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  05/11/1397تاریخ پذیرش نهایی:                      15/10/1397تاریخ دریافت: 

  
  چکیده
بوده اسـت. حمایـت از ایـن     1948جهان اسالم از سال  ترین مسئله فلسطین همواره اساسی مسئله
است. اما طی  شده می همواره مهمترین بخش از سیاست خارجی کشورهاي اسالمی را شامل مسئله

به حاشیه رفته و حمایت از مقاومت فلسطین از اولویت اول بسیاري از  مسئلهچند دهه گذشته این 
  کشورهاي جهان اسالم خارج شده است. 
برآیند متغیرهایی در داخل و خارج از مرزهاي  الملل بینسیاست خارجی هر کشوري در نظام 

عمـق فرهنـگ    نیز این مهم قابل انطباق است. یقاآفرباشد. در مورد کشورهاي شمال  می آن کشور
ریشه دار بودن فرهنگ مقاومت برخواسـته  و  آفریقاضد ضهیونیستی در میان جوامع مسلمان شمال 

ي مقاومـت یکـی از   هـا  گـروه فلسـطین و   مسـئله باعث شده توجه به  از مبارزات ضد استعماري،
 مسـئله بـه رغـم اهمیـت     رها باشـد. و سیاست خارجی این کشو ي این جوامعها ویژگیمهمترین 

ات اساسی بر تأثیرها  لفهؤم برخی ،آفریقاحمایت از مقاومت در سیاست خارجی کشورهاي شمال 
  سیاست خارجی این کشورها داشته و آنها را از این مسیر دور نموده است. 

بخشی  (به عنوان آفریقاواگرایی کشورهاي شمال هاي  مؤلفهاصلی این است که  سؤالبنابراین 
اصلی، هدف  سؤالباشند؟ با توجه به  می از جهان اسالم) نسبت به حمایت از مقاومت فلسطین چه

 حمایـت از فلسـطین   مسـئله از  آفریقـا این نوشتار نیز بررسی عوامل واگرایی کشـورهاي شـمال   
رغم عمیق بودن فرهنگ ضد صهیونیستی و حمایـت از   به دهد می نشان پژوهشهاي  افتهباشد. ی می
در این مقاله  گرفته است.این مقوله قرار  تأثیر، تحت آفریقاي شمال کشورها ي مقاومت درها روهگ

از منـابع  گیـري   بهـره  واي  تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانـه ـ  شود با روش توصیفی می تالش
  پاسخ داده شود.این مقاله  سؤال، الکترونیکی

  
   کلیدي واژگان
  ، واگراییمؤلفهفلسطین، ، مقاومت، آفریقاشمال 

                                                                                                                                         
 سازان نور  و مسئول منطقه شهید مطهري مؤسسه مطالعات اندیشه الملل  نیروابط ب يادکتر. 1

  29ـ 58؛ صفحات 1397زمستان  ،76، پیاپی 4، شماره نوزدهمفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 
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  مقدمه
 شامل کشورهاي مصر، لیبی، تونس، مغرب ، الجزایر، موریتانی و تـا  آفریقاشمال 

قصـد   شود. با توجه به گسـتردگی مطالـب، ایـن مقالـه الزامـاً      می حدودي سودان
بررسی وضعیت حمایت از مقاومت فلسطین را در همه کشورهاي فوق نـدارد و  

در کشـورهایی مثـل الجزایـر، لیبـی، تـونس و       عمدتاًه مقال مسئلهشود  می تالش
    سودان بررسی شود.
. انـد  دههمواره از چند منظر زیر مهم و قابل توجـه بـو   آفریقاکشورهاي شمال 

از دو جریان فکـري   متأثرباشد. این کشورها همواره  می اولین منظر حوزه تمدنی
که حوزه تمدنی خاص خود  اند دهاسالمی و غربی بوده و در این میان موفق گردی

را خلق نمایند. به عبارت دیگر این کشورها تقـاطع برخـورد افکـار نـو غربـی و      
. البته گفتنی است که تمدن این ناحیه قدمت طـوالنی  اند دهاسالمی بوهاي  اندیشه

اشاره کـرد کـه بـراي سـالیان      توان می داشته است که از آن نمونه به تمدن کارتاژ
 شده است. می براي امپراطوري قدرتمند رم محسوب سال به عنوان چالشی

 آفریقاو مبازرات استعماري است. شمال طلبی  ویژگی دوم این منطقه استقالل
بوده اسـت. از جملـه    بخش آزاديهماره مهد و کانون جریانات ضد استعماري و 

 به قیام معروف عمر مختار در لیبی، انقالب الجزایر و سـایر  توان می این جریانات
ضد استعماري اشاره کرد. عمده این جریانـات بـا اتکـاء بـه خـود و      هاي  نهضت

استقالل خـود را  اند  بدون هر گونه حمایت خارجی طی مبارزات طوالنی توانسته
اغلب با ماهیت اسالمی همراه بـوده اسـت کـه آن را    ها  به دست آوردند. این قیام

به عنوان نمونـه قیـام مـردم     سازد می نسبت به سایر جریانات آزادي خواه متمایز
بـوده اسـت کـه بـه     ها  از این قیاماي  الجزایر بر علیه استعمارگران فرانسوي نمونه

  انقالبی تبدیل شده است.هاي  الگویی اساسی براي سایر نهضت
برجسـته  ي ها ویژگیرو در سایه مداراي مذهبی و تساهل از دیگر  اسالم میانه

ه مردم این منطقه به دلیل رشد تصوف در قاره باشد. روحی می ي این منطقهها ملت
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از نوعی الگوي مـداري مـذهبی بـوده اسـت بـه       متأثرسیاه و سایر موارد همواره 
صورتی که از تشتت قومیتی و عقیدتی حاکم در کشورهاي خاورمیانه که مسـائل  

  شود.  نمی را در بر داشته است اینجا اثري یافتاي  طائفه
ضدیت با رژیم صهیونیسـتی دیگـر خصوصـیت     فلسطین و مسئله حمایت از

 آفریقـا ست. با تشکیل رژیم صهیونیستی، منطقه شمال آفریقاي شمال ها ملتبارز 
سختی را هاي  مخالفت با تشکیل این رژیم بود و حتی واکنشهاي  از جمله کانون

شـایانی را بـه نهضـت    هـاي   نسبت به تشکیل این رژیم داشته و در مقابل کمـک 
 ویـژه  بـه حمایـت از محـور مقاومـت     مسـئله ن ارائه کرده اسـت.  مقاومت فلسطی

مقاومت فلسـطینی و ضـدیت بـا رژیـم صهیونیسـتی همـواره یکـی از        هاي  گروه
مسائل مورد توجه در میـان جوامـع ایـن کشـورها بـوده اسـت. لـذا        ترین  اساسی

ي هـا  حمایـت سیاسی و دیپلماتیک هاي  بسیاري از این کشورها نه تنها در عرصه
بلکه به صورت عملی نیـز برخـی مقـاطع    اند  ي مقاومت داشتهها گروها از خود ر

  . اند دهي مقاومت فلسطینی در کشورهاي خود بوها گروهپذیراي 
با این حال برخی از عوامل باعث شده تا حمایـت ایـن کشـورها از مقاومـت     

ین شود تا ا می فلسطین همانند گذشته نباشد و به حاشیه رود. در این مقاله تالش
ابتـدا وضـعیت گذشـته و     مسـئله براي تبیین این  عوامل مورد بررسی قرار گیرند.

شود و در ادامـه بـه    می حال این کشورها در حمایت از مقاومت فلسطین بررسی
  شود. می بررسی این عوامل واگرایی پرداخته

  
  آفریقا. وضعیت شناسی حمایت از مقاومت فلسطین در شمال 1

همواره یکی از کشورهایی بوده است که  ، الجزایرآفریقادر میان کشورهاي شمال 
مقاومت فلسطین اعمـال   ویژه بهمقاومت  مسئلهحمایت خود را در تمام مقاطع از 

کرده است. این کشور هم در سطوح رسمی و هم در سـطوح اجتمـاعی همـوراه    
ي سیاسـی،  ها ویژگیموضعی در حمایت از مقاومت در منطقه اتخاذ نموده است. 

هـاي   ماعی، اقتصادي و... موجود در این کشور باعـث شـده تـا الجزایـر گـام     اجت
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ي خود در جهت حمایت از محور مقاومت بردارد. الجزایـر  ها سیاستاساسی در 
که خود داشته است از زمانی که به استقالل رسیده است یکی اي  به واسطه تجربه

صهیونیستی بوده اسـت   از حامیان اصلی فلسطینیان و مقاومت آنها در مقابل رژیم
 70بخش فلسطین و جنبش فتح در دهه  و در حد خود از مبارزات سازمان آزادي

  .   میالدي حمایت کرده است 80و 
الجزایر از زمانی که جنبش فتح تشـکیل شـد بـه آمـوزش نیروهـاي سـازمان       

نظامی و تسلیحاتی خـود را  هاي  فلسطین (ساف) کمک کرد و کمک بخش آزادي
یی کـه در فاصـله زمـانی    ها مان ارائه نمود؛ همچنانکه در جریان جنگبه این ساز

بین اعراب و رژیم صهیونیستی درجریان بود، ارتش الجزایـر نیـز    1973تا  1967
هـواري  «الجزایـر همچنـین در دوران    ).2017(ایسـر،  شرکت کردها  در این جنگ

به ها  ه صهیونیستنیروهاي داوطلبی را به لبنان اعزام کرد تا پس از حمل» بومدین
  فلسطین بجنگند.  بخش آزادي) در کنار سازمان 1982لبنان (

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

ذر زمـان بـه   کـرد و در گـ   تأسـیس کرد و سفارت دائمی فلسطین را در الجزیـره  
  حمایت خود از فلسطینیان و آرمان آنها ادامه داده است. 

دهد که مردم این کشور در  می نگاهی به تحوالت جاري در صحنه الجزایر نشان
محـور مقاومـت در    مسائل مرتبط با قضیه فلسطین و به طور کلی مسائل مربوط به
دهنـد. البتـه    می شانمقابل رژیم صهیونیستی، موضع حمایتی قابل توجهی از خود ن

این حمایت مردمی باعث شده است تا دولت الجزایر هم به دنبال تقابـل بـا افکـار    
عمومی و مردم خود نباشد و در موارد متعددي نشـان داده اسـت کـه بـه موضـوع      

  ).  2016 (روسیا الیوم، دهد می مقاومت اهمیتهاي  مقاومت و حمایت از گروه
 بـا  انگیـزي  زیـاد و اعجـاب   بسیار همدردي الجزایر مردم اجتماعی، عرصه در
 منتشـر  »دوحـه « یـا  پیـو  مؤسسـه  کـه  هایی نظرسنجی براساس دارند. فلسطین مردم
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در . )1395 (نکویی، دارند فلسطین مردم با را همراهی بیشترین الجزایر مردم اند، کرده
 فوتبـال المپیـک الجزایـر و   هـاي   بین تـیم اي  مسابقه فوتبال دوستانه 2016فوریه 

هزار الجزایـري   70الجزیره برگزار شد که حدود » ژوئیه 5«فلسطین در ورزشگاه 
از آن استقبال کردند تا نشان دهند که به موضوع فلسطین و حمایـت از مقاومـت   

دهند، موضوع حمایت از فلسطینیان زمانی خـود را نشـان داد    می مردم آن اهمیت
عیت حاضر در ورزشگاه یـک  که تیم فوتبال فلسطین یک گل به ثمر رساند و جم

واقـع ایـن مسـابقه فوتبـال      ). در2016 (الیوم السـابع،  صدا این تیم را تشویق کردند
براي تظاهرات ضد اسرائیلی و حمایت از آرمان فلسـطین تبـدیل   اي  دوستانه به بهانه

  ).  2016 (الخبر، عربی داشتهاي  هم در بین رسانهاي  شد و بازتاب گسترده
م الجزایر از قضیه فلسطین از این جهت مورد توجه قـرار  موضوع حمایت مرد

هـا در تمـام کشـورهایی کـه مقـیم هسـتند حتـی از خـود          گیرد که الجزایـري  می
مقاومـت فلسـطین و آرمـان      فلسطینیان نیز توجه بیشتري بـه موضـوع فلسـطین،   

 هاي متعددي را نیز براي این منظور سـازماندهی  دهند و فعالیت می فلسطین نشان
 بیـان  را »ظالما او مظلوما فلسطین؛ مع نحن« معروف جمله الجزایري کنند. هر می
 فلسـطین  مسـئله  از خیر، ما یا است مظلوم فلسطین نداریم کاري ما یعنی کند؛ می
در واقع افکار عمومی الجزایر بدون اینکه تـوجهی   ).1395 (نکویی، کشیم نمی کنار

نسـبت بـه     وري از ناحیه آن دریافت کند،به نظام سیاسی داشته باشد و یا اینکه دست
کند. با اینکه الجزایـر   می گیري قضیه فلسطین و مقاومت در مقابل اشغالگري موضع

باشـد امـا ایـن     مـی  یکی از کشورهایی است که همچنان پایبند به مقاومت فلسطین
 قبل الجزایـر از فلسـطین  هاي  دههي ها حمایتحمایت به هیچ وجه قابل مقایسه با 

  سیاسی محدود شده است.ي ها حمایتبه  عمدتاً ها حمایتباشد و این  نمی
یی است که حمایـت از مقاومـت فلسـطین از    آفریقاسودان دیگر کشور شمال 

مقامات این کشور طی سه دهه گذشته بوده اسـت. ایـن   ي ها سیاستترین  اساسی
 اعراب و اسـرائیل بـراي   1967از جمله کشورهاي شرکت کننده در جنگ  کشور
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سودان  هرچند .فلسطینی بودهاي  شکست اسرائیل و جلوگیري از اشغال سرزمین
آمده بود، به عنوان  روي کار 1969در دوران سرهنگ نمیري که با کودتا در سال 

در دوران  ،پـس از دوران نمیـري   ، اماحامی قرارداد کمپ دیوید خود را نشان داد
میرغنـی و نخسـت    حمـد کودتاي یک ساله سوار الـذهب و پـس از آن دولـت ا   

 عنـوان  بـه  سودان البشیر، عمر ژنرال گیري وزیري صادق المهدي و سپس قدرت
  .پرداخت نقش ایفاي به فلسطین آرمان مدافع

مواضع سیاست خارجی سودان در قبال مسئله فلسطین در دوران ترین  برجسته
بی در یابد. فاصله گرفتن سودان از متحدان سنتی غر می حکومت عمرالبشیر نمود

این زمان آغاز شد و بسیاري از کشورهاي عربی از جمله مصر، لیبی، عربسـتان و  
درنگ حکومت نظامیان را به عنوان دولت مشـروع سـودان بـه     جمهوري یمن بی
  رسمیت شناختند. 

طور طبیعی نخستین نمودش در  هفاصله گرفتن سودان از متحدان سنتی غربی ب
ــم  ــط ســودان و رژی ــه در رواب صهیونیســتی آشــکار شــد. عمرالبشــیر،   خاورمیان

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

 المسـلمین  اخـوان دوم و سوم دولتش با همکاري و حمایت حسن الترابـی رهبـر   
هـاي   یی با دعوت از رهبـران جنـبش  ها ه برگزاري سلسله کنفرانسسودان اقدام ب

 نمود می از جمله حماس و جنبش جهاد اسالمی و مقاومت لبنان جهادي فلسطین
)Sudan - Foreign Relations, 2014.(  در سند معرفی سیاست خارجی سودان که در

اهداف وب سایت وزارت خارجه جمهوري سودان منتشر شده، در کنار توجه به 
شده است که سـودان   تأکیدو چشم انداز سیاست خارجی سودان به این موضوع 

حـل ایـن مسـائل تنهـا در      و کنـد  می قاطعانه از حل مسائل جهان عرب حمایت
چارچوب حل مسئله فلسطین صورت خواهد گرفت. همچنین در ادامه این سـند  

رعهده داشته است که سودان ریاست اتحادیه عرب را باي  در دوره بود گفته شده
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جهت حل مسائل داخلی کشورهاي عربی از جمله اختالفات  فعالی در صورت  به
  فلسطینی و همچنین لبنانی تالش داشته است. هاي  گروه

البشـیر در سـودان بـا جنـبش      در دورانپیوند سیاسـی  ترین  مهمترین و عمده
 حال تنهـا بـر  مقاومت اسالمی حماس در نوار غزه بوده است. این پیوند در عین 

حماس نسبت به مسئله فلسـطین و مقاومـت   هاي  گیري اساس رویکردها و جهت
نبوده که البشیر خود را بدان نزدیک کرده، بلکه آن چه نزدیکـی و اتحـاد دولـت    

و احـزاب فلسـطینی رقـم    ها  البشیر را با جنبش حماس در مقایسه با دیگر جنبش
نیـز  ت اخوانی مشترك هر دو طرف زده فراتر از مواضع سیاسی، ریشه در گرایشا

داشته است. حرکت مقاومت اسالمی فلسطین، حماس به عنـوان حـزب سیاسـی    
در فلسطین و حزب کنگره ملی، حزب مسلط سودان به رهبـري   المسلمین اخوان
 در سـودان شـناخته   المسـلمین  اخـوان جمهور عمرالبشیر، نماینـده سـازمان    رئیس
    ).Muslih, 2017:33( شود می

ه در بعد داخلی، همواره مخالفت با رژیم صهیونیستی و عدم به رسمیت اگرچ
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
بـی، امریکـا و اروپـا    اي براي کاهش تنش بین خود و کشورهاي عر قابل مالحظه

ما در رونـد  «انجام دهند، از جمله درباره فلسطین. عمر البشیر به صراحت گفت: 
صلح خاورمیانه و در موضوع فلسطین، خارج از چـارچوب تصـمیمات اتحادیـه    

  ). 1395(عمویی، .» عرب عمل نخواهیم کرد
یـري  گ فاصله، عالوه بر این بر اساس اسنادي که ویکیلیکس منتشر کرده است

بر اساس مـتن منتشـر شـده،    ي مقاومت فلسطینی مشهود است. ها گروهسودان از 
عربستان سعودي با اعالم حمایت کامل خود از سودان در نزاع مرزي این کشـور  

اقتصادي و سیاسی متعاقب ریاض به سودان را وعده داده و از هاي  با مصر، کمک
مربـوط بـه   ي هـا  یاسـت سخارطوم ضمانت هماهنگی کامل دربـاره   ،طرف مقابل
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). در 1394(ویکیلـیکس،   مقاومت فلسطینی را به عربسـتان داده اسـت  هاي  گروه
ي دولـت سـودان در حـوزه    هـا  سیاسـت و ها  گیري مجموع با توجه به این موضع

ي مقاومت فلسطینی نسبت به ها گروهعمرالبشیر در قبال در اواخر دوره خارجی، 
  شده است. دو دهه اول حکومت، کم رنگ تر از قبل

ست که از پیشنه درخشان حمایـت از  آفریقاتونس دیگر کشور واقع در شمال 
هـا در   کارانـه دولـت   مقاومت فلسطین برخوردار است. با وجود رویکرد محافظـه 

تونس نسبت به مسئله مقاومت در فلسطین، امـا افکـار عمـومی بسـیار فراتـر از      
سـازي و در واقـع    اديخـود را بارهـا علیـه هرگونـه عـ       گیـري  هـا، جهـت   دولت
  سازي روابط با اسرائیل نشان داده است.  عادي

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

شـکل  هایی که به فاصله اندکی پس از انقالب تـونس و مصـر    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 

ور همه فلسطینیان در سراسر دنبال انجام انتخابات سراسري در فلسطین با حضه ب
و در  کرد جهان بود. این کمپین هدف نهایی خود را آزادي کل فلسطین عنوان می

  1کند. محدودتري دنبال می صورت  بهحال حاضر فعالیت خود را 
میزبان مقر دائمـی   1990تا  1979هاي  اي در حدفاصل سال تونس که در دوره

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

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

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

http://www.caiaweb.org
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فلسـطین را برعهـده داشـت. ایـن      بخش آزاديسازمان  گراي تونس میزبانی غرب
تونس  جمهور رئیسداد مسئله فلسطین همواره مورد توجه هر دو   مسئله نشان می

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

حمـاس را   ویـژه  بـه ي مقاومـت و  هـا  گـروه گرمی روابط دولت تـونس را بـا   
به همـان دوره روي کارآمـدن النهضـه عنـوان کـرد و پـس از        توان میتاحدودي 

گیري حزب سکوالر نداي تونس به رهبري  شکست النهضه در انتخابات و قدرت
قائد سبسی، رویکرد دولت تونس نیـز بـه مسـئله فلسـطین بطـور طبیعـی دچـار        

نداي تونس،   کوالرتغییرات قابل توجهی شد. در واقع دولت با حاکمیت حزب س
 بخش آزاديمسئله فلسطین را بسیار پراگماتیک و با نزدیکی به گرایشات سازمان 

کند که در عمل به معناي به رسمیت شـناختن   فلسطین در کرانه باختري دنبال می
هاي نداي تونس  رژیم صهیونیستی است. هرچند دولت تونس به رهبري سکوالر

ي روابط تونس بـا رژیـم صهیونیسـتی مناسـب     تاکنون شرایط را براي عادي ساز
بیند، اما گرایش این حزب به عادي سازي روابط با اسرائیل و نادیده گـرفتن   نمی
ي مقاومت فلسطینی موضوعی طبیعی در رویکرد نداي تـونس بـه شـمار    ها گروه
    .(Trigui,2017) رود می

یـز، بایـد   در ارتباط با نگرش جامعه لیبی نسبت حمایت از مقاومت فلسطین ن
هـا   هـا بـه فلسـطینی    یی گفت از نظر اعتقادي و سیاسی در گذشته بسیاري از لیبیا

هـایی   اند. در حال حاضر در غـزه خـانواده   ها جنگیده کمک کرده و با صهیونیست
انـد و در   به آنجا مهاجرت کـرده  1973لیبیایی هستند و از  وجود دارند که اصالتاً

اي با آنها دارند. به عنوان مثال  اي و قبیله ط عشیرهآنجا ماندند و معتقدند یک ارتبا
االصل بود. لیبـی از زمـان تشـکیل ایـن رژیـم صهیونیسـتی،        فتحی شقاقی لیبیایی

بـراي   اي نتیجه یقذاف هسال 42 يادعاهاضدیت خود را با آن اعالم نمود. هرچند 
 احسـاس همـواره   وي يشـعارها براساس  ردمدر پی نداشت، اما م نیفلسط ملت
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  .هستند لیاسرائ و استعمار هیعلدر حال مبارزه  کردند یم
  
  از مقاومت فلسطین آفریقابر واگرایی کشورهاي شمال  مؤثرهاي  مؤلفه. 2

حمایت از مقاومـت   مسئلهاز  آفریقاعوامل متعددي در واگرایی کشورهاي شمال 
 کشـورها  قابل تطبیق در همـه  عمدتاًها  مؤلفهباشد. در این میان برخی از  می مؤثر
مشترك، عامل تشدیدکننده برخـی  هاي  مؤلفهدر کنار ها  مؤلفهباشد و برخی از  می

  از این کشورها در واگرایی حمایت از مقاومت فلسطین شده است.
  
  . ضعف اقتصادي1-2

از ضعف اقتصـادي آن شـده    متأثریکی از کشورهایی که حمایت آن از مقاومت، 
رویکرد سیاست خارجی سودان نسبت بـه  است سودان است. در بیان علل تغییر 

موجـود در  هـاي   ي مقاومت فلسطین، اگرچه تالش براي رهایی از بحرانها گروه
 تروریسـم دخیـل   از حمایـت  اتهـام  از این کشور از جمله بحـران دارفـور، فـرار   

باشند، با این حال عوامل اقتصادي به عنوان دالیل زیربنایی این موضوع حـائز   می
  ست. اهمیت بیشتري ا

باشد که دولـت را در   می ي سودان، چالش اقتصاديها چالشیکی از مهمترین 
ي بد آب و هوایی، پایین بـودن  ها ویژگیهاي داخلی، تنگنا قرار داده است. جنگ

ي نادرست اقتصادي از عمده ها سیاستکاالهاي تولیدي در بازار جهانی و  ارزش
تولید ناخالص داخلی سودان بعد  رود. می دالیل تنگدستی اقتصاد سودان به شمار

کاهش یافته است. نیـروي کـار ایـن کشـور      میلیارد دالر 58از جدائی جنوب، به 
درصـد از جمعیـت در سـن کـار ایـن       7/21هزار نفر است.  415هفت میلیون و 

 کشور بیکار هستند و بیش از چهـل درصـد از مـردم آن زیـر خـط فقـر هسـتند       
)factbook,2016و امکانات کشـاورزي نیـز سـودان در موقعیـت      ). از لحاظ منابع

  مساعدي به لحاظ اقلیمی قرار ندارد. 
ي شورشـی بـود، پـس از    ها گروهسال درگیر جنگ با  22از طرفی سودان که 
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درصد درامد نفتی خود را از دست داد و ایـن   75حدود  جداشدن جنوب سودان
جنوب سودان در سـال   بعد از جدایی ویژه بهفشار زیادي بر اقتصاد سودان  مسئله
بخشـی از   ). عالوه بر ایـن 2016 السودان، ینصح الدولی (البنک وارد آورد 2011

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

دو دهه گذشته سودان از جانـب آمریکـا و   بر مشکالت ساختاري در داخل، طی 
 پیمانان آن نیز تحت فشار و انزواي سیاسی و تحریم قرار داشته است.  هم

س آنهـا  أفشـار کشـورهاي عربـی و در ر    در کنار فشارهاي آمریکـا و غـرب،  
آمریکـا در  ي ها سیاستایران و نماینده پیشبرد اي  عربستان به عنوان رقیب منطقه

  یادي در تغییر رویکرد سودان در سیاست خارجی داشت. ز تأثیر جهان عرب،
اي اسـت کـه از نفـوذ فراوانـی در     عربستان سعودي از بـازیگران مهـم منطقـه    

 کشورهاي يها گذاري سرمایه یی برخوردار است. حجمآفریقابسیاري از کشورهاي 
 این در خارجی يها گذاري سرمایه% 50 از بیش سودان در فارس خلیج حوزه عربی

 خـود  بـه  را نخسـت  مقـام  دالر میلیارد11 با عربستان که دهد می تشکیل را شورک
 کـه  اسـت  ییهـا  بخـش  مهمتـرین  معـادن  و کشاورزي حوزه .است داده اختصاص
 ترین اصلی از یکی عربستان آن بر عالوه و اند دهکر گذاري سرمایه آن درها  سعودي

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

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

هایی را نیز در قالب مسـاعدت  ي سرمایهگذاري، عربستان سعودعالوه بر سرمایه
افزایـد؛  کند که از طریق آنها به نفوذ خود در این کشـور مـی  به سودان ارسال می
و نهادها و عناصـر   ها سازمانها باعث گسترش و تعمیق روابط زیرا این مساعدت

کننده و نهادهاي دولتی و غیردولتی کشور دریافت ها سازمانکشور کمک کننده با 
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 ي خــود خصوصــاًهــا ســازمانطــول ســالیان، از طریــق  شــود. عربســتان درمــی
هاي رسمی امدادرسـانی،  تالش  به عنوان یک کارگزار عمده 1سرخ سعودي صلیب

با بکارگیري مؤسسات و نهادهـاي فرهنگـی و عمرانـی آن کشـور، هماهنـگ بـا       
اي در سـودان   هاي محلی مـرتبط، از حضـور گسـترده   سفارت عربستان و آژانس

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

  هاي دینی و فرهنگی سازماندهی کنند.  در بخش ویژه به
کـه بـه رغـم مواضـع ضـد       مسـئله ها با آگهی از ایـن   عربستان و صهیونیست

هاي عملـی   ي مقاومت در کشور سودان، ظرفیتها گروهحمایت از صهیونیستی و 
پذیر است. لذا عربستان به نماینـدگی از   این کشور در این عرصه محدود و آسیب

هـاي   توانـد پایـه   بندي رسید که می غرب و کشورهاي مرتجع عربی، به این جمع
عیف ي مقاومت فلسطینی و جمهوري اسالمی بـا سـودان را تضـ   ها گروهارتباطی 

هـا روي   کند. عربستان با این نگاه، بدون ایجاد حساسیت با ورود بـه زیرسـاخت  
  گذار بود. تأثیررفتار داخلی و خارجی سودان 

از همان ابتدا عربستان تالش کرد از نقاط ضعف اقتصادي سودان استفاده کند؛ 
له هاي محدود از جم 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    دائمی دام

  سودان به تدریج به عربستان ایجاد شد. 
هـاي   کمک ویژه بهخارجی هاي  با توجه به وابستگی اقتصادي سودان به کمک

 مـارس  هـاي اخیـر در سـودان، در    فرهنگی این کشور طی سـال  عربستان و نفوذ
 درصـد  50 تـا  کرد قطع سودان با را خود بانکی تعامالت سعودي عربستان 2014

 ریـاض  اقدام این کارشناسان برخی. یابد کاهش راه این از سودان بانکی درآمد از

                                                                                                                                         
1. The Saudi Red Crescent 
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   .سازد دور ایران از را آن تا کردند تفسیر سودان علیه تنبیهی عنوان به را
با توجه به آنچه آمد ضعف ساختاري اقتصاد سـودان، وابسـتگی شـدید ایـن     

گذاري در این کشور  عربستان و سرمایه ویژه بهمالی خارجی هاي  اقتصاد به کمک
شرایط بحرانی را براي اقتصاد سودان رقـم   غرب علیه سودان،هاي  و فشار تحریم

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

خارجی از راس محور سـازش یعنـی عربسـتان نمـود.     هاي  متوجه دریافت کمک
مجموع این شرایط که همزمان با اعالم نیاز عربستان سـعودي بـه اعـزام نیـروي     

بـود، سـودان را ترغیـب بـه دریافـت       2015یـل  زمینی در تهاجم به یمن در آور
مالی از عربستان سعودي در ازاي اعزام نیرو به جبهه تهـاجم یـه یمـن    هاي  کمک
    )Guardian Africa network,2016( نمود

نزدیکی به عربستان سعودي به همان میزان که سـودان را از ایـران دور کـرد، بـه     
یم صهیونیستی و غرب را براي این کشـور  همان میزان نیز شرایط برقراري رابطه با رژ

که آمریکا شرط گسترش روابط بـا سـودان و برداشـتن کامـل      مهیا ساخته است. چرا
هاي سودان را شناسایی رژیم صهیونیستی از طرف سودان اعالم کـرده اسـت.    تحریم

  باشد.   می عربستان در این میان حلقه واسط بین سودان با رژیم صهیونیستی و آمریکا
سـازي رابطـه سـودان و رژیـم      این اساس اعالم غیررسـمی امکـان عـادي    بر

صهیونیستی از سوي برخی از مقامات سودانی، به همان میزان که نشان از تـالش  
از  متـأثر ي روابط خود با آمریکا دارد، به میزان بیشتري ها چالشسودان براي حل 

مـالی  هاي  ت کمکتالش دولت البشیر براي نزدیکی به عربستان سعودي و دریاف
  باشد.  می از این کشور

اقتصاد را در سیاست خـارجی سـایر کشـورهاي     مؤلفه تأثیرعالوه بر سودان، 
و  هـا  چالشمشاهده کرد. بدین معنا که کشورهایی که با  توان می هم آفریقاشمال 

اند، بـه   سایر کشورها مواجههاي  ضعف اقتصادي و وابستگی اقتصادشان به کمک
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زنـی   سیاست خارجی آنهـا از اسـتقالل دور بـوده و از قـدرت چانـه     همان میزان 
باشـند. در واقـع بـه میزانـی کـه       می مند کمتري در تعامالت با سایر کشورها بهره

کشــوري داراي منــابع درآمــدي و اســتقالل اقتصــادي باشــد، بــه همــان میــزان  
  را در سیاست خارجی خود در پیش خواهد گرفت. اي  مستقالنهي ها سیاست

 بـر  اقتصـادي  چالش و ضعف زیادي حدود تا که آفریقا شمال کشورهاي از کیی
مهمترین منـابع در آمـدي   . باشد می تونس بوده، مؤثر آن خارجی سیاستگیري  جهت

. ایـن  )Tunisia: Statistics,2015( باشـد  می خارجی گذاري سرمایهاین کشور توریسم و 
  دهد.   می جی را نشانموضوع میزان وابستگی این کشور به کشورهاي خار
در بخـش گردشـگري    ویـژه  بـه الزامات اقتصادي و نیاز به جذب منابع مـالی  

هاي تونس حتی پس از انقالب، متمایل بـه نادیـده انگاشـتن     شده تا دولت باعث
مواضع مقاومت و پذیرش تعامل هرچند غیر رسمی با رژیم صهیونیسـتی باشـند.   

لی متعددي ممکـن اسـت دخیـل باشـد، از     المل در این ارتباط دالیل سیاسی و بین
و در میان کشورهاي عربی،  آفریقااي، جایگاه تونس در  جمله ساختار فعلی منطقه

مسـئله   کارانه پدران استقالل تونس از جمله حبیب بورقیبه در برابـر  بنیاد محافظه
طلبـد.   هایی که هرکدام بررسی خاص خود را می فلسطین و.. سایر مسائل و زمینه

هـاي   کارانـه دولـت   تري این رویه محافظه تر و مشخص خیلی عینی صورت  بهاما 
هـاي اقتصـادي تـونس     بایسـت در زمینـه   تونس را نسبت به مسئله فلسـطین مـی  

گرایـان   که چـرا حکومـت در تـونس حتـی در زمـان اسـالم       جو کرد. اینو جست
ازهـاي  کاري در برابر مسئله فلسطین دارد، جز در چارچوب نی گرایش به محافظه

هـاي پـیش از    چه به دوري دولـت  اقتصادي تونس قابل تحلیل نیست. در واقع آن
انقالب و پس از انقالب در دولت نداي تونس به مسئله مقاومت در فلسطین شده 

  است، مسئله اقتصادي است. 
ي هـا  سیاسـت رهبران تونس هم در داخل و هـم در خـارج همیشـه در بعـد     

اند. در داخـل   خارجی است، تحت فشار بوده اقتصادي خود که همسو با سیاست
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گذاري و  اند تا بتوانند شرایط کشور را براي سرمایه رهبران تحت فشار قرار داشته
در غرب  ویژه بهایجاد اشتغال براي نسل جوان، مناسب نشان دهند و در خارج و 

گذاري در تونس مشروط به همراهی این کشور در مبارزه بـا   بطور معمول سرمایه
تروریسم عنوان شده است. این دو موضوع باعث شده تا رویکرد رهبران تـونس  

اي،  هـاي منطقـه   حتی در دوران حاکمیت النهضه پس از انقالب، نسبت به بحـران 
  کاري شدید باشد.  محور مقاومت و مسئله فلسطین همراه با محافظه

ث شد از شرایط اقتصادي تونس حتی باع متأثراز طرف دیگر همین فشارهاي 
رغـم   ترور محمد زواري در تونس در زمان دولت سـکوالر نـداي تـونس، علـی    

درخواست و اعتراضات مردمی گسـترده، امـا از جانـب دولـت سبسـی دنبـال و       
رسید با توجه به تروریستی خوانـدن حمـاس از جانـب     پیگیري نشود. به نظر می

اشـت کـه   اروپا و امریکا این نگرانی از جانب دولـت سـکوالر سبسـی وجـود د    
، تونس را از جانب غـرب مـتهم   2016پیگیري ترور محمدزواري در اواخر سال 

  به حمایت از تروریسم نماید.
(سودان و تـونس)، کشـور لیبـی و الجزایـر دو      الذکز در مقابل کشورهاي فوق

نمونه از کشورهایی هستند که به دلیـل درآمـدهاي نفتـی، وابسـتگی کمتـري بـه       
لـذا از سیاسـت خـارجی    اند  الرهاي عربستان داشتهد کشورهاي خارجی از جمله

  . اند دهمستقلی نیز برخوردار بو نسبتاً
در واقع لیبی برخالف مصر، تونس و سودان، به دلیل درآمدهاي نفتی و عـدم  

  زنــی بــاالیی در مقابــل فشــارهاي  نیــاز بــه دالرهــاي عربســتان، از قــدرت چانــه
مستقل سیاست خارجی گیري  جهتدر  مسئلهعربی برخوردار است و این ـ  غربی

پـذیري از عربسـتان و غـرب    تأثیرو محور مقاومت و عـدم   ها گروهلیبی در قبال 
بوده است. اما با گذشت نزدیک به هشت سـال از انقـالب در ایـن کشـور،      مؤثر

تر شده و امنیت و ثبات تبدیل به گوهري نایاب در  وضعیت آن روز به روز وخیم
پیمانان عربی آنها بـا   ی است که کشورهاي غربی و هماین کشور شده است. بدیه
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آگاهی از این پتانسیل لیبی، نفع خود و محور سازش را در ادامه وضعیت آشـوب  
 جو کنند. و و ناامنی کنترل شده در لیبی جست

باشد که به دلیل  می آفریقاالجزایر نیز یکی دیگر از مهمترین کشورهاي شمال 
م وابستگی به دالرهاي نفتـی عربسـتان، تـا حـدود     استقالل نسبی اقتصادي و عد

عربسـتان در پـیش   اي  ي منطقـه هـا  سیاستزیادي توانسته سیاست مستقلی را از 
باشـد،   مـی  گیرد. الجزایر که یکی از کشورهاي تولید کننده نفـت و عضـو اوپـک   

هاي عربستان براي همراه ساختن این کشور در ائتالف علیه یمـن و   رغم تالش به
مسـتقلی از عربسـتان و بـه نفـع محـور       این کشور همواره سیاست نسبتاًسوریه، 

مقاومت اتخاذ نموده است. مخالف با برکناري بشار اسد در سوریه، عدم همراهی 
اهللا لبنان و حمایـت   عربستان در بحران یمن، مخالفت با تروریستی خواندن حزب

هاي اخیر  ر طی سالمهمی از مواضع این کشوهاي  ایران بخشاي  از پرونده هسته
  ).1395 ایرانی، (دیپلماسی بوده است

  
  . خالی شدن جامعه از مبارزان و رهبران فکري و مذهبی  2-2

گـذاري در  تأثیردر گذشته شـاهد رهبـران فکـري و مـذهبی      آفریقاجوامع شمال 
از تفکــرات انقالبــی و فرهنــگ اي  جامعــه بــوده اســت. در واقــع بخــش عمــده

 ایـن رهبـران  هاي  از مقاومت برآمده از تفکرات و اندیشهو حمایت طلبی  استقالل
عاشور در تونس، دکتر حسن ترابی  باشد. رهبرانی چون عبدالعزیز ثعالبی و بن می

در سودان، مالک بن نبی و عبدالحمید بن بـادیس در الجزایـر و مبـارزانی چـون     
گران، از امیرعبدالقادر و عمرمختـار در الجزایـر و لیبـی در مواجهـه بـا اسـتعمار      

   .اند دهمهمترین رهبران فکري و مذهبی و مبارزان انقالبی این جوامع در گذشته بو
به مالک بن نبی و  توان می گذاري این رهبرانتأثیربه عنوان مثال در خصوص 

بر اساس تفکـر مقاومـت در برابـر    بن بادیس از الجزایر اشاره کرد. مالک بن نبی 
به برخی کشورهاي اسالمی برآمـد و ایـن   فشارهاي استعماري درصدد مهاجرت 

حالت نوعی روحیه انتقادي و مطالعاتی در زمینـه مسـائل اجتمـاعی و فلسـفی و     
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اي کـه   سیاسی و فرهنگی در مورد مشکالت جهان در وي ایجاد کـرد. بـه گونـه   
توانست تصویري از مشکالت جهان عقب مانده را در کنار مشـکالت تمـدن در   

و معتقد بوده است که جهان استعماري در صدد تحقیر هایش مطرح سازد. ا کتاب
باشد و لذا ضـرورت   هر گونه هویت مستقل و وابسته به جهان عرب و اسالم می

دارد با تعمیق فرهنگ دینی و تثبیت آن در فکر و روح شهروندان عرب در قـالبی  
   .جدید به مبارزه با دشمنان اسالم پرداخت

شـیخ بـن بـادیس بـا الهـام از      بوده است.  دیگر رهبر الجزایر شیخ بن بادیس
 72الدین و محمد عبده و با حضـور بـیش از    هاي روشنفکرانه سید جمال دیدگاه

تن از علماي الجزایري از جمله شیخ مبارك المیلـی، شـیخ طیـب العقبـی، شـیخ      
جمعیت العلماء  1931توفیق المدنی، محمد امین العهوردي در سال  محمد العید،

کرد و این جمعیت عاملی مهم  تأسیس)  ایر را در پایتخت (الجزیرهالمسلمین الجز
  هاي اصالحی و مبارزاتی بعدي در این کشور گردید.  در بیداري مردم و حرکت

تالش و کوشش فرهنگی و تربیتی جمعیت پس از بـن بـادیس بـا رهبـري بشـیر      
و دیگـران   احمد مصباح، احمد سحنون، عمر العرباوي ابراهیمی، عبداللطیف سلطانی،

هاي شیخ حسن البناء، سید قطب،  ها توام با گسترش اندیشه استمرار یافت. این تالش
هـاي اسـالمی و سیاسـی     اي در حرکـت  موالنا ابوالعال مودودي و دیگران نقش عمده
شـیخ بشـیر    .)81- 84: 1379(خسرشـاهی،  بعدي در جامعه الجزایر ایفاء نموده است

پـس از درگذشـت شـیخ بـن      ،علماء المسـلمین سسین جمعیت ؤابراهیمی یکی از م
تعـدادي از داوطلبـان    1948در سـال   ويبادیس ریاست جمعیت را برعهده گرفت. 

  جهادي براي مبارزه در فلسطین را اعزام کرد.
، فاقـد ایـن رهبـران فکـري و     آفریقـا در وضعیت فعلی بسیاري از جوامع شـمال  

نیز از بالندگی فکري و تفکـرات ایـن    باشند و لذا جامعه می مذهبی و مبارزان انقالبی
خود را در دور شدن ایـن جوامـع از مسـائل     تأثیر مسئلهباشد. این  می رهبران محروم

  اصلی جهان اسالم و در راس آنها حمایت از مقاومت فلسطین برجاي گذاشته است.  
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  گرا . انشقاق و ضعیف شدن احزاب اسالم3-2
 مسـئله طـوالنی  هـاي   براي مـدت ها  تموضوع منازعه بین فلسطینیان و صهیونیس

یان سراسر جهان عرب بود که درواقع یـک  گرا اصلی مطرح شده در ادبیات اسالم
آمـد. بـه واسـطه همـین پیشـینه اعتقـادي بـود کـه          می اعتقادي به حساب مسئله
در فلسـطین   بخـش  آزاديسیاسی و اجتماعی براي حمایـت از جنـبش   اي  مبارزه

جایگـاه   گـرا  سیاسـی و احـزاب اسـالم   هاي  زه گروهجریان داشت که در این مبار
نیـز از ایـن    آفریقـا در شـمال   گرا براي خود قائل بودند. که احزاب اسالماي  ویژه

اخیر انتقادي در خصـوص نحـوه   هاي  قاعده مستثنی نبودند. با وجود این در سال
فلسطین مطرح اسـت و برخـی از صـاحب نظـران      مسئلهپرداختن این احزاب به 

احـزاب  هـاي   فلسطین دیگـر هماننـد گذشـته در فعالیـت     مسئلهباورند که  براین
هـاي   آید و صرفا به اقدامات صوري و ظاهري در فعالیـت  نمی به چشم گرا اسالم

انشـعابات   مسـئله شود. یکـی از دالیـل ایـن     می دنبال مسئلهمعمول احزاب، این 
  باشد. می گرا و ضعیف شدن آنها احزاب اسالم

هـاي مهـم جامعـه     انشعابات احزاب اسالمگرا یکی از واقعیـت به عنوان مثال 
الجزایر است و نشان از آن دارد کـه احـزاب اسـالمی در ایـن کشـور زودرس و      

ها هم سرکوب شدند. بعـد از انحـالل جبهـه نجـات      ناقص متولد و بخشی از آن
منشـق شـده از دو    عمـدتاً آمدند که  وجود بهاسالمی، احزاب اسالمگراي دیگري 

(حمس) و حزب النهضه بودند. بدین صورت که بعـد   جنبش جامعه صلح حزب
 اهللا جـاب از ایجاد اختالف در درون حزب بر سر حمایت از کاندیداتوري عبدا... 

بعد از آن حزبی  اهللا جابجمهوري، وي از ریاست حزب برکنار شد.  براي ریاست
ح ملی  ود را یـک فـرد   کرد. در حزب اصالح ملی نیز چون خ تأسیسبه نام اصالً
اختالفـات شـکل گرفـت و انشـقاق      کرد، درون حزب مجدداً معارض معرفی می
به همراه هوادارانش، از این حـزب کنـار کشـیدند و     اهللا جاب  ایجاد شد و دوباره

کردند. یعنـی حـزب    تأسیسحزب دیگري تحت عنوان جبهه العداله و التنمیه را 
اي در مجلس به سه حزب تبدیل شد  نماینده 43النهضه عمالً از یک حزب مقتدر 
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ي آوردنـد. وضـعیت در   أکه در انتخابات مجلس کمتر از تعداد انگشتان دسـت ر 
(حمس) نیز بهتر از این نبود. احزابی چون التغییر، حزب تجمع  حزب جامع صلح

 عمـدتاً امل الجزایر و حزب تحالف الوطنی الجمهوري از دیگر احزاب هستند که 
ضـعیف و  باعـث   مسـئله . ایـن  انـد  دهآمـ  وجـود  بهیگر احزاب بر اثر انشقاق در د

  .است احزاب اسالمگرا در الجزایر شده شدنپراکنده 
 آفریقـا در جوامع سیاسی شـمال  ها  یان در طول سالگرا درست است که اسالم

فلسطین را از طریق تحرکات مردمی و دانشجویی و  مسئلهها  بیشتر از دیگر گروه
و روي موضوع محاصره نوار غزه توسـط   اند دهدنبال کر انسان دوستانههاي  کمک

 گـرا  دهند، اما از نگـاه نـاظران، احـزاب اسـالم     می رژیم صهیونیستی مانور زیادي
هـاي   نسبت به گذشته توان کمتري براي بسیج افکـار عمـومی، برگـزاري تجمـع    

اعتراضی براي حمایت از مقاومت فلسطین و حمایت از قدس و مسجد االقصـی  
  گیرند. می ربه کا
  

  . نفوذ فرهنگ غربی در جوامع این کشورها2ـ4
باشـد، تـونس    مـی  فرهنـگ غربـی   تأثیرکه تحت  آفریقایکی از کشورهاي شمال 

است. فرانسه از قبل یک نفوذ ساختاري در همه نهادهاي جامعـه تـونس داشـت.    
ها ها هم از قبل شروع به فعالیت و ساختارسازي و نفوذ در این سـاختار  امریکایی

  کرده بودند. 
درگیري بین فرانسه و آمریکا از گذشته نه تنها در مورد تـونس بلکـه بـر سـر     
مغرب عربی وجود داشت، زیرا فرانسه و آمریکا، مغـرب عربـی را بـا محوریـت     

دانند و آن را عقبه ذخیره منابع طبیعـی و انـرژي    می آفریقاتونس مدخل ورود به 
قعیت جغرافیـایی، ضـعف سـاختاري، نیـاز     کنند. تونس به دلیل مو می خود تلقی

النفوذ بودن انتخاب شده و در مرکز توجه فرانسه جامعه به حداقل زندگی و سهل
  و آمریکا قرار گرفته است.
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تونس معاصر چه در دوران استعمار فرانسه و چه در دوران اسـتقالل ظـاهري   
اصـول و   آن (عصر بورقیبه و بن علی) براساس سکوالریسم، پایه ریـزي شـده و  

مبادي غربزدگی و مدرنیته با صبغه فرانکفونی در تمام ارکان دولت و فرهنگ آن، 
  رخنه و ریشه دوانده است. 

قراوالن آن بود، این بود کـه یـک    سیاست استعمار جدید که فرانسه جزء پیش
شناسی در مسـتعمرات   شناسی و تمدن شناسی، رفتارشناسی، فرهنگ مطالعه جامعه

و متخصصین و علما و متفکرینی با فرهنگ فرانسوي تربیت کند. خود انجام دهد 
هـا و   کـرده  یکی از مشکالت آزاردهنده در تونس نیز این است که اکثـر تحصـیل  

هـاي مختلـف قبـل از انقـالب و در      ها و جریان گذار از طیفتأثیرهاي  شخصیت
انسـوي  هاي فر آموخته فرانسه هستند و با فرهنگ و آموزش دوران استعمار دانش

اند. این مشکل همچنان ادامه دارد و در حال حاضـر نیـز سـاختارهاي    رشد کرده
کـرده بـا    و پرورش تونس حاکم است. فرد تونسـی تحصـیل   فرانسوي بر آموزش 

ـ  مـی فرهنگ غربی و خالی از هویـت قبلـی خـود     د جـایگزین خـوبی بـراي    توان
 تعمرات باشـد هـا بعـد از خروجشـان از مسـ     استعمارگران و اهـداف و منـافع آن  

(Rehmat's World,2014).  
گیـري و تکـوین    آمریکا به عنوان دومـین کشـور نقـش بسـیار مـؤثري در شـکل      

نهادهاي مدنی تونس دارد. این کشور در تونس کادرسازي و رهبران آینده را تربیـت  
کند و تالش زیادي کرده است تا بتواند تنوع زبانی ایجاد و انگلیسی را هم تـرویج   می

ونس براي آمریکا تعریف فرهنگی دارد و در کالن و نگاه بلندمدت دنبال تغییـر  کند. ت
  ).1395 افزایی، (رمضانی گل استراتژي فرهنگی در تونس است

اي مواجه است که استادان دانشگاه، اندیشمندان و نخبگان این  لذا تونس با جامعه
گذارنـد و افـراد    یمـ  جامعه با یک فرهنگی جدید (فرهنگی غربی) پا به عرصه جامعه

  گرایان در تونس همراه نیستند. هاي اسالم با آرمان یافته با این فرهنگ، کامالً پرورش
، از ایـن  آفریقـا الجزایر نیز به عنوان یکی از مهمترین کشورهاي منطقه شـمال  
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و این کشـور   ها مستعمره فرانسه بوده است مستثنی نیست. این کشور سال مسئله
فرانسـه پـس از اشـغال     ادامـه داد.  الجزایریالي خود را بر سال است 132به مدت 

الجزایر از سویی اقدام به از بین بردن ساختار اصلی فرهنگی و اجتماعی سـاکنان  
 .کرده و از سوي دیگر اقتصاد آنها را به یک اقتصاد مصرفی تبدیل نمود

فرانسـه   نگـاه از استقالل الجزایر از استعمار فرانسه، ها  لذا بعد از گذشت دهه
به الجزایر به عنوان حیات خلوت خود با توجه به سابقه صد و سـی سـاله دوران   

و وابسـتگی سیاسـی,    الجزایـر در ارکان مختلف  این کشوراستعمار و نفوذ وسیع 
ــه فرانســه نظــامی و فرهنگــی دولــت  قابــل مشــاهده اســت    مــردان الجزایــري ب

دینی مردم الجزایر در سده مجموع ساختار فرهنگی ـ   در ).1394 منش، ي(منصور
  هاي اساسی ساختاري شده است. قبل دچار آسیب
استعمار فرانسه بر الجزایر در این جامعـه مشـهود اسـت؛ بـه     ها  آثار سوء سال

 تأثیراي که در مقطع کنونی شاهدیم بخش قابل توجهی از رفتار مردم تحت  گونه
هاي  ودن جوانان به آموزهرغم پایبند ب گراست. آثار فرهنگ غربی به جریانات غرب

با گردش شود. در گزارشی که یک خبرنگار  اسالمی و دینی در رفتارشان دیده می
گویـد:   او مـی  مشـخص اسـت.   مسـئله ، این پردازد در شهر به شرح مناظر آن می

خورد، اینجا یکی  خرابی و فقر در همه جاي این محیط پر سر و صدا به چشم می
شهر الجزایر است. جبهه نجات اسالمی در اینجا چـون   از مناطق نفوذ بنیادگرایان

پوش و آرایش کرده با غرور و  یک پادشاه قدرت داشت. اما امروزه، دختران جین
کنند. دیگر هیچ چیز در الجزایر مانند سـابق نیسـت،    طنازي در آن رفت و آمد می

صـاحبه  رایـی از یکـی از م  گ خبرنگار درباره وضعیت اسالماین گراها.  حتی اسالم
ما طرفدار جبهه نجات اسالمی بودیم، «دهد:  کند، او جواب می شوندگان سؤال می
قید، و هـر چنـد گـاهی     هستیم، مسلمانانی بی  رایانی مدرنیستگ ولی امروز اسالم

عالوه بر بدنه اجتماعی، در میان . )1394 (قربان اغلو، ».یک لیوان کوچک آب جو
  . بسیارند اگر غرب افراد سیاسیون الجزایر، نیز
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  در این جوامعها  . گسترش نفوذ و اقدامات وهابیت و سعودي2ـ5
از عربستان و اندیشه وهابیت، این جریان مرتجع  آفریقابه رغم تنفر جوامع شمال 

 جـدي  صـورت  تالش کرده اسـت تـا بـه    اجتماعی، عرصه هاي اخیر در طی سال
 در جماعت امام 400 بیش از تربیت حال در ها گیرند. سعودي دست به را مساجد
 جـده و  از موضـوعی  هر فراخور به را ها رسانه و گراها اسالم هستند. آنان الجزایر
 از عربسـتان حقـوق    ایـن ائمـه جماعـات    همـه . کنند می دعوت حج براي ریاض
فضـا   شـدن   در صـورت بـاز   خطر جـدي اسـت کـه    یک این کنند و می دریافت

  . کنند اندام عرض ندتوان می
افراطی بعد از سقوط قذافی و انقالب لیبـی، نیـز در ایـن کشـور     گسترش تفکر 

قابل مشاهده است. با توجه به اینکه لیبی در یک وضعیت نابسامان سیاسی و امنیتی 
فضا را براي رشد و نفوذ افکـار وهـابی و افراطـی فـراهم      مسئلهبرد، این  می به سر

ودي، بـا انحـراف افکـار    از دولتمداران سـع  متأثرنموده است. طبعا تفکرات وهابی 
به جاي اي  فهیهاي مذهبی و طا عمومی جوامع، در صدد تغییر دشمن و ایجاد جنگ

  باشند.   می اصلی جهان اسالم یعنی حمایت از مقاومت فلسطین مسئلهپرداختن به 
گـذاري در   هاي اقتصـادي و سـرمایه   در سودان نیز، عربستان همسنگ فعالیت

هـاي   حضور فرهنگی خود در سـودان طـی سـال   سودان نسبت به توسعه نفوذ و 
اخیر اقدام کرده است. تا ده سال پیش تفکر سلفی وهـابی و تکفیـري در سـودان    

هاي آنان در جامعه سودان نمـود آشـکار و    یافت و فعالیت مجال عرض اندام نمی
دریغ سـفارت   هاي بی علنی نداشت. اما امروزه این جریان انحرافی از ِقبل حمایت

اي عربستان توانسته در سطح وسیعی در فضاي فرهنگی سـودان حضـور   و نهاده
خود را تحمیل کند. عربستان به همان نسبتی که در حوزه اقتصـادي سـودان وارد   

  شد، به همان نسبت در حوزه فرهنگی در سودان ایجاد فرصت کرد. 
هاي فرهنگی جامعه سودان اسـت کـه در    ذات حمایت از مقاومت، زیرساخت

کنـد. امـروز حضـور     ردم و رهبران سیاسی و دینـی تجلـی پیـدا مـی    حکومت، م
فرهنگی عربستان و وهابیت و تفکر تکفیـري در سـودان نهادمنـد شـده اسـت و      
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  شده است. تأسیسمراکز متعددي در سودان توسط دالرهاي عربستان 
 در ویـژه  بـه  عربسـتان  توسـط  آموزشـی  و فرهنگـی  مراکـز  و مساجد ساخت
 بکارگماشـتن  و مبلـغ  و جماعات و جمعه ائمه تربیت و سودان پایتخت خارطوم

 از مطبوعـات  بعضـی  بر فکري نفوذ حتی اي، رسانه افراد تطمیع مراکز، آن در آنها
 در عربسـتان  اقتصادي تحرکات ذاتی نتیجه آن، نظایر و آنها به مادي کمک طریق
 ریشـه  يها ساختار از سودان جامعه برخورداري لذا به رغم. است بوده کشور این
 بـراي  اولیـه  يهـا  زمینـه  و بسـترها  اخیـر،  دهـه  یک درطول اما صوفیه، طرق دار

 اجتمـاعی  بنیادهاي و بافت با مغایر و مخالف فکري و فرهنگی جبهه گیري شکل
 و ها چالش شرایط، زاییده مسئلهاین  و است شده فراهم سودان جامعه فرهنگی و

 ورود بـا  عربستان .است بوده دوره این در کشور این اقتصادي امنیتی، هاي بحران
اي  متبحرانـه  تالش سودان، همزمان اقتصادي هاي نیازمندي امواج بر سوار شدن و

 مالحظـه  قابل گذاري سرمایه و انحرافی و فرهنگی و فکري بذرهاي کاشتن براي
  داشته است. عرصه در این ها فعالیت نشاندن بار به و رشد براي
  

  منیتی موجود در کشورها  اـ  سیاسیهاي  . بحران2ـ6
با اینکه همچنان جامعه لیبی داراي یک فرهنگ ضد صهیونیسـتی و عالقمنـد بـه    

باعـث   2011ي بعد از انقـالب  ها چالشباشند اما  می حمایت از مقاومت فلسطین
شده تا لیبی گرفتار بحران داخلی شده و نتواند در حـوزه جهـان اسـالم ظهـور و     

مـذهبی   فاقد یک رهبري توانمند و کاریزماي سیاسی و بروز پیدا کند. اساساً لیبی
ـ ي در رهبـر  خألشود.  می است. این امر یک عامل بازدارنده محسوب  بـا ی انقالب

  . کرد خواهد انقالب و مردم متوجه راي اریبسي ها نهیهز ي اسالمی ها ویژگی
در وضعیت فعلی، لیبی نه تنها به لحاظ فقدان رهبري، بلکـه ساختارسـازي و   

زماندهی نیز یک کشور بسیار ضعیف و ناتوان است و سازمان و تشکیالت در سا
مهمترین متغیرهاي حال حاضر لیبی، آنارشـیِ حـاکم    حوزه دینی و سیاسی ندارد.
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بر این کشور است. بدون یک دولت مرکزي با قدرتی واقعی، لیبی در حال ازهـم  
زي در بسـط سـلطه و   پاشیدگی است. این آنارشی به معناي ناتوانیِ حکومت مرک

گذاري در حوزه سیاست خارجی تأثیرنفوذ خویش در سراسرِ خاك این کشور و 
یی لیبـی از آن  هـا  و جهان اسالم اسـت. در چنـین شـرایطی علـی رغـم پتانسـیل      

برخوردار است، امکان حمایت این کشور از مقاومت فلسطین، حـداقل تـا میـان    
   مدت وجود ندارد.

  
 ها با رژیم صهیونیستی   و ارتباطات غیررسمی دولت. عملگرا شدن حاکمان 7-2

فلسـطین،   مسـئله قبل از انقالب تونس بـه رغـم حمایـت ظـاهري از     هاي  دولت
که این شـائبه بعـد از انقـالب نیـز بـا      اند  ارتباطاتی نیز با رژیم صهیونیستی داشته

هـاي   رفتارهاي دولت کنونی تونس همچنان ادامـه دارد. پـس از سلسـله فعالیـت    
ها انجام و مقـر سـازمان    عملیات تروریستی صهیونیست 1985عاتی در سال اطال

فلسطینی و تونسی کشته شدند.  60بخش فلسطین در تونس بمباران شد و  آزادي
از همان زمان مباحثی مطرح شـد کـه دولـت تـونس از ایـن حملـه آگـاه بـوده،         

ی جاها از خبرهـا  هایی با اسرائیل انجام داده، اطالعاتی داده شده و برخ هماهنگی
اند. این شائبه در ترور  پوشی کرده رسیده است، چشم و هشدارهایی که به آنها می

محمد زواري و احتمال اطالع دولت فعلی تونس از این ترور نیز جود دارد و در 
   ).1395 (مرتضوي، اعتراضات مردمی نیز خود را نشان داد

در  2011علی و بعد از انقـالب   در تونس قبل از انقالب در زمان بورقیبه و بن
جمهوري مرزوقی و سبسی همواره روند دو وجهی بر حکومـت و   دوران ریاست

دولت تونس حاکم بوده است. وجهی که در مجامع و جلسات رسـمی خودشـان   
هایی  کردند، با صحبت المللی صحبت می با حضور کشورهاي عربی یا مجامع بین

ده است. براي مثال شخصی مانند المنصـف  که بین مردم وجود داشته، متفاوت بو
هـا علیـه اسـرائیل     مرزوقی که از بطن انقالب برخاسته و تا مدتی قبل در خیابـان 

داد، وقتی در چارچوب سیاست خارجی و در قالـب دیپلماسـی رسـمی     شعار می
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تونس قرار گرفت، موضع مخالف با موضع قبلی خود اتخاذ کرد. آقـاي مرزوقـی   
از مراکز یهودي در تونس اعالم کـرد: مـا بـه یهودیـان تـونس      در بازدید از یکی 

  کنیم.  افتخار می
گراها مانند النهضه زمانی که به حکومـت رسـیدند،    حتی نیروهاي انقالبی و اسالم

در چارچوب حکومت عمل نمودند. براي مثال آقاي الغنوشی در سخنرانی معـروفش  
ها متزلزل خواهیم کرد، امـا پـس از    ییدر سودان گفته بود: ما زمین را زیر پاي آمریکا

فلسطین اعالم کـرد کـه از مواضـع     مسئلهقرار گرفتن در چارچوب حکومت، درباره 
  ).1395 (مرتضوي، کنند می اتحادیه عرب در این خصوص پیروي

مقاومت فلسطین طی سالیان گذشـته،   مسئلهبه رغم حمایت راشد الغنوشی از 
 تـوان  مـی مقاومت فلسطین ن ویژه بهله فلسطین مواضع غنوشی را در ارتباط با مسئ

در سراسر دوران پس انقالب مواضعی یکدست و بدون تغییر ارزیابی کرد. پایگاه 
ــا انتقــاد از مواضــع  المســلمین اخــوانبــان  پژوهشــی دیــده مســتقر در بریتانیــا ب

اي جوانان را به  کند که وي در دوره راشدالغنوشی در ارتباط با فلسطین عنوان می
هاي پیشین خود جهـاد را   با تعدیل دیدگاه 2014هاد فراخوانده بود، اما در سال ج

  و علیه اسـرائیل عنـوان کـرده اسـت     در محدوده مرزهاي فلسطین تنها موضوعی
)The Global Muslim,2017(.      در جریـان   2013همچنـین راشـد الغنوشـی در سـال

یک خبرنگار یهـودي   سؤالخاورنزدیک واشنگتن در پاسخ به  مؤسسهاي در  جلسه
در ارتباط با مواضع حزب النهضه در قبال مسئله فلسطین و اسـرائیل ضـمن اعـالم    
نگرانی فزاینده خود درباره سرنوشت و مردم فلسطین، عنوان داشت کـه النهضـه از   

کنـد و آن را مـورد پـذیرش     گیري توافق میان فلسطین و اسرائیل حمایت می شکل
هـا نیسـتیم و در صـورتی کـه      تـر از فلسـطینی   ینیقرار خواهد داد چون مـا فلسـط  

  ).Abadi, 2016: 19( کنیم فلسطینیان به توافق دست یابند آن را رد نمی
همچنین وقتی قانون اساسی تونس بعد از انقالب، در حال تصویب شدن بود، در 

سازي روابـط   پنداري عادي (جرم» تجریم تطبیع«نویس این قانون، بندي را به نام  پیش
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گراها و حزب النهضه موافق این بند بودنـد. آنهـا    رژیم صهیونیستی) نوشتند. اسالم با
قبل از اینکه مجلس مؤسسان در شوراي انقالب تشکیل و قانون اساسی نوشته شـود،  

گفتند این بند خط قرمز است و حتماً بایـد چنـین اصـلی در قـانون اساسـی وارد       می
وقتـی النهضـه بـه     متفاوت اتخاذ کردنـد. شود؛ اما وقتی وارد مجلس شدند، موضعی 

سـال مبـارزه    30ـ   40 عنوان جریان اسالمی هدایت امور را به دست گرفـت بعـد از  
فهمیده بود که اگر بخواهد به عنوان یک جریـان سیاسـی در صـحنه تـونس حضـور      
داشته باشد باید از بعضی از شعارها و رفتارها عدول کند و به این نتیجه رسیدند کـه  

ا و فرانسه را باید به عنوان یک قدرت بپذیرند و بـا آنهـا تعامـل داشـته باشـند.      امریک
زدایی و ایجاد یک فضاي آرام براي حضور در صـحنه را   بخشی، تنش النهضه اطمینان

زا  براي خود تعریف کرد و تالش کرد بـا مطـرح نکـردن برخـی مواضـع حساسـیت      
خود در قـدرت بـه دسـت     (ضدغربی و ضدصهیونیستی) اطمینان غرب را از حضور

  ).1395 (مرتضوي، آورد
  
  
  
  
  
  
      

  
  
          
  
    
  

  گیري نتیجه
تبـدیل بـه مهمتـرین و     مسـئله بحران فلسطین، ایـن  گیري  طی دو دهه اول شکل
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هـاي   جهان اسالم گردید. کشورهاي اسـالمی و عربـی تـالش    ترین مسئله اساسی
قاومت فلسطین در مقابل زیادي در ابعاد، نظامی، سیاسی و مالی براي حمایت از م

گیري این بحران،  بعد از دو دهه اولیه شکل دشمن اشغالگر انجام دادند. اما تقریباً
 هـا  حمایـت هاي با رژیم صهیونیستی، این  بعد از شکست اعراب در جنگ ویژه به

تر شد. در میان کشـورهاي جهـان عـرب، فرهنـگ ضـد صهیونیسـتی و        کم رنگ
تر از برخـی   تر و قوي همچنان پررنگ آفریقاشمال حمایت از مقاومت، در منطقه 

شـده   مـی  کشورهاي مرتجع خلیج فـارس دنبـال   ویژه بهدیگر از کشورهاي عربی 
همچنان حداقل در سطح جوامع این منطقه قابل مشاهده است.  مسئلهاست و این 

موجود در این کشورها باعـث شـده   ي ها چالشو ها  مؤلفهدر عین حال برخی از 
نیز همانند گذشته نسبت به حمایت از مقاومت فلسـطین اقـدام نکننـد. بـا     تا آنها 

هـاي   اینکه هنوز فرهنگ ضد صهیونیستی و حمایـت از مقاومـت جـزء شاخصـه    
هاسـت در نگـاه دولتمـداران ایـن      شود اما مدت می محسوب آفریقاجوامع شمال 

ـ       مسئلهکشورها،  ن فلسطین به حاشیه رانـده شـده اسـت و در بهتـرین حالـت ای
شـود. در بعـد    مـی  سیاسی دنبـال ي ها حمایت، در قالب یک بیانیه و یا ها حمایت
ها، ضعف اقتصادي و وابستگی آنهـا بـه غـرب و برخـی از کشـورهاي       حکومت

هـا   نشینی از آرمـان  متمول و سازشگر جهان عرب، عملگرا شدن حاکمان و عقب
برخـی از ایـن   هـاي سیاسـی امنیتـی موجـود در      در مقابل بقا در قدرت و بحران

از مقاومـت فلسـطین کـاهش یابـد. در بعـد       هـا  حمایـت کشورها باعث شده تـا  
اجتماعی و جامعه نیز، نفوذ وهابیت و تغییر تفکرات جامعه از دشمن اصلی یعنی 

و مـذهبی در جهـان اسـالم،    اي  فهیرژیم صهیونیستی و اولویت دادن به مسائل طا
هـاي جهـان اسـالم،     سپردن آرمـان نفوذ فرهنگ غربی در این جوامع و فراموشی 

و خالی شدن جامعه از مبارزان و رهبران  گرا انشقاق و ضعیف شدن احزاب اسالم
هـاي   در پیگیري آرمان ها ملتفکري و مذهبی به عنوان دو عامل و موتور محرکه 

اي  حاشـیه اي  مسئلهفلسطین و حمایت از آن به  مسئلهجهان اسالم، باعث شده تا 
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هـا،   بدیل شود. طبعا براي عبور از این تهدیدات و خلـق فرصـت  در این جوامع ت
هاي اقتصـادي و کـاهش وابسـتگی ایـن کشـورها بـه غـرب و         تقویت توانمندي

در تقابل با  آفریقاعربستان، تقویت فرهنگ ضد استعماري و اصیل مردمان شمال 
هـاي سیاسـی امنیتـی     نفوذ تفکر وهابیت و فرهنگ غرب، تالش براي حل بحران

هـا و   بر آرمـان  تأکیدگرا،  جود در این کشورها، تقویت وحدت جریانات اسالممو
گري مـردم   تقویت مطالبه دوري از روزمرگی و افتادن در دام مجادالت سیاسی، و

ساز بازگشـت توجهـات جهـان     د زمینهتوان می از حاکمان و پاسخگو نمودن آنها،
قوق این بخش از جهـان  اسالم به آرمان فلسطین و حمایت از آن جهت احقاق ح

  اسالم باشد.
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