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چکیده

اي که قلمرویابی و قلمروگستري گونهبنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسائل امنیتی جهان امروز است به
ک دهه یهاي بنیادگراي تروریستی بخش کالنی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طیگروه

و مداخله ايمنطقههاي سیاسی و ایدئولوژیکی هاي داخلی، رقابتشمال آفریقا برخاسته از بحرانگذشته منطقه
ها و آثار کالنی در سطوح  هزینهکه گرایانه شدههاي افراطکانون پیدایش و گسترش اندیشهايمنطقههاي فراقدرت

بهطور مشخص کشور مصر ل قاره آفریقا و بهی در پی داشته است. در این میان، شماالمللبینو ايمنطقهداخلی، 
المللی فرصتبینو ايمنطقهگر هاي مداخلهآفرینی قدرتز عوامل درونی و نقشدولت شکننده برخاسته اعنوان

هاي مناسبی براي رشد و گسترش سازمان بنیادگراي داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی 
اي گردآوري شده در قالب نظریه میدان و اطالعات مورد نیاز آن به روش کتابخانههاتحلیلی دارد و داده-توصیفی

اي اجتماعی) و عوامل خارجی (قدرته(بحراناز عوامل داخلیمتأثرواحد جونز بر این فرضیه استوار است که 
ر فراهم آورده است.تروریستی مانند داعش را در مصهاي بنیادگراي، زمینه قلمروگستري سازمانگر)هاي مداخله

همراه محظورات هاي ژئوپلیتیکی، بهنتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی
جزیره سینا در مصر زمینه قلمرویابی و قلمروگستري داعش را فراهم کرده ی حاکم بر شمال شبهالمللبینسیاسی و 

اي و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداري مانع از پیدایش طقهاست؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک من
فضایی نوینی شد که ریشه در تروریسم بینادگرا داشت.-موجودیت سیاسی

مصر.،قلمرو، بنیادگرایی، نظریه میدان متحد، دولت شکنندهکلیدي:هايهواژ

دار مکاتباتنویسنده عهدهkaviani75@yahoo.commail:-E
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مقدمه-1
هاي متعدد ژئوپلیتیک کانون بحران،1ال آفریقاطی چند سال اخیر،  منطقه جنوب غرب آسیا و شم

هاي بنیادگراي اسالمی طی این بازه بوده است. در این میان، قلمرویابی و قلمروگستري سازمان
ي که طورکشورهاي منطقه یاد شده را با بحرانهاي امنیتی متعددي مواجه ساخته است. به،زمانی

ها بوده است. یکی از مهمترین این سازمان)داعش(» عراق و شامدولت اسالمی«گروه موسوم به
با برآمدن این گروه در عراق و سوریه فصل نوینی از تحرکات قلمروخواهانه در تاریخ تحوالت 

هاي منطقه کمابیش درگیر تراکم بحران این منطقه گشوده شد. در این میان، بیشتر حکومت
نسبت به کارکرد و کارآمدي حکومت (هویت و کارآمدي) هستند و نارضایتی عمومیمشروعیت

در این کشورها زمینه پیدایش و گرایش شهروندان را به این سازمان ها فراهم کرده است. از این 
هاي ظهور قلمرویابی و قلمروگستري سازمانهاي یاد شده پیش از این فراهم شده بود. رو، زمینه

نقطه آغاز، گسترش موج تظاهرات نعنوابهعلی در تونس ها و فرار بنپس از شروع ناآرامی
مردمی در مصر و در نتیجه سقوط حکومت سی ساله حسنی مبارك  به پیروزي انقالبیون منجر 

). بنابراین مصر از جمله کشورهایی بود که در وقایع Jahangir & Esmaeeli, 2013: 28شد (
رسودگی حکومت اي شد که سقوط مبارك را رقم زد. فاخیر دستخوش بحران سیاسی گسترده

، سرکوب سیاسی و فسادگسترده مهمترین ویژگیو عدم گردش نخبگان، شخصی بودن قدرت
آورد؛ در این هاي مشارکت و مشروعیت را فراهم میهاي حکومت مصر بودند که زمینه بحران

میان، رشد سریع جمعیت و بیکاري گسترده، شکاف طبقاتی عظیم، ناهنجاري عمیق اجتماعی و 
هاي نارضایتی گسترده و فراگیري را در این کشور ي دولت در حل این مشکالت زمینهناکارآمد

,Niakoeeایجاد کرد ( 25نقالب پس از اصحراي سینا). از طرف دیگر، از آنجا که 2013:195
حسنی مبارك روي آرامش به خود ندیده و در زمان عبدالفتاح السیسی، و برکناري 2011ژانویه 

مثابه ا بهموقعیت ویژه سین،تی و حیثیتی براي دولت مصر تبدیل شده استبه یک مشکل امنی
اقدام جدي از سوي دولت هاي تروریستی است و در صورت عدمزمین حاصلخیزي براي گروه

هاي موجود قاهره، به تهدید دائمی براي امنیت مصر تبدیل خواهد شد. اما در مجموع، محدودیت

1. MENA (Middle East and North Africa)
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هاي الزم سال گذشته، مانع از آبادانی و ایجاد زیرساخت40ه طیحدي بوده کدر صحراي سینا به
و ايهقبیلساختارشده، براي حفظ امنیت در این منطقه شده است. در کنار تمامی موارد یاد

گیري و شکلمناسبات اجتماعی حاکم بر صحراي سینا، این منطقه را به محیطی مطلوب براي 
هایی زمینه قلمرویابی و راهم ساخت. چنین فرصتهاي بنیادگراي اسالمی فرشد سازمان

,Bakhshiقلمروگستري داعش را در شمال آفریقا بویژه در کشور مصر فراهم نمود( 2016(.
هاي داخلی همچون بر این فرضیه استوار است که در هم تنیدگی عوامل و زمینهپژوهش حاضر

،حاشیه)-(محورهاي فضاییتیعدالموقعیت راهبردي و منابع انرژي، بحران مشروعیت، بی
، شرایط و محظورات ايمنطقهو فراايمنطقهساز ملی و مداخله بازیگران ضعف عوامل همبسته

هاي اعراب و اسرائیل و قرارداد صلح کمپ دیوید گیري  رژیم صهیونیستی و  جنگبعد از شکل
2و قلمروگستري1رویابیهاي قلمینهبه همراه پیوستگی جغرافیاي ایدئولوژیک این منطقه، زم

هاي متحد در کشور مصر را فراهم آورده هاي بنیادگرایی همچون داعش و دیگر گروهسازمان
است.

روش تحقیق-2
ها و دادهتحلیلی است. -پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کاربردي و از لحاظ روش، توصیفی

در این چارچوب، ت. ه اسوري شدآگردوفراهمايبه روش کتابخانهنیزورد نیاز ماطالعات 
،د مکتوب مانند کتب داخلی و خارجی(مدارك و اسنااينخست با استفاده از مطالعات کتابخانه

آوري اطالعات بهره مجالت تخصصی و مقاالت) و نیز از اطالعات شبکه (اینترنت) براي جمع
ه است.ها شدتحلیلی، اقدام به تحلیل داده-سپس با استفاده از روش توصیفیجسته است.

1. Territorialize
2. Territoriality
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بنیادهاي نظري و  مفهومی پژوهش-3

1متحدمیداننظریه-1-3

اینهايپژوهشکانونکشور،یادولتجستارتاکنونسیاسیجغرافیايدانشطرحزماناز
درمختلفینظريومطالعاتیرویکردهايزماناینخاللدرکهايگونهبهداشتهقراردانش
2نزبی جواستفانمتحدمیداننظریههاآنمیانازکهشدهمطرحدولتمصداقیومفهومیحوزه

& Kavianiradاست (بودهبرخورداربیشتريگیراییاز) 1954( Ghamparvar, 2015:38.(
درواژهاینکردنواردباجونزاستفانکهاستفیزیکدرتئوريیکعنوانمتحد،میداننظریه

ژانو4هارتشورنریچارد،3ویتلسیدرونتاز حوزهاینظریهنسهتلفیقوسیاسیجغرافیاي
افیاییجغرعلومپیوندبراياوکوششبرناظرنظریهاین.  کردمطرحراخودجدیدنظریه5گاتمن

ازمرتبطهايحوضچهقالبدرکشورپیدایشنظریهاینچارچوبدر. بودسیاسیعلومبا
کشورپیدایشفرآیند. انجامدمیکشورفضایی–سیاسیواحدبهوآغازسیاسیاندیشهفرآیند

,Dwivedi(کندمییادمتحدمیدانعنوانبهآنازجونزکهجغرافیاستوسیاسیعلومپیوستگاه

1990: ناحیهکیدرانسانگزینشواندیشهکهاستاستوارانگارهاینبرنظریهاینکانون). 50
ازايزنجیرهشکلدرنظریهاین. باشدداشتهسیاسی-جغرافیاییپیامدهايتواندمیسیاسی
میمتصلهمبهرودخانهیکسطحدرکهآبریزهايحوضچهرشتهیکهمانندمرتبط،واژگان
بهشودوارد) سیاسیاندیشه(اولسطحدرکهچیزيهرکهمعنااینبهاست؛شدهارائهشوند،
یناطیفسردوکشورواندیشهکهاستباوراینبرجونز. شدخواهدرواننیزدیگرسطوح
,Dikshit(دهندمیشکلرازنجیره 1994: (کشور) را . با این حال، نظریه یاد شده میدان)169

کند. در یک ساختار جغرافیایی بدون توجه به ساختار حاکم بر نظام ژئوپلیتیک جهانی تصور می
ب ایجاد تصمیمی در ساکنان یک قلمروعبارتی، متغیر مستقل اندیشه سیاسی است که سببه

1. A unified Field Theory
2. Stephen B. Jones
3. Derwent Stainthorpe Whittlesey
4. Richard Hartshorne
5. Jean Gottmann
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جغرافیایی می شود و در نهایت جنبشی (حرکت) در داخل آن ساختار می آفریند که فرجام آن، 
رو، کارکرد ساختار ژئوپلیتیک جهانی ناچیر پنداشته می(ناحیه سیاسی) است. از اینایجاد کشور

کند. یروهاي فراملی سکوت اختیار میشود و نسبت به عالئق و منافع نظام ژئوپلیتیک جهانی و ن
یک عامل عنوانبه، کارکرد چنین ساختارهایی لی است که از صلح وستفالی به بعداین در حا

بسیاري از موارد مقدم بر اندیشه سیاسی در ساختارهاي جغرافیایی شکل ژئوپلیتیک اثرگذار در
,Veisi(گرفته یا تجزیه شده خود را نشان داده است 2015: 172.(

متحدمیداننظریهمفهومی: مدل1شمارهشکل

)By the Authors.(

بنیادهاي مفهومی-2-3

قلمرو و قلمروگستري-1-2-3
محدودهعنوانبهآنازهاگروهوافرادکهاستايشدهمحدودفضايواژه قلمرو ناظر بر

، قلمروهاى مختلفی وجود کنند. به فراخورِ وسعت و توانش ماديمیدفاعواستفادهاختصاصی
هاي مختلف از همکاري تا جنگ ساکنان هستند. در حوزه دارند که زمینه بروز طیفی از کنش

رفتار انسانِ اجتماعی، قلمرو بخشی از سطح زمین است که گروهی خاص یا موجودیتی سیاسی، 
ند بر فضا هستمدعی مالکیت و حاکمیت آن است. بر این پایه، قلمروها نشان دهنده اعمال قدرت

دانان همانند جغرافیاند. امروزهها سر بر آوردهملت-ترین سطح در قالب کشورکه در عالی
اي که در آن حقوق برند؛ یعنی ناحیهکار میشناسان واژه قلمرو را به مفهوم عام آن بهزیست

ژه مرز براي دانان از واشود. جغرافیشود و به طریقی محدود و مرزبندي میمالکیت اعمال می
,Haggett(کنند بیان حدود چنین قلمروهایی استفاده می 2001: . در سطح کره زمین )351

این نواحی راهبرد پایش(کنترل) آن نواحی متفاوتی وجود دارند که موقعیت و کارکرد قلمرو
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,Sack(کندمحدوده را گریزناپذیر می در پایشی که عمدتاً زمینه کنش ساکنان را ).15 :1986
دنبال داشته است. در جغرافیاي (از مقیاس خُرد تا کالن) بههماوردي و کشمکشقالب همزیستی،

دهی به قلمرو، رابطه نزدیکی دارند. بر سیاسی سه مفهوم سرزمین، مرز و حاکمیت براي شکل
,Jones and others(از قدرت، سلطه و مالکیت استمتأثراین اساس، قلمرو، فضاي  2004:

جوییاما به بخشی از تمایالت قلمروخواهانه انسان که ناظر بر فزون خواهی و سیطره).175
جویی بر دیگر قلمروها نمود میسلطهاستثمار،انسان است و در اشکال کشورگُشایی، چپاول،

وقلمروساختبراياياز آنجا که قلمروخواهی کوشش و زمینهیابد قلمروگستري نام دارد.
اندتهیافتکاملزماناست که طیمتعدديابزارهايوهاپس مستلزم روش،استقلمروگستري

ايبرسیاسیکنشگران و بازیگرانبا این حال،.دارندافزارينرمماهیتیآنهاازبسیاريامروزهو
هاناذکنترلونفوذبلکهنیستدسرزمینآوردندستبهوکاملپایشنیازمندالزاماًقلمروخواهی

ت . به همین دلیل اسکندمیتبدیلآنهاقلمروبهراسرزمینآننیزسیاسیکنشگرانوعمومی
اي براي عنوان وسیلهبراز آن، باید بههاي مختلف او گونهگستريکه دانشمندان معتقدند قلمرو

ستیزي شناخته ادامه بقا، سلطه سیاسی و یا بیگانههمانندنیل به یک هدف مشخص 
,Meyer(شود 2001: پروایانه نسبت به کشانه و بیقلمروگستري گاه با رویکردي بهره).17

ها دولتبدین معنا که برخی از.شودهاي انسانی همراه میموجودیتحقوق اکولوژیک دیگر
پدیده محدوده قلمرو خود را گسترش دهند. این ،هاي مختلفند از راهابودههمواره درصدد
وجودمفضاي اختصاص یافتهکم به این نتتیجه برسند کهنخبگان حادهد کهزمانی رخ می

اشد. در بهاي ضروري آنها و فعالیت)مردم(ساکنانکنونی و آیندهکننده نیازهايتأمینتواندنمی
ابی بهیو به تالش براي دستیابدمیطلبانه قلمروخواهی اساساَ ماهیت توسعهوضعیتیچنین 

,Blacksell(دانجاممیابزارهایی براي الحاق فضاي بیشتر 2010: 38.(
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2و تروریسم بنیادگرا1بنیادگرایی-2-2-3

جهانزاهاییبخشدرگسترشنظیررخدادهاییدلیلبهاخیرهايسالدراز آنجا که بنیادگرایی
تعدادياسالم سیاسی دریل،ئاسرا-اعرابمنازعهدرآننقشافزایشجنوب غرب آسیا،چون

بهراخود،آمریکا درمسیحیبنیادگرایاناخیرهايرسواییوسابقشورويهايجمهورياز
,Bergesen(است کردهتحمیلعمومیعرصه 2004: ارائهباشیکاگودانشگاهمحققان.)22

ازمراددندمعتقوکردهبنیادگراییتعریفبهفرهنگیمیانوپلورالنگاهی»بنیادگراییپروژه«
روهیگهویتکنندمیتصورکهبحرانیبهواکنشدرکههستندمذهبیهايگروهبنیادگرایی،

فرهنگی،مرزهاي،»غیر«برابردرخودازمحافظتبرايوشوندمیظاهرکند،میتهدیدراآنها
اخرسندينبرگراییبنیاداساسمبنا،اینبر. چینندمیخوددورمحکمیاجتماعیوایدئولوژیکی

,Ahmadvand(استاستوارموجودوضعیتاز 2006: هايسازماننقششدنفعالبا).109
تحلیلرايباسالمیبنیادگراییعنوانجنوب غرب آسیا و شمال آفریقا،درتروریستی بنیادگرا

ما از ا. رفتگقرارمدارانسیاستوگرانپژوهشازبسیاريبرداريبهرهموردهاگروهاینرفتار
هاآندارد؛جهانیحتیوحیاتیاهمیتهاآنآرمانکهباورنداینبرسوي دیگر، بنیادگرایان

حیاتیلاصیکازهمچنینبلکهمتمایزنظریهیکازتنهانهکهبینندمیکسانیعنوانبهراخود
واضحدینیویکردریکبرتماماًکهايجامعه. کنندمیمحافظترستگاريوزندگیشیوهیکو
استبنیادگراهايجنبشوعدهاست؛کردهتمرکزخودهايجنبهتمامیدرزندگیازخاصو
دینییتهودریابینندمیتمایزاندکیکه در این مسئلهدینپیروانازدستهآنبرايرواینازو

,Garrison(استاهمیتپروجذاباست،حیاتیکامالًآنهاپیشین 2003: تروریسم با . )37
هاي بسیاري بر اساس اعتقادات و هاي بنیادگرایی سابقه و تاریخ بسیار طوالنی دارد. گروهانگیزه

شدند. اما در دوره آمیز و تروریستی را مرتکب میهاي مذهبی خود، اقدامات خشونتبرداشت
ي ناسیونالیستی، هامدرن، پس از کمرنگ شدن ایده هایی مانند حقوق الهی شاهان و ظهور اندیشه

هاي انقالبی شکل گرفت. با این حال از تروریسم بیشتر بر پایه آنارشیسم، نیهیلیسم و سیاست

1. Fundamentulism
2. Fundamentalist terrorism
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هاي بنیادگرایانه مجدداً رشد پیدا کرد که کانون اصلی هاي تروریستی با انگیزه، فعالیت1980سال 
ه صفت مشخص را س»تروریست بنیادگراي مدرن«براي 1آن کشور پاکستان بود. بروس هافمن

آمیز هاي مذهبی براي توجیه یا توضیح اعمال خشونتعامالن باید از کتاب-1گیرد: درنظر می
هاي مذهبی باید نقش رهبري چهره-2خود و همچنین جذب و استخدام نیرو استفاده کنند. 

انی براي عامالن باید از تصاویر آخرالزم-3داشته باشند. را هاي تروریستی ها و سازمانگروه
,Hoffman(تصدیق اعمال خود استفاده کنند 1998: آمدنوجودبهدرمتعدديعوامل).94

رافاطمحیطدرتغییراتایجادعمده،عواملازیکی. دارندنقشبنیادگرا،تروریستیهايگروه
وفرهنگیاقتصادي،سیاسی،اجتماعی،قبیلازمختلفیهايحوزه. باشدمیهاییگروهچنین
تروریستیهايگروهگسترشوپیدایشبرمروري. دهدمیقرارتأثیرتحتراآنهاشناختیروان

تغییراتبهواکنشیآنها،توسطشدهاستفادههايتکنیکوهاتاکتیککهدهدمینشانبنیادگرا
درهاگروهایناکثرتقریباً. استبودهاخیردههچندطولدرجهانیوايمنطقهمحلی،گسترده

با).Ranstrop,1996:45(اندآمدهوجودبه1960دهههايمیانهازوگذشتهدههچندطول
بنیادگراتروریستیهايسازمانبرايکلیخصوصیتدوتوانمیشدارائهکهمطالبیبهتوجه
افراطحالتیوگرفتهشکلسیاسی،تهدیداتبهپاسخدرآنهادکترینکهاین،اول: کردذکر

دلیلبههاگروهاینتوسطشدهارائهمذهبیهايمشروعیتکهایندوم،گیرند؛میخودبه،گونه
,Ashraf(باشدمیمخالفانبامبارزهواعضاجذبوتحریک 2004:32( .

2دولت شکننده-3-2-3

مجموعهچند زیریایکدربحرانمستعدکهاستدولتیشکنندهدولتمفهومیبه لحاظ
یا داخلیبحرانهايیاوخارجیداخلیشوك هايبهنسبتدولتیچنینبارتیبه عاست.خود
بههستند.بحرانشرایطمتضمننهاديشکننده ترتیباتدولتدر.استپذیرآسیبیالمللبین

ایجادقدرتانحصاريقبضهبرايائتالفیاستممکننهادهاسیاسی،شرایطدرمثال،عنوان

1. Hoffman
2. Fragile states
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از تعریفچندینتعریف،اینعالوه بر.استشرایطاینابلمقنقطهدولت باثباتکنند؛
هاییدولتشکنندههايدولت:می شودبیانآنازموارديکهشدهارائهزمینهایندرمحققین
.کنندتضمینراداخلیامنیتونظممانند صلح،مدنیشرایطحداقلتوانندنمیکههستند
برايیالمللبیننظر ازکهحکومتعملکردهايينابوداساسبرتوانمیراشکنندهدولت

کهکندمیپیشنهاد1ناولسو).Potter, 2004: 3(کردتعریفهستند،شدهشناختهدولتیک
رو به جديداخلیمشکالتباکهشودهاییشامل دولتتواندمیشکنندههايدولتفهرست

نظمبرايمهمیداخلیهايلشچایاکندمیتهدیدراپیوسته آنهاانسجامکههستندرو
رسمینهادهايکهاستاینمعنايبهدولتشدنشکننده).Olson,1993: 120(دارندسیاسی
مشروعقدرتاعمالوثروتومنابعتخصیصمرکزعنوانبهراخودبودنمفیدوجایگاهدولت

ند،نیستمردمبرايامنیتتأمینبهقادرکههستندهاییدولتضعیفهايدولت. بدهنددستاز
ینممناسبومفیدجامعهبرايراآنهاحکومتمردمهمه،ازترمهمیاندارندمنابعبرکنترلی

توانايجامعهدرسیاسیرقبايوقتی. کنندنمیحمایترقبابرابردرآنهاخواستهازودانند
ایرسیاوانتخاباتیقطرازراقدرتارکانهمهگرفتندستبهنتیجه،درومردمنظرجلب

پاشندمیهمازدولتینهادهايیابد،میظهورونمودجامعهدرشکنندهدولتندارند،سازوکارها
.بندیانمیقدرتوثروتتوزیعوتولیدوخدماتارائهوفاداري،ابرازبرايمرکزیتیمردمو

اینکسببرايجامعهردمختلفهايگروهبینرقابتورفتهبینازمشروعزوراعمالمرجع
مقابلهايطرفساختنواداربرايزوروقدرتازگیريبهره. گیردمیتريوسیعابعادبرترحق

آنهاازیکیآنکهبدونیابند،میگسترشجامعهدرمسلحهايگروهوشودمیتشدیدتمکینبه
بگیردیاراختدرراقدرتارکانتماموکردهغلبهرقبابربتواندکهباشدبرخوردارتوانیچناناز
قربانیمردمکهاستشرایطیدرچنین. بپردازدمردمبرابردرهادولتذاتیوظایفانجامبهو

کشمکش. شوندمیخودوظایفانجامدردولتناکارآمديوجامعهدرسیاسیناهنجاروضعیت
ردناداريوفقرتولیدبهوانداختهخطربهراافرادامنیتیافته،سازمانوآمیزخشونتهاي

توان  بر پایه بنیادهاي مفهومی  و نظري تحقیق می).Collier, 2003: 74(کنندمیکمکجامعه

1. Olson
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زیر دست یافت:شکلبه چارچوب و 
هاي بنیادگرامدل مفهومی رابطه میان دولت شکننده و قلمروگستري سازمان:2شکل شماره 

)By the Authors.(
شود اذعان کرد که تاریخ جوامع گوناگون از جمله گونه میشریح این مدل ایندر تبیین و ت

ها در کند که در اثر ناکارآمدي و عدم توانایی دولتکشورهاي شمال آفریقا بویژه مصر ثابت می
عدالتی هایی در ابعاد هویتی، توزیع منابع، بیتدریج بحرانگویی به نیازها و مطالبات بهپاسخ

یابد و در طی زمان به انباشت ساز ملی ظهور و بروزعیف شدن عوامل همبستهفضایی و تض
ها و بحران مشروعیت سیستم منجر گردد و وضعیتی را پیش آورد که دولت از سوي بحران

اي که این گونهپذیر گردد و در حالت شکنندگی  قرار گیرد. بهعوامل داخلی و خارجی آسیب
هاي ارتجاعی است که ترکیب توأمان آن با مشکالت روزمره مانند یشهها، بهار انددوره از بحران

اعتمادي به نخبگان سیاسی به تسهیل هاي اجتماعی، بحران هویت و بیتورم، بیکاري، نابرابري
ها یا هاي رادیکال بیانجامد و پس از آن این جنبشها و جنبشدر ظهور و یا پذیرش اندیشه

یابی، جایگزینی، قلمرویابی و قلمروگستري در صدد مشروعیت(دگر هویتی)سازي جدیدهویت
بر آیند.  

هاي تحقیقیافته-4
در شش بخش آورده شده است: در بخش اول، محیط شناسی پژوهش حاضر قالب هاي یافته

کشور مصر، در بخش دوم مستندات موقعیت راهبردي و منابع عظیم نفتی، در بخش سوم 
مصر وسنجش میزان آن با شاخص هاي ارائه شده بر اساس نتایج مستندات بحران مشروعیت در

عدالتی فضایی بر تحقیقات سالیانه واحد اطالعات اکونومیست، در بخش چهارم مستندات بی
خ ی، توسعه انسانی، نرالمللبینهاي بانک جهانی درباره اندازه، رشد فساد، شفافیت اساس آما
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هاي فضایی آن، در بخش پنجم، مستندات ضعف عوامل تابهمراه بازفقر و بیکاري این کشور به
عنوان دولت وضعیت دولت مصر به2017ساز ملی به روایت نشریه فارین پالسی در سال همبسته

هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی تشریح و در بخش ششم و پایانی شکننده را بر اساس شاخص
روگستري سازمان بنیادگراي داعش در مصر سازي قلمگر در زمینههاي مداخلهمستندات قدرت

ارائه گردیده است.

محیط شناسی-1-4

مصر-1-1-4
ه قدر شبه جزیره سینا در منطآفریقاکشور جمهوري مصر عربی، در شمال و شمال شرقی قاره 

سرخدریاي، جنوب با سودان، شرق با لیبیبا غرب،مدیترانهغرب آسیا که از شمال  به دریاي 
کیلومتر است 2665طوط مرزي مصر است. کل خو از شمال شرقی با فلسطین اشغالی همسایه

کیلومتر با لیبی و از ناحیه 1150کیلومتر با سودان ، 1273که بیشترین طول خط مرزي آن 
کیلومتر با رژیم صهیونیستی مرتبط می255کیلومتر با نوار غزه و 11صحراي سینا در حدود 

کیلومتر مرز 2896از باشد. مصر در مجاورت با دریاي سرخ و دریاي مدیترانه و برخورداري
انال قاره آسیا و همچنین کنترل کساحلی، کنترل صحراي سینا، تنها پل ارتباطی میان آفریقا و

کیلومتر) که با اتصال دریاي سرخ به دریاي مدیترانه درواقع ارتباط دریایی 168سوئز(به طول 
,Bakhtiari(تر شرق و غرب عالم را میسر ساخته استتر و سریعنزدیک . مساحت )2017:112

کیلومتر مربع است که از نظر وسعت بیست و هشتمین کشور 450/001/1کشور مصر حدود 
کیلومتر آن 6000کیلومتر مربع آن خشکی و 995450باشد. این میزان مساحت حدود جهان می

وسعت سرزمین مصر بر فعالیت هاي اقتصادي، سیاسی، تأثیراز آب پوشیده شده است. درباره 
توان گفت که مطلوب نبودن بخش عظیمی از وسعت این کشور امی، فرهنگی و ارتباطی آن مینظ

درصد جمعیت، تنها در دره و دلتاي 95براي فعالیت هاي اجتماعی، سبب شده است که حدود 
این منطقه کوچک به یکی از گونه نیل (که پهناي مطلوب زندگی است) سکونت کنند و بدین

جمعیتی جهان تبدیل شود. تراکم انبوه جمعیت منطقه دره و دلتاي نیل، این ترین مناطق متراکم
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هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، ارتباطی و نظامی مصر تبدیل کرده قسمت را به کانون فعالیت
طبق آخرین سرشماري ).www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook(است

در %1,27که با نرخ برآورد شده است2017،600/824/93سمی جمعیت در اول اکتبر سال ر
زبان رسمی و اصلی مردم مصر عربی است. زبان عربی .Campas, 2017(1(حال رشد است

هاي بربري و قبطی مربوط به زبان مصر باستان میباشد. زبانمصري زبان عامیانه مردم مصر می
فرانسوي دومین زبان مشترك بین افراد که زبان روزانه مردم مصر نیست. انگلیسی وباشد؛

).Geographical Organization of the Armed Forces, 2012: 31(تحصیل کرده است
و نوبه2ها پیش، یعنی از زمان فراعنه سفید پوست و از نژادهاي مصري، بدويمردم مصر از قرن

باشند. اما اي خالص میهنژاد مدیترانبوده  و در قسمت صحرایی غرب و شرق دره نیل از3اي
شامل مصري، بادیه نشینان و بربرها ) رصد از جمعیت مصر را نژاد سامی (د90از لحاظ نژادي 

ایی وپایی (شامل ایتالیو یک درصد باقیمانده را نژادهاي یونانی، حبشی، ارمنی و سایر نژادهاي ار
کشور مصر، اسالم و در حال حاضر، دین رسمی ).Ibid:50(دهند) تشکیل میو فرانسوي

10هستند. مسیحیان حدود درصد مصر پاهل تسنن 90باشند. حدود اکثریت مردم پیرو آن می
ار نامند. پیروان سایر ادیان بسیمی4درصد از جمعیت را تشکیل داده و آنها را مسیحی قبطی

,Safavi(در شهر قاهره زندگی می کنند)خانواده9محدودي یهودي (حدود  2016: 453.(

1. Central agency for public mobilization and statistics
2. Badavy
3. Nobey
4. Ghabty
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موقعیت جغرافیایی کشور مصر:1نقشه شماره

Source : http://www.countryreports.org/country/Egypt.htm

شبه جزیره سینا -2-1-4
نفر 600000عیت نزدیک به و با جمکیلومتر مربع601100وسعتباايمنطقهسیناشبه جزیره

است. به جز قسمتی از شرق آن که از طریق خشکی به قاره آسیا واقع در شمال شرقی مصر 
اتصال دارد، مابقی آن را آبهاي دریاي سرخ، خلیج سوئز، کانال سوئز، خلیج عقبه و دریاي 

هاي سرخ مدیترانه احاطه کرده است. در بخش جنوبی این شبه جزیره مثلثی شکل ، رشته کوه
اند. به همین علت این دریا به هاي دریاي سرخ پدید آمدهکه از گسترش تپهرنگی وجود دارد

و» سیناي شمالی«به دو استان دریاي سرخ معروف شده است. حکومت مرکزي، این منطقه را 
شهر و با مرکزیت شهر العریش در 6و مرکز سیناي شمالی، با ه کردتقسیم » سیناي جنوبی«

که تمام شهر و مرکزیت شهر الطور تعیین شد9دریاي مدیترانه و مرکز سیناي جنوبی با ساحل
ها عنصر اصلی جامعه شبه جزیره سینا محسوب شود و قبیلهاي اداره میها با سیستم قبیلهاین
و »اسماعیلیه«، »سعیدت پور«هاي شوند در کنار این دو استان سه منطقه مربوط به استانمی

,Bakhtiari(اندنیز در غرب سینا جاي گرفته»سوئز« این موضوع مهم دیگر این که ).2017:110
هایی است که به راحتی فرصت سراسر ناهمواري است، داراي رشته کوهها و بیابانشبه جزیره 

است که درايمنطقه، این شبه جزیره تنها ن راستادر همیدهد.هاي چریکی میمانور را به گروه
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را آن تنها قطعه سرزمینی مصر استهاي واگرایی در سطحی بسیار باال وجود دارد. زیهآن زمین
اخته است، این جدایی سرزمینی؛ که آن را خلیج و کانال سوئز از سرزمین اصلی مصر جدا اند

درستی انجام دهد و یا ویژه زمانی که دولت مرکزي ضعیف باشد و نتواند کارویژه خود را بهب
آمیز عمل کند؛ ممکن اي تبعیضگونههاي خود بهگذاريها و سیاستریزيدر برنامهاینکه بخواهد

طلبی و یا حداقل خودمختاري ترغیب است ساکنان این شبه جزیره را به تالش براي جدایی
).(http://sis.gov.eg/year2003/html land.htmنماید

: موقعیت راهبردي صحراي سینا2شمارهنقشه 

source: http://www.maphill.com

هاي بنیادگرا در مصربازتاب تحوالت اخیر شمال آفریقا در قلمروگستري سازمان-3-1-4
تکامل آن در  گیري و هاي بنیادگرا پس از شکلیکی از دالیل پیدایش، رشد و گسترش سازمان

هاي ویژه مصر، وقوع انقالبو سرایت  آن به  شمال آفریقا بدر کشورهاي جنوب غرب آسیا 
2011شروع و با آغاز سال 2010از اواخر سال معاصر تحت عنوان بهار عربی بود که تقریباً

علی از بندامان تمام جوامع عربی منطقه را درنوردید؛ ابتدا با فرار یکی پس از دیگري تقریباً
عنوان نقطه آغاز، گسترش موج تظاهرات مردمی در مصر و در نتیجه سقوط حکومت تونس به

که در نهایت پیروزي ).Jahangir & Esmaeeli, 2013:28(سی ساله حسنی مبارك منجر شد 
انقالبیون در این کشور را به همراه داشت. بنابراین مصر از جمله کشورهایی بود که در وقایع 
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اي شد که سقوط مبارك را رقم زد. فرسودگی حکومت دستخوش بحران سیاسی گستردهاخیر
هاي ژگیترین ویو عدم گردش نخبگان، شخصی بودن قدرت، سرکوب سیاسی و فسادگسترده مهم

، آورد؛ در این میانهاي مشارکت و مشروعیت را فراهم میحکومت مصر بودند که زمینه بحران
گسترده، شکاف طبقاتی عظیم، ناهنجاري عمیق اجتماعی و رشد سریع جمعیت و بیکاري 

هاي نارضایتی گسترده و فراگیري را در این کشور ناکارآمدي دولت در حل این مشکالت زمینه
هایی چون مشروعیت، هویت و کارآمدي در مصر پتانسل طور کلی تراکم بحرانایجاد کرد به

اي که حکومت مبارك پیش از موج اعتراضی گونهاعتراضی باالیی را در مصر ایجاد کرده بود به
هاي عمیقی مواجه بود. در چنین شرایطی جنبش اعتراضی تونس جدید در جهان عرب با چالش

گزارد و مجموعه وسیعی از اعتراضات را تأثیرهاي مردم مصر اي بر موج نارضایتیمانند جرقه
,Niakoee(برانگیخت  2013: ه تنها در مصر بلکه در اغلب ). واقعیت این است که ن195

فریقا دورنماي تغییر انقالبی براي دموکراسی و عدالت اجتماعی، آکشورهاي خاورمیانه و شمال 
، حکومت نظامی 2011زدن انقالب است. مصر با پسکننده شدهمأیوسچند سال اخیر، طی 

از سطح سرکوب در مراتب فراترکه سطح سرکوب در آن بهکندمیاي را تجربه اقتدارگرایانه
اثباتی براي مثابهباورانه، بهاي ذاتدوران مبارك است، وحشیگري سرکوب را نباید به شیوه

ها به حکومت نظامیان دید. بلکه جهت مدعاي اقتدارگرایی ذاتی مردم آن کشور و یا تمایل آن
چه در اما آنبه نمایش گذاشته است، 2011ممانعت از تهدیدي واقعی براي نظام که انقالب 

هاي کارگري، ابتداهایی از چپ و اتحادیهتراژیک است، این است که بخشمورد مصر حقیقتاً
المسلمین و سپس با اعتماد به ارتش براي کنار راندن مرسی و با اعتماد بیش از اندازه به اخوان

، ین مواردایجاد نظم دموکراتیک، کمک کردند تا بذر اضمحالل انقالب کاشته شود. در بدتر
ساز اولیه زمانی که سیسی مشغول تثبیت قدرت خود بود هاي سرنوشتها در ماهبعضی از این

مراه به هاش را نیز ت ادامه داده و هزینهبه او یاري رساندند. از جناح چپ البته بسیاري به مقاوم
ر تبعید به اکنون داند. گرچه بقیهساز فوران بعدي انقالب شده، و به این ترتیب زمینهداشته است

بنابراین با توجه به کنند.وقایع دردناك چهار سال گذشته بازاندیشی میبرند و دربارهسر می
ن شرایط مدرتأثیرمشروعیت و اطاعت تحت –مشکالت عظیم مصر، الگوهاي سنتی اقتدار 



41...   هاي بنیادگرا دردولتهاي شکنندهتبیین قلمروگستري سازمان_________________________

ت دچار دگرگونی شده است. در مجموع، پر نشدن خالءهایی چون تحقق دموکراسی و عدال
ش داده ملت افزای–اقتصادي و افزایش نارضایتی شکاف گذشته را بیش از پیش بین دولت 

,Asadi(است 2015: جهت مهار انقالب آمریکا ها بویژه . بر بنیاد چنین شناسه هایی غربی)85
هاي فراهم شده حضور بنیادگرایان گرایی در این کشور با توجه به زمینهو مقابله به جریان اسالم

هاي عملی نشدن اهداف توان یکی از بازتاباي که میگونها در این کشور تسهیل نموده است بهر
ها و بنیادگرایان تلقی کرد؛ با این وجود، در حال حاضر در انقالب در مصر را حضور تروریست

خاطر اقلیم و منابع نفتی آن جوالنگاه حضور مناطقی از این کشور همچون صحراي سینا به
هاي بنیادگرا شده که بازتاب عینی تحوالت اخیر شمال آفریقا و انقالب مصر را در حضور نسازما

طوري که در حال حاضر، یکی از مشکالت این توان تلقی کرد؛ بهداعش در صحراي سینا می
هاي زیادي را نه تنها بر مصر بلکه بر کشورهاي این منطقه تحمیل کرده است؛ کشور که هزینه

هاي بنیادگرایی چون داعش در این کشور است. قلمروگستري سازمانقلمروپایی و

(صحراي سینا)در مصر1دولت اسالمی-4-1-4
توان گفت که این گروه در این طور کلی، درباره نقشه قلمروگستري داعش در شمال آفریقا میبه

هایی که رمنطقه ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی به سه شکل حضور داشته است: نخست، کشو
داعش مناطقی از آنها را تحت سیطره و نفوذ خود قرار داده است مانند لیبی؛ دوم، کشورهایی که 
داعش بدون تصرف و کنترل مناطقی در آنها حضور داشته است مانند مصر و الجزایر؛ و سوم، 
کشورهایی که داعش در آنها به عملیات تروریستی اقدام نموده است مانند تونس و 

,Nejat(مغرب ها و عوامل شناسی بررسی زمینهلذا هدف از ارائه این بخش از محیط).16 :2016
که به ؛تاس)موقعیت جغرافیایی منطقه سیناقلمروگستري سازمان بنیادگراي داعش را در مصر (

عت موقعیت جغرافیایی (وس-عواملی چون ايمنطقهنظر اکثر کارشناسان و تحلیلگران مطالعات 

اعالم کرد که از این پس نام آن 2014ژوئن 29ام (داعش) پس از گسترش متصرفات خود در دولت اسالمی عراق و ش-1
رد تا ان خلیفه معرفی کجهانی را تشکیل داده و ابوبکر بغدادي رهبر گروه را نیز به عنوخالفتاست و یک » دولت اسالمی«

هاي حکومتی خود را گسترش دهد.قلمرو سرزمینی و فعالیت
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عدم کنترل سرزمینی(ضعف قدرت دولت -) هاي فراوانها و کوهناهمواريیت کم،زیاد، جمع
و جهانی؛  این منطقه را مستعد حضور سازمان ايمنطقهمداخالت -بحران مشروعیت -مرکزي) 

بنیادگرایی چون داعش نموده است که در ادامه به تشریح محیط و فضاي حاکم بر شبه جزیره 
ها و سازمانمثابه زمین حاصلخیزي براي بهموقعیت ویژه سینارو، از اینشود. سینا پرداخته می

ست و در صورت عدم اقدام جدي از سوي دولت قاهره، به تهدید دائمی براي هاي بنیادگراگروه
به بحران هاي داخلی باید اشاره بررسی وضعیت سینا ادامهدرامنیت مصر تبدیل خواهد شد.

اولین2012تابستاندروتشکیل شد2011سالدر»المقدسبیتنصارا«گفتبایدکرد چرا که 
» ي المجاهدینشورا«و»المقدسبیتانصار«گروهآنازبعد. کردتشریحوصادرراخودبیانیه

تغییر دادند.»والیت سینا«دو گروه اصلی تروریستی در سینا پس از بیعت با داعش نام خود را به 
نفره و به علت اوضاع جغرافیایی و 10تا 7هاي چریکی ن در قالب گروهدر این بین این جریا

. در این میان ردندکهاي صحراي سینا به راحتی مخفی و اقدام به انجام عملیات میناهمواري
ها با استفاده از ها انجام داده است، اما آنهایی براي سرکوب آنهرچند ارتش مصر تالش

ومیبمناسبنسبتاًشرایطتسلیحات و مواد منفجره مختلف وخودروهاي بمب گذاري شده و
این گروه حیاتدرسزاییبهنقشنیزقبائلدیگري،بعددر. زدندمیدستهاییعملیاتبه
مانور،اختفامحل»شرکسعرب«دواینازترمهمو»الرشایده«،»السوارکه«، چنانکه قبایلشتنددا
ید یودکمپةگذشته از این باید توجه داشت که طبق معاهدند. هستهاگروهاینسالحتأمینو

اند براي تومیندارد و صرفاً» سینا«و اسرائیل، مصر حق استفاده از ارتش را در » انور سادات«بین 
در اختیار زنیفرصت خوبیمسئلهامنیت از نیروهاي پلیس و ادوات سبک بهره ببرد. این تأمین
دهد. در این بین هر چند دولت قاهره با موافقت مانور بیشتر میهاي تروریستی برايگروه

:Ramezani, 2015(استاسرائیل چندین گردان از ارتش خود را در این منطقه مستقر کرده

رابطه خوبی بین مردمان سینا با دولت قاهره وجود ندارد. چرا که بعد از اینکه اما اصوالً).85
پس گرفته شد اختالف نظرهایی بین مردمان سینا و دولت به سینا توسط سادات، از اسرائیل 

منظور سازماندهی توریسم و کسب درآمد رخ داد. در این میان جدا از اینکه مردمان سینا با 
دند،بوتندروهايگروهبهپیوستنمستعدهموارهوکنندمعیشت تنگ و سختی زندگی می
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بایديدیگربعددر. کننداستفادهعناصراینازاهآنتطمیعوخریدباتوانندمیهمبیگانگان
امه داشته است و تعقیب سران اخوان المسلمین تداوم دارد. ادهموارهقاهرهواخوانتنشگفت

شتهکالمسلمیناخوانسرانازدیگرتنهشتوعطیهابراهیممحمدچنانچه اخیرا عبدالفتاح
ربعملیاتانجاموسینادرحضوربهتندرواناخوازبخشیتمایلموجبرویکرداین. شدند

اما آنچه که در صحراي سینا ).(www.christianitytoday.com/news/2017بودشدهدولتضد
توسط داعش و هم پیمانانشان اتفاق افتاده چندین شهر در این شبه جزیره است: شهرهاي 

ار غزه واقع است که در آن نودر جوار اسرائیل والعریش، شیخ زوید و رفح در سیناي شمالی 
کشته شدن صدها تن از مسئولیت، گروهی که ردندکالمقدس فعالیت میانصار بیتجماعت 

شماره طور که در نقشه همان.ندنیروهاي ارتش و پلیس را طی چهار سال اخیر برعهده گرفته ا
در سالداعش هاي تروریستیاي براي عملیاتشهرهاي یاد شده گهوارهگردد، مالحظه می3

هاي گذشته تبدیل شده بودند. 

موقعیت داعش در صحراي سینا:3نقشه شماره

Source: jerusalemjournal.net/news-and-views/to-israel-s-south-isis-egyptian-forces.

موقعیت راهبردي و منابع انرژي-2-4
ها پیش است. این کشور از قرنمصر در میان کشورهاي شمال آفریقا از موضعی مرکزي برخوردار

لحاظ موقعیت رود. بهشمار میتاکنون یکی از مراکز بزرگ، مهم و اساسی جهان اسالم و عرب به
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کند در منطقه صورت لوالیی عمل میخاص استراتژیک مصر که در نقطه تالقی سه قاره به
د از مصر گذشت، مصر محل طوري که براي ورود به خاورمیانه بایخاورمیانه قرار گرفته است. به

ها به خاورمیانه بوده است. در هر استراتژي چه دفاعی یا تهاجمی ییآمریکا گذر اروپائیان و بعدها 
,Amirahmadi(باید مصر دخالت داشته باشد . این یک واقعیت ژئواستراتژیک است 1996: 217.(
ق نیز به خصوص کانال سوئز سواحل این کشور در دریاي مدیترانه در شمال و دریاي سرخ در شر

بخشد. این دریاها در حقیقت نقطه آغازین تحوالت اي میدر ارتباط این دو دریا، به آن اهمیت ویژه
ها و پلی براي انتقال تمدنعنوانبهاند. بدین ترتیب کشور مصر در طول زمان بودهالمللبینروابط 
این حقایق تاریخی و جغرافیایی است که ها به نقاط دوردست عمل کرده است و توجه به فرهنگ

,Ezzatiدیپلماسی مصر را تشکیل می دهد 2005: 189).(

: تقسیمات سیاسی مصر4نقشه شماره 

Source: http://markodehaeck.free.fr/EG.htm.

مصر از جهت داشتن منابع طبیعی، کشوري متوسط بوده و داراي معادنی مانند نفت، گاز و 
، مس،نین سنگ آهن، سنگ نمک، سنگ آهک، طال، زغال سنگ، نقره، نیکلفسفات است. همچ

ترین منابع انرژي در مصر، نفت وگاز ترین معادن مصر هستند. اصلیتنگستن و گوگرد از مهم
بیلیون بشکه و ذخایر گاز 7/2، 2005ذخایر نفت و مواد نفتی درکشور مصر در سال است. 
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ناحیه 4تولید نفت در مصر در زده شده است.تریلیون متر مکعب تخمین 9/1طبیعی 
سیناو شبه جزیرهیغربصحراي ، صحراي شرقی،)%50(سوئزخلیجشاملکهگیردمیانجام

عنوان 2004که نفت در سال بشمیلیون 219تولید سالیانه نفت خام در کشور مصر می باشد.
زار بشکه در روز است  که ه512تولید نفت خام در مصر  در حال حاضر تقریباًشده است.

باشد. این کشور همچنین داراي پاالیشگاه جدید می7شود. مصر داراي بخشی از آن صادر می
باشد. در صحراي شرقی و غربی ذخایر قابل توجه گاز در اراضی و دلتاي نیل و رأس صغیر می

رداري از آن را ب، که دولت مقدمات بهرهمصر طال و معادن مواد ساختمانی و مس کشف گردیده
بیزنس گالف آمار منتشر شده توسط طبق).www.eia.gov/coal/nuclear(استفراهم نموده

درصد کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان در اختیار کشورهاي اوپکی است و از این 80در حدود 
درصد در مربوط به کشورهاي منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است. در حال حاضر66میزان 

میلیارد بشکه برآورد شده است. در جداول 1/199/71میزان کل ذخایر نفتی اثبات شده اوپک 
زیر وضعیت کشور مصر را از تولید روزانه و میزان صادرات آورده شده است.

2016:  میزان تولید نفت خام وگاز طبیعی مصر  در سال1جدول شماره 
تاریخرتبه جهانیمیزان تولیدانرژي

302016(بشکه در روز)600511نفت
182016رتبه در جهان)-(میلیون مترمکعب 8/48گاز

Source: https://fa.tradinhttps://fa.tradingeconomics.com/egypt/crude-oil & gas.

(بشکه در روز)2016تا 1995هاي میزان صا درات نفت خام مصر  در  بازه سال: 2اره جدول شم
1995بیشترین  تولید  2004کمترین تولید 2015تولید 2016تولید 

1640601550804280350000
Source:(https://www.ceicdata.com/en/indicator/egypt/crude-oil-exports.
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مشروعیتبحران-3-4
، کاهش مشروعیت یک مشکل عظیم براي اکثر رهبران آفریقایی در طول دو دهه آخر قرن بیستم

ها براي حفظ اقتدارشان ، در نتیجه دولتها کاهش یافتبود. همزمان با آن، توانایی سرکوب دولت
:Thomson, 2006(وي مردم و سرزمین شان  تجربیات سختی را گذراندندبر ر هر نظم ).392

اي براي کسب دموکراتیک یا استبدادي نیاز به یک ایده اصلی و پایهسیاسی صرف نظر از
صدق میبیست و یکمهاي خودکامه قرنم رژیمورددربیشترالبتهمسئلهاینمشروعیت دارد. 
حکومت دو قطبی کمونیسم و امپریالیسم بر جهان نیز کسب مشروعیت عمومی کند اما در دوران 

با شد.اعم از سیاسی و غیره، به هر صورت تضمین کننده ادامه حیات یک رژیم محسوب می
مشروعیتبحرانخاطرهمینبه. آیدمیحساببهسیالمفهومیواقعدرمشروعیتاین حال 

ونتیجهالبتهمشروعیت. شودنمیمستقرنظمفروپاشییاژیمریکخودکارتغییربهمنجرلزوماً
ستري بارد،دنیازنیزپایداربستروتوافقیکبههموارهامااستپایدارومداومرفتاریکحاصل

که شرط اصلی براي ادامه حیات یک نظم سیاسی و شالوده و اساس ساختار روابط میان جامعه 
,Ghannadbashi(رودشمار میو دولت به 2015: مشخص در کشور مصر، درطوربه).16

همچون محدودیتمتعدديعواملمباركحسنیجمهوريریاستسالۀسیمدتطول
سیاسی،وتحرك اجتماعیمجاريانسدادسیاسی،نخبگانچرخشدرضعفقدرت،دایره
وآنبهبتنسآگاهیو افزایشطبقاتیشکافافزایشحاکم،دستگاهودولتگستردهفساد

سطحدرسلطهوکاراییهاي مشروعیت،بحرانشدنفعالبهمنجرفقروبیکاريافزایش
& Masoudnia).(شدندجامعهدرسطحنارضایتیگسترشنتیجهدرودولتیقدرت

Saeedi, 2012: ر حلقه مفقوده مردم انقالبی مصبلوغ سیاسی،بر بنیاد چنین شناسه هایی، 167
نظران، مردم مصر که پس از نیم قرن از زیر چکمه استبداد نظامیان رهایی صاحباست. به اعتقاد 

یافته بودند براي سرنگون کردن دولتی برآمده از انتخابات آزاد بار دیگر به نظامیان متوسل شدند 
پردازان و کارشناسان اي از نظریهعدهو این امر چیزي جز عدم بلوغ سیاسی نیست. همچنین

کاریزماتیک و با درایت را عامل اصلی انحراف انقالب مصر و وقوع کودتا در این فقدان زعیمی 
,Firozabadi(کشور معرفی کردند 2015: هاي مؤلفهبنابراین، بحران مشروعیت یکی از ).156
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بندي سالیانه واحد اي که به استناد ردهگونهنظام سیاسی فعلی حاکم بر این کشور است  به
اي در شاخص دسته60کشور جهان بر اساس 167، که در خص دموکراسیاکونومیست از شا

، مشارکت سیاسی و هاي مدنیآزادي، تکثرگرایی، انتخاباتپنج شاخص اصلی شامل شیوه 
ساالري از بهترین عیت مردمرا بر اساس وضکشورهاباشد. این فهرست، میفرهنگ سیاسی

ساالري شکننده، شرایط ساالري کامل، مردمترین وضعیت به چهار نوع مردموضعیت تا وخیم
را 133، کشور مصر رتبه کندتقسیم میهاي استبداديحکومتهاي دوگانه) و بینابینی (حکومت

بر اساس نتایج .)The Economist Intelligence Unit, 2017(به خود اختصاص داده است
یاد شده در جدول زیر، بیانگر ساختار حاکم بر وضعیت فعلی کشور مصر است که بحرانی بودن 

دهد.از پیش نشان میمشروعیتش را بیش
شاخص هاي دموکراسی در مصر:3جدول شمار 

رتبه 
(جهانی)

امتیازکشور
انتخابات 

و 
تکثرگرایی

عملکرد 
دولت

مشارکت 
سیاسی

فرهنگ 
سیاسی

آزادي 
هاي 
مدنی

وضعیت

31/358/293/333/375/394/2مصر133
حکومت 
اقتدارگرا

source: The Economist Intelligence Unit. 25 January 2017

هاي فضاییعدالتیبی-4-4
گونه  با توجه به مباحث نظري در ارتباط با نابرابري فضــایی و عدالت فضــایی، مصــادیق این  

صر) چه در مقیاس ملی و چه   (متوان در آمارهاي کشور مورد مطالعه دوگانگی و شکاف را می 
کند که در ادامه اي دید که زمینه را براي قلمروگســـتري ســـازمان هاي بنیادگرا فراهم میناحیه
شود.ها پرداخته میبدان

هاي متناظر با آنشاخصاندازه دولت و رشد فساد و توسعه انسانی و-1-4-4
نظمی و عدم ه، همه با نوعی از بیدر سراسر سده بیستم، بیشتر کشورهاي صنعتی و رو به توسع

شان، با افزایش مدیریت صحیح از وضع موجود موجود در ساختارهاي نهادي و جمعیتی
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، اندازه ها در این زمینهمؤلفهثرترین ؤاند. یکی از مهاي عمومی رو به رو بودهچشمگیر هزینه
ینه ناکارآمدي در سیستمیشتر و زمتر شدن آن فساد نیز در جامعه بباشد که با بزرگدولت می

دست گیري نادرست از قدرت عمومی براي بهمعناي بهرهگردد. فساد بههاي سیاسی بیشتر می
برداريآوردن سود خصوصی تعریف شده است. از دید بسیاري از اقتصاد دانان، زمینه چنین بهره

زرگتر گرفتار فساد، با اندازه ببزرگ بیشتر فراهم است و دولت هاهايهاي نادرست در دولت
خواري است، از عوامل خواري و رانتبیشتري هستند. از سوي دیگر، فساد که نماد آشکار رشوه

Mokhtari and Ghaderiرود(شمار میها بههاي عمومی در بودجه دولتکاهش سهم هزینه

Hajat, بیندر جدول زیر شاهد شاخص فساد اعالم شده از سوي سازمان شفافیت ). 2011
کشور جهان جایگاه شایسته163براي کشور مصر آمده است که در میان 2016در سال یالملل

اي ندارد.
عدالتی فضایی در مصرهاي بیشاخص:4جدول شماره 

کشور
شاخص 
توسعه 
انسانی

رتبه 
توسعه 
انسانی

شاخص 
فساد 

)2016(

رتبه 
شفافیت 

یالمللبین

نرخ 
بیکاري

)2017(

نابرابري 
آموزش

ابرينابر
درآمد

جمعیت زیر 
خط 

)2016فقر(

%5/5%48%5/32%10510930%34%35مصر

source: http://hdr.undp.org/en/data

توان نتیجه گرفت که گونه میدر مجموع، درباره بی عدالتی فضایی در کشور مصر این
–مثابه پاسخ قطعی به نابرابري هاي فضایی نیادگرا در این دولت بههاي بقلمروگستري سازمان

باشد.عدالتی فضایی میاجتماعی در کنش متقابل با بی

ملی سازهمبستهعواملضعف-5-4
یکی از علل قلمروگستري سازمان بنیادگراي داعش در شمال آفریقا بویژه صحراي سینا در کشور 

عبارتی پیدایش این کشور همانند سایر کشورهاي مدرن است. بهملت –مصر، فقدان تشکیل دولت 
باشد ، برآیند منافع و مصالح دولت هاي این منطقه، بیش از آنکه برآیند خواست و اراده ملی ملت
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دیگر مصر و. در این میان، استعماري در قالب فروپاشی امپراتوري به شدت ناهمگون عثمانی بود
. یا بهانددر فرآیند قلمروسازي بودهترین نمود مداخله استعمارا عالیکشورهاي منطقه شمال آفریق

سازي در مصر به درستی طی نشده است. بخش مهمی از آنچه ملت-فرآیند دولتعبارت دیگري، 
گیري دولت ملی نیرومند در این کشورها اکنون در منطقه شمال آفریقا رخ داده، نتیجه عدم شکل

توان شکنندگی ساز ملی را میهاي اساسی ضعف عوامل همبستهکی از بازتاباي که یگونهاست.  به
فقدان مشروعیت و عمق ).Kavianirad, 2016(شمار آوردبههاي این منطقه بویژه مصردولت

اجتماعی دولت و ضعف هویت ملی در مقابل تعلقات فروملی و فراملی باعث شکنندگی باالي 
اي اغلب در شرایط ضعف دولت خاورمیانه.شودی میملت در چنین جوامع-ساخت دولت

کند که ساختارهاي حکمرانی، در یک متن به شدت پراکنده، پرشکاف و مستعد ستیزه عمل می
پروژه عنوانبهملت -به این جهت تأسیس دولتهمین خود عاملی براي تضعیف بیشتر آن است

اي شکست خورده تلقی یژه مصر برنامهوکشورهاي منطقه یاد شده باساسی مدرنیزاسیون در اکثر
زبانی و مذهبی رو به -اي، قومیهاي قبیلهشود که همواره با چالش نیروهاي برآمده از شکافمی

176هاي شکننده، در میان بندي سالیانه بنیاد صلح از دولتدر رده). Ebrahimi, 2015(رو است
است، امنیت و رفاه اجتماعی کشور هایی چون اقتصاد، سیکشور مورد بررسی بر اساس شاخص

,The Fund For Peace(خود اختصاص داده استرا به36مصر رتبه  جدول زیر بیانگر .)2017
ت.ساختار فعلی حاکم بر این کشور اس

: شاخص هاي دولت شکننده در مصر5جدول شماره 
وضعیترفاه اجتماعیامنیتسیاستاقتصادامتیازکشوررتبه

اخطار8/8934/609/455/603/9مصر36
Source: http://fundforpeace.org/fsi/ListofcountriesbyFragileStatesIndex.

هاي مداخله گر:قدرت-6-4
ک بر این عامل که داعش تنها یتأکیدگیري سازمان داعش و بعدي به شکلنگاه تکبدون تردید،

هاي اقتصادي، ناکارآمدي دولت و ومیتپدیده ایدئولوژیک که برآیند عوامل داخلی نظیر محر
مریکا آگرایانه است، تحلیل دقیق و علمی نخواهد بود. درحقیقت، حمایت گسترش تمایالت فرقه
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اي آن باعث شده است تا این سازمان، ابعاد سیاسی ـ امنیتی به خود بگیرد و و متحدان منطقه
,Taremi(هرازچندگاهی نقش خود را در چرخه بحران ایفا نماید اگر عبارتی دیگر،به).2011

گر را تحلیل کنیم، بدون متغیر بازیگر مداخلهویژه مصر شمال آفریقا بمنطقهکشورهاي مباحث 
بریم. هر چند پارادایم هاي حاکم بر منطقه قبل و بعد راه به جایی نمیايمنطقهو فرا ايمنطقه

از جنگ سرد دچار تغییرات بنیادي شده است، اما وجه مشترك هر دو دوره برجستگی نقش 
کشورهايوآمریکا هاي بزرگ در منطقه از جمله مداخله گران است. وجه تاریخی حضور قدرت

اینايمنطقهاما در حوزه نقش بازیگران ).Ibid(برجسته استلمانند عربستان و اسرائیايمنطقه
محصول رقابت هاي بلوغ نیافته استراتژیک بین شد اذعان کرد که در این منطقه داعشگونه می

منافع ملی در تأمیندنبال است. مانند هر نقطه دیگري در دنیا، کشورها بهايمنطقههاي قدرت
ده است. ین وضعیت، پیچیده شویژه مصر اشمال آفریقا بۀر منطقزیستی خود هستند ولی دۀمنطق

زحمت هاي ایدئولوژیک در منطقه و رقابت قدرت در منطقه؛ وجود پول سرشار و بیرقابت
هاي فعال منطقه را باال برده و دست هاي دولتحاصل از نفت که سطح مطالبات و درخواست

طلبانه باز گذاشته هاي بعضاً جاهیدن به خواستههاي گزاف در جهت رسآنها را براي صرف هزینه
,Salehi(است 2011: ايمنطقهگر فراهاي مداخلهمشخص، در مورد قدرتطوربهاما .)12

کند کشورهاي منطقه شمال میاقتضاشود که منافع آنهاگونه استنباط میو غرب) اینآمریکا (
) 1: ارددعمدهسه دلیلکهنباشدبرخوردارپایدارامنیتوثباتوصلحازویژه مصرآفریقا ب

-یاسیدر ابعاد مختلف سآمریکادوم به بعد یجنگ جهانانیاز پادستیابی به منابع انرژي:
کشور نیزمان تا کنون اآناز در عرصه بازار نفت بوده است.گریبازنیمهمتر،یتیامن-ياقتصاد
و به کنندگان نفت بوده استدیتولنیتراز بزرگیکیوارد کننده، مصرف کننده و نیبزرگتر

Taheri).کشور به شدت برجسته استنیایتیو امنیخارجاستیدر سینفتنقشلیدلنیهم

& Torabi, کا آمرینظیرجهانیهايقدرتحضوربهنیازکهامنیتی، خألاز طرف دیگر(2010
ستگینتیجه وابدروبیشترنیاز،باشدبیشترامنیتعدماینچههر. کندمیتوجیهدر منطقهرا

هاي هاي و استراتژينقش نفت در تعیین سیاستطور کلی،به.داشتخواهدپیدررابیشتر
رقابل غیخاورمیانهخصوص ایاالت متحده در قبال با کشورهاي اي و بههاي بزرگ فرامنطقهقدرت
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یک اقتصاد جهانی دسترسی آسان و ارزان به عنوانبهآمریکابنابراین براي اقتصاد ،انکار است
ناپذیر موتور محرکه رشد آن حتی با استفاده از زور و قدرت نظامی امري اجتنابعنوانبهنفت 
یت هدامنطقهایناالت متحده را به سمت به راه انداختن جنگ در و این دلیلی است که ایاست

ثروتتولیدباهاتجارتاز پر سودتریناسلحه: یکیفروش) 2(Alkhadiri, 2003).کندمی
فرصتبزرگترینمنطقه،درامنیتیو مشکالتهاچالشها،ابترق. باشدمیآمریکا برايماندگار

. آوردمیفراهمراثروتسرشارمنابعرسیدنوهاي بزرگقدرتتسلیحاتیهايکارتلبرايرا
اي نوشت: هدف اصلی واشنگتن از فروش سالح به ، طی مقاله»گلوبال ریسرچ«پایگاه اینترنتی 

، برون رفت از بحران اقتصادي و اشتغالزایی است و ریقاو شمال آفکشورهاي منطقه خاورمیانه
هاي مختلف به خرید سالح و تجهیزات نظامی تشویق به همین منظور این کشورها را به بهانه

,Globalresearch(کندمی د توجیهاتی توانمیاما به نظر نویسندگان فروش اسلحه ).2012
ی المللنبیبراي ایجاد بحران آمریکاتالش ،حدهتالش براي نجات اقتصاد راکد ایاالت مت:همچون

مختلف،کشورهايدریالمللبینومدنیهايناآرامیبهتشویق:منظور اثبات حضور خودبه
اهریکی،المللبینسطحدر»ناآرامیایجادمنطق«پیگیريزیرا. استآمریکااهدافازیکی

در مناطق آمریکاحضور ها،ناآرامیاینایجادهمچنین؛. شودمیتلقیهژمونیکثباتایجاد
تالش براي ؛کندرا نیز توجیه میمنطقهمختلف جهان را براي افزایش فروش سالح به کشورهاي 

همآیندهدروشدمیانجامکاريچنینگذشته: درهاي دفاعی گذشته در منطقهاحیاي سیاست
میالدي 70و 60ی خاورمیانه در دهه گاهی به معادالت سیاسنیافت از طرف دیگر،خواهدادامه

مونی راستاي سیاست توازن هژدر منطقه، درآمریکابا تمرکز روي ترکیب پیاده نظام هاي سیاسی 
واشنگتن در افشاي دلیل فروش سالح به کشورهاي منطقه خاورمیانه، مفید خواهد 

تسیاسچارچوبدرکهرژیم صهیونیستیبرايپایدارامنیتایجاد) Bahrami, 2012.(3(بود
کومتحتشکیل. شودتفسیربایدمنطقهمحور مقاومتوایرانبادشمنیواسرائیلکالنهاي

ردایدئولوژیکمحوربامیلیتاریستیدولتیکتواند تشکیلمیشام،وعراقاسالمیدولت
,Motahharniya(باشدایرانمرزهايکنار هاي قدرتامنیت اسرائیل برايجا که اما از آن).2015

ضرورت براي آنها غربی در اولویت قرار دارد و به همین دلیل تضعیف هر قدرت در منطقه
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گیري بلوك قدرت هاي اصلی ایاالت متحده شکل. یکی از نگرانیکند. در همین راستاپیدا می
است که متعارض با منافع و امنیت اسرائیل باشد. از این رو شاید یکی از یاد شدهمنطقهدر 

تحاد گیري اترس از شکلرمصخصوص و بهشمال آفریقادر منطقهآمریکادالیل اصلی حضور 
کشورهاي منطقه علیه اسرائیل و به خطر افتادن امنیت آن کشور باشد.

گیرينتیجهتجزیه و تحلیل و -5
، مساعی نویسندگان حول تبیین قلمروگستري داعش در مصر با استفاده از پژوهش حاضردر 

اي بوده است.ابع کتابخانهتوصیفی و من–تئوري استفان جونز و با بهره گیري از روش تحلیلی 
بر این فرضیه پاي گرفته است که قلمروگستري سازمان بنیادگراي داعش پژوهش از طرف دیگر، 

هاي داخلی همچون موقعیت تنیدگی عوامل و زمینهاز در هممتأثردر دولت شکننده مصر 
)، ضعف عوامل پیرامون-هاي فضایی(مرکزعدالتیراهبردي و منابع انرژي، بحران مشروعیت، بی

هاي قلمرویابی و قلمروگستري ، زمینهايو فرامنطقهاي ساز ملی و مداخله بازیگران منطقههمبسته
هاي متحد در کشور مصر را فراهم کرده هاي بنیادگرایی همچون داعش و دیگر گروهسازمان

نظریه میدان هاي موجود در جغرافیاي سیاسی نشان داده کهاست. در عین حال، سیري در نظریه
رو، ناگزیر از به متحد تا حدودي توانایی تبیین وضعیت موجود در کشور مصر را دارد. از این

روز رسانی نظریه میدان متحد جونز هستیم.
مدل به روزرسانی شده میدان متحد استفان جونز:3شکل شماره 

)By the Authors(

میداناندیشه حرکت تصمیم
کشور

ئوپلتیک  ژنظام 

عدم همراهی

همراهی

شکست

پیدایش دولت 

جهانی

منطقه اي
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اي و گر منطقه) غلبه نیروهاي مداخله4و 3بر بنیاد الگوهاي پیشنهادي (شکل شماره 
اي در قلمرو داعش مانع از پیدایش قلمرو مستقلی برگرفته از رویکردهاي بنیادگرایی فرامنطقه

مطالبات زیرساخت ها وتأمیناي که منجر به ناتوانی این گروه در گونهدر کشور مصر شد. به
ویژه مصر گردید. رو مستقل در منطقه شمال آفریقا ب(مردم) از پیدایش قلمساکنان

: مدل نظري پیشنهادي نتیجه تحقیق4شکل شماره

)By the Authors(
ن منطقه سینا به همراه بحرااز طرف دیگر، موقعیت و شرایط جغرافیایی و سیاسی حاکم بر 

ساز ملی که از سال هاي قبل در مصر و دیگر ناکارآمدي و کاهش تدریجی قوام عوامل همبست
هاي ارتجاعی در این منطقه شده است. ساز رشد اندیشهرهاي شمال آفریقا حاکم بود، بسترکشو

سپتامبر و 11ت بعد از توان در تحوالاي به این موضوع را می، عوامل تاریخی و زمینهرواز این
تحوالت موسوم به بهار عربی به همراه عوامل پیشینی مانند واکنش به موضوع اعراب و اسرائیل 
جستجو کرد. اما پیشران این موضوع را باید در تحوالت ژئوپلیتیکی عراق و سوریه و سرایت 

عده اي در ر داعشطوري که با ظهوآن به عمق ژئوپلیتیکی منطقه پیگیري و ردیابی نمود. به
اي که حتی گونهشدند به»داعشم«تحت عنوان منطقه سینا خواستار پیوند کشور مصر با داعش

هاي بنیادگراي این منطقه ناشی رسد رشد جنبشنظر میاي کردند. اما بهتا مدتی این نام را رسانه
هاي پذیرش اندیشهو یا گیريشکلیابی/از وضعیت دولت شکننده در مصر باشد که خود زمینه

رادیکال را فراهم نمود؛ اما این گروه تاکنون به دالیل یاد شده توانسته است تنها به قلمروپایی 
هاي منطقه شمال آفریقا نتوانند اقدامات الزم بسنده کند؛ اما اگر دولت مصر و حتی دیگر دولت

ر آینده شاهد حضور دهند، دو کارآمدي سیستم سیاسی خود صورت را در راستاي رضایت مردم 

قلمرومندي داعش 
داعش داعش 

قلمروگستري

قلمرویابی
شکستناتوانی از قلمروداري



54 1397اول، بهارهم، شماره چهاردفصلنامه ژئوپلیتیک ـ سال__________________________

دولت اسالمی(مانند آن چه که در عراق و شام در چند سال گذشته شاهد آن بودیم) گیريشکلو 
هایی از مک دونالد توان به ایجاد شعبهاي که آن را میمسئلهدر منطقه شمال آفریقا خواهیم بود؛ 

لقاعده مغرب اسالمی و بحراندر اتواندر این منطقه تعبیر کرد و آثار فکري و سازمانی آن را می
هاي ایجاد شده توسط این گروه از آغاز هزاره سوم مشاهده نمود. بنابراین، نتیجه پژوهش نشان 

همراه محظورات هاي ژئوپلیتیکی، بهداد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی
روگستري مقلمرویابی و قلزمینه ی حاکم بر شمال  شبه جزیره سینا در مصر،المللبینسیاسی و 

اي و جهانی و ناکامی این ؛ اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقهداعش را فراهم کرده است
فضایی نوینی شد که ریشه در-گروه در فرآیند قلمروداري مانع از پیدایش موجودیت سیاسی

تروریسم بینادگرا داشت.

قدردانی-6
هاي از معاون پژوهشی دانشگاه خوارزمی به خاطر حمایتدانند کهنویسندگان بر خود الزم می

عمل آورند. کمال تشکر و قدردانی را به،صورت گرفته در انجام این پژوهش
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