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مقدمه
کشور در عملیات  تغییر موضع سودان در قبال ایران در سال 2۰15 در پی اعالم مشارکت این 
کشور با ایران در پی حمله به  طوفان قاطعیت بر ضد مردم یمن و همچنین قطع رابطه این 
سفارت عربستان سعودی در تهران در ژانویه سال 2۰16 از جانب بسیاری به عنوان تغییر موضعی 
اصولی تلقی شد]1[ ولی در حقیقت سیاست خارجی سودان همواره بر اصل فرصت طلبی و حضور 
کنار طرف های متعارض برای کسب بیشترین سود اقتصادی و سیاسی متمرکز بوده است.  در 
کشور سودان افشا شده در سال 2۰1۴، ژنرال »صدیق عامر«،  بر طبق سندی مربوط به وزارت 
رئیس سازمان اطالعاتی سودان عنوان داشته که جهان عرب به دو اردوگاه مقاومت و میانه روی 
تقسیم شده و سودان می بایست در هر دو اردوگاه جای پا داشته باشد.]2[ در نتیجه سودان 
همواره از کمک های اقتصادی قطر، همکاری های بانکی با امارات، شراکت تجاری با عربستان 
و همکاری های نظامی با ایران سود می برده است.]3[ این سیاست از اواخر سال 2۰1۴ میالدی 
که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فشار های خود بر سودان را افزایش  هنگامی 
که در سال 2۰1۴  دادند با چالش جدی روبرو شد. دولت سودان در واکنش به این فشارها بود 
کز فرهنگی ایران در خارطوم کرد.]۴[ »عمر البشیر«، رئیس جمهور سودان بعدها  اقدام به بستن مرا
بیان کرد که این کشور کشف کرد که ایران قصد گسترش تشیع را در سودان داشته است و عنوان 
کرد که دولت این کشور اجازه گسترش مذهب شیعه را در کشور نخواهد داد.]5[ پس از آن سودان 
رسمًا از سیاست پیشین خود در نزدیکی به ایران عدول کرده است و در صف کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس قرار گرفته است. باید با پرداختن به پیشینه روابط عربستان و سودان در 
گذشته، اهمیت سودان در سیاست خارجی عربستان و همچنین ابزارهای اثر گذاری  ده سال 

عربستان بر سیاست خارجی سودان و ابعاد مختلف موضع گیری سودان را بررسی کرد.
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۱- جایگاه سودان در سیاست خارجی عربستان پیش از ۲۰۱۴

جایگاه سودان برای عربستان سعودی در دوران پیش از به قدرت رسیدن ملک سلمان در سال 2۰15 بر 

دو پایه کمک های مالی، نظامی و فرهنگی با هدف افزایش نفوذ در سودان و گسترش تفکر وهابی در این کشور 

و آفریقا و همچنین سرمایه گذاری های اقتصادی برای تأمین امنیت غذایی در این کشور استوار بوده است.

1-1- کمک های دینی: از مهم ترین این کمک ها می توان به مشارکت عربستان سعودی به همراه 

کشورهای دیگر در تأسیس مرکز اسالمی آفریقا در سال 1972 در سودان اشاره کرد که در دهه 9۰ به دانشگاه 

جهانی آفریقا تغییر نام داد و با هدف تربیت دینی جوانان آفریقایی همزمان با تدریس علوم جدید در خارطوم 

کویت متوقف شد  کمک ها به دلیل حمایت سودان از صدام در جریان حمله ی عراق به  تأسیس شد. این 

ولی در ابتدای قرن جدید از سر گرفته شد.]6[ عربستان سعودی همچنین از جانب بسیاری متهم است که از 

جمعیت “انصار السنه المحمدیه” در سودان حمایت می کند.]7[

1-2-روابط اقتصادی عربستان سعودی و سودان: سودان به دلیل دارا بودن بیش از چهل درصد 

اراضی قابل کشت در جهان عرب و دارا بودن منابع آبی گسترده به دلیل عبور رود نیل از این کشور یکی از منابع 

بالقوه تأمین امنیت غذایی عربستان سعودی محسوب می گردد. عربستان سعودی هم اکنون پس از چین 

دومین شریک تجاری سودان است.]8[ 

جایگاه سودان برای عربستان سعودی در دوران پیش از به قدرت رسیدن 
کمک های مالی، نظامی و فرهنگی با  ملک سلمان در سال 2۰15 بر دو پایه 
کشور و آفریقا و  گسترش تفکر وهابی در این  هدف افزایش نفوذ در سودان و 
همچنین سرمایه گذاری های اقتصادی برای تأمین امنیت غذایی در این کشور 

استوار بوده است.
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عربستان سعودی یکی از بزرگ ترین واردکنندگان دام زنده از سودان محسوب می شود و سودان میزان 

زیادی از محصوالت دامی خود را به این کشور صادر می کند و این امر باعث شده است که قیمت دام زنده در 

سودان نسبت به کشورهای دیگر بسیار گران باشد.

از طرفی حضور بیش از سه میلیون سودانی شاغل در عربستان سعودی باعث شده که حواله های ارسالی 

این افراد یکی از مهم ترین منابع ارز آوری برای سودان محسوب گردند. از طرفی با وجود وابستگی سودان به 

امارات برای دور زدن تحریم های بانکی و همچنین صادرات طال که پس از استقالل جنوب سودان در سال 

2۰11 به یکی از منابع اصلی تأمین ارز برای سودان تبدیل شده است، این کشور همکاری های گسترده ای را در 

زمینه پولی و بانکی و همچنین فروش طال با عربستان سعودی دارد. عربستان سعودی همچنین یکی از منابع 

مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( در این کشور محسوب می گردد و به همراه دیگر کشورهای عضو 

شورای همکاری در بخش های مهمی مانند کشاورزی و دامپروری، زیرساخت ها و نفت و گاز سرمایه گذاری 

کرده اند.]9[ اهمیت رابطه با این کشورها پس از استقالل کشور سودان جنوبی که در پی آن سودان بیش از 75 

درصد از درآمدهای نفتی خود را از دست داد بسیار بیشتر شد.]1۰[ با این وجود به نظر می رسد که تا پیش از سال 

2۰1۴، عربستان سعودی از این منابع نفوذ در راستای تأثیر بر سیاست خارجی سودان استفاده نمی کرده است.

از طرفی اختالفات میان قطر از یک سو و عربستان و امارات از سویی دیگر به خصوص بر سر حمایت 

کشور در دوران پیش از 2۰1۴ با احتمال استمرار  که اقدام یکجانبه این  از اخوان المسلمین سبب می شده 

حمایت ها و حتی افزایش آن از جانب قطر مواجه شود. با این وجود عربستان سعودی از سال 2۰1۴ استراتژی 

خود را در قبال سودان تغییر داد و تالش کرد که با استفاده از ابزارهای اقتصادی و سیاسی موضع این کشور را 

تغییر دهد.
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۲- دالیل تغییر جایگاه سودان در سیاست خارجی عربستان

تغییر سیاست عربستان سعودی در قبال سودان ناشی از سیاست گسترده تر عربستان سعودی در منزوی 

کردن ایران در جهان اسالم می باشد. با این وجود به نظر می رسد برخی عوامل باعث شد که جایگاه سودان در 

سیاست خارجی عربستان سعودی تغییر کند و این کشور تالش بیشتری را در جهت تغییر موضع سودان به کار 

ببرد. از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

2-1- افزایش حضور جمهوری اسالمی در دریای سرخ برای مبارزه با دزدی دریایی و استفاده این کشور 

از بنادر سودان به عنوان پایگاه هایی برای کشتی های ایرانی که این امر منجر به ایجاد پایگاهی دائمی در 

مرز های غربی عربستان سعودی می شد.

با بمباران های رژیم  ایران برای فروش سامانه های موشکی به سودان برای مبارزه  2-2- تالش 

صهیونیستی به خصوص پس از بمباران مجتمع صنایع نظامی یرموک در سال 2۰12 که به دلیل ترس سودان 

از مخاصمه آمیز پنداشتن آن از جانب عربستان سعودی با مخالفت سودان مواجه شد.]11[ با این وجود احتمال 

دارد که عربستان سعودی این امر را تهدیدی از جانب ایران محسوب کرده باشد.

2-3- نشانه هایی از ناهماهنگی میان مواضع مصر و عربستان سعودی به خصوص در مورد یمن و 

سوریه که باعث شد عربستان سعودی به اختالفات سیاسی مصر و سودان به خصوص بر سر سد هزاره اتیوپی 

و اختالفات مرزی بر سر مثلث حالیب به عنوان ابزار های فشاری احتمالی بر ضد مصر نگاه کند. نقش سودان در 

لیبی و حمایت این کشور از برخی گروه های بنیادگرا نیز ممکن است عربستان را به فکر استفاده از سودان برای 

پیشبرد اهدافش در لیبی انداخته باشد.]12[

در سال 2۰1۴، عربستان سعودی با کمک امارات عربی متحده تعامالت بانکی 
که باعث اخالل در تعامالت تجاری سودان از جمله  کرد  با سودان را متوقف 
تجارت دام زنده، طال و حواله های بانکی سودانی های ساکن در عربستان 
سعودی شد و اثرات مخربی را بر اقتصاد سودان و ارزش پول این کشور گذاشت.
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2-۴- عملیات نظامی عربستان سعودی در یمن و عدم شرکت کشورهای عربی و اسالمی مانند مصر 

در جنگ زمینی در این کشور و اختالفات میان عربستان و امارات که باعث شد عربستان به دنبال مشارکت 

نیروی زمینی سودان باشد و همچنین لزوم کنترل راه های قاچاق سالح به یمن که از نظر عربستان، سودان 

یکی از راه های بالقوه آن است.

تمامی این امور و همچنین نزدیکی مواضع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به خصوص پس از 

جنگ یمن سبب شد که این کشورها به رهبری عربستان از سال 2۰1۴ و اندکی پیش از به قدرت رسیدن ملک 

سلمان پروژه فشار بر سودان با هدف تغییر موضع این کشور را کلید بزنند. عوامل داخلی در کشور سودان نیز به 

تسلیم شدن سودان به فشار های عربستان سعودی کمک کرد. از جمله این عوامل می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:

الف: سیاست بسیار آلوده ی نظام سودان که به ازای دریافت مشوق های بیشتر سیاست خود را تغییر 

کشور پیش از این نیز به امید خارج شدن از لیست حامیان تروریسم ایاالت متحده آمریکا با  می دهد. این 

امضای معاهده صلح »نیواشا« و سپس همه پرسی استقالل جنوب این کشور، با تجزیه سودان جنوبی موافقت 

کرده بود.

همکاری  شورای  کشورهای  به  وابسته  رسانه های  جانب  از  اسالمی  جمهوری  چهره  تخریب  ب: 

کشور به منظور  خلیج فارس در میان افکار عمومی جهان عرب از جمله سودان و تالش نظام سیاسی این 

منحرف کردن افکار عمومی از مشکالت داخلی و مشروعیت زایی برای خود به خصوص پس از بحران های 

کردفان جنوبی و نیل آبی.  پیاپی اقتصادی و اجتماعی و جنگ های داخلی به خصوص در ایاالت دارفور، 

داعیه دار حمالت بر ضد ایران جمعیت سلفی انصارالسنه المحمدیه بود که سال هاست یک پست وزارتی در 

کابینه سودان را به خود اختصاص داده است.]13[



اندیشکده راهبردی تبیین |سودان و راهبرد منطقه ای عربستان/ 6

ج: عدم اجماع بر سر روابط با ایران میان سیاستمداران غیر نظامی و نظامیان سودان که از پیچیدگی های 

سیاست داخلی این کشور و جناح بندی های داخلی در نظام سیاسی ناشی می شد. در این تقسیم بندی، ارتش 

خواهان ادامه روابط به شکل سابق با جمهوری اسالمی و غیر نظامیان خواهان چرخش به سمت محور 

عربستان بودند.]1۴[

د: وابستگی بیشتر سودان به کشورهای شورای همکاری به خصوص پس از استقالل سودان جنوبی و 

تشدید استمرار تحریم بین المللی، محدودیت ایران در اعطای کمک های اقتصادی به سودان و امید سودان 

به استفاده از روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ایاالت متحده در جهت برداشتن تحریم های 

سودان که بخشی از آن ها در آخرین روز های ریاست جمهوری اوباما برداشته شدند.]15[

3- سیاست عربستان در قبال سودان از ۲۰۱۴ تا کنون

سیاست عربستان سعودی در برابر سودان از سال 2۰1۴ با هدف دور کردن این کشور از ایران به وسیله 

کمک امارات عربی متحده  کرد. در سال 2۰1۴، عربستان سعودی با  فشار های اقتصادی و سیاسی تغییر 

تعامالت بانکی با سودان را متوقف کرد که باعث اخالل در تعامالت تجاری سودان از جمله تجارت دام زنده، 

طال و حواله های بانکی سودانی های ساکن در عربستان سعودی شد و اثرات مخربی را بر اقتصاد سودان و 

کز فرهنگی ایران  ارزش پول این کشور گذاشت.]16[ با وجود تکذیب دولت سودان، می توان گفت که بستن مرا

در سودان در واکنش به این عمل عربستان سعودی و امارات و در راستای امتیازدهی به این کشورها صورت 

گرفته است.

تغییر رویکرد سودان در قبال ایران و قرارگرفتن آن در صف عربستان سعودی 
بیش از آن که تغییری اساسی در سیاست های سودان باشد ناشی از تغییر نگاه 
که  کشورهایی است  عربستان به رویارویی منطقه ای با ایران و عدم تحمل 

خواهان اتخاذ مواضعی بینابینی در حوزه مسائل منطقه ای هستند.
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 با این وجود عربستان سعودی به دلیل اینکه عمرالبشیر را غیرقابل اعتماد می دانست و از همین رو از 

دادن امتیازات بیشتر بدون نشان دادن تصمیم جدی سودان در دوری از ایران و انجام اقدامات عملی در 

این باره خودداری کرد. این امر سبب شد که سودان پس از شروع عملیات نظامی ائتالف سعودی در یمن به 

آن بپیوندد و با ارسال گردانی از نیروهای زمینی در این ائتالف مشارکت فعالی داشته باشد.]17[ این امر باعث 

بازگشت تعامالت بانکی میان عربستان و سودان به حالت عادی شد.]18[

 

جمع بندی

تغییر رویکرد سودان در قبال ایران و قرارگرفتن آن در صف عربستان سعودی بیش از آن که تغییری 

اساسی در سیاست های سودان باشد ناشی از تغییر نگاه عربستان به رویارویی منطقه ای با ایران و عدم تحمل 

کشورهایی است که خواهان اتخاذ مواضعی بینابینی در حوزه مسائل منطقه ای هستند. عربستان سعودی 

همچنین با توجه به موقعیت ممتاز سودان بر کرانه دریای سرخ و در همسایگی مصر و لیبی قصد دارد که عالوه 

بر سد کردن راه نفوذ ایران بر دریای سرخ، از این کشور به عنوان یکی از راه های تأثیر گذاری بر مسائل لیبی و 

وزنه ای برای تهدید مصر در صورت دور شدن بیشتر از عربستان سعودی استفاده کند. با این وجود سودان 

همواره نقشی ثانویه در سیاست های عربستان سعودی بازی می کرده است و ایفای این نقش ها به خصوص 

در مسأله مصر به رفتار نظام سیسی در برابر عربستان سعودی مرتبط است.
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