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پیشگفتار
کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده راهبردی تبیین 
تالش کند در گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل، اهداف و پیامدهای 
تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای کار گزارش بر ارائه راهبردی ترین و مهم ترین 
اخبار و تحوالت هفتگی قوام یافته است. عالوه بر بررسی اخبار و تحوالت میدانی منطقه، پرداختن 
به اخبار و تحوالت مرتبط با حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و ارائه تصویری مختصر از اهداف 
گزارش هفتگی اندیشکده  بازیگران این حوزه و پیامدهای این اخبار و تحوالت، مقصود دیگر 

راهبردی تبیین است.

عناوین:

تشدید اختالفات میان سعودی و امارات در یمن

سند سیاسی جدید حماس همچنان بر مدار مقاومت

نگاهی به دیدار ترامپ و محمود عباس در کاخ سفید

سفر اردوغان به هند

سفر باالترین مقام اطالعاتی پاکستان به افغانستان



3/  شماره بیست ونهم،ُنه الی چهاردهم  اردیبهشت ماه  1396| اندیشکده راهبردی تبیین 

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1- تشدید اختالفات میان سعودی و امارات در عدن

از ابتدای بحران یمن، امارات و عربستان بر سر راهبرد نهایی سیاسی این کشور با یکدیگر 
اختالف نظر داشتند. سعودی ها با توجه به وضعیت موجود و عدم امکان تسلط بر کل یمن طرح 
شش فدرالی را برای تحقق بخشیدن به منافع خویش مناسب می دانند، اما اماراتی ها تشکیل دو 
یمن جنوبی و شمالی به منظور سیطره بر یمن جنوبی و باألخص بندر عدن را بهترین گزینه ی آینده 

یمن برای خویش تصور می نمایند.

این اختالِف بسیار مهم و اساسی بارها موجب تنش های سیاسی و حتی میدانی میان 
نیروهای نظامی و شبه نظامیان حامی دو طرف شده است. برکناری خالد بحاح مهره ی اماراتی ها 
از سمت نخست وزیری، درگیری چندباره ی گروه های نظامی و تروریستی حامی طرفین در عدن و 

اطراف آن و... بخشی از نمونه های عیان شده ی این اختالفات است.

فرودگاه عدن، بهانه جدید سعودی ها

ممانعت از ورود هواپیمای یکی از شخصیت های سلفی حامی عربستان به عدن بهانه ای شد 
تا عبدربه منصور هادی دو عنصر کلیدی امارات در عدن را برکنار کند. برکناری عیدروس الزبیدی از 
شخصیت های مطرح نزدیک امارت و از رهبران قدرتمند حراک جنوبی از سمت استانداری عدن 
و هم چنین عزل هانی بریک فرمانده فرودگاه عدن؛ دو واکنش شدید سعودی ها بود که تنش ها را 

باری دیگر با ابوظبی نمایان کرد.

تحلیل و ارزیابی

دو عزل اخیر در عدن موجب شد طرفداران حراک جنوبی با راهپیمایی ، نصب بیلبورد و آتش 
زدن عکس عبدربه منصور هادی در سطح شهر به انتقاد از سعودی ها بپردازند و بار دیگر بر عدم 
کید کنند. می توان گفت یکی از پیامدهای مهم اختالف امارات  وحدت با شمال و حزب االصالح تأ

و عربستان، سوق جنوبی ها به تجزیه و یا عدم وحدت کامل با شمال است.

این اختالف راهبردی میان سعودی ها و امارات در صورت تداوم می تواند جبهه جنوبی را 
برای ائتالف سعودی ها دچار مشکل نماید و در ادامه این فرصت را برای انصاراهلل و علی عبداهلل 
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صالح فراهم نماید تا بار دیگر مناطق ازدست رفته ی جنوب مانند بندر مخا، تعز و حتی عدن را 
بازپس بگیرند.

درصورتی که سعودی ها بیش ازپیش حمایت جنوبی ها را از دست بدهند، عبدربه منصور 
هادی با عدم مشروعیت همراه خواهد شد و تداوم وضعیت می تواند معادالت یمن را بسیار تغییر 

دهد.
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2- برخالف پیش بینی ها: سند سیاسی جدید حماس همچنان بر مدار 
مقاومت

پس از گمانه زنی های گوناگون در رسانه ها از سوی شخصیت ها و برخی چهره های فلسطینی 
حول سند سیاسی جدید حماس، این سند در دوحه رونمایی شد

در گمانه زنی ها بسیار بر تغییر سیاست هایی از سوی حماس مانند پذیرش صلح بلندمدت، 
پذیرش طرح دو دولت، جدا شدن رسمی از تشکیالت اخوان المسلمین، اعالم غیر اسالمی بودن 
کید می شد؛ اما متن منتشرشده به خوبی نشان می دهد که راهبرد حماس همچنان بر پایه  و ... تأ
مقاومت و آزادی قدس است. برخی از مفاد اصلی سند سیاسی 42 بندی منتشرشده عبارت اند از:

حماس، همچنان جنبشی اسالمی

کید شده است: »جنبش مقاومت اسالمی حماس،  برخالف برخی گمانه زنی ها در اولین بند تأ
جنبش آزادی بخش، مقاومتی، ملی فلسطینی و اسالمی است که هدف آن آزادسازی فلسطین و 
مبارزه با پروژه صهیونیزم است و مرجعیت آن در خاستگاه، اهداف، ابزارها و فعالیت هایش اسالم 

است.«

فلسطین از بحر تا نهر

کلیدواژه ها در شناخت جهت گیری و سیاست جریان های  یکی از اصلی ترین و مهم ترین 
فلسطینی استفاده از »نهر تا بحر« یا رود اردن تا دریای مدیترانه است. حماس در دومین بند با 
کید نموده است: »فلسطین با مرزهای تاریخی و شناخته شده اش از رود اردن در شرق تا  صراحت تأ
دریای مدیترانه در غرب و منطقه رأس الناقوره در شمال تا ام رشراش در جنوب، جغرافیایی واحد و 

یکپارچه، غیرقابل تجزیه و سرزمین و وطن ملت فلسطین است.«

ح دو دولت تشکیل دولت وحدت فلسطینی در 1967، اما بدون رسمیت طر

یکی از بندهای چالشی و بحث برانگیز سند منتشرشده، مربوط به مرزهای 1967 است. 
در بند 20 آمده است: »هرگز از ذره ای از خاک فلسطین تحت هیچ شرایط و فشاری و حتی در 
صورت تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی چشم پوشی نخواهیم کرد و حماس مخالف هرگونه 
کامل سرزمین فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه است و  طرح جایگزین به جای آزادسازی 



اندیشکده راهبردی تبیین| بررسی و تحلیل مهم ترین رویدادهای سیاست خارجی، منطقه ای و فرامنطقه ای/ 6

حماس بدون به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و بدون چشم پوشی از هیچ کدام از حقوق 
فلسطینیان، تشکیل کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل به پایتختی قدس در مرزهای 
چهارم ژوئن 1967 همراه با بازگشت آوارگان و پناهندگان به منازل خود را یک چهارچوب توافقی 

ملی مشترک می داند.«

باآنکه به صراحت از عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی سخن به میان آمده است 
اما برخی تحلیل گران ذکر تشکیل دولت در مرزهای 1967 را یک عقب نشینی حماس از مقاومت و 
پذیرش تلویحی طرح دو دولت، اسلو و رژیم صهیونیستی دانستند؛ اما باید دقت داشت این راهبرد 
یعنی تشکیل دولت وحدت ملی در کرانه ی باختری و نوار غزه سیاست همیشگی حماس بوده 
است. ضمن آنکه این سیاست تنها یک تاکتیک برای تداوم مقاومت و آزادی کل فلسطین است.

البته باید این تذکر را هم داد که صراحت بیان پذیرش تشکیل دولت در مرزهای 1967، در 
کنار دیگر تحوالت پرونده فلسطین مانند اقدام روسیه در شناسایی قدس غربی به پایتختی رژیم 
صهیونیستی منوط به تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای 1967 و همچنین عادی سازی روابط 
میان اعراب و رژیم، دوستداران مقاومت و حماس را نگران می سازد و این نگرانی هم قابل تأمل 

است.

دموکراسی، اعتدال و عدم دخالت در منطقه از دیگر بندهای سند

که برخی از آنان عبارت اند از:  گوناگونی پرداخته شده است  گانه به موارد  در بندهای 42 
کثرت گرایی، دموکراسی و مشارکت ملی، انتخابات آزاد و شفاف، مخالفت صددرصدی خود با 
توافق اسلو، همکاری با تمامی کشورهای حامی ملت فلسطین و رد مداخله در امور داخلی کشورها 

و نیز نزاع ها و درگیری ها، رد پیمان بالفور و...
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3- نگاهی به دیدار ترامپ و محمود عباس در کاخ سفید

از زمان مستقر شدن ترامپ در کاخ سفید خبرهایی مبنی بر دیدار محمود عباس با وی در 
رسانه ها مطرح می شد. جیسون گرینبالت فرستاده ویژه ترامپ به منطقه، در اسفندماه دیداری 
با محمود عباس در رام اهلل داشت. پایگاه اطالعاتی صهیونیستی »تیک دبکا«، در گزارشی مدعی 
شد که نماینده ی ترامپ به منظور حمایت از محمود عباس 9 شرط مطرح کرده است که یکی از 
این شروط این بوده است که: »تشکیالت خودگردان باید تحویل اموال و دارایی ها به نوار غزه را 

متوقف کند.« تحلیل گران این دیدار را مقدمه ای برای دیدار ترامپ و محمود عباس ذکر کردند.

چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه دیدار ترامپ و محمود عباس بسیار زودتر از تصور انجام شد. در 
ادامه به بررسی سخنان ترامپ و محمود عباس و پیامدهای احتمالی این دیدار می پردازیم:

تجلیل فراوان ترامپ از تشکیالت خودگردان فلسطین و حمله به حماس

باآنکه نتانیاهو و کابینه ی وی طی ماه های اخیر رویکرد تهاجمی در قبال محمود عباس 
داشته اند، اما ترامپ همکاری امنیتی تشکیالت خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی را ستود و 
گفت: »نیروهای امنیتی فلسطین باید برای شکست داعش و دیگر گروه های تروریستی با اسرائیل 
همکاری کنند. از هماهنگی های امنیتی میان نیروهای امنیتی تشکیالت خودگردان و اسرائیل 

تقدیر می کنم؛ آن ها به صورت غیرقابل باوری، به خوبی با اسرائیل هماهنگ هستند.«

کرات سازش صلح و آغاز مذا

کرات سازش با رژیم صهیونیستی بود.  از دیگر محورهای دیدار ترامپ و محمود عباس، مذا
کید کرد که تالش های صورت گرفته برای تحقق صلح و ایجاد فرصت های  ترامپ در کنفرانس تأ
اقتصادی برای ملت فلسطین از طریق همکاری میان آمریکا و فلسطین در زمینه های مختلف 
کند را با محمود عباس  کمک  که می تواند به پیشبرد صلح در فلسطین  و پاره ای مسائل دیگر 
کید کرد: »دولت آمریکا عزم و اراده ای جدی  بررسی کرده است. هم چنین محمود عباس هم تأ

برای تحقق صلح دارد و ما نیز شرکایی حقیقی برای تحقق یک صلح تاریخی خواهیم بود.«

اما باید منتظر بود و دید که تیم منطقه ای سیاست خارجی ترامپ می تواند پس از چند سال، 
کرات سازش میان تشکیالت و رژیم صهیونیستی را باری دیگر به جریان بیاندازد. سخنان و  مذا

موضع گیری های ترامپ نشان می دهد که وی برای تحقق توافقی بزرگ، بسیار مصمم است.
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ترامپ و تشدید فشارها بر مقاومت

کید چندباره ی ترامپ بر وجود تروریسم و خشونت از سوی گروه های فلسطینی، شروط  تأ
کردن  که شامل متوقف  مطرح شده از سوی فرستاده ی ویژه ی وی در دیدار با محمود عباس 
پرداخت حقوق ماهیانه به خانواده های شهدا و اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی 
و هم چنین عدم پرداخت دارایی ها به نوار غزه به این دلیل که این مسئله موجب تأمین هزینه های 
مالی حماس می شود و اکنون 52 درصد از بودجه تشکیالت خودگردان در اختیار نوار غزه قرار 
می گیرد، همگی نشان دهنده ی تالش ترامپ برای تحقق صلحی بزرگ با تن دادن تشکیالت 

خودگردان به سازشی جدید و تسلیم شدن نوار غزه است.
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مهم ترین اخبار و تحلیل های حوزه سیاست خارجی

4- سفر اردوغان به هند؛ اهمیت نه چندان زیاد، بازتاب کم

در اوایل هفته ی جاری، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، طی یک سفر دو روزه، با 
مقام های هندی دیدار و در خصوص مسائل منطقه ای و روابط دوجانبه گفتگو کرد.

این سفر، اولین سفر خارجی اردوغان پس از همه پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه است.

تحلیل و ارزیابی

کشمیر  کید بر حل مسئله ی  یکی از مسائل مطرح شده از سوی اردوغان در این سفر، تأ
به صورت چندجانبه و پیشنهاد ترکیه برای میانجیگری میان هند و پاکستان در این زمینه بود. 
موضع اصولی هند در قبال کشمیر، حل دوجانبه ی این مسئله و عدم ورود کشورهای دیگر به آن 

است، حال آنکه پاکستان همواره سعی در بین المللی کردن موضوع دارد.

اردوغان با شناخت موضع اصولی هند در قبال مسئله ی کشمیر به این اظهارنظر پرداخت؛ 
درواقع موضع اردوغان در برابر مسئله ی کشمیر را می توان بیشتر به نفع پاکستان تفسیر کرد که این 

امر نشانه ای از اهمیتی است که ترکیه برای روابط خود با این کشور قائل است.

اهمیت باالی روابط ترکیه با پاکستان را در اظهارنظر دیگر اردوغان پیش از سفر نیز می توان 
مشاهده کرد، وی حمایت خود را از عضویت هند در گروه تأمین کنندگان هسته ای، در کنار حمایت 
از عضویت پاکستان در این گروه مطرح کرد. هند برای مشروعیت بخشی به برنامه ی هسته ای 

خود، اولویت مهمی را برای عضویت در گروه تأمین کنندگان هسته ای )NSG( قائل است.

باآنکه یکی از اهداف این سفر، افزایش چشمگیر روابط تجاری عنوان شد، اما دستاورد 
کرد. دو طرف صرفًا اعالم  ملموسی را در این حوزه برای سفر اردوغان به هند نمی توان مشاهده 

داشتند قصد دارند روابط تجاری خود را تا سال 2020 به ده میلیون دالر ارتقا دهند.

نتیجه: تنشی که طی ماه های اخیر میان ترکیه و اتحادیه ی اروپا شکل گرفته، چشم انداز 
ارتقای روابط این کشور با کشورهای اروپایی را با ابهاماتی مواجه ساخته است و این خود به عاملی 
برای روی آوردن اردوغان به اقتصادهای نوظهور و در حال قدرت گیری نظیر هند تبدیل شده 

است.
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بااین وجود، سفر اخیر اردوغان به هند را نمی توان در زمره ی سفرهای خارجی موفق وی 
به حساب آورد، چنانکه از بازتاب خاصی نیز در سطح بین المللی برخوردار نشد.
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کستان به افغانستان؛ تالش برای  5- سفر باالترین مقام اطالعاتی پا
کاهش تنش

ژنرال »نوید مختار«، رئیس سازمان اطالعاتی پاکستان )I.S.I( روز گذشته، در رأس هیئتی 
کره با مقام های افغان وارد کابل شد. چند روز پیش نیز یک هیئت پارلمانی  امنیتی جهت دیدار و مذا
از پاکستان به سرپرستی »سردار ایاز صادق« رئیس پارلمان پاکستان، به افغانستان سفر و با چند تن 

از سیاستمداران افغان ازجمله »عبداهلل عبداهلل« دیدار کردند.

تحلیل و ارزیابی

با توجه به زمزمه هایی که اخیرًا در برخی محافل آمریکایی جهت درج نام پاکستان در فهرست 
کشورهای حامی تروریسم ایجاد شده است، برخی از ناظران، یکی از علل افزایش سفرهای مقامات 

پاکستانی را کاستن از فشارهایی می دانند که در این حوزه بر پاکستان به وجود آمده است.

از سوی دیگر، افزایش حجم سفرهای مقام های پاکستانی را به اعالم قریب الوقوع راهبرد 
سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال افغانستان نیز نمی توان بی ارتباط دانست. به نظر می رسد 
پاکستان با رایزنی با سیاستمداران افغان و با استفاده از اهرم طالبان، به دنبال افزایش تأثیرگذاری 

در فضای سیاسی افغانستان است.

همچنین، افزایش احتمالی نیروهای نظامی ایاالت متحده در افغانستان و شدت گرفتن نبرد 
با طالبان، ممکن است پاکستان را به سوی فشار بر این گروه جهت ورود به روند صلح سوق دهد. 
با توجه به اینکه نزدیک به پنجاه درصد خاک افغانستان در حال حاضر در اختیار طالبان است، به 
کره با دولت کابل، پیش از شدت  نظر می رسد بهترین فرصت جهت ترغیب آن برای ورود به مذا

یابی جنگ داخلی است.

کره راجع به فهرست افراد تروریست  از دیگر اهداف احتمالی سفر نوید مختار به افغانستان، مذا
فعال در دو کشور  است که مدتی است نیروهای امنیتی طرفین را به خود مشغول ساخته است. پس 
از حمله های تروریستی که در اوایل سال جاری میالدی در پاکستان روی داد، پاکستان فهرستی از 

این اشخاص را به افغانستان ارائه داد و خواستار دستگیری آنان شد.

افزایش تحرکات نظامی طالبان و عدم ورود این گروه به فرآیند صلح افغانستان، تنش میان 
پاکستان -که افغانستان آن را حامی طالبان میداند- و این کشور را طی چند ماه گذشته افزایش 

داده است.
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