراتی ترکیه اخیر، سال هفت طی. است داشته گذشته به نسبت يبیشتر

 هویـت  اسـالمی  بعـد  براسـاس  عبارتی به. آورد وجود  به ملی هویت تعریف در
 این جریان در است کرده سعی رو این از دارد؛ همزادپنداري عرب جهان با خود،

 ترکی مدل است تالش در ترکیه عبارتی به. کند ایفا مؤثري و فعال نقش تحوالت
 اسـالم،  ترکیـب  از موفـق  اي نمونـه  عنـوان   به را توسعه و عدالت حکومت تحت

 الگـویی  اتخاذ به را مصر انقالبیون که آنجا تا دهد نشان کارا اقتصاد و دموکراسی
 قـرار  عربستان اعتراض مورد شدت به مسئله این. است کرده  ترغیب ترکیه مشابه

 آنکـارا  حمایت به عربستان و ترکیه تعارض هاي زمینه از یکی رو، این از گرفت؛
 توانسـت  مـی  تنهـا  نـه  مصـر  انقالبیون از اردوغان حمایت. گردد می باز اخوان از

 عربسـتان  نقش بلکه بکشد، چالش به را عربستان مانند سیاسی سنتی ساختارهاي
 کـه  نالمسـلمی  اخوان رو میانه رویکرد واقع در. کند رنگ کم منطقه تحوالت در را

 زیـرا  دارد؛ قـرار  عربسـتان  سـلفی  رویکرد با تقابل در است، ترکیه حمایت مورد
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  )1396 (شفقنا، .براند حاشیه به را عربستان تواند می اخوانی تفکرات اشاعه
  
   ترکیه 2016 جوالي 15 نافرجام کودتاي.  3

 گیرنـد  دسـت  به کودتا با را حکومت کردند تالش ترکیه ارتش نظامیان از بخشی
 ایـن  پشت که دانست خوبی به ترکیه دولت. خورد شکست کودتا و نتوانستند هک

 )1395 ایمز،ت (اسالم. هستند سعودي عربستان و ناتو اروپا، اتحادیه آمریکا، کودتا
 آنکارا مقامات بدبینی باعث نافرجام کودتاي از بعد و قبل سعودي عربستان رفتار

 از امـا  نکرد، اعالم رسمی طور به را دخو ناراحتی ترکیه اگرچه. شد کشور این به
. کرد گوشزد سعودي عربستان مقامات به را مسئله این دیپلماتیک هاي کانال طریق
 تـا  کودتـا  آغـاز  از را مختلـف  هـاي  کشـور  هاي رسانه و مقامات هاي رفتار ترکیه

 عربسـتان  رسـمی  شـبکه  العربیـه، . اسـت  داشـته  نگه خود حافظه در آن شکست
 کودتـا  این و خبر ترکیه در نظامی کودتاي از فراوان شعف با اکودت شب سعودي،

 عبـارت  بـر  مواضـع  تغییـر  با دید، خورده شکست را کودتا وقتی و داد  پوشش را
  .کرد  تأکید »ناموفق کودتاي«

 سعود آل خاندان درون محرمانه اطالعات که سعودي مشهور فعال ،»مجتهد« 
 ترکیـه  کودتـاي  دربـاره  مهمی ادعاهاي خود توییتري حساب در کند، می برمال را

 مـالی  حمایـت  دحالن محمد طریق از عربی متحده امارات: «نوشت و کرد مطرح
 دفاع وزیر سلمان، بن محمد شاهزاده اینکه با. گرفت عهده به را ترکیه علیه کودتا

 خبـر  زایـد  بـن  بـا  دوستی خاطر به ولی بود، آگاه مسئله این از سعودي عربستان
 بـا  مجتهـد  ادعاهاي )1395 (تسنیم،.» شود اجرایی کودتا تا نداد ترکیه هب را کودتا

  . شد مواجه اردوغان طرفدار هاي رسانه گسترده واکنش
 شـبکه  طریـق  از دحـالن  محمـد  ترکیـه،  نافرجـام  کودتـاي  از پـس  روز چند

 اي مصـاحبه  آمریکـا  پنسـیلوانیاي  ایالـت  در گـولن  اهللا فتح با مصر الغد تلویزیونی
 رسمی شبکه العربیه، ترکیه، نافرجام کودتاي از پس ماه یک. داد انجام نیتلویزیو
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 را پنسـیلوانیا  ایالـت  در گـولن  اهللا فـتح  بـا  اختصاصی مصاحبه سعودي، عربستان
 طیب رجب به گولن اهللا فتح طرف از سنگینی اتهامات مصاحبه این در. کرد پخش

 را ترکیـه  مـردم  بـه  اصـلی  نخائ مصاحبه این در گولن اهللا فتح. شد وارد اردوغان
 تلویزیـونی  شبکه که حالی در. دارد اختیار در ترکیه در را قدرت که دانست کسی
 کـرد،  می پخش را اردوغان طیب رجب علیه گولن اهللا فتح سنگین اتهامات العربیه
 گـولن،  اهللا فـتح : کـرد  منتشر گونه این را مصاحبه این هم العربیه عربی سایت وب

 ترکیـه  طالیـی  نسل تربیت به حاضر حال در که ترکیه در خدمت جنبش مؤسس
. داد انجـام  العربیـه  با اختصاصی اي مصاحبه است، مشغول آمریکا پنسیلوانیاي در

 وزارت. باشـد  اعتنـا  بـی  مصـاحبه  این پخش به توانست نمی اردوغان طیب رجب
 پس و کرد محکوم شدت به العربیه شبکه در را مصاحبه این پخش ترکیه خارجه

 خبـري  سـایت  وب و تلویزیـون  آرشیو از مصاحبه این آنکارا، رسمی اعتراض از
 عامـل  هـم  العربیـه  شـبکه  اقـدام  )1395(جامعه خبري الـف،  . شد حذف العربیه
  . شد سعودي عربستان با ترکیه روابط بیشتر هرچه شدن سرد سبب که بود دیگري

  
  قطر پرونده.  4
 عربسـتان  و عربـی  متحـده  امارات بحرین، مصر، کشورهاي 1395 خرداد 15  در

 برخی و کردند قطع قطر با را خود دیپلماتیک روابط هماهنگ اقدامی در سعودي
 قطـر  بـا  را خود روابط کشور، چهار این تصمیم از حمایت با نیز دیگر کشورهاي

 همه مسئله این پیرو. دادند کاهش کشور این با را خود روابط سطح یا کردند قطع
. شـد  بسـته  قطـر  با همسو، هاي کشور و عربستان هوایی و دریایی زمینی، هاي راه

 از کشـور  ایـن  حمایـت  قطر تحریم براي یادشده کشور چهار دالیل نماند ناگفته
 و خاورمیانه در مهم اي وزنه عنوان به ایران از قطر بردن نام تروریستی، هاي گروه

 قطـر  البتـه  )1396 ،(صدر .است بوده فلسطینیان نماینده عنوان به حماس دانستن
 خصـوص  در کشـور  ایـن  رسمی خبرگزاري شد مدعی و کرد رد را اتهامات این
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  . است شده هک اخبار این
 از حمایــت در مـؤثر  کشـوري  عنــوان بـه  قطـر  از تــوان مـی  حاضـر  حـال  در

 از کـه  ترکیه کنونی نظام با خوبی روابط که کرد یاد المسلمین اخوان هاي جماعت
 حـامی  نیـز  دور چنـدان  نـه  گذشـته  در و دارد است، مینالمسل اخوان هاي شاخه
. اسـت  بـوده  مصـر،  شـده  برکنـار  جمهـور  رئـیس  مرسی، و مصر المسلمین اخوان

 فلسـطین  غـزه  نوار در حماس سیاسی جنبش مهم پشتیبانان از یکی قطر همچنین
 از دیگـر  یکـی . رود مـی  شـمار  بـه   اخـوان  هـاي  شـاخه  از نیز حماس زیرا است،
 جنـبش  از کشـور  ایـن  حمایـت  سـر  بـر  قطـر  بـا  عربسـتان  فاخـتال  هـاي  علت
  . دارد قرار آنها مقابل در عربستان که است المسلمین اخوان

 کشـور  ایـن  روي بـه  را خـود  مرزهـاي  ایـران  و ترکیـه  قطر، محاصره از پس
 نیـاز  مـورد  اقالم از بسیاري و دهند نجات جانبه همه محاصره از را آن تا گشودند

 دادند اجازه و کردند تأمین را... و کشاورزي و خوراك زهحو در خصوص به قطر
 این از کشور این به آسیبی تا شود انجام کشورشان هوایی حریم از قطر هاي پرواز
 لحـاظ  از کـه  ترکیـه   )1396 (آفتاب نیـوز،  .ببیند آسیب کمتر یا نشود وارد جنبه

 کشـور  دو هـر  کـه  علـت  بـدان ( اسـت  تـر  نزدیک قطر به مذهب و ایدئولوژیکی
 نیـروي  و یافـت  کشـور  ایـن  در نظـامی  حضـور  اجازه) اند مذهب سنی و اخوانی
... و احتمـالی  هـاي  هجمـه  مقابل در کشور این از حمایت براي قطر به را بیشتري
 قطر ـ  ایران و قطر ـ  ترکیه میان هایی پیمان و قراردادها حصر، دوران در. کرد اعزام
 مسـئله  همـین . داد سـوق  ترکیه و ایران سوي به بیشتر را قطر عمالً که شد منعقد
 موجـب  عمـالً  زیـرا  شد، ترکیه از سعودي عربستان بیشتر هرچه عصبانیت سبب
 و قطـر  تسـلیم  طـرح  شکسـت  نیـز  و جانبه همه تحریم و محاصره از قطر نجات
  . شد سعودي عربستان از کشور این داشتن محض تبعیت

 رابطـه  برقـراري  بـراي  را اي نـه گا سـیزده  شروط قطر کننده محاصره کشور چهار
 الجزیـره  شبکه تعطیلی. 1: از اند عبارت آنها از برخی که اند کرده اعالم قطر با مجدد
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 بـا  آنکـارا  نظامی همکاري توقف. 3 قطر؛ در ترکیه نظامی پایگاه شدن بسته. 2 قطر؛
 بــا قطـر  روابـط  قطـع . 5 تهـران؛  بـا  دوحـه  دیپلماتیـک  روابـط  کـاهش . 4 دوحـه؛ 
 بـا  قطـر  ارتبـاط  قطـع . 7 لبنـان؛  اهللا حـزب  بـا  قطـر  رابطه قطع. 6 مسلمین؛ال اخوان
 از برخـی  )1396جـم آنالیـن،    (جام .داعش و القاعده همچون تروریستی هاي گروه
 به ترکیه و سعودي عربستان بین تنش وجود و رابطه سردي از خوبی به شروط این

ـ  تیرگی اثر بر همچنین. دارد حکایت قطر مسئله سبب  و سـعودي  عربسـتان  طرواب
  شد. لغو آنکارا به سعودي هزار 250 شده ریزي برنامه سفر قطر، بحران پی در ترکیه

  
  ترامپ توسط صهیونیستی رژیم پایتخت عنوان به قدس شناختن رسمیت به مسئله.  5

 پایتخـت  عنوان به شهر این پذیرش و المقدس بیت به آمریکا سفارت انتقال اعالم
 ویژه به جهان در اي گسترده بسیار هاي واکنش ترامپ، سوي از صهیونیستی رژیم

 از یکـی  شـاید  میـان  این در. داشت پی در اسالمی کشورهاي دولتمردان سوي از
 و هـا  رسانه توجه مورد که کرد اتخاذ ترکیه جمهوري رئیس را مواضع ترین سخت
 ناردوغـا  طیب رجب. یافت وسیعی بازخورد و گرفت قرار منطقه سیاسی محافل
 بـا  مقابلـه  بـراي  کـرد  اعـالم  و توصـیف  »کـش  کودك« و »تروریست« را اسرائیل
 قوا همه با« اسرائیل پایتخت عنوان به قدس شناختن رسمیت به در آمریکا تصمیم
 العـاده  فـوق  جلسـه  تشـکیل  خواهان آنکارا مواضع، این بر عالوه. »کند می مبارزه
 آمریکـا  اقـدام  با مقابله ايبر اسالمی هاي همکاري سازمان عضو کشورهاي سران
 بیشـتر  بـرخالف  کـه  کشوري جمهور رئیس سوي از سخنان این ایراد طبیعتاً. شد

ــا اســالمی کشــورهاي ــم ب ــط صهیونیســتی رژی ــان و دارد دیپلماتیــک رواب  میزب
 (الوقـت، . دارد تأمـل  جـاي  و است اهمیت پر بسیار است، رژیم این خانه سفارت

 اسـتانبول  در اسالمی هاي همکاري سازمان اضطراري نشست به نگاهی با )1396
 بـا  ترکیـه  مواضـع  تفـاوت  متوجـه  خوبی به شد، برگزار 96 آذر 22 در که ترکیه

 یـا  پادشـاه  تنها نه زیرا ؛ شویم می فلسطین و قدس درباره پیمانانش هم و عربستان
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 در کشور این حتی بلکه نکردند، شرکت اجالس این در سعودي عربستان ولیعهد
 نداشـتن  جـدي  عـزم  از کـه  نیافت حضور کنفرانس این در نیز خارجه وزیر حد

 چـراغ  دادن نـوعی  بـه  و ترامـپ  جنجالی تصمیم با برخورد در سعودي عربستان
 پایتخـت  عنوان به قدس شناختن رسمیت به بر مبنی آمریکا متحده ایاالت به سبز
 ایـران  و ترکیـه  ماننـد  کشـورهایی  که حالی در. داشت حکایت صهیونیستی رژیم

 ملل سازمان ورود خواستار حتی و زمینه این در فوري اجالس برگزاري خواستار
 مخالفـت  کـه  ترامـپ  جنجـالی  تصـمیم  این با مقابله براي امنیت شوراي و متحد
 در سـعودي  عربسـتان  جدي تحرك عدم. شدند است، المللی بین قوانین با آشکار
 و آمریکا متحده ایاالت با انعربست رابطه از حکایت ترامپ جنجالی تصمیم مقابل
 تصـمیم  ایـن  مقابـل  در سـعودي  عربسـتان  جـدي  اندازي سنگ و مزاحمت عدم

  .دارد ترامپ جنجالی
  
  سوریه کردهاي به نگاه نوع در تعارض .6

 براندازي براي وافري تالش کنون تا سوریه بحران ابتداي از که سعودي عربستان
 راسـتاي  در مطلـوبی  نتیجـه  بـه  کـرده  نـه هزی دالر ها ن میلیو و داشته سوریه نظام

 ایفـاي  بـراي  کوشـد  می علت همین به و است نرسیده خود  طلبی توسعه سیاست
 در الیـوم   رأي روزنامـه  زمینـه  این در. کند استفاده کردي برگ از سوریه در نقش

 خلـیج  امـور  در عربسـتان  پادشاه مشاور وزیر ،»السبهان ثامر« سفر درباره تحلیلی
 سوریه در خود پیمانان هم شکست با عربستان: «نوشت سوریه رقه هرش به فارس،

 ایـن  خـاك  در سـوریه  ارتـش  گسترده دستاوردهاي و نظامی و سیاسی جناح در
 کردهـاي  از حمایـت  قالـب  در جدیـد  اسـتراتژي  یک ریزي طرح حال در کشور
  )1396 (ایرنا،.» است سوریه
 ارتـش  میـان  سـوریه  در نـده آی جنـگ  کنیم فرض اگر: «افزاید  می روزنامه این
 سـفر  علت به توانیم می باشد، رقه شهر سر بر کُرد دموکراتیک نیروهاي و سوریه
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 بـرخالف  چـون  ببـریم؛  پـی  رقـه  شـهر  بـه  عربستانی وزیر السبهان، ثامر ناگهانی
 از امکـان  حـد  تـا  دوري و آرام دیپلماسـی  بر که بود عربستان همیشگی سیاست
  (همان).» است مبتنی پرده پشت در عمل و حساس و متشنج میدانی مناطق
 کـه  اند داشته اظهار کُرد خلق مدافع هاي یگان به نزدیک منابع راستا، همین در

 حسـکه  در سـوریه  ارتـش  بـا  جنگ به اگر است کرده پیشنهاد کردها به عربستان
 پیشنهاد این منابع، این گفته به. کند می تسلیحاتی و مالی حمایت آنها از بپردازند،

. است شده مطرح طرف دو نمایندگان میان نشست طی رسمی هاي کانال طریق از
  )1395 (شیعه نیوز،

 انـد  گرفتـه  تصـمیم  عربستان مقامات رسد می نظر به اظهارات، این به توجه با
 پشـتیبانی  کشور این با ریاض بحران در قطر از که ترکیه، و ایران با مواجهه براي
 منطقـه  در آمریکـا  جدیـد  اسـتراتژي  از و گیرنـد  قرار کردها اردوگاه در اند، کرده

 هرگونـه  و دارد کـردي  مسـئله  بـه  امنیتی نگاهی ترکیه که حالی در کنند؛ حمایت
 خود، همسایه کشورهاي در چه و ترکیه داخل چه را کردها با دیگر بازیگر کنش

 همــه گفـت  بایــد ترکیـه  خصــوص در. کنـد  مــی محسـوب  ملــی امنیـت  تهدیـد 
 و سیاسـی  گشـایش  هرگونه زیرا دارد؛ کردي ابعاد سوریه، در یهترک هاي سیاست

 کردسـتان  کـارگران  حزب هاي سیاست طول در سوریه کردهاي ژئوپلیتیکی بسط
 محسـوب  ترکیـه  امنیتی قرمز خط ترین بزرگ و دارد قرار ترکیه کردهاي و ترکیه
 میراث یعنی کردهراسی سنتی سیاست را سوریه کردهاي با آنکارا روابط. شود می

 به کردها به نسبت ترکیه حساسیت و واکنش. کند می تعیین آتاتورك ترکیۀ قدیمی
 مالحظـات  مجبورنـد  نیـز  آمریکـا  و روسیه فراساختار دو حتی که است اي اندازه
 هـر  بنـابراین . بگیرند نظر در کردها درباره گذاري سیاست هرگونه براي را ها ترك

 را هـا  ترك حساسیت باشد، داشته کردي برگ با بخواهد عربستان که اي بازیگري
  ثر باشد.ؤتواند در واگرایی ریاض و آنکارا م این امر می که انگیزد برمی
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  اسالم جهان رهبري سر بر رقابت.  7
 اند؛ مذهب سنی آنها اکثر که کنند می زندگی ترکیه و عربستان در مسلمان ها میلیون

 اهل دنیاي در دار داعیه هایی حکومت وجود با چرا که است مطرح پرسش این اما
 بـراي  جدیـد  نهادهـاي  و سـاختارها  قالـب  در مثبتـی  هاي همگرایی هرگز تسنن،
 گیـرد؟   نمـی  صـورت  منطقه حتی و کشور دو این در مسلمانان میان اتحاد تقویت
 طـرفین  میـان  سیاسـی  هـاي  رقابـت  و تعارضات اصلی، دالیل از یکی شک بدون
  رهبري دنبال  به ترکیه که داشته وجود تصور این همواره اخیر هاي سال طی. است
 ترکیـه . کنـد  احیـا  را خـود  فرهنگـی  و تـاریخی  عمـق  تا است بوده اسالم جهان
 آلـی  ایـده  الگـوي  را خود که نحوي به است؛ اسالمی نوین تمدن الگوي دار داعیه
 گسترش با دارد تالش عربستان مقابل در. کند می معرفی اسالمی کشورهاي براي
 همـه  در مسـلمانان  بـه  را اسـالم  از خـود  قرائـت  آفریقا، و آسیا در سلفی ماسال

  . کند القا اسالمی و عربی کشورهاي
 تقویـت  بـا  ترکیـه  عبـارتی،  به. گردد می باز عربی ـ ترکی تقابل به دیگر مسئله

 و دهـد  نشان عثمانی امپراتوري وارث را خود دارد تالش ترکی هویتی هاي سازه
 توانـد  مـی  مسـئله  همـین  و دانـد  می عرب دنیاي رهبر را خود نعربستا مقابل، در

  . کند تهدید رقیب یک عنوان به را مقابل طرف منافع
 کرد تالش ترکیه توسعه، و عدالت حزب رسیدن قدرت به از بعد کلی طور به

 بـه . شـود  تبـدیل  اقتصـادي  و سیاسـی  معـادالت  در اي منطقه برتر بازیگر یک به
 سـال  تـا  کشـور  ایـن  که بود شده تعیین نحوي به ترکیه راهبردي اهداف عبارتی
 ترکیه دیگر طرف از. شود شناخته گذار تأثیر بازیگر یک عنوان به منطقه در 2023

 و تـر  فعال خارجی سیاست دنبال  به سکوالریستی، هاي گرایش تعدیل بر تأکید با
 هايکشـور  در فرهنگـی  و اقتصـادي  سیاسـی،  نفوذ زمینه در نرم قدرت قالب در

 القراي ام و عرب دنیاي پیشرو را خود که عربستان. است عثمانی امپراتوري سابق
  .تابد  برنمی را مسئله این داند، می اسالمی
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  ژئوپلیتیک رقابت در تعارض. .8
 و ممتـاز  موقعیت. دارد ویژه جایگاهی ژئوپلیتیکی، مطرح هاي تئوري در عربستان
 ژئواکونـومی  و ژئواسـتراتژیکی  یتموقع فارس خلیج و سرخ دریاي به دسترسی
 ذخـایر  داشتن با عربستان این، بر عالوه. است داده کشور این به فردي  به منحصر

 را امکـان  این روز در بشکه میلیون 12 به نزدیک نفت تولید قدرت و جهان نفتی
 از بخشـی  و ایفـا  خاصـی  نقـش  آن مصـرف  و توزیـع  گذاري، قیمت در که دارد

 گـاه  قبلـه  کعبه، گرفتن قرار. کند نظامی تسلیحات خرید فصر را خود درآمدهاي
 موقعیتی در را عربستان دارد، که مادي و فرهنگی منافع و مکه در جهان، مسلمین

 ایـن  بـه  مزایـایی  چنـین . دهد می قرار فارس خلیج حوزه کشورهاي سایر از جدا
 رسفا خلیج حوزه کشورهاي در سیاسی نفوذ گسترش به است داده امکان کشور

 اي ویـژه  تالش اخیر دهه دو در سعودي رژیم. بپردازد دیگر اسالمی کشورهاي و
 کـرده  اسالمی و عربی کشورهاي بعد در خود ژئوپلیتیکی مرزهاي گسترش براي
  . هستند آن هاي نمونه لبنان و عراق فارس، خلیج حاشیه کشورهاي که است
 »اسـتراتژیک  عمـق  دکتـرین « براسـاس  ترکیـه  ژئوپلیتیکی دیدگاه میان این در
 نظـام  ژئوپلیتیک در کشوري هر ارزش آن براساس که است شده بنا اوغلو داوود
 »جغرافیـایی  عمق« و »تاریخی میراث« ،»ژئواستراتژیک موقعیت« بر مبتنی جهانی

 هـاي  عرصـه  در شـدن  واقـع  علـت  به ترکیه اوغلو، ادعاي به بنا. است کشور آن
 تـاریخی  میراث همچنین و بسفر تنگه بر تسلط علت به خصوص  به ژئوپلیتیکی،

 برخوردار موهبت سه هر از فرد  به منحصر اي گونه به عثمانی، امپراتوري پرشکوه
 و ابهـام  نوعی دوقطبی، نظام تغییر از پس که است باور این بر اوغلو داوود. است

 چنـین . دارد ادامـه  همچنان که آمده وجود  به الملل بین نظام ماهیت در شکستگی
 را خـود  بـاالي  هاي توانمندي دهد می فرصت ترکیه مانند کشورهایی به ضعیتیو
 آزاد وجودآمـده  به خألهاي کردن پر براي اي چندمنطقه قدرتمند بازیگر عنوان به

 تکیـه  الملـل  بـین  نظـام  بازیگران از یک هیچ به نباید ترکیه وضعیت، این در. کنند
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 تقویـت  و پیمانـانش  هم کردن متوازن براي هایی راه دنبال به فعاالنه باید بلکه کند،
 عربـی  عمـق  تا حتی را خود ژئوپلیتیکی مرزهاي و باشد خود نفوذ اعمال قدرت

 اي منطقـه  نقش به تنها نباید ترکیه اوغلو، دید از) Murison, 2006: 5( .دهد گسترش
 یقـدرت  بلکـه  اي، منطقـه  قـدرت  یـک  تنهـا  نه زیرا باشد؛ قانع خاورمیانه یا بالکان در

 ترتیـب  بـدین  و کند ایفا منطقه چندین در راهبردي نقشی باید بنابراین. است مرکزي
    )1392(اطهري، . بخشد ارتقا نیز را خود جهانی و استراتژیک اهمیت
 تبـدیل  سـوداي  اوغلو، داوود تئوري مطابق ها ترك رسد می نظر به مجموع در
 مرحلـه  در. دارنـد  را موسع بسیار ژئوپلیتیکی بسط و جهانی بازیگر یک به شدن

 شـرق  از هـایی  بخش بر ژئوپلیتیکی احاطه دنبال  به ژئوپلیتیکی بسط این ابتدایی،
 کشـور  ایـن   بـراي  کـه  اسـت  لبنان و فلسطین سوریه، عراق، شمال جمله از میانه

 و عالیق گفت توان می وصف این با  )1394(یزدان پناه،.دارند استراتژیک اهمیت
 کـه  اسـت  پوشـانی  هـم  و اشـتراك  داراي عربستان و ترکیه ژئوپلیتیکی انداز چشم
  .کند ایجاد را کشور دو این تعارض و رقابت  زمینه تواند می
  

  گیري نتیجه
  هــاي مختلــف واگرایــی  تــوان اظهــار داشــت در پرونــده بــه صــورت کلــی مــی

تـر زمینـه    ریاض بسیار بیشتر از همگرایی آنان است و بـه عبـارت دقیـق    ـ  آنکارا
 نمود عنوان میان این دو کشور بسیار کم است اما در پرونده سوریه بایدهمگرایی 

 برنامـه  عربسـتان .  اسـت  ایجـابی  ترکیـه  رویکـرد  و سـلبی  عربستان، رویکرد که،
 در آن نفـوذ  بسـط  و ایـران  به نسبت تنها و ندارد سوریه براي اي  توسعه مشخص
 سـوریه  با خود سیاسی ايمرزه ترکیه که حالی در ؛ نماید می ناراحتی ابراز سوریه
.  اسـت  کشور این قرمز خط سوریه در کردها قلمروخواهی هرگونه و کند می فکر

 توانـد  مـی  کشور این در عربی قدرتمند متمرکز حاکمیت یک حتی این بر مضاف
 سیاسـی  و امنیتـی  مـدل  که حالی در بنابراین.  باشد ترکیه آینده امنیتی هاي چالش
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 تعمیـق  و بحـران  ایجاد با تنها عربستان ، است مشخص سوریه آینده براي ها ترك
 از جلـوگیري  بـراي  سـوریه  آینـده  در را اي  برنده برگ تواند می سلفی ایدئولوژي

 تفکـر  شد ذکر که طور همان. دهد اختصاص خود به ترکیه و ایران حداکثري نفوذ
 سازد می رمتباد ذهن رابه اي  منطقه امپریال شبه ساختار یک ، ها ترك امروز سیاسی

 رصـد  قابـل  منطقـه  در هـا  ترك افزاري سخت/ نرم قدرت تلفیق با ساختار این که
 در امـا .  دارد تفکـر  ایـن  از حکایـت  ، سـوریه  کشور قلمرو به ها ترك ورود.  است
 یـک  ترکیـه .  است پررنگ بسیار سیاست و هویت نقش ، عربستان و ترکیه روابط
 روي از بعـد  کـه  اسـالمی  بعد و ترکی بعد اروپایی، بعد دارد، بعدي چند هویت

 سـوي  از. است شده تر  برجسته گذشته به نسبت توسعه و عدالت حزب کارآمدن
 ایـن  عبارتی  به و کند  می دفاع المسلمین اخوان  نوع از معتدل اسالم از ترکیه ، دیگر

 عربـی  و مذهبی هویت با تضاد در کامالً موضوع این. کند  می نمایندگی را جریان
 عـرب،  جهـان  رهبـري  و وهابیت ، سلفیسم تبلیغ با ها  سعودي. دارد قرار ستانعرب

 بـا  تضـاد  در مذهب و سیاست اجتماع، به نسبت بینی جهان نظر از را خود اساساً
 درصـدد  ترکیـه  توسعه، و عدالت حزب رسیدن قدرت به از بعد. دانند  می ها  ترك
 بـه . شود تبدیل منطقه استراتژیک معادالت در اي منطقه برتر بازیگر یک به تا بود

 در 2020 سال تا ترکیه که بود شده تعیین نحوي به ترکیه راهبردي اهداف عبارتی
 بـا  گرایـی  نوعثمانی دیگر طرف از. شود شناخته گذار تأثیر بازیگر عنوان به منطقه

 پویـا  خارجی سیاست دنبال به سکوالریستی،/ کمالیستی گرایشات  تقلیل بر تأکید 
 در ترکیـه  فرهنگـی  و اقتصـادي  سیاسـی،  نفـوذ  زمینـه  در نـرم  قدرت قالب در و

 داعیه که کشوري عنوان به عربستان اما ، است عثمانی امپراطوري سابق کشورهاي
  . است مخالف ها ترك هژمونی با ، است عرب و اسالم جهان رهبري ، دار
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