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مقدمه

کثرت اخبار و سرعت باالی تحوالت منطقه غرب آسیا موجب شد اندیشکده راهبردی 
گزارشی ضمن طرح مهم ترین اخبار و تحوالت منطقه، دالیل،  کند در  تبیین تالش 
گزارش بر  کار  اهداف و پیامدهای تحوالت را به صورت هفتگی بررسی نماید. مبنای 
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 بازیگران این حوزه و پیامدهای این 

اخبار و تحوالت، مقصود دیگر گزارش هفتگی اندیشکده راهبردی تبیین است.

عناوین:

مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه: «

عقب نشینی نتانیاهو و مصادره پیروزی از سوی برخی کشورهای عربی  «

مراسم حج تمتع و تالش های سعودی و رژیم صهیونیستی برای بهره برداری از  «
این فرصت 

مقتدی صدر و سفر به عربستان «
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مهم ترین اخبار و تحلیل های راهبردی منطقه

1-  عقب نشینی نتانیاهو و مصادره پیروزی از سوی برخی کشورهای عربی

کرد.  گوناگونی را تجربه  شهر قدس دو هفته ی پرتنش توأم با فراز و نشیب های 
طی دو هفته از 14 جوالی تا 28 جوالی، 15 فلسطینی در راه حمایت از قدس به شهادت 
رسیدند؛ اما ثمره خون این شهیدان، عقب نشینی تل آویو به وضعیت پیش از 14 جوالی 
بود. رژیم صهیونیستی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه پس از عملیات شهادت طلبانه 
که منجر به هالکت دو سرباز شد،  سه جوان فلسطینی در صحن های مسجداالقصی 
درب های مسجداالقصی را بست و پس از چند روز اقدام به نصب گیت های الکترونیکی 

نمود.

تحلیل و ارزیابی

حواله تصمیم عقب نشینی به شاباک

اما مقاومت مردم قدس در مقابل گیت های الکترونیکی و تحریم ورود به مسجد از 
طریق گیت ها در پایان نتانیاهو را مجبور به تغییر تصمیمش کرد. البته نتانیاهو شاباک، 
سازمان اطالعات داخلی را مسئول این عقب نشینی معرفی کد و آنان را ترسو خطاب کرد.

نتانیاهو و عدم وجود »رهبری« در صهیونیست ها

 این عقب نشینی نشان داد نتانیاهو به هیچ وجه در مختصات یک رهبری برای 
رژیم صهیونیستی چون بن گوریون یا اولمرت نیست که اعتمادبه نفس تصمیمات بزرگ 
را داشته و دیگران هم نسبت به این تصمیمات با حسن ظن بنگرند. این روند کار را برای 
نتانیاهو بسیار دشوارتر خواهد کرد. نظرسنجی که روز سه شنبه بیست و پنجم ژوئیه از 
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سوی کانال دو شبکه تلویزیون رژیم صهیونیستی پخش شد، خاطرنشان ساخت که ٧٧ 
درصد صهیونیست ها معتقدند که حذف گیت های امنیتی همچون »تسلیم« است.

تالش ها برای مصادره پیروزی پس از سکوت!

یکی دیگر از اتفاقات جالب دو هفته اخیر شهر قدس، تالش اردن و سعودی برای 
مصادره پیروزی فلسطینیان بود. اردن و رسانه های آن سعی کردند بازگشت سرباز نگهبان 
سفارت تل آویو به سرزمین های که دو نفر را کشته بود را به برداشته شدن گیت ها ربط دهند 
تا ضمن کنترل خشم داخلی از عدم محاکمه قاتل دو اردنی، پیروزی در قدس را هم برای 
خویش مصادره نمایند. همچنین از سویی دیگر سعودی ها پس از سکوت عجیب خود 
در دو هفته چالشی مسجداالقصی که عیان تر شدن فرآیند عادی سازی ریاض با تل آویو 
بود، سعی کردند همانند اردن پیروزی را مصادره نمایند و روزنامه عربستانی »المدینه« 
در اقدامی عجیب نوشت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در جریان بحران 

مسجداالقصی مخفی شده بود و ملک سلمان توانست درب های بحران را بگشاید!
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2- مراسم حج تمتع و تالش های سعودی و رژیم صهیونیستی برای 
بهره برداری از این فرصت

حج، همواره یک فرصت سیاسی برای سعودی در راستای تحقق خواسته ها و 
اهدافش بوده است. درحالی که در ماه اخیر مسئله مسجداالقصی به موضوع نخست 
حتی  و  سعودی ها  می رسد  نظر  به  بود،  شده  تبدیل  اسالمی  امت  و  اسالم  جهان 
صهیونیست ها به دنبال بهره گیری از فرصت حج برای تحقق اهدافشان هستند. عدم 
اجازه ورود حجاج یا شرط گذاری بر کشورهای سوریه، یمن، ایران و اخیرًا هم قطر برای 
شرکت در حج، در سال های اخیر بخشی از اقدامات ملموس سعودی ها در سوءاستفاده 

سیاسی از حج است.

دعوت از خانواده شهدای فلسطینی و باز کردن گذرگاه رفح

گذرگاه رفح  گذشته بسیاری از فلسطینیان به دلیل بسته بودن  درحالی که سال 
نتوانستند از نوار غزه خود را به مراسم حج رسانند، امسال ملک سلمان در دستوری که 
کشور در مصر رسانه ای نمود، به صورت رایگان از 1000 خانواده فلسطینی  سفیر این 
که سال  کرد. این در حالی است  ازجمله 500 نفر از نوار غزه برای حضور در حج دعوت 
گذشته برخی رسانه ها عنوان کردند باز نشدن گذرگاه رفح برای خروج حجاج، ناشی از 

توصیه ریاض به قاهره بوده است.

کرد، ملک سلمان بن عبدالعزیز دستور  خبرگزاری رسمی عربستان »واس« اعالم 
پذیرایی از 1000 نفر از خانواده های شهدای فلسطینی؛ 500 نفر از نوار غزه و 500 نفر از 
کرانه باختری در خاک عربستان را صادر کرده است. این دستور کاماًل تالش سعودی ها 
در بهره گیری از مراسم حج برای ترمیم وجهه خود ناشی از انتقادهای انجام شده در 
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رسانه های عربی در خصوص سکوت عربستان در زمان بحران مسجداالقصی را نشان 
می دهد.

 حج، بهانه ای برای تحقق عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی

یکی از حاشیه های حائز توجه سفر ترامپ به سرزمین های اشغالی، ورود مستقیم وی 
از ریاض به تل آویو بود. امری که هرچند غیرمعقول نیست اما برای نخستین بار حداقل 
به طور علنی اتفاق افتاد و موردتوجه رسانه های صهیونیستی هم قرار گرفت. در واکنش 
به این اتفاق نتانیاهو خطاب به ترامپ در کنفرانس خبری ای که در فرودگاه تل آویو برگزار 
شد گفت: »ای رئیس جمهور تو با پرواز از ریاض به تل آویو آمدی. امیدوارم روزی فرا برسد 
که نخست وزیر اسرائیل هم بتواند مستقیم از تل آویو به ریاض برود.« اتفاقی که به باور 
بسیاری از رسانه ها و تحلیل گران به منظور مقدمه چینی برای تحقق عادی سازی روابط 

عربستان و رژیم صهیونیستی انجام گرفت.

حال این بار به بهانه حج تمتع یکی از وزیران کابینه نتانیاهو خواستار تحقق پرواز 
مستقیم این بار از تل آویو به ریاض شده است. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ در خبری 
مدعی شد یکی از وزیران صهیونیستی پیشنهاد داده است 6 هزار تن از اعراب اسرائیلی که 
قرار است امسال به حج بروند با پرواز مستقیم تل آویو-ریاض منتقل شوند و نیاز نباشد 
آنان  نخست به اردن سفر و سپس به ریاض بروند. پیش ازاین هم یدیعوت آحارونوت 
فاش کرده بود که تماس های محرمانه ای بین آمریکا و عربستان سعودی و اردن و رژیم 
صهیونیستی در جریان است تا به بهانه انتقال حاجیان فلسطینی به مکه مکرمه، پرواز 

مستقیم بین تل آویو و ریاض دایر شود.
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3- مقتدی صدر و سفر به عربستان
شاید بتوان خبر سفر مقتدی صدر به عربستان به دعوت رسمی مقامات این کشور 
را به عنوان یکی از مهم ترین اخبار ساعات گذشته ی رسانه های عربی منطقه برشمرد. 
هرچند هنوز جزئیات زیادی از این سفر برای رسانه ها مکشوف نشده است اما می توان 
این موضوع را تالش هوشمندانه و دوجانبه از سوی عربستان سعودی و جریان صدر برای 
تأثیرگذاری در آنچه »گشایش روابط عراق و عربستان« از سوی دفتر مقتدی صدر خوانده 
می شود به حساب آورد. عراق و عربستان هر دو در حال عبور و گذار از یک گردنه ی سخت 

تاریخی هستند که می تواند آینده ی این کشورها را رقم بزند.

عراق به سمت اولین انتخابات پارلمانی در دوران پسا داعش رهسپار است و هر یک 
از جریان های عراقی سعی دارند سهم خود را از پیروزی های حاصل از تالش های مردم 
عراق پررنگ تر نشان دهند و بتوانند با نشان دادن بخش کوچکی از برنامه هایشان برای 

آینده ی عراق مقبولیت و کرسی های بیشتری از مجلس این کشور را به دست آورند.

در این میان عربستان سعودی نیز در تالش است تا با نزدیک شدن به جریان شیعی 
صدر در عراق بتواند چهره ی طایفه گرایی عربستان در جنگ ها و بحران های منطقه را 
ترمیم و محمد بن سلمان را از این اتهام تطهیر کند و درعین حال از عراق پسا داعش نیز 
سهم خواهی کند. این امر می تواند تا حدی عربستان را که در آستانه ی پوست اندازی 
سیاسی است، از کشوری تروریست پرور به کشوری فرامذهبی در رسانه های عربی مبدل 

کند.

آنچه نباید در تحلیل این سفر از آن غفلت کرد نقش ایران و قدرت اوست که می تواند 
در شرایط بحرانی عراق پرونده های بحرانی عربستان به عنوان یکی از جنبه های اصلی 
کشور قرار بگیرد. در حال حاضر عربستان  حل بحران های منطقه ای موردتوجه دو 
سعودی با 3 بحران عمده ی در خارج از محیط سرزمینی خودرو به رو است. بحران 
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یمن، بحران قطر و بحران سوریه که دست برتر ایران در بحران یمن و سوریه نسبت به 
عربستان دیده می شود و تأثیرگذاری تهران نسبت به تالش برای حل بحران قطر نیز 

برای همه به وضوح روشن است.

از سوی دیگر جریان صدر، تأثیر ایران در پیروزی های به دست آمده در عراق را درک 
کرده است و سعی دارد نقش میانجی را در روابط میان ایران و عربستان بازی کند. این امر 
بعد از سخنرانی چند ماه گذشته ی مقتدی صدر مبنی بر لزوم حل دیپلماتیک اختالفات 
ایران و عربستان بر پایه ی گفتگوهای سازنده شدت گرفته است. توئیت مجتهد مبنی بر 
اینکه »اقدام عربستان سعودی در استقبال از مقتدی صدر و پیش از آن استقبال از العرجی 
وزیر کشور عراق و تبریک به حشد)الشعبی( برای آزادسازی موصل، همه و همه تالشی 
برای نزدیک تر شدن به ایران است « و  همچنین سخنان سخنگوی مقتدی صدر این 
امر را تقویت می کند. صدر تالش دارد خود را به عنوان یک جریان فعال و قابل اعتماد تمام 

گروه های سیاسی عراق برای به دست گرفتن آینده عراق نشان دهد.
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