
بررسی راهبردی تحوالت الجزایر  و سناریوهای محتمل آینده این کشور
اهمیت الجزایر برای جمهوری اسالمی ایران

الجزایــر پــس از لیبــی و نیجریــه بــا دارا بــودن 12 میلیــارد 	 
و 200 میلیــون بشــکه نفت، ســومین کشــور ثروتمنــد آفریقا 

بــه شــمار می آیــد.
ــود 	  ــته ب ــی توانس ــه درآمدهــای نفت ــکا ب ــا ات ــن کشــور ب ای

کنــد. رویکــرد مســتقلی در سیاســت خارجــی اتخــاذ 
نکتــه مهــم در خصــوص الجزایــر عــدم همراهــی ایــن 	 

و  ســعودی  عربســتان  خصمانــه  سیاســت های  بــا  کشــور 
امــارات متحــده عربــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران، بــه 

ویــژه در بحران هــای یمــن و ســوریه اســت.

علل شکل گیری اعتراضات الجزایر

مشــکات اقتصادی-اجتماعــی فراگیــر ماننــد بیــکاری، 	 
تورم، مهاجرت، افزایش جرم و جنایت مهمترین شکل گیری 

اعتراضــات در ایــن کشــور اســت.
فســاد اطرافیــان رئیس جمهور بوتفلیقه به محوریــت برادر 	 

رئیس جمهــور و انحصــار منابــع قــدرت و ثــروت دیگــر دلیلــی 
اســت کــه بــه نارضایتــی افــکار عمومــی از ریاســت جمهــوری 

بوتفلیقه انجامید.
نارضایتــی احــزاب سیاســی از عملکــرد هیئــت حاکمــه و 	 

نگرانی نســبت به تداوم مشــکات موجود، به تبدیل شــدن 
اعتراضــات اقتصــادی بــه اعتراضاتــی سیاســی و مدنــی انجامیــد.

آنچــه باعــث ســقوط بوتفلیقه شــد عــدم حمایــت ارتــش از 	 
ریاســت جمهــوری در برابــر معترضــان بود.

سناریو  محتمل

تــداوم 	  الجزایــر،  تحــوالت  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا 
پیش بینــی  کشــور  ایــن  بــرای  بی ثباتــی  و  اعتراضــات 

. د می شــو
بــه 	  بــرای   کنونــی شــرایط  به نظــر می رســد در شــرایط 

قــدرت رســیدن رئیــس جمهــوری میانــه رو و مــورد اجمــاع 
همــه نیروهــا کــه تــا حــدودی بــه نظامیــان نزدیک تــر باشــد، 

فراهــم اســت.
گرفتــن الجزایــر از جمهــوری اســامی 	  بنابرایــن فاصلــه 

ایــران و جبهــه مقاومــت از جملــه پیامدهــای تحــوالت 
الجزایــر خواهــد بــود.

پیشنهادات راهبردی

منطقــه 	  اخوان المســلمین  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
ماننــد قطــر و ترکیــه و جریــان اســام گرای جنبــش صلــح 

کشــور الجزایــر بــرای اثرگــذاری بــر آینــده ایــن 
نهــادی 	  عنــوان  بــه  الجزایــر  نظامیــان  بــا  ارتباط گیــری 

الجزایــر آینــده  و  کنونــی  تحــوالت  در  قدرتمنــد 
حفــظ 	  بــرای  الجزایــر  بــا  اقتصــادی  روابــط  گســترش 

کشــور دو  میــان  پیوندهــای 


