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فلسطین

مقدمه

 سالی که گذشت سالی پر چالش برای فلسطین بود. تغییر رهبری حماس، روی کار آمدن 

ترامپ و شکستی دیگر در آشتی ملی از مهم ترین رویدادهای سال 96 در حوزه فلسطین بود. 

سال 97، برای فلسطین سال سرنوشت سازی خواهد بود. شاید بتوان تمام سال 97 در فلسطین را 

معطوف به پایان داستان انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف در فصل اول سال دانست. وعده ای 

که ترامپ داده است، اگر محقق شود احتماالً شاهد سالی پرتنش و جنجالی خواهیم بود. در این 

یادداشت ابتدا مهم ترین تحوالت فلسطین در سال 96 مورد بررسی قرار گرفته و سپس دورنمایی 

از سال 97 خواهیم داشت.
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1. سیاست داخلی
1-1. دولت وحدت ملی

میان  در  سال گذشته  در یک  بود که  موضوعاتی  از  یکی  ملی  دولت وحدت  تشکیل 

مهم ترین موضوعات سیاست داخلی فلسطین قرار داشت. در مهرماه بود که گمانه زنی ها به واقعیت 

نزدیک تر شد و حماس برای تحقق دولت وحدت ملی کمیته اداره نوار غزه را منحل کرد.

نیت و خواسته حماس از توافق ملی و تشکیل دولت یکپارچه، کاستن فشار از نوار غزه 

توأم با فراهم کردن زمینه برای تداوم مبارزه با رژیم صهیونیستی است. اظهارات مسئولین حماس 

و سفر هیات این جنبش به تهران بخشی از اقدامات عملی آن برای تسلیم نشدن در قبال شرط و 

شروط تل آویو حول تشکیل دولت وحدت ملی و جلوگیری از تحقق سناریوی تکرار فتح است. 

باید منتظر بود و نگریست که در وضعیت سرنوشت ساز کنونی قدرت و استحکام اراده کدام از 
طرفین برای جهت دهی روند آشتی ملی و آینده مقاومت فلسطین محکم تر خواهد بود؟1

اما پس از گذشت یک ماه از اعالم رسمی دست یابی به راه حل برای تحقق وحدت ملی 

فلسطینی و سفر هیات فتح به نوار غزه، ابهامات حول آینده مقاومت، حماس و وضعیت نوار غزه 

آغاز شد. ابهاماتی که حال با گذشت شش ماه از توافق فتح و حماس برای تشکیل دولت وحدت 

ملی پررنگ تر شده و این آشتی ملی با کارشکنی تشکیالت خودگردان در حال طی کردن مسیر 

توافقات پیشین در این خصوص است.

1. محمد محسن فایضی، »دولت وحدت ملی؛ سناریویی برای تبدیل حماس به فتح دوم یا حزب اهلل جدید؟«، 
اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده در تاریخ 9 آبان 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/21741
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1-2. سند سیاسی جدید حماس

پس از ماه ها گمانه زنی رسانه ها و شخصیت های سیاسی فلسطینی و غیر فلسطینی حول 

سند سیاسی جدید حماس، این سند روز 11 اردیبهشت 96 )1 مه ۲۰17( در دوحه رونمایی و 

رسمًا منتشر شد. پیش از انتشار این سند برخی رسانه های عربی و غربی مدعی شدند که حماس 

رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته و از جمله کلیدی »فلسطین از نهر تا بحر« خبری نیست 

و لذا حماس به دنبال تغییر رویه پیشین خود است؛ اما پس از انتشار سند با آنکه عدم به رسمیت 

شناختن رژیم و تأکید بر اصول اولیه حماس یعنی آزادی فلسطین از نهر تا بحر و همچنین اصل 

نابودی رژیم ذکر شده بود، اما موضوع تشکیل دولت در مرزهای 1967 موجب شد تعبیرهای 

گوناگونی از آینده حماس شود. سند جدید سیاسی حماس نسبت به سندهای پیشین حماس بسیار 

راهبردی تر است در حالی که سندهای پیشین بسیار گفتمانی تر بوده اند. به نظر می رسد در جمع 

بندی چند برداشت از کلیات این سند می توان گفت سند فی نفسه و در نقطه کنونی بویی از به 

رسمیت شناختن رژیم اشغالگر و یا حتی سازش نمی دهد، اما روح غالب بر سند نشان از آن دارد 

که حماس بسیار رویکرد عمل گرایانه دارد و این زنگ خطر است.

عدم به کار بردن لزوم نابودی رژیم صهیونیستی به طور صریح، تأکید بر حقوق زنان، 

دموکراسی، حقوق بشر و ... همگی نشان از تالش حماس برای ایجاد تصویری مناسب برای جهان 
دارد.۲

۲. محمد محسن فایضی، »واکاوی سند سیاسی جدید حماس«، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده در تاریخ 
14 اردیبهشت 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:

 http://tabyincenter.ir/18997
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اما با گذر زمان، تهدیدات و زنگ خطرهایی که از سند جدید سیاسی حماس شنیده می شد 

به مرور رنگ باخت. رفتار تیم سیاسی جدید حماس از اسماعیل هنیه تا یحیی سنوار و العاروری، 

همگی نشان داد رفتار حماس در عمل، بسیار انقالبی تر و ضد صهیونیستی تر از سه سال گذشته 

است، هرچند شاید سند سیاسی رنگ بوی رفتاری محافظه کارانه می دهد. البته این نکته را هم باید 

در نظر داشت که این سند در روزهای پایانی ریاست خالد مشعل در دفتر سیاسی حماس رونمایی 

شد. برخی بر این باورند رونمایی از آن، خواسته ی مشعل بوده و اسماعیل هنیه هم از آن جا که 

عالقه ای نداشته چنین سندی به او منتسب شود، از انتشار آن رضایت داشته است.

1-3. تعلیق ساف و چالش مشروعیت محمود عباس

در سال اخیر باالخص پس از روی کار آمدن ترامپ، روابط تشکیالت خودگردان با 

آمریکا و رژیم صهیونیستی به باالترین سطح تنش در سال های اخیر رسیده است. آخرین اقدام که 

نشان از تشدید تنش میان تشکیالت خودگردان و آمریکا دارد، بیانیه شورای مرکزی ساف بود. 

شورای مرکزی ساف در نشست 15 ژانویه )دی ماه( بیانیه ای را صادر کرد. در بند نخست بیانیه 

شورای ساف آمده است آمریکا با این تصمیم اخیر ترامپ در مورد به رسمیت شناختن پایتختی 

قدس شریف برای رژیم صهیونیستی دیگر شایستگی خود به عنوان یک میانجی برای روند صلح 

)سازش( را از دست داده است و لذا تشکیالت خودگردان و ساف دیگر حضوری در مذاکرات 

به میانجی گری آمریکا نخواند داشت؛ مگر آنکه ترامپ رسمًا از آن تصمیم بزرگ خود عقب 

نشینی نماید.
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اما آنچه در اجالس ساف بسیار حاشیه ساز و با اهمیت  بود، تعلیق پیمان اسلو و پذیرش 

رسمیت »اسرائیل« بود. در بند دوم بیانیه پایانی اجالس تاکید شده است: »در راستای عدم پایبندی 

رژیم اشغالگر از تمام توافق های امضا شده، شورای مرکزی تأکید می کند هدف مستقیم، استقالل 

نهاد  عنوان  )به  خودگردان«  »تشکیالت  مرحله  از  انتقال  موضوع  این  و  است  فلسطین  دولت 

اجرایی( به مرحله »دولت« را می طلبد. باید روند مجسم سازی حاکمیت دولت فلسطین با مرکزیت 

قدس شرقی در مرزهای 1967 آغاز شود. کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین »ساف« 

مکلف می شود تا زمانی که اسرائیل، دولت فلسطین با مرزهای 1967 را به رسمیت نشناخته و 

تصمیم انضمام قدس شرقی )به اسرائیل( و نیز شهرک سازی ها را متوقف نکرده، شناسایی اسرائیل 

را تعلیق کند. یکی از مفاد مهم دیگر بیانیه مردود دانستن شناسایی اسرائیل به عنوان کشور یهودی 

بود که با واکنش های گوناگونی هم همراه بود.«

هرچند اقدام محمود عباس در تعلیق اسلو و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی اقدامی 

مهم است، اما باید توجه داشت که مشروعیت ساف و مذاکرات دهه های گذشته جریان سازشگر 

به رهبری محمود عباس به این پیمان وابسته است. به نظر می رسد محمود عباس اکنون خود را در 

آستانه قربانی شدن پس از ۲5 سال می بیند. لذا وی در ماه های اخیر تالش های زیادی برای تشدید 

فشار بر صهیونیست ها و آمریکایی ها داشته و سعی کرده است با اقداماتی سعی کند فرآیند قربانی 

شدن خود را متوقف سازد. برگزاری کنگره هفتم فتح، موافقت با تشکیل دولت وحدت ملی، دیدار 

نماینده تشکیالت با سید حسن نصراهلل و بیانیه اجالس اخیر ساف برخی از اقدامات محمود عباس 

برای زنده نگه داشتن خود در عرصه سیاسی فلسطین است.
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هر چند محمود عباس سعی دارد با تهدید، خود را بر منصب قدرت نگه دارد و حتی 

تالش زیادی برای تحقق آشتی ملی با حماس نمود اما گویا وی دیر یا زود )در صورت عدم تغییر 
وضعیت میدانی فلسطین( باید جای خود را به یک شخص مقتدر و با اراده تر بدهد.3

1-4. مســجداالقصی، ســنگ محــک قــدرت جریان هــای فلســطینی و 
حامیــان واقعــی قــدس

۲3 تیرماه )14 جوالی( سه جوان فلسطینی با انجام عملیات استشهادی در صحن  مسجداالقصی 

و به هالکت رساندن دو سرباز صهیونیست، بار دیگر توجهات را به مسجداالقصی جلب کردند. 

اصلی ترین واکنش و ابتکار عمل از سوی تل آویو رخ داد. رژیم صهیونیستی برای نخستین بار از 

زمان جنگ شش روزه )که قدس را به مناطق اشغالی خود افزود( درب های مسجداالقصی را به 

روی مسلمانان بست؛ امری که علی رغم انتفاضه ها و تنش های پیشین، به مدت چند روز، هرگز 

رخ نداده بود. هرچند دو هفته مقاومت، صهیونیست ها را مجبور به عقب نشینی کرد.

دومین اتفاق مهم برای مسجداالقصی در عصر روز 15 آذر رخ داد زمانی که ترامپ در 

سخنانی ضمن آنکه قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کرد، دستور انتقال سفارت به قدس 

را هم صادر نمود. این تصمیم ترامپ باعث شد تا فلسطین پس از مدت ها نه به مسئله نخست جهان 

اسالم، بلکه به موضوع اول موضع گیری و تبادل بحث کشورهای غیر اسالمی و مجامع بین المللی 

تبدیل شود.

3. محمد محسن فایضی، »تصمیم ساف برای تعلیق »اسلو«؛ صوری یا واقعی؟«، اندیشکده راهبردی تبیین، 
منتشرشده در تاریخ 1۰ بهمن 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:

 http://tabyincenter.ir/23893
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سال 96 برای قدس، سالی بسیار حیاتی و سرنوشت ساز بود. قدس شریف در این سال 

حامیان واقعی اش را شناخت. تحوالت بار دیگر نشان داد که جریان های مقاومت همچون حماس 

با بهره گیری از بدنه اجتماعی حامی مسجداالقصی توانایی اثرگذاری باالیی دارند. اقدامات برخی 

کشورهای عربی چون سعودی در قبال چالش قدس و انتقال سفارت آمریکا به این شهر، از نکات 

قابل توجه سال 96 بود.
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2. سیاست خارجی
2-1. تحریم های جدید آمریکا علیه مقاومت فلسطین

در سال اخیر آمریکا و جبهه ضد مقاومت در منطقه، در حال اجرای سناریوی گام به گام 

به منظور مهار بازوهای این محور و ابزارهای عملیاتی و نفوذ انقالب اسالمی در منطقه بود. تشدید 

و تصویب تحریم ها  علیه حماس، جهاد اسالمی، حزب اهلل، عصائب اهل حق، النجبا و… از سوی 

آمریکا در کنار  تروریست نامیدن حزب اهلل لبنان و حماس از سوی کشورهای عربی باالخص 

عربستان سعودی نمونه ای آشکاری از طرح گفته شده است.

در روزهای پایانی بهمن ماه دو گام در تکمیل پازل تحریمی علیه حماس و مقاومت 

نام  دادن  قرار  با  را وزارت خارجه آمریکا  نخست  برداشته شد. گام  از سوی آمریکا  فلسطین 

اسماعیل هنیه در لیست تروریسم خارجی برداشت. گام دوم را هم کنگره برداشت که با تصویب 

قانون جدید تحریمی علیه حماس همراه بود. پیش از این در سال ۲۰17 یک پیش نویس به 

تصویب کنگره آمریکا رسیده بود که با هدف تحریم حامیان خارجی حماس و جهاد اسالمی 

تدوین شده بود. سه بسته تحریمی نام برده شده به خوبی نشان می دهد که آمریکا سناریوی جدیدی 

را علیه حماس در قالب تحریم آغاز کرده است. ضمن بررسی تحریم های جدید علیه حماس و 

مقاومت فلسطین به چرایی و پیامدهای سناریوی جدید آمریکایی ها علیه مقاومت فلسطین پرداخته 
خواهد شد.4

4. محمد محسن فایضی، »آمریکا و حماس؛ تحریم  برای »معامله قرن««، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده 
در تاریخ 6 اسفند 1396، قابل بازیابی در پیوند

 http://tabyincenter.ir/24594
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افزودن نام اسماعیل هنیه به لیست تروریسم خارجی )E.O. 13۲۲4( جدیدترین تحریم 

علیه حماس بود. وزارت امور خارجه آمریکا در روز چهارشنبه 11 بهمن 1396 در بیانیه ای اعالم 

کرد اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را در فهرست سیاه تروریست ها قرار داده 

است

پیش  است.   354۲.H.R تحریم  نویس  پیش  اخیر تصویب  اقدامات سال  از  دیگر  یکی 

نویس تحریم علیه حماس در ۲6 بهمن 1396 از سوی کنگره آمریکا تصویب شد. نقض قوانین 

بین المللی از سوی حماس به منظور استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی عنوان این تحریم 

جدید عنوان شده است. این پیش نویس که با حمایت قاطع کنگره تصویب شده است ادعاهایی 

در خصوص استفاده از نیروهای انسانی در جنگ ها، بازداشت های وسیع در سال ۲۰۰7، استفاده از 

مدارس، مساجد و بیمارستان ها برای مقاصد نظامی علیه حماس مطرح کرده است. در بخش هایی 

از این پیش نویس ادعا شده است حماس از کودکان برای ایجاد شبکه های تونلی بین نوار غزه و 

مصر استفاده می کند. ادعایی که به خوبی نشان می دهد یکی از اهداف تحریم می تواند فضاسازی 

با  توأم  غزه  نوار  در  مساجد  و  مدارس  بیمارستان ها،  تونل ها،  به  جدید  برای حمالتی  رسانه ای 

غیرانسانی نشان دادن حماس باشد.

قانون گذار  را چهار   ۲71۲.H.R تحریم  نگاشته شد.  تحریمی در خردادماه  بسته  سومین 

مجلس نمایندگان آمریکا 6 خرداد )۲7 می( طرحی را معرفی کرده اند که خواستار تحریم این 

موارد است: »اشخاص، سازمان ها و دولت هایی است که به حماس و جهاد اسالمی فلسطین یا 

وابستگان آن ها کمک می کنند.« طرح »قانون ممانعت از حمایت بین المللی تروریسم فلسطینی 

در سال ۲۰17« از شمولیت و دایره گسترده ای در خصوص حامیان »تروریسم فلسطینی« و نوع 

حمایت ها برخوردار است. تفکیک نهادها و اشخاص از دولت های حامی مقاومت فلسطین و تأکید 
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فراوان بر ممانعت از حمایت های مالی و همچنین ایجاد سازوکار قانونی برای شناسایی کشورهایی 

که از سیستم اقتصادی آنان برای حمایت از مقاومت فلسطینی استفاده یا پول شویی می شود، همگی 

نشان دهنده آن است که این طرح به دنبال تشدید فشار بر گروه های فلسطینی مستقر در نوار غزه 

و جدا کردن بسیاری از حامیان آنان در جهان عرب است.

2-2. روابط حماس با ایران و محور مقاومت

در طول سال 96، باالخص در شش ماه دوم روابط حماس با ایران و حزب اهلل رو به بهبود 

بوده است. تحوالت مهرماه در این میان یک نقطه عطف است. شروع این روند به سفر هیاتی از 

حماس به تهران بر می گردد. روز جمعه ۲8 مهرماه هیاتی از جنبش حماس وارد تهران شد. اعضای 

هیأت عالی رتبه جنبش حماس به ریاست صالح العاروری نائب رئیس این جنبش عبارت بودند از: 

عزت رشق، محمد نصر، اسامه حمدان، زاهر جبارین و سامی ابوزهری. سفر هیات حماس به تهران 

به این دلیل حائز اهمیت است که پس از آغاز توافق دولت وحدت ملی میان حماس و فتح انجام 

می شود. کابینه امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی پس از اعالم توافق ملی میان حماس و فتح، برای 

تعامل با دولت توافق ملی فلسطین چندین شرط گذاشت که از جمله آن ها خلع سالح حماس، به 

رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی، قطع روابط با ایران، آزاد کردن اسرای رژیم اشغال گر در 

دست مقاومت و در اختیار گرفتن کامل امنیت غزه توسط تشکیالت خودگردان بود. این خواسته 

با واکنش سریع حماس و حتی فتح مواجهه شد؛ اما سفر هیات حماس به تهران واکنشی عملی 

به خواسته صهیونیست ها بود، اقدامی که قطعًا خوشایند دیگر طرف آشتی یعنی فتح و همچنین 

دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مصر نبود. لذا نقطه عطف نامیدن این سفر با توجه 

به همراهی العاروری معاون هنیه در راس این هیات چندان بی راه نیست. العاروری شخصیتی است 
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که به دلیل سابقه امنیتی و نظامی اش و فرماندهی برخی عملیات های نظامی در کرانه باختری مثل 

ربایش سه صهیونیست پیش از جنگ 51 روزه، بسیار مورد توجه صهیونیست هاست و از وی تعبیر 
به رهبر نظامی حماس در کرانه باختری می شود.5

اکنون که روابط ایران و حزب اهلل با جنبش مقاومت فلسطین، حماس در حال بهبود و 

ترمیم است، الزم است برای تحکیم این روابط مراقبت هایی انجام شود. لزوم فهم تحوالت منطقه ای 

و جایابی نقش حماس در این تحوالت، فهم زبان و تکنیک های جدید حماس؛ از سند سیاسی جدید 

تا دولت آشتی ملی و تفهیم صحیح وضعیت حماس و نوار غزه به جامعه داخلی ایران و همچنین 

عبرت گیری حماس از گذشته ی خود و عدم ورود به اختالفات میان کشورهای اسالمی و عربی 

و یا اختالفات داخلی کشورها و یا اختالفات قومی و مذهبی، مؤلفه هایی است که به باور نگارنده 

کمک شایانی به تحکیم روابط ایران و جریان مقاومت فلسطین خواهد نمود.

5. محمد محسن فایضی، »الزاماتی در مراقبت از روابط ایران و حماس«، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده 
در تاریخ 17 آبان 1396، قابل بازیابی در پیوند

 http://tabyincenter.ir/21901
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3. دورنمای سال 97

سال 97، برای فلسطین سرنوشت سازی خواهد بود. شاید بتوان عمده ی سال 97 در فلسطین 

را معطوف به انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف در فصل اول سال دانست. وعده ای که ترامپ 

داده است، اگر محقق شود احتماالً شاهد سالی پرتنش و جنجالی خواهد شد.

آینده سیاسی محمود عباس یکی دیگر از مؤلفه های بسیار مهم فرآیند سیاسی فلسطین 

در سال 97 خواهد بود. محمود عباس در سال 96 با برخی اقدامات صوری، سعی کرد با امتیاز 

گیری از صهیونیست ها مشروعیت و مقبولیت خود را در کرانه باختری بازسازی نماید. ئشایعات 

در خصوص بیماری این پیرمرد 8۲ ساله در کنار نارضایتی بسیاری از صهیونیست ها از عملکرد 

وی باالخص در حوزه های امنیتی و ناتوانی نیروهایش در مهار انتفاضه جوانان در کرانه باختری، 

تشکیالت  بر  عباس  محمود  حکومت  سال  آخرین  امسال  آنکه  خصوص  در  را  گمانه زنی ها 

عباس  محمود  بدون  باختری  آینده کرانه  اما  می سازد.  نزدیک  واقعیت  به  را  باشد  خودگردان 

و گزینه های احتمالی جانشینی وی بسیار مبهم است. باید منتظر بود و نگریست که آیا کرانه 

باختری در سال 97 با چالش جنگ قدرت هم روبرو خواهد شد؟

قدرت گیری گروه نزدیک به طیف نظامی حماس و بهبود روابط این جنبش با تهران، 

حزب اهلل و محور مقاومت در کنار پیشرفت های نظامی حماس توأم با وضعیت انفجاری نوار غزه به 

دلیل بحران های انسانی و اقتصادی این سؤال را ایجاد می نماید که آیا در سال 97 شاهد آغاز جنگ 

چهارم علیه غزه از سوی صهیونیست ها برای مهار قدرت حماس خواهیم بود؟ به نظر می رسد این 

امکان در سال 97 افزایش خواهد یافت.
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عراق

مقدمه

با  کشور  این  ارضی  تمامیت  سو  یک  از  بود.  پرچالشی  سال  عراق،  برای   1396 سال 

آزادسازی مناطق اشغالی توسط داعش، تامین شد و از سوی دیگر با برگزاری همه پرسی استقالل 

اقلیم کردستان عراق، تمامیت ارضی آن تهدید شد. از سوی دیگر، دورخیز گروه های سیاسی 

برای انتخابات پارلمانی که بناست اردیبهشت ماه 1397 برگزار شود نیز به شور سیاست در عراق 

96 افزود. آن چه در ادامه می آید، ضمن بررسی رویدادها و روندهای مهم، در پی ارائه دورنمایی 

اجمالی از عراق 97 است.
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1. تحوالت داخلی 
1-1. همه پرسی استقالل اقلیم و تحوالت کرکوک

با هجوم داعش به عراق در سال ۲۰14 و اشغال برخی مناطق این کشور، کردها مورد 

تهدید جدی قرار گرفتند. برخی شهرهای کردی خارج از اقلیم هم چون سنجار در شمال استان نینوا 

از سوی داعش اشغال شد. این اتفاق برای برخی مناطق درون اقلیم هم رخ داد. پیشمرگه که عمال 

ارتش کردی اقلیم است، غافل گیر شده و با شکست های سختی روبرو شد به گونه ای که بعضا با 

فرار از صحنه نبرد، به لحاظ روانی کردها را ناامید ساخت. کمک های سریع جمهوری اسالمی 

ایران توانست کردها را از خطر داعش حفظ کند. به گفته ی بارزانی، ایران اولین کشوری بود که 

به ندای کمک خواهی کردها پاسخ داد. اما هرچقدر که بارزانی بیشتر از تهدید داعش رها می شد، 

بیشتر به فرصت ناشی از حضور داعش در عراق پی برده و از آن بهره برداری می کرد. بر همین 

اساس، بارزانی فریاد استقالل طلبی را دقیقا در همان سال نخست حضور داعش در عراق دوباره 

سرداد. »عراق به عقب باز نمی گردد« جمله کلیدی بارزانی بود که به همراه برادرزاده اش نیچروان 

که نخست وزیر اقلیم است، تکرار می کردند. در نهایت با توافق حزب دموکرات و اتحادیه میهنی 

و همراهی برخی گروه های دیگر و در حالی که پارلمان عراق همچنان با فشار بارزانی تعطیل 

بود، بنا شد همه پرسی استقالل اقلیم کردستان در ۲5 سپتامبر ۲۰17 برابر با سوم مهرماه 1396 در 

اقلیم و مناطق مورد مناقشه با بغداد از جمله کرکوک برگزار شود. این تصمیم با واکنش بازیگران 

بسیاری در سطوح داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای و البته با شدت های مختلف، روبرو شد. هرچقدر 

که زمان گذشت، مخالفت های داخلی در اقلیم هم بیشتر شد. در نهایت اما با لجاجت بارزانی، 

همه پرسی در موعد مقرر برگزار شد و طبق برآوردها، گزینه استقالل با اقبال باالیی روبرو شد.
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اما بیست روز بعد با عملیات ارتش عراق و حشد الشعبی در شهر کرکوک، عمال حباب 

توهم بارزانی از میان رفت و حاکمیت عراق بر آن چه اقلیم آن را دستاورد می خواند، اِعمال شد 

تا داشته های بارزانی دوباره به آرزو تبدیل شود. واقعیت این است که بازیابی حاکمیت عراق بر 

کرکوک را باید نقطه ی عطفی در معادالت بغداد- اربیل دانست به گونه ای که نه تنها همه پرسی و 

نتایجش را بی خاصیت کرد که حتی مرزهای اقلیم را که پس از سال ۲۰14 برخالف قانون اساسی 

تا کرکوک توسعه یافته بود، به مرزهای ۲۰۰3 تقلیل داد. با این اقدام، عمال اقتدار دولت اقلیم از 

میان رفت، بارزانی از قدرت کناره گیری کرد، محدودیت هایی در حوزه فرودگاهی، اقتصادی، 

گذرگاه های مرزی و ... بر اقلیم اِعمال شد. العبادی ُمصر است که کردها اقتدار و حاکمیت بغداد 

را عمیقا بپذیرند. پارلمان عراق، سهم 1۲ درصدی از بودجه سال ۲۰18 را برای اقلیم تصویب کرده 
و این امر بر حجم مشکالت اربیل و بغداد افزوده است.6

1-2. انشعاب »حکمت« از مجلس اعالی اسالمی

سیدعمار حکیم، رئیس این جریان طی کنفرانسی از تشکیل جنبشی جدید با رویکردهایی 

جدید خبر داد؛ »جنبش حکمت ملی«. این در حالی بود که حمید معله سخنگوی مجلس اعالی 

6. . برای مطالعه بیشتر در خصوص تحوالت اقلیم کردستان عراق، نک:
گروه منطقه ای اندیشکده راهبردی تبیین، »همه پرسی استقالل کردستان عراق؛ بازیگران، مطلوبیت ها و 

پیامدها«، اندیشکده راهبردی تبیین، ۲8 شهریور 1396، قابل بازیابی در؛ 
http://tabyincenter.ir/21063

سعید ساسانیان، »پرونده کرکوک؛ چرا باید طرحی نو در انداخت؟«، اندیشکده راهبردی تبیین، 14 آبان 
1396، قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/21801
محمدرضا عرب، »بررسی پیشنهاد آیت اهلل سیستانی برای حل مسئله کردستان با تمرکز بر قانون اساسی 

عراق«، اندیشکده راهبردی تبیین، 1۰ آبان 1396، قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/21750
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اسالمی عراق، یک روز قبل از این کنفرانس تاکید کرده بود که عمار حکیم به هیچ وجه قصد 

خروج از این مجلس را ندارد!حکیم اگرچه از خروج از مجلس اعال چیزی نگفت اما معنای صریح 

اعالم جنبش جدید، جدایی او از مجلس اعال و به نوعی انشعاب از آن است؛ خروجی که محدود 

به او نشده و طیفی از مجلس را هم شامل شده است. حکیم در سیاست داخلی و خارجی و نحوه 
مدیریت مجلس اعال، با برخی اعضای این مجلس اختالف نظر داشت.7

1-3. دو فوت مهم

در سال 96، جالل طالبانی رئیس جمهور سابق عراق و رئیس اتحادیه میهنی کردستان 

این کشور فوت شد. طالبانی یا همان »مام جالل«، به دلیل ویژگی های شخصیتی خود، همواره به 

عنوان حلقه وصلی میان کردها و بغداد عمل می کرد. با مرگ او، رقابت های دو جناح در اتحادیه 

برجسته تر شد. رقابت و اختالف میان یک جناح به رهبری کوسرت رسول علی و جناح دیگر به 

رهبری هیرو ابراهیم احمد، در ماجرای بازپس گیری کرکوک توسط ارتش عراق، بسیار شدید 

شد. با مرگ طالبانی، اتحادیه در مقابل حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی ضعیف  تر شد 

اگرچه شکست بارزانی در فرایند همه پرسی، توازن قوا را میان آن ها برقرار ساخت. نوشیروان 

مصطفی یار قدیمی جالل طالبانی در اتحادیه میهنی که چند سال قبل، با خروج از اتحادیه، جنبش 

گوران )تغییر( را ایجاد کرده بود نیز در سال 96 فوت شد. جنبش تغییر از جمله اصلی ترین 

مخالفان موعد مقرر برای برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم بود.

7. . سعید ساسانیان، »چرا عمار حکیم از مجلس اعالی اسالمی عراق جدا شد؟«، اندیشکده راهبردی تبیین، 8 
مرداد 1396، قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/20276
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1-4. تکاپوی انتخاباتی

با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی که بناست اردیبهشت ماه 1397 برگزار شود، تالش 

گروه ها و جریان های سیاسی برای حضور پرقدرت در آن، طی ماه های پایانی سال 96 افزایش 

یافت. تا کنون گروه های زیر برای حضور در انتخابات اعالم موجودیت کرده اند؛

پیمان فتح به رهبری هادی العامری و سازمان بدر، ریاست ائتالفی متشکل از عصائب اهل 

حق، کتائب حزب اهلل، مستقلون)حسین شهرستانی وزیر سابق نفت(، مجلس اعلی، جنداالمام و 

چند گروه دیگر را به عنوان فهرست حشد نمایندگی می کند. نوری مالکی با ائتالف دولت قانون 

خواهد آمد و حزب الدعوه )دعاة االسالم(- تشکیالت عراق به ریاست خضیر الخزاعی و جریان 

الوسط به رهبری موفق الربیعی در کنار او خواهند بود. العبادی و احزاب هم پیمان با او در لیست 

نصر جای گرفته اند. مقتدی پس از  منحل کردن االحرار و تشکیل جریان سیاسی جدید خود با 

عنوان االستقامه، با پیمان سائرون نحو االصالح وارد کارزار انتخابات شد. صدر این بار با احزاب و 

گروه های غیر اسالمی و مدنی مشارکت کرده و حزب کمونیست هم در پیمان سائرون حضور 

دارد. عمار حکیم نیز با پیمان حکمت وارد انتخابات شد. اما در میان اهل سنت ائتالف میان سلیم 

الجبوری، ایاد عالوی و صالح المطلگ برجسته ترین رویداد انتخاباتی دیشب احزاب سنی بود. 

هنوز گفتگوها برای سرلیستی این پیمان آغاز نشده است.

اسامه النجیفی رییس سابق پارلمان با پیمان التضامن )همبستگی( خواهد آمد. گفته میشود 

سلمان الجمیلی و طالل الزوبعی هم در کنار او خواهند بود. وضعیت افراد جنجالی مانند خمیس 

الخنجر  میلیاردر عراقی و رافع عیساوی وزیر فراری اقتصاد هم مشخص نیست. همچنانکه اوضاع 

دیگر گروه های سنی نیز روشن نشده اما به نظر می رسد که واضح شدن اوضاع در جبهه مالکی 
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و به خصوص العبادی تا حدودی بر آینده احزاب سنی موثر خواهد بود زیرا بخشی از بدنه آنها 

توسط این دو جذب خواهند شد.

احزاب کردی در این دوره وضعیت قابل توجهی دارند. حزب دمکرات و اتحادیه میهنی 

در  و  اند  داده  پیمان  تشکیل یک  اسالمی  و جماعت  تغییر  ورود خواهند کرد.  هر یک جدا 

کرکوک و مناطق مورد منازعه، حزب سیاسی برهم صالح یعنی ائتالف برای دمکراسی و عدالت 

نیز به این دو پیوسته است. بعید نیست در سایر مناطق کردنشین نیز این سه حزب در کنار هم 

قرار بگیرند.

ائتالف لیست ها با یک دیگر نیز از جمله مواردی است که ممکن است رخ دهد. پیش از 

این، فتح و حکمت به رهبری العامری و حکیم با نصر به رهبری العبادی ائتالف کردند اما پس از 
چند روز، از آن جدا شدند. ائتالف لیست ها هنوز به یک ثبات قطعی نرسیده است.8

1-5. پایان خالفت خودخوانده داعش

عملیات آزادسازی موصل به عنوان دومین شهر پر جمعیت عراق و مرکز خالفت داعش 

در این کشور، از اهمیت باالیی برخوردار بود. در واقع، بازیگران بسیاری خود را در معادالت این 

شهر ذی نفوذ می دانستند. کردها، ترکیه، اهل سنت، داعش، ارتش عراق، حشد الشعبی، عربستان و 

آمریکا بازیگرانی بودند که هر یک به نوعی در پرونده موصل، وارد شده و با اهداف متفاوت به 

8. . سیدرضا قزوینی غرابی، »آرایش سیاسی عراق پس از داعش؛ مولفه ها و جهت گیری ها«، اندیشکده 
راهبردی تبیین، ۲4 مهر 1396، قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/21475
سیدرضا قزوینی غرابی، »پنجشنبه انتخاباتی و داغ عراق«، کانال تلگرامی تحریر، قابل بازیابی در؛

 https://t.me/tahrearcom/1118
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آن می نگریستند تا جایی که حتی این گمانه که آزادی موصل و پایان داعش در عراق می تواند 

زمینه ساز آغاز فرایندهای تجزیه طلبانه باشد، به صورت جدی مطرح بود.9 با این وجود، موصل در 

سال 96 از اشغال داعش آزاد شد. عالوه بر این، برخی از نقاط مرزی عراق با سوریه نیز پاکسازی 

شد و در نهایت  حیدر العبادی به صورت رسمی، پایان خالفت خودخوانده داعش در عراق را اعالم 

کرد تا عراق وارد مرحله جدیدی شود.

9. . سعید ساسانیان، »آزادسازی موصل؛ گام نهایی در مبارزه با داعش یا آغاز تجزیه عراق؟«، اندیشکده 
راهبردی تبیین، تیرماه 1395، قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/10746
http://tabyincenter.ir/10749
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2. تحوالت خارجی
2-1. عربستان و عراق

عربستان تالش خود را برای همراه سازی عراق در دو سطح پیگیری می کند؛ دولت عراق 

سفر  است.  بوده  ریاض  کار  دستور  در  سطح  دو  هر  اخیر،  ماه های  طی  عراقی.  جریان های  و 

مقتدی صدر، رهبر جریان صدری عراق به عربستان که بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، 

شاخص ترین اقدام عربستان برای همراه سازی یک بازیگر شیعه ی مهم و البته کمی واگرا از ایران 

به خود بود. مقتدی صدر پس از سفر به عربستان، در مصاحبه ای با روزنامه الشرق االوسط، بیان 

می کند که دیدار حیدرالعبادی از عربستان در چارچوب روابط بین دو دولت است اما حضور من 

در عربستان بیانگر ارتباط بین دو ملت است. مقتدی صدر در این مصاحبه همچنین عربستان را 

پدری برای همه اعراب خوانده و بر ضرورت تنش زدایی با عربستان و بازگشت عراق به دامن 

کشورهای عربی تاکید می کند.1۰ عربستان البته به دنبال ارتباط گیری با عمار حکیم نیز هست و 

با توجه به رویکرد جدید حکیم که با تاسیس جنبش حکمت ملی عیان شد چندان دور از انتظار 

نیست اگر او هم به عربستان سفر کند. آن گونه که سخنگوی جریان صدر گفته است، بن سلمان 

در دیدار با مقتدی صدر به برخی اشتباهات ریاض در عراق اعتراف کرده است! عربستان سعی 

دارد تا عمال به زمین بازی ایران در عراق وارد شود.

در سطح دولتی نیز ریاض و بغداد طی ماه های اخیر سعی کرده اند تا روابطی نزدیک تر را 

به نمایش بگذارند. دولت عراق که حاال خود را رها از بحران امنیتی ناشی از داعش می بیند، در 

10. . Asharq Al Awsat, “Moqtada al-Sadr: We don’t Want Two Armies in Iraq”, 
August 11, 2017, Available at:  https://english.aawsat.com/saed-alabyadh/
interviews/moqtada-al-sadr-dont-want-two-armies-iraq



سالنامه تبیین - منطقه در سال 1396، روندها و رویدادها

۲8

پی الگوی رفتاری متفاوت تری در روابط خارجی است. تحکیم روابط با کشورهای عربی11 یکی 

از مواردی است که بارها توسط مسئوالن عراقی مطرح شده است. سفر حیدر العبادی و وزیر 

نفت عراق به عربستان و سفر وزرای خارجه و نفت عربستان به عراق طی ماه های اخیر، از جمله 

مهم ترین اقدامات دو کشور برای تحکیم روابط با یک دیگر بوده است. محور اصلی هم گرایی 

این دو نیز عمدتا مسائل تجاری بوده به گونه ای که عربستان سعودی اعالم کرده است کمیسیون 

مشترکی برای هماهنگی در امور تجاری بین این کشور و عراق تشکیل خواهد شد.

ایجاد کنسولگری عربستان در  اقتصادی دو کشور، طرح  ارشد سیاسی و  سفر مقامات 

نجف، گشایش گذرگاه مرزی »عرعر« پس از ۲6 سال میان عراق و عربستان، ارسال دعوت نامه 

رسمی به رهبران و مقامات شیعی عراق برای سفر به ریاض و پیشنهاد حمایت مالی عربستان 

به عراق برای بازسازی شهرهای جنگ زده، همه ی این مسائل بیانگر تالش ریاض برای توسعه 
روابط با بغداد است و نشان می دهد که عربستان در جستجوی جای پای محکم در عراق است.1۲

2-2. کنفرانس بازسازی عراق در کویت

و  این گروه  میان  و جنگ  داعش  تروریستی  توسط گروه  عراق  از  بخش هایی  اشغال 

نیروهای امنیتی و نظامی این کشور برای بازپس گیری مناطق اشغالی، خسارت های فراوانی را به 

عراق وارد آورد به نحوی که بسیاری از زیرساخت های حیاتی این کشور از بین رفت. حال پس 

11. . مضاوي الرشید. »هل یجري اإلعداد لمصالحة سعودیة-عراقیة حقیقیة؟«. مرکز کارنیغي للشرق األوسط. 
31 آگوست ۲۰17. قابل بازیابی در: 

7۲96۲/http://carnegie-mec.org/diwan
  . سیدسعید صادقی. »نگاه احزاب و جریان های عراقی به عربستان در شرایط جدید«. اندیشکده راهبردی.12
تبیین. 6 شهریور 1396. قابل بازیابی در:
http://tabyincenter.ir/20755
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از بیرون راندن داعش از عراق، این کشور نیازمند بازسازی و بازآوری پروژه های راهبردی شده 

است تا بتواند دوباره در مسیر پیشرفت حرکت کند. کنفرانس بخشندگان حدود دو ماه پس از 

اعالن بغداد درباره رهایی از داعش، به ریاست اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و 

دولت های عراق و کویت برگزار شد. به گزارش وبگاه »السومریه« در این کنفرانس 7۰ سازمان 

و 185۰ شرکت از 7۰ دولت مشارکت کرده اند. بغداد اعالم کرده  است حجم خرابی ها و مبالغی 

که باید برای زیرساخت ها، خدمات اساسی، ساخت مسکن، شبکه ی آب رسانی و برق مصرف شود 

حدود 1۰۰ ملیارد دالر است. کمیته ی ملی سرمایه گذاری عراق )NIC( قبل از برگزاری کنفرانس 

بخشندگان، فهرست پروژه های مهم مورد نیاز عراق را منتشر کرد. در این فهرست، 41 پروژه ی 

راهبردی و 1۰6 پروه با مقیاس متوسط معرفی شده است که 86 پروژه  ی کشاورزی در مقیاس 

متوسط، 18 پروژه نفت و گاز و 16 پروژه حمل و نقل در بخش راهبردی را شامل می شود. با توجه 

به اینکه تعداد و اهمیت پروژه های اعالم شده از سوی بغداد زیاد است، کشورها تالش می کنند 

ضمن سرمایه گذاری و کسب سود اقتصادی، میزان نفوذ سیاسی خود را در این کشور افزایش 

دهند.13 با این وجود، در این کنفرانس، دولت عراق تنها به یک سوم از آن  چه می  خواست دست 

یافت تا هم چنان به سرمایه گذاری خارجی، وام و اعانه نیازمند بماند.

  محمدرضا عرب، »کنفرانس بازسازی عراق؛ سرمایه گذاری یا موازنه  قدرت؟«، اندیشکده . .13
راهبردی تبیین، 28 بهمن 1396، قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/24424
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2-3. حضور نظامی آمریکا در عراق

ایاالت متحده آمریکا تالش می کند نیروهای نظامی خود را در قالب ماموریت آموزشی به 

عراق گسیل کند. این اقدام با هدف تثبیت موقعیت عراق در برابر داعش و گروه های تروریستی 

و جلوگیری از بازگشت و قدرت یابی آنان به این کشور اعالم شده است. اما نگاهی به حضور 

تاریخی آمریکا در عراق نشان می دهد اوال حمله ی نظامی به عراق و عدم توجه به مولفه های 

گفتمانی و فرهنگی، خود تبدیل به تشکیل و تقویت گروه های تروریستی در عراق شد. ثانیا 

نیروهای آمریکایی طی پیمان امنیتی که با بغداد منعقد کرده بودند در این کشور ماموریت نظامی 

و آموزشی را در کارنامه خود دارند اما نتیجه ی آن به طور کامل ناموفق بوده است. از طرفی هم 

به نظر می رسد حضور آموزشی نیروهای آمریکا در عراق، خود امری ثانوی است و تابع اهداف 

مهم تر ایاالت متحده در عراق است و حضور آموزشی نظامی به عنوان متغیری وابسته به اهداف 

عمل می کند. این اهداف شامل جلوگیری از شکل گیری نظم منطقه ای مخالف منافع آمریکا، 

تحدید نفوذ ایران در عراق، کاهش نقش الحشدالشعبی و غیره می شود. از طرفی هم ضمانتی برای 

آموزشی ماندن حضور آمریکا وجود ندارد.14 با این وجود، پارلمان عراق و برخی از گروه ها و 

جریان های سیاسی از دولت عراق خواسته اند تا جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از 

این کشور را ارائه کند. بر این اساس، آمریکا نمی تواند در عراق پایگاه نظامی داشته باشد. العبادی 

البته به دنبال حضور آموزشی نیروهای نظامی آمریکا در عراق است.

14. . محمدرضا عرب، »حضور نظامی دوباره آمریکا در عراق؛ بازخوانی گذشته، اهداف پیشرو«، اندیشکده 
راهبردی تبیین، 1۲ اسفند 1396، قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/24731
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3. دورنمای عراق در سال 1397

به نظر می رسد در سال 97، رویدادها و روندهای زیر در عراق قابل مشاهده باشد؛

تداوم مشکالت میان اربیل و بغداد؛ با توجه به نارضایتی تمامی احزاب کرد از سهمیه 1۲ 

درصدی اقلیم از بودجه، به نظر می رسد مشکالت میان اربیل و بغداد افزایش خواهد یافت. با این 

وجود، مقامات اربیل تالش خواهند کرد تا با استفاده از بازیگران خارجی، این مشکالت را سامان 

دهند.

رقابت  بر سر نخست وزیری؛ با توجه به شکاف هایی که میان احزاب و جریان های شیعی 

شکل گرفته، به نظر می رسد تعیین نخست وزیر در عراق، امری سهل الوصول نخواهد بود. با این 

نیز  پارلمانی  انتخابات  در  است.  نخست وزیری  برای  محتمل ترین گزینه  العبادی  حیدر  وجود، 

احتماال لیست فتح به رهبری هادی العامری، فراتر از انتظار ظاهر خواهد شد.

بازسازی عراق و حل  برای جذب کمک های خارجی جهت  دو، تالش  این  بر  عالوه 

مساله ی آوارگان دو محور مهمی خواهند بود که در دستور کار دولت آینده عراق قرار خواهد 

گرفت. در حوزه خارجی نیز به نظر می رسد روابط عربستان و عراق تقویت و تالش آمریکا برای 

مهار حشد الشعبی بیشتر خواهد شد. نشانه های کم آبی در عراق عیان تر می شود و احتماال در سال 

97 عراق برای حل این مساله، اقدامات جدی تری در حوزه کارکردی و سیاسی انجام خواهد داد.
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سوریه

مقدمه

 سال 1396 برای سوریه موفقیت های زیادی را همراه داشت. تحوالت میدانی و سیاسی به 

گونه ای طی شد که به طور عمده منافع دولت سوریه و همپیمانان او را تامین می کرد. نگارش پیش 

رو رویدادهای مهم سیاسی و میدانی سوریه را بررسی می کند و دورنمایی بسیار کلی از تحوالت 

آینده این کشور را ارائه می دهد.
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تحوالت میدانی
حمله موشکی آمریکا به الشعیرات

با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و گرایش او به ابزارهای سخت برای مقابله با 

دولت سوریه، استفاده آمریکا از حمله های نظامی بیشتر شد. در این راستا آمریکا با متهم کردن 

دولت سوریه مبنی بر استفاده از سالح های شیمیایی علیه غیرنظامیان سوری در خان شیخون، به 

پایگاه هوایی الشعیرات حمله ی موشکی کرد. به نظر می رسد انتخاب این پایگاه هوایی به این 

دلیل بوده است که یکی از مراکز فعال برای انجام عملیات ضد داعش در شرق سوریه و دیگر 
گروه های تروریستی در شمال این کشور محسوب می شده است.15

تسلیح کردهای YPG توسط آمریکا

آمریکا با هدف آزادسازی رقه از سیطره داعش، یگان های مدافع خلق کرد )YPG( که 

نیروهای دموکراتیک سوریه )SDF( محسوب مي شوند را تسلیح  گروه اصلی تشکیل دهنده ی 
کرد. این اقدام با اعتراض جدی ترکیه مواجه شد اما در نهایت خواسته ی آمریکا محقق شد.16

15  خبرگزاری تسنیم، »دلیل حمله شتابزده آمریکا به پایگاه الشعیرات چه بود؟«، 1396/1/18، قابل بازیابی 
در پیوند زیر:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/18/1372661/
16  خبرگزاری تسنیم، »تسلیح کردها، ضربه آمریکا به ترکیه/ مزد 6 سال همکاری اردوغان با غرب علیه 

سوریه چه می شود؟«، 1396/2/21، قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/02/21/1404042/
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آزادسازی عرسال و قلمون 

منطقه ی »جرود عرسال« و »قلمون« در مرزهای سوریه و لبنان منطقه ای تحت سیطره ی 

با عملیات مشترک ارتش سوریه و حزب اهلل  النصرة و داعش بود که  گروه تروریستی جبهة 

لبنان آزاد شد. این عملیات توانست شرق لبنان و غرب سوریه را از حضور گروه های تروریستی 
پاکسازی کند.17

خروج داعش از پایتخت خودخوانده رقه

با پیشروی نیروهای دموکراتیک سوریه )SDF( در شرق فرات، توافقی میان داعش و 

SDF که متشکل از گروه های کرد و عرب تحت حمایت آمریکا هستند، منعقد شد. طی این 

توافق داعش از رقه که آن را پایتخت خالفت جعلی خود می دانست خارج شد. عملیات آزادسازی 

رقه، با پشتیبانی آمریکا در 6 ژوئن ۲۰17 آغاز شد و پس از خروج داعش از این شهر، واشنگتن 

آن را به عنوان یک پیروزی بزرگ بر تروریسم قلمداد کرد18.

سیطره ارتش سوریه و متحدانش بر »دیرالزور«

استان دیرالزور در شرق سوریه، به دلیل هم مرزی با کشور عراق و نیز دارا بودن گذرگاه 

17  باشگاه خبرنگاران جوان، »عملیات مشترک حزب اهلل و ارتش سوریه در مرز لبنان برای آزادسازی 
القلمون و عرسال«، 1396/4/3۰، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.yjc.ir/fa/news/6172893/
18  خبرگزاری فارس، »پایان داعش در رقه سوریه، امروز یا فردا اعالم می شود«، ۲۲//1396/7، قابل بازیابی 

در پیوند زیر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960722000512
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مرزی ابوکمال دارای اهمیت راهبردی است19. دیرالزور آخرین منطقه  از شرق سوریه بود که 

تحت تصرف داعش قرار داشت. ارتش سوریه به کمک هم پیمانانش به ویژه جمهوری اسالمی 

ایران، با محاصره گروه تروریستی داعش در این منطقه و سیطره بر شهر البوکمال توانست خالفت 

خودخوانده گروه موسوم به دولت اسالمی در عراق و شام را پایان دهد. این اتفاق از سوی سردار 
قاسم سلیمانی پایان خالفت داعش اعالم شد.۲۰

آغاز عملیات آزادسازی ادلب

با آزادسازی مناطق شرقی سوریه از گروه های تروریستی، ارتش سوریه تمرکز خود را به 

مناطق شمالی این کشور که عمدتا تحت تصرف جبهة النصرة )هیئة تحریرالشام( در استان ادلب 

بود، معطوف کرد.۲1 از مهم ترین نتایج این عملیات آزادسازی فرودگاه ابوالضهور بود. آزادسازی 

این فرودگاه اوال پیشروی های آتی به سوی ادلب را آسان تر  نمود و ثانیا امنیت جنوب حلب و 
شمال استان حماه  را افزایش داد.۲۲

19  یوسف سیفی، »چرا دیرالزور برای محور مقاومت اهمیت راهبردی دارد؟«، 1396/6/8، اندیشکده 
راهبردی تبیین، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/20791
۲۰  خبرگزاری تسنیم، »پایان داعش/ خالفت خودخوانده؛ از خطبه موصل تا شکست بوکمال«، 1396/9/4، 

قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/04/1579688/

۲1  پایگاه تحلیلی خبری الوقت، »آغاز عملیات آزادسازی استان ادلب سوریه از گروه های تروریستی«، 
1396/11/2، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://alwaght.com/fa/News/122246/
۲۲  پایگاه تحوالت جهان اسالم، »سرانجام فرودگاه ابوظهور آزاد شد؛ اهمیت آزادسازی فرودگاه ابوظهور«، 

1396/1۰/3۰، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://iswnews.com/8302/



اندیشکده راهربدی تبیین

37

آغاز تجاوز ترکیه به عفرین

با اعالم دفتر روابط عمومی ائتالف ضد داعش مبنی بر تاسیس ارتش مرزبانی در مناطق 

با عملیات »شاخه  مناطق جنوبی خود  امنیت  تامین  برای  اعالم کرد  ترکیه  کردنشین سوریه، 

زیتون« به عفرین حمله خواهد کرد. هراس از سیطره کردها بر کل نوار مرزی جنوبی خود و 

همچنین اعمال فشار بر کردها از اهداف اعالمی ترکیه در حمله به عفرین بود.۲3 با گذشت زمان 

از عملیات شاخه ی زیتون و پیشروی کم ارتش ترکیه در این منطقه، نیروهای مردمی سوریه نیز 

برای مقابله با تجاوز ترکیه به عفرین ورود کردند.

شروع درگیری ها در غوطه ی شرقی دمشق

دمشق  شرقی  غوطه ی  در  آستانه  مذاکرات  نتیجه ی  در  ماهه   7 آتش بس  آنکه  از  پس 

برقرار شد، تروریست ها با حمله به »اداره مرکبات« آتش بس را نقض کردند. در پی این اقدام، 

دولت سوریه برای بازپس گیری این منطقه با تروریست ها درگیر شد و تصمیم گرفت حضور 

تروریست ها در غوطه شرقی را پایان دهد. غوطه ی شرقی گروه های تروریستی احرارالشام، جیش 

االسالم و فیلق الرحمان را در خود جای داده است. تسلط ارتش سوریه بر این منطقه می تواند امنیت 

دمشق را تقویت و بقای بشاراسد را تثبیت کند. با شروع عملیات پاکسازی، شورای امنیت جلسه 

تشکیل داد و به اتفاق آرا قطعنامه آتش بس یک ماهه در این منطقه صادر شد، اما به دلیل تعارض 
منافع این آتش بس بسیار سست خواهد بود.۲4

۲3  محمدرضا عرب، تاسیس ارتش مرزبانی در منطقه کردنشین سوریه؛ اهداف و پیامدها، اندیشکده راهبردی 
تبیین، 1396/11/11، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/23983/
۲4  اندیشکده راهبردی تبیین، »بی اعتنایی تروریست ها به قطعنامه در غوطه شرقی؛ نزاع برای بقا«، 

1396/1۲/9، قابل بازیابی در پیوند یرک
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تحوالت سیاسی

تحوالت سیاسی سوریه در سال 1396 بیشتر معطوف به مذاکرات و نشست هایی بوده است 

که بازیگران داخلی و بین المللی عهده دار برگزاری آن بوده اند تا مسیر آینده سیاسی در سوریه را 

تعیین کنند. مروری بر این تحوالت در ادامه می آید.

مذاکرات آستانه

مذاکرات آستانه پس از آزادسازی حلب و در دوره ی انتقال قدرت در آمریکا راهی را 

برای حل سیاسی بحران سوریه گشود. نشست آستانه در ابتدا در پایتخت قزاقستان با حضور هیئت 

نمایندگان ایران، روسیه، ترکیه و نماینده سازمان ملل، هیئت نمایندگی دولت سوریه به ریاست 

بشارالجعفری و هیئت اعزامی مخالفان اسد تشکیل شد. دوره های پنجم تا هشتم این مذاکرات در 

سال 1396 انجام شد.

در مذاکرات آستانه 5 که در 13 و 14 تیرماه 1396 برگزار شد، توافق بر سر مناطق کاهش 

تنش در منطقه ی غوطه ی شرقی و شمال حمص حاصل شد اما درباره نحوه ی برقراری آتش بس و 

اداره ی مناطق ادلب و درعا اختالف وجود داشت که به مذاکرات دور ششم موکول شد.

مذاکرات آستانه 6 با حضور نمایندگان برخی از گروه های معارض سوریه و هیئت هایی از 

کشورهای ترکیه، روسیه و ایران انجام شد. دست برتر متحدین در صحنه ی میدانی سوریه موجب 

تعدیل مواضع ترکیه و گروه های معارض شد و پیروزی چشم گیر مذاکرات را در پی داشت. 

http://tabyincenter.ir/24704/
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توافق طرف های مذاکره کننده بر تعیین مناطق کاهش تنش با نظارت ایران، روسیه و 

ترکیه با تاکید بر حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه مفاد اصلی 

بیانیه  پایانی مذاکرات را تشکیل می دهد. مهم ترین دستاوردی که این مذاکرات در پی داشت این 

بود که با برقراری آتش بس در شمال شوریه، ارتش توجه خود را معطوف به مناطق شرقی کرد 
و تا مرز دیرالزور پیشروی کرد.۲5

دور هفتم و هشتم مذاکرات آستانه هرچند نتیجه ی راهبردی و مهمی را در پی نداشت اما 

موضوع تبادل اسرا، نظارت بر  زندان ها و زندانیان، مسئله ی غوطه ی شرقی و تثبیت آتش بس از 

موارد مطرح شده در این مذاکرات بود.۲6 

نشست سوچی

نشست سوچی پس از دیدار سه جانبه روسای جمهور روسیه و ایران و ترکیه با هدف 

ایجاد یک کنگره سوری ـ سوری آغاز شد. مهم ترین نشست سوچی در دهم بهمن ماه 1396 

برگزار شد. این نشست با شعار »صلح برای سوریه« آغاز به کار کرد که در آن از گروه های 

مختلف سوری اعم از موافقین و معارضین دولت سوریه دعوت شده بودند، اما بسیاری از معارضین 

در این نشست حاضر نشدند. همچنین گروه های کرد نیز که بخش زیادی از خاک سوریه را در 

اختیار دارند در این نشست حضور نیافتند. حضور استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد در 

۲5  محمدرضا عرب، »مذاکرات آستانه روندها و دستاوردها«، اندیشکده راهبردی تبیین، 1396/7/1۰، قابل 
بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/21170
۲6  خبرگزاری ایسنا، »روز دوم نشست آستانه و انتظار برای تعیین تکلیف پرونده های مهم«، 1396/8/9، 

قابل بازیابی در پیوند زیر:
https://www.isna.ir/news/96080905376/
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مسئله ی سوریه و همچنین تحریم نشست از طرف آمریکا، انگلیس و فرانسه از دیگر مواردی است 

که پیرامون نشست سوچی قابل طرح است.

مذاکرات ژنو

دوره های پنجم تا هشتم مذاکرات ژنو نیز در سال 1396 با نظارت سازمان ملل متحد برگزار 

شد. محتوای دور پنجم مذاکرات پیرامون تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات، سازوکارهای 

تشکیل دولت و مبارزه با تروریسم بوده است.۲7 نکته ی حائز اهمیت در این دور از مذاکرات 

بود.  دولت سوریه  بر  فشار  با هدف  در سوریه  تروریست ها  تحرکات  تشدید  با  آن  هم زمانی 

نوبت ششم مذاکرات ژنو نیز در اردیبهشت ماه سال 1396 بدون پیشرفت خاصی به پایان رسید. 

به گفته ی ولید معلم وزیر خارجه سوریه، علت عدم پیشرفت مذاکرات، صادقانه فکر نکردن 

معارضان به کشورشان است.۲8 دوره های هفتم و هشتم مذاکرات ژنو نیز بی نتیجه پایان یافت. 

استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل علت شکست این مذاکرات را نظام سوریه دانست. 

معارضان درباره مذاکرات ژنو 8  اظهار داشتند که هدف از مذاکرات ژنو، تشکیل مرحله انتقال 

سیاسی و کنار رفتن بشار اسد از قدرت است. دولت سوریه نیز تفسیری که معارضان از مذاکرات 

ژنو ارائه داده اند را به طور کامل رد کردند. بنابراین این مذاکرات نیز بدون نتیجه ی قابل توجهی 

پایان یافت.۲9 

۲7  پارس تودی، »پایان مذاکرات ژنو 5 درباره سوریه«، 1396/1/11، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://parstoday.com/fa/europe_and_america-i65136
۲8  خبرگزاری فارس، »دور ششم مذاکرات ژنو درباره سوریه آغاز شد«، 1396/۲/۲6، قابل بازیابی در پیوند 

زیر:
http://www.farsnews.com/13960226000837

۲9  تابناک، »امروز؛ دور هشتم مذاکرات ژنو برای حل بحران سوریه«، 1396/9/7، قابل بازیابی در پیوند 
زیر:
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دور نهم مذاکرات سوریه، به دلیل مشکالت لجستیکی بر خالف 8 دوره قبلی در وین 

برگزار شد. موضوع این دوره نیز برگزاری انتخابات و گذار سیاسی بود.

نشست ریاض

در  معارضین  وحدت  و  اسد  بشار  حکومت  سرنگونی  هدف  با  نیز  ریاض  نشست هاي 

عربستان سعودی برگزار  شد. هادی البحره عضو هیئت سیاسی معارضین درباره دومین کنفرانس 

ریاض گفت:»ما امروز حداکثر توان خود را به کار گرفته ایم تا میان گروه های مختلف معارض 

و نیروهای مستقل و احزاب و سازمان های سیاسی به یک ائتالف فراگیر دست پیدا کرده و به 

صورت یکپارچه در ژنو حضور یابیم.«3۰ هرچند در نشست ریاض تالش شد اتحادی جامع از 

معارضین تشکیل شود تا در مذاکرات ژنو نیز اثرگذار باشد اما این هدف به طور کامل محقق نشد. 

ضمنا این نشست نتوانست در رقابت با نشست سوچی نقشی ایفا کند.

http://www.tabnak.ir/fa/news/750939/
  االعالم الحربی، »گفتگوی معارضین سوری در رایض برای انتخاب هیئت نمایندگی در ژنو«، 30
2017/11/22، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://iuvmonline.com/fa/18850
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دورنمای سال 1397
تضعیف جبهةالنصرة و پیشروی ارتش در ادلب

)جبهةالتحریر  احرارالشام  و  الزنکی  نورالدین  گروه های  با  جبهةالنصرة  شدن  درگیر  با 

سوریا( توان نظامی این گروه ها معطوف به خود می شود و این مسئله فضا را برای ارتش سوریه 

فراهم می کند تا بتواند در ادلب پیشروی کند.

غوطه ی شرقی

درگیری بین گروه های تروریستی و ارتش سوریه در غوطه ی شرقی آغاز شده است. به 

نظر می رسد با حمایت نظامی روسیه و نیز حجم حمالتی که علیه گروه های تروریستی صورت 

از وجود  این منطقه، غوطه ی شرقی  از  نظامیان  ارتش سوریه بر خروج غیر  تاکید  می گیرد و 

تروریست ها پاکسازی خواهد شد و بقایای آنان به مناطق شمالی سوریه انتقال داده خواهند شد.

شرق فرات

با تثبیت حضور کردها در شرق فرات، ایاالت متحده آمریکا تالش می کند امنیت این 

منطقه را به وسیله ی نیروهای محلی تامین کند و حکومت محلی را تشکیل دهد. آمریکا با هدف 

فدرالیزه کردن سوریه، به دنبال برگزاری انتخابات محلی و تغییر نظام سوریه اقدام خواهد کرد. 

آمریکا از نفوذ خود در این منطقه بهره می برد تا در مذاکرات سیاسی، قدرت چانه زنی بیشتری 

داشته باشد.
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عفرین

ترکیه با محاصره نوار مرزی عفرین عمال از تهدید گروههای کردی در امان مانده است. 

آنکارا با دفع تهدید کردها و سیطرهی ترکیه بر نوار مرزی عفرین، به تروریستهای جبهةالنصرة 

جهت انتقال افراد و سالح به مناطق غرب فرات کمک خواهد کرد و از طریق این گروهها 

فشارهای مد نظر خود را به دولت سوریه وارد کند. 
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لبنان

مقدمه

لبنان در سال 1396 تحوالت سیاسی مهمی را پشت سر گذاشت. تحوالت این کشور به 

دلیل همسایگی با فلسطین اشغالی و سوریه اهمیت فراوانی دارد. مهم ترین رویداد لبنان در سال 

گذشته اعالم استعفای سعد حریری نخست وزیر این کشور در عربستان سعودی بود. نگاهی کوتاه 

به تحوالت داخلی و خارجی این کشور و دورنمایی از سال 97 موضوع یادداشت حاضر را تشکیل 

می دهد.
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1. تحوالت داخلی
1-1. تصویب قانون جدید انتخابات

پارلمان لبنان قبل از اتمام دوره ی مسئولیت خود قانون جدید انتخابات را تصویب کرد. به 

موجب این قانون، تقسیم کرسی ها از ابتنا بر »اکثریت« به »نسبیت« تغییر یافت. قانون اکثریت 

بدون در نظر گرفتن نسبت جمعیتی طوائف مختلف، تمام کرسی ها را به حزبی اختصاص می داد 

که بیشترین رای را کسب کرده بود اما بر اساس قانون »نسبیت« اقلیت ها هم هرچند کوچک 

باشند سهمی از صندلی های مجلس را خواهند داشت و در تصمیم گیری سیاسی مشارکت خواهند 

کرد31. همچنین در این قانون تمدید دوره ی مسئولیت پارلمان تصویب و موعد انتخابات، 6 ماه مِی 
)16 اردیبهشت 1397( مقرر شد.3۲

1-2. پاکسازی مناطق جرود عرسال از تروریست ها

عرسال منطقه ای کوهستانی در رشته کوه های لبنان شرقی قرار دارد. اکثر جمعیت 35 

هزار نفری این منطقه اهل سنت هستند. بنابراین ورود حزب اهلل برای پاکسازی این منطقه باید 

با اجماع گروه های سیاسی در لبنان همراه می شد تا به سبب انتساب حزب اهلل به جریان شیعی و 

همچنین ُسنی بودن ساکنان عرسال، جنگ یا اختالف مذهبی در این کشور به وجود نیاید. واقع 

شدن این منطقه در مرز میان لبنان و سوریه، همسویی برخی از مردم و آوارگان با معارضان سوری 

و همچنین کوهستانی بودن آن، زمینه را برای ایجاد یک پناهگاه امن برای گروه های تکفیری به 

31. اندیشکده راهبردی تبیین، »قانون جدید انتخابات مجلس لبنان؛ به بار نشستن اراده سیاسی حزب اهلل«، 
1396/4/17، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/19916/
3۲. خبرگزاری فارس، »قانون جدید انتخابات لبنان تصویب شد«، 1396/3/27، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960327000222
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وجود آورده بود. سرانجام با وحدت نظر نسبی در لبنان برای پایان بخشیدن به تهدید گروه های 

تکفیری، حزب اهلل وارد عملیات شد. پس از گذشت چند روز از عملیات، گروه های تکفیری 
موافقت خود را برای خروج از این مناطق اعالم کردند و عرسال از تروریست ها پاکسازی شد.33

1-3. تحوالت صیدا

شهر صیدا در لبنان شاهد انفجاری بود که طبق اعالم منابع امنیتی این کشور، توسط عوامل 

سروریس جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( انجام شد. در جریان خودروی بمب گذاری شده 

در محله ی »البستان الکبیر« واقع در شهر صیدا »ابوحمزه حمدان« یکی از رهبران حماس مجروح 
شد.34

در اوایل سال 1396 نیز شهر صیدا در اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الحلوة شاهد درگیری 

بین نیروهای امنیتی فلسطینی اردوگاه با گروه تندرو موسوم به »بالل بدر« بود. بنا به اعالم منابع 

بیمارستانی این درگیری ها ۲ کشته و ۲1 زخمی بر جای گذاشت. عین الحلوه بزرگترین اردوگاه 
از میان 1۲ اردوگاه پناهجویان فلسطینی در لبنان است.35

33. حسین آجرلو، »دستاوردهای امنیتی و اجتماعی حزب اهلل لبنان از عملیات آزادسازی عرسال«، 
1396/5/22، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/20513/
34. خبرگزاری مهر، »یک منبع امنیتی لبنانی: انفجار صیدا کار موساد است«، 1396/10/30، قابل بازیابی در 

پیوند زیر:
https://www.mehrnews.com/news/4204265/
35. پارس تودی، »دو کشته در درگیری های اردوگاه عین الحلوة در لبنان«، 1396/1/20، قابل بازیابی در پیوند 

زیر:
http://parstoday.com/fa/middle_east-i66796
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1-4. اختالف بین جنبش امل و جریان آزاد ملی

پس از آنکه یک کلیپ از اظهارات اهانت آمیز جبران باسیل وزیر امور خارجه لبنان ـ 

داماد میشل عون رئیس جمهور لبنان و رئیس جریان آزاد ملی ـ به نبیه بری رئیس پارلمان این 

کشور و همچنین زعیم جنبش امل انتشار یافت، صحنه ی سیاسی لبنان متشنج شد. با انتشار این 

کلیپ، طرفداران بری به خیابان ها آمدند و با به آتش کشیدن الستیک ها و مسدود کردن راه ها 

اعتراض خود را نشان دادند.36  این اختالف ها که پیرامون رقابت های انتخاباتی تاسیس و تشدید 

شد، در حال سوق دادن لبنان به یک بحران سیاسی بود، اما گروه های مختلف به ویژه حزب اهلل با 

انتشار بیانیه ای از شدت این اختالف ها کاستند و از تبدیل شدن آن به یک بحران امنیتی و جنگ 
داخلی جلوگیری کردند.37

36. محمود علوی، »تشنج سیاسی و خیابانی در لبنان«، 1396/11/11، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://moodkerbes.info/1396/11/11/basil-insults-berri

37. ماهر الخطیب، »االزمة بین "امل" و "الوطنی الحر" من الشارع الی موسسات«، النشرة،2018/2/2،  قابل 
بازیابی در پیوند زیر:

https://www.elnashra.com/news/show/1175086/
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2. تحوالت خارجی
2-1. تحریم حزب اهلل

طرح جدید تحریمی آمریکا در تیر ماه 1396 را می توان به عنوان متممی بر تحریم های 

قبلی علیه حزب اهلل در نظر گرفت که در لبنان خبرساز شد. این طرح که توسط ادوارد رویس 

عضو جمهوری خواه کنگره تدوین شد، قانون گذاران و وزرای عضو حزب اهلل را در لیست افراد 

هدف تحریم قرار می داد. بر اساس این طرح رییس جمهور باید اتباع خارجی را که به سازمان 

های مرتبط با حزب اهلل کمک می کنند و یا حمایت مالی و تکنولوژیک قابل توجهی برای آن ها 

اسالمی، بخش  مقاومت  از  انجمن حمایت  بیت المال، جهادالبنا،  تحریم کند.  را  فراهم می کنند 

روابط خارجی حزب اهلل و سازمان امنیت خارجی حزب اهلل از جمله نهادهایی هستند که هدف این 

تحریم ها قرار گرفتند. همچنین تلویزیون المنار، رادیوی النور و گروه رسانه های لبنان که مرتبط 

با حزب اهلل است هدف تحریم ها ذکر شد. مقام های لبنانی از جمله میشل عون و سعد حریری با 

تاکید بر پیامدهای ناگوار تحریم بر اقتصاد لبنان مخالفت های خود را با درجه ی شدت مختلف در 
قبال این طرح تحریمی اظهار کردند.38

2-2. بازی عربستان و استعفای حریری

سعد حریری نخست وزیر لبنان با سفر به عربستان سعودی و اعمال فشار این کشور، 

استعفای خود را اعالم کرد. این استعفا در شرایطی اعالم شد که لبنان بعد از دو سال خالء سیاسی 

توانست میشل عون را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کند و پس از آن حدود یک سال ثبات 

نسبی را در سیاست تجربه کند. از طرفی اوضاع وخیم اقتصادی و انتخابات آتی لبنان و نقش 

38. زهرا عطری، »تحریم حزب اهلل از سوی آمریکا؛ ابعاد و پیامدها«، اندیشکده راهبردی تبیین، 1396/5/25، 
قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/20565/
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فزاینده حزب اهلل در این کشور و همچنین دست برتر محور مقاومت در پرونده های جاری منطقه 

با  سرانجام  داشت.  حریری  استعفای  راه  از  موجود  وضع  تغییر  برای  سعودی  تحرک  از  نشان 

هوشمندی حزب اهلل و دیگر گروه های سیاسی، استعفای حریری به عنوان یکی مسئله ی ملی لبنانی 

و نه حزبی قلمداد شد و از بی ثباتی سیاسی ـ امنیتی در لبنان جلوگیری کرد. در نهایت با گذر 

زمان و حاصل نشدن نتیجه  برای عربستان، حریری به کشورش بازگشت و استعفای خود را پس 

گرفت.39 

2-3. نزاع بر سر بلوک نهم نفتی لبنان

منازعه نفتی و گازی بین لبنان و رژیم صهیونیستی پس از ادعای »آویگدور لیبرمن« 

وزیر جنگ این رژیم مبنی بر اینکه بلوک نهم نفت و گاز لبنان متعلق به رژیم صهیونیستی است 

آغاز شد. این موضوع به سرعت واکنش مسئولین حزب اهلل لبنان و دیگر سیاستمداران لبنانی را 

برانگیخت. سهم گاز طبیعی لبنان در این بخش، حدود 96 تریلیون فوت مکعب برآورد شده و این 

ثروتی است که به لبنان در کاستن از بدهی عمومی اش که اخیرا به 77 میلیارد دالر رسیده بود، 

کمک می کند. این بدهی عمومی ساالنه از باالترین مقادیر آن در جهان است.4۰ هم زمان با این 

اختالف، موضوع ساخت دیوار حائل در مرزهای رژیم صهیونیستی و لبنان از سوی رژیم اشغالگر 

قدس مطرح شد و بر سطح اختالف افزود. لبنان با رژیم صهیونیستی بر سر 13 نقطه ی مرزی 

39. محمدرضا عرب، »اهداف داخلی و منطقه ای استعفای حریری«، اندیشکده راهبردی تبیین، 1396/8/16، 
قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/21878/
4۰. خبرگزاری فارس، »پاسخ ویدئویی لبنان به اسرائیل؛ تاسیسات نفتی در مقابل تاسیسات نفتی«، 

1396/11/18، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://www.farsnews.com/13961118000225
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اختالف دارد و به همین دلیل اجازه ی ساخت دیوار در مرزهایش را نمی دهد.41  

2-4. میانجی گری آمریکا بین لبنان و رژیم صهیونیستی

رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا برای میانجی گری بین لبنان و رژیم صهیونیستی 

به لبنان سفر کرد. این اولین سفر مقام وزیر خارجه آمریکا به لبنان پس از سال ۲۰14 بود. قبل 

از تیلرسون نیز دیوید ساترفیلد معاون وزیر خارجه آمریکا سه بار به این کشور سفر کرده بود تا 

میانجی گری آمریکا مناطق مورد مناقشه بین لبنان و رژیم صهیونیستی را بر عهده بگیرد. طرح 

پیشنهادی آمریکا که به »خط فردریک هوف« موسوم است، منطقه مورد مناقشه بین لبنان و رژیم 

صهیونیستی در دریای مدیترانه را بین دو طرف تقسیم می کند. لبنان تاکنون با پیشنهاد آمریکا 

مخالفت کرده است. مقام های بیروت می گویند که مالکیت بر سر منابع نفت و گاز این کشور، 

به مثابه یک حق است و نمی توان از آن صرف نظر کرد. سید حسن نصراهلل نیز به صادق نبودن 

آمریکا در  میانجی گری اشاره کرد و گفت که مساله اصلی در نزاع امروز )با رژیم صهیونیستی(، 

مساله مرزهای دریایی و نه مرزهای زمینی است و ثروت نفتی موجود در جنوب لبنان متعلق به 

همه ی لبنانی ها است.4۲ 

41. خبرگزاری جمهوری اسالمی، »نزاع نفتی لبنان و رژیم صهیونیستی؛ از فشارهای واشنگتن تا ایستادگی 
بیروت«، 1396/12/4، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.irna.ir/fa/News/82840826
4۲. پارس تودی، »سیدحسن نصراهلل: وحدت لبنانی ها مهم ترین عامل پیروزی در نزاع نفتی با رژیم 

صهیونیستی است«، 1396/11/27، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://parstoday.com/fa/middle_east-i119889
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3. دورنمای کلی

افزایش تنش میان لبنان و رژیم صهیونیستی؛ با طرح مسائل اختالفی نظیر ساخت دیوار 

حائل در مرزهای مشترک لبنان و رژیم صهیونیستی و نیز مالکیت بلوک نهم نفتی لبنان و همچنین 

نقشی که حزب اهلل در مبارزه با تروریست ها و تثبیت حکومت بشار اسد ایفا کرده است، به نظر 

می رسد سطح اختالفات و تنش بین لبنان و رژیم صهیونیستی افزایش یابد. 

فضای  بنابراین  برگزار خواهد شد.  اردیبهشت سال 1397  در  لبنان  انتخابات  انتخابات؛ 

سیاسی لبنان و رقابت برای اخذ کرسی های بیشتر در مجلس بیشتر خواهد شد. در این راستا برخی 

کشورهای منطقه ای به ویژه عربستان سعودی تالش خواهند کرد تا کاندیداهایی که به حزب اهلل 

نزدیک ترند رای نیاورند و افرادی از حزب المستقبل به عنوان هم پیمان آنان جایگاه قوی تری در 

مجلس کسب کنند. تالش برای از بین بردن ائتالف حزب اهلل با مسیحیان مارونی و نیز جنبش امل 

نیز می تواند از مواردی باشد که عربستان سعودی برای تضعیف جایگاه احزاب مخالف با خود در 

دستور قرار می دهد.

آوارگان سوری؛ با توجه به اینکه آوارگان سوری که در لبنان حضور دارند، مشکالت 

عدیده ای را برای این کشور ایجاد کرده اند، یکی از موضوعات مطرح در عرصه ی تصمیم گیری 

سیاسی حل معضل آوارگان است. از طرفی با نزدیک شدن به انتخابات و استفاده سیاسی بعضی 

از احزاب از موضوع آوارگان، به نظر می رسد این موضوع در سطح کالن سیاسی مطرح شود و 

احزاب مختلف راهکارهای خود را برای حل این موضوع پیشنهاد دهند. تجمیع این راهکارها 

گامی رو به جلو برای حل بحران آوارگان پس از برگزاری انتخابات خواهد بود.
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عربستان

مقدمه

سیاست  عربستان سعودی در سال 96 با تغییر، رویدادهای گوناگون از جمله ولیعهدی 

محمد بن سلمان، جنگ یمن، بحران قطر، سرکوب شیعیان عربستان، اصالحات همراه بود. در سال 

گذشته سعودی ها برای تکمیل راهبرد اصلی شان در منطقه یعنی ایجاد یک پیمان منطقه ای علیه 

تهران تالش کردند و در همین راستا تقویت روابط با رژیم صهیونیستی و جریان های شیعی در 

منطقه، در دستور کار مقامات آل سعود قرار گرفت . به طور خالصه می توان گفت تالش برای 

اجماع سازی علیه ایران و محور مقاومت اصلی ترین راهبرد سیاست خارجی سعودی در سال 96 

بود.
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1. سیاست داخلی 
1-1. ولیعهدی محمد بن سلمان 

مهمترین رویداد عربستان در سال گذشته ولیعهدی محمد بن سلمان است. او که پیش از 

این به عنوان وزیر دفاع عربستان و جانشین ولیعهد این کشور شناخته می شد، در یک کودتای 

تدریجی که نزدیک به دو و نیم سال طول کشید قدرت بن نایف را محدود و در نهایت وی را 

برکنار کرد43.  در همین راستا ملک سلمان، پادشاه عربستان، در 31 خرداد 1396 )۲1ژوئن۲۰17( 

طی یک فرمان رسمی فرزندش، محمد را به عنوان ولیعهد و جانشین خود معرفی کرد44. 

با انتخاب محمد بن سلمان به ولیعهدی ما شاهد تحول در سیاست داخلی و خارجی عربستان 

در سال 96 بودیم. ولیعهد جوان عربستان با توجه به فرهنگ سیاسی خود در کنار خوی عربیت و 

وهابیتی که در آن رشد کرده، سیاست تهاجمی خود را باولیعهد شدن تشدید کرد45 و در سیاست 

داخلی دست به اصالحات فراوانی در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زده است. 

43. محمد رضا مرادی، پیامدهای منطقه ای ولیعهدی محمد بن سلمان در عربستان، اندیشکده راهبردی تبیین، 
19مرداد 1396، قابل بازیابی در: 

http://tabyincenter.ir/20459/
44. دویچه وله، پادشاه عربستان فرزندش را به عنوان ولیعهد جدید معرفی کرد، ۲1.۰6.۲۰17، قابل بازیابی در: 
http://p.dw.com/p/2f4WI
45. عماد اصالنی مناره بازاری، فرهنگ سیاسی محمد بن سلمان و سیاست خارجی جدید عربستان، اندیشکده 

راهبردی تبیین،  ۲3 آبان. 1396، قابل بازیابی در: 
http://tabyincenter.ir/21974/
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1-2. سرکوب شیعیان العوامیه 

از ۲۰اردیبهشت 1396)دهم ماه می ۲۰17(، با تخریب منازل شیعیان العوامیه و کشتار آن ها 

به بهانه هایی مانند نوسازی بافت فرسوده، مبارزه با تروریسم و دیگر موارد مطرح شده از سوی 

آل سعود، سرکوب اقلیت شیعه ی عربستان شکل تازه تری به خود گرفت. از سال1389 )۲۰11(  

شیعیان عوامیه درصحنه های اعتراضات مسالمت آمیز نقش فعال و جدی داشتند، از این رو آل سعود 

همیشه آنها را خطری جدی برای بقای حکومت خود می داند و سرکوب آن ها را در دستور کار 

داشته است. در پی اعالم رسمی سفر ترامپ به عربستان سعودی در اوایل خرداد ماه سال 96، دور 

جدید حمالت به منطقه قطیف به بهانه لزوم تخریب منازل روستای المسوره زادگاه شیخ نمر، برای 

مقابله با تروریسم آغاز شد. سرکوب و به حاشیه راندن شیعیان، نشان از ریشه های عمیق درگیری 

آل سعود با اقلیت شیعه دارد. اهداف متفاوتی برای این سرکوب مطرح شده است اما قدرت نمایی،  

تقویت جایگاه بن سلمان و تخریب نماد مقاومت شیعیان عربستان می تواند به عنوان اهداف اصلی 

این سرکوب به حساب آید46.

1-3. اصالحات داخلی در جامعه عربستان 

تالش  محمد بن سلمان در راستای افزایش مشروعیت اجتماعی خود در عربستان باعث شده 

تا او دست به اصالحات گسترده ی داخلی بزند. چالش های پیشروی اقتصاد عربستان در کنار نگاه 

سیاسی به اقتصاد باعث شد تا محمد بن سلمان برای مقابله با افت قیمت نفت، کاهش درآمدهای 

46. عماد اصالنی مناره بازاری، سرکوب مردم العوامیه از سوی عربستان؛ دالیل و روندها، اندیشکده راهبردی 
تبیین،19 شهریور 1396، قابل بازیابی در: 

http://tabyincenter.ir/20911/
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دولت و پایان یافتن منابع پولی این کشور، اصالحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد 

ودرچارچوب طرح موسوم به »چشم انداز ۲۰3۰«   از اتکای عربستان به تولید و صادرات نفت 

بکاهد47.

تشکیل کمیته مبارزه با فساد با دستور ملک سلمان و به ریاست ولیعهد طرحی دیگر برای 

حفظ قدرت در خاندان آل سلمان و افزایش محبوبیت محمد بن سلمان در جامعه عربستان است. 

اقدامات فساد ستیزانه محمد بن سلمان با تشکیل کمیته مبارزه با فساد و دستگیری بسیاری از 

شاهزادگان و مقامات سعودی جنبه عملی بیشتری به خود گرفت. این موضوع باعث می شود تا راه 

برای برتخت نشستن بن سلمان هموار شود. از سوی دیگر فرمان های ملک سلمان نیز به اصالحات 

سیاسی و نظامی در این کشور کمک کرد48.

اسالم میانه به عنوان اولین گام در راستای  ایجاد اصالحات اجتماعی عربستان در سال 

گذشته از سوی محمدبن سلمان مطرح  شد. این اصالحات اولین نمود عینی خود را درباره زنان 

داشت. اعطای حق رانندگی ، حق صدور فتوا از سوی زنان، ایجاد باشگاه بوکس برای زنان در 

جده و چند اصالح دیگر از جمله مهمترین مواردی است که در سال گذشته به عنوان نماد تغییرات 

اجتماعی درعربستان مطرح شد49. تغییر در تفسیر مبانی دینی وهابیت گام بعدی محمد بن سلمان 

برای ایجاد اصالحات اجتماعی بود. در همین راستا ملک سلمان دستور به تشکیل »مجمع خادم 

47. عماد اصالنی مناره بازاری، طرح های محمد بن سلمان برای توسعه اقتصادی عربستان، اندیشکده راهبردی 
تبیین، 8 آذر 1396، قابل بازبینی در: 

http://tabyincenter.ir/22352/
48. عماد اصالنی مناره بازاری، عربستان؛ جوان گرایی یا تثبیت محمد بن سلمان در ساختار قدرت؟،اندیشکده 

راهبردی تبیین، 8اسفند 1396، قابل بازیابی در: 
 http://tabyincenter.ir/24688/
49. عماد اصالنی مناره بازاری، بررسی زمینه های اجتماعی کسب و تثبیت قدرت محمد بن سلمان، اندیشکده 

راهبردی تبیین، ۲۰آذر 1396، قابل بازیابی در : 
http://tabyincenter.ir/22623/
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الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود برای حدیث نبوی« را داد که وظیفه این 

مجمع تفسیر احادیث نبوی است5۰. 

5۰. اندیشکده راهبردی تبیین، نهاد سازی دینی برای سلطنت پایدار در عربستان، 8 آبان 1396، قابل بازیابی 
در: 

http://tabyincenter.ir/21728/
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2. سیاست خارجی
2-1. سفر ترامپ به عربستان 

دونالد ترامپ، در اولین سفر خارجی اش از زمان رسیدن به قدرت، عربستان را انتخاب 

کرد. رئیس جمهور ایاالت متحده در ریاض با ملک سلمان و مقامات بیش از 4۰ کشور مسلمان 

دیدار کرد. این سفر تأثیر بسیاری بر سیاست داخلی و خارجی عربستان داشت. در اولین نگاه 

این سفر به معنای بازسازی روابط ریاض- واشنگتن در دوران ترامپ تعبیر شد. از سوی دیگر 

دولت جدید آمریکا که با شعار افزایش جدیت برای مقابله با داعش، به قدرت رسیده بود، تقویت 

روابط با متحدان منطقه ای واشنگتن را یک تالش جدید برای مقابله با تروریسم تفسیر کرد. اما 

آنچه برای عربستان و ایاالت متحده به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته می شود، تضعیف ایران 

در منطقه است51.  

این سفر تأثیر عمیقی بر ساختار حاکمیتی عربستان داشت زیرا بعد از پایان این سفر 

بود که محمد بن سلمان توانست محمد بن نایف را از اریکه قدرت به زیر بکشاند و خود به 

ولیعهدی برسد. در واقع ملک سلمان توانست حمایت ترامپ از فرزندش را با بستن میلیاردها دالر 

قراردادهای تسلیحاتی و تجاری با واشنگتن به دست آورد.

51. یوسف سیفی، سفر ترامپ به ریاض و چشم انداز طراحی آمریکایی – سعودی، اندیشکده راهبردی تبیین، 
4 تیر 1396، قابل بازیابی در: 

http://tabyincenter.ir/19770/
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2-2. جنگ یمن 

جنگ یمن در سال 96 ادامه پیدا کرد و عربستان در این سال سعی نمود با بزرگنمایی 

تهدید انصاراهلل و ایران هراسی یک اجماع منطقه ای علیه نیروهای مقاومت یمن و ایران ایجاد 

کند5۲. عربستان برای پایان بخشیدن به بحران یمن، سه اقدام در سال 96 اعمال کرد. نخست از 

طریق جنگ رسانه ای شلیک موشک به سمت فرودگاه ملک خالد را تسلیح انصاراهلل را از سوی 

ایران جلوه داد و از این طریق توانست اتحادیه عرب را علیه انصاراهلل و ایران تحریک کند و حتی 

سخنگوی آمریکا در سازمان ملل با نمایش یک موشک سوخته در جمع خبرنگاران ایران را به 

ارسال سالح به انصاراهلل متهم کرد.

 راهبرد دیگر عربستان دست زدن به جنایت های بزرگ بود تا با تحمیل هزینه های مالی 

و جانی فراوان بر انصاراهلل، این جنبش مقاوم را تسلیم خواسته های خود کند. تحریم های اقتصادی، 

محاصره ی یمن و تخریب زیرساخت های یمن بخشی از این جنایت های بزرگ بودند که با هدف 

تحمیل هزینه بر انصاراهلل اجرایی شدند. راهبرد سومی که عربستان سعی داشت از آن برای تسلیم 

نیروهای مردمی استفاده کند. ایجاد شکاف میان علی عبداهلل صالح و انصاراهلل بود که در نهایت به 

فتنه صنعا و قتل علی عبداهلل صالح منجر شد53. از سوی دیگر عدم هم پوشانی منافع، سهم خواهی 

امارات و تالش برای تجزیه جنوب یمن باعث شد تا درگیری ها در عدن آغاز و اختالفات میان 

عربستان و امارات پررنگ تر شود.

5۲. اندیشکده راهبردی تبیین، عربستان در سالی که گذشت، ۲6اسفند 1394، قابل بازیابی در: 
http://tabyincenter.ir/11182/
53. عماد اصالنی مناره بازاری، بحران یمن؛ بررسی اختالفات عربستان و امارات، اندیشکده راهبردی تبیین، 5 

اسفند1396. قابل بازیابی در: 
http://tabyincenter.ir/24577/
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2-3. بحران قطر 

پیش از سفر ترامپ به عربستان، دوحه که از قدرت یافتن عربستان در منطقه در هراس 

بود، با رئیس جمهور ایران گفتگو کرده و خواستار تقویت روابط همه جانبه شده بود و بعد از 

بازگشت شیخ تمیم از ریاض، سخنانی از زبان او در رسانه های قطر نقل شد، که در آن از محور 

مقاومت حمایت و ایران را وزنه قدرتمند منطقه نامیده بود. هر چند این سخنان تکذیب شد اما 

عربستان و هم پیمانانش به بهانه این سخنان و حمایت قطر از تروریسم دوحه را تحریم کردند. 

آنها برای پایان بخشیدن به این اقدام خود بر قطع روابط دیپلماتیک قطر با ایران و ترکیه، عدم 

حمایت این کشور از اخوان المسلمین و تجهیز تروریسم در منطقه پافشاری کردند. پیرو این 

چالش کشورهای تحریم کننده قطر، تمامی راه های زمینی، دریایی و هوایی خود را با قطر بستند و 

هرگونه روابط دیپلماتیک با دوحه را منوط به پذیرش شروط خود از سوی قطر دانستند. در همین 

راستا امیر قطر نیز نه تنها از ایران پشتیبانی کرد؛ بلکه در مقابل تالش عربستان و متحدانش برای 

انزوای ایران  ایستادگی کرد54.

2-4. ادامه سیاست تنش با ایران 

از  به جلوگیری  معطوف   ، آسیا  در غرب  عربستان  سیاست خارجی  از  بخش عمده ای 

توسعه نفوذ تهران در منطقه است. اگر تا پیش از این، توافق هسته ای و برجام به ذهنیت تقابلی 

مقامات ریاض شکل داده بود، افزایش نقش ایران در بحران های منطقه ای و چالش های پیش روی 

سیاست های منطقه ای عربستان در حال حاضر،  باعث افزایش تنش میان عربستان و ایران شده 

54. ندا سانیچ، چرا کار عربستان و قطر به اینجا کشید؟، BBCفارسی، 5 ژوئن ۲۰17، قابل بازیابی در : 
http://www.bbc.com/persian/world-features-40162963
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است. با نگاهی به تحوالت منطقه می توان به خوبی تغییر موازنه قدرت به سود ایران در منطقه را 

مشاهد کرد. عربستان امیدوار بود با سقوط دولت بشار اسد در سوریه و پیروزی سریع در یمن، 

ایران را تحت فشار قرار دهد، اما پیروزی دمشق و همپیمانانش ، طوالنی شدن جنگ در یمن، 

انتقادهای بین المللی به اقدام نظامی عربستان و همچنین پیروزی متحدان ایران در عراق علیه داعش 

موازنه را به سود تهران تغییر داد. از این منظر سیاست افزایش تنش در روابط میان ایران و عربستان 

به عنوان سیاست راهبردی ریاض در منطقه به حساب می آید و حتی عادل الجبیر وزیر خارجه 

عربستان سخنان مقامات ایران در مورد بهبود روابط را خنده دار دانسته است55.

2-5. افزایش روابط با رژیم صهیونیستی 

با روی کار آمدن سلمان بن عبدالعزیز، روابط عربستان و رژیم صهیونیستی در مسیر عادی 

سازی قرار گرفت. از دید بسیاری از کارشناسان همگرایی میان عربستان و رژیم صهیونیستی از 

سال ۲۰15)1393( تا به حال به حدی است که به تشکیل ائتالفی غیر رسمی میان این دو رژیم 

برای مقابله با ایران منجر شده است و مسائلی چون حضور کم رنگ عربستان در نشست فوق العاده 

سازمان همکاری های اسالمی استانبول در ۲۲ آذر 1396 نمونه ی بارزی از این ائتالف می تواند 

باشد. در حال حاضر ما باید به این دید به آینده روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی نگاه کنیم 

که این دو رژیم  به هم نیاز دارند و هر دو به دنبال گسترش روابط هستند. این موضوعی است 

که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به آن اذعان کرد و در مصاحبه با رسانه های عربی گفت: 

55. یورو نیوز، وزیر خارجه عربستان: سخنان مقامات ایران در مورد بهبود روابط خنده دار است، 
۲۰17/۰9/۰6، قابل بازیابی در: 

http://fa.euronews.com/2017/09/06/saudi-arabia-says-iran-s-claims-of-
rapprochement-was-laughable
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»به محض دستیابی به یک راهکار دایمی برای منازعه اسرائیلی – فلسطینی، کلیه کشورهای عربی 

و اسالمی، اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت. «56، لذا سعودی ها  به دنبال افزایش نفوذ خود 

در جهان عرب با تکیه بر حل مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط و به 

رسمیت شناخته شدن این رژیم از سوی کشورهای عربی منطقه هستند.

2-6. نفوذ در جریانات شیعی منطقه

دنبال  به  ایران،  اسالمی  با جمهوری  منطقه و ضدیت  در  برتری  برای کسب  عربستان 

تعامل با شیعیان منطقه باالخص شیعیان لبنان و عراق است. اتخاذ این رویکرد دارای منشا داخلی 

و خارجی است که نهایتا عربستان را مجبور کرده  است از هویت وهابی خود فاصله بگیرد و 

برای تامین منافع سیاست خارجی با بخشی از شیعیان تعامل کند. ارتباط با مقتدی صدر در عراق 

و عبداالمیر قبالن در لبنان، مصداق هایی از ادعای مذکور هستند. وجه اشتراک این گروه های 

شیعه این است که فعالیت هایی انجام می دهند که بعضا در راستای مواضع محور مقاومت نیست. 

از این منظر، عربستان می کوشد با ارتباط گیری با این گروه ها، عمال به حوزه نفوذ ایران وارد شده 

و بازی جدیدی را آغاز کند57.

56. عماد اصالنی مناره بازاری، مواضع عربستان در قبال رژیم صهیونیستی؛ رویدادها و روندها، اندیشکده 
راهبردی تبیین، 18 دی. 1396، قابل بازیابی در: 

http://tabyincenter.ir/23269
57. محمد رضا عرب، اهداف عربستان از تالش برای هم گرایی با شیعیان عرب، ۲3 شهریور. 1396، قابل 

بازیابی در: 
http://tabyincenter.ir/20957/
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تالش ریاض برای نفوذ در منطقه باعث شد تا جایگاه برخی جریانات شیعی در سیاست 

خارجی عربستان به عنوان یک هم پیمان تاکتیکی و نه استراتژیک، قابل بررسی شود. در این 

راستا باید توجه داشت که عربستان در نوع مواجهه با جریان  های شیعی بر هویت مشترک عربی 

آنان با مردم عربستان تاکید می کند، همچنان  که در اصول اساسی وزارت خارجه عربستان بر 

اصل عربیت و خاستگاهِ سعودی آن تاکید شده است.  سعودی از این طریق اوال از صرف هزینه 

اختالفات مذهبی در تعامل با شیعیان عرب رهایی می یابد و ثانیا از فشار افکار عمومی جهان عرب 

که عمدتا سنی هستند، خالص می  شود.

2-7. تالش برای بی ثبات سازی لبنان 

تالش عربستان در بی ثبات سازی لبنان با استعفای سعد حریری در ریاض آغاز شد. با 

توجه به شرایط داخلی لبنان و بیانیه ای که سعد حریری در زمان اعالم استعفای خود خواند، به 

نظر می رسد ریاض در پی چند هدف به این اقدام متوسل شده است. اول اینکه، با ایجاد بی ثباتی 

و خالء سیاسی بر افکار عمومی لبنان، اثر بگذارند و توجه مردم را به وضعیت اقتصادی لبنان و 

تحریم هایی که آمریکا علیه حزب اهلل وضع کرده است، معطوف کنند. ثانیا در انتخابات آتی، مردم 

لبنان باید بین آرمان های مقاومت و ضدیت با رژیم صهیونیستی و در مقابل، مشکالت اقتصادی 

که بانک های لبنانی در تعامل با حزب اهلل با آن مواجه خواهند شد یکی را انتخاب کنند. درباره بعد 

منطقه ای نیز، هدف اصلی سعودی ها مهار ایران در غرب آسیا است. برای دستیابی به چنین هدفی، 

در ابتدا باید لبنان را از هم پیمانی ایران جدا کرد و این با تضعیف حزب اهلل امکان پذیر خواهد شد58. 

58. محمد رضا عرب، اهداف داخلی و منطقه ای استعفای سعد حریری، اندیشکده راهبردی تبیین، 16 آبان. 
1396، قابل بازیابی در: 

http://tabyincenter.ir/21878/
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در واقع می توان اعالم استعفای سعد حریری در ریاض و دیدارهای متعدد او با مقامات سعودی 

را نشان از طرحی با محوریت مهار ایران قلمداد کرد که در بعد داخلی لبنان بر تضعیف و تحدید 

حزب اهلل با بی ثبات کردن لبنان مبتنی شده و در بعد منطقه ای با محوریت کاهش نفوذ ایران و 

افزایش توان اثرگذاری عربستان تدارک یافته است.

2-8. سفر ملک سلمان به روسیه 

سفر پادشاهی عربستان در سال 96 به روسیه سفری بی سابقه بود، لذا برای بسیاری از 

تحلیلگران این سفر به عنوان حرکتی مهم در روابط میان ریاض و مسکو به حساب می آید. اما 

آنچه در این سفر نمود بسیاری داشت نزدیکی اهداف کوتاه مدت و تاکتیکی در کنار عمق 

اختالفات استراتژیک میان روسیه و عربستان بود. مسئله ای که در سخنان ملک سلمان و عادل 

الجبیر در مسکو به وضوح دیده شد و نشان داد که بیش از آنکه روابط استراتژیک میان روسیه و 

عربستان حکم فرما باشد، روابط این دو کشور بر مبنای نیاز متقابل بوجود آمده است. سفر ملک 

سلمان به روسیه توانست تا حد زیادی کرملین را به عنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار در منطقه 

تثبیت کند . 

از سوی دیگر درک عربستان از موقعیت منطقه ای خود نیز باعث شده تا به نیازش به 

ارتباط با روسیه بیشتر از قبل پی ببرد و با انعطاف های نسبی که در زمینه های اختالفی از جمله در 

بحران سوریه از خود بروز داده، تالش می کند تا از مسکو به عنوان کانالی برای ارتقای موقعیت 

نتیجه رسیده است که بدون حضور  این  به  نیز  از سوی دیگر روسیه  ببرد.  بهره  منطقه ای خود 
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عربستان نمی تواند بخشی ازاهداف خود را در منطقه محقق سازد59.  

3. دورنمای عربستان در سال 97

عربستان در سال 97 تالش برای موازنه سازی داخلی و خارجی و اتخاذ سیاست تقابلی 

در قبال ایران و محور مقاومت را همچنان ادامه خواهد داد و سعی می کند تا برای ضربه زدن به 

آنها همکاری سیاسی و امنیتی خود با رژیم صهیونیستی را آشکارتر و نمایان تر دنبال کند. از 

طرفی رژیم سعودی بعد از شکست در عرصه های میدانی از محور مقاومت و ایران، با توجه به 

نزدیک شدن موسم انتخابات در عراق و لبنان تالش خواهد کرد با تأثیرگذاری بر انتخابات این دو 

کشور متحد ایران، هم پیمانان خود را وارد مجلس این کشورها کند. عربستان  با سرمایه گذاری 

در پروژه های بازسازی عراق و تالش برای بهبود روابط با دولت لبنان زمینه ها را برای فشار به 

نیروهای مقاومت و ایران در منطقه فراهم خواهد ساخت. 

وارد  بحران  این  بود.  سال 97 خواهد  در  ادامه دار سعودی ها  دومین چالش  یمن  بحران 

چهارمین سال خود می شود و با تداوم وضعیت فعلی، عربستان امکان برون رفت از آنرا نخواهد 

داشت. در سال 97 نمی توان در پایان بخشیدن به این بحران تحولی جدی را تصور کرد. 

از سوی دیگر تقویت دیپلماسی چندجانبه گرا راهبرد دیگر سیاست خارجی عربستان در 

سال 97 خواهد بود. این رژیم سعی خواهد کرد با توزیع متوازن دیپلماسی ارتباط خود با قدرت های 

بزرگ و دولت های دیگر را افزایش دهد و این هدف با توسعه و گسترش رفت و آمد دیپلماتیک 

محقق خواهد شد. حضور و سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی عربستان از سوی کشورهای 

59. عماد اصالنی مناره بازاری، سفر پادشاه عربستان به روسیه؛ اهداف و چالش ها، اندیشکده راهبردی تبیین،  
1 آبان. 1396، قابل بازیابی در: 

http://tabyincenter.ir/21637/
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منطقه در راستای افزایش توان اقتصادی عربستان و سرمایه گذاری ریاض در کشورهایی که با 

ایران در آن  حوزه ها دچار تعارض و تقابل هستند در راستای تضعیف نقش ایران در سال جدید 

دنبال خواهد شد6۰.

6۰. برای مطالعه بیشتر، حسن احمدیان، عربستان۲۰18، ویژه نامه ۲۰18، مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی، 
صص17-14
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یمن

مقدمه

یمن در حالی سومین سال تهاجم ائتالف استیجاری به سرکردگی عربستان به این کشور را 

پشت سر گذاشت که به نسبت سال های گذشته شاهد و آبستن تغییر و تحوالت بنیادین در عرصه 

داخلی و خارجی )نحوه ارتباط و اختالف کشورهای عضو ائتالف متهاجم( بود. این تغییرات داخلی 

و خارجی به حدی به هم پیوسته و در تأثیر و تأثر با یکدیگر قرار دارند که به هیچ وجه نمی توان 

میان آن ها تفکیک قائل شده و یکی را بدون در نظر گرفتن دیگری مورد بررسی و مداقه قرار 

داد. بنابراین نمی توان تحوالت درونی و بیرونی یمن در سال 96 را بدون در نظر گرفتن این تأثیر 

و تأثر مورد بررسی قرار داد. با این وجود نوشتار پیش رو در نظر دارد مهمترین و راهبردی ترین 

تحوالت یمن در سال 96 را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در نهایت دورنمایی از یمن سال 

97 را پیش روی مخاطب قرار دهد. این دورنما روند تحوالت محتمل یمن را بر اساس شواهد و 

قرائن سال 96 ارائه می کند.
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1. جنگ یمن و پیامدهای آن
1-1. جنگ یمن و تداوم کشتار و ویرانی

یک نهاد »مستقل آماری« یمن گزارش داد که تعداد قربانیان غیرنظامی یمن در حمالت 

36 ماهه عربستان سعودی و ائتالف آن به 35415 کشته و زخمی رسیده است. بر اساس این آمار 

که مرکز حقوقی قانون و توسعه یمن منتشر کرده، تعداد کشته ها به 13.6۰3 نفر رسیده است. 

در جزئیات دقیق این آمار منتشر شده آمده که در نتیجه تجاوزات 36 ماهه عربستان سعودی به 

یمن، ۲.887 کودک، ۲.۰۲7 زن، 8.689 مرد که همه آنها غیر نظامی هستند، کشته شده اند. به 

گزارش المسیره، مرکز آمار افزود: تعداد زخمی ها به ۲1.81۲ نفر رسیده که از این میان ۲.7۲۲ 

نفر کودک، ۲.۲33 نفر زن، 16857 مرد هستند و عالوه بر آن بیش از ۲.65۰ میلیون نفر نیز آواره 

شدند. در این آمار آمده که بیش از 4۰9.356 منزل مسکونی نیز در بمباران ائتالف سعودی طی 

این سه سال تخریب و یا آسیب دیده اند.

طبق آمار اعالم شده، 8۲7 مدرسه و موسسه آموزشی، 118 واحد دانشگاهی، 3۰ مرکز 

رسانه ای، 3۰1 بیمارستان و مرکز بهداشت، 1.684 مرکز دولتی، 174 نیروگاه برق، 5۲4 منبع و 

شبکه آب رسانی، 387 شبکه ارتباطات و 1۰6 تاسیسات ورزشی، 15 فرودگاه، 14 بندر، ۲144 

جاده و پل، 3378 وسیله نقلیه، 548 خوردوی حمل و نقل مواد غذایی ۲51 تانکر سوخت، 593 

بازار تجاری، 3۰۰ کارخانه، 337 پمپ بنزین، 69۲ انبار غذایی، ۲45 مرغداری و گاوداری تخریب 

و یا آسیب دیده اند.)1(

آمار اعالم شده توسط مرکز قانونی حقوق و توسعه فقط شامل خسارت هایی است که در 

نتیجه ی حمالت و تجاوزات مستقیم سعودی به منصه ی ظهور رسیده است. این در حالی است که 
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هزاران یمنی دیگر هستند که در نتیجه تحریم های اقتصادی تحمیلی علیه یمن و بمباران مراکز 

بهداشتی جان خود را از دست داده اند. به این مصائب ناشی از حمله ائتالف عربستان می توان شیوع 

بیماری های مختلف و قحطی را نیز اضافه کرد.

1-2-تحوالت میدانی جنگ

یمن طی یک سال گذشته شاهد تحوالت مهمی بود. ائتالف سعودی سال گذشته بیشتر 

انرژی و توان خود را صرف تصرف استان »مارب« نمود تا از این طریق بتواند با تسلط به دروازه 

صنعا، ورود به این استان اصلی و پایتخت را تسهیل بخشد اما تالش های ائتالف عربستان تا کنون 

بدون نتیجه بوده است. به طوری که با وجود درگیری های پراکنده در صنعا و »نِهم« در شمال 

شرقی صنعا همچنان این استان در اختیار نیروهای انصاراهلل و کمیته های مردمی قرار دارد. جبهه 

دیگری که عربستان سعی داشت با گشودن آن مسیر ورود به صنعا را تسهیل ببخشد در نقطه ی 

جنوبی یمن قرار داشت. در این جبهه عربستان تالش کرد با تسلط بر عدن و حرکت از تنگه 

»باب المندب« و نقطه ی مرزی دریای سرخ به سمت »الحدیده« و با هدف به دست آوردن 

بندر راهبردی الحدیده که شاهرگ حیاتی نیروهای انصاراهلل از شمال به جنوب یمن محسوب 

می شود ضمن قطع این شاهرگ حیاتی از جنوب به سمت صنعا حرکت کند. در این راستا ائتالف 

توانست »ذباب«، »المخا«، »الخوخه« و در مقطعی شهر مهم »حیس« را نیز به تصرف خود در 

بیاورد. با این وجود مقاومت نیروهای انصاراهلل و کمیته های مردمی موجب باز پس گیری مجدد 

شهر حیس شد.)۲(بنابراین اگر بخواهیم راهبرد میدانی عربستان در سال 96 در رسیدن به صنعا را 

واکاوی کنیم به حرکت از دو مسیر می رسیم، حرکت از مرکز از طریق پیشروی در استان مارب 

و حرکت از جنوب از طریق تالش برای تسلط به استان حدیده، راهبردی که به طور واضح در 

نقشه قابل رؤیت است. 
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طبق نقشه، 1۰ درصد پایتخت در اشغال نیروهای ائتالف استیجاری و 9۰ درصد آن در 

اختیار نیروهای انصاراهلل است. از طرفی با وجود جنگ سه ساله، مناطق و استان های شمالی که 

جزء قلمرو تاریخی زیدی ها به شمار می رفته همچنان در اختیار این مذهب و جنبش انصاراهلل قرار 

دارد. با این وجود عربستان روزانه جنگنده های بسیاری را روانه شمال یمن نموده و استان هایی 

چون صعده، صنعا و حدیده را مورد اصابت راکت جنگنده های خود قرار می دهد.

تحول میدانی دیگر که نسبت به سال های گذشته بیشتر نمود پیدا کرد، مورد هدف قرار 

دادن مراکز و مناطق نظامی و زیرساختی عربستان و استفاده از »گزینه های استراتژیک« مورد 

اشاره عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصاراهلل بود. به طوری که در راستای این روند ضمن مورد 

اصابت قرار دادن مراکز نظامی و نیروگاهی عربستان با موشک های کوتاه برد و دوربرد برکان، 

زلزال، صمود و.. برای نخستین بار کاخ یمامه معروف به کاخ پادشاهی عربستان مورد هدف 
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موشک های انصاراهلل قرار گرفت. عبدالملک الحوثی در این رابطه اظهار داشت که دشمن کاخ 

ریاست جمهوری ما در صنعا را هدف قرار داده و ما نیز کاخ پادشاهی او در ریاض را مورد هدف 

قرار می دهیم.

به این مسأله می توان پیشروی در استان های جنوبی عربستان را نیز اضافه کرد. موضوعی 

که در نقشه باال به وضوح نمایان است. اما تحول میدانی قابل توجه و بی سابقه دیگر مورد هدف 

قرار دادن مرکز هسته ای امارات متحده عربی بود. در آذر ماه سال 96 یگان موشکی یمن اعالم 

کرد، یک فروند موشک کروز بالدار ارتش و کمیته های مردمی با دقت به تاسیسات در حال 

ساخت هسته ای »براکه« در ابوظبی امارات اصابت کرده است. رهبر جنبش انصاراهلل یمن این 

حمله موشکی را نتیجه ماجراجویی های امارات در یمن به ویژه در جنوب این کشور دانسته و از 

آن به آتش در ابوظبی تعبیر کرد. پرتاب موشک به سمت امارات امری بود که در طول این سه 

سال به وقوع نپیوسته بود.
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2-تحوالت داخلی 
ــتقالل  ــرای اس ــی ب ــن« مکانیزم ــوب یم ــی جن ــورای انتقال 2-1-»ش

ــمال ــوب از ش جن

»عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی یمن زمانی که از طریق فرایند »ابتکار 

خلیجی« جایگزین علی عبداهلل صالح رئیس جمهور اسبق این کشور شد تعهداتی را در زمینه های 

مختلف پذیرفت. تعهداتی که می بایست طی دو سال یعنی تا سال ۲۰14 به آن ها جامه عمل 

بپوشاند. از جمله این تعهدات مندرج در ابتکار خلیجی سر و سامان دادن معیشتی و سیاسی به 

وضعیت جنوب یمن بود. عبد ربه منصور هادی باید طی دو سال ضمن رفع مشکالت و مصائب 

اقتصادی جنوب، آینده سیاسی آن از منظر استقالل یا فدرالیسم را مشخص می کرد. وی در این 

دو سال نه تنها چشم انداز جنوب یمن را ترسیم نکرد بلکه در بهبود معیشت و اقتصاد مردم نیز 

ناکام ماند.

همین مسأله باعث شد جنوبی ها با وجود اتحاد مصلحتی با منصور هادی بر ضد انصاراهلل، 

همواره اعتراض و ناراحتی خود نسبت به دولت مستعفی منصور هادی را به نمایش بگذارند. به 

طور مثال جنوبی ها در سال 95 بارها به مراکز تحت امر منصور هادی حمله نموده و معابر اصلی 

عدن را مسدود کردند. از طرفی جنبش حراک نیز به مثابه بازوی سیاسی استقالل جنوب در 

سالروز اتحاد یمن شمالی و جنوبی بیانیه ی ۲5 ماده ای صادر کرده و مسیر جدایی جنوب از شمال 

را تصریح و تشریح کرد. این روند جدایی در سال 96 شتاب بیشتری به خود گرفته و مکانیزم هایی 

نیز برای آن در نظر گرفته شد.
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عبد ربه منصور هادی اساس این جدایی و تالش برای ایجاد ساختارها و سازمان های مرتبط 

با استقالل جنوب را سرعت بیشتری بخشید. وی در این راستا »خالد محفوظ بحاح« نخست وزیر 

دولت مستعفی یمن را از سمت خود بر کنار کرد. خالد بحاح از چهره های نزدیک به جنوبی ها 

بود که رفت و آمدهای فراوانی به عدن پایتخت سابق یمن جنوبی انجام می داد. همین مسأله 

موجب شد منصور هادی از تحرکات خالد بحاح بیمناک شده و وی را از سمت خود بر کنار 

کند. برکناری خالد بحاح عزم جنوبی ها برای حرکت به سمت استقالل را بیشتر کرد. با این وجود 

محرک و رفتار تأثیرگذار زمانی به وقوع پیوست که منصور هادی در اردیبهشت ماه عیدروس 

الزبیدی استاندار عدن را نیز بر کنار کرده و چهره و مهره ی نزدیک به خود را به استانداری عدن 

گماشت. همین مسأله آتش خشم جنوبی ها را شعله ورتر ساخته و موجب اعتراض ها و تظاهرات 

در جنوب شد. از طرفی چهره های سیاسی نیز شرایط را مهیا دیده و در نهایت عیدروس الزبیدی 

استاندار برکنار شده و یکی از رهبران جنوب یمن تشکیل شورای سیاسی انتقالی با حضور شماری 

از رهبران جنوب را اعالم کرد.

عیدروس الزبیدی بیانیه ای صادر کرده و خبر از طرح تشکیل کیان یا دولتی متشکل از 

استان های جنوبی به مرکزیت عدن داد که شامل باب المندب و بخشی از کرانه سواحل غربی 

استان تعز نیز می شود. رهبران جنوبی متعاقب این بیانیه طی جلسه ای خواستار براندازی دولت 

مستعفی منصور هادی شدند. به محض تشکیل این شورا و اقدامات بعدی آن منصور هادی رئیس 

جمهور مستعفی یمن آن را مغایر با طرح عربستانی حل بحران یمن و مصوبات مذاکرات ملی 

فراگیر و قطعنامه ۲۲16 شؤرای امنیت سازمان ملل عنوان کرد. از طرفی انصاراهلل نیز با تشکیل این 

شؤرا مخالفت کرده و آن را تهدیدی برای وحدت یمن عنوان نمود.
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با تشکیل این شورا نبردهای میدانی بسیاری نیز میان طرفداران منصور هادی و جنوبی ها به 

وقوع پیوست که در نوع خود بی سابقه بود. این درگیری ها به حدی بود که نیروهای جنوب محل 

استقرار »احمد عبید بن دغر« نخست وزیر دولت مستعفی در عدن را محاصره کرده و با تعیین 

ضرب االجل خواهان ترک عدن از سوی وی شدند. به نظر می رسد در صورت ادامه پیدا کردن 

جنگ و ایجاد مکانیزم ها و بسترها، جنوبی ها با حمایت امارات روز به روز به استقالل نزدیک تر 

خواهند شد.

2-2-توطئــه ی علــی عبــداهلل صالــح و پایــان سیاســت ورزی او در ســپهر 
ــی یمن سیاس

با حمله ائتالف عربستان به یمن انصاراهلل بنا به برخی مالحظات که در روند تقابل با دشمن 

خارجی داشت، مجبور به ائتالف با علی عبداهلل صالح دیکتاتور پیشین یمن شد تا بتواند از پتانسیل 

سیاسی و نظامی وی و هوادارانش در ارتش برای مقابله با تهدید خارجی استفاده کند. علی عبداهلل 

صالح در میان بدنه ارتش، حزب مؤتمر و قبیله شمالی »حاشد« حامیانی داشت. به طور مثال از 

41 گردان ارتش یمن ۲7 گردان تحت فرماندهی احمد علی عبداهلل صالح پسر علی عبداهلل صالح 

بودند. لذا این پتانسیل و خطر دشمن خارجی انصاراهلل را مجاب کرد تا برای حفظ یمن و انقالب 

این کشور به ائتالفی مصلحتی با علی عبداهلل صالح دست یازد. ائتالفی که به شدت شکننده بود و 

هر از گاهی با تحرکات علی عبداهلل صالح بر ضد نیروهای مردمی و انقالبی تا مرز فروپاشی پیش 

می رفت. به طور مثال در شهریور ماه و هنگام انتقال ریاست شورای عالی سیاسی از انصاراهلل به 

حزب المؤتمر تنش و درگیری لفظی بین طرفین باال گرفت. به طوری که در ادامه این اختالفات 

علی عبداهلل صالح انصاراهلل و کمیته های انقالبی را »شبه نظامی« توصیف کرده و آن ها را متهم 

به انحصارطلبی در قدرت نمود. با این وجود انصاراهلل توانست ضمن مدیریت بحران توطئه های 
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سعودی ها برای دامن زدن و سپس بهره برداری از اختالفات را ناکام بگذارد.

اما با این حال ائتالف کژدار و مریز انصاراهلل و علی عبداهلل صالح در نهایت در آذر ماه 

سال 96 به نقطه ی بحرانی خود رسید. در اواسط این ماه علی عبداهلل صالح با راهبردها و نقشه هایی 

که از عربستان و امارات دریافت کرده بود ائتالف خود با انصاراهلل را تمام شده عنوان کرده و 

دستور تسلط بر مراکز سیاسی و نظامی حساس صنعا را صادر کرد. متعاقب این دستور و زمانی که 

عبدالملک الحوثی می کوشید با سخنرانی های بعضًا روزانه دو بار خود آبی بر آتش فتنه بریزد به 

ناگاه علی عبداهلل صالح اعالم کرد که حاضر است مقابل »شبه نظامیان حوثی« ایستاده و مذاکره با 

ریاض را شروع کند. مطابق این اعالم نبردی چند روزه بین نیروهای وابسته به صالح و انصاراهلل در 

صنعا به وقوع پیوست که به موجب آن 1۰۰ نفر کشته و زخمی شدند. عربستان نیز ضمن استقبال 

و دامن زدن به این درگیری ها، تحوالت صنعا را »انقالب مبارک« نامید. با این حال غائله در 

نهایت با تسلط کامل انصاراهلل بر صنعا و مرگ علی عبداهلل صالح حین فرار به مارب پایان یافت.

کارشناسان در مورد فتنه علی عبداهلل صالح دالیل مختلفی ذکر کرده اند که از جمله آن ها 

می توان به قدرت طلبی شخص صالح، دسیسه های عربستان به ویژه امارات برای ایجاد انشقاق در 

صنعا و تحریک های احمد علی عبداهلل صالح و »طارق عفاش« برادر زاده صالح اشاره کرد. در 

مورد دالیل شکست زود هنگام این توطئه نیز دالیلی قابل ذکر است که از جمله ی آن ها می توان 

به ذکاوت، هشیاری و عمل به موقع انصاراهلل در کور کردن چشم فتنه و عدم همراهی بدنه ارتش، 

احزاب و قبایل با علی عبداهلل صالح اشاره نمود. به عبارتی برخی از نیروهای وابسته نمی توانستند 

این چرخش ناگهانی صالح را هضم کرده و با دشمنان دیروز خود پیمان اخوت و دوستی ببندند 

با مرگ علی عبداهلل صالح انصاراهلل ثابت کرد که بازیگر مهم و بزرگی در سطح منطقه است. با 

این مرگ انتقام 6 جنگ خونین صالح علیه حوثی ها و انتقام شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه شهید 

حسین الحوثی نیز گرفته شد.
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3-تحوالت خارجی
3-1-افزایش نقش امارات در یمن

از جمله مواردی که می توان به آن اشاره کرد افزایش نقش امارات در یمن در مقایسه با 

سال های گذشته است. گذشت زمان و عدم موفقیت عربستان در دستیابی به اهداف اعالمی، ابوظبی 

را به این ادراک رساند که ریاض در قبال یمن دچار سردرگمی شده و در جنگی فرسایشی، فارغ 

از توجه به اهداف از پیش تعیین شده همچون جنگجویی نابینا به مبارزه ادامه می دهد. لذا ادامه 

این روند ابوظبی را نیز دچار سردرگمی کرده و به منافع این کشور آسیب وارد می کند. در نتیجه 

امارات با درک این موضوع تالش کرد اهداف مشخصی برای خود در جنگ یمن تعریف کرده 

و بر نقش خود در این جنگ بیفزاید. اهدافی که غالبًا در تعارض و تناقض با اهداف اعالمی آل 

سعود در آغاز حمله به یمن است. در همین راستا مقامات اماراتی ابتدا با این بهانه که منصور هادی 

مانعی در برابر صلح است چرا که از ادامه جنگ استفاده می برد و می داند که هر توافق صلحی 

مطمئنًا به سرنگونی وی منجر می شود، تالش برای به زیر کشیدن دست نشانده عربستان را آغاز 

کردند. در این شرایط عیدروس الزبیدی که قبال حاکم سابق عدن بود ،تبدیل به متحد اصلی امارات 

شد و نیرو های تحت فرمان آن تقریبا به طور کامل از سوی اماراتی ها آموزش و تسلیح شده و در 

بیش تر استان های جنوبی در کنار یگان های پلیس و شبه نظامیان محلی حضور به هم رساندند.)3(

القاعده در شبه جزیره عربی را از شهر  همچنین نیرو های تحت حمایت امارات گروه 

از  استفاده  با  توانست  امارات  دیگر  اقدامی  در  بیرون کردند.  عدن  در جنوب شرق  »المکال« 

نیروهای اجیر شده و در تقابل با ریاض استان »شبوه« که بخشی از چاه های نفت یمن در این 

استان قرار دارد را به کنترل خود در بیاورد. از طرفی امارات از سال ۲۰15 تالش کرد تا بیشتر 

بنادر و جزایر مهم از جمله جزیره راهبردی »سقطری« و جزیره »میون« را به کنترل خود در 
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بنادر و جزایر مجاور دریای سرخ و همچنین تنگه باب  بیشتر  باعث شده  این راهبرد  بیاورد. 

المندب به کنترل اماراتی ها در بیاید. عدن با توجه به تجمع شخصیت های جدایی طلب در این شهر 

و حمایت امارات از این امر نزدیک تر به ابوظبی است. لذا قدرت اثرگذاری امارات در جنوب 

همواره بیشتر از سعودی ها بوده است. با این حال اگر نقش و اثرگذاری امارات در سال 96 یمن را 

بررسی کنیم با افزایش فزاینده نقش و اثرگذاری این کشور مواجه می شویم. روندی که می تواند 

در سال 97 جنبه های بیشتری به خود بگیرد.

3-1-تغییر نماینده سازمان ملل در امور یمن

از دیگر تحوالت عرصه خارجی یمن در سال 96 می توان به تغییر نماینده ویژه سازمان 

ملل در امور یمن اشاره کرد. »اسماعیل ولد شیخ« فردی بود که در اردیبهشت سال 94 به عنوان 

نماینده سازمان ملل برای پایان دادن به بحران یمن انتخاب شد. وی در بهمن 96 اعالم کرد که 

پس از پایان مأموریتش در اسفند 96 دیگر حاضر نیست مأموریت خود را تمدید کند. دبیرکل 

سازمان ملل یک تبعه انگلیسی به نام »مارتین گریفیتس« را به عنوان نماینده جدید سازمان ملل 

در امور یمن انتخاب کرد. نگاهی به عملکرد سه ساله اسماعیل ولد شیخ در یمن نشان می دهد 

وی نتوانست کارنامه قابل قبولی در یمن از خود به جای بگذارد. حتی در مقاطعی نگاه به کلی 

جانبدارانه اتخاذ کرد. به طور مثال اسماعیل ولد الشیخ در آبان ماه 95 طرحی را برای برای حل 

بحران یمن ارائه کرد. این طرح سطح بحران یمن را به یک دعوای داخلی کاهش داده و در آن 

هیچ اسمی از عربستان به میان نیامده بود. عالوه بر این در این طرح هیچ سخنی از لزوم توقف 

هرچه سریعتر حمالت وحشیانه رژیم سعودی به یمن به میان نیامده بود.
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همچنین ولد الشیخ در طرحی دیگر که به دنبال قطع شریان حیاتی مردم یمن در بندر 

الحدیده بود پیشنهاد کرد بندر الحدیده به طرف سوم تحویل داده شود و گفت وگوهای یمن از 

سرگرفته شود.)4( یمنی ها این پیشنهاد ولد الشیخ و ترک بندر الحدیده و تسلیم آن به طرف سوم 

را خیانت تلقی کردند. 



اندیشکده راهربدی تبیین

81

4-دورنمای یمن در سال 97

با توجه به شواهد و قرائن به نظر می رسد نمی توان برای جنگ یمن در سال 97 پایانی را 

متصور شد. عربستان با تمام وجود و برای حفظ پرستیژ خود به جنگ یمن ادامه خواهد داد. از 

طرفی بعد امنیتی حضور انصاراهلل در صنعا نیز این خواست عربستان را دو چندان خواهند نمود. از 

طرفی انصاراهلل نیز با توجه به تجاربی که در طول این سه سال اندوخته و با توجه به توانایی هایی 

که از خود به نمایش گذاشته مغلوب تجاوز سعودی ها نخواهد شد. با این وجود عربستان سعی 

خواهد کرد با حربه های مختلف روز به روز به صنعا نزدیک شده و انصاراهلل و انقالب یمن را از 

بین برده و تضعیف کند. از طرفی انصاراهلل نیز بر حفظ صنعا اصرار خواهد ورزید.

به نظر می رسد با توجه به تحوالت سال 96 در جنوب این بخش از کشور سعی می کند 

روز به روز تمهیدات جدایی از شمال را مهیاتر کند. فرسایشی شدن جنگ و حمایت امارات 

کاتالیزوری است که این امر را سرعت خواهد بخشید. اختالفات عربستان و تضاد منافع آن ها در 

یمن بیشتر شده و درگیری میان دو طرف افزایش خواهد یافت. مسأله ی بعدی تالش سعودی ها 

و هم پیمانان فرامنطقه ایش برای محکوم کردن ایران به خاطر آنچه ارسال سالح به یمن عنوان 

می کنند است. در این راستا ریاض سعی خواهد کرد با ابزارهای گوناگون محکومیت نامه ها و 

قطعنامه هایی را بر ضد ایران در سازمان ملل و شؤرای امنیت تصویب کند.
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قطر

مقدمه

 قطر کشوری است که در جنوب غربی آسیا در شرق شبه جزیره عربستان و در بخش 

جنوبی خلیج فارس واقع  شده است. قطر مرز مشترک زمینی با عربستان و مرز آبی با کشورهای 

ایران، کویت، عراق، بحرین، عربستان و امارات متحده عربی دارد. قطر به صورت اماراتی مطلقه 

و ارثی از میانه سده 19 میالدی توسط خاندان »آل ثانی« اداره می شود. این کشور تا سال 1971 

تحت الحمایه بریتانیا بود که بعد از رفتن بریتانیا از منطقه ی غرب آسیا و شرق کانال »سوئز« این 

کشور به استقالل رسید. کشور مذکور دارای دو میلیون ششصد هزار نفر جمعیت است که 3۰۰ 

هزار نفر آن بومی و مابقی تبعه ی کشورهای دیگر هستند که در قطر مشغول به کار می باشند. این 

کشور به واسطه ذخایر سرشار گاز طبیعی و فروش آن، باالترین درآمد سرانه را در جهان داشته 

و به گزارش مجله »فوربز«؛ یکی از مشهورترین مجله های اقتصادی جهان، ثروتمند ترین کشور 

دنیا محسوب می شود.

نظام سیاسی قطر دیکتاتوری بوده که در خاندان آل ثانی و نزدیکان او متمرکز شده است. 

باعث شده  باز« است. همین موضوع  رفتار قطر در حوزه سیاست خارجی دیپلماسی »درهای 

جریان ها و کشورهای بعضًا متخاصم و با منافع متضاد در قطر دفتر نمایندگی یا حضور گسترده 

داشته باشند. به طور مثال طالبان در قطر دفتر نمایندگی دارد. از طرفی بزرگترین پایگاه نظامی 

آمریکا در خلیج فارس نیز در خاک این کشور واقع شده است.
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اما آنچه باعث شد اندیشکده راهبردی تبیین در سالنامه خود به بررسی رویدادها و روندهای 

قطر در سال 96 بپردازد بحران قطع روابط سیاسی این کشور با دول اربعه )عربستان، مصر، بحرین 

و امارات( بود که در تاریخ 15 خرداد 96 اتفاق افتاد. متعاقب این وضعیت، تحوالت دیگری نیز 

به وقوع پیوست که معادالت و مناسبات بحران را پیچیده تر کرد به طوری که با گذشت بیش 

از 9 ماه هنوز چشم انداز روشنی برای حل بحران وجود نداشته و دو طرف روزانه حمالت شدید 

سیاسی-رسانه ای علیه یکدیگر طراحی کرده و اجرا می کنند. با این مقدمه نوشتار پیش رو در 

نظر دارد ضمن شرح مختصر بحران، تحوالت بعدی ناشی شده از آن را بررسی کرده و در پایان 

دورنمایی از بحران قطر ارائه دهد.
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1-بحران سیاسی قطع روابط با قطر

در خرداد ماه سال جاری خبرگزاری قطر سخنانی را از قول »تمیم بن حمد آل ثانی« 

امیر این کشور در دفاع از ایران و حزب اهلل منتشر کرد که بالفاصله در صدر رسانه های جهان و 

شبکه های اجتماعی قرار گرفت. تمیم بن حمد آل ثانی در این سخنان حزب اهلل را حزبی مقاوم و 

ایران را دولتی اسالمی توصیف کرد که نمی توان وزن و جایگاه آن در منطقه را نادیده گرفت.

امیر قطر ضمن حمله ی مستقیم به مصر، بحرین و امارات، اشاره ای ضمنی به عربستان کرده 

و رفتار خاندان آل سعود در حمایت از نسخه ی خشونت محور اسالم و نمایندگی وهابیت را خطر 

حقیقی و عامل اصلی پرورش دهنده ی تروریسم دانست.

همین اظهار نظر باعث شد تا دول اربعه )مصر، امارات، عربستان و به تبع آن بحرین( 

روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کرده و سطح مراودات و معامالت اقتصادی، تجاری و سیاسی 

خود با دوحه را به حداقل برسانند. این خصومت در این سطح متوقف نشده و 4 کشور مزبور 

ضمن محاصره ی زمینی، هوایی و دریایی قطر در رسانه ها و موضع گیری های خود بیشترین انتقاد 

و اتهام را علیه دوحه مطرح کرده و این دولت را به تجهیز و تسلیح جریان های تروریستی منطقه 

متهم کردند. همزمان با قطع روابط دیپلماتیک، هجمه شدید اقتصادی و رسانه ای علیه دولت قطر 

از سوی کشورهای مطیع و تابع عربستان تدارک دیده شد. به طوری که کشورهای تابع عربستان 

ضمن محاصره اقتصادی قطر و متوقف کردن معامالت خود با ریال این کشور، هر کدام به نوبه ی 

خود موضع مشابهی علیه قطر اتخاذ کردند. به عنوان مثال دولت نیمه مستقر در لیبی و همسو و هم 

جهت با محور عربستان با حمله به قطر، »این کشور را متهم به تجاوز به کرامت مردم لیبی کرد« 

یا بحرین ضمن تکرار ادعاهای سعودی برای قطع روابط »از حمایت دوحه از برنامه های تخریبی 



اندیشکده راهربدی تبیین

87

ایران انتقاد کرد« امارات نیز ضمن حمله به قطر اشاره کرد که »دوحه منطقه را در وضعیت 

خطرناکی قرار داده است« مواضع مشابه این مواضع از سوی سایر کشورهای مطیع عربستان از 

جمله مصر، دولت مستعفی یمن و مالدیو نیز اتخاذ شد به گونه ای که پازل هجمه ی رسانه ای و 

سیاسی علیه قطر کامل شده و این کشور به انزوا و انفعال کشانده شد.

حجم رفتار تهاجمی علیه قطر در این سطح باقی نمانده و دولت های محاصره کننده اقدامات 

دیگری نیز برای مؤاخذه، محاکمه و تنبیه قطر انجام دادند که از جمله ی آن ها می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:

-قطع کلیه روابط دیپلماتیک و بستن سفارت های قطر درکشورهای خود

-بستن مرزهای آبی، هوایی و خاکی 4 کشور با قطر

-بیرون کردن کلیه اتباع قطری از کشورهای خود

-عدم اجازه ورود اتباع قطری به کشورهایشان

-منع پروازهای هوایی به کشور قطر

-عدم اجازه پرواز هواپیماهای قطری از کشورهایشان

-اخراج قطر از ائتالف نظامی به رهبری عربستان

-لغو مجوز فعالیت شبکه خبری الجزیره و بستن دفتر آن در عربستان

-تعیین ضرب االجل برای خروج اتباع خود از کشور قطر و...
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دولت های محاصره کننده بعد از این کنشگری های هماهنگ و با این پیشفرض که راهبرد 

تنبهی آن ها منتج به نتیجه شده است 13 شرط رو پیش روی قطر قرار دادند تا به محاصره این 

کشور پایان داده و روابط خود با آن را عادی سازی کنند. قطر ضمن مغرضانه و ناعادالنه خواندن 

شروط مطرح شده از پذیرفتن آن ها سر باز زد. شروط 13 گانه مطروحه ی دول اربعه از قرار زیر 

بودند که مورد موافقت دوحه قرار نگرفتند.

کاهش روابط دیپلماتیک با ایران، اخراج کلیه افراد مرتبط با سپاه پاسداران که در قطر 

حضور دارند، روابط تجاری با ایران در چارچوب تحریم های آمریکا، تعطیلی کامل شبکه الجزیره، 

بسته شدن پایگاه نظامی ترکیه در قطر، قطع حمایت از حزب اهلل لبنان، قطع حمایت از اخوان 

المسلمین، قطع حمایت از القاعده، قطع حمایت از داعش، عدم اعطای تابعیت به شهروندان 4 

کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر که در تنش با دولت های این کشورها به سر می برند، 

انتشار لیستی از گروه های اپوزسیون حمایت شده در 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر، 

تحویل اشخاصی که از سوی این 4 کشور تحت تعقیب بوده و متهم به انجام اقدامات تروریستی 

هستند، پرداخت مبالغی معین به 4 کشور محاصره کننده و...)1(

بررسی شروط 13گانه برجستگی نقش و جایگاه ایران را مشخص می کند. به عبارتی به 

نظر می رسد عربستان و رژیم های همسو و هم جهت این بار برای تحریک ایران برای کنش 

متقابل، قطر را ابزار و سالح قرار داده بودند تا ایران را هدف و نشانه گیری کنند. اما حکمت و 

متانت دستگاه سیاست خارجی ایران نقشه پیچیده و خطرناک عربستان را نقش بر آب کرد. ایران 

در سیاستی دیگر و به نوعی کنشی رو به جلو مرز هوایی خود به روی قطر را باز کرده و اعالم 
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کرد حاضر است مایحتاج قطر در دوران محاصره را تأمین کند. از طرفی ترکیه نیز در حمایت 

از قطر اعالم کرد اگر عربستان به دوحه حمله کند تا توطئه ای)کودتا( بر علیه خاندان آل ثانی 

تدارک ببیند آنکارا ریاض را موشک باران خواهد کرد. ورود بازیگران مختلف به بحران ضمن 

پیچیده تر کردن معادالت و مناسبات آن جسارت و شهامت دوحه برای واکنش متقابل در برابر 

محاصره کنندگان را افزایش داد.
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2-قطــر و شــؤرای همــکاری خلیج فــارس؛ تعلیــق یــا اخــراج و پیامدهــای 
سلبی

سطح بحران میان طرفین به موارد اشاره شده در باال محدود نشده و به شؤرای همکاری 

اربعه و قطر، آینده ی شؤرای همکاری  نیز سرایت کرد.  »نبرد دیپلماتیک« دول  خلیج فارس 

خلیج فارس را در هاله ای از ابهام قرار داده است. به طوری که 4 دولت متخاصم قطر، اخراج یا 

تعلیق عضویت دوحه در شؤرای همکاری خلیج فارس را مطرح کرده و دوحه نیز در عکس العملی 

را  ماهیت، هدف و کارآمدی« آن  بین رفتن  به دلیل »از  از شؤرا  متقابل خروج خودخواسته 

رسانه ای کرد. در همین راستا معاون نخست وزیر قطر درباره تأثیر بحران اخیر در کشورهای 

عربی بر شؤرای همکاری خلیج فارس گفت:  »ما شؤرای همکاری را در سال 1981 میالدی تأسیس 

کردیم و از نظر من اعتبار این شؤرا به پایان رسیده است.« همچنین قطر تهدید کرده در صورت 

تداوم این وضعیت از شؤرای همکاری خلیج فارس خارج خواهد شد.

با این وجود به نظر می رسد احتمال اخراج یا خروج خودخواسته ی قطر در وضعیت کنونی 

ناچیز است و این اظهارنظرهای رسانه ای بیشتر جنبه ی سیاسی دارند. دول اربعه تالش می کنند با 

طرح اخراج یا تعلیق عضویت قطر، این کشور را مجاب کنند مطابق خواسته های آن ها عمل کرده 

و رفتار خارجی خود را منطبق بر خواسته ها و منافع آن ها تنظیم کند. از طرفی قطر نیز با طرح 

خروج خودخواسته از شؤرا به دنبال تهدید ماهیت و موجودیت شؤرا است تا کشورهای محاصره 

کننده را وادار کند از اعمال فشار و محاصره و تحمیل خواسته ی خود به این کشور دست بردارند.
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چرا که در اساسنامه ی شؤرا به هیچ وجه لفظ »اخراج« یا »تعلیق« نیامده. بلکه تنها اشاره به 

اتخاذ »تصمیمات متناسب« با اختالفات شده است. در ماده 1۰ منشور شؤرای همکاری خلیج فارس 

هیئتی تحت عنوان »هیئت حل منازعات« در نظر گرفته شده که زیر نظر شؤرای عالی فعالیت 

می کند. هنگامی که اختالفی در تفسیر یا اجرای اساسنامه یا اختالفی میان اعضا شکل بگیرد و 

این اختالف در شؤرای وزیران و شؤرای عالی قابل حل نباشد، شؤرای عالی اختالف مذکور را به 

»هیئت حل منازعات« ارجاع می دهد. هیئت مزبور گزارش ها و مستندات و ریشه های اختالف را 

بررسی کرده و توصیه ها و دستورالعمل هایی را در اختیار شورای عالی قرار می دهد. شؤرای عالی 

نیز بر اساس توصیه ها و گزارشات هیئت، تصمیم مناسبی اتخاذ می کند.

بنابراین در اساسنامه ی شؤرا چون اصل و مبنا بر همکاری، هماهنگی و همگرایی در تمامی 

زمینه ها و جنبه ها گذاشته شده، ماده ای به نحوه خروج از شؤرای همکاری خلیج فارس اختصاص 

نیافته و تهدید قطر برای خروج از شؤرا، اقدامی است که در اساسنامه ی شورا، شرایط و مختصات 

آن تعریف نشده و به نوعی نشان از ضعف حقوقی و نظری شؤرای همکاری خلیج فارس دارد که 

ضمن عدم اشاره به اخراج، تعلیق یا خروج خودخواسته اعضا، شرایط و مقتضیات آن را مشخص 

نکرده است.

با توجه به مسائل گفته شده و فقدان راهکار و راهبرد در مواقع اختالف شدید همچون 

اختالف کنونی که از زمان تأسیس شؤرا بی سابقه بوده به نظر می رسد دول اربعه )سه عضو شورای 

همکاری خلیج فارس و مصر به عنوان عضو اتحادیه عرب( سندی حقوقی و معتبر برای اخراج یا 

تعلیق قطر در منشور ندارند و با توجه به آنچه در مواد ۲۲ گانه ی منشور آمده خروج خودخواسته 

قطر نیز مشخص نشده است. لذا مباحثی چون »اخراج«، »تعلیق« یا »خروج خودخواسته« باید در 

منشور شورای همکاری خلیج فارس معنادهی شده و بار حقوقی پیدا کنند.)۲(
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 اما آنچه در این میان مهم است تأثیر سلبی بحران بر شؤرای همکاری خلیج فارس است 

تأثیری که زیان های سیاسی، اقتصادی زیادی را بر پیکره ی شؤرای همکاری خلیج فارس وارد 

ساخته است. به طوری که شاید دیگر شؤرای مذکور همانند گذشته نتواند در مسائل منطقه ای، 

به سازمانی  تأثیرگذار  فعال و  نسبتًا هماهنگ،  از یک سازمانی  باشد و  فعالی داشته  کنشگری 

تشریفاتی و منفعل همچون اتحادیه ی عرب تبدیل شود.



اندیشکده راهربدی تبیین

93

ــه  ــم کــردن دو طــرف ب ــه موضــوع حــج و مته ــات ب 3-تســری اختالف
ــن موضــوع ــا ای برخــورد سیاســی ب

حجم تصادم و تعارض دیپلماتیک و »اصل تسری« در اختالفات و موضوعات سیاسی 

موجب شد مسأله ی حج نیز جایگاه خود را در تنِش میان دول اربعه، به ویژه ریاض و دوحه باز 

کند. به گونه ای که قطر در بیانیه ای اعالم کرد که ریاض از همکاری برای تأمین امنیت حجاج 

قطری طفره رفته و درصدد دخالت دادن مسائل سیاسی در ادای فریضه ی حج به عنوان رکنی 

از ارکان دین مبین اسالم است که این اقدام ریاض و برخورد سیاسی با موضوع حج موجب 

محرومیت جمع کثیری از مسلمانان از ادای این فریضه می شود. 

در واکنش به اتهامات قطر علیه عربستان، دولت ریاض ضمن نفی و رد اظهارات قطری ها 

و اظهار بر تدارک تمامی امکانات رفاهی و امنیتی عنوان داشت که دوحه درصدد سوء استفاده 

سیاسی از حج و بین المللی کردن اداره ی آن و دامن زدن به این موضوع است که ایران نیز سال 

گذشته مسأله ی مذکور را مطرح کرده بود. مقامات سعودی با این استدالل عنوان کردند که به 

نظر می رسد هماهنگی خاصی بین ایران و قطر در بین المللی کردن یا مدیریت مشترک حج وجود 

داشته باشد که مدیریت و هدایت شده از جانب ایران است.

در واکنش به خواست قطری ها مبنی بر رعایت حقوق زائران خانه خدا، »عادل الجبیر« 

وزیر خارجه ی عربستان با تفسیر درخواست قطر به »بین المللی کردن« مشاعر و مناسک مقدس 

اسالمی، آن را رفتار خصمانه و اعالن جنگ قطر علیه پادشاهی سعودی عنوان کرد.

برخورد سیاسی عربستان با مسأله ی اسالمی حج و اختالفات فی مابین در دو سطح اجرائی 

و سیاسی تداوم یافت. در رویکرد اجرائی کار به جایی رسید که خطوط هوایی عربستان اعالم 
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کرد؛ نتوانسته هواپیماهایی را برای انتقال حجاج قطری اعزام کند. چراکه قطر مجوز این سفرها 

را کسب نکرده بوده است. در واکنش به این اقدام ریاض، وزارت خارجه ی قطر اعالم نمود که 

کوتاهی در انتقال حجاج قطری از طریق خطوط هوایی عربستان اقدامی بی سابقه و غیرمنطقی بوده 

که عدم تمایل ریاض برای همکاری با وزارت اوقاف و حج دوحه و سوء استفاده سیاسی در رابطه 

با حج را به منصه ی ظهور می رساند.

تنش سیاسی سرایت کرده به موضوع حج در رسانه های دوحه و دول اربعه نیز با شدت و 

حدت بیشتری پیگیری شد. به طوری که رسانه های رسمی و غیر رسمی مورد حمایت دولت های 

مذکور یکدیگر را به سوء استفاده سیاسی از حج متهم کرده و مقامات دول اربعه و به تبع آن 

مقامات دوحه علیه یکدیگر موضع گیری نموده و اتهاماتی را نسبت به هم مطرح کردند.

دوحه در رسانه های خود به ویژه الجزیره به اختالفات بین خود و دول اربعه پرداخته و 

ناکارآمدی و بی کفایتی عربستان در مدیریت حج و تالش این کشور برای استفاده ابزاری و 

سیاسی از حج را مورد بررسی قرار داد. به طوری که این مسأله به شبکه های اجتماعی نیز سرایت 

کرده و موضوع حج و نحوه مدیریت و سیاست گذاری بر آن به مسأله ی اول کاربران شبکه های 

اجتماعی کشورهای درگیر تبدیل شد.

به عبارتی قطر توانست با استفاده از دیپلماسی عمومی و از طریق به کارگیری و بسیج 

به  را  خدا  خانه  زیارت  موضوع  با  رابطه  در  سعود  آل  سیاسی  استفاده  سوء  جمعی،  رسانه های 

موضوعی چالش زا و معضل ساز برای آل سعود تبدیل کند که عربستان را ناگزیر در وضعیت 

تدافعی قرار دهد. همین اقدام قطر توانست تردید ایجاد شده در توانایی عربستان به منظور مدیریت 

مراسم عبادی و سیاسی حج را تشدید کرده و افکار عمومی را نسبت به این موضوع مسأله دار کند.
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در عرصه بین المللی نیز کمیته ملی حقوق بشر قطر بعد از اتفاقات رخ داده، اعالم کرد که 

شکایت خود را به سازمان ملل، علیه عربستان سعودی به اتهام سوء استفاده سیاسی از حج و ایجاد 

موانع در راه شهروندان و ساکنان قطری که مایل به انجام مراسم حج و عمره بودند، ارائه داده است.

با سوء استفاده  در شکایت کمیته ی مزبور آمده که دوحه نگرانی شدید خود در رابطه 

سیاسی از حج و شعائر دینی و استفاده از آن ها برای نیل به اهداف سیاسی را اعالم کرده و آن را 

نقض صریح تمامی میثاق نامه های بین المللی که آزادی عمل در ادای مناسک و مراسمات مذهبی 

را به رسمیت می شناسد، قلمداد می کند.)3(

قطر در راستای مواجهه با سیاسی کاری عربستان، شکوائیه ی دیگری تدارک دیده و آن را 

به سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد )یونسکو( تحویل داد. مضمون این شکوائیه از نهاد 

مزبور درخواست می کند که مراحل »بین المللی کردن اداره ی حج« را هر چه سریع تر و وسیع تر 

در دستور کار قرار داده و آن را از مجاری سازمان های بین المللی مربوطه پیگیری کند.

اختالفات مذکور در حوزه های مختلف همچنان نیز ادامه دارد. به گونه ای که مقامات و 

رسانه های وابسته به دو طرف روزانه علیه یکدیگر فعالیت می کنند. به طور مثال عربستان قطر را 

به همکاری امنیتی پنهان با رژیم صهیونیستی متهم کرده و در این رابطه اسنادی را منتشر نموده 

است. در مقابل شبکه الجزیره وابسته به قطر نیز طی مستندی دو قسمتی از نقش امارات، بحرین، 

مصر و عربستان در کودتای 1996 قطر پرده برداشته است.
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4-دورنمای قطر در سال 97

در ماه مارس و آوریل جاری طرف های اصلی درگیر در بحران )محمد بن سلمان، محمد 

بن زاید و تمیم بن حمد آل ثانی( به آمریکا سفر کرده و در کاخ سفید با »دونالد ترامپ« رئیس 

جمهوری آمریکا دیدار خواهند کرد. کارشناسان بر این نظر هستند که ترامپ تمام تالش خود 

را معطوف کرده تا با پایان دادن به بحران قطر در حوزه سیاست خارجی دستاوردی را به نام 

خود ثبت کند. از طرفی تداوم بحران روز به روز بر نزدیکی و بهبود روابط دوحه-تهران افزوده 

است. موضوعی که به هیچ وجه خوشایند آمریکا نیست. لذا به نظر می رسد آمریکا در دیدار 

آتی، مقامات عربستان و امارات را متقاعد و مجاب کند تا سطح مطالبات خود از قطر برای پایان 

دادن به بحران را تعدیل کنند. به زعم نگارنده با توجه به حمایت هایی که قطر از جانب ترکیه 

و ایران می شود تا زمانی که دول محاصره کننده در مطالبات خود تعدیل لحاظ نکنند نمی توان 

برای بحران قطر پایانی متصور شد. بنابراین همانطور که شروع کننده ی بحران دولت عربستان 

و رژیم های مطیع آن بودند پایان دهنده ی بحران نیز عربستان و این رژیم ها خواهند بود. این امر 

نیز با تعدیل مطالبات دول محاصره کننده حاصل خواهد شد. نگاهی به کنش سیاست خارجی بن 

سلمان در طول این مدت کوتاه نشان دهنده این موضوع است که سیاست های عجوالنه و پیچیده 

او بحران هایی را ایجاد کرده که بیرون آمدن از این بحران ها دیگر از دست او خارج شده است. 

یمن در این مورد مثال خوبی است. لذا مسأله ی قطر نیز با توجه به پیچیدگی های آن بحرانی نیست 

که بن سلمان به راحتی بتواند از آن خارج شود مگر اینکه در این زمینه امتیازهای مثبتی به طرف 

مقابل بدهد. به نظر می رسد قطر هم از ادامه بحران چندان خشنود نباشد.
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منابع:

1-»شروط 13 گانه کشورهای عربی برای قطر/از قطع روابط دیپلماتیک با ایران تا تعطیلی 

پایگاه نظامی ترکیه«، بازیابی در پیوند زیر:
http://www.saat24.news/news/272255/

۲-محمد گلی، »قطر و شؤرای همکاری خلیج فارس؛ تعلیق یا اخراج«، بازیابی در پیوند 

زیر:
http://tabyincenter.ir/20324/

3-محمد گلی، »مقایسه رفتار ایران و قطر در قبال سوءاستفاده سیاسی عربستان از حج«، 

بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/20778/
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بحرین

مقدمه

مانند دیگر مردم کشورهای  نیز  بیداری اسالمی در جهان عرب، مردم بحرین  با آغاز 

عربی به ستوه آمده از استبداد حکومت  مرتجع خود در فوریه ۲۰11میالدی به پاخاستند و خواستار 

اصالح ساختار سیاسی، افزایش نقش مردم در سیاست گذاری ها و دموکراسی شدند. اما آل خلیفه 

در مقابل این درخواست ایستاد. از همان ابتدای اعتراضات مردمی مشت آهنین تبدیل به سیاست 

رسمی امنیت داخلی رژیم آل خلیفه شد و این سیاست نیز در سال96 و در زندان های طویل المدت 

برای فعاالن حقوق بشر و سران نهضت  اصالح طلبانه بحرین، اعدام جوانان انقالبی، سلب تابعیت  

و حصر خانگی آیت اهلل شیخ عیسی قاسم ادامه پیدا کرد. با این اوصاف بحرین در سال 96 شاهد 

حوادث و تحوالتی بوده که در نوشتار پیش رو بخشی از این رویدادها مورد بررسی قرار می گیرند. 

با وجود کثرت تحوالت، حادثه ای که بتواند تغییر دهنده بازی و شرایط سیاسی و میدانی بحرین 

باشد به وقوع نپیوسته است. ما در ادامه سعی می کنیم مهم ترین حوادث داخلی و خارجی مرتبط با 

بحرین در سال 96 را ذکر کنیم.
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1. سیاست داخلی 
1-1. نقض گسترده حقوق بشر در بحرین 

غم نامه ی حقوق بشر بحرین که از سال 1389 )۲۰11( آغاز شده، در سال96)۲۰17-

۲۰18( ادامه پیدا کرده است. طی مستندات سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در بحرین به شدت 

بحرانی است و »آندرس سامولسن« وزیر امور خارجه دانمارک در نشست شورای حقوق بشر 

سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس گفت: »همچنان در خصوص بحرانی شدن حقوق بشر بحرین 

نگرانیم61«.  با دستگیری نبیل رجب فعال حقوق بشری در بحرین این مسئله ابعاد عمیقتری پیدا 

در  بازداشت و شکنجه  به چهار بخش کلی  بحرین  در  بشر  نقض حقوق  موارد  است6۲.  کرده 

زندان ها، سلب تابعیت های فزاینده، افزایش حکم اعدام و سرکوب خشونت آمیز اعتراضات مردمی 

تقسیم بندی می شود. 

نیز در گزارش خود آورده است: 995 مورد نقض گسترده  انجمن حقوق بشر بحرین 

حقوق بشر در بحرین در طول ماه ژانویه ۲۰18به ثبت رسیده است که این موارد شامل بازداشت، 

شکنجه و ناپدید شدن افراد است.در این گزارش آمده است: 1۲1 مورد بازداشت خودسرانه افراد 

از جمله بازداشت شش کودک در طول این مدت صورت گرفت و همچنین شاهد ناپدید شدن 

17 نفر بودیم. 77 بحرینی نیز در طول ماه ژانویه با حکام ظالمانه مواجه شدند. این انجمن در ادامه 

گزارش خود به نقض آزادی تردد افراد به خاطر تداوم محاصره امنیتی منطقه الدراز از یک سال و 

61. العالم، دانمارک: وضعیت بحرانی حقوق بشر در بحرین نگران کننده است، 9 اسفند 1396، قابل بازیابی در 
 :

http://fa.alalam.ir/news/3396546
6۲. دویچه وله، پنج سال زندان برای نبیل رجب فعال حقوق بشر بحرینی، ۲1.۰۲.۲۰18، قابل بازیابی در: 

http://p.dw.com/p/2t4Zt
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نیم پیش تاکنون اشاره کرده. این انجمن در گزارش خود همچنین به بازداشت خانگی آیت اهلل 

شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین اشاره کرد و افزود: در این مدت، دویست شهروند بحرینی 

به خاطر مسائل مربوط به آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز توقیف شدند و 34۲ محتوای رسانه ای 

در راستای نفرت افکنی )علیه شیعیان( از رسانه های حکومتی پخش شد. 81 مورد بازداشت و 

بدرفتاری از جمله علیه چهار زن و هفت کودک و یک طفل شیرخوار در طول ماه ژانویه صورت 

گرفت63.

1-2. سلب تابعیت آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 

آیت اهلل شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقالب بحرین است. ایشان نقش بسیار مهمی در 

جلوگیری از به خشونت گراییده شدن قیام بحرین تا به امروز داشته اند. ارتباطات گسترده ی ایشان 

با تمام جریان های مخالف آل خلیفه ایشان را به پدر و رهبر معنوی انقالب بحرین تبدیل کرده و 

مردم بحرین نیز این موضوع را پذیرفته اند. وزارت کشور و نهادهای امنیتی بحرین با درک این 

محبوبیت در تاریخ 31 خرداد 1395 در بیانیه ای با استناد به بند جیم اصل دهم قانون تابعیت بحرین، 

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را اعالم کردند64 و تالش کردند تا ایشان را محاکمه کنند که بعد 

از چندین بار تعلیق جلسه دادگاه65، حکم غیابی برای ایشان صادر شد و دادگاه بحرین در روز 

یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 طی حکمی شیخ عیسی قاسم و دو تن از مسئوالن دفتر وی »حسین 

63. الجزیره، تقریر حقوقي: 995 انتهاکا لحقوق اإلنسان بالبحرین، ۲۰18/۲/9، فی: 
http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/2/9/
64. محمد گلی، بحرین در سال 95؛ رویدادها و روندها، اندیشکده راهبردی تبیین، 1۲ فروردین. 1396، قابل 

بازیابی در: 
http://tabyincenter.ir/18330/

65. اندیشکده تبیین، تعویق دادگاه شیخ عیسی قاسم برای چهارمین بار، 14 آذر. 1395، قابل بازیابی در: 
http://tabyincenter.ir/15041/
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القصاب« و »میرزا الدرازی«66 را به یک سال حبس و مصادره اموال به میزان 3 میلیون دینار و 

پرداخت هزار دینار غرامت محکوم کرد.67 این حکم در 9 بهمن 96  از سوی دادگاه تجدید نظر 

بحرین نیز تأیید شد68  و در پی اعالم این حکم، مردم بحرین در محکومیت آن در اطراف منزل 

ایشان در منطقه تحت محاصره الدراز واقع در غرب منامه تحصن کردند. همچنین مناطق مختلف 

بحرین مانند ستره، ابوصیبع، کرانه، العکر، دمستان و البالد القدیم شاهد تظاهرات گسترده ای بود 

که برخی از آنها به درگیری شدید با نیروهای امنیتی آل خلیفه منجر گردید.

66. خبرگزاری مشرق، تظاهرات بحرینی ها در محکومیت صدور حکم آیت اهلل عیسی قاسم، 1 خرداد 1396، 
قابل بازیابی در: 

mshrgh.ir/727772
67. همان

68. خبرگزاری مهر، تایید حکم حبس و سلب تابعیت آیت اهلل شیخ عیسی قاسم، دوشنبه 9 بهمن 1396، قابل 
بازیابی در : 

https://www.mehrnews.com/news//4213236
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2. سیاست خارجی
2-1. ایران هراسی 

با آغاز بیداری اسالمی در جهان عرب، بحرین نیز مانند بسیاری از کشورهای مرتجع عربی 

با اعتراضات مردمی روبرو شد. اعتراضاتی که در آن بوی آزادی خواهی، دموکراسی و استقالل به 

مشام می رسید. با حمایت جمهوری اسالمی ایران از مردم بحرین، مقامات این کشور ایران هراسی 

را به عنوان یکی از رفتارهای ثابت سیاست خارجی خود قرار دادند و با متهم کردن ایران به 

دخالت در امور داخلی بحرین، سطح روابط خود را با ایران کاهش دادند. در این میان اما تعرض 

به سفارت عربستان در تهران باعث شد تا بحرین روابط خود با ایران را به طور کامل قطع کند و 

ایران هراسی را با شدت بیشتری در منطقه اشاعه دهد69. 

بحرین این سیاست را در سال گذشته نیز ادامه داده است و با متهم کردن ایران به تجهیز 

یک گروه تروریستی سعی در اشاعه ایران هراسی در منطقه داشته است. این موضوع واکنش 

مقامات جمهوری اسالمی ایران را درپی داشت و قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در سخنانی 

اقدامات بحرین را روش های شکست خورده خواند7۰. در همین راستا مقامات بحرینی نیز در اول 

مارس ۲۰18 در کنفرانسی در ژنو به این موضوع پرداختند و  اتهامات خود در خصوص حمایت 

ایران از تروریسم را دوباره تکرار کردند71.

69. فرادید، بحرین روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد، 14 دی 1394، قابل بازیابی در: 
http://faradeed.ir/fa/news/8159/

7۰. رادیو فردا، دستگیری گروه »مرتبط با ایران« در بحرین؛ وزارت خارجه ایران: مضحک است، ۰3/
شهریور/1396، قابل بازیابی در: 

https://www.radiofarda.com/a/iran-ghasemi-denies-involvement-in-bahrain-
terror-cell-security/28696588.html

71. خبرگزاری واس، نقش رژیم ایران در تامین مالی تروریسم در بحرین طی سمیناری در ژنو بررسی شد، 
۰1/۰3/۲۰18، قابل بازیابی در: 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=fa&newsid=1732145
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2-2. گسترش روابط با آمریکا

روابط سیاسی میان ایاالت متحده و  بحرین در 1971 آغاز شد. مسائل امنیتی و دفاعی 

همواره مهمترین خصیصه اصلی روابط این دو کشور بوده است. مسأله ایران، تروریسم و امنیت 

انرژی از موضوعات امنیتی خلیج فارس هستند که برای ایاالت متحده مهم است. ستاد مرکزی 

)فرماندهی مرکزی( نیروی دریایی ایاالت متحده و همچنین یگان پنجم نیروی دریایی ایاالت 

متحده در بحرین حضور دارند، که نشان از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک بحرین در سیاست 

خارجی ایاالت متحده دارد. از سوی دیگر بحرین نیز همواره نقش خود را در راستای سیاست های 

منطقه ای ایاالت متحده تعریف کرده است7۲. با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، روابط میان بحرین 

و آمریکا بعد از یک دوره تنش وارد مرحله تازه ای شد. ترامپ در دیدار با پادشاه بحرین گسترش 

روابط میان آمریکا و بحرین را نشانه ای از حرکت جدید برای فراموشی تنش های دوران اوباما 

عنوان کرد. او در سخنان خود گفت: »روابطی بسیار طوالنی برقرار خواهیم کرد، و من به شدت 

خواستار این مسأله هستم، زیرا مسائل مشترک بسیاری بین دو کشور وجود دارد.73«

 حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در دیدار با سناتور »ریچارد پور« رئیس کمیسیون 

اطالعات سنای آمریکا و اعضای هیأت این کمیسیون نیز در خصوص روابط تاریخی و استراتژیک 

میان دو کشور و تحوالت منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کرد. وی در این دیدار ابراز 

امیدواری کرد که روابط کشورش با آمریکا در تمام زمینه ها به عنوان هم پیمان و دو کشور 

7۲. محمد بهرامی، بحرین چالش سیاست خارجی امریکا، مرکز مطالعات خلیج فارس، قابل بازیابی در: 
http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=836

73. العالم، ترامپ: دیگر هیچ تنشی با بحرین نخواهیم داشت، 31 اردیبهشت 1396، قابل بازیابی در: 
http://fa.alalam.ir/news/1971309
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دوست گسترش یابد74. افزایش این سطح روابط در دیدار ولیعهد بحرین از آمریکا75 و موافقت 

سنای آمریکا در فروش بسته تسلیحاتی به ارزش 3.8میلیارد دالر به منامه به خوبی مشهود است76.

2-3. شرکت در تحریم عربستان علیه قطر 

بحران قطر از آنجایی آغاز شد که سخنانی از زبان شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در راستای 

اهمیت ایران در منطقه از رسانه های این کشور مطرح شد. پس از این اظهارات، قطر مدعی شد که 

خبرگزاری رسمی این کشور هک شده و انتساب این اظهارات به شیخ تمیم درست نیست. این 

البته نتوانست منجر به کاهش خشم برخی دولت های عربی شود77و عربستان به عنوان طالیه دار 

تحریم قطر وارد عمل شد و در پی آن کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین روابط 

دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند.

74. الکوثر، تاکید بحرین بر تقویت روابط استراتژیک با آمریکا، 3۰ بهمن 1396، قابل بازیابی در: 
http://fa.alkawthartv.com/news/123743

75. خبرگزاری رسا، همراهی دولت بحرین با آمریکا و عربستان در ایران هراسی، 1۰/9/1396، قابل بازیابی 
در: 

http://www.rasanews.ir/detail/News/541072/25
76. خبرگزاری ایرنا، آمریکا با فروش 3.8 میلیارد دالر اسلحه به بحرین موافقت کرد، 1396/6/18، قابل 

بازیابی در: 
http://www.irna.ir/fa/News/82659371

77. گروه منطقه غرب آسیا، بحران در روابط قطر و عربستان؛ پیامدها و پیشنهادهایی برای ایران، اندیشکده 
تبیین، 7 تیر. 1396، قابل بازیابی: 

http://tabyincenter.ir/19796/
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2-4. حرکت به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای عادی سازی روابط با رژیم اشغال گر قدس در 

سال گذشته میالدی حرکت رو به صعودی در پیش گرفته اند و در این میان بحرین به عنوان 

کشور پیش رو برای عادی سازی روابط شناخته شده است. هرچند زمینه های اصلی این اتفاقات 

از سال 1994میالدی و با سفر وزیر محیط زیست رژیم صهیونیستی به منامه آغاز شده بود اما 

این روابط در آن برهه زمانی به شدت از سوی رژیم بحرین تکذیب شد. اما اولین اقدامات برای 

عادی سازی روابط میان منامه و تل آویو از سوی مقامات بحرینی به سال۲۰۰7 میالدی و سخنرانی 

وزیر خارجه بحرین در کمیته یهودیان آمریکا باز می گردد که از شرکت او در این نشست 

به شکل گیری روابط رسمی میان دو کشور)بحرین و رژیم صهیونیستی( یاد می شود78. در سال 

گذشته سه اتفاق مهم باعث شد تا بحرین به بازیگر پیش قدم برای ایجاد روابط رسمی با رژیم 

صهیونیستی در حاشیه خلیج فارس بدل شود. اول، سخنرانی حمد بن عیسی آل خلیفه در جشنی 

که در یک مرکز یهودی در لس آنجلس به مناسبت هولوکاست برگزار شده بود. او در این 

سخنرانی گفت : تحریم اسرائیل از سوی کشورهای عربی را تقبیح می کند و بزودی به شهروندان 

بحرینی اجازه می دهد تا به اسرائیل سفر کنند79. اتفاق دوم دعوت پادشاه بحرین از یک هیأت 

یهودی آمریکایی )صهیونیستی( به ریاست »مارک شنایر« برای سفر به منامه بود. شنایر در این 

باره گفت که »هدف از این دعوت همان چیزی است که ما برای رسیدن به آن دعا کنیم و آن 

صلح در خاورمیانه و همکاری بین اسرائیل و کشورهای همسایه است و ما شاهد تغییراتی در 

78. الوقت، پیشینه روابط بحرین و رژیم صهیونیستی: بسترها و زمینه ها، ۲9 مرداد 1394، قابل بازیابی در: 
http://alwaght.com/fa/News/16069/
79. دنیای اقتصاد، عربستان و بحرین عادی سازی روابط با اسرائیل را علنی می کنند؟، 1396/7/8، قابل بازیابی 

در: 
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3293129
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کشورهای حاشیه خلیج فارس هستیم.8۰« و در نهایت سومین اتفاق حرکت آشکار رژیم آل خلیفه 

برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در جریان سفر علنی یک هیئت ۲4نفره بحرینی به 

فلسطین اشغالی نمایان گشت. این هیئت متشکل از اعضای جمعیت موسوم به »این بحرین است« 

بود که با پیام صلح شاه بحرین رهسپار فلسطین اشغالی شده و با خشم مردم فلسطین روبرو شدند81.

8۰. زهیر اندرواس، هل “الصفقة الکبیرة” التي ُیعّدها ترامب ویؤیّدها نتنیاهو سُتخرج العالقات السعودیّة-
اإلسرائیلّیة للعلن؟ وملک البحرین یدعو وفًدا صهیونًیا أمریکًیا لزیارته، رأی الیوم، ۲9سپتامبر ۲۰17، فی: 

https://www.raialyoum.com/?p=751485
81. تسنیم، ۲۰17، سال سبقت عربستان، امارات و بحرین در عادی سازی روابط با اسرائیل، 11 دی 1396، قابل 

بازیابی در: 
http://tn.ai/1616991
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3. دور نمای بحرین در سال 97

با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در بحرین، ما می توانیم شاهد ادامه سرکوب مخالفان 

و در پیش گرفتن سیاست مشت آهنین توسط دولت بحرین در قبال درخواست های مردم این 

کشور باشیم. این سیاست باعث خواهد شد تا رهبران قیام مانند شیخ عیسی قاسم با دشواری های 

زیادی رو برو شوند و همین موضوع احتمال مسدود شدن بیشتر راه های مسالمت آمیز اعتراضات 

و افزایش خشونت در انقالب بحرین را در سال 97 تقویت می کند.. 

در بحث سیاست خارجی، منامه تالش خواهد کرد مانند چند سال گذشته، سیاست های 

خود در منطقه را به عنوان تابعی از سیاست های عربستان سعودی تعریف کند . از سوی دیگر آل 

خلیفه سعی در حفظ بقای خود از طریق افزایش ارتباطات با بازیگران منطقه ای و کسب حمایت 

امنیتی کشورهای فرامنطقه ای مانند آمریکا دارد.
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مصر

مقدمه

مصر یکی از کشورهای بزرگ و مهم قاره آفریقا است که به دلیل تقارب ژئوپلیتیکی و 

ژئوکالچری به منطقه غرب آسیا همواره از تحوالت این منطقه تأثیر پذیرفته و به تناسب آن بر 

تحوالت منطقه ی مذکور تأثیر گذاشته است. به همین دلیل اولویت و ارجحیت اقتضا می کند که 

مسائل و مباحث داخلی و خارجی این کشور مورد بررسی و مداقه قرار گیرند. نوشتار پیش رو در 

نظر دارد مهم ترین و راهبردی ترین مسائل و مباحث مصر در سال 96 در عرصه داخلی و خارجی 

را پیش روی مخاطب قرار دهد. با نگاهی به تحوالت مصر در سال 96 این نتیجه به دست می آید 

که این کشور در این سال در مقایسه با سال های قبل کمتر آبستن تغییر و تحول در داخل و 

اثرگذاری و اثرپذیری از معادالت خارج بوده است. به عبارتی مشکالت و مسائل مصر در سال 96 

همان موضوعات و اولویت های این کشور در سال 95 است که در برخی بخش ها و موضوعات 

دچار غلظت کمتر یا بیشتری شده است. به طور مثال در سال 96 مبارزه با تروریسم در صحرای 

سینا شدت و حدت بیشتری به خود گرفته است. در مقابل کنشگری مصر در تحوالت منطقه به 

تناسب سال 95 کاهش چشم گیری داشته است. با این مقدمه ابتدا مسائل داخلی مصر در سال 96 

مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به روابط و مسائل خارجی این کشور پرداخته خواهد شد. در 

نهایت هم تالش می شود دورنمایی از سال 97 ارائه شود.
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1. مسائل داخلی
1-1. مسائل امنیتی

تحوالت امنیتی در مصر که با کودتا علیه مرسی در سال 9۲ جدی تر شده بود، هم چنان 

ادامه دارد. حضور داعش در صحرای سینا از یک سو و تحوالت امنیتی و انفجارهای متعدد در 

برخی شهرهای بزرگ، از جمله مصائب امنیتی مبتال به مصر در طول این سال ها بوده است. با این 

وجود این درگیری امنیتی در سال 96 شدت بیشتری به خود گرفته است. به طوری که »عبدالفتاح 

السیسی« رئیس جمهور مصر در فروردین این سال و پس از انفجارهای مهیب تروریستی، در 

این کشور وضعیت فوق العاده اعالم نموده و این وضعیت را سه ماه دیگر تمدید کرد. از طرفی 

بیشترین درگیری بین نیروهای امنیتی و ارتش با داعش و نیروهای تکفیری در صحرای سینا به 

وقوع پیوسته است. جایی که برخی کارشناسان وقوع این انفجارها را به رژیم صهیونیستی منتسب 

می کنند. به عبارتی برخی صاحب نظران بر این عقیده هستند که مصر و رژیم صهیونیستی در 

فرایندی پنهان به دنبال عملیاتی کردن »معامله قرن« هستند. در این معامله صحرای سینا تخلیه 

شده تا زمینه برای انتقال فلسطینی ها به این منطقه در بلندمدت فراهم شود.)1( البته با توجه به 

عِرق ناسیونالیستی عربی مصر در طول این سال ها این موضوع دور از انتظار به نظر می رسد. از 

طرفی به نظر می رسد قاهره حاضر نباشد برای خود بحرانی خودساخته ایجاد کند. بحرانی که در 

حوزه های مختلف می تواند پیامدهای سلبی طوالنی  مدت به دنبال داشته باشد. در ادامه به برخی از 

این رویدادهای امنیتی و کنش و واکنش متقابل نیروهای تکفیری و دولت مصر که برای این 

کشور چالش زا بوده اند، اشاره می شود:
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در فروردین ماه سال 96 دو انفجار در دو کلیسای مسیحی رخ داد که به موجب آن یکصد 

تن کشته و بیش از ۲۰۰ نفر زخمی شدند. انفجار نخست در کلیسای »مارجرجس« در شمال قاهره 

رخ داد که در پی آن تعدادی کشته و زخمی شدند. انفجار دوم به تناوب چند روز در کلیسای 

»سنت مارِک« شهر اسکندریه به وقوع پیوست. داعش در بیانیه ای مسئولیت هر دو انفجار در 

کلیسای قبطی مسیحیان را بر عهده گرفت. در اردیبهشت همین سال ارتش مصر در واکنشی 

متقابل توانست 8 نیروی تکفیری_تروریستی را در جنوب »رفح« و »العریش« به هالکت برساند.

در شبه جزیره ی سینا چندین گروه تندرو فعالیت دارند که خطرناکترین این گروهها 

گروه تروریستی »انصار بیت المقدس« وابسته به داعش است. در تیر ماه داعش به صحرای سینا 

حمله کرد که در پی آن ۲6 نظامی مصری کشته شدند. این حمله در شهریور نیز تکرار شد که 

به موجب آن 18 نیروی نظامی جان خود را از دست دادند. متعاقب این حمالت پارلمان مصر در 

آبان ماه با پیشنهاد السیسی برای تمدید حالت فوق العاده در مصر موافقت کرد. این وضعیت از 

سوی سیسی در فروردین به مدت 6 ماه اعالم شده بود.

با این حال بزرگترین حمله تروریستی گروهک های زیر مجموعه ی داعش در آذر به 

وقوع پیوست که داعش در اقدامی جنون آمیز به مسجدی در استان سینای شمالی حمله کرده و 

بیش از ۲4۰ تن از نمازگزاران این مسجد را به شهادت رساند.)۲( این کنش و واکنش متقابل در 

ماه های بعد نیز ادامه پیدا کرد. به طوری که دادگاه مصر در اواخر آذر ۲1 تروریست را به اعدام 

محکوم کرده و متعاقب آن در دی ماه تروریست ها به کلیسایی در جنوب قاهره حمله نموده و 1۰ 

نفر از افراد حاضر در کلیسا را کشتند. در ادامه این روند در ۲8 بهمن »ایمن الظواهری« سرکرده 

القاعده خواهان اقدام مسلحانه علیه سیسی شد. وی در پیامی صوتی انقالب ۲۰11 مصر را مصادره 

شده و به هدر رفته خواند.
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بنابراین یکی از مشکالت و مسائل مصر در سال 96 مباحث امنیتی و جدال این کشور 

با شکست در سوریه و عراق صحرای سینا را  با تروریست ها بوده است. تروریست هایی که 

جوالنگاه مناسبی برای اقدامات مخرب خود یافته اند.

1-2. انتخابات ریاست جمهوری

از دیگر موضوعاتی که در سال 96 افکار عمومی و مراکز نخبگانی مصر را به خود مشغول 

کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور بود. مرحله مقدماتی انتخابات که ثبت نام نامزدها 

است به پایان رسیده و انتخابات قرار است 6 تا 8 فروردین 97 برگزار شود. عبدالفتاح السیسی در 

سال ۲۰13 با کودتا علیه محمد مرسی رئیس جمهور قانونی مصر به قدرت رسید. در واقع وی در 

انتخاباتی کاماًل یک طرفه که از سوی اسالم گراها تحریم شده بود، موفق به پیروزی شد. در شرایط 

فعلی نیز وی با ایجاد شرایطی زمینه را برای حذف و عدم شرکت نامزدهای رسمی در انتخابات 

ریاست جمهوری مهیا کرده است.

در ابتدا »خالد علی« وکیل حقوقی مصر از کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری 

انصراف داد و در ادامه مهمترین رقیب السیسی یعنی »سامی عنان« رئیس پیشین ستاد کل ارتش 

مصر به اتهام تخلف از قوانین نظامی بازداشت شد. عالوه بر این هیئت عالی حزب لیبرال الوفد 

نیز با ثبت نام »سید بدوی« رئیس این حزب در انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد. پیش از 

آن نیز »احمد شفیق« آخرین نخست وزیر دولت »ُحسنی مبارک« رئیس جمهور مخلوع مصر نیز 

که برای نامزدی اعالم تمایل کرده بود، تحت فشارها انصراف داده بود. در واقع نگاهی به سیر 

انصراف نامزدها و ممانعت از کاندیاتوری آن ها نشان دهنده هراس السیسی از هرگونه رقابت 

است.
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در حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور دو نامزد برگزار خواهد شد. در 

یک طرف این رقابت السیسی و نهادهای دولتی و نظامی پشتیبان او خواهد بود و در طرفی دیگر 

»موسی مصطفی موسی« رئیس حزب »الغد« که با تأیید و اعالم حمایت ۲۰ نماینده پارلمان در 

انتخابات ثبت نام کرده است. این در حالی است که السیسی نامه حمایت و تأیید 549 نماینده 

پارلمان مصر را در اختیار دارد. تاکتیک حذف رقبا که از سوی رئیس جمهور کنونی مصر اعمال 

شده جنبش تحریم انتخابات را به راه انداخته است.

تالش السیسی برای برگزاری انتخابات یک سویه و فرمایشی باعث شده تا بسیاری از 

فعاالن سیاسی مصری و همچنین گروه های سیاسی این کشور خواستار تحریم انتخابات باشند. با 

پایان یافتن زمان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری مصر برخی شخصیت های مصری در بیانیه ای 

با توصیف انتخابات ریاست جمهوری به »تئاتری طنزآمیز« از مردم خواستند انتخابات را تحریم 

کرده و نتایجش را به رسمیت نشناسند. )3( شخصیت های برجسته مصر در این بیانیه تاکید کردند، 

اقدامات امنیتی و اداری دولت برای ممانعت از انجام رقابت سالم در انتخابات آتی و تالش برای 

خالی کردن میدان انتخابات از کاندیداها است و بازداشت تیم سامی عنان، رئیس سابق ستاد ارتش 

در راستای این دست اقدامات است.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به تحوالت یاد شده انتخابات ریاست جمهوری مصر با 

مشارکت محدود مردم و جریان ها مواجه شده و عبدالفتاح السیسی دوره ی 4 ساله ی دیگری به 

عنوان رئیس جمهور مصر بر مسند قدرت باقی بماند. »عبدالباری عطوان« روزنامه نگار مشهور 

جهان عرب در این باره گفته که انتخابات ریاست جمهوری مصر با توجه به واقعیت های کنونی 

بر 3 حقیقت تأکید خواهد کرد:
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1-السیسی برای دوره دوم و شاید سوم و چهارم رئیس جمهور خواهد شد.

۲-انتخابات بر اساس استانداردهای شناخته شده شفاف و آزاد نخواهد بود.

3-درصد مشارکت مردم در انتخابات پایین خواهد بود.)4(
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2. روابط و مسائل خارجی
2-1. تالش برای ایجاد توازن در روابط با روسیه و آمریکا

روابط مصر و روسیه از زمان روی کار آمدن ژنرال عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهور 

مصر، بهبود چشم گیری داشته است. پس از سفر پوتین به قاهره در اواخر سال 93، حجم روابط 

میان این دو کشور در سال 94 نیز افزایش یافت. این افزایش روابط در حوزه های تجاری، نظامی 

و گردشگری دنبال شده و در سال 95 به باالترین سطح خود پس از فروپاشی شوروی رسید. )5(

نقش آمریکا در سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر باعث شد سیسی به مرور 

به سمت روسیه گرایش پیدا کرده و از آمریکا فاصله بگیرد. از طرفی عدم رضایت واشنگتن از 

کودتا علیه »محمد مرسی« که با حمایت عربستان و دولت های تابع انجام شد فاصله گذاری قاهره 

از واشنگتن و به تبع آن واشنگتن از قاهره را بیشتر کرد. »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق 

آمریکا بنا به دالیل مذکور و دالیلی چون مسائل مرتبط با حوزه حقوق بشر از دعوت سیسی به 

کاخ سفید امتناع می کرد.

با این وجود روابط قاهره-واشنگتن بعد از روی کار آمدن »دونالد ترامپ« رو به بهبودی 

نسبی گذاشته است. به طوری که ترامپ از زمانی که سیسی را در حاشیه اجالس مجمع عمومی 

سازمان ملل در سپتامبر ۲۰16 مالقات کرد با وی ارتباط برقرار نمود. سیسی نیز جزو اولین افرادی 

بود که طی تماس تلفنی انتخاب ترامپ را به وی تبریک گفت.)6( 

رئیس جمهور مصر در هنگام مناظرات انتخاباتی نیز با ترامپ دیدار کرده بود. تداوم این 

روند باعث شد سیسی در 15 فروردین 95 به آمریکا سفر کرده و در کاخ سفید با دونالد ترامپ 

دیدار و گفتگو نماید. این نخستین سفر رسمی رئیس جمهوری مصر به آمریکا از سال ۲۰1۰ یعنی 
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چند ماه قبل از سرنگونی رژیم حسنی مبارک بود. در این دیدار ترامپ ضمن تمجید از سیسی برای 

مدیریت شرایط سخت عنوان داشت که در راستای مبارزه با تروریسم همواره کنار مصر خواهد 

ایستاد. در این میان مباحث حقوق بشری بین دو طرف مطرح نشد اما با این وجود خبرگزاری 

رویترز در شهریور ماه و به نقل از دو منبع مطلع اعالم کرد که آمریکا تصمیم گرفته کمک های 

نظامی به مبلغ 95.7 میلیون دالر به مصر را متوقف کرده و مبلغ 195 میلیون دالر از کمک ها را نیز 

به دلیل عدم حصول پیشرفت در زمینه احترام به حقوق بشر و مبانی دموکراسی در مصر به تعویق 

بیاندازد. با این حال »رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا در ماه بهمن به قاهره سفر کرده و 

درباره موضوعات مهمی چون کمک نظامی آمریکا به مصر، موضوع قدس و بحران ها در لیبی و 

سوریه با سیسی گفتگو و رایزنی نمود. دونالد ترامپ نیز در 13 اسفند با سیسی تماس تلفنی برقرار 

کرده و در رابطه با تحوالت منطقه با وی گفتگو کرد.

با این حال مصر سیسی تالش کرد روسیه را نیز به طور کامل از دست نداده و توازنی میان 

دو قدرت غرب و شرق ایجاد نماید. در این راستا دو کشور در شهریور ماه رزمایش مشترکی 

را در شهر »کراسوندار« روسیه برگزار کردند. این رزمایش شامل فعالیت ها و اهداف آموزشی، 

مسائل فنی و تاکتیکی سالح ها و تجهیزات و به دست آوردن مهارت های میدانی و تاکتیک های 

ویژه در اجرای مأموریت های مختلف بود. در همین ماه السیسی با پوتین رئیس جمهور روسیه 

دیدار و گفتگو کرد. از طرفی »احمد ابوزید« سخنگوی وزارت خارجه مصر عنوان داشت که 

دعوت نامه ی رسمی از مسکو برای مشارکت در گفتگوهای »سوچی« در رابطه با سوریه دریافت 

کرده است. لذا بررسی رفتار مصر در قبال دو قدرت در سال 96 نشانگر اهتمام این کشور برای 

ایجاد توازن با دو قدرت برتر جهان است. مسأله ای که در سال 95 به این شکل دنبال نمی شد 

و مصر به دلیل عدم مطلوبیت روابط با آمریکا در دوره اوباما و برای فشار به این کشور تالش 

می کرد بیش از پیش به مسکو نزدیک شود.
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2-2. تشدید اختالفات با سودان

سودان و مصر همواره دچار اختالفات و تنش هایی در طول تاریخ بوده اند. این اختالفات 

به دلیل ادامه کشمکش بین دو کشور و اختالف بر سر مسائل متعدد همچنان دست خوش تنش و 

درگیری است و هر بار پیچیده تر نیز می شود. از جمله مسائل مورد اختالف بین دو کشور، مرزها 

و امنیت و پروژه های مشترکی مانند سد النهضه است. با این حال بیشترین اختالفات دو کشور در 

طول تاریخ اتهاماتی است که مصر در حمایت از گروه های تندرو و افراطی متوجه سودان می داند. 

قاهره معتقد است بخش عمده ی اقدامات تروریستی مصر از خارطوم هدایت می شوند.

در سال 96 اختالفات مذکور مجدد شعله ور شده و در دی ماه خارطوم سفیر خود از قاهره را 

برای رایزنی فراخواند. در پی این اقدام وزارت خارجه مصر اعالم کرد تدابیر مناسب در خصوص 

اقدام اخیر سودان اتخاذ خواهد شد. اقدام سودان در واکنش به سخنان احمد ابوزید بود که ادعای 

خارطوم مبنی بر حاکمیت این کشور بر مناطق سه گانه »حالیب«، »ابورماد« و »شالتین« که 

تحت سیطره ی مصر است را بی اساس خوانده بود. سودان اعتقاد دارد این مناطق جز جغرافیای این 

کشور بوده که از سوی مصر اشغال شده است.

از طرفی برخی کارشناسان معتقدند که دیدار آذر ماه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 

ترکیه از سودان جنگ لفظی میان خارطوم و قاهره را تشدید کرده است. به عبارتی ترکیه در 

چارچوب خصومت با مصر سودان را تحریک کرده تا نسبت به قاهره موضع گیری منفی اتخاذ 

نماید.

سفر  از  بعد  که  داد  گزارش  اینتلیجنس«  »افریکن  سایت  راستا  همین  در 

اطالعات  سازمان  به  دستوراتی  قاهره  به  آمریکا  جمهوری  رئیس  معاون  پنس«  »مایک 
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بشود. عمل  وارد  مصر  و  سودان  میان  تنش  کردن  آرام  برای  تا  شده  داده   آمریکا 

بر این اساس، سازمان اطالعات آمریکا باید برای آرام کردن اوضاع به »عمر البشیر« رئیس 

جمهوری سودان فشار آورد تا تنش میان دو طرف از بین برود.)7( بنابراین یکی از مسائل مربوط 

به حوزه سیاست خارجی مصر در سال 96 تشدید تنش و اختالف میان این کشور و سودان بود 

که همچنان نیز بر سر مسائل ارضی و مرزی، حضور اخوان المسلمین در سودان و... ادامه دارد.
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3. دورنمای مصر در سال 97

به نظر می رسد مصر در سال 97 در حوزه داخل همچنان مشکالت و معضالت سابق را 

داشته باشد. مشکالت امنیتی و درگیری نیروهای نظامی این کشور با گروهک های تروریستی 

حاضر در صحرای سینا کما فی السابق ادامه خواهد داشت. از طرفی با توجه به صحنه میدانی 

انتخابات کرسی ریاست جمهوری مجدد در دستان السیسی خواهد بود. سرکوب و محکوم کردن 

اخوان المسلمین و رهبران آن به عنوان قوی ترین جنبش اعتراضی مصر و صاحب اصلی انقالب 

۲۰11 همچنان به قوت خود باقی می ماند. از طرفی محتمل است به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی 

به  اعتراضات سال 95 که  اعتراضاتی مشابه  بزرگ عربی رخ دهد.  این کشور  اعتراضاتی در 

»انقالب بیچارگان« موسوم شد.

در عرصه خارجی نیز مصر کماکان نگاه پان عربیسم خود به منطقه را حفظ خواهد کرد. 

در این نگاه تجزیه کشورهای منطقه به شدت محکوم و مورد مخالفت مصر قرار خواهد گرفت. 

همان طور که قاهره مخالفت صریح و سریع خود با اعالم خودمختاری کردستان عراق را اعالم 

کرد. از طرفی در این چارچوب قاهره ضمن نگاه مثبت به بقای بشار اسد در قدرت با پیمان ها 

و جریان های مخالف ایران به رهبری عربستان همسویی خواهد کرد. این همسویی در پازل نگاه 

ناسیونالیسم عربی مصر، تهدید و تطمیع ریاض قابل ارزیابی است.

تالش برای حفظ موازنه در روابط با قدرت های بزرگ نیز به روند خود ادامه می دهد. 

حفظ تقارب و بهبود روابط با حماس و جریان های فلسطینی که از سال 95 آغاز شده تداوم خواهد 

یافت. این تداوم در چارچوب کنترل مرزها و امنیت داخلی، تالش برای نزدیکی حماس و رژیم 

صهیونیستی در راهبرد مطالبات کالن آمریکا خواهد بود.
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ترکیه

مقدمه

 تنش صفر، اصلی ترین برنامه ای بود که دولت رجب طیب اردوغان قبل از وقوع تحوالت 

حیرت انگیز ۲۰11 در غرب آسیا و شمال آفریقا، سعی داشت آن را در قبال همسایگان خود محقق 

سازد.. دولت اردوغان اما میراث دار تنش های متعددی با همسایگان بود که برخی از آن ها ریشه 

در تاریخ داشت و این تنش ها باید به صفر میل می کرد. اما این گونه نشد و تنش های اردوغان 

با برخی همسایگانش به بحران تبدیل شد. زمانی »الگوی ترکیه« مولفه هایی چون حکم رانی، 

انتخابات، دموکراسی، اسالم سیاسی و معتدل، اقتصاد پیشرفته و ... را به ذهن متبادر می کرد اما 

حاال نام ترکیه، مولفه های سخت تر قدرت و تنش های فراوان با همسایگان و کشورهای خارجی و 

ناآرامی داخلی و تجاوز نظامی و ... را برجسته می سازد، اگرچه آنکارا در حوزه قدرت نرم هم چنان 

فعال است. آن چه در ادامه می آید، بررسی روندها و رویدادهایی است که عرصه داخلی و خارجی 

ترکیه در سال 96 تجربه کرده است.
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1. تحوالت داخلی

1-1. همه پرسی قانون اساسی

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که چند سالی بود در پی تغییر نظام سیاسی 

این کشور از پارلمانی به ریاستی بود، در نهایت توانست در ۲7 فروردین ماه 1396، رای آری 

حداقلی مردم را به اصالحات قانون اساسی گرفته و به آرزویش دست یابد. این اصالحات، 18 

اصل از قانون اساسی از جمله تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی، افزایش کرسی های پارلمانی از 

55۰ به 6۰۰ و اصالحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان ها را شامل می شد. میزان اقبال مردم 

به این اصالحات، 51.41 درصد بود که اگرچه معنای پیروزی می دهد اما به دلیل حداقلی بودن، 

طعم شکست نیز دارد. این تعداد از تائیدکنندگان اصالحات قانون اساسی به معنای آن است که 

اردوغان در نهادینه سازی آن با مخالفت هایی روبرو خواهد شد چرا که مخالفان اگرچه متنوع اند 
اما در مخالفت با قدرت طلبی اردوغان، اشتراک نظر دارند. 8۲

8۲. . برای مطالعه بیشتر در این خصوص، نک:
احمد نوری اصلی، »قانون اساسی جدید ترکیه و تأثیر آن بر آینده این کشور«، اندیشکده راهبردی تبیین، 17 

اسفند 1395، قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/17989
هادی محمدی فر، »کردهای ترکیه و همه پرسی 16 آوریل؛ نگرش ها و واکنش ها«، اندیشکده راهبردی تبیین، 

۲1 اردیبهشت 1396، قابل بازیابی در؛ 
http://tabyincenter.ir/19119
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1-2. تداوم پیامدهای کودتا

کودتایی که در سال 95 در ترکیه رخ داد، در سال 96 نیز در متن مواضع سیاسی دولت 

قابل مشاهده بود. بازداشت متهمان به مشارکت در کودتا در این سال نیز صورت گرفت. وزیر 

دادگستری ترکیه برای تجدید درخواست استرداد فتح اهلل گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت 

ترکیه به آمریکا رفت و با مقامات آن کشور گفتگو کرد. اردوغان، گولن را طراح کودتا می داند. 

عالوه بر این ها، در سالگرد کودتا، مراسم های مختلفی در سراسر ترکیه برگزار شد و رجب طیب 

اردوغان در شب 15 ژوئیه خواستار برگزاری شب زنده داری برای دموکراسی شد. اردوغان در 

تالش است تا به بهانه مبارزه با کودتاچیان، شبکه گولن در ترکیه را از میان ببرد.
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2. تحوالت خارجی
2-1. پایان سپر فرات، آغاز شاخه زیتون

ترکیه پس از گذشت حدود 6 سال از بحران سوریه در شهریور سال 1395 طی یک اقدام 

مداخله جویانه نظامی، نیروهای مسلح خود را در قالب عملیات سپر فرات وارد خاک سوریه کرد. 

ترکیه توانست به هدف اصلی خود که اشغال حد فاصل اعزاز تا جرابلس بود دست یابد و عمال 

مانع اتصال کانتون کردی عفرین به نوار شمالی شرق فرات شود. اواسط فروردین ماه 96 یلدریم 

نخست وزیر این کشور پایان سپر فرات را اعالم کرد. یلدریم البته گفت که در صورت نیاز، 

کشورش عملیاتی جدید با نامی جدید را آغاز خواهد کرد. همین هم شد. اواخر دی ماه 96 عملیات 

»شاخه زیتون« برای اشغال عفرین آغاز شد. برخی گروه های مسلح سوری با حمایت ارتش ترکیه 

تالش کردند مرزهای شمالی و غربی عفرین را به اشغال درآورند. در نهایت نیز موفق شدند تا با 

پیشروی غیرعمیق، نوار مرزی پیرامون عفرین را اشغال کنند تا عمال تروریست های مستقر در 

ادلب، توانایی تردد از این مناطق تا غرب رود فرات را داشته باشند. ترکیه با عملیات شاخه زیتون 

توانست هم خطر کردها را تا حدی کاهش دهد و هم فضای حیات برای تروریست های ادلب را 
افزایش دهد.83

83. . اندیشکده راهبردی تبیین، »کردها و ارتش سوریه؛ از سپر فرات تا شاخه  زیتون«، ۲6 بهمن 1396، قابل 
بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/24380
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2-2. تنش با کشورهای اروپایی

مدت هاست که روابط ترکیه با کشورهای مختلف اروپایی دچار تنش  می شود. اما این بار 

شدت این تنش ها در روابط با آلمان، برجسته تر شد. یک مورد از این تنش ها با اتهامات اردوغان به 

گزارشکر نشریه »دی ولت« آغاز شد. او به دنیز یوجل، روزنامه نگار ترک تبار آلمانی، تروریست 

و جاسوس گفته بود. در نهایت یوجل در استانبول بازداشت شد و همین زمینه را برای خشم برلین 

فراهم ساخت تا جایی که وزیر خارجه آلمان، ترکیه را متهم به گروگان گیری یوجل کرد. تنش 

بعدی زمانی رخ داد که دولت های ایالتی در آلمان از حضور سیاست مداران ترک در همایش های 

انتخاباتی پیش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی، ممانعت کردند. ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی 

دولت مردان ترکیه در آلمان که در هلند نیز تکرار شد خشم اردوغان را برانگیخت. او در واکنش 

به این ممنوعیت ها سیاست مداران آلمان را با »نازی «ها مقایسه کرد و دولت هلند را »فاشیستی« 

خواند. این اظهارات واکنش مقامات آلمانی را در پی داشت. اردوغان در مقابل اظهار داشت: »شما 

باید آزادی داشته باشید و اردوغان را دیکتاتور بنامید، اما اردوغان نباید آزادی داشته باشد و شما 

را فاشیست یا نازی بنامد؟«

مقامات ترکیه با صراحت اعالم کرده اند که دیگر در پی پیوستن به اتحادیه اروپا به هر 

قیمتی نیستند و بر همین اساس، به نظر می رسد در مواجهه با کشورهای اروپایی، آزادی عمل 
بیشتری در اتخاذ موضع دارند.84

84. . دویچه وله فارسی، »سال ۲۰17؛ تیرگی بی سابقه در روابط ترکیه و آلمان«، ۲1 دسامبر ۲۰17، قابل 
بازیابی در؛

http://p.dw.com/p/2pmQs
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2-3. تقویت روابط با کشورهای آفریقایی

ترکیه در سال 96 به طور چشم گیری در پی تقویت روابط با کشورهای آفریقایی بود. 

آنکارا می کوشد نفوذ خود در این قاره را در حوزه های مختلفی از جمله نظامی، فرهنگی، اقتصادی 

و سیاسی توسعه دهد. رجیب طیب اردوغان با دور جدیدی از سفر به چهار کشور آفریقایی 

الجزایر، موریتانی، سنگال و مالی  که ۲6 فوریه تا ۲مارس ۲۰18 )7 تا 11 اسفند( صورت گرفت، 

رکورد تازه ای در بازدید از این قاره در میان سران جهان کسب کرد. او پیش از این به سومالی 

و سودان نیز سفر کرده بود. وی زمانی که نخست وزیر بود به بیش از 3۰ کشور آفریقایی سفر 

کرد. ترکیه تاکنون تعدادی زیادی کمیته های همکاری اقتصادی با کشورهای آفریقایی تشکیل 

داده که مهمترین آنها کارگروه های همکاری مشترک با 35 کشور آفریقایی، انجمن اقتصاد 

و تجارت میان ترکیه و آفریقا، کنفرانس وزارتی ترکیه و آفریقا می باشد. در حوزه نظامی نیز، 

ترکیه در پی پایگاه سازی، نهادینه سازی نفوذ و فروش تسلیحات به کشورهای آفریقایی است. 

موگادیشو به عنوان اولین پایگاه نظامی ترکیه در آفریقا و دومین پایگاه در خارج از مرزهای این 

کشور است. جزیره سواکن در سودان که در بخشی از تاریخ خود به عنوان قسمتی از امپراطوری 

عثمانی بوده، برای ترکیه که سعی دارد در دریای سرخ نقش مؤثری را بازی کند از اهمیت زیادی 

برخوردار است و بر همین اساس، خبرهایی در خصوص احداث پایگاه نظامی از سوی ترکیه در 
این جزیره منتشر شده است.85

85. . برای مطالعه بیشتر، نک:
عماد اصالنی مناره بازاری، »چرا ترکیه به دنبال توسعه ی نفوذ در آفریقا است؟«، اندیشکده راهبردی تبیین، 

۲۰ تیرماه 1396، قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/19964

عماد اصالنی مناره بازاری، »افزایش پایگاه های نظامی ترکیه در آفریقا؛ اهداف و پیامدها«، اندیشکده 
راهبردی تبیین، ۲4 دی ماه 1396، قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/23460
ایرنا، »تحلیل القدس العربی از اهداف سیاسی، نظامی و اقتصادی ترکیه در آفریقا«، 16 اسفندماه 1396، قابل 
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2-4. بحران قطر

با آغاز بحران در روابط قطر با چهار کشور عربستان، امارات، مصر و بحرین در خرداد 

1396، نقش آفرینی ترکیه در معادالت خلیج فارس بیشتر از قبل شد. ترکیه مهم ترین متحد قطر 

در منطقه است. همین امر موجب شده تا آنکارا در حمایت از قطر، رفتارهای آرام اما فعال از خود 

نشان دهد. پایگاه نظامی ترکیه در قطر یکی از مصایق سطح باالی همکاری و اتحاد دو کشور با 

یک دیگر است و این امر نشان می دهد روابط دوحه و آنکارا، به فراتر از همسویی های گفتمانی 

بر سر حمایت از اخوان المسلمین رسیده است. اردوغان در خصوص شروط سیزده گانه ی عربستان 

برای قطر، آن را خالف قوانین بین المللی تعبیر کرده و از حمایت های گسترده آنکارا از دوحه 

سخن گفته است. برخی خبرها حاکی از پیام عربستان به ترکیه مبنی بر حمایت از کردهای سوریه 

در صورت حمایت آنکارا از قطر است. یکی از شروط عربستان برای قطر، پایان دادن به حضور 

نظامی ترکیه در قطر است. در هر صورت به نظر می رسد ترکیه سعی خواهد کرد تا دروازه ورود 

خود به خلیج فارس را حفظ کند اما این به معنای تنش آفرینی و برهم زدن روابط با عربستان 
نخواهد بود. طبیعی است که هدف اول، برای ترکیه ارزش بیشتری دارد.86

بازیابی در؛
http://www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=82854333

86. . برای مطالعه بیشتر، نک:
اندیشکده راهبردی تبیین، »بحران در روابط قطر و عربستان؛ پیامدها و پیشنهادهایی برای ایران«، 7 تیرماه 

1396، قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/19796
سعید ساسانیان، »ترکیه، قطر و عربستاِن محمد بن  سلمان؛ فرصت هایی برای ایران«، اندیشکده راهبردی تبیین، 

13 تیرماه 1396، قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/19853
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2-5. بحران سوریه

واقعیت میدانی اصلی ترین مولفه در مذاکرات صلح سوریه محسوب می شود، بنابراین کشور 

یا گروهی که در صحنه ی میدانی موفق عمل کند، در مذاکرات قدرت بیشتری برای چانه زنی 

خواهد داشت. رفتارهای ترکیه در بحران سوریه نیز در این چارچوب قابل فهم است. عالوه بر 

تجاوز نظامی ترکیه به سوریه در سال 96 در قالب عملیات شاخه زیتون، این کشور هم چون سال 

95 در مذاکرات سه جانبه آستانه87 با حضور روسیه و ایران حضور داشت تا آستانه ، مقدمه ای برای 

یافتن راهکار سیاسی بحران شود. پیشروی ارتش سوریه و متحدینش در ماه های اخیر و غلبه بر 

تروریست ها موجب تسهیل روند مذاکرات آستانه و تعدیل مواضع مخالفین شد. می توان تغییر 

در مواضع کشور ترکیه را به عنوان یک بازیگر کلیدی به وضوح مشاهده کرد. ترکیه دیگر آن 

شور و هیجان ابتدایی بحران را نداشته و تالش می کند تا از تروریست ها در همان مناطق اشغالی 

حمایت کند تا وضعیت برای او بدتر نشود. ضمن این که اولویت ترکیه در بحران سوریه اگر 

زمانی اسقاط اسد بود، اکنون تهدید ناشی از استقالل طلبی کردهای شمال سوریه مساله ی اول او 

است. در هر صورت ترکیه در سال 96، تالش کرد همراه با حضور نظامی در شمال سوریه، در 

حوزه سیاسی نیز فعال باشد.

87. . محمدرضا عرب، »مذاکرات آستانه؛ روندها و دستاوردها«، اندیشکده راهبردی تبیین، 13 آبان 1396، 
قابل بازیابی در؛

http://tabyincenter.ir/21763
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2-6. همه پرسی اقلیم کردستان عراق

ترکیه هم چون ایران، از مخالفان اصلی برگزاری همه پرسی استقالل اقلیم کردستان عراق 

بود و بر همین اساس تالش کرد تا با هم گرایی بیشتر با ایران، مانع از برگزاری و عملی شدن 

نتیجه همه پرسی شود. اردوغان و سایر مقامات آمریکا چندین بار با ادبیات های مختلف به مقامات 

اربیل هشدار دادند که در پی ماجراجویی نباشند. بستن برخی گذرگاه های مرزی با اقلیم کردستان، 

ممانعت از صادرات نفت، فشارهای سیاسی، تهدید نظامی و برگزاری مانور نظامی و ... از جمله 

فشارهای ترکیه بر اقلیم کردستان بود. با این وجود اما همه پرسی برگزار شد. واقعیت این است که 

ترکیه پیش از همه پرسی هم پای ایران و یا حتی شدیدتر از ایران به مخالفت می پرداخت اما پس 

از همه پرسی، این نقش ایران بود که برجسته تر شد. آن طور که برخی رسانه ها گفته اند، ایران در 

طراحی عملیات آزادسازی کرکوک و عقب راندن مرزهای اقلیم به مرزهای ۲۰۰3 نقشی مهم ایفا 

کرده است. این عملیات، نتایج همه پرسی را بی اثر کرده و زمینه ی اعمال فشارهای قانونی بیشتر 
از سوی بغداد بر اربیل را فراهم ساخت.88

2-7. برگزاری اجالس اضطراری سازمان همکاری های اسالمی

پس از این که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تصمیمی، قدس را به عنوان پایتخت رژیم 

به عنوان رئیس دوره ای سازمان همکاری های اسالمی،  به رسمیت شناخت، ترکیه  صهیونیستی 

نشستی اضطراری با حضور روسای کشورهای اسالمی برای محکومیت این تصمیم آمریکا برگزار 

88. . برای مطالعه بیشتر، نک:
اندیشکده راهبردی تبیین، »همه پرسی استقالل کردستان عراق؛ بازیگران، مطلوبیت ها و پیامدها«، ۲8 شهریور 

1396، قابل بازیابی در؛
http://tabyincenter.ir/21063



سالنامه تبیین - منطقه در سال 1396، روندها و رویدادها

13۲

کرد. اردوغان در این نشست ضمن محکومیت تصمیم ترامپ، با صراحت اعالم کرد که قدس 

شرقی پایتخت دولت فلسطینی خواهد بود. این گزاره در بیانیه پایانی نشست نیز ذکر شد. زمین 

بازی اردوغان در پرونده فلسطین، »از نهر تا بحر« نیست. در واقع اردوغان نگاه حداکثری به 

آرمان فلسطین نداشته و در چارچوب مرزهای پیش از 1967 بازی می کند.
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3. دورنمای ترکیه در سال 97

به نظر می رسد ترکیه در سال 97 شاهد روندها و رویدادهای زیر باشد؛

ترکیه نسبت به مساله ی کردی در نوار شمالی سوریه، هم چنان حساس بوده و در تالش 

خواهد بود تا با دستاوردهای حاصل از دو عملیات سپر فرات و شاخه زیتون، در عرصه سیاسی به 

اهداف خود دست یابد. 

ترکیه خواهد کوشید تا از گروه های تروریستی فعال در سوریه به گونه ای حمایت کند که 

نه توافقات آستانه از میان رود و نه این گروه ها تحت حمالت طرف مقابل، از میان روند. با توجه 

به احتمال پیشروی ارتش سوریه و متحدانش به استان ادلب در سال 97، ترکیه ناگزیر خواهد بود 

تا حمایتش از گروه های تروریستی حاضر در این استان را در دو حوزه سیاسی و امنیتی تشدید 

کند.

هم گرایی ترکیه با عربستان در بحران سوریه در سال 97 افزایش خواهد یافت.

روند توسعه نفوذ در آفریقا، در سال 97 نیز از سوی ترکیه ادامه خواهد یافت.
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افغانستان

مقدمه

 افغانستان، همسایه ی بالفصل ایران، یکی از پرتحول ترین کشورهای جهان به شمار می رود 

که طی بیش از یک و نیم دهه ی اخیر، تهاجم و حضور نیروهای خارجی، ثبات و آرامش را از 

آن گرفته و بسیاری از زیرساخت های آن را از بین برده است. 

تحوالت این کشور –که هیچ گاه به دلیل موقعیت و داشته های خود مورد توجه نبوده و 

از سوی قدرت ها، به عنوان یک گذرگاه و یا منطقه ی حائل نگریسته شده است- دارای تأثیراتی 

مستقیم بر امنیت و منافع جمهوری اسالمی ایران است. طی سال گذشته، افغانستان تحوالتی مهم 

و راهبردی را در عرصه های داخلی و خارجی پشت سر گذاشت که در ادامه، به طور مختصر به 

مهم ترین آن ها پرداخته خواهد شد.
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1. عرصه ی سیاست داخلی
1-1. تداوم ناامنی و حمالت تروریستی

معضل ناامنی، قریب به سه دهه گریبان گیر افغانستان بوده و حمله ی ایاالت متحده به 

افغانستان، نه تنها آن را حل نکرد، بلکه عماًل در طول بیش از شانزده سال گذشته بر شدت آن 

افزود و منجر به از دست رفتن بسیاری از ظرفیت ها و زیرساخت های افغانستان شد. در سال 1396، 

ناامنی های داخلی افغانستان با وقوع حمالت تروریستی همچنان ادامه داشت و حوادثی نظیر حمله 

به هتل اینترکانتیننتال و بمب گذاری های متعدد در مساجد و مراسم مذهبی، منجر به کشته و زخمی 

شدن تعداد بسیاری از مردم این کشور شد. همچنین طبق گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم 

سازمان ملل متحد، تولید مواد مخدر در افغانستان طی سال گذشته، نسبت به سال های پیش افزایش 
داشته و به باالترین میزان نسبت به آن سال ها رسیده است.1

1-2. پروسه ی صلح کابل

به  گروه  این  طالبان،  حکومت  فروپاشی  و  افغانستان  به  ایاالت متحده  حمله ی  از  پس 

اصلی ترین گروه مسلح معارض حکومت مرکزی افغانستان تبدیل شده و طی شانزده سال گذشته، 

با نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغان در حال نبرد بوده است. طالبان طی دو سال گذشته، 

بخش زیادی از سرزمین افغانستان را تحت کنترل درآورده و در حال حاضر یک بازیگر غیردولتی 

بسیار مهم در آن کشور به شمار می آید. این گروه نه آن قدر ضعیف است که از سوی دولت 

افغانستان نادیده گرفته شود و نه آن قدر توانمند که امکان تشکیل یک حکومت مستقل را دارا 

باشد. لذا، در بلندمدت نه برای دولت افغانستان ممکن است که همچنان با آن مبارزه نماید و نه 
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خود آن گروه می تواند به مبارزه ی خود با دولت مرکزی ادامه دهد. در این راستا، در خرداد ماه 

سال گذشته، اولین و در اسفندماه، دومین کنفرانس صلح کابل موسوم به »همکاری برای صلح و 

امنیت« با حضور ۲5 کشور، از جمله جمهوری اسالمی ایران در این کشور برگزار شد. طی این 

کنفرانس، دولت افغانستان اعالم کرد حاضر است: 

- با طالبان در هر جای جهان و بدون هیچ پیش شرطی مذاکره کند، 

- اعضای این گروه را مورد عفو عمومی قرار دهد، 

- به طالبان در کابل دفتر اختصاص دهد، 

- طالبان را به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد.۲

مهم ترین وجه اهمیت روند صلح کابل، آن است که به ابتکار دولت افغانستان بوده و 

گفتگوی افغان-افغان را پیگیری می کند. دقیقًا به همین دلیل، طالبان آن را به رسمیت نمی شناسد و 

معتقد است طرف اصلی ای که این گروه در حال نبرد و رویارویی با آن است، نه دولت افغانستان، 

که ایاالت متحده است؛ لذا، خواستار مذاکره ی مستقیم با آمریکا شد3 که این خواسته از سوی 
دولت ایاالت متحده مورد پذیرش قرار نگرفت.4

1-3. درگیری های سیاسی داخلی

سیاست ورزی در افغانستان، ماهیتی قومی و قبیله ای دارد. این قومیت گرایی به حدی بود 

که در اجالس بن که به منظور تصمیم گیری برای آینده ی افغانستان تشکیل شد، قدرت و تعداد 

کرسی های دولت موقت، با توجه به ترکیب جمعیتی، میان قومیت های مختلف تقسیم شد.5 لذا، 
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قومیت همواره یکی از منابع مهم درگیری های سیاسی و حتی نظامی در داخل افغانستان بوده است. 

این موضوع همچنین یکی از چالش های جدی ای بود که از آغاز به کار دولت وحدت ملی-که با 

وساطت جان کری، وزیر خارجه ی آمریکا شکل گرفت- پیش روی آن قرار داشت و همچنان 

در حال دست وپنجه نرم کردن با آن است. تنش های سیاسی ناشی از قومیت، طی سال گذشته 

در نتیجه ی برخی گرایش ها و سیاست های اشرف غنی، تشدید نیز شد. تأیید درج کلمه ی افغان 

)به عنوان ملیت مردم افغانستان(6 و درگیری های طوالنی مدت با عطا محمد نور )رئیس اجرایی 

حزب جمعیت اسالمی افغانستان و والی سابق بلخ(، نمونه هایی از این تنش های سیاسی هستند که 

آینده ی افغانستان را با چالش هایی جدی مواجه ساخته اند.

1-4. روند افزایشی حضور داعش

با اعالم موجودیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه، از اوایل سال ۲۰15 شاخه ای 

تحت عنوان دولت اسالمی والیت خراسان، با هدف گسترش فعالیت این گروه در افغانستان، 

آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، در افغانستان اعالم موجودیت کرد. از سال ۲۰15 به بعد، این 

گروه توانست با عضوگیری از میان اعضای سابق تحریک طالبان پاکستان، برخی جداشدگان از 

طالبان افغانستان، عناصری از نهضت اسالمی ازبکستان و برخی دیگر از تروریست های خارجی، 

پاکستان در  به کنسولگری  انجام دهد که حمله  افغانستان  نقاط گوناگون  را در  عملیات هایی 

افغانستان در شهر جالل آباد در والیت شرقی ننگرهار، یکی از مهم ترین آن ها به شمار می رود. 

این گروه تاکنون تقریبًا در 7۰ درصد از استان های افغانستان عملیات تروریستی انجام داده است. 

طی سال گذشته، گزارش های متعددی، از انتقال داعش به افغانستان از سوی ایاالت متحده حکایت 

داشت.7 با توجه به احتمال ورود طالبان به روند صلح با دولت مرکزی در آینده ای نه چندان دور، 
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آمریکا به منبعی جدید برای ناامنی در افغانستان نیاز دارد تا تداوم )یا حتی تشدید( حضور خود 
را در آن کشور توجیه نماید.8
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2. مهم ترین تحوالت عرصه ی سیاست خارجی
2-1. تداوم اختالفات با پاکستان

پاکستان از بدو تشکیل، با افغانستان دارای اختالفات و مشکالتی بوده است. عمده ترین 

مسئله ی اختالفی میان دو کشور تا پیش از جنگ های داخلی در افغانستان، اختالفات مرزی )خط 

افغانستان و  دیورند( بود که طی حدود چهار دهه ی اخیر، تروریسم، دخالت های پاکستان در 

مهاجران افغانستانی در پاکستان نیز به آن افزوده شده است. در سال گذشته اختالفات دو کشور 

همچنان ادامه داشته و راهبرد جدید ایاالت متحده، آن را تشدید نیز کرده است. 

2-1-1. اختالفات مرزی

عبدالرحمن  و  بریتانیایی(  )دیپلمات  دیورند  مورتیمر  میان  توافقی  طی  سال 1893،  در 

خان )امیر وقت افغانستان(، خطی به عنوان مرز حوزه ی نفوذ حکومت بریتانیا و افغانستان در نظر 

گرفته شد9 که اکنون به خط دیورند )با طول بیش از ۲4۰۰ کیلومتر( معروف است. با تشکیل 

پاکستان در سال 1947، تعهدات توافقنامه ی مذکور به پاکستان منتقل شد. این خط که عماًل 

قومیت های پشتون و بلوچ را در دو کشور افغانستان و پاکستان جدا می کند، همواره مورد اعتراض 

افغانستان بوده و آن را به رسمیت نمی شناسد. یکی از مهم ترین تحوالت مربوط به این مسئله، آغاز 

حصارکشی در خط دیورند از سوی پاکستان در سال گذشته بود که از سوی افغانستان نیز مورد 
اعتراض قرار گرفت.1۰

2-1-2. تروریسم و دخالت در امور داخلی افغانستان

با سرنگونی حکومت کمونیستی و ایجاد حکومت طالبان در افغانستان، پاکستان از تأثیر و 

نفوذی بی سابقه در این کشور برخوردار شد. گرچه حمله ی ایاالت متحده به افغانستان و سرنگونی 
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طالبان چندان مورد رضایت پاکستان نبود، بااین حال در قبال آن سکوت و حتی تا حدی با آن 

همراهی نمود. بااین حال، اتهام دخالت در امور داخلی افغانستان از طریق حمایت از گروه های 

اتخاذ موضع  باعث  تا جایی که  نرفت،  بین  از  پاکستان  علیه  این کشور، هیچ گاه  افراط گرای 

سخت گیرانه از سوی کاخ سفید علیه این کشور شد. در سال 1396 نیز مانند دو دهه ی گذشته، 

مقامات افغانستانی انگشت اتهام بسیاری از ناامنی های این کشور را به سوی پاکستان نشانه گرفتند. 

تقریبًا در تمامی دیدارهایی که طی سفر نمایندگان شورای امنیت به افغانستان به صورت دوجانبه 

برگزار شد، نمایندگان افغانستان فشار بر پاکستان را )به عنوان پناهگاه امن گروه های تروریستی( 

در شورای امنیت خواستار شدند.11 در سال گذشته، این اتهام نه تنها از سوی افغانستان، که از سوی 

مقامات آمریکایی نیز علیه این کشور تشدید شد.1۲ این مسئله چنان جدی بود که در اوایل اسفندماه 

سال گذشته، برخی منابع از قرار گرفتن نام این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم از 

سوی گروه ویژه ی اقدام مالی )FATF( خبر دادند13 که البته این مسئله محقق نشد.

2-1-3. مهاجران

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائل میان پاکستان و افغانستان، مسئله ی مهاجران 

افغانستانی مقیم پاکستان است. اولین موج از مهاجران افغان، با حمله ی شوروی به افغانستان به 

پاکستان مهاجرت کردند. بخش زیادی از این مهاجران -که در سال ۲۰۰1 تعدادشان به 4 میلیون 

نفر نیز می رسید14- پس از سرنگونی حکومت طالبان به کشورشان بازگشتند. بااین حال، طبق آمار 

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در فوریه ی سال ۲۰17، حضور حدود یک میلیون 

و سیصد هزار افغان در پاکستان به ثبت رسیده است. بااین حال انتظار می رود تعداد قابل توجهی 

از این مهاجرین، هنوز به ثبت نرسیده باشند. با شدت گرفتن اختالفات دو کشور در اواخر سال 

گذشته، بار دیگر مسئله ی پناهندگان افغان پررنگ شد. دولت پاکستان اعالم کرد ضرب االجلی 
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3۰ روزه را برای خروج تمام پناهندگان افغان از خاک پاکستان در نظر گرفته است. این موضع 

حتی نگرانی کمیساریای عالی ملل متحد را نیز برانگیخت.15 در پاسخ، رئیس جمهور افغانستان در 
مواضعی تند، خواستار بازگشت همه ی پناه جویان افغان طی ۲4 ماه آینده شد.16

2-2. مسئله ی آب و اختالف با ایران

مهم ترین رودخانه های فرامرزی میان ایران و افغانستان، هریرود و هیرمند هستند. رود 

هیرمند پس از رسیدن به منطقه ی سیستان، 18 کیلومتر از مرز ایران و افغانستان را تشکیل داده و 

سرانجام به دریاچه ی هامون می ریزد و رود هریرود نیز پس از رسیدن به مرز ایران، 1۲5 کیلومتر 

از مرز مشترک میان دو کشور را تشکیل داده و پس ازآن در امتداد مرز ایران و ترکمنستان در 

بیابان قره قوروم فرو می رود.17 رودهای هیرمند و هریرود، تأثیری حیاتی بر مسائل زیست محیطی 

استان سیستان و بلوچستان و زندگی مردم آن منطقه دارند. افغانستان سعی دارد از رودخانه های 

مرز به عنوان اهرم فشاری در مقابل ایران، علی الخصوص در حوزه ی مهاجران افغان در این کشور 

استفاده کند.18 این مسئله در سال 1396 نیز، عماًل به مهم ترین موضوع مورد اختالف دو کشور 

انتقاد قرار داد: »ما  افغانستان را مورد  ایران، در مواضعی کم سابقه،  تبدیل شد و رئیس جمهور 

نمی توانیم در برابر احداث بندهای متعدد در افغانستان همانند بندهای  کجکی، کمال خان و سلما 

و دیگر بندها که بر والیت های خراسان و سیستان و بلوچستان ما تأثیرگذار است بی تفاوت 

باشیم.«19 این موضع، عکس العمل برخی مقامات افغان۲۰ و تظاهراتی را در والیت هلمند در پی 
داشت.۲1
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2-3. راهبرد جدید ایاالت متحده

در تاریخ 3۰ مرداد 1396، دونالد ترامپ، جدیدترین راهبرد ایاالت متحده در قبال افغانستان 

و جنوب آسیا را اعالم کرد. گرچه دونالد ترامپ، پیش از ریاست جمهوری یکی از منتقدان 

حضور و هزینه ی دالرهای آمریکایی در افغانستان بود، بااین حال، در سخنرانی اعالم راهبرد خود 

اظهار داشت علی رغم آنکه عالقه مند پیروی از غرایض خود در این زمینه بوده، اما پس از مشاوره 

با کابینه ی جنگ خود، به این نتیجه رسیده که خروج عجوالنه از افغانستان، می تواند فضای فعالیت 

را در اختیار تروریست ها )از جمله القاعده و داعش( قرار دهد. وی با تاختن به پاکستان به اتهام 

پناه دادن به تروریست ها، آن کشور را تهدید کرد که چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد. 

ترامپ با انتقاد از ارائه ی جدول زمان بندی جهت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان )سیاستی 

که در دوره ی اوباما پیگیری می شد(، اعالم کرد آمریکا تا هر زمان که الزم باشد، در افغانستان 
خواهد ماند.۲۲

مسئله ی بسیار مهمی که از مدتی پیش از اعالم راهبرد آمریکا، از سوی جریانی خاص در 

آن کشور پیگیری می شد، تالش جهت خصوصی سازی جنگ در افغانستان بود. خصوصی سازی 

جنگ در افغانستان، به معنای افزایش حضور نیروهای مزدور )مانند بلک واتر، دین کورپ و 

G4S( به جای نیروهای نظامی ارتش آمریکا بود. خصوصی سازی جنگ در افغانستان، از خرداد ماه 

سال گذشته از سوی اریک پرنس )بنیان گذار شرکت بلک واتر( مطرح شد که با مخالفت جیمز 
متیس و مک مستر روبرو شده و تا امروز محقق نشده است.۲3

با آنکه راهبرد جدید ایاالت متحده )علی الخصوص اتخاذ مواضع خصمانه علیه پاکستان( 

از سوی برخی کشورها مورد انتقاد قرار گرفت، بااین حال، دولت افغانستان از آن استقبال کرد.
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2-4. افزایش تعداد نیروهای خارجی

پس وقوع حمالت 11 سپتامبر و تهاجم همه جانبه ی آمریکا به افغانستان، حضور نیروهای 

خارجی در این کشور تا امروز ادامه داشته است. به لحاظ کمی، نیروهای ایاالت متحده همواره بیش 

از 6۰ درصد کل نیروهای حاضر در افغانستان را تشکیل می داده اند. این نسبت برای سال ۲۰11، 68 

درصد و در سال ۲۰17، 6۲درصد بوده است. به لحاظ کیفی نیز نیروهای غیرآمریکایی، بیشتر در 

حوزه های غیرزرمی مانند آموزش، بازسازی، تأمین امنیت و امور اداری فعالیت داشته اند.۲4 افزایش 

تعداد نیروهای خارجی در افغانستان، از مدتی پیش از اعالم راهبرد ترامپ در قبال آن کشور، از 

سوی ناتو پیگیری می شد. بااین حال، تصمیم آمریکا جهت افزایش تعداد نیروهای خارجی، نقطه ی 

عطفی در آن روند به شمار می آمد. کمی بعد از اعالم راهبرد آمریکا، روند افزایش تعداد نیروهای 

خارجی شتابی فزاینده به خود گرفت و در نیمه ی دوم سال گذشته، برخی کشورها اقدام به افزایش 

تعداد نیروهای خود در افغانستان نموده و برخی دیگر نیز، اعالم کردند در آینده ی نزدیک، اقدام 
به افزایش نیرو خواهند نمود.۲5

2-5. آغاز به کار پروژه ی تاپی

خط لوله ی تاپی که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و از آن کشور به هند 

منتقل می کند، پس از کش وقوس های فراوان، باالخره در دی ماه سال گذشته با سفر مقامات سه 

کشور دیگر پروژه به ترکمنستان، افتتاح شد.۲6 این پروژه، در واقع بدیلی برای خط لوله ی صلح 

)ایران-پاکستان-هند( بود که با کارشکنی ایاالت متحده و اختالفات دیگری که بر سر مسئله ی 

قیمت گذاری گاز بین طرفین وجود داشت، عماًل مسکوت ماند و با حمایت های پیدا و پنهان 

آمریکا و عربستان، پروژه ی تاپی جهت رفع نیازهای افغانستان، پاکستان و هند، مورد پیشنهاد 
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و پیگیری قرار گرفت. مطابق برخی برآوردها، این پروژه می تواند ساالنه حداقل ۲ میلیارد متر 

مکعب گاز نصیب افغانستان نموده و برای این کشور حداقل 3 میلیارد دالر عایدی به دنبال داشته 
باشد.۲7
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3. دورنمای سال 1397

روندهایی که افغانستان طی سال گذشته پشت سر گذاشت، نشان دهنده ی تداوم روند ناامنی 

و چالش در حوزه ی دولت سازی در این کشور بوده است. به نظر می رسد این روندها که طی چند 

دهه در این کشور ایجاد شده اند، نه تنها در سال 1397، بلکه در سال های بعد نیز ادامه داشته باشد. 

احتمال می رود حضور داعش در سال بعد نه تنها ادامه یابد، بلکه تقویت شود. باید توجه داشت که 

منافع ایاالت متحده ایجاب می کند جهت تداوم حضور در افغانستان و امکان بهره برداری از منابع 

این کشور و حفظ پایگاه ها و نیروهای نظامی خود در آن، توجیه الزم را در اختیار داشته باشد و 

هیچ گروهی در حال حاضر، بهتر از داعش این کارکرد را ندارد. لذا، انتظار می رود روند افزایش 

تعداد نیروهای خارجی در افغانستان همچنان ادامه داشته باشد.

همچنین ممکن است در سال 1397، طالبان نهایتًا ورود به مذاکره با دولت مرکزی را 

تحت شرایطی بپذیرد. این گروه در حاضر خواستار مذاکره با آمریکاست که با دست رد آن 

کشور مواجه شده است. 

یکی از مهم ترین مسائل سیاست داخلی افغانستان در سال 1397، انتخابات افغانستان است 

که دولت وحدت ملی سعی در تعویق آن دارد. البته این مسئله تاکنون با مخالفت عموم گروه ها 

و جریان های سیاسی این کشور مواجه شده و در صورت عدم دخالت ایاالت متحده، بعید به نظر 

می رسد دولت در نهایت بتواند برگزاری انتخابات را به تعویق بیندازد.

در رابطه با پاکستان، با توجه به عمق اختالفات و درگیری های مرزی، انتظار نمی رود در 

سال 1397 روابط بهبود خاصی یابد. البته در این زمینه، نباید فشارهای آمریکا به آن کشور را از 

نظر دور داشت. احتمال می رود در نتیجه ی فشارهای واردشده، پاکستان همکاری خود را با دولت 
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افغانستان در راضی کردن طالبان جهت ورود به مذاکرات صلح، افزایش دهد.
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پاکستان

مقدمه

 منطقه ی غرب آسیا را می توان پرچالش ترین منطقه ی جهان به شمار آورد. از سوی دیگر، 

جنوب آسیا امروزه منشأ بسیاری از تحوالت مهمی است که می تواند آثار و پیامدهایی فرامنطقه ای 

داشته باشد. پاکستان، کشوری که مرزی بین این دو منطقه به شمار می آید، قرار گرفته در میان دو 

کشوری است که روابط دوستانه ای با آن ندارند. این کشور از شرق با هند و از غرب با افغانستان 

درگیری هایی در حوزه های سیاسی و امنیتی دارد. در سالی که گذشت، این کشور حوادث مهمی 

را در بعد داخلی و خارجی، از سر گذراند. در ادامه، به مهم ترین رویدادها و روندهای این کشور 

طی سال 1396 پرداخته و در پایان سعی می شود نمایی کلی از مهم ترین تحوالت سال آینده ی 

آن، ترسیم شود.
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1. تحوالت و روندهای سیاست داخلی
1-1. اسناد پاناما و سلب صالحیت نواز شریف

از مهم ترین رویدادهای سیاسی پاکستان در سال گذشته، ماجرایی است  بی شک یکی 

که درنهایت به سلب صالحیت نواز شریف و خلع وی از پست نخست وزیری از سوی دادگاه 

عالی پاکستان منجر شد. در سال ۲۰15، منبعی ناشناس حدود 11.5 میلیون صفحه سند محرمانه را 

منتشر کرد که ارتباطات برخی از سران کشورها و وابستگان آن ها را با مؤسسات بزرگ مالی و 

اقتصادی دنیا افشا می ساخت. یکی از کسانی که نام وی در این اسناد جلب توجه کرد، نواز شریف 

بود که اسناد افشاشده، ارتباطات مخفی فرزندان وی را با چند شرکت خارجی آشکار می کرد. 

با افشای این اطالعات، عمران خان، رهبر تحریک انصاف پاکستان، پرونده ای را علیه شریف 

در دادگاه عالی این کشور گشود. سرانجام در مردادماه سال گذشته، دادگاه عالی پاکستان نواز 

شریف را جهت ادامه ی تصدی پست نخست وزیری و عضویت در پارلمان این کشور، دارای 

صالحیت ندانست و وی را از هر دو منصب خلع نمود.1 بالفاصله مجمع ملی پاکستان به مسلم 

لیگ )شاخه ی نواز( اجازه داد شاهد خاقان عباسی را به صورت محدود تا زمان برگزاری انتخابات 

بعدی این کشور، به نخست وزیری برگزیند. همچنین نواز شریف قانونًا نمی توانست ریاست حزب 

مسلم لیگ )نواز( را بیش از آن بر عهده داشته باشد و برادر وی، شهباز شریف، جای وی را در 

آن منصب متصدی شد.
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1-2. اصالح قانون انتخابات و تظاهرات گسترده

در آبان ماه سال گذشته، پس از اعالم آنکه قانونی در مجلس ملی پاکستان تصویب شده 

که سوگند به خاتمیت پیامبر اسالم را از فرم ثبت نام نامزدهای مجلس ملی حذف می کند، سلسله 

اعتراضاتی به رهبری »حرکت لبیک یا رسول اهلل« در اسالم آباد و چند نقطه ی دیگر برگزار شد 

که منجر به چند هفته درگیری و خشونت گردید. معترضان که معتقد بودند این حرکت ریشه 

در تالش وزیر قانون پاکستان )زاهد حامد( جهت راضی نگه داشتن یک فرقه ی انحرافی تحت 

عنوان فرقه ی احمدیه دارد، لذا خواستار برکناری وی از آن منصب بودند. شدت این درگیری ها 

به حدی زیاد بود که حتی احتمال ورود ارتش پاکستان جهت مقابله با آن نیز وجود داشت. نهایتًا 

پس از چند هفته خشونت و درگیری )که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از تظاهرکنندگان 
گردید(، غائله با استعفای وزیر قانون پاکستان و اصالح قانون مزبور، خاتمه پیدا کرد.۲

1-3. آزادی حافظ سعید و هشدار ایاالت متحده

در دسامبر سال ۲۰۰8 میالدی، طی سلسله تیراندازی ها و بمب گذاری هایی که در شهر 

بمبئی هند اتفاق افتاد، بیش از 16۰ نفر جان خود را از دست دادند. دولت هند و ایاالت متحده، 

»لشگر طیبه ی پاکستان« را طراح و مقصر اصلی آن فاجعه دانستند و دولت آمریکا، برای هرگونه 

اطالعاتی که منجر به دستگیری محمد حافظ سعید )بنیان گذار و رهبر لشگر طیبه( شود، 1۰ 

میلیون دالر جایزه تعیین کرد. با آغاز دوره ی ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دولت پاکستان 

حافظ سعید را در حبس خانگی قرار داد. حدود ده ماه بعد، در اول آذرماه سال گذشته، دادگاهی 

در پاکستان، با بررسی اتهامات حافظ سعید، وی را بی گناه دانست و حبس خانگی او را تمدید 

نکرد. گرچه آزادی حافظ سعید یک رویداد داخلی در صحنه ی سیاست پاکستان به شمار می آید، 
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اما دارای تبعات قابل توجه بین المللی بود. چهار روز پس از آزادی حافظ سعید، کاخ سفید طی 

بیانیه ای خواستار دستگیری و محاکمه ی فوری وی از سوی حکومت پاکستان شد و آزادی او 

را نشانه ای از عدم صداقت آن کشور در مبارزه با تروریسم دانست.3 آزادی حافظ سعید پس از 

پس از اعالم راهبرد آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا، ضربه ای مهم به روابط دوجانبه ی 

دو کشور محسوب می شود.

عالوه بر این، علیرغم آنکه کمیسیون انتخابات پاکستان درخواست »مسلم لیگ ملی« -که 

مورد پشتیبانی حافظ سعید قرار دارد- را جهت حضور در انتخابات رد کرده بود، دادگاهی در 
پاکستان آن را دارای صالحیت جهت حضور در انتخابات آتی پاکستان دانست.4

آزادی حافظ سعید و اعطای مجوز به حزب مورد پشتیبانی وی در انتخابات آینده را، می توان 

واکنش هایی )هرچند نه چندان محکم و متوازن( از سوی پاکستان علیه رویکرد سخت گیرانه ی 

ایاالت متحده علیه این کشور تحلیل کرد. 

1-4. انتخابات میان دوره ای سنا

طبق اصل 5۰ قانون اساسی پاکستان، قوه ی مقننه یا »مجلس شورای« این کشور، از دو 

مجلس سنا و ملی به عالوه ی رئیس جمهور این کشور تشکیل شده است. بیشتر اعضای مجلس 

ملی به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند و بیشتر مجلس سنا را اعضای مجالس ایالتی 

انتخاب می کنند. مطابق اصل 59، نیمی از اعضای سنا هر سه سال یک بار بازنشسته می شوند و 

اعضای جدید جای آن ها را می گیرند.5 در اسفندماه سال گذشته، انتخاباتی جهت تعیین 5۲ عضو 

)از 1۰4 عضو( سنا برگزار شد که حواشی بسیاری را در پی داشت. حزب مسلم لیگ )شاخه ی 
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نواز( با کسب 33 کرسی، بهترین نتیجه را در رقابت با دو حزب دیگر به دست آورد و نشان داد 

که علیرغم وقایعی که طی ماه های اخیر بر آن رفته، همچنان از اقبالی قابل توجه برخوردار است. 

البته پیش از آن، با توجه به عدم صالحیت نواز شریف جهت ریاست حزب مسلم لیگ و به دلیل 

برخی پیچیدگی های قانونی، نامزدهایی که از طرف این حزب در انتخابات ثبت نام کرده بودند، از 

سوی کمیسیون انتخابات پاکستان، مستقل اعالم شدند.6 انتخابات سنا، با توجه به شیوه ی آن، در 

بسیاری از موارد دچار ابهام ها و اتهاماتی جدی بوده است. در انتخابات اخیر نیز -همانند بسیاری 
از دفعات پیشین- بحث خریدوفروش آرا مطرح و حاشیه ساز شد.7
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2. تحوالت و روندهای سیاست خارجی
2-1. تداوم همکاری با چین در پروژه ی »کریدور چین-پاکستان«

رئیس جمهور چین در سال ۲۰13 از ابر طرح این کشور به نام » یک کمربند-یک راه« 

پرده برداشت که یکی از پروژه های بزرگ زیرمجموعه ی آن، کریدور چین پاکستان است که 

در سال ۲۰13 میان دو کشور به امضا رسید و ارزش کل پروژه های آن در حال حاضر به بیش 

از 6۲ میلیارد دالر می رسد.8 این پروژه در سال گذشته نیز به پیشرفت خود ادامه داد و هیئت 

سرمایه گذاری پاکستان پیش بینی کرده است که درآمد ملی این کشور از این پروژه در سال 

۲۰۲۰، سه برابر بودجه ی کنونی آن خواهد بود.9 پروژه ی کریدور چین پاکستان و بندر گوادر، 

می تواند نوعی رقیب برای پروژه ی ترانزیتی مشترک ایران و هند، کریدور جنوب-شمال و بندر 

چابهار تلقی شود که تنها به فاصله ی 76 کیلومتری از آن قرار گرفته است.

2-2. تداوم اختالفات با هند

از زمان استقالل هندوستان و شکل گیری پاکستان در سال 1947، روابط دو کشور همواره 

توأم با تنش بوده و هسته ی اصلی این تنش ها را باید مسئله ی کشمیر دانست که به مثابه ی استخوانی 

الی زخم روابط دو کشور باقی مانده است. در سال 1396 نیز مانند سال های پیش، محور اختالفات 

مسئله ی کشمیر بوده، اما روابط دو کشور به دالیل دیگری از قبیل تهدیدهای نظامی و دستگیری 

و محاکمه ی جاسوس هندی نیز دچار تنش شد. دو کشور در برهه هایی در طول خط کنترل )در 

کشمیر( تبادل آتش کردند و بنا به برخی گزارش ها، تلفاتی نیز به یکدیگر وارد آوردند.1۰ در 

سال ۲۰16، دولت پاکستان اعالم کرد فردی هندی به نام کلبهوشن یاداو را در حال جاسوسی در 
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این کشور، دستگیر کرده است. وی در فروردین ماه سال 1396، از سوی دادگاهی در پاکستان به 

اعدام محکوم شد. دیوان بین المللی دادگستری -رکن اصلی قضایی ملل متحد- طی یک رأی بدوی، 

در رابطه با یاداو، اعالم کرد گرچه دالیل هند برای اثبات بی گناهی او کافی نیست، اما پاکستان 
باید تا اعالم حکم نهایی دیوان، از اعدام وی خودداری نماید.11

2-3. تداوم اختالفات با افغانستان

پاکستان از بدو تشکیل، با افغانستان دارای اختالفات و مشکالتی بوده است. عمده ترین 

مسئله ی اختالفی میان دو کشور تا پیش از جنگ های داخلی در افغانستان، اختالفات مرزی )خط 

افغانستان و  دیورند( بود که طی حدود چهار دهه ی اخیر، تروریسم، دخالت های پاکستان در 

مهاجران افغانستانی در پاکستان نیز به آن افزوده شده است. در سال گذشته اختالفات دو کشور 

همچنان ادامه داشته و راهبرد جدید ایاالت متحده، آن را تشدید نیز کرده است. 

2-3-1. اختالف مرزی   

عبدالرحمن  و  بریتانیایی(  )دیپلمات  دیورند  مورتیمر  میان  توافقی  طی  سال 1893،  در 

خان )امیر وقت افغانستان(، خطی به عنوان مرز حوزه ی نفوذ حکومت بریتانیا و افغانستان در نظر 

گرفته شد1۲ که اکنون به خط دیورند )با طول بیش از ۲4۰۰ کیلومتر( معروف است. با تشکیل 

پاکستان در سال 1947، تعهدات توافقنامه ی مذکور به پاکستان منتقل شد. این خط که عماًل 

قومیت های پشتون و بلوچ را در دو کشور افغانستان و پاکستان جدا می کند، همواره مورد اعتراض 

افغانستان بوده و آن را به رسمیت نمی شناسد. یکی از مهم ترین تحوالت مربوط به این مسئله، آغاز 

حصارکشی در خط دیورند از سوی پاکستان در سال گذشته بود که از سوی افغانستان نیز مورد 
اعتراض قرار گرفت.13
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تروریسم و اتهام دخالت در امور داخلی افغانستان

با سرنگونی حکمت کمونیستی و ایجاد حکومت طالبان در افغانستان، پاکستان از تأثیر و 

نفوذی بی سابقه در این کشور برخوردار شد. گرچه حمله ی ایاالت متحده به افغانستان و سرنگونی 

طالبان چندان مورد رضایت پاکستان نبود، بااین حال در قبال آن سکوت و حتی تا حدی با آن 

همراهی نمود. بااین حال، اتهام دخالت در امور داخلی افغانستان از طریق حمایت از گروه های 

اتخاذ موضع  باعث  تا جایی که  نرفت،  بین  از  پاکستان  علیه  این کشور، هیچ گاه  افراط گرای 

سخت گیرانه از سوی کاخ سفید علیه این کشور شد. در سال 1396 نیز مانند دو دهه ی گذشته، 

مقامات افغانستانی انگشت اتهام بسیاری از ناامنی های این کشور را به سوی پاکستان نشانه گرفتند. 

تقریبًا در تمامی دیدارهایی که طی سفر نمایندگان شورای امنیت به افغانستان به صورت دوجانبه 

برگزار شد، نمایندگان افغانستان فشار بر پاکستان را )به عنوان پناهگاه امن گروه های تروریستی( 

در شورای امنیت خواستار شدند.14 در سال گذشته، این اتهام نه تنها از سوی افغانستان، که از سوی 

مقامات آمریکایی نیز علیه این کشور تشدید شد.15 این مسئله چنان جدی بود که در اوایل اسفندماه 

سال گذشته، برخی منابع از قرار گرفتن نام این کشور در فهرست کشورهای حامی تروریسم از 

سوی گروه ویژه ی اقدام مالی )FATF( خبر دادند16 که البته این مسئله محقق نشد.

2-3-3.مهاجران   

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مسائل میان پاکستان و افغانستان، مسئله ی مهاجران 

افغانستانی مقیم پاکستان است. اولین موج از مهاجران افغان، با حمله ی شوروی به افغانستان به 

پاکستان مهاجرت کردند. بخش زیادی از این مهاجران -که در سال ۲۰۰1 تعدادشان به 4 میلیون 

نفر نیز می رسید17- پس از سرنگونی حکومت طالبان به کشورشان بازگشتند. بااین حال، طبق آمار 

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در فوریه ی سال ۲۰17، حضور حدود یک میلیون 
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و سیصد هزار افغان در پاکستان به ثبت رسیده است. بااین حال انتظار می رود تعداد قابل توجهی 

از این مهاجرین، هنوز به ثبت نرسیده باشند. با شدت گرفتن اختالفات دو کشور در اواخر سال 

گذشته، بار دیگر مسئله ی پناهندگان افغان پررنگ شد. دولت پاکستان اعالم کرد ضرب االجلی 

3۰ روزه را برای خروج تمام پناهندگان افغان از خاک پاکستان در نظر گرفته است. این موضع 

حتی نگرانی کمیساریای عالی ملل متحد را نیز برانگیخت.18 در پاسخ، رئیس جمهور افغانستان در 
مواضعی تند، خواستار بازگشت همه ی پناه جویان افغان طی ۲4 ماه آینده شد.19

2-4. راهبرد جدید ایاالت متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا

در تاریخ 3۰ مرداد 1396، دونالد ترامپ، جدیدترین راهبرد ایاالت متحده در قبال افغانستان 

و جنوب آسیا را اعالم کرد. گرچه متن این راهبرد هیچ گاه منتشر نشد و آنچه که از آن تحت این 

عنوان یاد می شود در واقع سخنرانی ترامپ راجع به آن بود، اما همان نیز کافی بود تا بتوان به روند 

جدیدی که از سوی ایاالت متحده علیه پاکستان در حال شکل گیری بود، پی برد. رئیس جمهور 

آمریکا در آن سخنرانی پاکستان را به پناه دادن به تروریست ها متهم کرد و روابط تنش آمیز آن 

با هند را )با توجه به آنکه هر دو کشور از تسلیحات هسته ای برخوردارند( یک خطر بالقوه دانست. 

ترامپ همچنین یکی از پایه های راهبرد جدید ایاالت متحده را تغییر رویکرد در قبال پاکستان 

دانست و تهدید کرد ایاالت متحده بیش از آن در قبال رفتارهای آن کشور سکوت نخواهد کرد و 

پاکستان چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد.۲۰ با وجود تهدیدهای دولت آمریکا مبنی بر قطع 

کمک های مالی به پاکستان، کنگره ی این کشور کمک ساالنه ی 7۰۰ میلیون دالری به پاکستان 

را به صورت مشروط تصویب نمود،۲1 اما کمی بعد، دولت آمریکا اعالم کرد کمک های مالی آن 

کشور به پاکستان را تا زمان مبارزه ی جدی با گروه های تروریستی )به صورت مشخص شبکه ی 
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حقانی و طالبان افغان( تعلیق می کند.۲۲ از زمان اعالم راهبرد جدید آمریکا تا حال حاضر، روابط 

دو کشور روزبه روز وخیم تر شده است، تا جایی که پاکستان همکاری های نظامی و اطالعاتی خود 

با آمریکا را عماًل تعلیق نمود.۲3 وخیم شدن روابط پاکستان با ایاالت متحده، می تواند مالحظات و 

فرصت هایی برای روابط جمهوری اسالمی ایران با این کشور در پی داشته باشد. چنانکه اندکی 

بعد، شاهد فعال تر شدن دیپلماسی این کشور در قبال همسایگان و قدرت های منطقه ای بودیم.

2-5. انتصــاب فرمانــده ســابق ارتــش پاکســتان بــه فرماندهــی ائتــالف 
ســعودی

در آذرماه سال 1394، عربستان سعودی ائتالفی را به منظور مشروعیت بخشی به تجاوزهای 

منطقه ای خود تحت عنوان »ائتالف نظامی اسالمی مبارزه با تروریسم« شکل داد و نام پاکستان نیز 

به عنوان یکی از اعضای آن دیده می شد. بااین حال، پارلمان پاکستان، شرکت در ائتالف عربستان 

را ممنوع کرد۲4 و این کشور عماًل از همراهی نظامی با عربستان در حمله به مردم یمن سر باز زد. 

بااین حال، عربستان از تالش برای همراه کردن پاکستان در ائتالف خود دست برنداشت و اواسط 

فروردین ماه سال گذشته بود که اعالم شد ژنرال راحیل شریف، فرمانده سابق ارتش پاکستان، از 

سوی دولت این کشور مجوز حضور در ائتالف را دریافت کرده و از سوی عربستان به فرماندهی 

ائتالف منصوب خواهد شد. این انتصاب، موجی از نارضایتی ها را میان برخی مردم و مسئوالن 

پاکستانی به وجود آورد۲5 و در نوع خود، ضربه ای اساسی به وجهه ی نسبتًا موجه راحیل شریف در 

داخل پاکستان محسوب می شد. جمهوری اسالمی ایران نیز رسمًا نارضایتی خود را از مجوز دولت 

پاکستان به شریف جهت خدمت به ائتالف سعودی، اظهار داشت.۲6 مجوز پاکستان به شریف 

جهت فرماندهی ائتالف را گرچه نباید به لحاظ نظامی و استراتژیک موضوعی چندان جدی تلقی 

کرد، اما بااین حال می تواند نشانه ای از روابط در حال رشد عربستان و پاکستان باشد.
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2-6. عضویت در سازمان همکاری شانگهای 

سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰1 از سوی چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، 

تاجیکستان و ازبکستان با هدف مقابله با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی تشکیل شد، در 

اجالس سال ۲۰۰5 خود، عضویت ناظر پاکستان را پذیرفت. این کشور به همراه هند نهایتًا در 

خردادماه سال گذشته به عضویت کامل این سازمان در آمد. عضویت هم زمان هند و پاکستان در 

سازمان همکاری شانگهای، آینده ی آن سازمان را در برخی حوزه ها با تردیدهایی جدی روبرو 

کرد. با توجه به ماهیت امنیتی این سازمان، ساختار تصمیم گیری آن )به روش اجماع میان اعضا( 

با  مرتبط  دارند، تصمیم گیری هایی که  این حوزه  پاکستان در  بسیاری که هند و  اختالفات  و 

حوزه های مورد اختالف دو کشور باشد، می تواند با بن بست مواجه شود. در ارتباط با عضویت دائم 

هند و پاکستان در سازمان شانگهای دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست معتقد است با ورود 

این کشورها به این سازمان، این نهاد تبدیل به سازوکاری برای حل اختالفات بین آن ها خواهد 

شد و رقابت واگرایانه را تبدیل به همگرایی می کند. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است عضویت 

رسمی هند و پاکستان دو معضل را برای سازمان به وجود می آورد. با توجه به دیدگاه های مخالف 

دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل امنیتی و با توجه به این که اجماع اساس رأی گیری در 

سازمان است، روند تصمیم گیری در سازمان از این به بعد با پیچیدگی و دشواری بیشتری مواجه 

خواهد شد. همچنین مسئله کشمیر که بیشترین تنش را در روابط هند و پاکستان ایجاد کرده است 
به چالشی بدون راه حل در سازمان تبدیل شده و زمینه ضعف سازمان شانگهای را فراهم می کند.۲7
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2-7. سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران

پاکستان، طی سفری  ارتش  فرمانده  باجوا،  قمر جاوید  ژنرال  ماه سال 1396،  آبان  در 

سه روزه، با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسح جمهوری اسالمی ایران و رئیس جمهور این کشور 

دیدار کرد. این اولین سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران پس از ۲6 سال بود. البته پیش ازاین نیز 

مقام های نظام های پاکستان در قالب هیئت های دیپلماتیک به ایران سفر کرده بودند، اما سفر یک 

هیئت بلندپایه ی نظامی به صورت مستقل، در واقع نتیجه ی دیپلماسی نظامی جدیدی بود که پس 

از رویکرد جدید و سخت گیرانه ی ایاالت متحده در قبال پاکستان اتخاذ شد. پس از اعالم راهبرد 

جدید آمریکا در قبال افغانستان و جنوب آسیا و اتخاذ رویکرد سخت گیرانه از سوی آن کشور در 

قبال پاکستان، برخی کشورها از قبیل ایران، روسیه و چین، مواضع آمریکا را محکوم کرده و به 

حمایت از پاکستان پرداختند. اندکی بعد، این کشور تحرکاتی را در سطح منطقه جهت نزدیک تر 

نمودن خود به قدرت های منطقه ای آغاز کرد. این سفرها در واقع به منظور کاهش اثرات راهبرد 

تخاصمی جدید آمریکا در قبال پاکستان و نشان دادن عدم انزوای سیاسی و بین المللی این کشور 

از سوی مقام های آن انجام شد. عالوه بر این، با توجه به شکل گیری هسته های اولیه ی گروه 

تروریستی داعش و انتقال آن به آن منطقه از سوی ایاالت متحده، به نظر می رسد مقام های امنیتی 

و نظامی پاکستان تمایل دارند از تجربه ی ایران در مبارزه با این نوع از گروه های تروریستی، 
استفاده کنند.۲8
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3. دورنمای سیاست پاکستان در سال 1397
3-1. انتخابات مجلس ملی

نظام سیاسی پاکستان از نوعی حکومت فدرالی پارلمانی تشکیل شده که در چارچوب 

است.  پاکستان(  اجرایی  اول  )شخص  کشور  این  نخست وزیر  تعیین کننده ی  ملی  مجلس  آن، 

به طورمعمول، رئیس حزبی که بیشترین تعداد کرسی های مجلس را از آن خود کند، به عنوان 

نخست وزیر انتخاب می شود. مطابق قانون اساسی، طول دوره ی هر مجلس نیز 5 سال در نظر گرفته 

شده است. انتخابات دور بعد این مجلس، در تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد. رسوایی نواز 

شریف )رهبر سابق حزب مسلم لیگ شاخه ی نواز( و سلب صالحیت وی از منصب نخست وزیری 

از سوی دادگاه عالی، نه تنها زندگی سیاسی وی را به صورت حقوقی پایان بخشید، بلکه مسلم لیگ 

)شاخه ی نواز( را نیز با چالش هایی جدی مواجه نمود. بااین حال، نتیجه ی انتخابات میان دوره ای 

سنای این کشور و کسب تعداد قابل توجهی از کرسی ها از سوی این حزب، عماًل نشان داد که 

به شمار می رود. در  بازیگری جدی در عرصه ی سیاست داخلی پاکستان  مسلم لیگ همچنان 

انتخابات آتی، شهباز شریف )برادر نواز شریف و رهبر کنونی مسلم لیگ نواز(، بالول زرداری 

)فرزند بی نظیر بوتو و رهبر عوامی لیگ یا حزب مردم( و عمران خان )بازیکن سابق کریکت 

و رهبر تحریک انصاف(، سه رقیب جدی کسب منصب نخست وزیری هستند. بااین حال، تحلیل 

روندها تا ابتدای سال جاری نشان از وضعیت مساعدتر حزب مسلم لیگ )نواز( نسبت به دو حزب 

دیگر دارد.
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3-2. روند افزایش تنش با ایاالت متحده

رویکرد جدید آمریکا در قبال پاکستان و تهدیدهای متوالی مقامات آمریکایی علیه این 

کشور، درصورتی که به تغییر رفتار پاکستان در قبال افغانستان نینجامد، می تواند به وخیم تر شدن 

تنش های موجود بین دو کشور منجر شود. باید توجه داشت که مؤلفه های اصلی رفتار پاکستان در 

قبال افغانستان –که مورد اعتراض ایاالت متحده است- در راستای کسب و ارتقای عمق راهبردی 

در افغانستان بوده و تغییر آن ها چندان ساده به نظر نمی رسد. همچنین تالش ایاالت متحده جهت 

افزایش حضور و نفوذ هند )به عنوان بزرگ ترین دشمن پاکستان( در افغانستان نیز می تواند عاملی 

چالش زا در روابط این کشور با آمریکا باشد. همچنین با توجه به روند رو به افزایش حضور نظامی 

ایاالت متحده در افغانستان، چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد که تعداد حمالت هوایی هواپیماهای 

بدون سرنشین آمریکایی در افغانستان، تا حدی افزایش یابد.

ــا  ــرزی ب ــق م ــش در مناط ــر داع ــوذ عناص ــش نف ــال افزای 3-3. احتم
ــتان افغانس

طی یک سال گذشته، نفوذ و حضور گروه تروریستی داعش در برخی مناطق پاکستان، 

علی الخصوص در پاراچنار و در نزدیکی مرز پاکستان با والیت ننگرهار افغانستان، به وضوح دیده 

شده و زنگ خطر را برای این کشور به صدا درآورده است. در برهه هایی، گزارش ها حاکی از 

تصاویر پرچم این گروه در برخی نقاط شهری پاکستان )حتی اسالم آباد( بوده است.۲9 با امحای 

حضور تشکیالتی و سازمانی این گروه در عراق و سوریه، انتظار می رود در سال 1397 حضور 

پراکنده )در قالب هسته های جداگانه( و انجام عملیات تروریستی به صورت پراکنده از سوی این 

گروه در پاکستان تا حدی افزایش یابد.
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رژیم صهیونیستی

مقدمه

 سال 96 برای رژیم صهیونیستی با چالش های گوناگون در عرصه سیاست داخلی سپری 

ترامپ و همراهی کشورهای عربی  اشغالی تصمیمات  از سرزمین های  شد، هرچند در خارج 

برای عادی سازی روابط با رژیم، تل آویو را برای تحقق آرمان هایش امیدوارتر کرده است. به 

نظر می رسد سقوط جنگنده اف 16 ، حضور گروه های مقاومت در نزدیکی جوالن و تغییر تیم 

رهبری حماس و تصمیمات ترامپ و نتانیاهو برای قدس، سال 97 برای تیم نظامی و امنیتی رژیم 

صهیونیستی را چالشی تر از 96 رقم خواهد زد. در این یادداشت نیم نگاهی به مهم ترین تحوالت سال 

گذشته رژیم صهیونیستی خواهیم داشت و در پایان دورنمایی از سال 97 ارائه می شود.
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1. سیاست داخلی
1-1. افزایش راست گرایی در احزاب سیاسی 

در نیمه تیرماه اسحاق هرتزوگ رهبر حزب کارگر در انتخابات درون حزبی شکست 

سختی خورد و صندلی ریاست این حزب را واگذار کرد. حزب کارگر به عنوان رهبر اپوزیسیون 

کابینه نتانیاهو در کنست شناخته می شود. این حزب با ارائه لیست مشترک با حزب هاتنوعا تحت 

عنوان اتحاد صهیونیستی توانست ۲4 کرسی در انتخابات پیشین کنست به دست آورد. کسب ۲4 

صندلی این فرصت را در اختیار حزب کارگر قرار داد که عنوان رهبر اپوزیسیون ائتالفی که در 

اردیبهشت 94 به رهبری لیکود شکل گرفته است، برعهده داشته باشد.89

آوی گبای موفق شد در دو مرحله جای هرتزوگ را در رهبری حزب کارگر از آن خود 

نماید. در ابتدا گبای و امیر پرز )وزیر دفاع سابق و رئیس سابق اتحادیه کارگر رژیم صهیونیستی( 

با پست سر گذاشتن هرتزوگ که در انتخابات درون حزبی سوم شد، به مرحله دوم رقابت رفتند و 

در آخر گبای توانست با کسب 54 درصد آرا و با شکست امیر پرز موفقیت خود را کامل کند.

به عرصه سیاست  تازه  وارد  انتخاب گبای بسیاری را متعجب زده کرد زیرا وی یک 

رژیم صهیونیستی محسوب می شود که سال گذشته از حزب راست میانه کوالنو که بخشی از 

دولت ائتالفی نتانیاهو است؛ به حزب چپ میانه کارگر روی آورد. استعفای گبای در اعتراض 

به پیوستن لیبرمن به کابینه و انتخاب وی به عنوان وزیر جنگ بود. گبای پیش از آنکه از حزب 

کوالنو استعفا دهد و از ائتالف با نتانیاهو خارج شود، رئیس وزارت محیط زیست را برعهده داشت. 

89.»آوی گبای رئیس حزب کار "اسرائیل" شد«، مرکز اطالع رسانی فلسطین، منتشرشده در تاریخ ۲۰ تیر 
1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:

  https://farsi.palinfo.com/8202
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مجموعه ویژگی های گبای موجب شده است توجه رسانه ها به این اتفاق جلب گردد.

باید دید انتخاب اوی گبای راست گراتر از هرتزوگ، چه شرایطی را برای نتانیاهو رقم 

از  خواهد زد. در وضعیتی که پرونده فسادهای مالی باالخص پرونده توافق خرید زیردریایی 

آلمان، نتانیاهو را آزار می دهد، آیا گبای با جلب نظر برخی احزاب راست گرای ائتالف دولت 

)همانند کوالنو که زمانی خودش سهم آن در کابینه نتانیاهو بوده است( خواهد توانست ائتالف 

کنونی نتانیاهو را ساقط نماید و بر تسلط ده ساله وی بر کرسی نخست وزیری پایان دهد؟

1-2. چالش حریدی ها

طی هفته های پایانی مهرماه فضای رسانه ای سرزمین های اشغالی به شدت درگیر تظاهرات 

و تجمعات گروه یهودیان افراطی که از آن تعبیر به »حریدی« می شود، بوده است. دلیل این 

چالش ها تصمیم رژیم صهیونیستی به لغو معافیت حریدی ها از سربازی به منظور جلوگیری از فرار 

از سربازی به بهانه تحصیالت مذهبی است. اخیراً حکمی از سوی دیوان عالی صادر شده است که 

از دولت تل آویو می خواهد ظرف یک سال مقدمات خدمت سربازی حریدی ها را فراهم سازد. 

اقدامی که موجب اعتراضات دامنه دار حریدی ها شده است. روزنامه صهیونیستی هاآرتص، از 

تظاهرات حدود 15۰۰ نفری یهودیان حریدی ها در اعتراض به بازداشت دانشجویان مذهبی که به 

دفاتر جذب ارتش مراجعه نکرده اند، خبر داد. تظاهراتی که به درگیری و خون ریزی هم کشیده 

شده است. این درگیری ها و تظاهرات تا پایان سال 96 هم ادامه یافته است، امری که نشان می دهد 

بحران و چالش حریدی ها برای رژیم صهیونیستی موضوعی بسیار مهم و حیاتی است.9۰

9۰. محمد محسن فایضی، » حریدی ها؛ چالشی بزرگ برای رژیم صهیونیستی«، خبرگزاری فارس، منتشرشده 
در تاریخ 4 آبان 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:
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حریدی ها و تندروهای مذهبی با توجه به نوع خاص از زندگی شان به اقلیتی تبدیل شده اند 

که با جامعه صهیونیستی مرزبندی عیانی پیدا کرده اند. تحصیل در مدارس جداگانه ای که بر پایه 

یهود و تلمود است، ازدواج و آداب و رسوم کاماًل متمایز با دیگر یهودیان ساکن سرزمین های 

اشغالی، عدم حضور در جامعه کار، عدم یهودی دانستن برخی از نژادها )به ویژه فاالشه ها( و ... 

همگی بخشی از عواملی است که موجب شده است یهودی ارتدوکس به یک هویت کاماًل متمایز 

از جامعه اسرائیل تبدیل شود. این احساس در میان حریدی ها بسیار عیان است. نظرسنجی ارائه 

شده از سوی مرکز دموکراسی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که حریدی ها کمتر از سکوالرها 

یا مذهبی های سنتی به »هویت اسرائیلی« احساس تعلق نموده اند.91

1-3. جنگ قدرت و فساد نتانیاهو

اکنون نتانیاهو با چهار پرونده فساد اقتصادی روبروست. پرونده های نتانیاهو بهانه ای شده 

است که برخی سیاست مداران رژیم صهیونیستی این موضوع را یادآوری نمایند که چالششان 

درونی است و تهدید نمایی مقاومت نوار غزه، مرزهای جوالن و ایران هسته ای تنها بهانه هایی از 

سوی نتانیاهو برای حفظ قدرت است. موشه یعلون، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی که در 

اعتراضات اخیر هم حضور پررنگی داشته است در سخنانی قابل تامل در انتقاد به نتانیاهو گفته 

است: »رهبری کردن این گونه نیست، رهبری باید متحد باشد. این در حالی است که سیاستمداران 

مسائل را به دو جبهه راست و چپ تقسیم بندی می کنند. اگر در گذشته کسی از من سوال می کرد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960803002097
91. محمد محسن فایضی، » میزان رضایت مندی از »اسرائیلی« بودن در سرزمین های اشغالی«، اندیشکده 

راهبردی تبیین، منتشرشده در تاریخ 3۰ بهمن 1395، قابل بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/17441/
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که چه چیز باعث می شود شب ها بیدار بمانم، انتظار می رفت که بگویم ایران اما اکنون می گویم 

فساد مالی...فساد مالی اکنون سبب شده تا شهروندان ما اعتماد و اعتقاد خود را به رهبری اسرائیل 

از دست بدهند. این خطری بزرگ تر از تهدید ایران، حزب اهلل، حماس یا داعش است.«

اکنون هم به نظر می رسد نتانیاهو در حال تداوم سناریوی انتخابات کنست بیستم است. 

حذف مخالفان و میل به افراطی گرایی در کنار القای فضای امنیتی بر جامعه، مؤلفه هایی است که 

توانسته است نتانیاهو را سال ها بر منصب قدرت نگه دارد. باید این را مدنظر داشت که اگر فشارها 

و مخالفت ها از درون کابینه یا حزب لیکود علیه نتانیاهو افزایش یابد، نتانیاهو با انحالل دولت 

و کنست، ضمن حذف مخالفینش از لیست انتخاباتی لیکود و تشکیل لیستی افراطی تر، هم چنان 

شانس نخست پیروزی در کنست و تشکیل دولت خواهد بود. شاید بتوان دلیل اصلی عدم حرکت 

انتحاری یا خروج از ائتالف برخی مخالفین نتانیاهو را این موضوع دانست.

برخی سیاست مداران معتقدند نتانیاهو علی رغم فسادهای فراوان که بخشی از آنان ناشی از 

تبعیض نژادی و ساختار سیاسی غیر شفاف و دموکراسی غیرواقعی کنست )مجلس( است، به این 

دلیل توانسته است طی یک دهه در راس قدرت باقی بماند که پشت جنجاِل دشمن هراسی و ایران 

هراسی پنهان شده است.

1-4. ناکامی در تبادل اسرا؛ شکستی برای سیاست داخلی نتانیاهو

داستان تبادل اسرا همواره یکی از چالش های اصلی دولت نتانیاهو در سال  اخیر بوده است. 

به دلیل حساسیت باالی جامعه صهیونیستی در خصوص اسرای خویش، انتقادات شدیدی به رژیم 

به دلیل عدم مذاکره یا تبادل با حماس وارد شده است. نتانیاهو بارها از پیشرفت مذاکرات برای 
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آزادی اسرای صهیونیستی خبر داده بود تا از حجم فشار انتقادات به او کاسته شود.

حماس در جنگ 51 روزه موفق شد چند اسیر را به اسارت بگیرد. صهیونیست ها معتقدند 

حماس دو اسیر را از آنان در اختیار دارد در حالی که حماس بارها اعالم کرده چهار نفر هستند 

و در مردادماه تصاویری از هر چهار نفر را منتشر نموده است. هفته های اخیر بار دیگر موضوع 

نظامیان صهیونیست اسیر در دستان حماس در نوار غزه، با خبر استعفای لیئور لوتان مسئول پرونده 

نظامیان مفقود و اسیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه برجسته شد.

رسانه ها در شهریورماه 96 مطرح کرده اند که لوتان در اعتراض به عدم پیشرفت پرونده 

نظامیان اسیر رژیم صهیونیستی و همکاری نکردن دولت نتانیاهو با او در این زمینه، از سمت خود 

استعفا داده است. این استعفا واکنش های گوناگونی را هم با خود به همراه داشت. به طور مثال 

موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی و یکی از رقبای احتمالی نتانیاهو بر سر نخست 

وزیری، در واکنش به این اتفاق گفت: »استعفای لوتان نگران کننده است، دولت پایبندی اخالقی 

در قبال بازگرداندن نظامیان مفقود و کشته شدگان ارتش و دفن آن ها در محل سکونت خود 

دارد.« با آنکه آزادی اسرای صهیونیستی برای این رژیم و افکار عمومی یهودیان بسیار حیاتی 

است اما برخی از تکرار توافق شالیت که منجر به آزادی 477 فلسطینی از جمله یحیی سنوار با 

شالیت سرباز ارتش رژیم صهیونیستی شد، بسیار ابزار نگرانی می نمایند.

می توان به مخالفت لیبرمن وزیر جنگ دولت نتانیاهو هم اشاره کرد. وی در مصاحبه با 

شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی پس از استعفای لوتون گفت: »نباید اشتباهات انجام گرفته در 

تبادل گیلعاد شالیت تکرار بشود. از آن زمان تاکنون ۲۰۲ تن از افرادی که در جریان این تبادل 

آزاد شدند، از سوی سیستم امنیتی به علت دخالت در فعالیت های تروریستی بازداشت شدند و 111 
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نفر از آن ها هنوز در اسرائیل در زندان به سر می برند. هفت اسرائیلی با مداخله مستقیم یا غیرمستقیم 

افراد آزاد شده در همین معاوضه به قتل رسیدند.«

این مخالفت ها و استدالل بسیاری از سیاست مداران صهیونیستی در ندادن یک پیروزی 

دیگر به حماس در کنار فشارها برای آزادی سربازان از سوی افکار عمومی، تبادل اسرا و شیوه 

انجام آن را برای دولت نتانیاهو بسیار سخت تر کرده است.9۲

9۲.محمد محسن فایضی، » تبادل اسرا؛ چالشی جدی برای رژیم صهیونیستی«، اندیشکده راهبردی تبیین، 
منتشرشده در تاریخ 11 مهر 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:

 http://tabyincenter.ir/21183
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2. سیاست خارجی
2-1. سقوط اف 16، چالشی بر بازدارندگی رژیم صهیونیستی

صبح روز شنبه ۲1 بهمن ماه رسانه های صهیونیستی به ساقط شدن یک جنگنده اف 16 از 

سوی پدافند هوایی ارتش سوریه اعتراف کردند. خبری که برای رسانه ها و حتی مسئولین نظامی 

و سیاسی رژیم صهیونیستی بسیار شوکه کننده بود.

به  و  داد  جلسه  تشکیل  رژیم  این  امنیتی«  »کابینه  کوتاه  زمانی  در  اتفاق  این  از  پس 

ارتش رژیم  بدهد. سخنگوی  ادامه  را  در سوریه  اهدافی  به  هوایی  تا حمالت  داد  اجازه  ارتش 

صهیونیستی پس از جلسه وزارت جنگ این رژیم اعالم کرد ارتش رژیم صهیونیستی به سران 

آحارونوت  یدیعوت  است.  عملیات  ادامه  آماده  دستور،  در صورت صدور  است  گفته  سیاسی 

اعالم کرد: »اسرائیل نمی تواند در مقابل معادله ساقط کردن یک پهپاد در مقابل ساقط کردن 

یک جنگنده اف 16 تسلیم شود )کوتاه بیاید(، زیرا معادله بدی است.93« اتفاقات اخیر و پاسخ 

غیرمنتظره پدافند ارتش سوریه به حمله جنگنده های صهیونیستی این چالش را برای صهیونیست ها 

ایجاد می نماید که سیاست آنان در قبال جنوب سوریه و نظم آتی منطقه ای چه خواهد بود. به نظر 

می رسد صهیونیست ها سعی کردند با انجام حمالتی پس از ساقط شدن اف 16 به حومه دمشق و 

جوالن، این بازدارندگی را برای خود حفظ نمایند؛ اما به نظر می رسد این حمالت بدون پاسخ نمانده 

و صهیونیست ها را مجاب به کاهش تنش در ساعاتی پس از تصمیم به انجام عملیات کرده است. 

ادبیات تل آویو و نتانیاهو مبنی بر عدم اراده شان مبنی بر افزوده شدن بر سطح تنش و درگیری 

93. »پایان جلسه وزارت جنگ اسرائیل بعد از سقوط جنگنده اف-16«، خبرگزاری فارس، منتشرشده در 
تاریخ ۲1 بهمن 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961121000379
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از سقوط جنگنده نخست همچنان گمان می کردند  نشان می دهد که صهیونیست ها حتی پس 

سوری ها سیاست گذشته و عدم درگیری را دنبال می کنند لذا تصمیم به انجام عملیات هایی علیه 

پایگاه ها گرفتند.

2-2. پایتختی قدس شرقی و روابط با روسیه

در 17 فروردین 1396 پس از جنجال رسانه های صهیونیستی، وزارت خارجه روسیه بیانیه ای 

را بر روی خروجی سایت خود قرار داد که همه تحلیل گران را شوکه نمود. بیانیه ای که می توان 

از منظری آن را بسیار با اهمیت و تاریخی دانست. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است: »ما 

مجدداً تعهد خود بر اصول مورد تأیید سازمان ملل برای حل مشکل فلسطین و اسراییل که شامل 

به رسمیت شناخته شدن وضعیت اورشلیم )قدس( شرقی به عنوان پایتخت کشور فلسطینی که در 

آینده تشکیل خواهد شد است را مورد تأکید قرار می دهیم در همین زمان باید اعالم کنیم در 

قالب چنین مفهومی اورشلیم )قدس( غربی را پایتخت کشور اسراییل می بینیم.« در بخشی از این 

بیانیه تأکید شده است با اشاره به اینکه فلسطینیان و رژیم صهیونیستی، حدود سه سال است که در 

مذاکرات سیاسی برای حل مناقشات میان دو طرف شرکت نکرده اند، آمده است: »مسکو عمیقًا 

نگران این موضوع است.«

الزم است در ابتدا بر این موضوع تأکید داشت که هرچند روسیه در بیانیه خود شناسایی 

قدس غربی به پایتختی رژیم را منوط به تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی قدس شرقی به منظور 

از لحاظی بسیار مهم و  این شناسایی  اما  تحقق مذاکرات صلح و طرح دو دولت نموده است؛ 

سرنوشت ساز است. نتانیاهو و پوتین طی دو سال گذشته بارها از طریق دیدارهای دوجانبه یا تماس 
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تلفنی با یکدیگر ارتباط برقرار نموده اند. ارتباطاتی که نشان دهنده میزان سطح روابط دوسویه 

بود. بیشتر تحلیل ها و اخبار از این دیدارها حول موضوع پرونده سوریه، بلندی های جوالن، ایران 

و بخشی کمی هم مذاکرات صلح با واسطه گری روس ها انجام می گرفت؛ اما بیانیه اخیر وزارت 

خارجه روسیه و شناسایی قدس غربی به پایتختی رژیم، این هشدار را روشن نمود که سطح روابط 

دوجانبه و راهبردی کرملین و تل آویو در سطحی عالی و در موضوعات مهم دیگری هم تداوم 

داشته است. امری که می تواند معادالت بین المللی و منطقه ای در پرونده فلسطین و به تبع آن روابط 

و کنش ایران در منطقه دچار تغییر نماید.94

2-3. روابط راهبردی با هند 

و  سیاسی  روابط  بهبود  دنبال  به  همواره  گذشته  دهه  دو  از  پیش  تا  صهیونیستی  رژیم 

دیپلماتیک خویش با کشورهای اروپایی و آمریکا بود؛ اما طی بیست سال گذشته این رژیم به 

منظور غلبه بر چالش های سیاسی و مشروعیت پذیرش حقوقی خویش در میان افکار عمومی 

جهانیان، سعی نموده است با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای التین تبادالت دیپلماسی 

و اقتصادی برقرار نماید.

در میانه تیرماه 1396، یکی از مهم ترین پروژه های مورد نظر سیاست خارجی تل آویو در 

ایجاد رابطه راهبردی با کشورهای نوظهور به نتایج و جایگاه عالی رسید. نشانه ی این موضوع، سفر 

مودی به سرزمین های اشغالی بود. مودی به عنوان اولین نخست وزیر هندی است که پس از 7۰ 

94. محمد محسن فایضی، » به رسمیت شناختن قدس غربی به پایتختی رژیم صهیونیستی از سوی روسیه، 
پیامدها و تهدیدها«، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده در تاریخ 4 اردیبهشت 1396 ، قابل بازیابی در پیوند 

زیر:
http://tabyincenter.ir/18844
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سال از تشکیل رژیم صهیونیستی به تل آویو سفر می کند و این امر برای صهیونیست ها تاریخی 

بود. نتانیاهو در این سفر استقبال ویژه ای از مودی داشت و در فرودگاه بن گوریون گفت: »ما 

7۰ سال برای )دیدار( شما صبر کردیم...ما عاشق هند هستیم. ما فرهنگ، تاریخچه، دموکراسی و 

پیشرفت های شما را تحسین می کنیم. من مطمئنم همکاری ما موفق خواهد شد.95«

سفر مودی بسیار زود و در روزهای پایانی دی ماه با سفر نتانیاهو به هند پاسخ داده شد. 

در این سفر قراردادهای نظامی و اقتصادی وسیعی میان دو طرف به امضا رسید. هند امروز به 

بین  قراردادی که  در آخرین  است.  تبدیل شده  نظامی رژیم صهیونیستی  بزرگ ترین خریدار 

وزارت دفاع هند و صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی منعقد و رسانه ای شده است، این کشور قرار 

است سامانه های پیشرفته ی موشکی زمین به هوای با برد متوسط و بلند را از این رژیم خریداری 

نماید. ارزش این قرارداد که بزرگ ترین قرارداد نظامی در طول تاریخ مجعول رژیم محسوب 

می شود، حدود دو میلیارد دالر اعالم شده است96.

2-4. سفر ترامپ به تل آویو؛ مقدمه سازی برای سازش قرن

در حالی ترامپ نخستین سفر خارجی خویش به منطقه غرب آسیا را در خرداد 1396 با دو 

مقصد ریاض و تل آویو انتخاب نمود که اکثر رؤسای جمهور آمریکا، مکزیک و کانادا را برای 

سفر نخست انتخاب می کردند و انتخاب غرب آسیا به عنوان مقصد اول، کم  سابقه است. یکی از 

95. » مودی: هند به راهکار دو دولتی معتقد است/ نتانیاهو: 7۰ سال برای دیدار شما صبر کردیم«، خبرگزاری 
فارس، منتشرشده در تاریخ 14 تیر 1396، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://www.farsnews.com/13960414000435
96.» اهداف سفر نتانیاهو به هند«، خبرگزاری تسنیم ، منتشرشده در تاریخ ۲3 دی 1396، قابل بازیابی در 

پیوند زیر:
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/23/1626189
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حاشیه های حائز توجه سفر ترامپ، 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 مورد توجه رسانه های 

صهیونیستی هم قرار گرفت.

در واکنش به این اتفاق نتانیاهو خطاب به ترامپ در کنفرانس خبری  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.« این اقدامات 

حاشیه ای همگی نشانه هایی برای عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی و 

حساسیت زدایی از داشتن چنین روابطی برای ملت های عرب است.

به باور برخی تحلیل گران انتخاب سعودی و سپس تل آویو برای سفر منطقه ای از سوی 

رسانه های  برخی  است.  رژیم  و  اعراب  هم پیمانی  و  صلح  برای  مقدمه چینی  به منظور  ترامپ، 

صهیونیستی هم اعالم کردند که ترامپ حامل پیامی از ملک سلمان به نتانیاهو بوده که در آن 

تأکید شده است اکنون زمان صلح فرا رسیده است! سفر ترامپ به منطقه و موضع گیری های 

گوناگون بازیگران منطقه ای ، نشان دهنده یک تحول بسیار مهم در سیاست منطقه ای آمریکا در 

غرب آسیا است. اصلی ترین ویژگی این تحول نگریستن به منطقه از دریچه تل آویو و باألخص از 

زاویه تفکر صهیونیست های حریدی یا همان ارتدوکس های افراطی است.

این امر در کنفرانس خبری ترامپ و نتانیاهو هم به وضوح دیده می شود. نتانیاهو خطاب 

به ترامپ گفت: »مشتاق همکاری نزدیک با شما هستیم تا صلح را در این منطقه پیش ببریم زیرا 

شما متوجه شده اید که خطرات مشترک، دشمنان سابق را به شرکای هم تبدیل می کند؛ و این 

همان چیزی است که بسیار تازگی دارد و بسیار نویدبخش است. این کار آسان نخواهد بود اما 
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برای اولین بار در طول چندین سال گذشته و برای اولین بار در طول زندگی ام، شاهد امید واقعی به 

تغییر هستم. سران کشورهای عربی که شما دیروز با آن ها مالقات داشتید، می توانند به تغییر فضا 

کمک کنند. آن ها می توانند به ایجاد شرایط برای صلح واقع بینانه کمک کنند«97

97.محمد محسن فایضی، » سفر ترامپ به سرزمین های اشغالی؛ مقدمه شکل گیری سیاست منطقه ای ترامپ«، 
اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده در تاریخ 17 خرداد 1396 ، قابل بازیابی در پیوند زیر:

http://tabyincenter.ir/19478
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3. دورنمای رژیم صهیونیستی در سال 1397 

سال 97، برای رژیم صهیونیستی سرنوشت ساز خواهد بود. تشدید فشارها علیه نتانیاهو و 

احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام می تواند مهم ترین رخداد در سیاست داخلی رژیم صهیونیستی 

نتانیاهو در مقابل رقبایی که هر روز برای شکست وی جدی تر  برای سال 97 باشد. شکست 

می شوند، تأثیر مهم و وسیعی بر سیاست داخلی و تا حدی خارجی رژیم صهیونیستی خواهد داشت. 

هرچند بسیاری معتقدند این مسئله بسیار به شرایط ترامپ و موفقیت گروه صهیونیستی کاخ سفید 

به رهبری کوشنر وابسته است.

وضعیت انفجاری غزه و ترس رژیم صهیونیستی از حضور محور مقاومت، ایران و حزب اهلل 

در نزدیکی های جوالن اشغالی، موجب می شود دورنمای سال 97 در میان مسئولین صهیونیستی 

همراه با یک جنگ باشد. جنگ جدید در محور شمالی یا جنوبی سرزمین های اشغالی با توجه به 

شرایط داخلی و وضعیت نتانیاهو و وضعیت ویژه نوار غزه  و جنوب سوریه چندان دور از ذهن 

نیست.






