
   

 

  
  

  از مقاومت  تیرابطه اقتصاد و حما يا سهیمقا یبررس
  قایشمال آفر يکشورها یخارج استیدر س

   1مصطفی قاسمی
  
  
  

  
  31/03/1398یخ پذیرش نهایی: تار        15/03/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده
برآینـد متغیرهـایی در داخـل و خـارج از      الملل بینسیاست خارجی هر کشوري در نظام 

باشد. در مورد کشورهاي شمال آفریقا نیز این مهم قابل انطباق است.   می مرزهاي آن کشور
گـی بـین   هیونیستی در میان جوامع مسلمان شمال آفریقا، نزدیکی فرهنصعمق فرهنگ ضد

دار بـودن فرهنـگ مقاومـت     تشیع و تصوف به عنوان بخش اصـلی ایـن جوامـع و ریشـه    
ي هـا  هفلسـطین و گـرو   مسـئله برخواسته از مبارزات ضد استعماري، باعث شده توجه به 

  ي این جوامع و سیاست خارجی این کشورها باشد.  ها گیویژ ترین  مهممقاومت یکی از 
قاومت در سیاست خارجی کشورهاي شمال آفریقـا،  حمایت از م مسئلهرغم اهمیت  به
ات اساسی بر سیاست خارجی این کشورها داشـته و آنهـا را از ایـن    تأثیراقتصادي  مؤلفه

ـ ا تـأثیر اي  مسیر دور نموده است. هدف از این نوشتار نیز بررسـی مقایسـه   بـر   مؤلفـه ن ی
باشـد.    می قاومتو محور م ها هسیاست خارجی کشورهاي شمال آفریقا در حمایت از گرو

دهد به میزانی که کشورهاي شمال آفریقـا در زمینـه اقتصـادي      می ي پژوهش نشانها هیافت
ویژه  هي مختلف بها هضعف و وابستگی دارند، به همان میزان سیاست خارجی آنها در عرص

این مقوله قرار داشته و از اجراي یک سیاست  تأثیرحمایت از محور مقاومت، تحت  مسئله
و با اسـتفاده از  اي  شود با روش مقایسه  می . در این مقاله تالشاند دهی مستقل بازمانخارج

 مؤلفـه بـین  اي  ال که چه رابطهؤاز منابع الکترونیکی به این سگیري  و بهرهاي  ابزار کتابخانه
و محور مقاومت در سیاست خارجی کشورهاي شمال آفریقـا   ها هاقتصاد و حمایت از گرو

  سخ داده شود.وجود دارد؟ پا

   واژگان کلیدي
  ي مقاومت فلسطینی.ها هسیاست خارجی، شمال آفریقا، اقتصاد، محور مقاومت، گرو
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  مقدمه
 کشورهاي شمال آفریقا شامل مصـر، سـودان، لیبـی، تـونس، الجزایـر و مـراکش      

ي مقاومت فلسـطینی در  ها هگرو ویژه بهحمایت از محور مقاومت  مسئلهشود.   می
مسائل مـورد توجـه در میـان    ترین  نیستی همواره یکی از اساسیبرابر رژیم صهیو

ي هـا  هجوامع این کشورها بوده است. بسیاري از این کشورها نـه تنهـا در عرصـ   
، بلکـه بـه صـورت    انـد  دهي مقاومت حمایت کـر ها هسیاسی و دیپلماتیک از گرو

 ي مقاومت فلسطینی در کشورهاي خود بوده و تـا حـد  ها هعملی نیز پذیراي گرو
  . اند دهنیز دریغ ننمو ها هي مالی و دفاعی از این گروها یتامکان از حما

بــه لحــاظ ســاختاري از اقتصــاد ضــعیفی  عمــدتاًکشــورهاي شــمال آفریقــا 
برخوردارند، در ایـن میـان فشـارهاي اقتصـادي کشـورهاي سازشـگر منطقـه و        

 ي غرب نیز عامل مهمی در گسترش بحران اقتصـادي در ایـن کشـورها   ها تحریم
ي اجتماعی ها ي این منطقه را در معرض آشوبها دولتشده است، به طوري که 

  قرار داده است. 
باعث شده برخـی از ایـن کشـورها، تـوان کمتـري در مقابلـه بـا         مسئلهاین  

اي  ي منطقهها ستی داشته باشند لذا همراه شدن با سیاالملل بینفشارهاي داخلی و 
ي هـا  ربستان را در ازاي دریافت کمـک س آنها عأکشورهاي محور سازش و در ر
  اند.  مالی و اقتصادي در پیش گرفته

در این میان برخی از کشورهاي منطقه، به دلیل برخورداري از منـابع نفتـی و   
ي مقاومـت  هـا  هند، در حمایت از گروها ستدرآمدهاي اقتصادي، تا حدودي توان

ي عربسـتان و غـرب   مستقلی داشته و به میزان کمتـري از فشـارها   نسبتاًسیاست 
 در پـی اي  ، مقاله حاضر به روش مقایسهمسئلهشوند. با توجه به اهمیت این  متأثر

بر سیاست خارجی کشورهاي شمال آفریقا در حمایـت از   مؤلفهاین  تأثیربررسی 
  باشد.   می و محور مقاومت در منطقه ها هگرو
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  بخش اول: وضعیت شناسی حمایت از مقاومت در شمال آفریقا
  حمایت از مقاومت   مسئلهدان و سو

توجه به مسئله فلسطین از جمله مسائل مورد توجه در سیاست خـارجی سـودان   
 1967در جنـگ   کننـده  رود، این کشور از جملـه کشـورهاي شـرکت     می به شمار

ي هـا  اعراب و اسرائیل براي شکسـت اسـرائیل و جلـوگیري از اشـغال سـرزمین     
 1969ن سرهنگ نمیري که با کودتا در سال فلسطینی بود. هرچند سودان در دورا

روي کارآمده بود، به عنوان حامی قرارداد کمپ دیوید خود را نشان داد، اما پـس  
ساله سـوار الـذهب و پـس از آن دولـت      از دوران نمیري، در دوران کودتاي یک

ژنـرال  گیـري   وزیـري صـادق المهـدي و سـپس قـدرت      احمد میرغنی و نخست
  عنوان مدافع آرمان فلسطین به ایفاي نقش پرداخت. عمرالبشیر، سودان به

مواضع سیاست خارجی سودان در قبال مسئله فلسطین در دوران ترین  برجسته
یابد. کودتاي پانزده نفر از نظامیان ارتش سـودان بـه     می حکومت عمرالبشیر نمود

علیه دولت صـادق المهـدي،    1989ژوئن  30رهبري عمر حسن احمد البشیر در 
ت خارجی سودان را دگرگون کرد. فاصله گرفتن سودان از متحـدان سـنتی   سیاس

غربی در این زمان آغاز شد و بسیاري از کشورهاي عربی از جملـه مصـر، لیبـی،    
درنگ حکومت نظامیان را به عنوان دولـت مشـروع    عربستان و جمهوري یمن بی
  سودان به رسمیت شناختند. 

ربی بطور طبیعی نخستین نمـودش در  فاصله گرفتن سودان از متحدان سنتی غ
ــیر،    ــد. عمرالبش ــکار ش ــتی آش ــم صهیونیس ــودان و رژی ــط س ــه در رواب خاورمیان

کرد، بطور   می یان اخوانی معرفیگرا سیاستمدار نظامی که خود را نزدیک به اسالم
آن که در سـال   ویژه بهطبیعی کشوري به نام اسرائیل را به رسمیت نمی شناخت، 

 المسـلمین  اخـوان با همکاري و حمایت حسن الترابـی رهبـر   دوم و سوم دولتش 
ي هـا  یی با دعوت از رهبـران جنـبش  ها سودان اقدام به برگزاري سلسله کنفرانس

 نمود  می از جمله حماس و جنبش جهاد اسالمی و مقاومت لبنان جهادي فلسطین
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)Sudan - Foreign Relations, 2014.(   
ی دولت البشیر در سودان با جنبش مقاومت پیوند سیاسترین  و عمده ترین  مهم

اسالمی حماس در نوار غزه بوده است. این پیوند در عین حـال تنهـا بـر اسـاس     
ي حماس نسبت به مسئله فلسطین و مقاومت نبوده که ها گیري رویکردها و جهت

البشیر خود را بدان نزدیک کرده، بلکه آن چه نزدیکی و اتحاد دولت البشیر را بـا  
و احزاب فلسطینی رقـم زده فراتـر از    ها اس در مقایسه با دیگر جنبشجنبش حم

یشات اخوانی مشترك هر دو طرف نیز داشته اسـت.  گرا مواضع سیاسی، ریشه در
المسلمین  حرکت مقاومت اسالمی فلسطین، حماس به عنوان حزب سیاسی اخوان

نماینده  سابق، جمهور رئیسدر فلسطین و حزب کنگره ملی به رهبري عمرالبشیر 
  .)Muslih,2017:33( شود  می در سودان شناخته المسلمین اخوانسازمان 

جنـبش   تأسـیس ، دو سـال پـس از   1989به قدرت رسـیدن البشـیر در سـال    
جنـبش   ،1987مقاومت حماس در نوار غزه بـوده اسـت. پـیش از ایـن در سـال      

یسـی و  ان اولیه خود شیخ احمد یاسین، عادل عزیـز الرنت مؤسسحماس به رهبري 
  محمود الزهار اعالم موجودیت کرده بود. 

شیخ احمد یاسین از رهبران حماس طی سفري به خارطوم بـا   ،1998در سال 
به خارطوم،  2004مقامات سودان دیدار کرد. طی سفر بعدي شیخ یاسین در سال 

در خارطوم در اختیـار بگیـرد. آمارهـا نشـان     اي  دفتر رسانه حماس توانست یک
دفتـر   تأسـیس باشـد.    مـی  بـه بعـد   2004ي سـودان از  ها جم کمکدهنده رشد ح

ي آمـوزش  هـا  هبرخی پایگـا  تأسیس، 2004حماس در خارطوم در سال اي  رسانه
بـه   2004ات تجهیزات موشکی کوتاه برد در حومـه خـارطوم از   تأسیسنظامی و 

یی که حماس از جانب سـودان  ها یتبخشی از حما بعد توسط سودان دنبال شد.
کرد، در قالب کمک سودان به قاچاق کاال به نوار غزه در شرایط محاصره  دریافت

    ).Cordesman,2007:7( غزه بوده است
ي مقاومـت در  هـا  تا پیش از تغییر سیاست خارجی سودان نسـبت بـه جریـان   
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منطقه، جنبش جهاد اسالمی فلسطین اولویت بعدي دولت البشیر پس از حمـاس  
مت فلسطینی بود. جهـاد اسـالمی نیـز بـه ماننـد      ي مقاوها براي حمایت از جریان

حماس داراي مرکز نمایندگی و دفتر رسمی در خارطوم بود و دیدار میان رهبران 
و اعضاي جنبش جهاد اسالمی با مقامات دولـت البشـیر طـی مـدت زمـانی کـه       

داد، انجام گرفته اسـت و اعضـاي جهـاد      می سودان حماس را مورد حمایت قرار
  حمایت سودان را از مسئله فلسطین ستوده بودند.اسالمی بارها 

روابط دولت البشـیر بـا تشـکیالت خـودگردان نیـز حتـی در زمـان رابطـه و         
ي مقاومت حماس و جهاد اسـالمی، گـرم و نزدیـک    ها پشتیبانی سودان از جریان

در مجموع دولـت وقـت عمرالبشـیر تـا سـال       ).Peretz,2009( گردید  می ارزیابی
ي مقاومـت فلسـطینی داشـت و در    هـا  هار روشنی در قبال گرو، مواضع بسی2016
   نمود.  می پشتیبانی ها هي مختلف از این گروها هعرص

ي مقاومـت،  هـا  هبا توجه جایگاه محوري ایران در حمایت از کشورها و گـرو 
ي یـاد شـده   هـا  هحکومت سودان همکاري خوبی نیز با جمهوري اسالمی در زمین

ي مقاومـت فلسـطینی و   هـا  هسـطه حمایـت از گـرو   داشت. بطوري که سودان بوا
همکاري تنگاتنگ با جمهوري اسالمی ایران در زمره کشورهاي حامی مقاومت به 

  رفت.    می شمار
ي مقاومـت فلسـطینی،   هـا  هعلی رغم روابط مستحکم و دیرینـه سـودان بـا گـرو    

تـوان در    مـی  ي تغییر در رویکردهـاي سیاسـت خـارجی سـودان را    ها هنخستین نشان
و پس از آن دنبال  2015جریان سفر عمرالبشیر به امارات متحده عربی در اوایل سال 

رود و سـفر    مـی  ي اخوانی به شـمار ها مخالفان جنبشترین  کرد. امارات از سرسخت
ي نخسـت  هـا  هدولت اخوانی منطقه به امارات در نگاترین  عمرالبشیر به عنوان قدیمی

). اعـالم  1395(عمـویی،  اي سودان تعبیر گردیـد به عنوان تغییر تاکیتکی در رویکرده
مواضـع متنــاقض بــا گذشــته از ســوي مقامــات ســودانی نشــان از تغییــرات جدیــد  
استراتژیک در سیاست خارجی سودان داشت. عمر البشیر در کنفرانس مطبوعـاتی در  
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جریان این سفر در واکـنش بـه سـوالی کـه در مـورد سـفر بـه کشـوري کـه در آن          
شـود، گفـت هـر کشـوري       می به عنوان یک گروه تروریستی معرفی المسلمین اخوان
امنیت و ثبات خود ممکن است که اقداماتی را انجام دهد. در جریان سفر  تأمینبراي 

لیون دالري خود را براي سـاخت  یم 900گذاري  عمرالبشیر به امارات، ابوظبی سرمایه
از سه ماه پس از سفر بـه  کمتر  ).The New Arab,2015( دو سد در سودان اعالم کرد

پایتخت مخالف سـنتی خـود آغـاز     امارات، عمرالبشیر سفر رسمی خود را به ریاض،
کرد. این سفر شکی براي کارشناسان باقی نگذاشـت کـه سـودان در حـال گـذار بـه       

 هـا  با ایـن حـال سـودان از مـدت     باشد.  می مراحل جدیدي در سیاست خارجی خود
ن تغییرات در رویکردهـاي سیاسـت خـارجی خـود،     پیش از این سفرها و علنی کرد

 2016ي مقاومـت اعـالم کـرده بـود. از     ها تردیدش را در ارتباط با حمایت از جریان
شاهد تغییراتی در سیاست خارجی سودان نسبت به جمهوري اسالمی ایـران بـودیم.   

و کشـورهاي محـور    هـا  هبیانگر کاهش حمایت سـودان از گـرو   ماهیت این تغییرات،
  مت بود.مقاو

به گزارش سودان تریبون، علـی کرتـی وزیـر خارجـه وقـت سـودان در جریـان        
ي هـا  دولـت تر اعالم کرده بود که کشورش مجبور است میان ایـران و   کنفرانسی پیش

خلیج فارس یکی را انتخاب کند. پس از این سخنان، دفتر فرهنگی ایران در خـارطوم  
ودان به فاصله گرفتن از ایران به عنوان یش سگرا تعطیل اعالم شد و 2014در سپتامبر 

بالفاصله پس از تعطیلـی دفتـر    ي مقاومت، آشکار گردید.ها حامی جریانترین  اصلی
ي عربـی خلـیج فـارس آمـادگی خـود را بـراي       ها دولتفرهنگی ایران در خارطوم؛ 

ي مبـادالت  هـا  یـت ي تابعه در سودان و همچنین رفع ممنوعها سرمایه گذاري شرکت
  ).  Sudan’s foreign policy,2015( الم کردندبانکی اع

اگرچه در بعد داخلی، همواره مخالفت با رژیم صهیونیستی و عدم به رسمیت 
 شناختن آن و نیز تأکید بر حقوق مردم فلسطین از گذشته در سودان انجام شده و

هـاي   ها از چند سال قبل، ناچار شدند در بعد خارجی تعدیل شود، اما سودانی  می
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اي براي کاهش تنش بین خود و کشورهاي عربـی، امریکـا و اروپـا     بل مالحظهقا
انجام دهند، از جمله درباره فلسطین. عمر البشیر به صراحت گفت: مـا در رونـد   
صلح خاورمیانه و در موضوع فلسطین، خارج از چـارچوب تصـمیمات اتحادیـه    

 عرب عمل نخواهیم کرد. 

سودان از گیري  ر شده ویکیلیکس، فاصلهعالوه بر این، بر اساس اسنادي منتش
ي مقاومت فلسطینی مشهود است. بر اساس متن منتشـر شـده، عربسـتان    ها هگرو

سعودي با اعالم حمایت کامل خود از سودان در نزاع مرزي این کشور بـا مصـر،   
ي اقتصادي و سیاسی ریاض به سودان را وعده کرده و از طـرف مقابـل،   ها کمک

ي مقاومت ها هي مربوط به گروها ستگی کامل درباره سیاخارطوم ضمانت هماهن
در مجمــوع مواضــع  ).1394(ویکیلــیکس،  فلســطینی را بــه عربســتان داده بــود

ي مقاومت فلسـطینی نسـبت بـه دهـه اولیـه      ها هحکومت عمرالبشیر در قبال گرو
  تر از قبل شد. رنگ حکومت، کم

طینی، شـاهد برخـی   ي مقاومت فلسـ ها هدر مقابل کاهش روابط سودان با گرو
موضع گیریهاي مقامات ایـن کشـور در قبـال امکـان برقـراري روابـط بـا رژیـم         

دلیل تـنش   هي بسیاري را بها هصهیونیستی بودیم. طی دو دهه گذشته سودان هزین
ي مقاومت فلسطینی پرداخته است. با ها هدر روابطش با اسرائیل و نزدیکی به گرو

عمرالبشیر و رژیم صهیونیستی، به ناگـاه از   آلود دولت وقت این حال روابط تنش
دچار چرخش شد. وزیر خارجـه وقـت سـودان ابـراهیم غنـدور در       2016اوایل 

سـازي روابـط بـا     اعالم کرد که کشورش آماده است تا عادي 2016 اواسط ژانویه
سازي روابط با اسرائیل  وزیر خارجه سودان موضوع عادي اسرائیل را بررسی کند.

گوهـاي  و توافقات انجام شده در کمیته روابط خارجی کنفرانس گفـت  را مرتبط با
که نشان داد روابط دولت البشیر و  در آن است مسئلهملی عنوان کرد. اهمیت این 

  ). 1395(عمویی، باشد  می رژیم صهیونیستی در حال تغییر دگرگونی
ان گیري، هرگونه عادي شدن روابط سـود  رغم آنکه پس از اعالم این موضع به
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و اسرائیل از جانب برخی مقامات سودانی رد شد، برخی کارشناسـان ارائـه ایـن    
و ارزیابی واکـنش  سازي  مواضع از جانب مقامات رسمی سودان را با هدف آماده

 کننـد.   مـی  رابطـه سـودان و اسـرائیل عنـوان    سازي  افکار عمومی به مسئله عادي

ي سودانی نیز ها هطح رسانروابط سودان و اسرائیل حتی به سسازي  موضوع عادي
در گزارشی نظرات برخی بینندگان  1کشیده شد و خبرگزاري رسمی سودان، سونا

 رابطـه سـودان و اسـرئیل بـه بحـث گذاشـت      سـازي   خود را در ارتباط با عـادي 
)SUNA,2016.(  

هـاي اخیـر بـا تغییـر      جمهور سابق سودان طی سـال  با اینکه عمرالبشیر رئیس
ارجی، همراهی بیشتري با عربسـتان داشـت و تـالش    رویکرد خود در سیاست خ

مند شود اما  ي مالی عربستان بهرهها هکرد با پشت کردن به محور مقاومت، از وعد
درنهایت عربستان و کشورهاي غربی نه تنها هـیچ حمـایتی از عمرالبشـیر بـراي     

تـر شـدن    استمرار حکومت در سودان نکردند بلکه بـا فشـارهاي خـود و وخـیم    
عیشتی مردم، زمینـه برکنـاري عمرالبشـیر را فـراهم نمودنـد. بـا اینکـه        وضعیت م

ي مقاومت بود، امـا تـوان   ها هعمرالبشیر به عنوان یک اخوانی، همواره حامی گرو
مقاومت در برابر فشارهاي عربستان و غرب را نداشـت و بـراي بقـاي حکومـت     

بشیر از حکومت و خود همراهی با عربستان را انتخاب کرد. بعد از برکناري عمرال
رسد این کشـور نیـز مسـیر کشـورهاي محـور        می تشکیل شوراي انتقالی، به نظر

ي مقاومت فلسـطین را در پـیش خواهـد گرفـت.     ها هتوجهی به گرو سازش و بی
حمایت و ارتباطات عربستان از شوراي نظامیان که بعـد از برکنـاري عمرالبشـیر،    

  ت. حکومت را در دست دارند، امري پوشیده نیس

  تونس و حمایت از مقاومت
نه درخشـان حمایـت از   یتونس دیگر کشور واقع در شمال آفریقاست که از پیشـ 

در  هـا  دولـت کارانـه   مقاومت فلسطین برخوردار است. با وجود رویکرد محافظـه 
                                                                                                                                         
1. Sudan’s official news agency, SUNA 
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تونس نسبت به مسئله مقاومت در فلسطین، امـا افکـار عمـومی بسـیار فراتـر از      
و در واقـع  سـازي   ارهـا علیـه هرگونـه عـادي    خـود را ب   گیـري  ، جهـت هـا  دولت
  روابط با اسرائیل نشان داده است. سازي  عادي

ي اجتمـاعی ضـد   هـا  ههـا و گـرو   گیري کمپـین  تونس در مقاطعی شاهد شکل
اند. از جمله یکـی   اسرائیلی بوده است که در مقطع خاصی بسیار فعال عمل کرده

انقالب تـونس و مصـر شـکل    هایی که به فاصله اندکی پس از  از نخستین کمپین
گرفت، کمپین اتحاد علیه آپارتاید اسرائیل بود که نخست در تـونس و سـپس در   

از  متـأثر گیـري ایـن کمپـین     رسید شـکل  مصر نیز به فعالیت پرداخت. به نظر می
فضاي ضد غربی پس از تحوالت انقالبی خاورمیانه باشد و در صدر اهداف خود 

در فلسطین با حضور همه فلسطینیان در سراسـر   بدنبال انجام انتخابات سراسري
و در  کرد جهان بود. این کمپین هدف نهایی خود را آزادي کل فلسطین عنوان می

  1کند. حال حاضر فعالیت خود را بصورت محدودتري دنبال می
میزبان مقر دائمی  1990تا  1979هاي  فاصل سال اي در حد تونس که در دوره

ها نیز میزبانی مقر اصلی و دفتر مرکزي سـازمان   ین سالاتحادیه عرب بود؛ در هم
برعهـده داشـت. بخشـی از ایـن      1993تـا   1982بخش فلسطین را از سال  آزادي

جمهـور و رهبـر    در دوران بورقیبـه، نخسـتین رئـیس    1987میزبانی یعنی تا سال 
 جمهـور و رهبـر   علـی، دومـین رئـیس    استقالل تونس بود و پس از آن دولت بـن 

بخش فلسـطین را برعهـده داشـت. ایـن      ي تونس میزبانی سازمان آزاديگرا غرب
تونس  جمهور رئیسداد مسئله فلسطین همواره مورد توجه هر دو   مسئله نشان می

آغاز  ها ستبوده است. هر چند در این دوران، برخی از ارتباطات را نیز با صهیونی
 کرده بودند. 

حدودي  حماس را تا ویژه بهت و ي مقاومها هگرمی روابط دولت تونس با گرو
توان به همان دوره روي کارآمدن النهضه عنوان کرد و پس از شکست النهضه  می

                                                                                                                                         
1. COALITION AGAINST ISRAELI APARTHEID (CAIA), www.caiaweb.org 

http://www.caiaweb.org
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گیري حزب سکوالر نداي تونس، رویکرد دولت تونس نیز  در انتخابات و قدرت
به مسئله فلسطین بطور طبیعی دچار تغییرات قابل توجهی شد. در واقع دولت بـا  

نداي تونس، مسئله فلسـطین را بسـیار پراگماتیـک و بـا       حاکمیت حزب سکوالر
کنـد   بخش فلسطین در کرانه باختري دنبال مـی  یشات سازمان آزاديگرا نزدیکی به

که در عمل به معناي به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است. هرچند دولـت  
سـازي   هاي نداي تونس تا کنون شرایط را بـراي عـادي   تونس به رهبري سکوالر

یش ایـن حـزب بـه    گـرا  بینـد، امـا   ط تونس با رژیم صهیونیستی مناسب نمـی رواب
ي مقاومـت فلسـطینی   هـا  هروابط با اسـرائیل و نادیـده گـرفتن گـرو    سازي  عادي

   .(Trigui,2017) رود موضوعی طبیعی در رویکرد نداي تونس به شمار می

 مصر و حمایت از مقاومت
 است مصر خارجی سیاست رد برانگیز چالش موضوعات از یکی فلسطین مسئله

 کشـور  ایـن  خـارجی  سیاست در خارجی و داخلی عوامل به بسته آن اهمیت که
 مسـئله  حـوزه  در مصـر  خـارجی  سیاسـت  رفتـار  کلی، طور به. است بوده متغیر

 نقـش  ویـژه  بـه  خـارجی  محیط تحوالت از ناشی سو یک از اسرائیل، و فلسطین
 از داخلـی  عوامـل  تـأثیر  تحـت  یگرد سویی از و اسرائیل و متحده ایاالت آفرینی

  .است بوده اقتصاد نقش جمله
 شاهد کلی طور به فلسطین، مسئلۀ به نسبت مصر خارجی سیاست بررسی در

 در که است دیوید کمپ پیمان دوره دو این عطف نقطه. هستیم دورة متفاوت دو
 گیـري  جهـت  دربرگیرنـدة  اول دورة .رسید مصر و امضاي اسرائیل به 1978 سال

 پیمان امضاي ، تا1948 سال در اسرائیل گیري آغاز شکل از مصر خارجی استسی
 رویکـردي  بـر  مبتنـی  مصـر  سیاست خارجی دوران این در. شود می دیوید کمپ

کشـورهاي   تـرین   مهـم در این مقطع مصر از . است اسرائیل به نسبت گونه تخاصم
خـود را بـراي   جهان اسالم در حمایت از مقاومت فلسطین بود و این کشور عزم 
ي اعـراب و  هـا  حمایت از فلسطین به طور عملی نشان داد، طوري کـه در جنـگ  
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) یکی از پیشگامان مبارزه بـا رژیـم   1973و  1967، 1956، 1948اسرائیل (جنگ 
  فلسطین بود.  مسئلهصهیونیستی در حمایت از 

 خـارجی  سیاسـت  در رویکـرد  تغییـر  ، شاهد1973 سال در از شکست پس اما
 پیمـان  امضـاي  به منجر نهایت در که هستیم اسرائیل و فسطین بال مسئلۀق در مصر

 پیمـان  امضـاي  بـا  .شـد  مصـر  سوي از اسرائیل رسمیت شناختن به و دیوید کمپ
احسـاس   را تهدیـدي  مصـر  جانـب  از تنهـا  نـه  اسـرائیل  مصر، توسط دیوید کمپ

 مصـر  و تحـده م ایـاالت  میـان  پیمـان  این اثر در که پیوندي واسطۀ به بلکه کرد نمی
 اسـرائیل  بـراي  ساز امنیت و آفرین ثبات بازیگر یک عنوان به مصر عمالً آمد، بوجود
 و اعـراب  منازعـات  چرخـۀ  از مصـر  شـد  باعـث  قـرارداد  این واقع در. شد مطرح

این سیاست در . شود کرد، خارج می ایفا منازعه این در را محوري نقش که اسرائیل
یان اخوانی نیز با گرا مدت اسالم حکومت کوتاهدوره حاکمان بعدي مصر حتی دوره 

  .)156: 1396پیشه، سوري،  (فالحت فراز و نشیبی دنبال شد

  الجزایر و حمایت از مقاومت
همواره یکی از کشورهایی بوده است که  در میان کشورهاي شمال آفریقا، الجزایر

است. این  مقاومت فلسطین حمایت کرده ویژه بهمقاومت  مسئلهدر تمام مقاطع از 
کشور هم در سطوح رسمی و هم در سطوح اجتماعی همـواره موضـع مثبتـی در    

ي سیاسـی، اجتمـاعی،   ها گیحمایت از مقاومت در منطقه اتخاذ نموده است. ویژ
هـاي اساسـی در    اقتصادي و ... موجود در این کشور باعث شده تا الجزایـر گـام  

رد. الجزایر بـه واسـطه   ي خود در جهت حمایت از محور مقاومت برداها ستسیا
که خود داشته است از زمانی که بـه اسـتقالل رسـید، یکـی از حامیـان      اي  تجربه

و در حـد خـود   اصلی فلسطینیان و مقاومت آنها در مقابل رژیم صهیونیستی بوده 
مـیالدي   80و  70بخش فلسطین و جنبش فتح در دهه  از مبارزات سازمان آزادي

  .   حمایت کرده است
ز زمانی که جنبش فتح تشـکیل شـد بـه آمـوزش نیروهـاي سـازمان       الجزایر ا
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ي نظامی و تسلیحاتی خـود را  ها بخش فلسطین (ساف) کمک کرد و کمک آزادي
یی کـه در فاصـله زمـانی    ها به این سازمان ارائه نمود؛ همچنانکه در جریان جنگ

ـ     1973تا  1967 ن بین اعراب و رژیم صهیونیستی بود، ارتـش الجزایـر نیـز در ای
» هـواري بومـدین  «الجزایر همچنین در دوران  ).2017(ایسر، شرکت کرد ها جنگ

بـه لبنـان    هـا  سـت نیروهاي داوطلبی را به لبنان اعزام کرد تا پس از حمله صهیونی
  بخش فلسطین بجنگند.  ) در کنار سازمان آزادي1982(

) با موضوع تشکیل کشـور  1988این درحالی است که پس از مذاکرات اسلو (
لسطینی، الجزایر کشوري بود که به تشکیالت خودگردان فلسـطین کمـک مـالی    ف

کـرد و در گـذر زمـان بـه      تأسـیس نمود و سفارت دائمی فلسطین را در الجزیره 
  حمایت خود از فلسطینیان و آرمان آنها ادامه داده است. 

دهد که مردم این کشـور در    می نگاهی به تحوالت جاري در صحنه الجزایر نشان
محـور مقاومـت در    سائل مرتبط با قضیه فلسطین و به طور کلی مسائل مربـوط بـه  م

دهند. البته این   می مقابل رژیم صهیونیستی، موضع حمایتی قابل توجهی از خود نشان
حمایت مردمی باعث شده است تا دولت الجزایر هم به دنبال تقابل با افکـار عمـومی   

شان داده است کـه بـه موضـوع مقاومـت و     و مردم خود نباشد و در موارد متعددي ن
    ).2016(روسیا الیوم، دهد  می ي مقاومت اهمیتها هحمایت از گرو

 بومــدین، هــواري »ظالمــا او مظلومــا فلســطین؛ مــع نحــن« جملــه همــواره
 دفـاع  ظـالم  چـه  و مظلـوم  چه فلسطین از الجزایر که الجزایر اسبق جمهور رئیس

اسـت. در مجمـوع    مختلف محافل در زایريالج يها دیپلمات تأکید مورد کند، می
 بند پاي فلسطین نفع به خود گیري موضع همچنان بر ي گذشته، الجزایرها هطی ده

اسـت.   نشـده  فرامـوش  الجزایـر  مردم وجدان و باطن در فلسطین مسئله و مانده
 گـاه  تکیـه  المللـی،  بـین  همـه محافـل   در و مختلف شرایط این کشور در همچنین
 مـع  نحـن « معـروف  جملـه  الجزایـري  هـر . اسـت   بوده ینیانفلسط براي محکمی
 مظلـوم  فلسـطین  نداریم کاري ما یعنی کند؛ می بیان را »ظالما او مظلوما فلسطین؛
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با اینکه الجزایر  ).1395(نکویی، کشیم نمی کنار فلسطین مسئله از خیر، ما یا است
باشد امـا ایـن     می یکی از کشورهایی است که همچنان پایبند به مقاومت فلسطین

ي قبل الجزایر از فلسطین ها هي دهها یتحمایت به هیچ وجه قابل مقایسه با حما
ي سیاسی محدود ها یتبه حما عمدتاً ها یتباشد و در وضعیت فعلی این حما نمی

  شده است.
هـاي   ي فلسطینی، تالش کـرده در رقابـت  ها هالجزایر عالوه بر حمایت از گرو

کشورهاي سازشگر منطقه، جانب  محور مقاومت وبین کشورهاي عضو اي  منطقه
رغم فشارهاي عربستان در همراه ساختن این کشـور   محور مقاومت را بگیرد و به

ي آن ها ستي خود را از جمهوري اسالمی ایران، و سیاها یتبا خود، همواره حما
  اهللا نشان دهد. در حوزه سوریه، یمن و حزب

  
  . روابط با جمهوري اسالمی ایران1/2

 میـان  الجزایـر  تـاریخی  و مهم پیمان به مربوط الجزایر از ایرانیان تاریخی خاطره
 ارونـدرود  مسـئله  تکلیـف  تعیـین  و مرزي مسائل شدن مشخص و عراق و ایران
 اگرچـه . گرفـت  صـورت  الجزایـر  ابتکـار  به و ایران سبز چراغ با که امري است؛
 از ایـران  و بـوده  اي حسنه بطهرا کشور، این تشکیل آغاز از ایران با الجزایر رابطه

 از الجزایر استقالل از پس بالفاصله و 1341 سال در که است کشورهایی نخستین
  ).1394(زینعلی،  شناخت رسمیت به را آن فرانسه،

 و دفاع آمیز صلح يها سته انرژي به براي دستیابی ایران حق از بارها الجزایر
 و الجزایر. حمایت کرده است ایران عمواض از المللی بین هاي سازمان و مجامع در

 عقایـد  و افکـار  داراي یکـدیگر  بـا  المللـی  بـین  مسـائل  از وسیعی طیف در ایران
 و اي منطقه رخدادهاي در را نزدیکی يها گیهماهن و مذاکرات و هستند مشترکی

 بایـد  جهـانی  جامعـه  کـه  دارنـد  تأکیـد  کشور دو هر. دارند یکدیگر با المللی بین
 يهـا  هسوءاسـتفاد  برابـر  در برسـانند،  انجام به ملل سازمان نظام در را اصالحاتی

 میـان  تـوازن  ایجاد به کنند، ایستادگی بشر حقوق با مرتبط موضوعات از سیاسی
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 از عـاري  منطقـه  ایجـاد  فوریـت  و يها سته يها سالح تکثیر منع معاهده ارکان
 امـور  در جیخار يها دخالت از و مبادرت خاورمیانه در جمعی کشتار تسلیحات

 و حـل  کنند، حـامی  خودداري امور این در نظامی يها همداخل و کشورها داخلی
 آمیـز  مسـالمت  يهـا  هرا و وگـو  گفـت  طریـق  از خارجی و داخلی مناقشات فصل

 جهانی راهبرد یک خواستار باالخره و کنند حمایت فلسطینیان مبارزات از باشند،
  ).1394(قاسمی، باشند گري افراط لاشکا تمامی و تروریسم با مبارزه راستاي در

  
  . بحران سوریه2/2

 عمـل  عربـی  کشـورهاي  عمده مواضع سوریه، الجزایر برخالف بحران مسئله در
 مقاومت محور نفع روشنی به موضع نیز سوریه تحوالت به نسبت این کشور. کرد

 دوسـتان  و پیمانـان  هـم  از سـنتی  صـورت  بـه  سوریه دولت چند هر نمود. اتخاذ
از اهمیـت   اي منطقه و المللی بین شرایط در رویه این حفظ شود، می تلقی رالجزای

 فصـل  و حل و سوریه المللی بین مشروعیت الجزایر از. است فرواوانی برخوردار
کـرد. همچنـین ضـمن     حمایـت هـا   سوري خود توسط کشور این بحران سیاسی

 سـفیر  حضـور  از 2011 سال نوامبر در دمشق از خود سفیر فراخوان از خودداري
 در سیاسی رسمی داراي روابط کشور دو اکنون و کرد حمایت الجزایر در سوریه
   ).1394(مرادي،  هستند سفیر سطح

 در سوریه عضویت لغو بر مبنی عرب اتحادیه قطعنامه تأیید از الجزایر مقامات
 مخالفـان  بـه  کرسـی  اعطـاي  بـا  لبنان و عراق کنار در و کردند امتناع اتحادیه این
 قطعنامـه  بـا  همچنـین  الجزیـره  دولت. ورزیدند مخالفت عرب اتحادیه در ریهسو

 .کرد مخالفت شد، می محکوم سوریه دولت آن در که ملل سازمان عمومی مجمع
 و سـوریه  مخالفـان  عصـبانیت  بـا  سـوریه  درباره الجزایر اصولی هاي گیري موضع

 از خـروج  بـه  ار الجزایـر  کشـورها  این و شد مواجه منطقه کشورهاي از بسیاري
 آن بـه  خـود  سـاز  سرنوشت تصمیمات در که عربی کشورهاي جمعی توافق اصل
  . کردند متهم هستند، بند پاي
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  اهللا لبنان . حزب3/2
 فخر مایه را حزب این ،2006روزه در سال  33 به موسوم جنگ در اهللا حزب نبرد

ـ  به داد؛ قرار آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه سراسر در اعراب  آن در کـه  اي هگون
  شد. تعیین عرب جهان سال مرد عنوان به نصراهللا حسن سید سال،

 نصـراهللا  حسن سید رهبرش و اهللا حزب نظیر بی محبوبیت افزایش با و زمان هم
 عربـی  رهبـران  قاطبـه  سوي از منفی دیده با رفیع جایگاه این عربی، ملل میان در

 از حتـی  عـرب  اتحادیـه  ،2006 سـال  نبـرد  خالل در که آنجا تا شد؛ می نگریسته
 و حال این با. ورزید امتناع اهللا حزب و لبنان از حمایت راستاي در اي بیانیه انتشار

 از جوامـع  ایـن  رهبـران  عربـی،  جوامـع  در اهللا حـزب  فزاینـده  محبوبیت دلیل به
 پرهیـز  2006 از پـس  يهـا  سـال  طـول  در انقالبـی  سازمان این علیه گیري موضع
  ). 1395ملل شمال آفریقا ...، (حمایت قاطع  کردند

 کـه  تکفیـري  و سـلفی  يهـا  هگـرو  همزمـان  مداخله و سوریه در بحران آغاز
 یـک  از داشتند خویش سر پشت نیز را عربی کشورهاي سایر و سعودي حمایت

 از اسـد  بشـار  دولت از اسالمی يها هگرو برخی و اهللا حزب ایران، حمایت و سو
 آیـد  فـراهم  فارس خلیج کاران محافظه براي متمسکی تا شد اي زمینه دیگر سوي

 امـور  در مداخلـه  و اهللا حزب گري شیعی نظیر گسترده يها زنی اتهام لواي تحت تا
  . برآیند انقالبی جنبش این به زنی ضربه راستاي در سوریه
 تصـویب  بـه  را متنـی  عـرب  اتحادیه کشور وزراي ، نشست2016 مارس دوم

و  »عربـی  يهـا  کشور از برخی کردن ثبات بی« به متهم لبنان را اهللا حزب که رساند
کشورهاي شمال آفریقا از  در خبر این انتشار. نمود  می تروریستی »و اعمال رفتار«

 اجتماعی به دنبال داشت يها هشبک را در شهروندان فوري اعتراض الجزایر جمله
  ).1395(حمایت قاطع ملل شمال آفریقا ...، 

حملـه   مورد را نامه قطع این سرعت، به که بود ربیع دولت نخستین الجزایر دولت
 کـرد.  تأکیـد  اسرائیلی اشغالگر برابر در مقاومت از حمایت در موضعش بر و داد قرار

 قطعنامـه  این از رسماً کشورش که گفت الجزایر خارجه اسبق وزیر »لعمامره رمضان«
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 کشـور  ایـن  قـوانین  اسـاس  بـر  که است سیاسی جنبشی اهللا حزب« و جوید می تبرّي
 داخلـی  امـور  در هرگـز  و اسـت  قـدم  ثابـت  مواضعش در الجزایر نیز کند. می فعالیت

  ).1395(حمایت الجزایر و تونس از مقاومت،  .»کند نمی و نکرده دخالت کشورها
 بـا  استثنا سابق الجزایر بدون ، رهبر»بومدین هواري«ها بر این باورند که  الجزایري

 روي بـه  را اش اراضـی  کرد، حمایت فلسطین مقاومت يها هگرو همه از سالح و پول
 در پارلمـان (فلسـطین   ملـی  مجلس جلسات از همه کرد، باز شهدایش و ها هگرو این

 سـالح  و پول با اسرائیلی اشغالگر علیه عربی يها جنگ همه در و کرد میزبانی) تبعید
 تروریسـم  تصف چسباندن با و »تحریم« را مقاومت ندارد امکان کرد. بنابراین شرکت

  ).1395(حمایت الجزایر و تونس از مقاومت،  کند موافقت آن به
 کـرد  اعالم اهللا حزب خواندن تروریستی با خود مخالفت درباره الجزایر دولت

 وزارت سـخنگوي . گویـد  نمی سخن آنها جاي به و نیستها  لبنانی سخنگوي که
 جـزء  کـه  اسـت  نظـامی ـ  سیاسـی  جنبشـی  اهللا، حـزب «نیز گفت:  الجزایر خارجه
 جنـبش  دهد. این می تشکیل را لبنان سیاسی و اجتماعی صحنه از ناپذیري جدایی

 صـورت  مـذاکره  دشـواري  بـا  آن سـر  بـر  لبنان در که است سهیم ییها هموازن در
 .بـود  آن يهـا  طرف از یکی اهللا حزب که طائف توافقات موجب به ویژه به گرفت؛
 اتخـاذ هـا   لبنـانی  خود سوي از ایدب باشد، جنبش این مختص که تصمیمی لذا هر
  ). 1394(وزارت خارجه الجزایر،  »شود.

  
  یمن . بحران4/2

 سـال  در آغـاز  از بعـد  سال دو یمن تحوالت عربی، کشورهاي در انقالب پی در
 هـا  حـوثی  سـوي  از صنعا بر تسلط با 1393 سال شهریور و مرداد در یعنی 1390

 در منطقه هاي حکومت دخالت و نیم در سیاسی بحران. شد جدیدي مرحله وارد
 بـه  منطقـه  کشورهاي از ائتالفی 1394 فروردین 6 در که شد دار ادامه جایی تا آن

فه عملیه( قاطع طوفان عملیات عنوان تحت عربستان رهبري را یمـن ) الحزم عاص 
 عملیـه ( امیـد  احیاي عملیات نام با اردیبهشت دوم از عملیات این. کردند بمباران
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   یافت. ادامه) لاالم اعاده
در ارتباط با موضع الجزایر در قبال این بحران باید گفت الجزایر در دعوتی که 

ها از کشورهاي عربی و اسالمی براي پیوستن به ائـتالف سـعودي علیـه     سعودي
 علـت  دربـاره  یمن داشتند، این درخواست را رد کردند. یکی از مقامات الجزایـر 

 از الجزایـر  دولـت : کـرد  تأکیـد  یمن علیه ها سعودي ائتالف به کشورش نپیوستن
 و سیاسـی  راه از جـز  بحـران  ایـن  کـه  کـرد  اعـالم  بحـران  شـروع  ابتـداي  همان

 پـذیر  امکـان  ملـی  و جامع اي مذاکره در یمنی يها هگرو همه حضور و دیپلماتیک
زیـرا   کـرد،  رد را یمن بحران حل براي نظامی گزینه ابتدا همان از الجزایر. نیست

 نظـامی  عملیات گونه هر در دخالت عدم بر مبنی خود ارتش اصول لفمخا را آن
  ). 1394(مرادي،  داند می کشور از خارج

 بـس  آتـش  زمینه در پیشنهادي گري خود، طرحی الجزایر در راستاي نقش میانجی
 از انصـاراهللا  خـروج  گرفت: دربرمی را محور سه عمل ابتکار ارائه داد. این یمن نیز در

 امنیـت  و تضـمین  کـار  بـه  کشـور  ایـن  شده منحل پارلمان بازگشت ،)پایتخت( صنعا
 رابطـه،  همـین  در ).1394بـس ...،  (الجزایر طرح آتش یمن درها آن حامیان و انصاراهللا

    .کرده است حمایت نیز ایران اسالمی ي جمهوريها طرح از الجزایر دولت
  
  . سیاست عدم همراهی با محور سازش (عربستان)5/2
 همـواره از  هـا  عربسـتانی  الجزایر در مسـائل منطقـه،   يها گیري وضعم به توجه با

 کـه  کنند می برداشت گونه این الجزایر يها ستسیا از که اند دهمند بو گالیه الجزایر
 نـدارد  تمایـل  و است عربستان برابر در عرب اتحادیه در شکاف درصدد الجزیره

هـا   سـعودي  .شـود  همـراه  اي منطقه مختلف موضوعات در ریاض يها ستسیا با
 را کشور این و فصل و حل الجزایر را با خود سیاسی هاي اختالف اند دهکر تالش

 دفـاع  از کاسـتن  و گـو  و گفت کردن با فعال کرده تالش ریاض. کنند دور ایران از
 کشـور  یـک  الجزایـر  کـه  آن ویـژه  بـه  شـود،  نزدیک ایران به الجزایر از کشور این

 شـیعه  کشـورهاي  بـا  یشها گیهماهن کاهش با رود می انتظار و است مذهب سنی
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  . گیرد قرار سنی کشورهاي اردوگاه در عراق و ایران
 يهـا  سـت سیا بـا  الجزایـر  کـردن  همـراه  در سـعودي  مسـئوالن  تالش رغم به
 اي گیرانـه  سخت هاي گیري موضع و ها ستسیا همواره الجزایر عربستان، اي منطقه

 سـطح  در مطـرح  درباره مسـائل  جزایرال است. کرده اتخاذ سعودي عربستان علیه
 مواضع که کرده عنوان گونه و عدم همراهی با عربستان و محور سازش این منطقه

 بـر  مبنـی  آزادسـازي  انقالب زمان از تاریخی میراث با توجه به اساساً کشور این
 الجزایـر  اساسی قانون به استناد با و کشورها دیگر داخلی امور در نکردن دخالت
 خـارج  يها درگیري را در کشور این مسلح نیروهاي و مشارکت یردگ می صورت

  .است کرده منع مرزها از

  لیبی و حمایت از مقاومت
در ارتباط با نگرش جامعه لیبی نسبت حمایت از مقاومت فلسطین نیز، باید گفت 

هـا کمـک    ها بـه فلسـطینی   یی از نظر اعتقادي و سیاسی در گذشته بسیاري از لیبیا
یی وجـود  هـا  هاند. در حال حاضر در غزه خـانواد  جنگیده ها ستصهیونیکرده و با 

انـد و در آنجـا    به آنجا مهـاجرت کـرده   1973دارند که اصالتا لیبیایی هستند و از 
اي با آنها دارنـد. بـه عنـوان مثـال      اي و قبیله ماندند و معتقدند یک ارتباط عشیره

کیل رژیم صهیونیسـتی، ضـدیت   االصل بود. لیبی از زمان تش فتحی شقاقی لیبیایی
 ملـت بـراي   اي نتیجـه  یقـذاف  هسال 42 يادعاهاخود را با آن اعالم نمود. هرچند 

 احسـاس همـواره   وي يشـعارها براسـاس   ردمدر پـی نداشـت، امـا مـ     نیفلسط
  .هستند لیاسرائ و استعمار هیعلدر حال مبارزه  کردند یم

  یاست خارجی کشورهاي شمال افریقا به مقاومتاي نقش اقتصاد در رویکرد س بخش دوم: بررسی مقایسه
  سودان 

و محـور   هـا  هدر بیان علل تغییر رویکرد سیاست خارجی سودان نسبت بـه گـرو  
ــالش بــراي رهــایی از  أمقاومــت و در ر س آنهــا جمهــوري اســالمی، اگرچــه ت

ي موجود در این کشور از جمله بحران دارفور و فرار از اتهام حمایت از ها بحران
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باشد با این حال عوامل اقتصادي به عنوان دالیل زیربنایی این   می دخیل تروریسم
  موضوع حائز اهمیت بیشتري است. 

باشد که دولـت را در    می هاي سودان، چالش اقتصادي چالش ترین  مهمیکی از 
ي بد آب و هوایی، پایین بـودن  ها گیهاي داخلی، ویژتنگنا قرار داده است. جنگ

ي نادرست اقتصادي از عمده ها ستیدي در بازار جهانی و سیاکاالهاي تول ارزش
  رود.  می دالیل تنگدستی اقتصاد سودان به شمار

کاهش  میلیارد دالر 58تولید ناخالص داخلی سودان بعد از جدائی جنوب، به 
درصـد از   7/21هزار نفر اسـت.   415یافت. نیروي کار این کشور هفت میلیون و 

شور بیکار هستند و بیش از چهـل درصـد از مـردم آن    جمعیت در سن کار این ک
از لحاظ منابع و امکانات کشاورزي نیز  ).factbook,2016( باشند  می زیر خط فقر

  سودان در موقعیت مساعدي به لحاظ اقلیمی قرار ندارد. 
ي شورشـی بـود، پـس از    ها هسال درگیر جنگ با گرو 22از طرفی سودان که 

درصد درامد نفتی خود را از دست داد و این  75 حدود شدن جنوب سودان جدا
بعد از جـدایی جنـوب سـودان در     ویژه بهفشار زیادي را بر اقتصاد سودان  مسئله
بخشـی   ). عالوه بر این2016(البنک الدولی ینصح السودان، وارد آورد 2011سال 

از درآمدي که سودان از طریق دریافت عوارض انتقال نفت جنوب از این کشـور  
هاي داخلی سودان جنوبی از دست داد. عـالوه   کرد نیز به دلیل آشوب  می یافتدر

بر مشکالت ساختاري در داخل، طی دو دهه گذشته سودان از جانـب آمریکـا و   
 همپیمانان آن نیز تحـت فشـار و انـزواي سیاسـی و تحـریم قـرار داشـته اسـت        

  ).  1395(عمویی،
تی و ضداسـرائیلی در دهـه   ي ضدصهیونیسـ ها نزدیکی دولت البشیر به جریان

، دولـت البشـیر را در فهرسـت    1993باعث شد تا ایاالت متحـده از سـال    1990
ي هـا  نیز نخسـتین تحـریم   1997ي حامی تروریست قرار دهد و از سال ها دولت

 ویـژه  بـه هاي اخیر  ی خود را علیه دولت البشیر اعمال کند. تحوالت سالالملل بین
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هـاي قبـل از    ور بـن الدن در سـودان در سـال   سپتامبر و حض 11پس از حوادث 
باعث شد تا توجه و تمرکز آمریکا بر این کشور بیشتر شـود و نسـبت بـه     2000

  .)US Sanctions,2016( تفاوت نباشد تحوالتی که در این کشور اتفاق افتاد بی

سال بـین جنـوب و شـمال سـودان      20انگیزي آمریکا و اسرائیل به مدت  فتنه
افقنامه نیفاشا بین آنان امضاء شود که براساس آن سودان جنـوبی  موجب شد تا تو

هـاي مهـم    اي است که ثـروت  از سودان جدا شد. جنوب سودان منطقه 2011در 
  نفتی را در خود دارد. 

پس از امضاي توافقنامه صلح جنوب، بحران دارفور شکل گرفت و آمریکا به همراه 
ش کردند با ادعاي اقدام دولت عمرالبشیر فرانسه و شمار دیگري از کشورهاي غربی تال

ي درگیر در دارفور، جامعه بین المللی را بر ضـد  ها هجمعی برخی از گرو در کشتار دسته
   ).18- 25: 1393ها و...،  (بررسی تحوالت، چالش دولت سودان برانگیزند

روابـط  سازي  تالش مستمري را براي عادي ها در مقابل این فشارها، سودان سال
یی بـود کـه   هـا  با هدف رفـع تحـریم  ها  تالشبا ایاالت متحده دنبال کرد. این  خود

در  هـا  دولتاعمال کرده بود. با وجود تغییر  1996ایاالت متحده علیه این کشور از 
تداوم داشته است. تالش سـودان بـراي نزدیکـی بـه      ها آمریکا، همچنان این تحریم

همکاري با ایاالت متحده در جنگ بـا  آمریکا در جریان اعالم آمادگی سودان براي 
سـودان   ).26/10/1395 (خبرگـزاري فـارس،   تروریسم به خوبی خود را نشـان داد 

سپتامبر اعالم کرد که با آژانس امنیت ملی امریکا براي شناسـایی  11پس از حوادث 
ي الزم را بـه عمـل خواهـد    هـا  ي تروریستی در شمال آفریقا تمام همکاريها هگرو

 ي ایـاالت متحـده علیـه سـودان نشـد     ها منجر به رفع تحریمها  تالشن آورد، اما ای
 پذیرتر از گذشته شد.  از آن اقتصاد سودان آسیب متأثرو  )1395(تابناك،

س آنهـا  أفشـار کشـورهاي عربـی و در ر    در کنار فشارهاي آمریکـا و غـرب،  
یکـا در  ي آمرها ستایران و نماینده پیشبرد سیااي  عربستان به عنوان رقیب منطقه

  زیادي در تغییر رویکرد سودان در سیاست خارجی داشت.  تأثیر منطقه،
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اي است که از نفوذ فراوانـی در بسـیاري   عربستان سعودي از بازیگران مهم منطقه
ي کشـورهاي عربـی   هـا  گـذاري  از کشورهاي آفریقایی برخوردار است. حجم سرمایه

ي خـارجی در ایـن   هـا  اريگـذ  سـرمایه درصد  حوزه خلیج فارس در سودان بیش از 
میلیـارد دالر مقـام نخسـت را بـه خـود      11دهد که عربسـتان بـا     می کشور را تشکیل

یی اسـت کـه   هـا  اختصاص داده است. حوزه کشـاورزي و معـادن مهمتـرین بخـش    
یکی از اصلی تـرین   و عالوه بر آن عربستان اند دهدر آن سرمایه گذاري کر ها سعودي

ربی نقش حمایتی را براي سـودان ایفـا کـرده و از    کشورهایی است که در صندوق ع
  ).2016(الخلیج یتجه إلى السودان، باشد  می طلبکاران عمده سودان

ي اثرگذار عربستان بر اقتصاد سودان وجود نیروي کار مهـاجر  ها از دیگر بستر
 ).2013(السعودیۀ.. سودانیون خـائفون مـن الترحیـل،     سودان در این کشور است

یی را نیز در قالب مسـاعدت  ها هگذاري، عربستان سعودي سرمایایهعالوه بر سرم
افزایـد؛  کند که از طریق آنها به نفوذ خود در این کشـور مـی  به سودان ارسال می

ها و نهادها و عناصـر   ها باعث گسترش و تعمیق روابط سازمانزیرا این مساعدت
کننـده  ی کشور دریافتها و نهادهاي دولتی و غیردولت کننده با سازمان کشور کمک

  صـلیب  هـاي خـود خصوصـاً    شود. عربستان درطول سالیان، از طریق سـازمان می
هـاي رسـمی امدادرسـانی، بـا     تـالش   به عنوان یک کارگزار عمده 1سرخ سعودي

کارگیري مؤسسـات و نهادهـاي فرهنگـی و عمرانـی آن کشـور، هماهنـگ بـا         هب
اي در سـودان   حضـور گسـترده   هاي محلی مـرتبط، از سفارت عربستان و آژانس

هـا و نهادهـاي    برخوردار شده است. چنین حضـوري، ایـن تـوان را بـه سـازمان     
هاي حکـومتی و مردمـی    سعودي داده است که بتوانند روابط عمیقی را در بخش

  ). 1395 (عمویی، هاي دینی و فرهنگی سازماندهی کنند در بخش ویژه به
ـ  ها ستعربستان و صهیونی کـه بـه رغـم مواضـع ضـد       مسـئله ن با آگهی از ای

هاي عملـی   ي مقاومت در کشور سودان، ظرفیتها هصهیونیستی و حمایت از گرو

                                                                                                                                         
1.The Saudi Red Crescent 
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 بندي رسـید کـه   پذیر است، به این جمع این کشور در این عرصه محدود و آسیب
ي مقاومت فلسـطینی و جمهـوري اسـالمی بـا     ها هي ارتباطی گروها هپای تواند  می

تان با این نگاه، بدون ایجاد حساسـیت بـا ورود بـه    سودان را تضعیف کند. عربس
گذار بود. آثار این اقدامات تأثیرها روي رفتار داخلی و خارجی سودان  زیرساخت
توان در تحرکات عربستان در سودان پیگیري کـرد. ورود    می هاي اخیر را در سال

سیاسـی، فرهنگـی و امنیتـی بـوده اسـت.       به زیرساخت در حوزهـاي اقتصـادي،   
جدایی  مسئلهترین مشکل سودان، مشکالت اقتصادي بوده است. حتی قبل از  همم

جنوب و از دست رفتن بخش اعظمی از منابع درآمدي سودان از نفت، مشکالت 
کـرد کـه ناشـی از شـرایط بسـیار از جملـه شـرایط          می اقتصادي در سودان بیداد

اقتصادي سـودان را   شرایط، وضعیت  اقلیمی، عدم توسعه، جنگ و... بود. لذا این
  در تنگنا قرار داد. 

از همان ابتدا عربستان تالش کرد از نقاط ضعف اقتصادي سودان استفاده کند؛ 
هاي محدود از جمله  گذاري هاي مختلف و سرمایه تدریج در قالب طرح بنابراین به

در حوزه کشاورزي و دام وارد سودان شد و حتی یکی از خریـداران و مشـتریان   
هـاي اقتصـادي    هاي سودان در ایام حج شد. به ایـن ترتیـب وابسـتگی    امدائمی د

 سودان به تدریج به عربستان ایجاد شد. 

گذاري در سودان نسـبت بـه    هاي اقتصادي و سرمایه عربستان همسنگ فعالیت
هـاي اخیـر اقـدام کـرده      توسعه نفوذ و حضور فرهنگی خود در سودان طی سـال 

 وهابی و تکفیري در سودان مجال عرض اندام است. تا یک دهه پیش تفکر سلفی
هاي آنان در جامعه سودان نمود آشکار و علنـی نداشـت. امـا     یافت و فعالیت نمی

ـل حمایـت    دریـغ سـفارت و نهادهـاي     هـاي بـی   امروز این جریان انحرافـی از ِقب
عربستان توانسته در سطح وسیعی در فضـاي فرهنگـی سـودان حضـور خـود را      

ان به همان نسبتی که در حوزه اقتصادي سودان وارد شـد، بـه   تحمیل کند. عربست
  همان نسبت در حوزه فرهنگی در سودان ایجاد فرصت کرد. 
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هـاي فرهنگـی جامعـه سـودان اسـت کـه در        ذات حمایت از مقاومت زیرساخت
کند. امـروز حضـور فرهنگـی      می حکومت، مردم و رهبران سیاسی و دینی تجلی پیدا

تفکر تکفیري در سودان نهادمند شده است و مراکز متعددي در عربستان و وهابیت و 
سودان توسط دالرهاي عربستان تأسیس شده است. ساخت مساجد و مراکز فرهنگی 

در خارطوم پایتخت سودان و تربیت ائمه جمعـه و   ویژه بهو آموزشی توسط عربستان 
اي، حتی نفـوذ   رسانهکارگماشتن آنها در آن مراکز ، تطمیع افراد  هجماعات و مبلغ و ب

فکري بر بعضی مطبوعات از طریق کمک مـادي بـه آنهـا و نظـایر آن، نتیجـه ذاتـی       
  تحرکات اقتصادي عربستان در این کشور بوده است.  

ي هـا  کمک ویژه بهي خارجی ها با توجه به وابستگی اقتصادي سودان به کمک
در مـارس   هـاي اخیـر در سـودان،    عربستان و نفوذ فرهنگی این کشور طی سـال 

درصـد   50عربستان سعودي تعامالت بانکی خود را با سودان قطع کرد تـا   2014
از درآمد بانکی سودان از این راه کاهش یابد. برخی کارشناسان این اقدام ریـاض  

   را به عنوان تنبیهی علیه سودان تفسیر کردند تا آن را از ایران دور سازد.
دان، به حدي در روابط خود با این عربستان با درك چنین نقاط ضعفی در سو

کشور تندي اتخاذ کرد که وقتی عمر البشیر تصمیم داشـت تـا بـراي شـرکت در     
جمهوري دکتر روحانی به تهـران بیایـد، بـه هواپیمـاي او      مراسم تحلیف ریاست

  اجازه عبور از آسمان کشورش را نداد و او نتوانست در تهران حاضر شود.
شارهاي عربستان و نیازهاي اقتصادي به ایـن کشـور،   بعد از اینکه سودان تحت ف

،  در اولین اقدام مراکز فرهنگی ایران در سودان را بست، ملک عبداهللا پادشاه سـعودي 
دستور گسترش روابط اقتصادي عربستان را با سودان صادر کرد. الزم به ذکـر اسـت   

 13ز گذاري خـارجی عربسـتان در سـودان در حـال حاضـر بـیش ا       که حجم سرمایه
گـذاري سـودان،    دبیر کل وقت دفتر سرمایه» احمد شاور«میلیارد دالر است و به گفته 

  ).1393(اسدي، باشد عربستان اکنون شریک اول تجاري کشور می
با توجه به آنچه آمد ضعف ساختاري اقتصاد سـودان، وابسـتگی شـدید ایـن     
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ري در این کشور گذا عربستان و سرمایه ویژه بهي مالی خارجی ها اقتصاد به کمک
شرایط بحرانی را براي اقتصاد سودان رقـم   ي غرب علیه سودان،ها و فشار تحریم

ي داخلی نمود به طوریکه دولـت البشـیر را تـا    ها زد که دولت را مواجه با آشوب
مرز ورشکستگی کامل سیاسی و اقتصادي پیش برد و عمرالبشیر را بیش از پـیش  

س محور سـازش  أایران و راي  قیب منطقهي خارجی از رها متوجه دریافت کمک
یعنی عربستان نمود. مجموع این شرایط که همزمان با اعالم نیاز عربستان سعودي 

بود، سـودان را ترغیـب    2015به اعزام نیروي زمینی در تهاجم به یمن در آوریل 
ي مالی از عربستان سعودي در ازاي اعزام نیرو به جبهه تهاجم ها به دریافت کمک

رغـم   طور که اشاره شد به همان ).Guardian Africa network,2016( من نمودیه ی
تغییر رویکرد البشیر و همراهی با عربستان، مشکالت اقتصادي این کشور به قوت 

هـا در سـودان و در    دالیل ادامه اعتـراض  ترین  مهماز  مسئلهخود باقی ماند و این 
رسد شوراي نظـامی مسـیري را     می نهایت برکناري البشیر از حکومت بود. به نظر

که دولت البشیر در همراهی با عربستان و دوري از محور مقاومت شروع کرد، را 
  ادامه خواهد داد.

نزدیکی به عربستان سعودي به همان میزان که سودان را از ایران دور کرد، بـه  
ن کشـور  همان میزان نیز شرایط را براي برقراري رابطه با اسرائیل و غرب براي ای

مهیا ساخته است. چراکه آمریکا شرط گسترش روابط با سودان و برداشتن کامـل  
هاي سودان را شناسایی رژیم صهیونیسـتی از طـرف سـودان اعـالم کـرده       تحریم

 است. عربستان در این میان حلقه واسط بین سودان با رژیم صهیونیستی و آمریکا
   )25/10/95(خبرگزاري فارس، باشد  می

  
  تونس  

 شمال کشورهاي سایر خارجی سیاست در را اقتصاد مؤلفه تأثیر سودان، بر عالوه
 ضعف و ها چالش با که کشورهایی که معنا بدین. کرد مشاهده توان  می هم آفریقا

 همـان  بـه  اند، مواجه کشورها سایر يها کمک به اقتصادشان وابستگی و اقتصادي
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 در کمتـري  زنی چانه قدرت از و بوده دور استقالل از آنها خارجی سیاست میزان
 کشـوري  کـه  میزانـی  بـه  واقـع  در. باشند  می برخوردار کشورها سایر با تعامالت

 يهـا  سـت سیا میـزان  همـان  بـه  باشـد،  اقتصادي استقالل و درآمدي منابع داراي
 وضــعیت. گرفــت خواهــد پــیش در خــود خــارجی سیاســت در رااي  مســتقالنه
  .باشد  می مسئله این با تطبیق قابل آفریقا شمال کشورهاي

منابع درآمـدي   ترین  مهمباشد.   می مستثنی نیست تونس مسئلهکشور دیگري که از این 
ایـن   ).Tunisia: Statistics, 2015( باشـد   مـی  گذاري خارجی این کشور توریسم و سرمایه

دهـد. جامعـه     مـی  میزان وابستگی این کشور به کشورهاي خارجی را نشان مسئله
ي مقاومت فلسـطینی و در تضـاد بـا    ها هاره از مدعیان حمایت از گروتونس همو

 مسـئله به رغم حضور سکوالرها در قدرت، این  رژیم صهیونیستی بوده است لذا
باعث شده تا سیاست خارجی این کشور بی محابا بـه سـمت کشـورهاي عربـی     

  گروه سازش گام برندارد. 
هـاي پـس از    عـد از سـال  ب ویـژه  بـه در عین حال وضعیت بد اقتصادي تونس 

ــالب ــک  2011( انق ــه کم ــور ب ــن کش ــتگی ای ــا ) و وابس ــورها و ه ــایر کش ي س
اي  چـاره  گذاري خارجی در این کشور، باعث شده تا این کشور نیز بعضـاً  سرمایه

ي عربستان در منطقه نداشته باشد. آنچـه کـه وضـعیت    ها ستجز همراهی با سیا
ي هـا  ین است کـه تـونس نیازمنـدي   کند، ا  می تونس را متفاوت از مصر و سودان

و  )Investment in Tunisia,2016( در میـان کشـورهاي اروپـایی    عمـدتاً خـود را  
باعث شده تا تونس فاصـله خـود را بـا     مسئلهاین  کند، لذا  می جوو آمریکا جست

  ي این کشور در منطقه حفظ کند. ها ستعربستان و سیا
 ک سرو سامان نیابـد، بـه نظـر   اگر وضعیت اقتصادي این کشور در آینده نزدی

منـدي از   رسد تـونس نیـز بـراي دسـت دراز کـردن مقابـل عربسـتان و بهـره          می
گذاري این کشور براي گذار از بحران اقتصـادي، ناچـار    ي مالی و سرمایهها کمک

عربستان و محور سازش در اي  ي منطقهها ستخواهد شد همراهی بیشتري با سیا
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کشورهاي عربی، در دور شدن از آرمان فلسـطین و  پیش گیرد و همانند برخی از 
  ي مقاومت فلسطینی تردیدي به خود راه ندهد.ها هگرو

  
  مصر

یکی از کشورهاي مهم شمال آفریقا که تا حدود زیادي ضعف و چالش اقتصادي 
باشد. هرچند مصـرِ زمـان     می بوده، مصر مؤثرسیاست خارجی آن گیري  بر جهت

اقتصادي بود، اما پس از آمدن سادات و قبول کمـپ  عبدالناصر در اوج شکوفایی 
اي  دیوید و پیوستن به بلوك غرب و آمریکا، تقریباً به لحاظ اقتصادي و وابستگی

یشان نیز تـابعی از وضـعیت   ها ستهاي غرب پیدا کردند، سیا که به غرب و کمک
  اقتصادیشان شد.

ـ  اسرائیل، و اعراب جنگهاي در مصر پیاپی يها ستشک از پس  در ن کشـور ای
المللی  بین محذورات به توجه بدون خارجی سیاست پیشبرد که شد متوجه 1973
 مسئلۀ قبال در خود کرد رویکرد تالش سادات انور بنابراین،. است ناممکن امري

 رسـیده  این نتیجه به مصر. دهد تغییر توجهی قابل میزان به را اسرائیل و فلسطین
تهدید  جدي طور به کشور این اقتصاد شرفته،پی کشورهاي با ارتباط بدون که بود
 را خارجی گذاري سرمایه جذب منظور به انفتاح سیاست اساس همین بر. شود می
 پـذیرفتن  بـا  نیـز  خـارجی  سیاست عرصۀ در که بود آن دنبال به. پیش گرفت در

 بـر  نیـز  کنـون  تا و کرد برقرار متحده ایاالت با عمیق دیوید، ارتباطی کمپ پیمان
 صهیونیسـتی  رژیـم  اصـلی  حـامی  عنـوان  به متحده ایاالت. است پایبند مانپی این

 تحـت  را کشـور  این اقتصاد مختلف يها هبه شیو اخیر دهۀ چند در است توانسته
 سـادات  انـور  کـه  شـد  زمانی آغاز از مصر اقتصاد به امریکا ورود. دهد قرار تأثیر

 ایـن دوران  در. رفـت گ پیش در اقتصاد حوزة در 1974 سال در را انفتاح سیاست
 هاي بدهی بحران اقتصاد، در دولت دخالت. داشت نامناسب وضعیتی مصر اقتصاد

 نامناسـب  وضـعیت  از خارجی گذاران سرمایه فرار همه از مهمتر و خارجی مصر
 و زمینـه  چــنین  در. بـود  کشـور  ایـن  اقتصـادي  جمله مشکالت از مصر اقتصاد
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. شـد  احساس قدیمى هاى مشى و تغییر اقتصادى اصالحات به نیاز که بود فضایى
 نظـارت  مـنظور کاهـش بـه 1974 سال در انفتاح یا باز درهاى سیاست رو این از

  شد. اتخاذ اقتصاد بر دولت
 که داشتند مدنظر را اقتصادى رشد براى اى ویژه مدل انفتاح سیاست طرفداران

 رشـد  کـه  ودندب این پى در آنان. بود محور ـ  صادرات سازى یراهبرد صنعت شامل
 اجـراى  بـراى . آورند به دست خارجى سرمایه فناورى و بـه اتـکا بـا را اقتصادى

 خصوصـى  سـرمایۀ  مــورد نیـاز   شــرایط  بایست مى 1970 دهۀ در سیاست، این
 انفتاح ناچار طرفداران مهم، این به دستیابى براى. شد می فراهم داخلى و خارجى

 بر. دهند تغییر بود، شده ایجاد ناصر زمان از که را سـیاسى قـدرت روابـط بودند
 ایفا کشور این اقتصادي وضعیت بهبود در مهمی نقش امریکا با اساس، رابطه این
 داد گسترش متحده ایاالت با را خود اقتصادي مصر روابط دلیل همین به. کرد می

 مسـئلۀ  بـه  نسبت مصر رفتار در نقش مهمی متحده ایاالت اقتصادي هاي کمک و
 از رفـت  بـرون  عوامـل  تـرین   مهـم  از یکی مصر دولت همچنین .کرد ایفا نفلسطی

 دنیـا،  اقتصـاد  ترین بزرگ با اقتصادي ارتباط را داشتن نامساعد اقتصادي وضعیت
 از بـیش  مصر به امریکا هاي اقتصادي کمک وعدة. دانست می متحده ایاالت یعنی

 ایاالت. ائیل کشانداسر با سازش سمت به را کشور این سیاسی مقامات چیزي هر
به  دالر میلیارد 1/2 مبلغ به سالیانه شد متعهد دیوید کمپ پیمان جریان در متحده

 حفـظ  جهت در سالیانه صورت به را خود هاي کمک کشور این. کند کمک مصر
 پیمـان  زمـان  از کـه  دهد می نشان آمارها. داد قرار مصر اختیار منطقه در در صلح
 38 بـر  بـالغ  مصـر  بـه  امریکـا  نظامی هاي زان کمکمی 2000 سال تا دیوید کمپ

 بـه  سـالیانه  متحـده  ایـاالت  از مصر دریافتی مالی هاي کمک میزان و دالر میلیارد
  )157: 1396پیشه، سوري،  (فالحت .است بوده دالر میلیارد 3/1 میزان

 تـوان  می را اخیر دهۀ یک در آمریکا اقتصادي نفوذ عینی نمودهاي ترین  مهم از یکی
 ایـن . دارد اسـرائیل  و فلسـطین  مسـئلۀ  با وثیقی ارتباط که دید کوئیز اقتصادي ر پروژةد
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 در اسـرائیل  و مصـر  میان مشترك اقتصادي همکاري يها هزمین ترین  مهماز  یکی پروژه،
 و است »Zones Industrial Qualifying« کلمه مخفف کوئیز. بوده است گذشته دهۀ یک

 مــیان  جـانبه سه و اقتصادي قراردادي کوئیز. باشد می »صنعتى کیفى مناطق« معناي به
 مـیالدى  2004 سال در) اردن پیشین تجربه ادامۀ که در( است امریکا و یلئاسرا مصر،

 اسـرائیل  و مصـر  میـان  صـلح  امضاى توافقنامـۀ  سالگرد پنجمین و بیست مناسبت به
 فــوریۀ  از و شده ضاام یادشده توافقنامه به ضمیمه پروتکل به عنوان و) دیوید کمپ(

  )63: 1390(زاکري، .است گرفته قـرار اجرا مـورد 2005
 تـا  شد موجب اسرائیل و امریکا با مصر اقتصادي مبادالت از حاصل سودهاي

 اسـرائیل  قبـال  در طلبانـه  صلح و معتدل موضعی نیز سیاسی عرصۀ در کشور این
ـ  در مصـر  سیاست خارجی که معنا این به. کند اتخاذ  و کلـی  طـور  بـه  هخاورمیان
 گرفته قرار سفید کاخ رویکرد تأثیر تحت شدت به خاص طور به فلسطین مسئلۀ

 اسـرائیل  نیز لبنان و اهللا حزب با اسرائیل هاي جنگ قبال در مصر گیري موضع. بود
 روزه 33 جنـگ  آغـاز  بـا  مثال براي. دهد می نشان را موضوع این خوبی به غزه با

 مصـر . شـد  تـر  نزدیـک  اسـرائیل  به کرد اتخاذ که موضعی با نوعی به لبنان، مصر
ه حزب  22 جنـگ  در مصـر  نقش مورد در. نمود معرفی شروع جنگ مسئول را اللّ
 ویکی از جدیدي اسناد بود، نامیده سرب گداخته عملیات را آن اسرائیل که روزه

 مصـر  و فتح جنبش با ایـن جنگ در اسـرائیل دهد می نشان که شده منتشر لیکس
 در کنفـرانس  همچنـین  )54: 1391خـانی،  (احمدي و بیـداهللا  است بوده هماهنگ
 از اولمـرت،  دولـت  و ، امریکـا 2008 ژانویـه  در منطقه از بوش دیدار و آناپولیس

 و انهـدام  تــا  اســرائیل  بـا  را خـود  اطالعـاتی  و امـنیتی همکاري خواستند مصر
 جریـان  ایـن  در مصـر . دهـد  ادامه حماس رهبري به فلسطین در مقاومت نابودي

 و اسـرائیل . شـد  واشـینگتن  سـوي  از مـالی  و سیاسـی  فشارهاي متحمل تحمیلی
 قضـیۀ  مصـر در  مداخلۀ رویکرد داشتند تالش گوناگون فشارهاي اعمال با امریکا

 راه این در و کنند تنظیم اسرائیل سیاسی و امنیتی يها یتاولو سـود به را فلسطین
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  .)(Odonnel,2008: 30 نکردند فروگذار هیچ امري از
 کـه  جنبشـی ( المسلمین اخوان رهبري به گرایان اسالم رسیدن قدرت به از پس
 امنیتی هاي نگرانی) است بوده اسرائیل مقابل در فلسطین حامیان حقوق از همواره
 امریکـا  که بود اساس این بر. شد جدي اسرائیل و مسئلۀ فلسطین قبال در امریکا
 هـاي  کمـک  اسـرائیل،  با مصر صلح فقنامهخوردن توا برهم صورت در کرد تهدید

  ).1390(تقوي،  نمود خواهد قطع مصر به را خود مالی
 بـه . کرد اتخاذ رفت  می انتظار که آنچه از تر میانه موضعی مرسی اساس، این بر

 پایبندي از فلسطینیان، حقوق از حمایت و اسرائیل از انتقاد که ضمن صورت این
 گـوي و گفـت  در وي مثـال  براي. آورد میان به دیوید سخن کمپ معاهدة به خود
 بـه  کشـورش  دينـ پایب بـر  تأکید با 1392 خرداد در مصر االهرام روزنامۀ با خود

 بزرگ مصر کشوري: گفت »اسرائیل) رژیم( با صلح توافقنامه و اي منطقه ساختار«
 اجـازه  و کنیم می رصد را وضعیت ما اما گذارد؛ می احترام ها هتوافقنام به که است
  .گیرد انجام صورت هر به توافقنامه این از تعدي یا تخطی گونه هیچ که دهیم نمی

 ایـاالت  هـاي  نگرانـی  مرسـی،  محمـد  احتیاط با توأم خارجی سیاست اگرچه
 گـراي  اسـالم  ماهیـت  امـا  بـود،  کـرده  طـرف  بـر  حدودي تا را اسرائیل و متحده

 بازگشت اساس این رب. بود کرده را محتاط آنها همواره المسلمین اخوان حکومت
 هـاي  نگرانی رفع در بهترین اتفاق توانست می حکومت رأس به نظامیان حکومت

 مصـر  ي اقتصـادي هـا  هخواست تأمین در المسلمین اخوان ناتوانی. باشد آنها امنیتی
از  که( نظامیان بازگشت زمینه و شده کار به دست اسرائیل و امریکا تا شد عاملی

  .نمایند فراهم را) اند بوده اسرائیل حامیان
 از قبـل  روز سـه  السیسـی  عبـدالفتاح  کـه  است موضوع این بیانگر شده فاش اسناد

 از مرسـی  محمـد  خلـع  بـراي  خـود  هـاي  تـالش  از را اسـرائیل  کودتاي مصـر،  وقوع
 را حمـاس  جنـبش  کـه  بود خواسته اسرائیل از و باخبرکرده کشورش جمهوري ریاست

 همـه  که داد تضمین او به صهیونیستی رژیم ود کهب آن از بعد. باشد داشته نظارت تحت
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 کـه  کـرد  توصـیه  السیسـی  بـه  نیز و اسرائیل دارد قرار شدید نظارت تحت غزه در چیز
 از قبـل  روز چنـد  درسـت  مصـر  ارتش که بود اساس همین بر. کند تخریب را ها تونل
 حکومـت  کنار رفتن با .کرد غزه هاي تونل تخریب به شروع مصر، نظامی کودتاي وقوع

بـه   اسـرائیل  و فلسـطین  بـه  نسـبت  مصـر  خارجی سیاست دیگر بار مصر اسالمگرایان
 در مصـر  خارجی سیاست دیگر بار یک که اي گونه به. بازگشت انقالب از پیش مرحلۀ

 )158: 1396. (فالحت پیشه، سوري، شد متمایل اسرائیل با راستاي صلح

هـا بـه    ا، عمده وابسـتگی آن ي امریکها عالوه بر وابستگی اقتصادي مصر به کمک
که مصر در حـوزه   طوري باشد؛ به  می فارس، خصوصاً عربستان کشورهاي حوزه خلیج

هزار نفر کارگر و متخصـص دارد کـه مشـغول     600میلیون و  فارس حدود یک خلیج
شـود، ایـن    هـایی کـه از خـارج مـی     کار هستند. به همین علت نیاز اقتصادي و کمک

ي کشورهاي خارجی ها ستا سیاست خارجی آن تابعی از سیاکشور را ناگزیر کرده ت
  باشد.  می باشد که عمده آنها عربستان، آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی

هاي اخیر در مصر نیز شرایط زندگی در ایـن کشـور را بـدتر از     تحوالت سال
ـ     ترافیک گذشته کرده است. ، کمبـود  هـا  ههاي بسیار سنگین، تـل انبـار شـدن زبال

افزایش بیکاري و افـزایش میـزان جـرم و جنایـت همگـی بـه افـزایش        سوخت، 
نارضایتی و سرخوردگی مردم مصر کمک کرده اسـت. بنـابراین حکومـت مصـر     

ها، دست بـه دامـن آمریکـا و برخـی از      ندارد تا براي گذار از این بحراناي  چاره
یکـا،  ي آمرهـا  یتو حما ها کشورهاي عربی شود. این کشور به دلیل نیاز به کمک

ي خود را هماهنگ با واشنگتن اتخاذ کنـد و یـا   ها ستهمواره تالش کرده تا سیا
ایـن عامـل در    حداقل سیاستی مغایر با منافع این کشور در منطقه در پیش نگیرد.

ي سیاسی، امنیتی و نظامی بـر سیاسـت مصـر در    ها هابعاد مختلف به ویژه در زمین
 گذار بوده است.تأثیرقبال فلسطین 

ویـژه   بر این روابط قاهره با کشورهاي عربی حاشـیه خلـیج فـارس بـه    عالوه 
ات اقتصـادي بـر تحـوالت    تأثیرعربستان سعودي، کویت و امارات متحده عربی، 
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داخلی مصر دارد. مصر در برهه کنونی به سبب کاهش درآمـدهاي گردشـگري و   
فتاح عبـدال «گذاري خارجی به پول و سرمایه عربسـتان نیـاز دارد. دولـت     سرمایه

ي اقتصادي و مالی رو بـه رو اسـت و بـراي بهبـود شـرایط      ها با بحران» السیسی
هـاي مـالی و    نبهاي عربستان دوختـه اسـت. کمـک   گرا  کشورش چشم به هدایاي

 اقتصادي این کشورها و درآمدهاي ارزي کارگران مصري که در این کشورها کار
ـ         می ن میـان، مواضـع   کننـد، نقـش مهمـی در چرخـه اقتصـادي مصـر دارد. در ای
بـه اشـکال مختلـف روي     هاي منطقه خلیج فـارس در قبـال فلسـطین    نشین شیخ

   ).99: 1387(انوشه،  گذار بوده استتأثیرسیاست فلسطینی قاهره 
گـراي مرسـی در مصـر،     از زمان کودتـاي سیسـی و برانـدازي دولـت اسـالم     

یلیارد دالر م 20عربستان سعودي به همراه امارات متحده عربی و کویت، بیش از 
نکته جالب این جاست  ).Trager,2016( اند دهکمک مالی در اختیار سیسی قرار دا

 هللامصـر، امیـر عبـدا    جمهور رئیسدقیقه پس از اعالم سیسی به عنوان  15که تنها 
بـا هـدف   » دوسـتان مصـر  «پادشاه سابق عربستان، خواستار برگـزاري کنفـرانس   

ي مورد نیاز مصر گردیـد. سـفر   ها یتاحم تأمینهاي مالی براي  آوري کمک جمع
عربستان اي  به مصر، نمایانگر قرار داشتن مصر در مرکز سیاست منطقه هللامیر عبدا

در مقابله با تفوق و برتري ایران در خاورمیانه و نیز تـالش در راسـتاي برقـراري    
ی با جمهـوري اسـالمی ایـران، بـه عنـوان پیشـگام محـور        یتوازن قوا در رویارو

  ).1392(مشرق نیوز،  قدرتمند منطقه، بود» شیعه«و کشور  مقاومت
کند و باعـث شـده     می حدودي متفاوت از سودان آنچه که وضعیت مصر را تا

ي عربستان در منطقه نشود، جایگاه این کشور ها ستمصر تبدیل به تابع مطلق سیا
ه در میان کشورهاي عربی و فراتر از آن جهان اسالم است. مصر کشوري است ک

از تمدنی غنی و چندین هزارساله برخـوردار اسـت و در دوره اسـالمی و تـاریخ     
معاصر نیز یکی از کشورهاي مهم در جهـان عـرب و فراتـر از آن جهـان اسـالم      

تـرین   شود. این کشور از منظر سیاسی و فرهنگی نیـز یکـی از مهـم     می محسوب



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
بیستم

، شماره 
پ، 1

اپی
 ی

77
، بهار 

1398
  

   
 

 

 102  

ان مصـري بـه   کشورها در جهان عرب و خاورمیانه است و بسـیاري از شـهروند  
تـرین   اند و دانشگاه االزهر مهـم  اي رسیده المللی و منطقه هاي بین ریاست سازمان

 ).1393زاده، (هانی مرکز مذهبی جهان اسالم در این کشور قرار دارد

 ی ایـن کشـور الـزام   المللـ  بـین و اي  این جایگاه مصر و آنچه که پرسـتیژ منطقـه  
ي عربسـتان و آمریکـا در   هـا  سـت سیاکند، باعث شده تا مصر ضمن همراهی با   می

ي عربسـتان در منطقـه نیـز در پـیش     هـا  ستیی مغایر با سیاها ستمنطقه، بعضا سیا
گیرد. عدم همراهی مصر در سوریه با عربستان و مخالفـت بـا تروریسـتی خوانـدن     

اهللا لبنان و... در ایـن چـارچوب قابـل ارزیـابی اسـت. از سـوي دیگـر هنـر          حزب
صر دارند، باعث شده تا این کشـور بـا اسـتفاده از تحـوالت     بازیگري که حاکمان م
ي هـا  نیازهاي مالی و جذب کمک تأمیناز آنها در  ي بازي،ها منطقه به عنوان کارت

مالی از عربستان و کشورهاي عربی بهره ببرد. لذا به همین دلیل شاهد ایـن هسـتیم   
  هی به میخ.زند و گا  می که در تحوالت منطقه، مصر اصطالحا گاهی به نعل

  
  الجزایر  

باشد کـه بـه دلیـل      می کشورهاي شمال آفریقا ترین  مهمالجزایر نیز یکی دیگر از 
استقالل نسبی اقتصادي و عدم وابستگی به دالرهاي نفتـی عربسـتان، تـا حـدود     

عربسـتان در پـیش   اي  ي منطقـه هـا  ستزیادي توانسته سیاست مستقلی را از سیا
باشـد،    مـی  نفـت و عضـو اوپـک    کننده ورهاي تولیدگیرد. الجزایر که یکی از کش

هاي عربستان براي همراه ساختن این کشور در ائتالف علیه یمـن و   رغم تالش به
مستقلی از عربستان و به نفع محور مقاومت اتخـاذ   نسبتاًسوریه، همواره سیاست 

نموده است. مخالف با برکناري بشار اسد در سوریه، عدم همراهـی عربسـتان در   
اهللا لبنـان و حمایـت از پرونـده     حران یمن، مخالفت با تروریستی خواندن حزبب

هـاي اخیـر بـوده     ي مهمی از مواضع این کشور طی سالها ایران بخشي ها سته
 ).1395 (دیپلماسی ایرانی، است
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  لیبی  
(سودان، مصر و تونس)، کشور لیبی و الجزایـر دو  ر الذک در مقابل کشورهاي فوق

یی هستند که به دلیـل درآمـدهاي نفتـی، وابسـتگی کمتـري بـه       نمونه از کشورها
اند لـذا از سیاسـت خـارجی     دالرهاي عربستان داشته کشورهاي خارجی از جمله

  . اند دهمستقلی نیز برخوردار بو نسبتاً
ي هـا  ستباشد که همواره مخالف سیا  می لیبی یکی از کشورهاي شمال آفریقا

قبل از انقـالب لیبـی و حضـور قـذافی      سئلهمعربستان در منطقه بوده است. این 
نسبت به سران کشورهاي  »خنازیر الخلیج«مشهود بود و قذافی از اصطالح  کامالً

کـرد. عـالوه بـر ایـن فرهنـگ ضـدیت بـا رژیـم           مـی  عربی حوزه خلیج استفاده
ي هـا  گیي مقاومت فلسطینی از ویژها هصهیونیستی و تالش براي حمایت از گرو

در حال حاضر نیـز کـه لیبـی     )306: 1393(اکبري،  ن قذافی بوداین کشور در زما
تبدیل به یک کشـور ورشکسـته شـده اسـت امـا مـردم ایـن کشـور نگـاه ضـد           

و این فرهنگ از عمـق بـاالیی در ایـن کشـور      اند دهصهیونیستی خود را حفظ کر
  برخوردار است. 

ي هـا  هز گروا ها عالوه بر عمق نگاه ضد صهیونیستی در لیبی و حمایت لیبیایی
میلیـونی و درآمـد نفتـی بـاال،      6مقاومت فلسطینی، این کشور با جمعیت حـدود  

گـذار در جهـان اسـالم را دارد و در    تأثیرشدن به بازیگري ممتاز و  ویژگی تبدیل
ترین زمـان   در سریع تواند  می صورت بازگشت آرامش و ثبات به این کشور، لیبی

لیبی برخالف مصر، تـونس و سـودان، بـه    ممکن این نقش را بازي کند. در واقع 
زنی بـاالیی   دلیل درآمدهاي نفتی و عدم نیاز به دالرهاي عربستان، از قدرت چانه

گیـري   در جهـت  مسـئله عربی برخوردارد است و این ـ   در مقابل فشارهاي غربی
پذیري تأثیرو محور مقاومت و عدم  ها همستقل سیاست خارجی لیبی در قبال گرو

خواهد بود. اما با گذشـت نزدیـک بـه هشـت سـال از       مؤثرو غرب از عربستان 
تـر شـده و امنیـت و ثبـات      انقالب در این کشور، وضعیت آن روز به روز وخـیم 

تبدیل به گوهري نایاب در این کشور شده اسـت. بـدیهی اسـت کـه کشـورهاي      
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 پیمانان عربی آنها با آگاهی از این پتانسیل لیبـی، نفـع خـود و محـور     غربی و هم
  جو کنند. و سازش را در ادامه وضعیت آشوب و ناامنی در لیبی جست

  گیري نتیجه
با توجه به آنچه آمد، فقر نسبی اقتصادي در کشورهاي شمال آفریقا، باعث شـده،  
سیاست خارجی آنها به میزان قابل توجهی، تابعی از عوامـل اقتصـادي کـالن بـه     

یدئولوژیک بتوانـد بـه سیاسـت    شمار رود و بیش از آن که مسائل فرهنگی و یا ا
باشد که به سیاست خارجی سمت و   می جهت دهد، این شرایط اقتصادي خارجی

دهد. این ویژگی جدایی ناپذیر بسیاري از واحـدهاي پیرامـونی و وابسـته      می سو
در مجمـوع   مسـئله باشد. این   می ی از جمله کشورهاي شمال آفریقاالملل بیننظام 

رهاي اقتصادي و تابع بودن سیاست خارجی از متغیرهاي بدلیل نقش پررنگ متغی
با ثبـات را در یـک دوره   گیري  اقتصادي در کشورهاي توسعه نیافته، امکان جهت

 کند.   می سلب ها مشخص از سیاست خارجی آن

رغـم عمیـق بـودن بسـترهاي حمایـت از مقاومـت در میـان         براین اساس، بـه 
سیاري از کشورهاي این منطقه در دفاع هاي شمال آفریقا و سوابق درخشان ب ملت

و  هـا  و حمایت از مقاومت، وابستگی و نیاز بسـیاري از ایـن کشـورها بـه کمـک     
ي خارجی براي سر و سامان دادن به وضـعیت بغـرنج اقتصـادي    ها گذاري سرمایه

 ویژه بهداخلی، باعث شده تا سیاست خارجی این کشورها در تحوالت مهم منطقه 
اي  ي غـرب و متحـدین منطقـه   ها ستمقاومت، تابعی از سیا حمایت از مسئلهدر 

آنها باشد. لذا در تغییر سیاست خارجی سودان نسبت به محور مقاومـت اگرچـه   
ي متعددي دخیل بوده است و این مقاله منکر آنها نیست، اما اقتصاد نقش ها مؤلفه
نیـز بـا   کنندگی در این تغییر را داشته است. کشورهایی مثل مصر و تـونس   تعیین

شدت و ضعف متفاوت، دچـار مشـکالت اقتصـادي در جوامـع خـود هسـتند و       
رغم تضادهایی که با عربستان و کشورهاي مرتجـع   ي این کشورها، بهها حکومت

ي مـالی ایـن کشـورها،    هـا  عربی حوزه خلیج فارس دارند اما براي جذب کمـک 
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تحـوالت   ي عربسـتان در برخـی از  هـا  سـت برخی مواقع ناچار از همراهی با سیا
، مواضـع مسـتقلی از   اند ده. البته این کشورها تا حد امکان تالش کراند دهمنطقه بو

  زنی آنها کاسته است.  عربستان داشته باشند اما مشکالت اقتصادي از قدرت چانه
در میان کشورهاي شمال آفریقا، لیبی (دوران قذافی) و الجزایر نیز مانند سـایر  

ي مقاومـت فلسـطینی و محـور مقاومـت     ها هن گروکشورهاي این منطقه از حامیا
ي هـا  . اما به دلیل درآمدهاي نفتی در این کشورها و عـدم نیـاز بـه کمـک    اند دهبو

مقولـه اقتصـاد قـرار گرفتـه و      تـأثیر عربستان، سیاست خارجی آنها کمتر تحـت  
ي مقاومت فلسطینی و محـور مقاومـت، اگـر    ها هحداقل در مسائل مربوط به گرو

ي سیاسی و دیپلماتیک خود را از ها یتاما حما اند دهنی کار، عمل نکرچه در پیشا
 تـأثیر ي مقاومت و کشورهاي محور مقاومت داشـته انـد و کمتـر تحـت     ها هگرو

  اند.  فشارهاي عربستان قرار گرفته
 مسـئله که بین سیاست خارجی ایـن کشـورها در   اي  بنابراین بر اساس مقایسه

نقش برجسته متغیرهاي اقتصادي در شکل دهی حمایت از مقاومت انجام گرفت، 
به سیاست خارجی در ارتباط با بیشتر و یا شاید همـه کشـورهاي شـمال آفریقـا     

باشد و به میزانی که این کشورها از استقالل نسبی در حوزه اقتصاد   می قابل تطبیق
ا اند سیاست مسـتقلی ر  برخوردارند و نیازمندي کمتري به عربستان دارند، توانسته

بـین  اي  هـاي منطقـه   در تحوالت منطقه در پیش گیرند و این سیاسـت در رقابـت  
به عنوان محور سازش،  کشور محور مقاومت و عربستان ترین  مهمایران به عنوان 

  شود.  می به نفع جمهوري اسالمی و محور مقاومت ارزیابی
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