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مقدمه

عبدالفتاح البرهان با بهره گیری از کودتای صورت گرفته علیه عمرالبشیر رئیس جمهور 

سودان، در حالی توانست به ریاست شورای حکومتی سودان دست یابد که در اقدامی جنجالی، ۱۴ 

بهمن در اوگاندا با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرد. دیداری که با انتشار خبر 

انجام اولین پرواز خطوط هوایی رژیم صهیونیستی از آسمان سودان همراه بود. این اقدام او در 

جهت روند سازش و معامله قرن و خیانت سران سودان به آرمان فلسطین عنوان شد. تا پیش از 

این سودان از محورهای حمایت از مقاومت فلسطین عنوان می شد. این دیدار که با استقبال آمریکا 

همراه شد، در حالی با واسطه گری امارات و عربستان صورت گرفت که کابینه دولت سودان از 

آن اعالم بی اطالعی کرده و مردم سودان نیز علیه آن تظاهرات کردند. حال این سوال مطرح است 

که سودان از چه جهت برای رژیم صهیونیستی اهمیت دارد  و اهداف البرهان و نتانیاهو از این 

دیدار چه بوده و این اقدام چه تأثیری بر روند سازش خواهد داشت و در نهایت آن که دیدار فوق 

چه تاثیراتی برای سودان و رژیم صهیونیستی در پی دارد؟

1-سودان و رژیم صهیونیستی: تاریخی پر از مداخله  

قبل از استقالل:

روزنامه  روایت  به  بنا  دارد.  دیرینه  تاریخی  سودان،  در  صهیونیستی  رژیم  مداخله های 

صهیونیستی هاآرتص، رژیم صهیونیستی، پیش از دیدار اخیر نتانیاهو با البرهان که با واکنش منفی 

سودانی ها روبرو شده، بارها تالش کرده بود که سودان را به جمع کشورهای عرب حامی خود 
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اضافه کند. آغاز این تالش ها به اواسط دهه ۱۹5۰ مربوط است. در آن هنگام نمایندگان حزب 

امت به رهبری “صادق المهدی” که ۳۰ سال بعد به نخست وزیری سودان رسید، به طور محرمانه 

 )Mordechai Gazit( ”با دیپلمات های صهیونیست از جمله “موردخای گازیت در لندن 

مدیرکل اسبق وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی، دیدار کردند. حزب امت به عنوان اپوزیسیون 

مهم سودان از آن می ترسید که مبادا جمال عبدالناصر رییس جمهور مصر، با استفاده از ایدئولوژی 

پان عربیسم، رؤیای رهبری آفریقا و جهان عرب را محقق کند و مانع استقالل سودان از حاکمیت 

مصر و انگلیس شود. هیئت سودانی خواهان کمک دیپلماتیک و اقتصادی رژیم اسراییل علیه 

دشمن قسم خورده خود مصر بودند.

دوره بعد از استقالل سودان:

 سودان در سال ۱۹56، استقالل خود را به دست آورد و توسط انگلیس و مصر به رسمیت 

شناخته شد. ماموریت حفظ دیدارهای سری طرفین که برخی از آن ها چند سال ادامه داشت، از 

ابتدا، “نیسیم گائون” )Nissim Gaon( یک تاجر  وزارت خارجه به موساد منتقل شد. در 

بین المللی اسراییلی-سوییسی که متولد سودان بود، نقش مهمی در تسهیل روابط طرفین با تأکید بر 

روابط اقتصادی ایفا کرد. چند سال بعد، رژیم صهیونیستی از سرمایه گذاری های گائون و تجربه او 

در بخش توریسم و هتل نفع برد اما در انتهای دهه ۱۹5۰، این ماه عسل به هم خورد. یک کودتای 

نظامی، سودان را به دشمن رژیم صهیونیستی مبدل کرد. سودان حتی طی جنگ 6 روزه ۱۹67، 

به مصر کمک نظامی کرد، به همین ترتیب در دهه بعد، برخورد دوجانبه دیپلماتیک یا حتی 

مالقات های محرمانه در کار نبود. رژیم صهیونیستی در این مدت، به طور محرمانه با اپوزیسیون 
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اوزیل”  بن  “دیوید  فرماندهی  به  موساد که  عملیات های  برقرار کرد. طی  رابطه  دولت سودان 

) )David Ben Uziel موسوم به تارزان، انجام شد، وی توانست در سال ۱۹6۹ به سودان نفوذ 

کند. به گفته روزنامه صهیونیستی هاآرتص، مأموریت آنان، کمک به قبایل سودانی  برای مبارزه 

با حکومت مرکزی در خارطوم بود. خلبانان این رژیم با استفاده از پایگاه های هوایی در اوگاندا 

 Joseph( ”و کنیا، تسلیحات و مهمات برای کمک به نیروهای شورشی ژنرال “ژوزف الگو

 )Lago از باال به پایین ریختند. او به اراضی اشغالی هم سفر کرده و با “گلدا مایر” نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود. بر روی زمین هم تارزان و گروهش، همراه با نیروهای الگو، 

صدها کیلومتر در سبزه زار راه رفتند و پل های موجود روی نیل را منفجر و کمین هایی را برای 

سربازان سودانی نصب کردند. جنگ داخلی در اواسط دهه ۱۹7۰ به اتمام رسید اما این پایان 

مداخله رژیم صهیونیستی در امور سودان نبود. به دستور “مناخیم بگین” نخست وزیر وقت این 

رژیم، موساد و نیروی دریایی، یهودیان اتیوپیایی را به صورت مخفیانه به اراضی اشغالی آوردند. 

این عملیات از سواحل و اراضی سودان و با استفاده از شناخت قبلی موساد از جغرافیای سودان 

انجام شد.

انقالب اسالمی ایران:

در سال ۱۹8۱، “آریل شارون” وزیر جنگ وقت با ژنرال “جعفر النمیری” دیدار کرد. 

شارون با کمک “یعاکوف نیمرودی” ) )Yaacov Nimrodi بازرگان اسراییلی، “دیو کیمچی”  

)Dave Kimchi( یکی از فرماندهان سابق موساد و “عدنان خاشقجی” میلیاردر سعودی که 

منابع صهیونیستی ادعای مستقل بودن او از مقامات عربستانی را دارند، برنامه ریزی کردند که 

سودان را به انباری تسلیحاتی برای سرنگونی انقالب نوپای اسالمی ایران مبدل سازند. بر این اساس، 

رژیم صهیونیستی با پول خاشقجی به سودان اسلحه می فرستاد و “النمیری” هم پاداشی سخاوت مندانه 
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دریافت می کرد و در نهایت، پسر شاه مخلوع نیز به عنوان پادشان منصوب می شد. هدف دیگر 

از این انبار تسلیحاتی، برانگیختن آشوب و شورش در چاد بود. کشوری که منابع سرشاری از 

اورانیوم دارد و از اهمیت استراتژیک برخوردار است اما ظاهراً به ادعای منابع صهیونیستی، این 

طرح چون بدون اطالع موساد بوده، ناکام مانده و شکست خورده است!

در سال ۱۹8۴ نیز بار دیگر موساد از طریق عملیات موسوم به “موسی”، به واسطه سودانی ها 

بویژه النمیری، ۳۰ هزار نفر از یهودیان اتیوپیایی  را به کمک سیا، به اراضی اشغالی انتقال داد. برای 

مدت کوتاهی “صادق المهدی”، دوست دیرینه صهیونیست ها به نخست وزیری رسید اما به زودی 

و در سال ۱۹8۹، عمرالبشیر با کودتا، روی کار آمد. در این دوره، او تحت تأثیر “حسن الترابی” 

روحانی مشهور سودانی، به دشمن سرسخت رژیم صهیونیستی مبدل شد. منابع صهیونیستی ادعا 

می کنند که سودان در این دوره به محل فعالیت نیروی قدس سپاه پاسداران و مکانی برای ارسال 

اسلحه به نوار غزه تحت محاصره تبدیل گردید. در سال ۲۰۰۹ نیز بنا به اطالعات موساد، نیروی 

هوایی رژیم صهیونیستی، به اهدافی که گفته می شد انبار تسلیحاتی است حمله کردند. در این 

دوره، عمر البشیر که از سوی دادگاه بین المللی الهه، به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده بود، 

تحت تأثیر عربستان از ایران فاصله گرفت و به امید تأثیر البی های صهیونیستی و آمریکایی بر 

این دادگاه، به رژیم صهیونیستی و آمریکا نزدیک شد اما در سال ۲۰۱۹، با قیام مردم سودان از 

حکومت برکنار و زندانی شد.]۱[
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2-دالیل اهمیت سودان برای رژیم صهیونیستی

الف- “ابراهیم غندور” وزیر خارجه سابق سودان، در ژانویه ۲۰۱6 گفته بود که عادی سازی 

رابطه با رژیم صهیونیستی در ازای برداشتن تحریم های آمریکا از این کشور ممکن است. در سال 

۲۰۰۹، منابع منطقه ای اعالم کردند که هواپیماهای اسرائیلی یک کاروان نظامی در سودان را 

بمباران کردند.]۲[

آفریقایی  کشورهای  به  صهیونیستی  رژیم  نزدیکی  دالیل  از  یکی  می رسد  به نظر  ب- 

دسترسی به رود نیل است. این اقدام به دو دلیل صورت می گیرد: ۱- این  رژیم با پی بردن به 

این که جنگ های آینده بر سر آب است می کوشد تا بر سرچشمه های نیل تسلط یابد و در این 

راستا، گام اول و اصلی بهبود رابطه با کشورهای آفریقایی و حتی اعطای کمک های اقتصادی به 

آنهاست. ۲- صهیونیست ها در راستای محدود کردن یا محاصره احتمالی مصر می کوشند برای 

خود جای پایی در آفریقا باز کنند و دایره متحدان خود را متنوع تر سازند. “حسن عبدالظاهر” 

در گزارشی که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹ در The Arab Weekly منتشر کرد نوشت: تل آویو با 

اتیوپی هم روابط حسنه ای برقرار کرده است. او به نقل از تحلیل گران مصری می افزاید: مصری ها 

نصب سیستم های دفاع هوایی پیشرفته در “سد النهضه” که سدی بزرگ در اتیوپی است را دست 

کم گرفتند. این پروژه چند میلیارد دالری باعث می شود مصر از حجم قابل توجهی از آب رود 

نیل محروم شود. ]۳[

جبهه  با  مقابله  مسئله  رژیم صهیونیستی  برای  سودان  اهمیت   دالیل  از  دیگر  یکی  ج- 

مقاومت است چنان که شبکه خبری “المنار” لبنان هم در گزارشی از قول “مواف فاردی” تحلیل گر 

مسائل نظامی رژیم صهیونیستی نوشت: »پیش از این، سودان به مرکزی برای انتقال سالح از ایران 
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به جنبش حماس تبدیل شده بود و اکنون این کشور مسیر خود را تغییر داده است و از ائتالف با 

ایران خارج شده و به دلیل فشارهایی که آمریکا و عربستان به سودان وارد کرده اند این کشور به 

محور دیگری منتقل شده و این خبر خوبی برای تل آویو است«.]۴[

د- به گفته “باراک راوید” تحلیل گر سیاسی کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی، یکی از 

اهداف عادی سازی در روابط طرفین در بخش پروازهای هوایی میان رژیم و کشورهای آمریکای 

با عبور از حریم هوایی سودان به چهار ساعت کاهش می یابد. التین به ویژه برزیل است که 

]5[ یکی از دالیل سخنان غرورآمیز نتانیاهو درباره دستاورد دانستن موافقت سودان برای عبور 

هواپیماهای این رژیم از حریم هوایی آن]6[، همین امر بود.

ه- به نوشته تارنمای “دویچه وله”، برقراری روابط با سودان برای رژیم صهیونیستی بسیار 

منطقه ای  این کشور در  است.  تل آویو  برای  باالیی  راهبردی  اهمیت  دارای  است. سودان  مهم 

واقع شده است که در ارتباط تنگاتنگی با مصر، سودان جنوبی، اوگانادا و اریتره است و رژیم 

صهیونیستی با وارد کردن سودان در صف همپیمانان خود می تواند دامنه نفوذ خود را در آفریقا 

اقتصادی بزرگ، زمینه ای را  برای  افزون بر داشتن منافع  گسترش دهد. همچنین این روابط، 

رژیم صهیونیستی فراهم می کند تا برای دیگر قدرت های منطقه ای که در آفریقا از قدرت نفوذ 

برخوردارند، مزاحمت ایجاد کند.]7[
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3-دیدار نتانیاهو و البرهان

دفتر نتانیاهو ضمن اعالم خبر دیدار نتانیاهو با البرهان در روز سوم فوریه ۲۰۲۰ برابر با ۱۴ 

بهمن ۱۳۹8،  این واقعه را یک رویداد تاریخی خواند. در این بیانیه آمده است که البرهان رییس 

شورای حاکمیتی سودان و نخست وزیر این کشور، در شهر عنتیبی با دعوت “یوری موسیوینی” 

رئیس جمهور اوگاندا با نتانیاهو دیدار کرده است. بر اساس این بیانیه، طرفین در این دیدار بر 

آغاز همکاری برای مقدمه چینی در راستای عادی سازی روابط تاکید کردند. در این زمینه، نتانیاهو 

باور دارد که سودان در مسیری جدید و مثبت گام برمی دارد. رئیس شورای حاکمیتی سودان 

تالش دارد با خارج کردن کشورش از انزوا و قرار دادن آن بر روی نقشه جهان، به کشورش در 

مسیر مدرنیته کمک کند. گفتنی است که رسانه های گروهی صهیونیستی پیش از این واقعه از 

دیدار قریب الوقوع نتانیاهو با مقامات سودان طی دیدار از کمباال پایتخت اوگاندا خبر داده بودند. 

این در حالی است که رسانه های سودانی هم گفته بودند که هم زمان با سفر نتانیاهو به اوگاندا، 

البرهان نیز به آن جا سفر خواهد کرد. در همین رابطه، روزنامه “سودان تربیون”، عنوان کرده 

بود که برهان بدون اعالم رسمی، در بحبوحه ابهام در زمان بندی سفر، به کمباال سفر کرده است. 

رسانه های گروهی صهیونیست چندی پیش عنوان کرده بودند که به زودی نتانیاهو از شروع روابط 

دیپلماتیک با یک کشور عربی خبر خواهد داد.]8[

ــورهای  ــا کش ــط ب ــازی رواب ــد عادی س ــدار در رون ــن دی ــگاه ای 4- جای
عربــی

سودان که عضو قدیمی اتحادیه عرب است، در موضع اخیر خود نسبت به رونمایی از طرح 
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معامله قرن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در تاریخ 8 بهمن به زمره کشورهایی پیوست که 

این طرح را مردود می دانند.]۹[

بخشی از اهداف این دیدار را می توان در حوزه اقدامات عربستان و امارات برای اجرای 

معامله قرن دانست چنان که به دنبال تشکیل شورای حاکمیتی و دولت انتقالی سودان، کشورهای 

مصر، عربستان، امارات، فرانسه ... از مقامات خارطوم دعوت کردند که به این کشورها سفر کنند. 

قاهره، ریاض و ابوظبی با حمایت از نظامیان سودانی نقش مؤثری در ساختار قدرت در سودان 

جدید ایفا کردند. ]۱۰[

نقش روند سازش و معامله قرن در این دیدار زمانی آشکارتر می شود که عبدالفتاح البرهان، 

رئیس شورای حکومتی سودان گفت دیدارش با بنیامین نتانیاهو با وساطت آمریکایی ها انجام شده 

است. وی مدعی شد مردم سودان نتیجه این دیدار را به زودی خواهند دید.]۱۱[ به  عبارتی دیگر 

می توان گفت که آمریکا برای آن که بتواند طرح معامله قرن را موفق نشان دهد بر آن شده تا در 

کنار کشورهایی همچون امارات، مصر، عربستان، بحرین، سایر کشورهای عربی را نیز به همسویی 

با این طرح سوق دهد که سودان را می توان از جمله این اهداف دانست. سودانی که دولت مردان 

جدیدش بر این تصورند که با همراهی با آمریکا و سعودی می توانند ضمن تثبیت قدرت، با رفع 

تحریم های اقتصادی آمریکا، بهبود شرایط اقتصادی و تقویت جایگاه مردمی خود برای ادامه 

حضور در قدرت را رقم بزنند.
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5- اهداف شخصی البرهان و نتانیاهو از دیدار دو جانبه

الف-البرهان: عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای انتقالی سودان در گفتگوی مطبوعاتی با 

الشرق االوسط، تأکید کرد که تماس ها و ارتباطات با رژیم صهیونیستی قطع نخواهد شد و این 

امر “به نفع سودان” است! البرهان در ادامه افزود: ما بر نقش طرف مقابل در حمایت از حذف 

نام سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم تأکید داریم. وی همچنین تصریح کرد: ما در 

راستای تحقق منافع سودان تالش خواهیم کرد و شورای وزیران، تماس ها و ارتباطات بعدی را 

ترتیب خواهد داد و روابط دیپلماتیک را به محض توافق بر سر برقراری آن مدیریت می کند.]۱۲[

البرهان احتماال برای رهایی یافتن از تحریم های آمریکا و شرایط بد اقتصادِی خارطوم 

به دنبال راه حل هایی برای رفع تحریم های واشنگتن و خارج شدن از فهرست حامیان تروریسم 

آمریکا است. پس از این دیدار در اوگاندا، آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد سودانی اعالم 

کرد که این تصمیم از سوی امارات متحده عربی هماهنگ شد و هدف از این کار هم حذف نام 

سودان از فهرست تروریسم در آمریکاست.

ب-نتانیاهو:  بسیاری بر این عقیده اند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نزدیک شدن 

به خارطوم و مطرح کردن ادعاهایی در مورد عبور یک هواپیمای این رژیم از آسمان سودان، به 

نظر به دنبال کاهش فشارهای داخلی و بین المللی در سایه پیشبرد عادی سازی روابط با اعراب و 

اجرای طرح معامله قرن است.

یهودی  سازمان های  رؤسای  حضور  با  کنفرانسی  در  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 

آمریکایی در قدس به گفتگو برای “عادی سازی سریع” روابط تل آویو و سودان اشاره کرد و 

گفت که اولین هواپیمای این رژیم از آسمان سودان عبور کرد. نتانیاهو توسعه روابط پنهانی با 
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کشورهای عربی را به عنوان سیاست خارجی خود به شدت افزایش داده است. به نظر می رسد رژیم 

صهیونیستی سعی دارد با نزدیک شدن به حلقه کشورهای ضعیف عرب در مجاورت خود به نوعی 

متحدانی را برای خود دست و پا کند تا بتواند فشارهای بین المللی که در پی رونمایی از طرح 

معامله قرن شدت یافته را به حداقل برساند و از طرفی با دولت های ضعیف تر عربی، کار قبح زدایِی 

رابطه با رژیم صهیونیستی را پیش ببرد.]۱۳[ تل آویو به حکومت قبلی سودان به عنوان یک تهدید 

امنیتی نگاه می کرد و آن را متهم می کرد که در ارسال اسلحه به نوار غزه به کشورهای دیگر 

کمک می کرد. تحلیل گران به بهبود روابط اسرائیل و سودان در آستانه انتخابات عمومی ماه آینده 

به عنوان یک مانور سیاسی مهم از سوی نتانیاهو نگاه می کنند. نکته مهم برای نتانیاهو این است که 

گمانه زنی رسانه های صهیونیستی هم از افزایش احتمال بازگرداندن کارگران غیرقانونی سودانی به 

این کشور پس از بهبود روابط حکایت دارد.

  6-پیامدهای این دیدار برای سودان و رژیم صهونیستی

یکی از پیامدهای این روابط برای سودان استمرار نارضایتی مردمی و اعتراض به حاکمان 

کنونی این کشور خواهد بود؛ به ویژه این که جریان های مخالف نیز موضع منفی در قبال این رفتار 

برهان گرفته اند. چنان که صادق المهدی رئیس حزب االمه القومی سودان تصریح کرد عادی سازی 

روابط با تل آویو هرگز منافع سودان را محقق نخواهد کرد.]۱۴[ در همین حال انزجار فلسطینی ها 

از سودان نیز از دیگر پیامدهای این دیدار است. چنان که جنبش فتح... دیدار نخست وزیر رژیم 

صهیونیستی و رئیس شورای انتقالی سودان در اوگاندا را محکوم کرد.”صائب عریقات” گفت: 

»این دیدار خنجر از پشت به ملت فلسطین و خروج آشکار از طرح صلح عربی است.”جبریل 



عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و سودان، اهداف و پیامدها

۱6

الرجوب” دبیرکل کمیته مرکزی جنبش فتح اعالم کرد دیدار میان طرف سودانی با نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی، به معنای خروج از طرح “سازش عربی” و مصوبه های “اتحادیه عرب” و “سازمان 

همکاری اسالمی” است.]۱5[
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نتیجه گیری

با توجه به آن چه ذکر شد می توان گفت که دیدار البرهان و نتانیاهو در مرحله نخست، 

برگرفته از اهداف شخصی هر کدام از آن ها بوده، به گونه ای که نتانیاهو به دنبال نمایش دیپلماسی 

به  نزدیکی  با  نیز  البرهان  و  بوده  رژیم صهیونیستی  آتی  انتخابات  آرای  برای کسب  موفقش 

صهیونیست ها و در صورت امکان کاهش تحریم های اقتصادی سودان، به دنبال تثبیت قدرت با 

حمایت خارجی است. نکته دیگر، نقش این دیدار در اجرای طرح آمریکا برای معامله قرن است 

که نقش آفرینی عربستان و امارات در تحقق این دیدار، این امر را آشکارتر می سازد تا زمینه برای 

عادی سازی روابط علنی کشورهای حاشیه خلیج فارس با رژیم صهیونیستی مهیاتر شود. با تمام 

این تفاسیر، واکنش منفی مردم سودان و جریان های سیاسی به این دیدار بیانگر عدم تحقق عملی 

اهداف این دیدار است؛ هر چند که در فضای رسانه ای،  طرفین تالش دارند تا با نمایش آینده ای 

روشن از نتایج این دیدار، از میزان اعتراض ها کاسته و نتانیاهو برای انتخابات و البرهان برای 

تثبیت قدرت از آن بهره گیرند.
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