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 يها هو مؤلف قایشمال آفر يکشورها یخارج استیاز مقاومت در س تیحما

  )ریسودان و الجزا ؛ي(مطالعه مورد مؤثر بر آن
   مصطفی قاسمی

  
  
  

  30/11/1396تاریخ پذیرش نهایی:   10/11/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
داخـل و خـارج از   ی در رهـای یبرآیند متغ ،الملل بینسیاست خارجی هر کشوري در نظام 

 باشد. در مورد کشورهاي شمال آفریقا نیز این مهم قابل انطباق است.مرزهاي آن کشور می
دار بـودن   ریشـه و  جوامـع مسـلمان شـمال آفریقـا    هیونیستی در میان صعمق فرهنگ ضد 

 مسـئله توجـه بـه   اسـت  باعث شده  فرهنگ مقاومت برخاسته از مبارزات ضد استعماري،
و سیاست خـارجی   هاي این جوامع ویژگی ترین مهمیکی از  ،ي مقاومتها هفلسطین و گرو

  ور نموده است. آنها را از این مسیر د ، ها همؤلف برخی تأثیراین کشورها باشد، اگرچه 
 مسـئله (سـودان و الجزایـر) در    اصلی این است که موضع کشورهاي شمال آفریقـا  الؤس

اصـلی، هـدف ایـن     سؤالباشد؟ با توجه به  می بر آن چه مؤثري ها هحمایت از مقاومت و مؤلف
 شـمال  کشـورهاي  خـارجی  بر سیاست مؤثري ها هو مؤلف ها نوشتار نیز بررسی مواضع، سیاست

باشـد. در ایـن مقالـه، سیاسـت خـارجی       مـی  مقاومـت  محـور  و ها هگرو از حمایت در آفریقا
ـ سی خواهند شد. رکشورهاي سودان و الجزایر به عنوان مورد مطالعاتی، بر  پـژوهش ي هـا  هیافت

ي مقاومـت  هـا  هکه به رغم عمیق بودن فرهنگ ضد صهیونیستی و حمایت از گرو دهد می نشان
بـه   رنـد دااقتصـادي   و وابسـتگی  ضعف انی که این کشورهاي شمال آفریقا، به میزکشورها در

 ویـژه حمایـت از محـور مقاومـت،    هي مختلف بها هسیاست خارجی آنها در عرص ،همان میزان
تحلیلـی و بـا اسـتفاده از ابـزار      ـ شـود بـا روش توصـیفی    می در این مقاله تالش ر است.یمتغ

  پاسخ داده شود.این مقاله  لسؤا، از منابع الکترونیکی گیري بهره اي و کتابخانه
  

  واژگان کلیدي 
  ي مقاومت، محور مقاومتها هشمال آفریقا، سیاست خارجی، الجزایر، سودان، گرو

                                                                                                                                        
 قایالملل و پژوهشگر حوزه شمال آفر  نیروابط ب يدکترا يدانشجو   
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  مقدمه
هر چند منطقه شمال آفریقا از نظر جغرافیایی از منطقه خاورمیانه جدا افتـاده اسـت و   

فلسطین و عربیـت،   لهمسئآید، اما وجود دین اسالم،  جزیی از قاره آفریقا به شمار می
پیوندهاي نزدیکی میان این منطقه و خاورمیانه ایجاد کرده و باعث شده است از کـل  

نام بـرده شـود. کشـورهاي شـمال     » خاورمیانه و شمال آفریقا«این مجموعه با عنوان 
  شود. می آفریقا شامل مصر، سودان، لیبی، تونس، الجزایر و مراکش

ي مقاومت فلسطینی در برابـر  ها هه ویژه گروحمایت از محور مقاومت ب مسئله
ترین مسائل مورد توجه جوامـع ایـن کشـورها     رژیم صهیونیستی، یکی از اساسی

ي هـا  هي مقاومـت در عرصـ  ها هبوده است. بسیاري از این کشورها نه تنها از گرو
ي ها هاي گروپذیر  اند بلکه به صورت عملی نیزسیاسی و دیپلماتیک حمایت کرده

هـاي مـالی و    فلسطینی در خاك خود بوده و تـا حـد امکـان از حمایـت    مقاومت 
باشد که  می . سودان، یکی از این کشورهااند هنیز دریغ ننمود ها هدفاعی از این گرو

ي زیادي نیز بابـت  ها هداشت و هزینهمواره در این مسیر قدم برمی 2016تا سال 
ي اجتماعی و سیاسی ها یتبا اینکه سودان، ظرف 1پرداخت نموده است. مسئلهاین 

رانهاي نیز وجود دارد مناسبی در حمایت از مقاومت داشته و دارد اما موانع و پس
که باعث شده است تا کشوري مثل سـودان از ایـن مسـیر دور شـود. در مقابـل،      
الجزایر به رغم فشارهاي موجود بـر ایـن کشـور، همـواره تـالش نمـوده اسـت        

اي عرب سازشـگر منطقـه داشـته باشـد و ایـن      مستقلی از کشوره سیاست نسبتاً
  هاي اتخاذي خود در قبال تحوالت منطقه نشان داده است. را در سیاست مسئله

محور مقاومت و اهمیـت   مسئلهبا توجه به پیشگام بودن جمهوري اسالمی در 
خـارجی   سیاسـت  ، بررسیاند هتوجه به کشورهایی که همواره حامی مقاومت بود

بـر اسـتمرار یـا     مؤثري ها همقاومت و مؤلف مسئلهدر قبال  قاآفری شمال کشورهاي
ضرورت و و کشورهاي محور مقاومت،  ها هتغییر رویکرد آنها در حمایت از گرو

                                                                                                                                        
 باشیم.  ي و محور مقاومت میها ههاي اخیر، شاهد تغییر رویکرد این کشور نسبت به گرو . اما در سال1
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   است. کردهرا دوچندان  مسئلهبه این اهمیت توجه 
  

  شناسی مقاومت مفهوم. 1
 هـاي  یی هسـتند کـه برداشـت   هـا  هموضوع مقاومت، جبهه و محور مقاومـت، واژ 

میـان   توان از آن داشت. در وهله اول، وقتی از جبهه مقاومت سخن به وسیعی می
توانـد سـطوح    شود. جبهه مقاومـت مـی   آید، گزاره واحدي در ذهن ایجاد نمی می

مختلــف کنشــگري را درون خــود داشــته باشــد. ســطح اول و بــاالترین ســطح، 
ن در ایـن  است که کنشگري جمهوري اسالمی ایـرا » عضویت در جبهه مقاومت«

اختصاص دارد » حمایت از جبهه مقاومت«سطح قابل تعریف است. سطح دوم به 
اي باشـد. سـومین سـطح،     صورت حمایت معنوي، سیاسی یا رسانه تواند به که می

روابط سیاسی نزدیک با جبهه مقاومت چه از لحـاظ حکـومتی و چـه از لحـاظ     «
» یـم صهیونیسـتی  رد مشـروعیت رژ «است. سـطح چهـارم،   » جمعیتی و اجتماعی

مخالفت سیاسی با «ترین سطح کنشگري در جبهه مقاومت،  است. پنجمین و پایین
  است. » رژیم صهیونیستی و نداشتن رابطه با این رژیم جعلی

  
  مقاومت جبههدر  يکنشگر سطوح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عضویت در جبهه مقاومت

  ها و جبهه مقاومت  حمایت از گروه
  اي) (حمایت معنوي، سیاسی یا رسانه

  روابط سیاسی نزدیک با جبهه مقاومت  
  (از لحاظ حکومتی و اجتماعی)

  رد مشروعیت رژیم صهیونیستی

مخالفت سیاسی با رژیم صهیونیستی و رابطه نداشتن 
  با این رژیم
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هـاي جبهـه   عالوه بر سطوح متفاوت کنشگري در جبهـه مقاومـت، شـاخص   
شود تا کشـورها را در   هایی که سبب می خص شود؛ شاخصمقاومت نیز باید مش

تـوان   (جبهه) مقاومت تلقی کنیم. در این زمینه، مـی  زمره حامیان یا اعضاي محور
گـري، ضداسـتکبار بـودن، ضـد      خـواهی و انقالبـی   هایی چون اسـالم به شاخص

هـا و آزادي سـرزمین فلسـطین،     دفـاع از فلسـطینی    صهیونیسم، ضدارتجاع بودن،
اهللا و ... اشـاره   هـایی ماننـد حـزب    ي تکفیري و دفاع از جریانها هلفت با گرومخا 

هـا و حـوزه اجتمـاعی و    ها در هر دو سطح رسمی و حکومـت  کرد. این شاخص
) با توجه به 1395، سازان نور سسه مطالعات اندیشهؤم( ها قابل بررسی است.ملت

را به دلیل برخـورداري  توان برخی از کشورها همچون الجزایر  می ها این شاخص
در زمره حامیان   هاي مطرح شده، گري و داشتن برخی شاخصاز سطحی از کنش

ي اجتمـاعی و  هـا  هیی که سودان نیـز از آن در حـوز  ها شمرد. شاخصمقاومت بر
یی که سودان بـا آن  ها هاي اخیر، به دلیل چالش سیاسی برخوردار بود اما طی سال
  مواجه است، کمرنگ شده است. 

  
 و کشورهاي محور مقاومت  ها هسیاست خارجی سودان در قبال گرو. 2

سودان، یکی از کشورهاي حامی مقاومت طی دو دهه اخیر بـوده اسـت. سـودان    
ي مقاومت فلسطینی، با جمهوري اسالمی ایران نیز به ها هعالوه بر حمایت از گرو

هـاي   طی سالکشور عضو محور مقاومت، رابطه داشته است، اما  ترین مهمعنوان 
ي عربسـتان را بـر اسـتمرار حمایـت از     هـا  شد تا همراهی با سیاست اخیر ناگزیر

 ي مقاومت و رابطه با جمهوري اسالمی ایران ترجیح دهد.ها هگرو

  
  ي مقاومت فلسطینی ها هسیاست خارجی سودان در قبال گرو .2ـ1

ودان فلسطین از جمله مسائل مورد توجه در سیاست خـارجی سـ   مسئلهتوجه به 
 1967کننـده در جنـگ    از جملـه کشـورهاي شـرکت    این کشور .رود می به شمار

ي هـا  اعراب و اسرائیل براي شکسـت اسـرائیل و جلـوگیري از اشـغال سـرزمین     
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 1969سـال  ي دوران سرهنگ نمیري کـه بـا کودتـا   سودانِ  هرچند .فلسطینی بود
در و  ران نمیـري پس از دو شد، اماآمده بود، حامی قرارداد کمپ دیوید  روي کار

ــذهب   ــوار ال ــاله س ــک س ــاي ی ــپس دوران کودت ــد، س ــت احم ــی و  دول میرغن
 عنـوان  بـه  البشـیر،  عمر ژنرال گیري المهدي و سپس قدرت ي صادقوزیر نخست
  .پرداخت نقش ایفاي به فلسطین آرمان مدافع

فلسطین در دوران  مسئلهترین مواضع سیاست خارجی سودان در قبال  برجسته
نفر از نظامیـان ارتـش سـودان بـه      15یابد. کودتاي  می بشیر نمودحکومت عمرال

علیه دولت صـادق المهـدي،    1989ژوئن  30رهبري عمر حسن احمد البشیر در 
سیاست خارجی سودان را دگرگون کرد. فاصله گرفتن سودان از متحـدان سـنتی   
، غربی در این زمان آغاز شد و بسیاري از کشورهاي عربی از جملـه مصـر، لیبـی   

درنگ حکومت نظامیان را به عنوان دولت مشـروع   بی ،عربستان و جمهوري یمن
  سودان به رسمیت شناختند. 

طور طبیعـی در  ه ب ،نخستین نمود فاصله گرفتن سودان از متحدان سنتی غربی
روابط سودان و رژیم صهیونیستی آشکار شد. عمرالبشیر، سیاستمدار نظـامی کـه   

کرد، کشوري به نام اسـرائیل را   می ان اخوانی معرفییگرا خود را نزدیک به اسالم
با همکـاري و   گیري و قدرتدر سال دوم و سوم  . البشیرشناخت نمی به رسمیت

بـا  را یی هـا  سلسله کنفرانس، سودان المسلمین اخوان رهبر  ،حمایت حسن الترابی
از جمله حمـاس و جنـبش جهـاد     ي جهادي فلسطینها دعوت از رهبران جنبش

  )Sudan - Foreign Relations, 2014( برگزار کرد.می و مقاومت لبنان اسال
خارجه امور در سند معرفی سیاست خارجی سودان که در وب سایت وزارت 

انداز سیاست  ، در کنار توجه به اهداف و چشماست جمهوري سودان منتشر شده
حل مسائل قاطعانه از  ،شده است که سودانتأکید  این موضوع  رب ،خارجی سودان

 مسـئله تنهـا در چـارچوب حـل     ،حل این مسـائل  و کند می جهان عرب حمایت
در  اسـت  فلسطین صورت خواهد گرفت. همچنین در ادامه این سند گفتـه شـده  
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جهت حل  درفعاالنه  ، ریاست اتحادیه عرب را برعهده داشت ،اي که سودان دوره
فلسطینی و همچنین  يها همسائل داخلی کشورهاي عربی از جمله اختالفات گرو

  . کرد می لبنانی تالش
بـا جنـبش مقاومـت     ، پیوندپیوند سیاسی دولت البشیرترین   و عمده ترین مهم
رویکردهـا و   براسـاس تنهـا  ، در نوار غزه بوده است. این پیوند )حماس( اسالمی
فلسطین و مقاومت نبوده، بلکـه آن چـه    مسئلهي حماس نسبت به ها گیري جهت
و احـزاب   ها ی و اتحاد دولت البشیر را با حماس در مقایسه با دیگر جنبشنزدیک

اخـوانی   هـاي یشگرا  ریشه درو  فراتر از مواضع سیاسی استفلسطینی رقم زده 
، )حماس( داشته است. حرکت مقاومت اسالمی فلسطیننیز مشترك هر دو طرف 

، حزب »ره ملیحزب کنگ«در فلسطین و  المسلمین اخوان به عنوان حزب سیاسی 
در سـودان   المسـلمین  اخوان البشیر، نماینده سازمان  مسلط سودان به رهبري عمر

، دو 1989به قدرت رسیدن البشـیر در سـال   ) Muslih, 2017:33( .دنشو می شناخته
 بـه  حمـاس  ،1987حماس در نوار غزه بوده است. در سـال   تأسیسسال پس از 

 محمـود  و الرنتیسـی  عزیـز  عـادل  ن،یاسی احمد شیخ خود اولیه سسانؤم رهبري
  . بود کرده موجودیت اعالم الزهار

فراگیر و  ینگاه وي  ،2000تا  1989در  حماسبا وجود رویکرد اولیه البشیر به 
این موضوع  )State Dept, 2016( کرد.میدنبال را ي فلسطینی ها همه شمول به جریان

ي اخوانی سودان ها هرابی، از چهراي بود که حسن الت دلیل نفوذ و جایگاه برجستهه ب
بـه عنـوان    ،فلسـطین داشـت. حسـن الترابـی     مسئلهو رهبر معنوي دولت البشیر به 

سـودان،   المسلمین اخوان از اعضاي فعال و برجسته  و با نفوذ دولت البشیرشخصی 
ي مشخصـی از فلسـطین   هـا  هي خود را متوجه تنهـا گـرو  ها بیش از آن که حمایت
 ،داشت. حسـن الترابـی   ها ي متنوعی از فلسطینیها هیت از گرونماید، سعی در حما

الن اهمـه فعـ  بـا  دنبال تبدیل سودان به مرکز یک دولت فرامرزي اسالمی بـود و  ه ب
. روابـط دولـت البشـیر بـا     رابطـه داشـت  رو  ي اسالمی اعم از تندرو و میانهها هگرو
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فتن حسـن الترابـی،   با کنار رولی  بود محکم و قويحماس در زمان قدرت الترابی، 
  . کردرا بیش از پیش با حماس متمرکز  البشیر روابط خود

ي مقاومـت در  هـا  تا پیش از تغییر سیاست خارجی سودان نسـبت بـه جریـان   
اولویت بعدي دولت البشیر براي حمایت از  ،منطقه، جنبش جهاد اسالمی فلسطین

مرکـز  ، حمـاس ي مقاومت فلسطینی بود. جهـاد اسـالمی نیـز بـه ماننـد      ها جریان
رهبـران و اعضـاي جنـبش جهـاد      داشـت. نمایندگی و دفتر رسمی در خـارطوم  

و اعضـاي جهـاد    گرفـت  مـی  به راحتی صـورت اسالمی با مقامات دولت البشیر 
 )1395(عمویی،  .فلسطین ستوده بودند مسئلهاسالمی بارها حمایت سودان را از 

ان پشـتیبانی سـودان از   در زمـ نیـز  تشکیالت خـودگردان  با روابط دولت البشیر 
. اعـالم  شـد  می ي مقاومت حماس و جهاد اسالمی، گرم و نزدیک ارزیابیها جریان

ي ها هی الهه، واکنش تند همه گروالملل بینالبشیر توسط دادگاه  حکم بازداشت عمر
کمتر از در رئیس تشکیالت خودگردان  ،فلسطینی را به همراه داشت. محمود عباس

 قطـر  دوحـه  در عـرب  سران کنفرانس جریان و در حکم این یک ماه پس از اعالم
رادرمـان،  ب دربـاره  یالملل بین دادگاه حکم علیه را قاطعی تصمیم باید ما«: کرد اعالم

 اثنـاي برگـزاري  در ) Peretz, 2009( .»سـودان اتخـاذ کنـیم    جمهور رئیسعمرالبشیر، 
ت خـودگردان  اجالس سران اتحادیه عرب در دوحه قطر که ریاست آن را تشـکیال 

 واکنش درهمه اعضاي اتحادیه عرب  پیشنهاد کردفلسطین برعهده داشت، فلسطین 
دسـته جمعـی از   سودان به صورت  جمهور رئیس بودن تعقیب تحت حکم اعالم به

 عملـی  گـاه  هیچ کنون تا اما اولیه، استقبال وجود با که خارج شوند یالملل بین  دادگاه
 ، مواضـع 2016در مجموع، دولت عمرالبشیر تا سـال  ) Herzberg, 2010. ( است نشده
 ي مختلـف ها هو در عرص داشت ي مقاومت فلسطینیها هگرو قبال در روشنی بسیار

  کرد.   می پشتیبانی ها هاین گرو از
ي مقاومـت،  هـا  هبا توجه جایگاه محوري ایران در حمایت از کشورها و گـرو 

شـده  ي یادهـا  هدر زمینـ حکومت سودان نیز همکاري خوبی با جمهوري اسالمی 



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی

72
، زمستان 

1396
  

 

 

 36  

 

 

رفـت.   می داشت به طوري که سودان در زمره کشورهاي حامی مقاومت به شمار
، شاهد تغییراتی در سیاسـت خـارجی سـودان نسـبت بـه جمهـوري       2016اما از 

ایم. ماهیت ایـن تغییـرات، بیـانگر کـاهش حمایـت سـودان از        اسالمی ایران بوده
  ست. و کشورهاي محور مقاومت بوده ا ها هگرو

  
  ي مقاومت ها هتغییر رویکرد سیاست خارجی سودان نسبت به گرو .2ـ2

نخسـتین   ي مقاومت فلسطینی،ها هبه رغم روابط مستحکم و دیرینه سودان با گرو
توان در جریان سفر  می ي تغییر در رویکردهاي سیاست خارجی سودان راها هنشان

و پـس از آن دنبـال کـرد.     2015عمرالبشیر به امارات متحده عربی در اوایل سال 
رود و سـفر   مـی  ي اخـوانی بـه شـمار   ها مخالفان جنبشترین   امارات از سرسخت

ي هـا  هدولت اخوانی منطقـه بـه امـارات در نگـا    ترین   عمرالبشیر به عنوان قدیمی
اعـالم مواضـع   شـد.  کی در رویکردهاي سودان تعبیر ینخست به عنوان تغییر تاکت

نشان از تغییرات جدیـد اسـتراتژیک    ،مات سودانیمتناقض با گذشته از سوي مقا
بـه   پاسخدر و در سیاست خارجی سودان داشت. عمر البشیر در جریان این سفر 

یـک گـروه تروریسـتی     را المسـلمین  اخـوان  ی در مورد سفر به کشوري کـه  سؤال
امنیت و ثبات خـود ممکـن اسـت    تأمین  هر کشوري براي : «، گفتکند می معرفی

اعـالم کـرد   سفر عمرالبشیر به امارات، ابوظبی  همزمان با »انجام دهد.اقداماتی را 
 کنـد.  مـی  گـذاري  سرمایهملیون دالري را براي ساخت دو سد در سودان  900 که
)The New Arab, 2015(   

البشیر کمتر از سه ماه پس از سفر به امـارات، سـفر رسـمی خـود را بـه       عمر
 کارشناسـان  بـراي  شـکی  سفر، این. دکر آغاز خود سنتی مخالف پایتخت ریاض،
 خـارجی  سیاسـت  در جدیـدي  مراحـل  به گذار حال در سودان که نگذاشت باقی
پیش از ایـن سـفرها و علنـی کـردن      ها سودان از مدت ،با این حال باشد. می خود

تغییرات در رویکردهاي سیاست خارجی خود، تردیدش را در ارتباط با حمایـت  
خارجـه سـودان   امـور  وزیـر   ،کرده بود. علی کرتـی  ي مقاومت اعالمها از جریان
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ي خلـیج  هـا  یشتر اعالم کرده بود که کشورش مجبور است میان ایـران و دولـت  پ
یکی را انتخاب کند. پس از این سخنان، دفتر فرهنگی ایـران در خـارطوم    ،فارس

یش سودان به فاصـله گـرفتن از ایـران بـه عنـوان      گرا  تعطیل و 2014در سپتامبر 
ي مقاومت، آشکار شد. بالفاصله پس از تعطیلی دفتـر  ها حامی جریانترین   اصلی

آمادگی خـود را بـراي    ،ي عربی خلیج فارسها دولت ،فرهنگی ایران در خارطوم
ي مبـادالت بـانکی اعـالم    هـا  گذاري در سودان و همچنین رفع ممنوعیـت  سرمایه
 )Sudan’s foreign policy,2015( .کردند

، مخالفت با رژیم صهیونیستی و به رسمیت نشناختن آن چه در بعد داخلیاگر
شود، اما  و نیز تأکید بر حقوق مردم فلسطین از گذشته در سودان انجام شده و می

اي را در بعـد   هاي قابـل مالحظـه   ها از چند سال قبل، ناچار شدند تعدیل سودانی
اي (از جمله درباره فلسطین) و براي کاهش تـنش بـین خـود و کشـوره     خارجی

ما در روند صلح «عربی، امریکا و اروپا انجام دهند. عمر البشیر به صراحت گفت: 
خاورمیانه و در موضوع فلسطین، خارج از چارچوب تصـمیمات اتحادیـه عـرب    

  )1395(عمویی،  »عمل نخواهیم کرد.
گیـري سـودان از    فاصـله ، اسنادي که ویکی لیکس منتشر کرده اسـت  براساس

، عربسـتان  یکی از اسـناد متن  براساسمت فلسطینی مشهود است. ي مقاوها هگرو
سعودي با اعالم حمایت کامل خود از سودان در نزاع مرزي این کشور بـا مصـر،   

 ،ي اقتصادي و سیاسی ریاض به سودان را وعـده داده و از طـرف مقابـل   ها کمک
ي مقاومت اه هي مربوط به گروها خارطوم ضمانت هماهنگی کامل درباره سیاست

  ) 1394(ویکیلیکس،  .فلسطینی را به عربستان داده است
  
  تغییر رویکرد سودان در قبال جمهوري اسالمی ایران .2ـ3

مصداق تغییر رویکرد سیاست خارجی سودان در قبال محور مقاومت را  ترین مهم
باید در قطع روابط آن با جمهوري اسالمی و همراهی کردن با نقطه مقابل محـور  
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ومت یعنی محور سازش به رهبري عربستان سعودي دید. با پیـروزي انقـالب   مقا
سیاست خارجی خـود   ایران اسالمی، جمهوري حکومت استقرار اسالمی ایران و

و  تعریـف  غـرب،  و شـرق  بلـوك  رویکردهـاي  و راهبردها از و خارج را مستقل
منظـور   بـه  منطقه هاي حکومت با مشارکت و همکاري راستا این دنبال کرد و در

سیاست خـارجی خـود قـرار     اولویت جدید را در سیاسی و امنیتی ترتیبات ایجاد
هاي اسالمی و حمایـت   جمهوري اسالمی ایران در راستاي حمایت از جنبش .داد

 سازي الگوي دولـت از مستضعفان جهان (اصل سوم قانون اساسی)، طرفدار پیاده
رو اعالم شناسایی و حمایـت از   نگرا در کشورهاي مستعد منطقه بود. از ایاسالم

 1989گراي جبهه قومی اسالمی سودان در سـال   به قدرت رسیدن حکومت اسالم
تـوان بـه عنـوان یکـی از      (که در ادامه به حزب کنگره ملی تغییر نام یافت) را می
  مصادیق بارز رویکرد جدید جمهوري اسالمی دانست.

 الگـوي  یـک  شـدن  حاکم سودان، دولت سوي از اسرائیلی ضد مواضع اتخاذ
 در حکومتی مدل این گسترش براي اسالمی جمهوري تالش و سودان در اسالمی
 تحـوالت  قبـال  در کشـور  دو موضع نسبی شباهت کنار در آفریقا، شرق و شمال
 کشـور  بـا  بیشتري همسویی احساس اسالمی جمهوري که شده بود باعث منطقه،
 بـراي  بـاالیی  اولویـت  خـود،  یخارج سیاست معادالت در و باشد داشته سودان
 )Sudan - Iran Relations, 2014( باشد. قائل سودان

موجب  ،ایران و سودان ، فرهنگی و ...سیاسیامنیتی،  ـ  دفاعیروابط  گسترش
 ،کشورهاي عربی منطقه و رژیم صهیونیستی شد. این روابط نزدیکبرخی نگرانی 

فلسـطین و   مسـئله همچـون  کـه در مـواردي    بودتر به خاطر مواضع مشترکی بیش
وجود داشت. با وجود ایـن روابـط گسـترده،    گري رژیم صهیونیستی  نقش اشغال

ها در  دولت سودان با تعطیلی تمام مراکز فرهنگی ایران در خارطوم و سایر استان
. روابـط ایـران و   ، شوك بزرگی به محافل سیاسی وارد کـرد 1393شهریورماه  10

بـه طـور    1394ي عربستان در سال ها از سیاستسودان به دلیل حمایت خارطوم 
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) برخی، دلیل اعالمی سـودان را پذیرفتـه و   Sudan severs…,2016( کامل قطع شد.
آن را نشانه خروج سودان از جبهه مقاومت و مخالفت با ایران دانستند. سودان از 
آن زمان تاکنون، سیاست خارجی خود را در جهت دور شدن از محور مقاومت و 

س آنها عربسـتان سـعودي تعریـف    أکی هرچه بیشتر به محور سازش و در رنزدی
  کرده است. 

گـران پدیـد آورده کـه چـه مؤلفـه یـا        این اقدام سودان، سؤاالتی را در ذهن تحلیل
    عواملی در تغییر این رویکرد سیاست خارجی سودان نقش اصلی را بازي کرده است؟

  
  و محور مقاومت ها هخارجی سودان در قبال گرو بر تغییر رویکرد سیاست مؤثرعوامل . 2ـ4

ــردم ســودان، اشــتراکات    ــان م ــق ضــد صهیونیســتی در می ــگ عمی وجــود فرهن
ي مقاومـت در فلسـطین،   ها هایدئولوژیک و فکري رهبران سودان با برخی از گرو

نگاه ضد غربی مردم و بسیاري از مقامـات سـودانی، وجـود فرهنـگ تصـوف و      
رانهـاي مـؤثر بـر حمایـت      ت با وهابیت از جمله پیشنزدیکی آن با تشیع و ضدی

و محور مقاومت طی دو دهه گذشته بوده است. بـه رغـم ایـن     ها هسودان از گرو
و کشـورهاي عضـو    هـا  ه، شاهد تغییر رویکرد سودان نسـبت بـه گـرو   ها ظرفیت

باشیم. اگرچه عواملی چون تالش بـراي رهـایی از    می ي اخیرها مقاومت در سال
 از حمایـت  اتهام از موجود در این کشور از جمله بحران دارفور، فرار يها بحران

) 2011( عرب جهان تحوالت از بعد منطقه زده آشوب تروریسم و عبور از شرایط
باشـند، امـا عوامـل اقتصـادي بـه عنـوان عوامـل         می در این تغییر رویکرد دخیل

  زیربنایی این موضوع، حایز اهمیت بیشتري است. 
هاي سودان، چالش اقتصادي است که دولت را در تنگنا  چالش ترین مهمیکی از 

 هاي بد آب و هوایی، پـایین بـودن ارزش  هاي داخلی، ویژگیقرار داده است. جنگ
هاي نادرست اقتصادي از عمـده دالیـل   کاالهاي تولیدي در بازار جهانی و سیاست

ان بعد از جـدایی  رود. تولید ناخالص داخلی سود می ضعف اقتصاد سودان به شمار
میلیارد دالر کاهش یافته است. نیروي کار این کشور، هفت میلیون و  58جنوب، به 
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درصد از جمعیت در سن کار این کشور بیکار هسـتند و   7/21هزار نفر است.  415
) از لحاظ منـابع  Factbook, 2016( درصد از مردم آن زیر خط فقر هستند. 40بیش از 

  سودان در موقعیت مساعدي به لحاظ اقلیمی قرار ندارد.   و امکانات کشاورزي نیز
ي شورشی بـود، پـس از جداشـدن    ها هسال درگیر جنگ با گرو 22سودان که 

 مسـئله درصد درآمد نفتی خود را از دسـت داد و ایـن    75جنوب سودان، حدود 
) 2016 السـودان،  ینصـح  الدولی (البنک فشار زیادي بر اقتصاد سودان وارد آورد.

ه بر این، بخشی از درآمدي که سودان از طریق دریافت عوارض انتقال نفت عالو
هاي داخلی سودان جنوبی  کرد نیز به دلیل آشوب می جنوب از این کشور دریافت

  از دست رفت.  
عالوه بر مشکالت ساختاري داخلی، سودان طـی دو دهـه گذشـته از جانـب     

یاسـی و تحـریم قـرار داشـته     پیمانان آن نیز تحت فشار و انـزواي س  آمریکا و هم
صهیونیسـتی و ضـد اسـرائیلی در     ي ضدها نزدیکی دولت البشیر به جریاناست. 

، دولت البشیر را در فهرسـت  1993باعث شد تا ایاالت متحده از سال  1990دهه 
ي هـا  نیز نخسـتین تحـریم   1997ي حامی تروریست قرار دهد و از سال ها دولت
 11تحـوالت پـس از حـوادث    لبشیر اعمـال کنـد.   ی خود را علیه دولت االملل بین

باعث شد تا توجه  2000هاي قبل از  سپتامبر و حضور بن الدن در سودان در سال
و تمرکز آمریکا بر این کشور بیشتر شود و نسبت به تحوالتی که در ایـن کشـور   

  )US Sanctions, 2016. ( تفاوت نباشد اتفاق افتاد بی
سال بـین جنـوب و شـمال سـودان      20یل به مدت انگیزي آمریکا و اسرائ فتنه

میان آنان امضـا شـود کـه براسـاس آن، سـودان      » توافقنامه نیفاشا«موجب شد تا 
هاي  اي است که ثروت از سودان جدا شد. جنوب سودان، منطقه 2011جنوبی در 

» بحران دارفور«نامه صلح جنوب،  مهم نفتی را در خود دارد. پس از امضاي توافق
ت و آمریکا به همراه فرانسه و شمار دیگري از کشورهاي غربی تالش شکل گرف

ي هـا  هجمعی برخی از گرو  کردند با ادعاي اقدام دولت عمر البشیر در کشتار دسته
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 (بررسـی  المللی را بر ضد دولت سودان برانگیزاننـد.  درگیر در دارفور، جامعه بین
 )  18-25: 1393و...،  ها چالش تحوالت،

سازي روابط خـود   قابل این فشارها، تالش مستمري را براي عاديسودان در م
یی بود که ایـاالت  ها با هدف رفع تحریم ها با ایاالت متحده دنبال کرد. این تالش

در آمریکـا،   هـا  متحده علیه این کشور اعمال کرده بـود. بـا وجـود تغییـر دولـت     
دیکی به آمریکا در تداوم داشته است. تالش سودان براي نز ها همچنان این تحریم

جریان اعالم آمادگی سودان براي همکاري با ایاالت متحده، خود را در جنگ بـا  
 هـا  ) اما این تالش26/10/1395 (خبرگزاري فارس، تروریسم به خوبی نشان داد.

ي ایـاالت متحـده   ها جمهوري اوباما منجر به رفع تحریم تا اواخر روزهاي ریاست
  تر از گذشته شد. پذیر و اقتصاد سودان آسیب )1395(تابناك، علیه سودان نشد

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

زیادي در تغییر رویکرد سـودان در سیاسـت خـارجی داشـت.      تأثیر جهان عرب،
اي است که از نفوذ فراوانـی در بسـیاري   دي از بازیگران مهم منطقهعربستان سعو

 عربی کشورهاي يها يگذار سرمایه از کشورهاي آفریقایی برخوردار است. حجم
 خـارجی  يهـا  يگذار سرمایه درصد از 50 از بیش سودان، در فارس خلیج حوزه

 ییهـا  بخش ترین مهم معادن، و کشاورزي دهد. حوزه می تشکیل را کشور این در
 از همچنـین یکـی   . عربسـتان انـد  هکـرد  يگـذار  سرمایه آن در ها سعودي که است
 کرده ایفا سودان را حامی نقش عربی، صندوق در که است کشورهایی ترین اصلی

) از دیگـر  2016 السودان، إلى یتجه (الخلیج باشد. می سودان عمده طلبکاران از و
ن، وجود نیروي کار مهاجر سودان در ایـن  دالیل اثرگذار عربستان بر اقتصاد سودا

). عربستان سعودي 2013الترحیل،  من خائفون سودانیون.. (السعودیۀ کشور است.
یی را نیز در قالب مساعدت به سـودان ارسـال   ها هگذاري، سرمایعالوه بر سرمایه

ها افزاید زیرا این مساعدتکند که از طریق آنها به نفوذ خود در این کشور میمی
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کننده بـا   ها و نهادها و عناصر کشور کمک باعث گسترش و تعمیق روابط سازمان
 شود. عربستان درکننده میها و نهادهاي دولتی و غیردولتی کشور دریافت سازمان

بـا بـه    1،»سـرخ سـعودي    صلیب«هاي خود به ویژه  طول سالیان، از طریق سازمان
کشور، هماهنگ با سـفارت   کارگیري مؤسسات و نهادهاي فرهنگی و عمرانی آن

اي در سـودان برخـوردار    هاي محلی مرتبط، از حضور گستردهعربستان و آژانس
هـا و نهادهـاي سـعودي داده     شده است. چنین حضوري، این توان را به سـازمان 

ویـژه در  هـاي حکـومتی و مردمـی بـه     است که بتوانند روابط عمیقی را در بخش
  کنند.  هاي دینی و فرهنگی سازماندهی بخش

ها دریافته بودند که به رغم مواضع ضـد صهیونیسـتی و    عربستان و صهیونیست
هاي عملـی ایـن کشـور در     ي مقاومت در کشور سودان، ظرفیتها هحمایت از گرو

ـ   است و می پذیر این عرصه، محدود و آسیب ي هـا  هي ارتبـاطی گـرو  هـا  هتوانـد پای
عیف کند. عربسـتان بـا ایـن    مقاومت فلسطینی و جمهوري اسالمی با سودان را تض
ها روي رفتار داخلی و خارجی  نگاه، بدون ایجاد حساسیت و با ورود به زیرساخت

تـوان در تحرکـات    هاي اخیر مـی  گذار بود. آثار این اقدامات را در سالتأثیرسودان 
ترین مشکل سودان، مشکالت اقتصادي بـوده   عربستان در سودان پیگیري کرد. مهم

همان ابتدا تالش کرد از نقاط ضعف اقتصـادي سـودان اسـتفاده     است. عربستان از
هـاي محـدود از    گـذاري  هاي مختلف و سرمایه تدریج در قالب طرح کند بنابراین به

جمله در حوزه کشـاورزي و دام وارد سـودان شـد و حتـی یکـی از خریـداران و       
هـاي   هاي سودان در ایام حـج شـد. بـه ایـن ترتیـب، وابسـتگی       مشتریان دائمی دام

گـذاري خـارجی    اقتصادي سودان به عربستان به تدریج ایجاد شـد. حجـم سـرمایه   
، دبیر کـل  »احمد شاور«میلیارد دالر است و به گفته  13عربستان در سودان بیش از 

 باشـد.  گذاري سودان، عربستان اکنون شـریک اول تجـاري کشـور مـی     دفتر سرمایه
  )1393 (اسدي،

                                                                                                                                        
1. The Saudi Red Crescent 
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گذاري در سودان، نسـبت   اقتصادي و سرمایه هاي عربستان، همسنگ با فعالیت
سـال پـیش،    10به توسعه نفوذ و حضور فرهنگی خود نیز اقدام کرده اسـت. تـا   

یافــت و  تفکــر ســلفی وهــابی و تکفیــري در ســودان مجــال عــرض انــدام نمــی
بل ق هاي آنان در جامعه سودان، نمود آشکار و علنی نداشت. اما امروزه از فعالیت
دریغ سفارت و نهادهاي عربستان توانسته است حضور خود را در  بیهاي  حمایت

سطح وسیعی در فضاي فرهنگی سودان تحمیل کند. عربستان به همان نسبتی کـه  
در حوزه اقتصادي سودان وارد شد، به همان نسبت در حوزه فرهنگی در سـودان  

فیـري  فرصت ایجاد کرد. امروزه، حضور فرهنگی عربستان و وهابیت و تفکـر تک 
در سودان نهادمند شده است و مراکز متعددي در سودان توسط دالرهاي عربستان 

 عربستان به دست آموزشی و فرهنگی مراکز و مساجد تأسیس شده است. ساخت
 آنهـا  به کارگماشتن و مبلغ و جماعات و جمعه ائمه تربیت و خارطوم در به ویژه

 طریـق  از مطبوعـات  بعضـی  بر يفکر تسلط اي، رسانه افراد تطمیع مراکز، این در
 ایـن  در عربسـتان  اقتصـادي  تحرکات ذاتی نتیجه آن، نظایر و آنها به مادي کمک
 دار ریشـه  يهـا  ساختار از سودان جامعه برخورداري لذا به رغم. است بوده کشور
 شـکل  بـراي  اولیـه  يهـا  هزمین و بسترها اخیر، دهه یک در طول اما صوفیه، طرق
 و اجتمـاعی  بنیادهـاي  و بافـت  بـا  مغایر و مخالف کريف و فرهنگی جبهه گیري

  است. شده فراهم سودان جامعه فرهنگی
سـودان،   اقتصـادي  هـاي  نیازمنـدي  امـواج  بـر  سوار شدن و ورود با عربستان

 و انحرافـی  و فرهنگـی  و فکـري  بذرهاي کاشتن براياي   متبحرانه تالش همزمان
 عرصـه  در ایـن  ها فعالیت نشاندن ربا به و رشد براي مالحظه قابل يگذار سرمایه

ي خارجی بـه ویـژه   ها داشته است. با توجه به وابستگی اقتصادي سودان به کمک
هـاي اخیـر در سـودان،     ي عربستان و نفوذ فرهنگی این کشور طـی سـال  ها کمک

 تـا  کرد قطع سودان با را خود بانکی ، تعامالت2014 مارس در سعودي عربستان
 ایـن  کارشناسـان،  برخی. یابد کاهش راه این از سودان بانکی درآمد از درصد 50



فصلنامه مطالعات 
راهبرد

ي جهان اسالم
، سال هجدهم،

 
شماره

 4
، پیاپی

72
، زمستان 

1396
  

 

 

 44  

 

 

 دور ایـران  از را آن تـا  کردنـد  تفسیر سودان علیه تنبیهی عنوان به را ریاض اقدام
 بـا  خود روابط در به حدي سودان، در ضعفی نقاط چنین درك با عربستان. سازد
 بـراي  تـا  داشـت  تصـمیم  البشیر عمر وقتی که کرد اتخاذ تندي موضع کشور این

 عبور اجازه او هواپیماي به بیاید، تهران به روحانی دکتر تحلیف مراسم در شرکت
شـود. بعـد از اینکـه     حاضـر  تهـران  نتوانست در او و نداد را کشورش آسمان از

سودان تحت فشارهاي عربستان و نیازهاي اقتصادي به این کشور، مراکز فرهنگی 
، دسـتور گسـترش روابـط     اه سـعودي ایران در سودان را بست، ملک عبداهللا پادش
  اقتصادي عربستان را با سودان صادر کرد. 

ي مـالی  ها ضعف ساختاري اقتصاد سودان، وابستگی شدید این اقتصاد به کمک
شـرایط   ي غرب و عرب علیـه سـودان،  ها خارجی به ویژه عربستان و فشار تحریم

ي داخلی کرد ها آشوببحرانی را براي اقتصاد سودان رقم زد که دولت را مواجه با 
به طوري که دولت البشیر را تا مرز ورشکستگی کامل سیاسی و اقتصادي پیش برد 

ي خـارجی از عربسـتان؛   هـا  و عمر البشیر را بیش از پیش، متوجـه دریافـت کمـک   
ایران و راس محور سازش کرد. مجموع این شرایط که همزمـان بـا   اي   رقیب منطقه

اعزام نیروي زمینـی در تهـاجم بـه یمـن در آوریـل      اعالم نیاز عربستان سعودي به 
ي مـالی از عربسـتان سـعودي در    هـا  بود، سودان را ترغیب به دریافت کمک 2015

   )Guardian Africa network, 2016( ازاي اعزام نیرو به جبهه تهاجم یه یمن کرد.
نزدیکی به عربستان سعودي به همان میزان که سودان را از ایـران دور کـرده،   

رایط برقراري رابطه سودان را با رژیم صهیونیستی و غرب مهیـا سـاخته اسـت    ش
هاي سودان را  زیرا آمریکا شرط گسترش روابط با سودان و برداشتن کامل تحریم

شناسایی رژیم صهیونیستی از طرف سودان اعالم کـرده اسـت. عربسـتان، حلقـه     
ی روزهـاي آخـر   باشـد. طـ   مـی  واسط بین سودان با رژیم صهیونیستی و آمریکـا 

هـاي آمریکـا علیـه سـودان      جمهوري اوباما اعالم شد که برخی از تحریم ریاست
برداشته شده است. بالفاصله بعد از این اتفاق، مقامات سودانی از نقش عربسـتان  
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  )25/10/95 (خبرگزاري فارس، ها علیه سودان تشکر کردند. براي کاهش تحریم
ا سودان، درصـدد ارایـه الگـویی بـراي     عربستان و غرب با این شیوه رفتاري ب

دهـد   مـی  سایر کشورهاي جهان اسالم و حامی مقاومت هستند؛ الگویی که نشان
ي مقاومت فلسطینی و محور مقاومت باشد، با انبـوهی  ها هکشوري که حامی گرو

ي هـا  هرو خواهد شد و بالعکس، کشـوري کـه از گـرو    هاز فشارهاي اقتصادي روب
هـاي عربسـتان    گیرد یا مواضع آن در چارچوب سیاست مقاومت فلسطینی فاصله

عربسـتان و  اي   در منطقه باشد و از جمهـوري اسـالمی بـه عنـوان رقیـب منطقـه      
ي غـرب  هـا  کشور محور مقاومـت دور شـود، ضـمن اینکـه از مشـوق      ترین مهم

 برخوردار خواهد شد، از دالرهاي کشورهاي مرتجع عربی نیز بهره خواهـد بـرد.  
سـازي   این اساس، اعالم غیررسمی امکان عادي ) بر1/11/95 س،(خبرگزاري فار

هاي  رابطه سودان و رژیم صهیونیستی هم نشان از تالش سودان براي حل چالش
ثر از تالش دولـت البشـیر بـراي نزدیکـی بـه      أروابط خود با آمریکا دارد و هم مت
  باشد.  می ي مالی از این کشورها عربستان سعودي و دریافت کمک

  
 و کشورهاي حوزه مقاومت ها هسیاست الجزایر در قبال گرو. 3

کشورهاي شمال آفریقا نیز طی چند دهـه گذشـته    ترین مهمالجزایر به عنوان یکی از 
را در رابطه با جمهـوري   مسئلهي مقاومت فلسطینی بوده و این ها ههمواره حامی گرو

  است. آن به خوبی نشان دادهاي   ي منطقهها اسالمی ایران و سیاست
  
  ي مقاومت فلسطینیها هسیاست الجزایر در قبال گرو .3ـ1

طور که اشاره شد، نگاه ضدصهیونیستی در میان جوامع شـمال آفریقـا از عمـق     همان
کشورهاي منطقـه اسـت کـه     ترین مهمباالیی برخوردار است. در این میان، الجزایر از 

مـردم آن محسـوب    هـاي برجسـته   نگاه ضد صهیونیستی و ضد استکباري از ویژگی
عنوان کشوري که تاریخی طوالنی در مبارزه با استعمار و  مردم الجزایر به شود. می
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فلسـطین   مسئلهاي به  ها دارد، توجه ویژه اشغالگري و مقاومت در مقابل فرانسوي
دهند. این کشور از زمان استقالل، از حامیان اصلی فلسطینیان و مقاومت  نشان می

بخش فلسطین و  و از مبارزات سازمان آزاديصهیونیستی بوده  آنها در مقابل رژیم
 هایی نظرسنجی براساس .   میالدي حمایت کرده است 80و  70جنبش فتح در دهه 

 را همراهی بیشترین الجزایر مردم اند، کرده منتشر »دوحه« یا »پیو«ي ها همؤسس که
کشورهایی که مقـیم   ها در تمام ) الجزایري1395(نکویی،  دارند. فلسطین مردم با

مقاومـت    هستند حتی از خود فلسطینیان نیز توجه بیشتري به موضـوع فلسـطین،  
هاي متعددي را بـراي ایـن منظـور     فلسطین و آرمان فلسطین نشان داده و فعالیت

ظالمـا او   فلسـطین؛  مـع  نحـن « معروف جمله الجزایري، کنند. هر  سازماندهی می
 دفـاع  ظـالم  چـه  و مظلـوم  چـه  فلسطین از جزایرال یعنی کند؛ می بیان را »مظلوما

افکار عمومی الجزایـر بـدون    )1395(نکویی،  نخواهد کشید. کنار آن کند و از می
که دستوري از ناحیـه آن دریافـت   که توجهی به نظام سیاسی داشته باشد یا ایناین

گیـري   گـري موضـع   فلسـطین و مقاومـت در مقابـل اشـغال     مسئلهنسبت به   کند،
) این حمایت مردمی باعث شده است دولت الجزایـر نیـز   2016(شراب،  د.کن می
دنبال تقابل با افکار عمومی و مردم نباشد و در موارد متعددي نشان داده اسـت   به

دهـد. تـاریخی    ي مقاومت اهمیت میها هکه به موضوع مقاومت و حمایت از گرو
ه بین جامعه الجزایري و اند، به تداوم روابط و پیوندي ک که دو کشور تجربه کرده

عنـوان کشـوري کـه اسـتعمار      کند. الجزایر به فلسطینیان وجود دارد، نیز کمک می
  کند.  هاي ملت فلسطین را به خوبی درك می فرانسه را تجربه کرده است، سختی

الجزایر از زمانی که جنـبش فـتح تشـکیل شـد بـه آمـوزش نیروهـاي سـازمان         
هاي نظامی و تسلیحاتی خود را به ایـن   مک(ساف) کمک و ک بخش فلسطین آزادي

 1973تـا   1967هایی که در فاصله زمانی  سازمان ارائه کرد. ارتش الجزایر در جنگ
بین اعراب و رژیم صهیونیستی درگرفت، شرکت کرد. بیشترین نمـود ایـن واقعـه،    

هاي اسرائیلی در بندر ادیبه مصر در جنگ رمضـان   تقابل نیروهاي الجزایري با تانک
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از  2005ها که در سال  هاي نظامی و امنیتی صهیونیست گزارش براساسبود.  1973
اعتراف کـرده بودنـد   » موشه دایان«و » دیوید بن الیعازر«حالت محرمانه خارج شد، 

واسطه دامـی بـود کـه نیروهـاي      اسرائیل در نبرد بندر ادیبه به که ناکامی تیپ زرهی
دند. در جریان ایـن نبـرد، نیروهـاي الجزایـري یـک      الجزایري براي آنها گذاشته بو

هواپیماي مدل گالکسـی امریکـا و یـک جنگنـده امریکـایی را سـاقط کـرده و دو        
هـواري  «) الجزایـر در دوران  2016، ایسـر . ( هواپیماي دیگر را هـدف قـرار دادنـد   

به لبنان اعزام کـرد تـا پـس از حملـه      1982، نیروهاي داوطلبی را در سال »بومدین
بخش فلسطین بجنگنـد. پـس از    ها به این کشور در کنار سازمان آزادي یونیستصه

) با موضوع تشکیل کشور فلسطینی، الجزایر کشوري بود کـه  1988مذاکرات اسلو (
کرده و سفارت دائمـی فلسـطین را در    به تشکیالت خودگردان فلسطین کمک مالی

 خفا در مسئله این به سبتن را خود موضع تا کنون، کشور کرد. این تأسیسالجزیره 
 اسـبق  جمهـور  رئیس بومدین، هواري جمله این همواره. است تغییر نداده آشکار و

تأکیـد    مـورد  ،»کنـد  مـی  دفاع ظالم چه و مظلوم چه فلسطین از الجزایر« که الجزایر
  است.  مختلف محافل در الجزایري يها دیپلمات

هاي فوتبال المپیک الجزایر  تیم اي بین ، مسابقه فوتبال دوستانه2016در فوریه 
هـزار   70الجزیـره برگـزار شـد کـه حـدود      » ژوئیـه  5«و فلسطین در ورزشـگاه  

الجزایري از آن استقبال کردند تا نشان دهند بـه موضـوع فلسـطین و حمایـت از     
دهند. موضوع حمایت از فلسطینیان، زمـانی خـود را    مقاومت مردم آن اهمیت می

فلسطین یک گل بـه ثمـر رسـاند و جمعیـت حاضـر در      نشان داد که تیم فوتبال 
) ایـن مسـابقه   2016 ،الیوم السـابع ( صدا این تیم را تشویق کردند. ورزشگاه، یک

اي بـراي تظـاهرات ضـد اسـرائیلی و حمایـت از آرمـان        فوتبال دوستانه به بهانه
(الخبـر،   ي عربـی یافـت.  هـا  هاي در رسـان  فلسطین تبدیل شد و بازتـاب گسـترده  

 ها حالی که برخی از کشورهاي عربی از ورزش براي میزبانی اسرائیلی . در)2016
کنند، الجزایر بـراي سـرمربی اسـرائیلی تـیم ملـی غنـا        می در اراضی خود استاده
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 )Time of Isreal, 2016( روادید صادر نکرد.

، وزارت آموزش و پرورش الجزایر بـه صـورت سـهوي یـا     2016در سپتامبر 
از » فلسطین«جاي واژه  ر کتاب جغرافیاي سال اول متوسطه بهاي دعمدي در نقشه

ي اجتمـاعی را بـه دنبـال    هـا  ههاي تند شبک استفاده کرد که واکنش» اسرائیل«واژه 
، وزیر آموزش و پـرورش  »نوریه بن غبریت«داشت. بخشی از این انتقادها متوجه 

روابط بـین  سازي  این کشور بود که از سوي برخی متهم شده بود در جهت عادي
کند. این اقدام در حالی صورت گرفت که  الجزایر و رژیم صهیونیستی حرکت می

نـام اسـرائیل بـه رسـمیت      ي دولتی الجزایر، چیزي بهها هي دستگاها هدر تمام نقش
هـاي   شود. پس از واکـنش  شناخته نشده و به جاي آن از واژه فلسطین استفاده می

وزارت آموزش و پرورش الجزایر اعالم  تند افکار عمومی نسبت به این موضوع،
هایی که با نقشـه مـورد بحـث منتشـر شـده اسـت از بازارهـا         کرد که تمام کتاب

خانه  آوري و از ناشر آن خواسته شده است که آن را اصالح کند. این وزارت جمع
به این اندازه هم بسنده نکرد و اعالم کرد مسئولیت اقـدامی کـه صـورت گرفتـه،     

ین کتـاب اسـت و وزارت آمـوزش و پـرورش در ایـن خصـوص       متوجه ناشر ا
هاي تند افکـار عمـومی جامعـه     واکنش )2016عربی، . ( تحقیقاتی انجام خواهد داد

در نقشـه فلسـطین باعـث شـد احـزاب،      » اسـرائیل «الجزایر نسبت به استفاده از واژه 
دهنـد.  هاي سیاسی مختلف نیز نسبت به این موضوع واکنش نشـان   و سازمان ها هگرو

گرا هستند، خواستار برخورد بـا   معارضان سیاسی الجزایري که در واقع احزاب اسالم
  )2016هیام، . ( وزیر آموزش و پرورش و استعفاي او شدند

 نفع به خود گیري موضع ي گذشته، همچنان برها هطی ده در مجموع، الجزایر
 فرامـوش  الجزایر مردم دانوج و باطن در فلسطین مسئله و ماندهبند  پاي فلسطین
 المللـی،  بـین  همه محافل در و مختلف شرایط این کشور در است. همچنین نشده
  . است  بوده فلسطینیان براي محکمی گاه تکیه
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  و کشورهاي جبهه مقاومت در منطقه ها همواضع الجزایردر قبال گرو .3ـ2
هـاي   ت در رقابتي فلسطینی، تالش کرده اسها هالجزایر عالوه بر حمایت از گرو

کشورهاي سازشگر منطقه، جانب محور  بین کشورهاي محور مقاومت واي   منطقه
مقاومت را بگیرد و به رغم فشارهاي عربستان براي همراه ساختن این کشـور بـا   

ي آن در حـوزه  ها هاي خود را از جمهوري اسالمی ایران و سیاست خود، حمایت
  اهللا را نشان داد. سوریه، یمن و حزب

  
  روابط با جمهوري اسالمی ایرانـ 

 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 رابطه کشور، این تشکیل آغاز از یرانا با الجزایر رابطه

 از الجزایر استقالل از پس بالفاصله و 1341 سال در که است کشورهایی نخستین
 مواضـع  ایـران  علیـه  برهه دو در کشور این اما شناخت رسمیت به را آن فرانسه،
 اعمـال  علیـه  گیـري  موضـع  انجامیـد.  روابـط  سردي به که کرد اتخاذ اي خصمانه
 به شدیداللحن حمالت و فارس خلیج در گانه  سه ایرانی جزایر بر ایران حاکمیت

 هـاي  دیپلمات فراخواندن به 1352 در سال غیرمتعهد کشورهاي اجالس در ایران
 بـین  گـري  میـانجی  بـا  و 1353 سال در الجزایر منجر شد اما کشور این از ایرانی
 تهران با روابط خود ترمیم به شد، 1975 قرارداد امضاي به منجر که عراق و ایران

 با بهتري رابطه غرب، مدار از ایران خروج با نیز اسالمی انقالب از پس .پرداخت
 ایـن  و کـرد  حمایت الجزایر از »غربی صحراي« مسئله در ایران. کرد برقرار ایران
  )1394لی، زینع. ( تا حدودي حامی ایران بود عراق علیه ایران، جنگ در نیز کشور

 عامـل  عنـوان  بـه  منطقـه  کشـورهاي  از بسیاري که شرایطی در درست الجزایر
 گـاهی  کردند و می عمل ایران خاك به نظامی تجاوز در عراق بعث حزب محرك

 کشـور  دو بین گري میانجی با بود درصدد و نهاد به جلو گامی پشتیبان آن بودند،
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 نقـش  ایفـاي  بـه  الجزایـر  کـه  نبـود  بـار  نخستین این .بخشد خاتمه جنگ این به
 29 در نیـز  این از پیش. بود پرداخته منطقه يها بحران حل منظور به گرانه میانجی

 متحده ایاالت در ایران منافع حافظ نقش زمان آن در که الجزایر دولت ،1359 دي
 از ناشی آمده وجود به بحران به گیري میانجی یک طی توانست داشت، برعهده را

 کـه  کشور دو بین سند سه امضاي با و دهد خاتمه ایران در آمریکا سفارت اشغال
 در آمریکـا  سـفارت  يهـا  گروگـان  آزادي زمینـه  یافت، شهرت »الجزایر بیانیه« به

 و را بـراي حـل   آمریکـا  و ایـران  دعـاوي  داوري دیوان تأسیس همچنین و تهران
  )1394 البرز،. ( کرد فراهم کشور دو بین دعاوي فصل
 بـه  رو بعـد  دهه یک به نزدیک گرفته شکل تازه خوب و رابطه این حال، این با

 امـور  در دخالـت  و ایران علیه کشور این مقامات که اتهاماتی با و گذاشت وخامت
 کشـور  دو بین دیپلماتیک روابط کامل قطع از اي دوره کردند، مطرح الجزایر داخلی

 اجـالس  حاشـیه  رد و 1379 در سـال  کشـور  دو رؤساي دیدار. شد آغاز 1371 از
) بعـد  1394 زینعلی،. ( شد روابط سرگیري از به منجر متحد، ملل سازمان در هزاره

هـاي   از برقراري مجدد روابط دو کشور، همواره نگاه تعاملی و حمایتی از سیاسـت 
 انرژي به براي دستیابی ایران حق از بارها یکدیگر، بین دو کشور حاکم بود. الجزایر

 ایـران  مواضـع  از المللـی  بـین  هـاي  سازمان و مجامع در و دفاع ،آمیز صلح اي هسته
 یکدیگر با المللی بین مسائل از وسیعی طیف در ایران و الجزایر. حمایت کرده است

 در را نزدیکـی  يهـا  همـاهنگی  و مـذاکرات  و بودنـد  مشترکی عقاید و افکار داراي
 کـه  دارنـد تأکیـد    کشـور  دو هر. دارند یکدیگر با المللی بین و اي منطقه رخدادهاي

 برابـر  در دهـد،  انجـام  ملـل  سـازمان  نظـام  در را اصـالحاتی  بایـد  جهـانی  جامعه
 ایجاد به کند، ایستادگی بشر حقوق با مرتبط موضوعات از سیاسی يها هسوءاستفاد

 منطقـه  ایجـاد  فوریـت  و اي هسـته  يهـا  سالح تکثیر منع معاهده ارکان میان توازن
 خـارجی  يهـا  دخالت از و مبادرت خاورمیانه، در جمعی ارکشت تسلیحات از عاري

 کنـد، حـامی   خـودداري  امـور  این در نظامی يها همداخل و کشورها داخلی امور در



یحما
 ت

ت د
اوم

 مق
از

 س
ر

ی
ت

اس
 

رج
خا

 ی
رها

شو
ک

 ي
آفر

ال 
شم

 قای
ؤلف

و م
 يها ه

آن
بر 

ثر 
مؤ

  
 

 

 51  

 

 

 آمیـز  مسالمت يها هرا و وگو گفت طریق از خارجی و داخلی مناقشات فصل و حل
 اسـتاي ر در جهانی راهبرد یک خواستار و کند حمایت فلسطینیان مبارزات از باشد،
  )1394 قاسمی،. ( باشد گري افراط اشکال تمامی و تروریسم با مبارزه
 و تولیـد  زمینـه  در اصـلی  شـریک  دو ایـران،  و نیز الجزایر اقتصادي سطح در

 کننـده  صادر کشورهاي سازمان مهم عضو دو هستند و گاز و نفت براي بازاریابی
 ایـن دو . شـوند  محسـوب مـی   گـاز  کنندهصادر کشورهاي انجمن و) اوپک( نفت

 و تولیدکننــده کشــورهاي منــافع حفــظ و نفــت بــازار ثبــات راســتاي در کشــور
(مـرادي،   کننـد  مـی  تـالش  بـازار  نیـاز  و شرایط رعایت با گاز و نفت صادرکننده

 بازارهاي در نفت قیمت در ثبات برقراري براي مشترکی اهداف ) لذا داراي1394
 ایـن  کننـد  مـی  تـالش  اوپـک  سازمان قالب در یکدیگر همکاري با و بوده جهانی
  کنند. محقق را هدف

  
  بحران سوریه ـ
. کرد عمل عربی کشورهاي اکثر مواضع سوریه، الجزایر برخالف بحران مسئله در

 مقاومـت  محـور  نفـع  روشنی بـه  موضع نیز سوریه تحوالت به نسبت این کشور
 الجزایر ستاندو و پیمانان هم از سنتی صورت به سوریه دولت چند هر کرد. اتخاذ
از اهمیت فراوانـی   اي منطقه و المللی بین شرایط در رویه این حفظ شود، می تلقی

 سیاسـی  فصـل  و حـل  و سوریه المللی بین مشروعیت الجزایر از. است برخوردار
 از کرد. همچنین ضمن خودداري حمایتها  سوري خود توسط کشور این بحران

 در سـوریه  سـفیر  حضـور  از 2011 لسـا  نوامبر در دمشق از خود سفیر فراخوان
 سـطح  در سیاسـی  رسـمی  داراي روابـط  کشـور  دو اکنون و کرد حمایت الجزایر
 الجزیـره  روابـط  سفیر الجزایر در ایـران دربـاره   ،»احریز عبدالمنعم« هستند. سفیر
 سـوریه،  و الجزایر کشور دو«: کند می اظهار گذشته سال چند طی ویژه به ودمشق
 که سوریه ثبات و امنیت زدن برهم طرح از شدت به الجزایر و دارند خوبی روابط

 صهیونیسـتی  رژیم آتیهتأمین   و مقاومت محور شکستن هم در دنبال به نهایت در
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  )1394مرادي، . ( »است متأسف و متأثر است،
 دولـت  بـه  نسـبت  عـرب  اتحادیـه  گیري موضع از بارها الجزایر ارشد مقامات

 یـا  سـوریه  علیـه  دخالـت  بـر  مبنی امنیت ورايش از آن هاي درخواست و سوریه
. کردنـد  انتقـاد  عربـی  کشـورهاي  هـاي  توانمنـدي  نابودي در ناتو ائتالف دخالت
 در سـوریه  عضـویت  لغـو  بر مبنی عرب اتحادیه قطعنامه تأیید از الجزایر مقامات

 مخالفـان  بـه  کرسـی  اعطـاي  بـا  لبنان و عراق کنار در و کردند امتناع اتحادیه این
 نامـه  قطـع  بـا  همچنین الجزیره دولت. ورزیدند مخالفت عرب اتحادیه در سوریه
 .کـرد  سـوریه مخالفـت   دولـت  مبنی بـر محکومیـت   ملل سازمان عمومی مجمع
 و سـوریه  مخالفـان  عصـبانیت  بـا  سـوریه  درباره الجزایر اصولی هاي گیري موضع
 از جخـرو  بـه  را 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

  
  اهللا لبنان حزبـ 

 فخر مایه را حزب این ،2006روزه در سال  33 به موسوم جنگ در اهللا حزب نبرد
 آن در کـه  اي گونـه  به داد؛ قرار آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه سراسر در اعراب
 بـا  و زمـان  هـم  شد. تعیین عرب جهان سال مرد عنوان به نصراهللا حسن سید سال،

 ملـل  میـان  در نصـراهللا  حسـن  سید رهبرش و اهللا حزب نظیر بی محبوبیت افزایش
 شد؛ می نگریسته عربی رهبران قاطبه سوي از منفی دید با رفیع جایگاه این عربی،

 در اي بیانیـه  انتشـار  از حتی عرب یهاتحاد ،2006 نبرد سال خالل در که جا آن تا
 محبوبیت دلیل به و حال این با. ورزید امتناع اهللا حزب و لبنان از حمایت راستاي
 ایـن  علیـه  گیـري  موضـع  از جوامع این رهبران عربی، جوامع در اهللا حزب فزاینده
حمایت قاطع ملـل  . ( کردند پرهیز 2006 از پس يها سال طول در انقالبی سازمان
 و اسـالمی  جمهـوري  بـه  اهللا حزب ایدئولوژیک ) وابستگی1395...،  آفریقا شمال
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 سـران  شـد  موجـب  منطقـه  در انقالبی اسالم رشد از فارس خلیج شیوخ نگرانی
 همزمان مداخله و سوریه در بحران آغاز .بکوشند اهللا حزب علیه مقاطعی در عرب
 نیـز  را عربـی  کشـورهاي  سایر و سعودي حمایت که تکفیري و سلفی يها هگرو
 يها هگرو برخی و اهللا حزب ایران، حمایت و سو یک از داشتند خویش سر پشت

 خلـیج  کـاران  محافظـه  بـراي  دیگر، متمسکی سوي از اسد بشار دولت از اسالمی
 و اهللا حـزب  گـري  شـیعی  نظیـر  گسـترده  يهـا  زنـی  اتهام لواي تحت تا شد فارس
  . برآیند انقالبی جنبش ینا به زنی ضربه به دنبال سوریه امور در مداخله

اهللا لبنـان   در راس کشورهاي عربی براي فشارها علیه حـزب  سعودي عربستان
 اقـدامات  دامنـه  بـر  عبـدالعزیز  بـن  سلمان کارآمدن روي باشد. بعد از می بوده و
 گاهی و عربی هاي دولت که آنجا تا شد؛ افزوده نیز ها سعودي منفی و گرایانه فرقه

 را اهللا حـزب  نـام  نظیر، کم اقداماتی درها  آمریکایی و سعودي فشارهاي با اسالمی
 در حـزب  ایـن  بـر  فشار اعمال براي و دادند قرار تروریستی يها هگرو لیست در

 کـه  امري کردند؛ قطع کشور این به خود را مالی يها حمایت لبنان، داخلی سطح
 تأسـیس  نبنیـا  و اسـاس  زیـرا  کـرد،  خواهـد  منتفع را اسرائیل رژیم همه از بیش

  .است گرفته شکل اسرائیل خواهی زیاده با مقابله براي اهللا حزب سازمان
 رسـاند  تصـویب  به را ، متنی2016 مارس در دوم عرب اتحادیه کشور وزیران

و  رفتار«و  »عربی يها کشور از برخی کردن ثبات بی« به متهم لبنان را اهللا حزب که
 نماینـدگان  شـدید  فشـارهاي  نتیجه ،آشکار مقابله این. کرد می تروریستی »اعمال
راسـتا   همـین  در متنی نیز قبالً که بود فارس خلیج همکاري شوراي نشین سلطان
 يهـا  هشـبک  را در شـهروندان  فـوري  اعتراض خبر، این انتشار. بودند کرده منتشر

حمایت قاطع . ( به دنبال داشت الجزایر اجتماعی کشورهاي شمال آفریقا از جمله
 کـه  بـود  عربـی  دولـت  نخسـتین  الجزایـر،  ) دولـت 1395...،  قـا ملل شـمال آفری 

از  حمایـت  در موضـعش  بـر  و داد حملـه قـرار   مـورد  را نامه قطع این سرعت، به
امـور   ، وزیـر »لعمـامره  رمضـان « کـرد. تأکیـد    اسرائیلی اشغالگر برابر در مقاومت
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ي  نامـه  قطـع  ایـن  از رسـماً  کشـورش  که گفت الجزایر خارجه  و جویـد  مـی  تبـرّ
 کنـد.  مـی  فعالیـت  کشور این قوانین براساس که است سیاسی جنبشی اهللا، حزب«

 دخالـت  کشورها داخلی امور در هرگز و است قدم ثابت مواضعش در الجزایر نیز
هـا بـر    ) الجزایري1395 حمایت الجزایر و تونس از مقاومت،( .»کند نمی و نکرده

 از سالح و پول با استثنا الجزایر بدونسابق  ، رهبر»بومدین هواري«این باورند که 
 و ها هگرو این روي به را اش اراضی کرد، حمایت فلسطین مقاومت يها هگرو همه

) تبعیـد  در پارلمـان (فلسـطین   ملـی  مجلـس  جلسـات  از همه کرد، باز شهدایش
 سـالح  و پـول  بـا  اسـرائیلی  اشغالگر علیه عربی يها جنگ همه در و کرد میزبانی
 صـفت  چسـباندن  بـا  و »تحـریم « را مقاومـت  نـدارد  امکان راینکرد. بناب شرکت

  ).1395 حمایت الجزایر و تونس از مقاومت،( کند موافقت آن به تروریسم
  
  یمن بحران ـ
 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 یمن 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 بهشتاردی دوم از عملیات این. کردند بمباران
  .دارد ادامه چنان هم تا کنون و یافت ادامه) االمل اعاده

بوده است. الجزایر،  کشور این در اوضاع کردن بوتفلیقه، آرام دولت هاي تالش
ها از کشورهاي عربی و اسـالمی بـراي پیوسـتن بـه ائـتالف       درخواست سعودي

 بـه  نپیوسـتن  علـت  دربـاره  از مقامات الجزایرسعودي علیه یمن را رد کرد. یکی 
 شـروع  ابتـداي  همـان  از الجزایـر  دولت«: کردتأکید   یمن علیه ها سعودي ائتالف
 همـه  حضـور  و دیپلماتیـک  و سیاسـی  راه از جز بحران این که کرد اعالم بحران
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 همـان  از الجزایـر  ».نیسـت  پـذیر  امکان ملی و جامع اي مذاکره در یمنی يها هگرو
 اصـول  مخـالف  را کـرد، زیـرا آن   رد را یمـن  بحران حل براي نظامی گزینه ابتدا

 کشـور  از خـارج  نظـامی  عملیات گونه هر نکردن در دخالت بر مبنی خود ارتش
  )1394مرادي، . ( داند می

 زمینـه  در پیشـنهادي  گـري خـود، طرحـی    الجزایر در راستاي نقـش میـانجی  
 انصاراهللا خروج داشت: محور سه مل،ع ابتکار ارایه داد. این یمن نیز در بس آتش
 امنیت کار و تضمین به کشور این شده منحل پارلمان بازگشت ،)پایتخت( صنعا از

 همـین  ). در1394،...بـس   الجزایـر طـرح آتـش   ( یمن درها  آن حامیان و انصاراهللا
    .کرده است حمایت نیز ایران اسالمی ي جمهوريها طرح از الجزایر دولت رابطه،

  
  یاست عدم همراهی با محور سازش (عربستان)س .3ـ3
 همـواره از  هـا  عربسـتانی  الجزایر در مسـائل منطقـه،   يها گیري موضع به توجه با

 کـه  کنند می برداشت گونه این الجزایر يها سیاست از که اند همند بود 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 سیاست با
 کشـور  ایـن  و فصل و حل الجزایر، را با خود سیاسی هاي اختالف اند هکرد تالش

 از کاسـتن  و گـو  و گفـت  کردن با فعال کند می تالش ریاض. کنند دور ایران از را
 کشـور  یـک  الجزایر که آن یژهو به شود، نزدیک ایران به الجزایر از کشور این دفاع

 ایران شیعی کشورهاي ها با هماهنگی کاهش با رود می انتظار و است مذهب سنی 
  . گیرد قرار سنی کشورهاي اردوگاه در عراق، و

 هـاي  سیاسـت  بـا  الجزایـر  کـردن  همـراه  در سـعودي  مسـئوالن  تالش رغم به
 اي گیرانـه  سخت ايه گیري موضع و ها سیاست همواره الجزایر عربستان، اي منطقه
و همـراه   منطقـه  دربـاره مسـائل   الجزایر است. کرده اتخاذ سعودي عربستان علیه

بـا   اساسـاً  کشـور  ایـن  مواضع که کرده نشدن با عربستان و محور سازش، عنوان
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 امور در نکردن دخالت بر مبنی آزادسازي انقالب زمان از تاریخی میراث توجه به
و  گیـرد  مـی  صـورت  الجزایـر  اساسـی  قانون به داستنا با و کشورها دیگر داخلی

 کـرده  منع مرزها از خارج يها درگیري را در کشور این مسلح نیروهاي مشارکت
 اوپـک  سـازمان  در عربسـتان  رفتارهـاي  از الجزایر يها عالوه بر این، مقام .است
. داننـد  مـی  جهـانی  بازارهـاي  در نفـت  قیمت کاهش مسئول را آن و داشته گالیه
 تهدیدي را نفت قیمت آمدن پایین و است نفت وابسته به شدت به لجزایرا اقتصاد
 کـاهش  بـه  نسـبت  ریاض مواضع از بارها الجزایر. داند می خود ملی امنیت براي
 ضـربه  بـراي  را سیاسـت  این که کرده است متهم را و عربستان انتقاد نفت قیمت
 منـابع  گفتـه  بـه . اسـت  گرفتـه  کـار  بـه  هـایش  سیاسـت  مخالف هاي نظام به زدن

 الجزایـر  بـا  وگو گفت براي »نفت برگه« از کرد سعی سعودي عربستان الجزایري،
 در ویـژه  بـه  خـود  مواضـع  بـا  را الجزایر تا کند استفاده دیپلماتیک يها هپروند در

  سازد. همراه یمن و سوریه به مربوط مسائل
 سـعودي  امور خارجـه  وزیر فتنپذیر  حضور به از بوتفلیقه عبدالعزیز خودداري

 رضایت جلب براي را خود المللی بین مواضع خواهد نمی الجزایر بود که این بیانگر
 راهکـاري  بررسی با خود يها مخالفت ادامه بر ریاض اگر حتی دهد تغییر عربستان

 لـذا  .کنـد  پافشـاري  المللـی  بـین  بازارهـاي  در نفت بهاي سقوط از جلوگیري براي
 مواضـع  دادن قـرار  تأثیربراي  جهت نفت برگه از استفاده براي عربستان يها تالش

 پادشـاه  بـه  اي نامـه  در 2015 فوریـه  در بوتفلیقـه . بـود  فایده بی الجزایر دیپلماتیک
 نامـه  ایـن  ولـی  بـود؛  شده نفت قیمت موضوع بررسی خواستار سعودي، عربستان

  .نشد ایجاد اوپک نشست در عربستان مواضع در تغییري هیچ و ماند پاسخ بی
  
  و کشورهاي جبهه مقاومت ها هبر استمرار رویکرد الجزایر در حمایت از گرو مؤثرعوامل  .4ـ3

هاي بسیار مناسـبی   طور که اشاره شد، الجزایر در حوزه اجتماعی از ظرفیت همان
منـدي  همچون عمیق بودن نگاه ضدصهیونیسـتی در میـان مـردم الجزایـر، عالقـه     
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و کشـورهاي   هـا  هاز سـایر گـرو   ي مقاومت فلسطینی و حمایتها هنسبت به گرو
 مقاومـت  در میان مردمان این کشـور، سـابقه   جهاد حوزه مقاومت، وجود فرهنگ

در استمرار حمایت  گري افراطی بازگشت از الجزایر جامعه استعماري و تنفر ضد
ي هـا  هو کشورهاي حوزه مقاومـت بـراي حمایـت از گـرو     ها هاین کشور از گرو

رسد در مقایسه با سـودان، آنچـه در ایـن     می ه نظرمقاومت برخوردار است. اما ب
میــان نقــش بــارزتري در اســتمرار حمایــت الجزایــر از مقاومــت داشــته اســت،  

ي مـالی  ها در کاهش وابستگی به کمک مسئلهاین  تأثیري اقتصادي و ها توانمندي
 درصـد  90 باشد. الجزایر، می ي کشورهاي مرتجع عربی و عربستانگذار و سرمایه

 مـدد  آورد و بـه  مـی  دست به گاز و نفت فروش راه از را خود ارزي دهايدرآم از
 سـاله،  هـر  الجزایـر  دولـت  که است گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد همین

 اجرا را بازنشستگان به کمکی يها هبرنام و عرضه را قیمتی نگرا اجتماعی خدمات
  خرد. می را شهروندان وفاداري وسیله، این به و کند می

ویـژه شـمال آفریقـا شـاهد      هاي اخیر میان کشورهاي آفریقایی به طی سال آنچه
نیازي مالی  ایم، این است که به هر میزان این کشورها از استقالل اقتصادي و بی بوده

زنـی بـاالتري    هاي کشورهایی چون عربستان برخوردار بودند، قدرت چانه به کمک
ها و فشار کشورهایی مانند  یاستس تأثیرو کمتر تحت  اند هدر سیاست خارجی داشت

دلیل استقالل نسبی اقتصادي و  . الجزایر بهاند هعربستان در تحوالت منطقه قرار گرفت
وابستگی تداشتن به دالرهاي نفتی عربستان، تا حدود زیادي توانسته است سیاست 

سسـه مطالعـات   ؤم. ( اي عربسـتان در پـیش گیـرد    هاي منطقه مستقلی را از سیاست
   ).1395 ،سازان نور اندیشه

 جدي خطر ، تحوالت کشورهاي پیرامون الجزایر و احساسمسئلهدر کنار این 
نگـران   را الجزیره حکومت لیبی، خاك از تروریستی يها هگرو نفوذ از کشور این

کرده و باعث شده است تا مبارزه با ترورسیم، بخش مهمی از سیاسـت خـارجی   
هاي اخیر باعث شده است تا روابط  یز در سالن مسئلهالجزایر را تشکیل دهد. این 
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هاي الجزایر در قبال تحـوالت منطقـه، هـم راسـتاي بـا مبـارزه بـا         گیري و موضع
عدم حمایت از کشـورهاي حـامی تروریسـم و عربسـتان      ي تروریستی وها هگرو

، نمود خارجی خـود را در اسـتمرار حمایـت الجزایـر از     مسئلهمتمرکز شود. این 
  ر مقاومت نشان داده است.هاي محو سیاست

  
  گیري نتیجه

، الملـل  بینسیاست خارجی هر کشوري از جمله کشورهاي شمال آفریقا در نظام 
باشـد. عـالوه بـر     مـی  برآیند متغیرهایی در داخل و خارج از مرزهـاي آن کشـور  

، نحوه تقسـیم قـدرت و دیگـر    الملل بینمتغیرهایی خارجی همچون ساخت نظام 
سـازند،   مـی  ثرأرا متـ  ها نظام جهانی، سیاست خارجی کشورعواملی که در صحنه 

 دهی به سیاسـت خـارجی کشـورها بـازي     عوامل داخلی نیز نقش مهمی در شکل
توانند متغیرهـایی در ابعـاد اقتصـادي، اجتمـاعی و      می کند. این عوامل داخلی می

گیري خاصی متمایل کرده  فرهنگی باشند که سیاست خارجی کشورها را به جهت
نیافتـه   دهند. به طور عمده، در میان واحدهاي وابسـته و توسـعه   می ه آن شکلو ب

شود متغیرهاي اقتصادي بیشترین نقش  می نیارهاي اقتصادي باعث ،الملل بیننظام 
  دهی به سیاست خارجی برعهده داشته باشند. را در شکل

دهی به سیاست خارجی در بیشـتر   نقش برجسته متغیرهاي اقتصادي در شکل
باشد. در این کشـورها ضـعف    می ورهاي منطقه آفریقاي شمالی قابل مشاهدهکش

نسبی اقتصادي باعث شده است سیاست خارجی به میزان قابل توجهی، تـابعی از  
عوامــل کــالن اقتصــادي بــه شــمار رود و بــیش از آن کــه مســائل فرهنگــی یــا  

ند کـه  جهت دهند، شرایط اقتصادي هسـت  ایدئولوژیک بتوانند به سیاست خارجی
ناپـذیرِ   دهـد. ایـن خصـلت، ویژگـی جـدایی      می به سیاست خارجی سمت و سو

ی از جمله کشورهاي شمال الملل بینبسیاري از واحدهاي پیرامونی و وابسته نظام 
باشد. از طرف دیگر، تبعیت سیاست خارجی از عوامل کـالن اقتصـادي    می آفریقا
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ثبات کافی برخوردار شود سیاست خارجی حتی در یک دوره خاص، از  می سبب
ي متفاوت و گاه متضـاد بـا   ها گیري نباشد و با توجه به نیازهاي مقطعی، به جهت

گذشته روي آورد. این ویژگی به دلیل نقش پررنگ متغیرهـاي اقتصـادي و تـابع    
باشـد   می بودن سیاست خارجی از متغیرهاي اقتصادي در کشورهاي توسعه نیافته

 هـا  ا در یک دوره مشخص از سیاست خـارجی آن گیري با ثبات ر که امکان جهت
عوامـل اقتصـادي در رویکـرد     تـأثیر کند. البته این مدعا به معنـاي نفـی    می سلب

باشـد، بلکـه    نمـی  یافتـه یـا در حـال توسـعه     سیاست خارجی واحدهاي توسـعه 
گیـري سیاسـت    دهـی بـه جهـت    کنندگی قطعی شرایط اقتصـادي در شـکل   تعیین

  کند. می نیافته بیان اي توسعهخارجی را در میان واحده
نیافتـه یـا آن گونـه کـه در      فقر اقتصادي سودان، بـه عنـوان کشـوري توسـعه    

الملل باعث شده  شود، کشور وابسته نظام بین می چارچوب نظري والراشتاین گفته
است سیاست خارجی این کشور، تابعی از نیازهاي اقتصادي آن باشد. رابطه تابع 

نیازهاي اقتصادي، سیاست خارجی را متوجـه منـابع    محوري سیاست خارجی با
باعـث شـده    مسـئله نیازهاي داخلی سـاخته و ایـن   تأمین  اقتصادي خارجی براي 

است سیاست خارجی سودان تغییر یابد. لذا این کشور به رغم حمایـت چنـدین   
و محور مقاومت ناچار شد بـه دلیـل بـدتر شـدن وضـعیت       ها هساله خود از گرو
 هاي اخیر و براي عبور از این بحران داخلـی کـه حتـی    ن طی سالاقتصادي سودا

توانست بقاي حکومت عمرالبشیر را نیز با خطراتی مواجه کند، به همراهی بـا   می
و کشورهاي محـور مقاومـت    ها ههاي عربستان در منطقه و دوري از گرو سیاست

خـارجی  ي متعـددي در تغییـر سیاسـت    هـا  هاز این رو، اگرچه مؤلف روي بیاورد.
و این نوشتار نیز منکر آنها نیسـت،   اند هسودان نسبت به محور مقاومت دخیل بود

  این تغییر را داشته است. کنندگی در  تعییناما اقتصاد، نقش 
در میان کشورهاي شمال آفریقا، لیبی (دوران قذافی) و الجزایر نیز مانند سـایر  

طینی و محـور مقاومـت   ي مقاومـت فلسـ  ها هکشورهاي این منطقه از حامیان گرو
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ي هـا  نیازي آنـان بـه کمـک    . اما به دلیل درآمدهاي نفتی این کشورها و بیاند هبود
مقوله اقتصاد قرار گرفتـه و   تأثیرمالی عربستان، سیاست خارجی آنها کمتر تحت 

ي مقاومـت فلسـطینی و محـور مقاومـت،     هـا  هحداقل در مسائل مربوط بـه گـرو  
ي مقاومـت و کشـورهاي   هـا  هخـود را از گـرو  هاي سیاسی و دیپلماتیک  حمایت

محور مقاومت داشته و کمترین همراهی را با کشورهاي مرتجع عربی و عربستان 
  . اند ههرچند در پیشانی کار عمل نکرد ، اند هدر تحوالت منطقه از خود نشان داد

دهی به سیاست خارجی  نقش برجسته متغیر اقتصادي در شکلبنابر آنچه آمد، 
و بـه   باشد می قابل تطبیق شمال آفریقابا بیشتر یا شاید همه کشورهاي  در ارتباط

ي هـا  ، ضعف اقتصادي و وابسـتگی بـه کمـک   ها میزانی که این کشورها با چالش
سایر کشورها مواجه باشند، به همان میزان سیاست خارجی آنها از اسـتقالل دور  

باشـند.   می مند ها بهرهزنی کمتري در تعامالت با سایر کشور بوده و از قدرت چانه
در مقابل، کشورهایی که از استقالل نسـبی در حـوزه اقتصـاد برخـوردار بـوده و      

ي هـا  سیاسـت  اند هاند، توانستنیازمندي کمتري به عربستان و سایر کشورها داشته
مستقلی را در تحوالت منطقه در پـیش گیرنـد. الجزایـر کـه یکـی از کشـورهاي       

باشد، به رغم تالشهاي عربسـتان بـراي همـراه     می کننده نفت و عضو اوپکتولید
مسـتقلی   ساختن این کشور در ائتالف علیه یمن و سوریه، همواره سیاست نسـبتاً 

از عربستان و به نفع محور مقاومت اتخاذ کرده است. مخالفت با برکنـاري بشـار   
اسد در سوریه، همراهی نکردن با عربستان در بحران یمن، مخالفت با تروریستی 

ي مهمـی از  هـا  ایران، بخـش اي   اهللا لبنان و حمایت از پرونده هسته خواندن حزب
  هاي اخیر بوده است.  مواضع این کشور طی سال

البته باید توجه داشت با اینکه درآمدهاي نفتی براي الجزایر ضمن اینکـه یـک   
دلیل وابسـتگی کشـور بـه درآمـدهاي       تواند به می شود اما قوت محسوب می نقطه
 خود استقالل زمان از ضعف براي اقتصاد این کشور نیز باشد. الجزایر  تی، نقطهنف
 کشـور  این. کند تبدیل داخلی تولید به را خود نفت است درآمد نتوانسته کنون تا
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 مزیت که آید به شمار می شاخصی کشورهاي از اقتصادي و سیاسی فساد علت به
 آسیب دچار نفت، قیمت تغییر محض به نکرده است و ایجاد نفت بدون اقتصادي

هایی کـه بـا آمریکـا و نـاتو در      همچنین الجزایر به دلیل همکاري .شود می جدي
اي دارد و نفوذي که آمریکا و فرانسه در این کشـور دارنـد، قـدرت     مسائل منطقه

اي متصور نیست و هر گونه اقدام خـارج   هاي منطقه مانوري براي خود در بحران
هـاي جـدي فرانسـه و     حمایت از محور مقاومت بـا واکـنش   از قاعده الجزایر در

هـاي   توانـد در آینـده بـر روي سیاسـت     مسائل می آمریکا مواجه خواهد شد. این
  گذار باشد. تأثیرمستقالنه الجزایر در حوزه خارجی و تحوالت منطقه 

مقاومـت بایـد بـین     مسئلهگري در  بندي کنش در مجموع، الجزایر را در سطح
صورت حمایت معنوي، سیاسـی یـا    (حمایت از حوزه مقاومت به سطح دو و سه

اي و روابط سیاسی نزدیک با حوزه مقاومت) در نوسان دید. ایـن ظرفیـت    رسانه
براي محور مقاومت بسیار مهم است و باید تالش کرد این سطح را ارتقـا داد یـا   

  در سطح فعلی حفظ نمود. را حداقل آن
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