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 اند؟ آمده هصحن به چگونه هزاره و ازبک تاجیک، طالبان

  

  رویداد
های شمالی افغانسـتان اسـت.  های اخیر، حضور طالبان بومی در استان یکی از تحوالت مهم سال

گیری داشـتند.  های شمالی، طالبان تاجیـک و ازبـک حضـور چشـم های اخیر در استان در درگیری
  وجود طالبان هزاره (از اهل سنت هزاره) نیز تأیید شده است.

رتباط با حضور نیروهای محلی طالب در مناطق شمالی حکایت از ایـن دارد شواهد جدید در ا
که برخالف تصور موجود درباره تخاصم شدید اقوام غیرپشتون با طالبان، هم اکنون شـاهد جـذب 

ای بسیار حائز  های اهل سنت به گروه طالبان هستیم. این نکته ها و هزاره ها، ازبک ای از تاجیک عده
توانــد معــادالت نظــامی و سیاســی در منــاطق شــمالی را  رســی اســت زیــرا میاهمیــت و قابــل بر

  خوش تغییر کند.  دست

  تحلیل رویداد
های شمالی فاریاب، بادغیس، جوزجان، بلخ، تخار، بدخشـان  های اخیر طالبان در استان طی سال

 زیادی داشته و ... موفقیت
ً
شـمالی  هـای درخـور تـوجهی از منـاطق اند؛ چنان کـه بخش های نسبتا

کنند. این مسئله از موفقیت  می کشور، چندین سال بدون واکنشی خاص، تحت بیرق طالبان زندگی 
ای از  این گروه در جذب نیروهای غیرپشتون به مرام و مسلک خویش حکایـت دارد. در واقـع عـده

هـای  های اخیر مناطق شمالی نقـش مهمـی در برخـی پیروزی نسل جوان اقوام غیرپشتون در جنگ
  البان ایفا کردند. ط

نشـین تحـت  های اهل سنت نیز در طالبان تأیید شده است. در مناطق هـزاره شیعه حضور هزاره
هایی از بیعت بزرگان آن مناطق با امـارت اسـالمی طالبـان و نصـب برخـی  تصرف طالبان نیز فیلم

هـا و  یعتنشـین دیـده شـده اسـت. ایـن ب عنوان مسئول محلـی در منـاطق شیعه های شیعی به چهره
ای دیگـر تحلیـل شـود؛ بـا  ـ اجتماعی و نداشتن چاره تواند به عنوان ضرورت سیاسی ها می انتصاب

 این کار در زمان حکومـت طالبـان هـم سـابقه داشـته اسـت (حضـور و 
ً
این حال باید دانست اوال
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 قاری دین محمد حنیف، از رهبران تاجیک طالبان

مولوی عبدالسالم حنفی علی مردان قل، از 
 رهبران ازبک طالبان

 در اختیـار طالبـان). در مناطق شیعه ١االسالم و المسلمین محمد اکبری فعالیت حجت
ِ
دیگـر  نشین

اینکه نفس عدم درگیری و پـذیرش یکـدیگر موضـوع مهمـی اسـت کـه در جـای خـود بایـد بـدان 
 بایـد مـورد  پرداخت. با این حال مشاهده طالبان تاجیک، ازبک و هزاره در جنگ

ً
هـای اخیـر یقینـا

  وجو کرد: ترین دالیل پیدایش این نسل را باید در هفت عامل جست تحلیل و بررسی قرار گیرد. مهم
. مشترکات دینی، مذهبی و فرهنگی عمومی بین  ۱

کیــد طالبــان بــر  ایــن بخــش از مــردم افغانســتان و تأ
های مشترک میان آنان در ادبیات تولیدشده این  ارزش

هایی که در  گروه، چه در فضای مجازی، چه در بیانیه
های نیروهایشـان  کردند یا سـخنرانی مناطق پخش می

رهنگــی امــارت کمیســیون ف«در مســاجد و محافــل. 
ــتان ــه نقــش خــود را » اســالمی افغانس ــن زمین در ای

 آمیزی ایفا کرده است. صورت موفقیت به
. تأسیس مدارس دینی در شمال کشور از سوی طالبان و پـرورش نسـلی از جوانـان ازبـک و  ۲

 تاجیک و ... بر اساس منهج آموزشی طالبان؛
این اقوام در تشـکیالت خـود؛ هرچنـد . قومی عمل نکردن صرف و اهمیت دادن به نیروهای  ۳

ها هستند، اما در شورای رهبری خـود از اقـوام یادشـده  ها و نیروهای طالبان از پشتون اکثریت چهره
  نیز نمایندگانی دارند. 

. موفق بودن در ایجاد امنیت در مناطق تحت تصـرف  ۴
 خود؛
 گری بین مسئوالن دولتی؛ . فساد گسترده و اشرافی ۵
مکاری دولت با اشغالگران کشور (آمریکا . احساس ه ۶

 مدت طالبان با اشغال؛ و سایر اعضای ناتو) و مبارزه طوالنی
. توجه به زبان فارسی در تبلیغات خود؛ در مجالت و  ۷

هـای  سایت طالبان هماره مطالب فارسی متعـددی از تحلیل
خـورد.  چشـم می و ... بهشـدگان گـروه  سیاسی تا متون دینی و اشعار و نقل خـاطرات دربـاره کشته

» یافتگانی از جـنس تواضـع از فراز سنگرها، تربیت«طالبان در یکی از مطالب جدید خود با عنوان 

                                                                                                                                        
. پیوسـت افغانستان اسالمی وحدت حزب به سپس و بود افغانستان اسالمی جهاد پاسداران عضو جنگ، زمان . در١

 طالبان، سقوط از پس. کرد می فعالیت بامیان در حزب این مرکزی شورای معاون متس در وحدت حزب در اکبری
  کرد. تأسیس داد، نام تغییر افغانستان اسالمی حراست حزب به بعدها را که افغانستان اسالمی ـ ملی وحدت حزب
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  اند:  چنین متنی را تولید کرده
 گرفته خود به را سرسبزی از زیبایی دورنمای خاشرود، ریگستان و است بهار فصل«

 زارها سـبزه کنار را خوبی سح مجاهد یک خاشرود، منطقه به ورود بدو در است.
  کند. می تجربه
 و مرا آب، جریان صدای و دارد جریان آب های جوی آن های کوچه پس کوچه از

 ها آب سرازیر شدن که است معتقد مجاهدین از یکی. کند می خوشحال مرا همراهان
 و کنـد می تحلیـل گونـه این و دارنـد تـاریخی ریشه ها، سرسبزی این تمام وجود و

 در اکنون که هستند شهیدانی خون مدیون را آبادی این تمام منطقه این مردم: یدگو می
[منطقه  کمربند امیر .. او.اند آرمیده شده تکه تکه های تن با خاشرود شهدای آرامگاه

 او. آید می من همچون نوپایی و و سال سن   کم مجاهدین دنبال ولی جنگی] است،
  خجالت تمام، تواضع با حتی و کند می جا جابه رام های وسایل اما است، کمربند امیر
  کند. می شوخی و برخورد من با عادی، فرد یک همچون و شکند می را بنده

 دینی مختلف مسیرهای ام توانسته و بوده حالم شامل خداوندی فضل زندگی در
 اام شوم، رو روبه مختلفی های انسان و رجال با مسیرها، این تمامی در و کنم تجربه را

  نشده رو روبه تواضعی چنین با تاکنون
ً
 جهاد مدرسه تربیت تربیت، این بودم.مطمئنا

 ».بس و است
بر اساس این دالیل، قشرهای مذهبی در مناطق شمالی یا واکنش منفی کمتری به طالبان دارنـد 

شوند. حـزب جمعیـت اسـالمی کـه در واقـع حـزب اصـلی مـردم تاجیـک  یا جذب این گروه می
د اگر بتواند از تشتت و فساد در حزب خـود بکاهـد و دوبـاره بـه گفتمـان اسـالمی شو محسوب می

تواند جذابیتی در این صحنه برای مـذهبیون تاجیـک ایجـاد کنـد  های پیشین خود بازگردد، می دهه
تر و  هـا کمـی نابسـامان وگرنه رفته رفته بدنه مذهبی آن تحلیـل خواهـد رفـت. اوضـاع میـان ازبک

ـ اسـالمی) بـه رهبـری  هـا (حـزب جنـبش ملی ین معنا که حزب اصلی ازبکتر است؛ به ا سخت
های دینی کافی ندارد (برخالف حزب جمعیت اسالمی) و اگر قرار باشـد بـا  عبدالرشید دوستم پایه

 بایـد  یک گفتمان مذهبی بخش
ً
های ازبک گرویده به طالبان را به سمت خـود جـذب کنـد، حتمـا

توان حدس زد که با مارشال دوستم این کار ممکن نباشـد و بایـد  دچار تحول اساسی شود. البته می
  ها بود.  های شاخص جدیدی میان ازبک امیدوار به پیدا شدن چهره

  

  گیري نتیجه
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سال پیش، فسـاد  ۱۵توجه طالبان به نظام آموزشی و تأسیس مدارس دینی در شمال کشور از حدود 
محلی، موفقیت طالبان در ایجاد امنیـت در منـاطق گری بین تعدادی از مسئوالن دولتی و  و اشرافی

شان، میدان دادن به رهبران تاجیک و ازبک در شورای رهبری خود (قاری دین محمـد  تحت تصرف
حنیف تاجیک و مولوی عبدالسالم حنفی علیمردان قل ازبک) و توجه به زبان فارسـی در تبلیغـات 

طق شـمالی و میـان اقـوام تاجیـک، ازبـک و باعث پیدایش نسل جدیدی از نیروهای طالبان در منا
  های اهل سنت شده است. هزاره



  
  
  

 روز دوازده جنگ از بعد غزه بازسازي و بایدن دولت

  

  رویداد
در نوار غـزه رژیم صهیونیستی های مقاومت و  جنگ اصلی و شدید میان گروه ٤ ،سال اخیر١٢طی 
و حماس و جهاد اسالمی افـزایش یافتـه  های است. در این مدت توان نظامی و برد موشک داده رخ

ادهـا و پهای مقاومـت از په گروهاست. ثرتر شده ؤتر و م های مقاومت در غزه نیز طوالنی شبکه تونل
هـای  و حتـی زیـر سـاخت ثری در جنگ اخیر سود بردنـدؤهای بدون سرنشین به نحو م زیردریایی
دادنـد. بنـابراین، طـی مـورد هـدف قـرار خط لوله انتقال گاز اشکلون بـه ایـالت را  ، ماننداسرائیل
هـای مقاومـت  گروه ،به نوار غزه رژیم صهیونیستیرغم حمالت شدید چهارگانه  بههای اخیر و  سال

  اند.  تقویت شده، بلکه از بین نرفتهنه تنها 
ند که حماس و جهاد اسـالمی و ا هبه خوبی دریافت آمریکا اسرائیل که رسد به نظر میاز این رو، 

بایـد بـیش از ، بنـابراین دار است و از میان نخواهد رفت در غزه ریشه ،فرهنگ مقاومتکلی  طور به
را از دسـت امید به استحاله حمـاس  ها و محاصره غزه را شدت بخشند. آن پیش آن را محدود کنند

  هستند.  های مستقیم و غیر مستقیم و درصدد تضعیف اقتدار حماس در غزه از روش داده
ایجـاد سـازکار پیچیـده ، آنبیشـتر تشدید محاصره نـوار غـزه و هدفمنـد کـردن  ،ادر این راست 
 این المللی به غزه و روند بازسازی های مالی و غیرمالی بین ارسال کمکبر نظارت  برایالمللی  بین
و دولـت جدیـد رژیـم  کـار دولـت جدیـد آمریکـا حمـاس در دسـتور تضـعیف اقتـدار ، براینوار

  گرفت.  قرار خواهد صهیونیستی
بعـد از بازسـازی غـزه جهت مواجهـه بـا دولت آمریکا  رویکردحال سوال اصلی این است که 

  ؟کدام استآن  خاص کیداتأو تی دارد ابعادچه روزه دوازده جنگ 

  تحلیل
 کـه فلسـطین و اسـرائیل ملت از دو در سخنان اخیر خود  آمریکا، خارجه امور آنتونی بلینکن، وزیر 

باشند، صحبت کرد. ایـن موضـع،  برخوردار عزت و دموکراسی رفاه، از امنیت، برابر به صورت باید
کیـد بـر راه حـل دو کشـوری بـرای حـل منازعـه اسـرائیلی و فلسـطین نـزد دولـت جدیـد  بیانگر تأ
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حـل دو کشـوری  آمریکاست. دولت جدید آمریکا با توجه به محیط خاورمیانه، معتقد است کـه راه
حل یک کشوری ( یـک کشـور بـا دو ملیـت اسـرائیلی و  ر است و راهت برای حل این منازعه مناسب

ها را  بر خالف دولت ترامپ که همواره نیازها و مالحظات اسرائیلیداند.  بینانه نمی فلسطین) را واقع
های فلسطینی کمترین توجه را داشت، دولت بایدن شعار رعایـت تعـادل را  کرد و به نیاز رعایت می

حل دو کشوری را نشانگر تعهد بر این عدم جانبداری و رعایت انصـاف  بر راهدهد و تأکید خود  می
  داند. توسط آمریکا می

از منظر دولت آمریکا، حماس یک سازمان تروریستی است که امنیت رژیم صهیونیسـتی را بـه  
که کنترل غزه به دست گرفته، مورد تهدید و هجوم قرار داده است؛ لـذا  ٢٠٠٧صورت ممتد از سال 

سرائیل برای دفاع از خود به محاصره کامل غزه اقدام کـرده اسـت. در ایـن راسـتا، دولـت آمریکـا، ا
ویژه بعد از پایان جنگ دوازده روزه  اخیر تصمیم به حمایت از محاصـره هدفمنـد و مـؤثرتر غـزه  به

  توسط اسرائیل نسبت به گذشته گرفته است.
بیشتر باشد، فشارهای سیاسـی، اقتصـادی،  الزم به ذکر است هر چه سرعت بازسازی نوار غزه 

نظامی و امنیتی بر حماس کاهش خواهد یافت. از این رو، آمریکا با علم به اهمیت این موضوع و با 
ای و ایجاد سازکار  گرایی، درصدد جلب حمایت متحدین اروپایی و منطقه توجه به اصل چند جانبه

جانبه سیاسی، اقتصادی و رفاهی و امنیتی و نظامی  المللی برای بازسازی هدفمند و همه پیچیده بین
هـای مـالی و  غزه است تا اقتدار حماس را تضعیف کرده و به زعم خود مانع دسترسـی آن بـه کمک

  المللی برای احیا و تقویت ماشین نظامی و امنیتی خود گردد. ای و بین رفاهی منطقه
هـای مـالی و امکانـات رفـاهی  دولت آمریکا معتقد است که در شرایط فعلی حمـاس از کمک

های نظامی، امنیتی و سیاسی خـود اسـتفاده  ارسال شده به غزه در جهت بازسازی و تقویت توانایی
ها این جنبش در رقابت با تشکیالت خودگردان فلسطین و ابومازن دوباره بـه  خواهد کرد. از نظر آن

ب یورش اسرائیل به غزه و تخریـب باران رژیم صهیونیستی اقدام خواهد کرد و همین امر سب موشک
المللی خواهد شد. از این رو، حماس باید تضعیف شده  ای و بین های منطقه گذاری چندباره سرمایه

 و توان حمله مجدد به اسرائیل را از دست بدهد.
  گیری نتیجه

هـای  راهبرد جامع دولت آمریکا باید به نحوی تدوین و تبیین شـود کـه موجـب تضـعیف گروه 
ویژه حماس شده و مانع تحمیل جنگی جدید از جانب نوار غزه بـه اسـرائیل گـردد. در  مت، بهمقاو

 منطقـه
ِ
المللـی متشـکل از نماینـدگان  ای و بین این راستا، ایجاد نـوعی شـورای اجرایـی و نظـارتی

تشکیالت خودگردان فلسطین، آمریکا، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و روسـیه بـرای اجـرای فرآینـد 
المللی به نوار غـزه و ممانعـت از دریافـت ایـن  های بین سازی نوار غزه و نظارت بر ارسال کمکباز
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 ها چنین شـورایی توانـایی تواند در دستور کار قرار گیرد. از نظر آمریکایی ها توسط حماس می کمک
  .اندرس می حداقل به را نظامی اهداف برای مالی و رفاهی های کمک از برخی از استفاده در حماس

این مکانیزم سبب تضعیف حماس خواهد شد و حماس نیز به علت نیاز مبرم مردم در نوار غـزه 
های رفاهی درنوار غزه مجبور به پذیرش این سـازکار  المللی و بازسازی زیرساخت های بین به کمک

  خواهد بود.
نیـز خواهنـد در واقع، بازسازی نوار غزه فقط اقتصادی نخواهد بـود و ابعـاد امنیتـی و سیاسـی 

داشت. در این مسیر، بازسازی اقتصـادی و رفـاهی در غـزه صـورت نخواهـد گرفـت؛ مگـر اینکـه 
کننده سیاسی و امنیتی بـه اسـرائیل و حامیـان آن  حماس مجبور به اعطای امتیازات دردناک و تعیین

مدت و بلندمدت تضـعیف شـده و خصـلت  گردد و به این وسیله حاکمیت حماس در غزه در میان
  قاومتی آن به مرور استحاله شود.م

همچنین بازسازی اقتصادی، سیاسی و امنیتی نوار غزه با احیای فرآیند صلح خاورمیانه (سازش 
المللـی  ها و نهادهای بین فلسطینی و اسرائیل) با هدایت و حمایت ویژه دولت جدید آمریکا و طرف

ه خواهد بـود تـا هـم کشـورهای عربـی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل همرا و فرآیند عادی
جانبه غزه درگیر شوند و هـم وزن  سازشکار ( مصر، سعودی، امارات و اردن) در مسیر بازسازی همه

الزم به ذکر است که با توجـه  سیاسی تشکیالت خودگردان فلسطین و شخص ابومازن تقویت شود.
بط بـا فلسـطین اشـغالی، های مـرت به جایگاه اسـتراتژیک، ژئوپلتیـک مصـر در خصـوص پرونـده

 در فرآیند بازسـازی جـامع از نظـر دولـت آمریکـا بسـیار ضـروری مصر همکاری و مشارکت فعال
  شود.  ارزیابی می





  
  
  

 لیبی انتظار در صلح انداز چشم: برلین کنفرانس

  

  رویداد
ن لیبـی المللی برای بررسی بحرا سازمان بین ۴کشور و  ۱۶،  نمایندگان ۱۴۰۰تیر  ۲روز چهارشنبه 

ای به کار خود خاتمـه دادنـد.  ماده۱۱ای  در برلین گرد هم آمدند و در پایان کنفرانس، با صدور بیانیه
ثبـاتی، جنـگ داخلـی و دخالـت  ) دچـار بی۲۰۱۱( ۱۳۹۰از آنجا که لیبی پـس از انقـالب سـال 
ان دهنـد. کنندگان در کنفرانس برلین کوشیدند به این شرایط پای نیروهای خارجی شده است، شرکت

این نوشتار هم درصدد پاسخ به این پرسش است که دومین دور کنفـرانس بـرلین چـه دسـتاورهایی 
  برای لیبی همراه داشته است؟  

  تحلیل رویداد
 ۱۰المللی برگـزار شـد کـه  سازمان بین ۴کشور و  ۱۶دومین دور کنفرانس برلین در حالی با حضور 

خوش جنـگ داخلـی و دخالـت  لیبی همچنـان دسـتسال پس از سقوط دیکتاتوری معمر قذافی، 
های خارجی است. با این حال، نمایندگان کشورهای لیبی، الجزایـر، جمهـوری دموکراتیـک  طرف

کنگو، جمهوری کنگو، مصر، هلند، تونس، سـوئیس، انگلسـتان، آمریکـا، ایتالیـا، ترکیـه، روسـیه، 
منظور  ، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عـرب بـهسازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، امارات، آلمان، فرانسه

بهبود شرایط لیبی، در دور دوم کنفرانس برلین حضور یافتند و در پایـان نشسـت بـه دو توافـق مهـم 
لیبـی؛ دوم، حمایـت از برگـزاری  نیروهـای خـارجی از همـهبندی به خروج  پایرسیدند: نخست، 

  انتخابات سراسری. 
پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان ملـل با حضور  ١٣٩٨اولین دور کنفرانس برلین، در دی 

(آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین) همراه ایتالیا، ترکیه، امارات، اتحادیه اروپا و سازمان ملـل 
این نشست با حضـور اعضـای دولـت وحـدت ملـی لیبـی بـه  نکته مهم آنکه شد.در آلمان برگزار 

  شد.تشکیل  ،ر این کشوروزی نخست ،سرپرستی عبدالحمید دبیبه
ای اسـت کـه ایـن  ای و فرامنطقـه های منطقـه مسئله اصلی لیبی، جنگ داخلی و دخالت طرف

کشور را دچار بحرانی دیرپا کرده است. در واقع، بحـران لیبـی از زمـانی شـکل گرفـت کـه پـس از 



هفته
 

نامه
م 

طالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هشتم
، 

شماره
 

153
، 

1400
 

 

 

12  

از انقالب مردم علیه حکومت معمر قذافی، با دخالـت کشـورهای خـارجی، اهـداف ایـن خیـزش 
 لیب ثباتی و جنگ داخلی شد.  با آنکه پس مسیر خود منحرف و لیبی صحنه بی

ِ
، یاز پیروزی انقالب

نام کنگـره ملـی لیبـی را برگزیدنـد و    نهادی بههای رأی،  با حضور در پای صندوق مردم این کشور 
 ،مینوجـود قبایـل مختلـف در ایـن سـرز ، امـاخواهان اجرای قوانین اسالمی در این کشور شـدند

این موضوع در کنار ناکارآمدی  .ایجاد کرد را از قذافی پسهای اختالفات اجتماعی در دوران زمینه
و  هـای خـارجی ، دخالتنیروی نظامی متحد و کارآمد تشکیل در ناتوانی، امورکنگره لیبی در اداره 

     ١کرد.م فراه را عنوان یک فرد نظامی قدرتمند ظهور خلیفه حفتر به، زمینه گسترش ناامنی
دولـت الوفـاق در طـرابلس های جنگ داخلی در لیبی زبانـه کشـید و  دنبال این تحول، شعله به

هـر دو مـدعی  ،فرماندهی خلیفه حفتر ریاست فایز السراج و حکومت طبرق و ارتش ملی لیبی به به
ت، دسـت گرفـ زمام امور را در طرابلس بـه ۱۳۹۴دی  سراج که ازال. دولت شدندحکومت بر لیبی 

عالوه بر حمایت سازمان ملل از حمایت ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا، آمریکـا و اتحادیـه اروپـا نیـز 
اما حفتر تنها از حمایـت عربسـتان، مصـر، امـارات، قبـرس، یونـان و روسـیه سـود  بود؛برخوردار 

هـای  شهم اکنون نیز نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی بـه فرمانـدهی حفتـر کـه بـر بخ ٢.برد می
های شدیدی دارنـد. هـر دو  شرقی و جنوبی لیبی سیطره دارند، با نیروهای دولت وفاق ملی درگیری

برند و همین امر موجب تشدید  نظامیان کشورهای خارجی سود می طرف درگیر در جنگ هم از شبه
  ای در لیبی شده است.  ای و فرامنطقه های منطقه دخالت قدرت

رانس برلین، تأکید بر خروج نیروهای نظامی خارجی از لیبی بود از همین رو، محور اصلی کنف
از بایـد  های خـارجی مقرر شد دولتکننده همراه و  های شرکت و این موضوع با حمایت همه طرف

پرهیـز  نظامیان، کارگیری شبه بهمین مالی و أشود، از جمله ت هر اقدامی که به تشدید مناقشه منجر می
هزار نیروی نظامی خـارجی هنـوز در لیبـی  ٢٠رش سازمان ملل، بیش از . براساس آخرین گزاکنند
 از کشورهای ترکیـه، روسـیه، سـودان، چـاد و ... هسـتند و بـه سر می به

ً
نظر  برند. این نیروها عمدتا

  ها و بازگشت به کشورشان داشته باشند. رسد تمایلی به تحویل دادن سالح نمی
انس برلین بر این نکته تأکید شده است که شـرایط لیبـی بعـد از در عین حال، در بند سوم بیانیه کنفر 

بــس،  گیری بهتــر شــده و ضــمن برقــراری آتش بــه طــرز چشــم ۱۳۹۸دی دور اول کنفــرانس بــرلین در 
  ها و بازیگران داخلی زیر نظر سازمان ملل برقرار شده است.  وگوهای سیاسی  فراگیر میان طرف گفت

                                                                                                                                        
، قابـل ۱۳۹۸اسـفند  ۴، اندیشکده راهبردی تبیین، منتشرشده در تاریخ »رؤیای آرامش در لیبی«علی خوانساری، . ١

  tabyincenter.ir/35752 زیر: بازیابی در پیوند
 ۲۲، منتشرشده در »پنج کشور با بیانیه مشترک اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی را محکوم کردند«خبرگزاری ایرنا، . ٢

 /www.irna.ir/news/83784412 زیر: ، قابل بازیابی در پیوند۱۳۹۹اردیبهشت 

http://www.irna.ir/news/83784412/
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س، وزیر خارجه آلمان، ترکیه که از حامیان دولت وحدت ملی در همین حال، به گفته هایکو ما
رود، نسبت به برخی مفاد بیانیه پایانی نشسـت مالحظـاتی دارد. بـه عقیـده ترکیـه،  شمار می لیبی به

نباید نقش و جایگاه نیروهای خارجی که به دعوت دولت قانونی و برای موضـوعاتی ماننـد آمـوزش 
  نظامیان کشورهای خارجی یکسان تلقی شود. برند، با سایر شبه سر می نیروهای پلیس در لیبی به

یکی دیگر از محورهای اختالف این کنفرانس، اختالف فرانسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپـا 
کنـد، سـایر اعضـای  بود. در حالی که فرانسه از نیروهای ژنرال حفتـر در شـرق لیبـی حمایـت می

هستند. با این حال مکـرون ضـمن رد حمایـت ایـن ملی  اتحادیه اروپا حامی دولت موقت وحدت
کشور از نیروهای حفتر، اعالم کرد که برای اثبات همسویی فرانسه با سایر اعضای اتحادیـه اروپـا، 

  از دولت وحدت ملی حمایت خواهد کرد. 
موضوع محوری دوم که در نشست برلین مورد توافق قرار گرفت، تأکید بـر برگـزاری انتخابـات 

 کنندگان در کنفـرانس بـرلین، از تعهـد در ایـن چـارچوب، شـرکتی در موعـد مقـرر بـود. سراسر
 ۳وزیر دولت  وحدت ملی لیبی مبنی برای برگزاری انتخابات سراسری در  نخست ،عبدالحمید دبیبه

، نسـبت بـه ، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملـلاین حالبا استقبال و حمایت کردند.  ۱۴۰۰دی 
کیـد کـرده أ. او در یـک پیـام ویـدئویی تهایی دارد ، نگرانیآمیز انتخابات سراسری قیتبرگزاری موف

 گـوترش. بایـد تـدابیر فـوری اتخـاذ کنـد وحدت ملیکه برای برگزاری این انتخابات، دولت است 
های حقوقی انتخابات در قانون اساسی را تبیین و  از مجلس نمایندگان لیبی خواست زمینه همچنین
  .برای این کار تصویب کندرا م قوانین الز

، زمام امـور را بـه ۱۳۹۹ریاست دبیبه، که در بهمن  در حال حاضر، دولت موقت جدید لیبی به 
نهادهـا و نیروهـای امنیتـی وحدت انتخابات، تمرکز بر  سازی آماده مسئولیت تدارک ودست گرفته، 

  بر عهده دارد.  ۱۴۰۰دی ۳بات را تا انتخازده  لیبی و آغاز عملیات بازسازی در این کشور جنگ

  گیري نتیجه
دومین دور کنفرانس برلین با هدف ایجاد ثبـات و برقـراری صـلح در لیبـی برگـزار و در پایـان ایـن 
نشست مقرر شد همه نیروهای نظامی خارجی درگیـر در ایـن بحـران، ایـن کشـور را تـرک کننـد و 

میم مهـم دیگـر کنفـرانس بـرلین، کشورهای خارجی نیز از حمایت این نیروها دست بکشند. تصـ
ــا وجــود خــوش ــود. ب ــاریخ مقــرر ب ــات سراســری در ت کیــد و حمایــت از برگــزاری انتخاب بینی  تأ

کنندگان کنفرانس برلین به صلح در لیبی و کاهش منازعات داخلی، مسئله اصلی، تضمین و  شرکت
هـای  منـافع طرفشده در این نشست است؛ زیرا اختالفات جدی میـان  عملی شدن توافقات انجام

کاری بـرای خـروج  ای و فرامنطقه منطقه
ِ
هـزار  ۲۰ای در لیبی وجود دارد و مشخص نیست چه سـاز
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نیروی نظامی خارجی در این کشور اجرا خواهد شد. وانگهی، کنفرانس برلین برای رهـایی منـاطق 
رسد کـه  نظر می شرق و جنوب لیبی از سیطره نیروهای حفتر، تدابیری اتخاذ نکرده است. بنابراین به

  لیبی برای رسیدن به صلح و آرامش همچنان باید چشم انتظار آینده بماند.    
  



  
  

  سوریه با عربستان روابط احیاي و صهیونیستی رژیم

  

  رویداد
 نسـبت خـود رویکرد تدریج به بودند، اسد بشار مخالف گذشته در که فارس خلیج حوزه کشورهای

 خواهنـد تر  نزدیـک سوریه نظام به آمده، پدید واقعیِت  پذیرش ضمن و داد خواهند تغییر را سوریه به
  موضوع این اگرچه .شد

ً
 اسـت ممکـن اما نیست، صهیونیستی رژیم برای خوشایند اتفاق یک لزوما

 آیـا که دارد بستگی موضوع این به بیشتر فرصت، این. باشد داشته همراه رژیم این برای هایی فرصت
  کرد؟ خواهد کمک سوریه در ایران قدرت تضعیف به آیا افت؟ی خواهد ادامه روند این

  تحلیل رویداد
سازی روابط خود با نظـام  خصوص عربستان سعودی، تاکنون در عادی کشورهای برجسته عربی، به

حل سیاسی مبتنی بر  بشار اسد مردد بوده و این موضوع را به پیشرفت سوریه برای دستیابی به یک راه
ی امنیت مشروط کرده بودند. اما روی کار آمـدن جـو بایـدن و تسـریع رونـد شورا ٢٢٥٤قطعنامه 

مذاکرات میان دولت ایاالت متحده و جمهوری اسالمی ایران در پشـت صـحنه، موجـب تغییـر در 
  موضع عربستان نسبت به سوریه و نیز روابط ریاض و تهران شد.

 در نفـوذ بـرای فرصـتی توانـد یم اسـد بشـار نظام با روابط تجدید صهیونیستی، رژیم نگاه در 
 صـورت ایـن در باشـد؛ عربی کشورهای برای کشور این های سیاست گیری جهت بر تأثیر و سوریه
 تردید رغم به. بکاهند سوریه در کشور این نفوذ از و کنند تعدیل را ایران قدرت توانست خواهند آنها
 معمـاری بـر اسـت ممکـن دمشـق و ریاض میان روابط سازی عادی اقدام، این انداز چشم مورد در

 .کند تأمین هستند، سوریه در ایران نفوذ مهار دنبال به که را کسانی منافع و بگذارد تأثیر منطقه
رغم پیروزی بشار اسد در جنگ، آن هـم بـه  نماد یک دهه جنگ در سوریه بود. به ٢٠٢١مارس 

نظـام اسـد تنهـا حـدود شـده اسـت؛  پیمانان خود، سوریه همچنـان کشـوری ویران لطف یاری هم
تر شـده و هـیچ  کند، بحران اقتصادی در ایـن کشـور عمیـق درصد از سرزمین خود را کنترل می٦٠

توان بحـران  بینی وجود ندارد. بنابراین، می قابل پیش  اندازی برای حل و فصل سیاسی در آینده چشم
  آید. به شمار می» درگیری منجمد«سوریه یک 
شـود.  در روابط برخی از کشورهای عرب سنی با سوریه مشـاهده می های اخیر تغییراتی در ماه
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در اوایل ماه مه، سفر یک هیئت سعودی به سرپرستی خالد حمیدان، رئیس اطالعـات عربسـتان، و 
دیدار وی با بشار اسد و ژنرال علی مملوک، رئیس اطالعـات سـوریه، گـزارش شـد. انجـام چنـین 

ر اساس این گـزارش، دربـاره بازگشـایی سـفارت عربسـتان در دیداری در نوع خود، اولین بار بود.ب
سازی روابط و بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب توافـق شـد.  عنوان اولین گام برای عادی دمشق، به

، بـه سرپرسـتی محمـد ٢٠١١در پایان ماه مه، یک هیئت سوری نیز بـرای اولـین بـار بعـد از سـال 
 ربستان سفر کرد.مارتینی، وزیر گردشگری سوریه، به ع

در طول یک دهه جنگ در سوریه، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس امیدوار به سـقوط 
های تروریسـتی  طور عمده برای نیل به این هدف، از گروه نظام اسد بودند. برخی از این کشورها، به

ج فـارس، بـر کردند. در واقع، تا همین اواخر، کشورهای حوزه خلـی حمایت نظامی و اقتصادی می
  گرفتند: اساس رویکرد خود در سوریه، در سه اردوگاه اصلی قرار می

رغم حمایت از مخالفین نظام بشار اسد، اولین  امارات و بحرین به پذیرند: ـ کشورهایی که رژیم اسد را می١
کشورهای عربی بودند که روابط خود را با ایـن نظـام بازسـازی کردنـد. امـارات متحـده عربـی در 

، سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. این کشـور از نظـر مـالی بـه نظـام سـوریه ٢٠١٨مبر دسا
کمک می کند و با همکاری مصر در تالش است تا سوریه را تحِت رهبری بشـار اسـد، بـه اتحادیـه 

، عمان نیز سفیر خود را به دمشق بازگردانـد. در طـول جنـگ، ٢٠٢٠عرب بازگرداند. در اکتبر سال 
اری آرام دبی همچنان منبع جذب تجار سوری بود؛ بنابراین، امارات، بازسازی سـوریه را فضای تج

شدت با قانون سزار ایاالت متحـده  داند. ازاین رو، این کشور به یک فرصت اقتصادی قابل توجه می
توانست فعالیت تجار اماراتی را در سوریه دشوار کند، مخالفت کرد. با پدید آمـدن ویـروس  که می

میلیون دالر برای اهداف بشردوستانه به سوریه منتقل  ٥٣٠بیش از  ٢٠١٢ونا، ابوظبی که از سال کر
ها یافـت. ولیعهـد  های غذایی، تجهیزات پزشکی و واکسـن کرده است، فرصتی برای افزایش کمک

ن زاید، حتی با اسد صحبت کردند و متعهد شدند که در مبارزه با بحرا محمد بن  امارات و حاکم آن،
  ».سوریه و مردمش تنها نخواهند ماند«کرونا به این کشور کمک خواهند کرد و قول دادند که 

گرای افراطـی حمایـت کـرد. در  های اسالم در آغاز جنگ داخلی، قطر از گروهـ مخالفان رژیم اسد: ٢
میان کشورهای عربی، حداقل بر روی کاغذ، قطر همچنان مخالف سرسخت رژیم بشار اسد بـاقی 

 اخالقی و قانونی که باعث  َکند که مالحظات عمدتا ده، از گفتگو با آن خودداری کرده و ادعا میمان
  شد، هنوز معتبرند. ٢٠١١شدن سوریه از اتحادیه عرب در سال  کنار گذاشته

ســایر کشــورهای عربــی، از جملــه عربســتان ســعودی و کویــت، تــاکنون در  . کشــورهای مــردد:٣
دهند بر سر دوراهی بنشینند و تحوالت  ژیم اسد مردد بوده و ترجیح میسازی روابط خود با ر عادی

حـل  بـه پیشـرفت در جهـت دسـتیابی بـه راهوابسـته را دنبال کنند. آنها بهبود روابط خود با رژیم را 



فته
ه

 
یل
سب

مه 
نا

  
 

 

17  
 

که هیچ تغییری در  دانند. در حالی شورای امنیت می ٢٢٥٤سیاسی در این کشور بر اساس قطعنامه 
به سوریه مشاهده نشده، تغییر احتمالی در نگرش عربستان مشهود اسـت. بـا رویکرد کویت نسبت 

سـازی روابـط میـان کشـورها در حـال  انداز این حرکت، عادی وجود ابهامات متعدد پیرامون چشم
 تواند منافع هر دو طرف را تأمین کند. حاضر، می

شـده را  سـوریه ویرانسابقه اسـت و توانـایی بازسـازی  رژیم اسد درگیر یک بحران اقتصادی بی
توانند بودجه عظیم مورد نیاز  ندارد. کشورهایی که رژیم او را نجات دادند، یعنی ایران و روسیه، نمی

برای بازسازی اقتصادی این کشور را بپردازند. ایاالت متحده و کشورهای اروپایی نیز قصـد کمـک 
 قابـل تـوجهی، مطـابق بـا در این بازسازی را ندارند؛ مگر اینکـه اصـالحات سیاسـی و اجتمـا

ِ
عی

 کـاهش برای مالی مهم منبع یک فارس خلیج ، انجام شود. در این میان، کشورهای٢٢٥٤قطعنامه 
هستند. فراتر از بازسازی، اسـد بـرای بازگردانـدن سـوریه بـه  سوریه بازسازی نیز و اقتصادی بحران

کنـد؛ زیـرا بـرای حاکمیـت  عرب و تقویت موقعیت خود در جهان عرب سخت تـالش میاتحادیه 
  خود، نیازمند مشروعیت عربی است. 

خصـوص کشـورهای حاشـیه خلـیج فـارس،  اعتبار رژیم بشار اسد برای کشـورهای عربـی، به
 بخش عنوان نیـروی مشـروعیت خواهنـد بـه آید؛ زیـرا آنهـا نمی موضوعی مهم و حیاتی به شمار می

تدریج این تفاهم در میان آنها نفوذ  رسد که به حاکمیت سوریه شناخته شوند. با این حال، به نظر می
کرده است که توانایی تأثیرگذاری در تحوالت سـوریه را دارنـد؛ حتـی اگـر ایـن موضـوع در سـطح 

سیاسـت  حداقلی شامل مقابله با میزان نفوذ ایران در این کشور باشد که برای این منظور بایـد یـک
پیشگیرانه را در پیش بگیرند. کشورهای عربی به دنبال جلوگیری از تکـرار اشـتباهی هسـتند کـه در 

مرتکب شدند؛ جایی که به زعم آنها، صحنه را با هزینه افزایش نفوذ ایران ترک  ٢٠٠٣عراق در سال 
م این کشور، تعدیل های رژی های نفوذ در سیاست کردند. در سوریه، آنها به دنبال فراهم کردن زمینه

 قطری در این کشور هستند.-قدرت ایران و کاهش نفوذ آن و همچنین محدود کردن نفوذ ترکی
ای،  پیروزی جو بایدن و تسریع روند مذاکرات میان ایاالت متحده و ایران در مورد مسئله هسـته

یت ایران، منجر تواند به دلیل تقویت موقع عامل اصلی فرآیندی است که از نظر کشورهای عربی می
به تغییر منفی توازن قدرت در منطقه شود. کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایل آشکاری در کاهش 

  ها و ایجاد نفوذ در صورت امکان، از جمله در سوریه، دارند. ای، مهار آسیب های منطقه تنش

  سازي روابط کشورهاي عربی با سوریه رژیم صهیونیستی پیامدهاي عادي
دی کشورهای حاشیه خلیج فارس به آنها قدرت قابل توجهی در رابطه با سـوریه و در ظرفیت اقتصا

های جهـانی و حتـی رژیـم صهیونیسـتی  مقایسه با کشورهای ثالث، سایر کشورهای عربی، قـدرت
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دهد. در واقع، گرم شدن احتمالی روابط میان رژیم اسد و عربستان سـعودی پیامـدهای زیـادی  می
 برای اسرائیل دارد.

از نظر برخی رهبران عربی محور اهل سنت منطقه، ایـران تهدیـد مشـترکی بـرای آنـان و رژیـم 
سازی روابط میان اسرائیل و برخـی از  های عادی نامه صهیونیستی است. این امر در پس زمینه توافق

عنوان فرصـتی جهـت ایجـاد  این کشورها نیز وجود داشت. این امر، بـرای رژیـم صهیونیسـتی، بـه
رسید. این هـدف از طریـق چـارچوب بـه رسـمیت شـناختن  یان سوریه و ایران به نظر میشکاف م

ها و کمک اقتصادی به سوریه در ازای کاهش حضور ایران در  احتمالی حکومت اسد از سوی عرب
تری کـه ممکـن اسـت در  پـذیر نباشـد، اسـت. هـدف نـازل این کشور، اگر نابودی کامل آن امکان

 بعـد بـا عربسـتان سـعودی)  چارچوب روابط جدید بین
ً
اسرائیل و امارات متحده عربی (و احتماال

  محقق شود، ایجاد مجرای انتقال پیام به رژیم سوریه است.

  گیري نتیجه
هـای  کنـد. در کنـار گزارش نگاه دقیق به پویایی منطقه، پیچیدگی وضـعیت فعلـی را مشـخص می

درباره گرم شدن روابط ایـران و عربسـتان های بسیاری  مربوط به جلسات عربستان و سوریه، گزارش
که یک بازی با حاصل جمع صفر (کشورهای حاشیه خلیج  سعودی وجود دارد. بنابراین، بیش از آن

های  رسد که عربستان سعودی در مقابل صحنه فارس و سوریه در برابر ایران) ایجاد شود، به نظر می
کند؛ این مسئله را باید  موجود را مدیریت می های مختلف، از جمله از طریق تماس با ایران، ریسک

با توجه به عالقه آمریکا به کاهش حضور نظامی خود در منطقه و تفاهم بـا ایـران بررسـی کـرد. در 
ای بـه ضـرر کشـورهای حـوزه خلـیج  صورت دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم، توازن قدرت منطقه

 فارس تغییر خواهد کرد.
مـورد نظـر عربسـتان باشـد، پیامـدهای قابـل تـوجهی بـرای رژیـم اگر این جهـت اسـتراتژی 

ای  ای منطقه تواند تالش اسرائیل برای تشکیل جبهه صهیونیستی دارد. روابط خلیج فارس و ایران می
جهت منزوی کردن ایران را به خطر بیندازد. در حالی که توافق و سازش ممکن است میـان ایـران و 

رش پیدا کند، تهدید ایران علیه اسرائیل بدون تغییر بوده و حتـی کشورهای حاشیه خلیج فارس گست
افزایش خواهد یافت. این احتمال نیـز وجـود دارد کـه تهـران اجـازه داده اسـت درهـای سـوریه بـه 
عربسـتان ســعودی بــاز شــود تـا عمــق نفــوذ ایــران بیشـتر شــود؛ حتــی اگــر ایـن کنتــرل بــه دلیــل 

فروپاشـی سـوریه جلـوگیری کنـد و هـم آن را در مسـیر  های سعودی باشد که هم از گذاری سرمایه
 بازسازی قرار دهد.

از نگاه رژیم صهیونیستی، در حال حاضر، گفتگوی میان عربستان و سوریه در مراحل اولیه است. بـه 
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ای منسـجم کـه  سازی با کشورهای منطقه بهره ببرد و برای ایجاد جبهـه هر حال، اسرائیل باید از جو عادی
کند، با کشورهای خلیج فارس فعاالنـه کـار کنـد. ایـن بایـد  ازی حکومت ایران را تقویت میچالش براند

مکمل استفاده مداوم اسرائیل از نیروی نظامی در سوریه باشد (تا حدی از طریق جنگ بین جنگ هـا) تـا 
 ای. ویژه در صورت تغییر شکل در معماری منطقه در بازی باقی بماند، به

  





  
  

   شهروندي؛ نقانو تمدید عدم
  کنست در صهیونیستی رژیم جدید دولت بزرگ شکست اولین

  

  رویداد
 ١٤٠٠تیـر١٥شـنبه  گـذرد، روز سه رژیم صهیونیستی که سه هفته از آغاز به کار آن میدولت جدید 

  شکست خـورد. کنست از زمان به دست گرفتن قدرت،گیری مهم  در اولین رأی )،٢٠٢١جوالی٦(
را  ١شـهروندی ، نتوانست رأی کافی برأی تمدیـد قـانونرژیم صهیونیستی وزیر نفتالی بنت، نخست

های اشغالی بـا یـک اسـرائیلی  که در سرزمین هایی فلسطینی این قانون، ۳بر اساس بند  .کسب کند
شـهروندی یـا . به عبارت دیگر، این قانون، کنند، حق گرفتن شهروندی اسرائیل را ندارند ازدواج می

  .کند ها ممنوع می ان را در صورت ازدواج با اسرائیلیاقامت دائم فلسطینی
های  گفتگوهـا و نشسـت تیـر،١٤ احزاب ائتالف دولتی رژیم صهیونیسـتی از شـامگاه دوشـنبه

طـول بـه  شـنبه صـبح سه ٥:٣٠تمدید قانون شهروندی آغاز کردند که تا سـاعت باره متعددی را در
جلسـه  .قانون و تمدیـد شـش ماهـه آن دسـت یابنـدتا به توافقی برأی رأی دادن به نفع این انجامید 

اما ائتالف دولتی رژیـم صهیونیسـتی در تصـویب  ،آغاز شد شنبه سهصبح  ٦:٣٠گیری ساعت  رأی
 .تمدید این قانون شکست خورد

 ۵۹عضو کابینه به تمدیـد ایـن قـانون رأی موافـق دادنـد،  ۵۹گیری، در حالی که  در جلسه رأی
رأی مخـالف  به ریاسـت نفتـالی بنـت،» میناای«از حزب  »شیکلی عمیحای«از جمله  ،عضو دیگر

ائـتالف  ،به این ترتیـب .گیری خودداری کردند داده و دو تن از اعضای کنست نیز از شرکت در رأی
در  .رأی بـاز مانـد ۶۱یعنـی  ،دولتی از کسب اکثریت آرأی مورد نیاز برأی تصویب قانون یـاد شـده

 بنـت نفتـالیید این قانون مسـاوی شـد و کـارزار دولـت ائتالفـی نهایت آرأی موافق و مخالف تمد
  نتیجه ماند. برأی گرفتن رأی مثبت بی (موسوم به تغییر)

بنیـامین نتانیـاهو، . گیـری اولـین محـک جـدی دولـت نفتـالی بنـت در پارلمـان بـود این رأی 
بنت نفتالی در کنست، درخواست حمایت  اپوزیسیونو رهبر  رژیم صهینونیستیوزیر سابق  نخست

وعـده  ،گیری دولت تازه در حدود سه هفته پیش نتانیاهو از ابتدای شکل .گیری را رد کرد در این رأی

                                                                                                                                        
  گیرد.  شود و اقامت دائم نمی شهروند نمی، فلسطینی با یک اسرائیلی ازدواج کندیک ی: اگر انون شهروند. ق ١



هفته
 

نامه
م 

طالعات
 

راهبردي
 

سبیل،
 

سال
 

هشتم
، 

شماره
 

153
، 

1400
 

 

 

22  

  .به قدرت تالش خواهد کرد خود داده که برأی سرنگونی آن و بازگشت دوباره
حال سوال اصلی این است که دالیل شکست دولت جدید رژیم صهیونیستی در تمدیـد قـانون 

  ست؟ و پیامدهای آن کدام است؟شهروندی چی

  تحلیل رویداد
گـذاران عـرب  گرا و گروهی از قانون سیاستمداران چپ ،تمدید قانون شهروندی و مخالفان منتقدان
جلوگیری از رشد اقلیـت  هدف آنمعتقدند که و  دانستهاین قانون را نژادپرستانه  هستند که اسرائیلی

گرایان هستند،  طور عمده راست که بهمدافعان آن ابل، است. در مقفلسطینیان ساکن نواحی اشغالی 
  دانند. میی مقاصد امنیتی و حفظ هویت یهودی اسرائیل الزم ابررا تمدید این قانون 

، یک ١مرکز دفاع از حقوق فردعدم تمدید قانون شهروندی تأثیر بسیاری بر هزاران خانواده دارد. 
خانواده  ٩٠٠٠بیش از معتقد است که ن قانون شده، گروه حقوق بشری اسرائیلی که خواستار لغو ای

  المقدس شرقی تحت تأثیر این قانون قرار دارند. در اسرائیل و در بیت
گرای مـذهبی  وزیر داخلی رژیم صهیونیسـتی و از رهبـران ارشـد حـزب راسـت»آیلید شاکید«

مـت افـراد را رد کنـد. به صورت موردی تابعیت یا اقا تاهمچنان این اختیار را خواهد داشت یامینا، 
به توافق برسد و اکثریت را در کنست تأمین کند،  شهروندی اگر ائتالف موفق شود با مخالفان قانون

  اسرائیل ارائه کند.  کنیستبه  قانون این ی تمدیداجدیدی بر گیری تواند در آینده رأی می
آزادی اساسی در  فراد ازمعتقدند که قانون یادشده  با محروم ساختن ا شهروندی مخالفان قانون

، عضـو ٢آیـدا تومااسـلیمان هـای فلسـطینی اسـت. آمیـز و علیـه عرب ، نژادپرستانه، تبعیضازدواج
که  هتوصیف کرد» یک رسوایی اخالقی و سیاسی«، این قانون را  کنستمخالف عرب فلسطینی در 

  در نظر گرفته است.را  »برتری یهود«
 قـانونصهیونیسـتی، در یـک پیـام تـوییتری ضـمن تأییـد رژیـم یر الپید، وزیر امور خارجه ئیا

یکـی از قـانون ایـن  نیازی به پنهان داشـتن از اصـل ایـن قـانون نیسـت.« بیان داشت: شهروندی، 
کشور ملی  ،شده است. اسرائیل وضعی اطمینان از اکثریت یهودی در اسرائیل است که بر ابزارهایی
  »ودی داشته باشد.هدف این است که اکثریت یهبوده و قوم یهود 

،  ٢٠٢٠ها معتقدند که قانون مزبور،کارکرد امنیتی مهمی نیز دارد. در سال  برخی از صهیونیست
ها بـرای انجـام  سال گذشته برخـی از فلسـطینی ٢٠بر اساس آمار اعالم شده از سوی کنست، طی 

ند و حتـی تعـدادی ا حمالت از دسترسی خود به واسطه ازدواج با شهروندان اسرائیلی استفاده کرده

                                                                                                                                        
1.  HaMoked  
2  Aida Touma-Sliman 
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  اسرائیلی هم در حمالت مزبور دخیل بودند.-های فلسطینی از فرزندان خانواده
شـاهد تشـویق  کنسـت گیری سالن رأیدولت بنت در تمدید قانون شهروندی،  پس از شکست
برخی اعضای ائتالف دولتـی برکنـاری  ،در مقابل .را جشن گرفتند آن که لغوبود مخالفان این قانون 

 .را خواستار شدند یامینا ی او از حزباو تعیین جانشینی بر ١شیکلیعمیحای 
به تمدید ایـن قـانون رأی  ( رعام)عربی متحد لیست، منصور عباس، رئیس مزبورگیری  در رأی
گیری خودداری کردند کـه همـین موجـب  اما دو تن از اعضای حزبش از شرکت در رأی ،مثبت داد

گیـری بـه یـک  ف دولتی رژیم صهیونیستی کمی پیش از رأیائتال .عدم تمدید قانون شهروندی شد
یط هزاران خانواده تنهـا اکرد این قانون در مقابل بهبود شر حل میانه دست یافته بود که تضمین می راه
  .ی شش ماه تمدید شودابر

هـا  از تالش اپوزوسـیونبه دلیل انتقادهای مکرر  شنبه سهجلسه کنست از عصر دوشنبه تا صبح 
تـالش  اپوزیوسیونتا حدی که  ؛ای بود شاهد هیاهو و جنجال گسترده، مدید قانون شهروندیی تابر
  .کردند کار را از تصویب این قانون به طرح پیشنهاد سلب رأی اعتماد از کابینه تغییر دهند می

قانون منع شهروندی فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی که زوج اسرائیلی دارنـد، حـدود دو دهـه 
شـهروندی «ی اولین بار تصویب شد و از آن زمان تا کنون هر سال تمدید شده است. قانون اپیش بر

عنـوان طرحـی موقـت  بـه ،و در اوج انتفاضـه دوم فلسـطینیان ۲۰۰۳در سـال  »و ورود به اسـرائیل
    شود.هر سال تمدید باید  ۲۰۰۵ها در سال  تصویب شد و بعد از آن با وجود کاهش اعتراض

اصـالح ) ۲۰۱۰اکتبـر  ۱۰ ( ۱۳۸۹مهـر  ۱۸ در ، قانون شـهروندی رانیستیرژیم صهیودولت  
ی غیر یهودیان را تنهـا از طریـق سـوگند ابر اسرائیلشهروندی  کسب اصالح قانون شهروندی،. کرد

معتقد بودند که کرد. منتقدان  ممکن »دموکراتیک و یهودی«عنوان یک کشور  به ل،وفاداری به اسرائی
خواهنـد  اسـرائیلی، مـی هـای عربجه فلسطینیانی است که پس از ازدواج بـا اصالح این قانون متو

  شهروندی اسرائیل را به دست آورند. 
 اسرائیل مواجه شـد. های عرببحث درباره اصالح قانون شهروندی با خشم اقلیت در آن زمان 

الیحـه  دهند. گروهی از سیاسـتمداران اسـرائیلی، درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می٢٠ ها عرب
، از آن اسـرائیلاما سیاسـتمداران دسـت راسـتی  ،اند مربوط به ایراد سوگند وفاداری را محکوم کرده

  ند.استقبال کرد
از مدافعان سرسخت این طرح بـه سابق رژیم صهیونیستی، خارجه  امور آویگدور لیبرمن، وزیر

حـق «یس قـانونی را دربـاره نو در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که پیش وی رود. شمار می

                                                                                                                                        
  گری مذهبی یامینا به رهبری نفتالی بنت، بود. او تنها مخالف قانون شهروندی در حزب راست  ١
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حقوق شهروندی در اسرائیل  ،کند تا از این پس میبه مجلس تقدیم  »شهروندی و وفاداری به کشور
از اعضای دولت ائتالفی نفتالی بنت اسـت لیبرمن  مستلزم ایراد سوگند وفاداری به این کشور باشد.

در است. در نشست کابینه اسـرائیل  بارها مورد انتقاد قرار گرفته ،به خاطر رویکرد ضد عرب خود و
و  رپنج وزیر از حزب کـا(وزیر  ٨وزیر به نفع اصالح قانون رأی دادند و  ٢٢ )٢٠١٠آن زمان (اکتبر 

پـیش از  »اسرائیل، خانه ما«حزب دست راستی  نیز با آن مخالفت کردند.) سه وزیر از حزب لیکود
انـد، ایـن  متولـد شـدهاسرائیل تی افرادی که در اسرائیل، ح های عربپیشنهاد داده بود که کلیه  ،این

  سوگند وفاداری را یاد کنند و متعهد شوند که در ارتش خدمت کنند.
های اسرائیلی بیش از یهودیان اسرائیل است. شـمار  ها، رشد جمعیت در میان عرب گزارش بر اساس

  برابر رسیده است.  ٩ود به حدنفر بوده که طی نیم قرن هزار ١٦٧، ۱۹۵۲های اسرائیلی در سال  عرب
و همچنـین شـکنندگی و ائـتالف موجود در  های شکافعدم تمدید قانون شهروندی در کنست 

 سال گذشته با اکثریـت ١٧از  این قانون دهد. پذیر دولت جدید رژیم صهیونیستی را نشان می آسیب
بنـابراین، ید نشـد. اما امسال با روی کارآمدن نفتالی بنت تمد است،تصویب شده  پارلمانی همواره

ناهمگن از منظر سیاسی متشکل از هشت حزب  دهد که فعلی را نشان می دولت این امر شکنندگی
  .است و ایدئولوژیک

رو و برای اولین بار،  گرا، میانه راست گرا، چپ ناسازگار طیف سیاسی ٨ائتالف تغییر متشکل از  
ویژه  مسائل و مشکالت چالش برانگیـز، بـهگرا (رعام) بوده که در مواجهه با  یک حزب عرب اسالم

  پذیر است. در خصوص مسائل مربوط به فلسطینان، آسیب
گرای میـرتص بـا تمدیـد قـانون  الزم به ذکر است که در ابتدا حزب عربی رعـام و حـزب چـپ

شهروندی به شکل کنونی مخالفت کرده بودند، امـا طـی مـذاکرات طـوالنی بـاالخره دولـت بنـت 
 پیشنهاد یک مصال

ً
ماه تمدید خواهد شـد و نـه یـک سـال، و  ٦حه داد که به موجب آن، قانون صرفا

 با اسرائیلی برخی از فلسطینی
ً
شـوند،  محسوب می بخش کوچکی وها ازدواج کرده بودند  ها که قبال

عضو رعام رأی ممتنع دادند و قانون  ٤عضو از  ٢اقامت موقت قانونی خواهند گرفت. با این وجود، 
لیکـود و گرای  کار و راسـت سال گذشته تمدید نشـد. حـزب محافظـه ١٨اولین بار طی  مزبور برای

 تمدید قانون شهروندیرغم اینکه هر سال از  همگی به رهبری نتانیاهو، به متحدان اولترا ارتدکس آن
  به عدم تمدید این قانون رأی دادند.صورت معنادار و هدفمند  این بار بهکردند ،  حمایت می

  ريگی نتیجه
اپوزیسیون دولت نفتالی بنت با مخالفتشان در خصوص تمدید این قانون درصدد تقویت این گـزاره 

به یان را حفظ کند و نتانیاهو با او اگر تواند منافع اسرائیل و راست نفتالی بنت نمیدولت « هستند که:
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  .»کنار نخواهد آمدهیچ وجه 
و صـحنه سیاسـی  ن قانون مخالفت کردنـدای تمدید گرا نیز با و احزاب چپ یسایر احزاب عرب
گرای مذهبی و سکوالر و اولترا ارتدکس و احزاب عربی  سویی نادر احزاب راست اسرائیل  شاهد هم

  گرا در خصوص رأی به عدم تمدید قانون شهروندی بود. و چپ
هت گیری درباره این قانون، استفاده اپوزیسیون دولت جدید ج مسئله مهم دیگر، طی فرآیند رأی

نوعی طرح عدم اعتمـاد بـه دولـت فعلـی در صـحن کنسـت بـود. در واقـع،  گیری به تبدیل این رأی
  ٦١اپوزیسیون اجازه نداد که ائتالف دولتی به اکثریت 

ً
نماینـده کنسـت از  ٥٩کرسی برسد و صـرفا

  تمدید این قانون حمایت کردند که ناکافی بود.
این دولت به سه مسئله مشخص و مـرتبط  طی مدت نزدیک به یک ماه از تشکیل دولت جدید،

  با جامعه فلسطینی  پرداخته است:
گرایـان یهـودی در قـدس شـرقی و در  گرایان و ملی برگزاری راهپیمایی پرچم به اصرار راست .١

  نشین که دولت فعلی تحت شرایطی با آن موافقت کرد؛ یک منطقه فلسطینی
ه آواتـار در شـمال کرانـه بـاختری کـه نشینان یهودی غیر مجاز در منطق تعیین تکلیف شهرک .٢

  نشینان آن را تخلیه کردند، اما ارتش صهیونیستی در آن منطقه مستقر شد؛ شهرک
  رغم میل دولت بنت تمدید نشد. تمدید قانون شهروندی که رأی کافی نیاورده و به .٣

ا و جنـگ ه ها و اعتراضات اخیـر فلسـطینی خصوص بعد از ناآرامی بنابراین سیر تحوالت جاری و به
روزه، پرداختن به مسائل و مشکالت مرتبط به جامعه فلسطینی را ناگزیر ساخته است کـه بـا توجـه بـه ١٢

توانند به چالشی جـدی در مقابـل دولـت فعلـی  قدرت انسجام و رهبری اپوزیسیون به رهبری نتانیاهو می
گاه احتمـال  دت سقوط کند، آنم تبدیل شوند و حتی آن را به سقوط نزدیک کنند. اگر دولت فعلی در کوتاه

  یابد. روی کار آمدن مقتدرانه و مجدد نتانیاهو به عنوان منجی اسرائیل افزایش می





  
  

  الجزایر جدید دولت تشکیل ابعاد

  

  رویداد
ای اعـالم  جمهور الجزایر، با صدور بیانیه دفتر عبدالمجید تبون، رئیس ۱۴۰۰تیر  ۱۶روز چهارشنبه 

وزیر جدید این کشور منصوب و متعهد شده است ضـمن  سمت نخست ن بهکرد که عبدالرحمن ایم
رایزنی با احزاب و جامعه مدنی، در اسرع وقت دولت جدید تشکیل دهد. این مقاله در پی پاسخ به 

درصـد  ۲۳٫۰۳هاست که پس از انتخابات پارلمانی که با مشارکت پایین و حضور تنها  این پرسش
هـای  هـایی دارد؟ احـزاب و گروه ولـت جدیـد الجزایـر چـه ویژگیاز واجدین شرایط انجام شـد، د

  گرا در دولت جدید چه جایگاهی دارند؟  اسالم

  تحلیل رویداد
وزیر جدید الجزایر انتخاب شـده  سمت نخست با اعالم دفتر عبدالمجید تبون، عبدالرحمن ایمن به

) این سمت را بـر عهـده ۲۰۱۹( ۱۳۹۸شود که از سال  است. ایمن جایگزین عبدالعزیز جرادی می
در کابینــه جمهــور کــرد.  اســتعفای خــود را تقــدیم رئیس ۱۴۰۰تیــر  ۱۵شــنبه  داشــت، امــا روز سه

شود، از جمله اینکه رمطـان  عبدالرحمن، تغییراتی در مقایسه با سلف او (عبدالعزیز جراد) دیده می
، برخـی افـراد ماننـد قدوم، وزیر خارجه قبلی شده است؛ بـا ایـن حـالبولعمامره جایگزین صبری 

   اند. عنوان وزیر انرژی، پست خود را همچنان حفظ کرده محمد عرقاب به
 ۴۰درباره دولت جدید الجزایر، چند مالحظه درخور تأمل است: نخست آنکه تعداد وزیران از 

وزیر همچنان در کابینه ایمـن عبـدالرحمن  ۱۵نفر رسیده است. از وزیران دولت پیشین،  ۳۴نفر به 
ها، درصـدد  جمهـور الجزایـر بـا کـاهش تعـداد وزارتخانـه رسـد رئیس ر دارنـد. بـه نظـر میحضو
نفر از کابینه قبلی در دولـت جدیـد، شـاهدی بـر  ۱۵سازی ساختار دولت است؛ اما حضور  چابک

خـوش کـرد. نکتـه  توان به تغییراتی اساسی در شرایط کشور دل های قبلی است و نمی تداوم سیاست
ین سنی وزیران، مانند دولت قبلی، در سطحی متوسط است و بـرای اصـالحات مـد دوم آنکه میانگ

نحوی کـه  جایگاه ضعیف احزاب در کابینه جدید است؛ به ،نظر تبون، چندان پیر نیستند. نکته سوم
اند. نتیجـه ایـن تصـمیم،  های انتخاباتی پیروز در پارلمان، انتخاب شـده وزیر از میان لیست ۶تنها 

طه دولت جدید و پارلمان خواهد بود. نکته چهارم تضعیف جایگاه زنان در مقایسه بـا شکنندگی راب
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نفر در کابینه عبـدالرحمن  ۳نفر در دولت الجراد به  ۴کابینه پیشین است؛ چون تعداد وزیران زن از 
 هم بـه ١کاهش یافتـه اسـت.

ِ
وزیری و وزارت دارایـی بـه ایمـن  زمـان پسـِت نخسـت عالوه، سـپردن

جمهـور بـرای بهبـود  ن، از نکات درخور تأمل کابینه جدید است. البته این تصمیم رئیسعبدالرحم
اوضاع مالی الجزایر اتخاذ شده است تا عبدالرحمن اختیارات کافی برای اصـالحات مـالی داشـته 
باشد؛ زیرا این کشور شمال آفریقا با مشکالتی مانند بیکاری، کسری بودجه و تـورم دسـت و پنجـه 

کند و تبون کـه در سـال  د. وانگهی الجزایر بیشتر نیازهای غذایی خود را از خارج وارد میکن نرم می
 اعـالم کـرده اسـت بـه۲۰۱۹( ۱۳۹۸

ً
علت  ) بهبود وضعیت معیشتی مردم را وعده داده بود، اخیـرا

گیر کرونا، اجرای اصالحات مد نظر با تأخیر مواجه و همین مسـئله باعـث بـدتر شـدن  بحران همه
    ٢قتصادی الجزایر شده است.اوضاع ا

درباره ساختار سیاسی الجزایر باید گفت طبق قانون اساسی، دولـت پـس از معرفـی وزیـران، برنامـه 
جمهـور،  کنـد. در صـورت مخالفـت مجلـس بـا ایـن برنامـه، رئیس کاری خود را به مجلس تقـدیم می

ــین می نخســت ــرای تشــکیل دولــت تعی ــدی ب ــد. در صــورت رد مجــدد ب وزیر جدی ــت، کن ــه دول رنام
کنـد. همچنـین در سـاختار  جمهور، پارلمان را منحل و طی سـه مـاه انتخابـات مجـدد برگـزار می رئیس

اختیـارات  شـود، ساله انتخاب می ٥جمهور که با آرای مستقیم مردم برای یک دوره  رئیسسیاسی الجزایر، 
  کند.   یین میوزیر را هم تع بر فرمانده کل نیروهای مسلح، نخستزیادی دارد و عالوه 

  گرا در دولت جدید الجزایر جایگاه احزاب اسالم
گرا موفقیـت چنـدانی در انتخابـات پارلمـانی  بینی ناظران و تحلیلگران، احزاب اسالم با وجود پیش

 ۶۵گرا در الجزایر) بـا کسـب  ترین حزب اسالم (بزرگمجتمع السلم  حرکةدست نیاوردند  و تنها  به
 ۰۷/۲۴کرسـی معـادل  ۹۸( جبهه آزادی ملـی، بعد از حزب پارلماندرصد  ۹۷/۱۵معادل  کرسی

در جایگاه سوم قرار گرفـت. ، )درصد آرا ۶۳/۲۰کرسی معادل  ۸۴( مستقلین هرستو فدرصد آرا) 
مجتمـع  حرکة عبدالرزاق مقری، رئیسترجیح داد در دولت جدید مشارکت نکند. اما این حزب هم 

دنبال نشست بـا اعضـای حـزب، کـه در  د استقبال کرد، اما بهالسلم، ابتدا از حضور در کابینه جدی
روزهای منتهی به تشکیل دولت برگزار شد، با اعالم امتناع از مشارکت در کابینـه جدیـد، هـواداران 

ما برای رسیدن به اجمـاع و «زده کرد. مقری در توجیه تصمیم حزب متبوعش گفت:  خود را شگفت
جمهوری کشور داشتیم، مایل به مشـارکت در  هایی که با رئیس یزنیتوافق، بسیار تالش کردیم و با را

                                                                                                                                        
  ر:، موجود د٠٨/٠٧/٢٠٢١، »وزیرا ٣٤ة حکومة جدیدة بـ الرئیس عبدالمجید تبون یفرج عن تشکیل« آفریقا پرس،.  ١

https://www.africa-press.net/algeria/policy/ 
2. france24, Algeria's President Tebboune Announces New Government, 07/07/2021, 

https://www.france24.com/en/africa/20210707 

https://www.africa-press.net/algeria/policy/
https://www.france24.com/en/africa/20210707
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دنبال رویکرد عبدالمجبد تبون مبنی بر اینکه هر فـرد و جنـاحی کـه بخواهـد در  دولت بودیم، اما به
ای او را بپذیرد، تصمیم بـه انصـراف از مشـارکت در  ماده ۵۴دولت جدید مشارکت کند، باید طرح 

های  رو برنامـه خواهـد دنبالـه دنبال مشـارکت نمایشـی نیسـت و نمی هدولت گرفتیم؛ زیرا حـزب بـ
هایی داده است و پـذیرش  دهندگاش وعده مجتمع السلم به رأی حرکةجمهور باشد. به عالوه،  رئیس
  ١»دهد در ابعاد مختلف سیاسی نقشی تأثیرگذاری داشته باشیم. ای تبون اجازه نمی ماده ٥٤طرح 

هـای  از رایزنین قرینه، رئیس جنبش اسالمی البناء در دیدار با تبون، از طرف دیگر، عبدالقادر ب
بر ضرورت حرکـت های منتخب پارلمان تمجید کرد. بن قرینه ضمن تأکید  جمهور با ائتالف رئیس

برای ایجاد دولتی متشکل از نخبگان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از مشـارکت در دولـت جدیـد 
بـه » عدالت«و » اصالح«، »نهضت«های  گرا مانند جنبش احزاب اسالمالجزایر استقبال کرد. سایر 

این دلیل که در انتخابات اخیر موفقیتی کسـب نکردنـد، چنـدان جایگـاهی در معـادالت سیاسـی 
  های آنها به حاشیه برود. رود فعالیت الجزایر ندارند و انتظار می

  گیري   نتیجه
رمقـی را  ن کشور، انتخابات پارلمانی سـرد و کمدولت جدید الجزایر در شرایطی شکل گرفت که ای

هـا و  رو شد. بعضـی از گروه اعتنایی اکثریت شهروندان روبه پشت سر گذاشت و هر دو واقعه، با بی
 جنبش الحراک هم با تحریم انتخابات، بر گسست جامعه مدنی بـا حکومـت 

ِ
احزاب مخالف، مثل

ت بنیـادین در قـانون اساسـی و الگـوی حکمرانـی و مهر تأیید زدند؛ زیرا اغلب آنها خواستار تغییرا
های اقتصادی مانند کسری بودجه، بیکـاری، نبـود  عالوه، الجزایر با آسیب ورزی هستند. به سیاست
آلود سیاسی و اقتصادی، دولت جدیـد  گذاری خارجی و... مواجه است. در این فضای یأس سرمایه

جمهور، تشکیل شـده اسـت. صـد  شدۀ رئیس دیکته های مشی الجزایر با تغییراتی اندک و تعیین خط
مجتمع السـلم خـوش نیامـد و عطـای  حرکةگرایی مانند  البته این نگرش تبون به مذاق حزب اسالم

ها و احزاب سیاسـی و تـداوم  حضور در دولت را به لقایش بخشید. بنابراین با وجود قهر بیشتر گروه
توان  ریزی صحیح و مشخص، چندان نمی دان برنامهمردان سابق در کابینه جدید و فق فعالیت دولت

به بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تقویت مشروعیت نظام حـاکم و آشـتی دولـت و جامعـه مـدنی 
  بین بود.  خوش

                                                                                                                                        
  ، ایندیپدندنت فارسی، »گرا در الجزایر های اسالم شکیل دولت و پراکندگی جناحها برای ت ادامه رایزنی«علی یاحی، .  ١

،  موجود در: ١٤/٠٤/١٤٠٠ https://www.independentpersian.com/node/159576/ 
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