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Saudi Arabia and Council of Arab and African States Bordering 

the Red Sea and Gulf of Aden  

  

 ABSTRACT 

 

 Regional convergence of countries is one of the common phenomena 

in the international arena in economic, security, political, military, 

cultural, scientific, environmental, etc issues. The "Council of Arab 

and African States Bordering the Red Sea and Gulf of Aden" is one 

of the regional systems that in January 2020 centered on Saudi 

Arabia and with the membership of 8 coastal states of the Red Sea 

and the Gulf of Aden, including Saudi Arabia, Egypt, Sudan, Eritrea, 

Djibouti, Somalia And Jordan was established. This research uses 

descriptive and analytical methods and using library resources 

including books, scientific articles, reports of strategic centers, news, 

and analysis of international media, etc. seeks to identify, study and 

analyze the causes and goals of Saudi Arabia in pursuing the 

establishment of the "Council of Arab and African States Bordering 

the Red Sea and Gulf of Aden". The main question is what are the 

goals of Saudi Arabia in pursuing the establishment of the "Council 

of Arab and African States Bordering the Red Sea and Gulf of 

Aden"? The results show that Saudi Arabia in the establishment of 

the Council of Arab and African States Bordering the Red Sea and 

Gulf of Aden" pursues six goals in geopolitical, geo-economics, 

geostrategic, security, military, developmental, economic, political, 

etc. dimensions. 

 

 Keywords: Saudi Arabia, Red Sea, Gulf of Aden, Horn of Africa, 

Regional Convergence. 
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شورای کشورهای عربی و »عربستان سعودی و 

 « مرز دریای سرخ و خلیج عدنآفریقایی هم

 

  *PhDمیثم میرزائی تبار

مرکز مطالعات آفریقا،  ،استادیار، گروه مطالعات ژئوپلیتیک
  ، ایراندانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

 چكیده
های مرسوم ای میان کشورها از پدیدههای منطقهگراییهم   

در موضوعات و محورهای گوناگون  الملل است کهدر عرصه بین
اقتصادی، امنیتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، علمی، زیست 

شورای کشورهای عربی و »شوند. محیطی و... انجام شده و می
های از جمله نظام« مرز دریای سرخ و خلیج عدنآفریقایی هم

با محوریت عربستان سعودی  2020ای است که در ژانویه منطقه
کشور ساحلی دریای سرخ و خلیج عدن یعنی  8و با عضویت 

عربستان سعودی، مصر، سودان، اریتره، جیبوتی، سومالی و اردن 
پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی اعالم موجودیت کرد. 

ای اعم از کتاب، مقاالت علمی، و با استفاده از منابع کتابخانه
های و تحلیلنترنتی، اخبار ای های مراکز راهبردی، منابعگزارش
صدد شناسایی، بررسی و المللی و... درهای بیندر رسانهمعتبر 

ها و اهداف عربستان سعودی در پیگیری تحلیل علل، انگیزه
مرز دریای شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم»تأسیس 

ن است که عربستان ای است. سوال اصلی« سرخ و خلیج عدن
شورای کشورهای »یس سعودی چه اهدافی را از پیگیری تأس

دنبال « مرز دریای سرخ و خلیج عدنعربی و آفریقایی هم
دهد که عربستان سعودی در کند؟ نتایج پژوهش نشان میمی

مرز دریای شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم»تأسیس 
هدف را در ابعاد ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک،  6« سرخ و خلیج عدن

ای، اقتصادی، سیاسی و... ، توسعهژئواستراتژیک، امنیتی، نظامی
 کند. پیگیری می
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 مقدمه

ای میان کشورها در های منطقهگراییهمبندی و گروه   
الملل های مرسوم در عرصه بینفضاهای جغرافیایی، از پدیده

ها پس از جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه گراییمنطقه است.
پیدا کرد و از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

گام با تحوالت جهانی در موضوعات و محورهای تاکنون هم
اقتصادی، امنیتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، علمی، زیست 

ای را های منطقهمحیطی، صنعتی و... تداوم داشته است. نظام
های توان در سه دسته کلی نظامبراساس فضاهای جغرافیایی می

های ترکیبی خشکی و آبی نظامپایه و آبهای نظامپایه، خشکی
 بندی کرد.تقسیم

 گراییهمهای اخیر پدیده یکی از مناطقی که از سال
، مناطق ساحلی دو سوی فضاهای کندای را تجربه میمنطقه

ت که با محوریت عربستان ای سرخ اسآبی خلیج عدن و دری
ترین کشور ساحلی دریای سرخ، از سال عنوان مهمسعودی به

پایه با عنوان ی آبامقدمات تأسیس یک نظام منطقه 2018
مرز دریای سرخ و خلیج شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم»

در ریاض، پایتخت عربستان  2020را فراهم و در ژانویه « عدن
کشور ساحلی دریای سرخ و خلیج عدن یعنی  8حضور سعودی با 

ریتره، جیبوتی، سومالی و اردن عربستان سعودی، مصر، سودان، ا
 صورت رسمی اعالم موجودیت کرد.به

گیری از پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره
های ای اعم از کتاب، مقاالت علمی، گزارشمنابع کتابخانه

در های معتبر نترنتی، اخبار و تحلیلای ابعمراکز راهبردی، من
صدد شناسایی، بررسی و تحلیل المللی و... درهای بینرسانه

ها و اهداف عربستان سعودی در پیگیری تأسیس علل، انگیزه
مرز دریای سرخ و خلیج شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم»

ن است که عربستان سعودی چه ای است. سوال اصلی« عدن
شورای کشورهای عربی و »اهدافی را از پیگیری تأسیس 

 کند؟دنبال می« مرز دریای سرخ و خلیج عدنآفریقایی هم
شورای »علت نوپا بودن در ارتباط با پیشینه پژوهش، به

، «مرز دریای سرخ و خلیج عدنکشورهای عربی و آفریقایی هم
ای منطقهن نظام ای تاکنون پژوهش علمی که نگاهی جامع به

داشته باشد، انجام نشده است و درباره اهداف و علل تأسیس آن، 
های ای در برخی مقاالت علمی و گزارشهای پراکندهتحلیل

های مراکز راهبردی عربی و غربی و همچنین مقاالت و گزارش
 المللی منتشر شده است.ای معتبر بینرسانه
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 مبانی نظری

 و واگرایی گراییهم

کند، را به مثابه وضعیت نهایی تلقی می گراییهمآمیتای اتزیونی، 
نه یک فرآیند رسیدن به آن. فیلیپ ژاکوب و هنری تیون 

کنند، را هم فرآیند و هم وضعیت نهایی تلقی می گراییهم
آید که با به هم آمیخته شدن وضعیتی که زمانی به وجود می

ل یا مداخله کننده؟( نامشخص ده متغیر مربوط به فرآیند )مستق
گیرد. کارل دویچ از در عبور از یک آستانه نامشخص صورت می

کند که منجر به خلق به مثابه فرآیندی صحبت می گراییهم
را فرآیندی برای  گراییهمشود. ارنست هاس، جوامع امن می

ستاری تلقی ای خلق جوامع امن تعریف شده از دیدگاه نهادی و
گرایان طرفدار ژاکوب و تیون وضعیتی درالفکند و سرانجام می

را رشد  گراییهمکنند که در نهایت هدف فرآیند را توصیف می
 .بینندهای تشکیل دهنده مییک اتحادیه فدرالی در میان ملت

[8] 
است. وی در توضیح  گراییهمگذار نظریه ارنست هاس، پایه

وسیله  ای است که به، پروسهگراییهم"گوید: نظریه خود می
شوند آن، رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می

های سیاسی خود را به مرکز که وفاداری، انتظارات و فعالیت
ه یا متقاضی جدیدی که نهادهای آن اختیارات قانونی داشت

و کشورها باشد، سوق  ت ملتی اختیارااختیارات قانونی و را
 [4]دهند. 

عبارت است از تقریب و نزدیک  به لحاظ مفهومی گراییهم
عنوان هدف ای مشخص که معموالً بهسمت نقطه شدن افراد به

در ارتباط با  گراییهمشود. فرآیند مشترک آنان شناخته می
ها، از احساس و درک هدف و منفعت بازیگران سیاسی و دولت

کند و شود و سپس مراحل بعدی ادامه پیدا میمشترک آغاز می
ی یا تسهیل کننده به تقویت روند کمک کرده تا نیروهای اصل

چگی با پیامدهایی فرآیند را کامل نمایند. مرحله پایانی آن، یکپار
  [3]و توسعه است. چون امنیت، صلح

ها را از حیث قلمرو جغرافیایی به چهار گروه ذیل گراییهم
توان تقسیم کرد: الف( سطح محلی که از دو یا چند کشور می

ای که قلمرو شود؛ ب( سطح منطقهیل میهمسایه تشک
گیرد؛ ج( سطح میبر افیایی یک حوزه ژئوپلیتیکی را درجغر
دهد؛ د( سطح جهانی ای که یک قاره را در جهان پوشش میقاره

  [2].که قلمرو جغرافیایی آن سراسر کره زمین است
ها و و واگرایی دو رفتار متضاد در روابط دولت گراییهم

گیری، بقا و یا سقوط فرآیند بازیگران سیاسی است. شکل
ها و بازیگران نسبت به و واگرایی تابعی از تلقی دولت گراییهم

منافع ملی و جمعی یا فردی خود است. به عبارتی، بازیگری که 

سایر بازیگران یا واگرایی با  گراییهمتن به شرکت در فرآیند 
ن عمل تا چه اندازه منافع او را ای اندیشد کهن میای دهد بهمی

و واگرایی  گراییهمکند. فرآیند تأمین و تهدیدات را از او دور می
ها، از احساس و درک هدف در ارتباط با بازیگران سیاسی و دولت

و منفعت مشترک و یا برعکس آن، اهداف و منافع متعارض 
کند و آن ادامه پیدا میود و سپس مراحل بعدی ششروع می

گر به تقویت روند کمک کرده تا نیروهای اصلی و یا تسهیل
ن فرآیندها از حیث تجلی فضایی ممکن ای فرآیند را کامل کنند.

ای و جهانی شکل گیرند. های محلی، منطقهاست در مقیاس
چون  مرحله پایانی فرآیندهای مزبور، یکپارچگی با پیامدهایی

ون عکس، تجزیه با پیامدهایی چ امنیت، صلح و توسعه و یا به

 [3]نیافتگی است.تنش، جنگ و توسعه

 

 خلیج عدن
جزیره عربی قرار خلیج عدن بین منطقه شاخ آفریقا و شبه   

کند. مرز گرفته است و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می
به سمت  است؛المندب عرض بابکمآن با دریای سرخ، تنگه 

 300شرق، مرز خط افقی بین رأس اسیر در باالی شاخ آفریقا و 
جزیره  های دریایی رأس فارتک در شبهمتری باالی صخره

سومالی و یمن  خلیج عدن با جیبوتی، [16].عربی و یمن است
راه مهم با اهمیت و ارزش ن منطقه آبی، یک آبای هم مرز است.

تنها برای منطقه شاخ آفریقا و استراتژیک و اقتصادی نه 
جزیره عربستان، بلکه برای چندین منطقه دیگر در سراسر شبه

المللی دریایی را جهان از جمله آسیا و اروپا است که تجارت بین

 [24]. دهنداز طریق آن انجام می

 

 دریای سرخ
جزیره عربی دریای سرخ یا بحر احمر یا دریای قلزم بین شبه   

ا واقع شده است. نام قلزم از شهر باستانی قلزم گرفته و قاره آفریق
ن دریا، سینوس آرابیکوس است. دریای ای شده است. نام دیگر

باریک منشعب از اقیانوس هند  سرخ دریایی کم عرض و
کیلومتر عرض دارد.  280طور متوسط، این دریا به [1]است.

 354ترین بخش در جنوب نزدیک ماساوا، عرض آن در وسیع
 29المندب، آن در تنگه باب عرضکیلومتر و در بخش کم

هزار  450تا  438کیلومتر است. مساحت کل دریا نیز بین 
هزار کیلومتر  251تا  215کیلومتر مربع و حجم آب آن بین 

متر برآورد  491شود. عمق متوسط آن مکعب تخمین زده می
تر دیگر آن را کمی عمیقهای شده است، برخی تخمین

ن دریا اعداد مختلفی از حدود ای درباره طول [22]دانند.می
 کیلومتر ذکر شده است.  2400تا  2000
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ای واقع در دورترین نقطه باختری دریای سرخ در محدوده

 [6]ته است.آفریقا قرار گرفن قاره و ای غرب آسیا، میان سواحل
جزیره سینا و در شمال شرقی آن در شمال دریای سرخ، شبه

از  خلیج عقبه و در شمال غربی آن، کانال سوئز واقع است و
المندب و خلیج عدن به اقیانوس هند جنوب به واسطه تنگه باب

باهت به خلیجی بزرگ ش بیشتردریای سرخ  [1].شودمتصل می
ها جزیره عربی واقع شده است و مدتبهدارد که در غرب ش

ای رو به اقیانوس هند داشت. ای بود که تنها، پنجرهدریای بسته
بست تاریخی خود ن دریا از بنای با گشوده شدن کانال سوئز،
راهی تبدیل شد که هر روز نقش خارج و از آن پس به آب

 تری هم در ارتقای وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه ومهم
 [6].حلی دریای سرخ و هم در کل تجارت جهانی داشته استسا

 

مصر، سودان، اریتره، جیبوتی، اسرائیل، اردن، عربستان 
اند. مصر، سعودی و یمن در ساحل دریای سرخ واقع شده

اسرائیل، عربستان سعودی و جیبوتی هر یک به دو دریا دسترسی 
به خلیج دارند. مصر و اسرائیل به دریای مدیترانه، عربستان 

فارس و یمن و جیبوتی به دریای عرب راه دارند. اما اردن، اریتره، 
جز از طریق دریای اتیوپی و سودان هیچ راه دسترسی به دریا به 

ن کشورها ای همین دلیل، دریای سرخ برایسرخ ندارند. به
  [1]حیاتی دارد.اهمیت 

 

 

 : موقعیت جغرافیایی دریای سرخ و خلیج عدن(1) نقشه

 
 (نامه اسالمی، عربستانمنبع: دانش)

 

 عربستان سعودی
عربستان سعودی کشوری واقع در غرب آسیا است که با وسعت    
جزیره ترین کشور شبههزار کیلومتر مربع، بزرگ 240میلیون و  2

عربی، چهارمین کشور بزرگ آسیا و سیزدهمین کشور بزرگ 
ن کشور از شمال به اردن و عراق و ای شود.جهان محسوب می

از جنوب به جمهوری یمن و عمان و از شـرق به کویت، بحرین، 
قطر و امارات متحده عربی و خلیج فارس و از غرب به دریای 

کیلومتر مرز  4431شود. عربستان سعودی سرخ محدود می

کیلومتر خط ساحلی با خلیج فارس  2640زمینی با همسایگان و 
ن کشور بخش بزرگی از شبه ای مساحت[5] .دارد و دریای سرخ

دهد. درصد آن را تشکیل می 85جزیره عربی یعنی حدود 
های آزاد در موقعیت عربستان سعودی و دسترسی آن به آب

ن ای غرب از طریق دریای سرخ و در شرق از طریق خلیج فارس،
امکان را فراهم کرده است تا از دو طرف سرزمین خود برای 

 [7]و واردات و صادرات استفاده کند.  های دریایینقل حمل و
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 : موقعیت جغرافیایی عربستان سعودی(2) نقشه

 
 (نامه اسالمی، شبه جزیره عربستانمنبع: دانش)

 

آسیا، موقعیت جغرافیایی عربستان در منطقه جنوب غرب 
وسعت و پهناوری آن به عنوان سیزدهمین کشور جهان، 
دسترسی به خلیج فارس و دریای سرخ، قرار گرفتن در مسیر سه 
قاره آسیا، اروپا و آفریقا، اتصال قاره آفریقا و آسیا به یکدیگر و 

ن کشور را برخوردار از ای رفت و آمد اقوام و ملل مختلف به آن،
ن کشور به ای رده است. دسترسیای و جهانی کاهمیت منطقه

های آزاد جهان، با وجود اتصال به دو شاهراه حیاتی خلیج آب
فارس و دریای سرخ، تنها با عبور از دو تنگه استراتژیک هرمز 

 [5]. پذیر استالمندب امکانو باب

نظام حکومتی عربستان، پادشاهی و با حاکمیت خاندان 
کند. عربستان وهابیت تبعیت میدئولوژی ای سعود است که ازآل

ها در سیاست خارجی خود همواره ترویج وهابیت در میان ملت
های اصلی خود قرار داده در مناطق جغرافیایی را یکی از برنامه

یک بعد  این کشور است. در میان ابعاد مختلف سیاست خارجی
ای است های منطقهبندیمهم، حضور عربستان سعودی در گروه

ها از گذشته، شورای همکاری خلیج فارس و ترین آنکه مهم
شورای »اتحادیه عرب و در یک سال اخیر، پیگیری تأسیس 

« و خلیج عدن دریای سرخمرز کشورهای عربی و آفریقایی هم
 میالدی بوده است.  2020و تحقق آن در سال 

موضوع قابل توجه دیگری که در چند سال گذشته محور 
سعود بوده  ای داخلی و خارجی حکومت آلهها و برنامهسیاست

انداز عربستان سعودی برای سند چشم»است، تدوین و پیگیری 
میالدی به تصویب رسید.  2016است که در سال « 2030سال 

ن سند شامل یک مقدمه، سه فصل و یک بخش با ای محتوای
ها است. عنوان« انداز را محقق کنیم؟ ن چشمای چگونه»عنوان 

ها نیز شامل موارد ذیل است: فصل اول های فصلنوانو زیرع
جامعه پویا با »های با زیر عنوان« یک جامعه پویا»با عنوان 

جامعه »و « جامعه پویا در کنار زندگی پربار»، «های قویریشه
اقتصاد »؛ فصل دوم با عنوان «های مستحکمپویا با شالوده

، «های با ارزشفرصت»های عنوان با زیر« شکوفا
و « گشایش کسب و کار»، «مدت گذاری برای بلندسرمایه»
؛ و فصل سوم با عنوان «بندی موقعیت منحصر بفرد اهرم»
همت تحت  ملتی بلند»های عنوان با زیر« همت ملتی بلند»

همت، توانمند و  ملتی بلند»و « حکمرانی مؤثر

 [26]«.پذیرسئولیتم

در ارتباط با  انداز، یکی از موارد مهمن سند چشمای در
در فصل دوم و  2030سیاست خارجی عربستان سعودی در افق 

است که « بندی موقعیت منحصر بفرد اهرم»با زیر عنوان 
موقعیت منحصر به فرد عربستان سعودی بر سر تقاطع »

، «الملل بین سه قاره آسیا، آفریقا و اروپاهای تجارت بینشاهراه
ن موقعیت ای ع حاصل ازافزایش حداکثری استفاده از مناف»

عنوان یک تقویت جایگاه به»، «دی جغرافیاییاستثنائی و راهبر
، «دروازه لجستیکی مجزا به سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا

المللی جدید و تسهیل ای و بیناندازی شراکت کاری منطقهراه»
تقویت و توسعه روابط »، «در گردش کاالها، مردم و سرمایه

دهای اقتصادی با کشورهای شورای همکاری خلیج داخلی و پیون
طقه از طریق برقراری روابط مؤثر با کشورهای من»، «فارس

ساخت فرامرزی  های زیریافته و پروژهخدمات لجستیکی ارتقا 
« های حمل و نقل زمینی با آفریقا از طریق مصراز جمله پروژه

های رشد های سعودی دارای فرصتحمایت از شرکت»و 
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 را« ای و جهانیوارکننده برای تبدیل به پیشتازان منطقهامید

 [26]. دهدمورد اشاره و تأکید قرار می
 

 های تحقیقیافته

مرز شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم-1
 دریای سرخ و خلیج عدن

جاد نهادی با حضور کشورهای ساحلی دریای سرخ ای دهای تاریخ
توسط مصر و عربستان و طرح آن  1980و  1970های به دهه

گیری آن به دو ها برای شکلشود که تالشسعودی مربوط می
دلیل اصلی تشکیل اتحادهای دوران جنگ سرد و موضوع معیار 

ا آی ن بود کهای ال سنتیآمیز نبود. سوویت کشورها، موفقیتعض

 [12]ن گروه حضور داشته باشد یا نه؟ ای تواند دراسرائیل می

شورای کشورهای عربی و »جاد ای ابتکارن، ای با وجود
های اخیر ، در سال«مرز دریای سرخ و خلیج عدنآفریقایی هم
بار توسط نمایندگان عربستان سعودی، جیبوتی،  برای اولین

مصر، اردن، سومالی، سودان و یمن در جلساتی در قاهره و ریاض 
مورد بحث و بررسی قرار  2018و  2017های در سال

، عربستان سعودی ابتکار در 2018در پایان سال  [23]گرفت.
گیری درباره دریای سرخ از مصر را به دست گرفت و حال شکل
های اجرای جاد زمینهای های اولیه برای، تالش2019تا آوریل 

شورای »با عنوان رسمی  "شورای دریای سرخ"طرح تشکیل 
« دریای سرخ و خلیج عدن مرزکشورهای عربی و آفریقایی هم

ن ای دهای مقامات مصری معتقدند که پیدایش[25] انجام شد.
امنیت صلح، »ابتکار مشترک ابتدا در مصر و در جریان کنفرانس 

یک چارچوب همکاری  سویو موفقیت در دریای سرخ: به
دسامبر  12و  11به میزبانی مصر در « آفریقایی -ای عربیمنطقه
ن کنفرانس مقامات ارشد عربستان ای ه درصورت گرفت ک 2017

 .سعودی، اردن، یمن، سودان، اریتره و جیبوتی حضور داشتند
[20] 

حل "ن ابتکار، چند حوزه از ای پس از آن، اعالم شد که در
های حمل زیرساخت"گرفته تا  "انرژی تجدیدپذیر"و  "منازعات

برای همکاری مدنظر قرار گرفته  "کنترل آلودگی"و  "و نقل
ها ابتکار خود را با تمرکز است. مقامات مصری معتقدند که آن

آغاز کردند  "ساز های اعتمادفعالیت"و  "ایموضوعات ریشه"بر 
جاد کنند. همچنین، ای نظر تا در میان کشورهای ساحلی اتفاق

 مکانیزم دائمی برای تنظیم 2017چه در اطالعیه دسامبر  اگر
خواستند بر ها نمیهمکاری دریای سرخ اعالم شده بود، اما آن

ساختار سازمانی یا مسائل امنیتی متمرکز شوند و برخالف هدف 

است، عمل کنند. پس از  "درک مشترک"جاد یک ای خود که
ماه  12بینی شده بود، اما آن، یک جلسه پیگیری در مصر پیش

ی جلسه بعدی، مقامات ، در جریان برگزار2018بعد و در دسامبر 

ن طرح ای ی دربارهبیشترعربستان سعودی ابراز عالقه و مالکیت 
کردند. گردهمایی دوم و مشهودتر در ریاض با عنوان 

 "کشورهای عربی و آفریقایی ساحل دریای سرخ و خلیج عدن"
های ارشد عربستان برگزار شد. وزرای امور خارجه و دیپلمات

سودان و اردن در آن سومالی،  سعودی، مصر، یمن، جیبوتی،

 [25] شرکت داشتند.
عنوان برگزار کننده اولین نشست عربستان سعودی به

دریای سرخ  مرزوزیران خارجه کشورهای عربی و آفریقایی هم
این  در ریاض، اعالم کرد که با 2018و خلیج عدن در دسامبر 

جاد یک سیستم حقوقی با هدف حفاظت از ای دنبالاقدام، به
گذاری و توسعه المللی، امنیت، سرمایهتجارت جهانی، ناوبری بین

ن نشست، ای در [11]در کشورهای همسایه دریای سرخ است.
جاد یک ای ها بیشتر از همتایان خود دررسید سعودیبه نظر می

سازمان و در مسائل امنیتی متمرکز هستند. مقامات مصری 
ها به استراتژی ترجیحی گام به گام توجهی سعودیسبت به بین

ها و همچنین عدم توجه به تمایل به رهبری ابتکار عمل از آن
ها از تمرکز انحصاری ریاض سوی قاهره، رضایت نداشتند. آن

 .آن برای تأسیس شورا نیز ناراحت شدند "عجله"بر ساختار و 
[25] 

نشست، وزارت امور خارجه و در پایان  2018دسامبر  12در 
ن کشور به همراه شش کشور ای عربستان سعودی اعالم کرد که

دیگر عربی و آفریقایی ساحلی دریای سرخ و خلیج عدن شامل 
 مصر، سودان، جیبوتی، یمن، سومالی و اردن در ریاض برای

جاد یک نهاد همکاری در دریای سرخ و خلیج عدن به توافق ای
ت، کشورهای اریتره و اتیوپی حضور ن نشسای رسیدند. در

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه وقت عربستان سعودی نداشتند. 

فظت از های پادشاهی برای محااین بخشی از تالش"گفت: 
ای است جاد ثبات در منطقهای برای منافع خود و همسایگانش

افزایی بین جاد همای کنیم و تالش برایکه در آن زندگی می
هر چه همکاری و هماهنگی بیشتری . مختلف است کشورهای

ن منطقه داشته باشید، تأثیر منفی خارجی ای در بین کشورهای
 [17]. "یابدن منطقه کاهش میای بر

موج "، رزمایش نظامی موسوم به 2019در اوایل ژانویه 
با محوریت عربستان سعودی و مشارکت کشورهای  "1سرخ 

یمن و اردن با هدف اعالمی  سومالی، مصر، سودان، جیبوتی،
در  [17].برگزار شد "تقویت امنیت دریایی در دریای سرخ"

ن شورا، عربستان سعودی ای ، برای تقویت2020مجموع، تا سال 
را با مشارکت نیروهایی از  "2و  1موج سرخ "دو مانور نظامی 

عربستان سعودی، مصر، سودان، جیبوتی و دولت مستعفی یمن 
سطح امنیت دریایی،  ن مانورها، ارتقایای از انجام داد. هدف

شد. همکاری نظامی، مقابله با تهدیدها و تبادل تجربیات اعالم 
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[11] 
در  2019در ادامه، دو نشست هماهنگی در فوریه و مارس 

ها قاهره برگزار شد. اختالفات مهمی درباره ساختار، بودجه، روش

در  "تقابل"باعث و اهداف باقی ماند؛ موضوعاتی که در نهایت 
هنگامی که  شد. 2019چهارمین و آخرین جلسه در آوریل 

های مقامات ارشد مجدداً در ریاض تشکیل جلسه دادند، دیپلمات
 "شورای دریای سرخ"نویس منشور پیشنهادی مصری از پیش
ها، شورای مستقر در ریاض در در سند سعودی متعجب شدند.

متشکل از « شورای عالی»سه بخش مشخص شده بود: 
پادشاهان و سران کشورها که سالی یک بار برای تعیین راهبردها 

 برای تدوین و اجرای سیاست« شورای وزیران»شود؛ تشکیل می
ای به ریاست یک و دبیرخانه های دو ساالنهاز طریق گردهمایی

 های روزمره سازمانفعالیت پیشبرددبیر چرخشی عمومی برای 
ن کشور برای ای مصر قرار نگرفت و تأیید ن سند موردای .است

ای از صورت مجموعهالح آن پیشنهاد داد تا ساختار بهاص

ن صورت ای با استقرار در چندین مکان باشد. به "هاکمیسیون"
که یک نهاد سیاسی در ریاض و یک نهاد نظامی در قاهره قرار 

ی هاهای اقتصادی و فرهنگی در سایر پایتختگیرد و کمیسیون
ن پیشنهاد ای کشورهای حاشیه دریای سرخ باشد. نمایندگان مصر

دانستند اما مقامات جاد مشارکت حداکثری اعضا میای را باعث
گیری تصمیمسعودی آن را غیرعملی ارزیابی کردند. درباره مدل 

 [25]نیز اختالف وجود داشت. 
مرز شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم»ن، ای با وجود

صورت رسمی و به 2020ژانویه  6، «دریای سرخ و خلیج عدن

راهی برای تقویت همکاری میان اعضاء و ارتقای "عنوان به
 تأسیس شد. "گذاری در منطقهامنیت، ثبات، تجارت و سرمایه

کشور  8ن شورا با عضویت اریتره، اکنون شامل ای اعضای [23]
ستان سعودی، مصر، اردن، سودان، یمن، اریتره، جیبوتی و عرب

سومالی است که در تاریخ مذکور در ریاض اعالم موجودیت کرد. 

مین امنیت مسیرهای حمل و تا"ن ائتالف، ای هدف از تشکیل
المللی و مقابله با دزدی دریایی، قاچاق و سایر نقل بین

عالم شده ا "سرخ و خلیج عدن تهدیدهای دریایی در دریای
شورای کشورهای عربی و »منشور تأسیس  [17]است.

ان در همین زمان می« مرز دریای سرخ و خلیج عدنآفریقایی هم

 [12]شد. کشور عضو در ریاض امضا 8

دهد که اعضای آن ن شورا نشان میای نگاهی به اعضای
ای ندارند متشکل از کشورهایی است که یک هویت واحد منطقه

حوزه کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی و و و از سه 
ن شورا چارچوبی برای ادغام ای کشورهای آفریقایی هستند و

 [14]دهد.ربی و آفریقایی را تشکیل میع

 

اهداف عربستان سعودی از پیگیری تأسیس 
مرز دریای شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم»

 «سرخ و خلیج عدن
کشورهای عربی و شورای »محوریت اصلی در تأسیس 

با عربستان سعودی « مرز دریای سرخ و خلیج عدنآفریقایی هم
 جادای ها را برایین فعالیت و پیگیریبیشترن کشور ای است و

ن سازه ای گیرین شورا انجام داده است. با تحلیل روند شکلای
ها و اقدامات عربستان پایه و مواضع، سیاستای آبمنطقه

ن کشور در ای ها و اهدافالیل، انگیزهترین دسعودی مهم
شورای کشورهای عربی و آفریقایی »پیگیری برای تأسیس 

توان در موارد ذیل را می« مرز دریای سرخ و خلیج عدنهم
 دانست:

مقابله با نفوذ و تأثیرگذاری بازیگران رقیب  -1

های یکی از تحلیل در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن:

شورای »مطرح در زمینه پیگیری و اقدام برای تأسیس 
« مرز دریای سرخ و خلیج عدنکشورهای عربی و آفریقایی هم

مهار نفوذ "ن کشور برای ای توسط عربستان سعودی، تالش
ای مخالف منافع خلیج فارس و کشورهای های منطقهقدرت

بی )دریای سرخ و ن مسیرهای آای عربی، که در پی تسلط بر

 [14]، عنوان شده است."خلیج عدن( هستند

در پی تحریم قطر و تضعیف شورای همکاری خلیج فارس، 
جاد یک شورای موازی با ای عربستان سعودی در تالش برای

اهداف جدید بود. حضور کشورهایی مانند ترکیه در دریای سرخ 
 ،و تالش امارات متحده عربی برای حضور در شاخ آفریقا

های سیاسی عربستان سعودی برای افزایش حضور در انگیزه
ماه قبل از نشست وزیران خارجه  9ترکیه  دریای سرخ بود.

مرز با دریای سرخ در دسامبر کشورهای عربی و آفریقایی هم

با  "سوآکین"در ریاض، قراردادی را برای اجاره جزیره  2018
ن ای شرکت درسودان امضا کرد، اما ریاض از سودان برای 

های ترکیه را ناکام بگذارد. کنفرانس دعوت کرد تا تالش
عربستان سعودی در جریان جنگ یمن، مقدمات حضور در 

خود یعنی  "هدف پوششی"دریای سرخ را فراهم کرد و از طریق 
که انصارا... یمن این ن دریا به بهانهای ران درای محدود کردن نفوذ

 .کندهای اصلی خود را پنهان میانگیزهکند، ران پیروی میای از
[11] 

 ن اقدام عربستان سعودیای گران دربارهنظر برخی تحلیل
موردی جاد تسلط خود، تأکید بیای ن است که ریاض برایای

شورای »ها، هدف درباره موضوع امنیت دارد. به زعم آن
 «مرز دریای سرخ و خلیج عدنکشورهای عربی و آفریقایی هم
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جاد ای های چند بعدی نیست و در تالش برایجاد همکاریای

صفی از مخالفان عربی "ران و تشکیل ای نوعی اتحاد نظامی علیه
در واقع، هدف اصلی از [25] ن کشور است.ای علیه "و مسلمان

ائتالف دریای سرخ و خلیج عدن به رهبری عربستان سعودی، 
ران عنوان ای ویژه ای بهعمدتاً جلوگیری از نفوذ رقبای منطقه

 [21]شده است. 

پس از اظهارات عادل الجبیر، وزیر امور خارجه وقت 
 پایان نشست وزرای خارجی کشورهای عربستان سعودی در

، 2018ساحلی دریای سرخ و خلیج عدن در ریاض در دسامبر 
های عربی حاشیه خلیج المللی از جمله رسانههای بینرسانه

در  "کاهش تأثیر خارجی"گران، مخاطب عبارت فارس و تحلیل
 ران و ترکیه تحلیل کردند.ای منطقه دریای سرخ و خلیج عدن را

ی و آفریقایی شورای کشورهای عرب»ن معنا که ای به[23]
 بر مهار نفوذدر تالش برای « مرز دریای سرخ و خلیج عدنهم

 [12] .ران و ترکیه در منطقه استای

 

ای و اجرای پیگیری اهداف اقتصادی و توسعه -2

 :2030انداز عربستان سعودی برای سال سند چشم
شورای کشورهای عربی و آفریقایی »فلسفه عمومی تشکیل 

تالش برای دستیابی به « مرز دریای سرخ و خلیج عدنهم

و تحقق اهداف اقتصادی و تقویت تجارت  [14]توسعه پایدار 
پادشاهی عربستان سعودی براساس سند اعالم شده است. 

 200جاد توسعه در حدود ای خود، در تالش برای 2030انداز چشم
 50کیلومتر در امتداد ساحل دریای سرخ از جمله توسعه حدود 
ذب جزیره کوچک است تا اقدامات گردشگری را با هدف ج

ای دهد. پروژه موسوم به شهر های خارجی ارتقاگذاریسرمایه
ن نوار ساحلی اجرایی خواهد شد و عالوه ای نئوم عربستان در نده
مه ساخت پل بر روی دریای ن، مصر و عربستان سعودی برناای بر

سرخ برای تسهیل عبور مستقیم کاالها بین دو کشور را دارند 
که ادغام بازارهای شبه جزیره عربی و اروپا را فراهم 

 [12].کندمی

 

تأمین و ارتقای امنیت در مسیرهای دریایی  -3

شورای کشورهای »یکی از دالیل و اهداف تشکیل  المللی:بین

تالش برای « مرز دریای سرخ و خلیج عدنعربی و آفریقایی هم
با  هایترین آبراههارتقای امنیت و اطمینان از ناوبری در مهم

قتصادی برای جهان اعالم اهمیت ژئوپلیتیک، استراتژیک و ا
برای تقویت  عنوان راهیاین نهاد را به تأسیس[14] شده است.

 همکاری میان اعضاء و ارتقای امنیت، ثبات، تجارت و سرمایه

در واقع، هدف رسمی و [23] اند.گذاری در منطقه مطرح کرده

مین امنیت مسیرهای حمل و ن ائتالف، تاای اصلی برای تشکیل
المللی و مقابله با دزدی دریایی، قاچاق و سایر نقل بین

سرخ و خلیج عدن اعالم شده ای تهدیدهای دریایی در دری

 [17]است.

 

تسلط بر منطقه و کشورهای ساحلی دریای  -4

جاد و توسعه شبكه حمایتی ای سرخ و خلیج عدن و

ها، عربستان سعودی با براساس برخی تحلیل المللی:بین

در سطح پایین قدرت مانند یمن  یمشارکت دادن به کشورهای
شورای کشورهای عربی »)دولت مستعفی در عدن( و جیبوتی در 

، در پی تسلط «مرز دریای سرخ و خلیج عدنو آفریقایی هم
ن کشورها و تقویت نفوذ خود در دریای ای سیاسی و نظامی بر

سرخ است. از سوی دیگر، عربستان سعودی در یک هدف دوگانه 
ر یمن و امارات متحده عربی کند تا جنبش انصارا... دتالش می

معادالت ژئوپلیتیک دریای سرخ و خلیج  طور همزمان دررا به
 دن با دولت مستعفی یمن منزوی کند.عدن با درگیر کر

برخی معتقدند که هدف محمد بن سلمان، ولیعهد [11]
گرایی واقعی نبوده و در جانبه پادشاهی عربستان سعودی، چند

 ای است.جاد تسلط منطقهای پی کسب اعتبار و بلندپروازی برای
شورای »ن تحلیل ممکن است صحیح باشد و ریاض ای

« مرز دریای سرخ و خلیج عدنکشورهای عربی و آفریقایی هم
خود را  تواند شبکه حمایتیطریق آن می را سکویی بداند که از

 [25]المللی کسب کند.ده و مشروعیت بینتوسعه دا

 

تالش برای کاهش وابستگی به خلیج فارس  -5

یکی از  ربستان سعودی:و تنگه هرمز از سوی ع

شورای کشورهای عربی و »هایی که درباره علل تأسیس تحلیل
های با پیگیری« مرز دریای سرخ و خلیج عدنآفریقایی هم

ن ای عربستان سعودی وجود دارد، تالش برای کاهش وابستگی
ای از صادرات نفت و کشور به تنگه هرمز و انتقال بخش عمده

نظر این کشور است. به ساحل غربیکاالهای غیرنفتی به 
 عربستان سعودی در تالش است از طریق تشکیلرسد که می

 ارس در انتقال انرژی را کاهش دهد.ن شورا، اهمیت خلیج فای

حفظ امنیت "های ارائه شده آمده است: در یکی از تحلیل [11]
ن ای و حفاظت از دریای سرخ به نفع عربستان سعودی است.

ف دسترسی امن به جنوب خلیج عدن و اقیانوس کشور با هد
المندب و به سمت شمال و دریای هند از طریق تنگه باب

 مدیترانه از طریق کانال سوئز، برای جلوگیری از تهدیدهای
ران برای بستن تنگه هرمز مجبور است تا صادرات ذخایر نفتی ای

ن ای ن کشور و از طریق خلیج فارس، به غربای خود را از شرق
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 [15]."کشور در دریای سرخ منتقل کند

 

سازی روابط با سازی برای عادیزمینه -6

با توجه به ای، گران و محافل رسانهبرخی تحلیل اسرائیل:

شورای »تشکیل حضور اسرائیل به ساحل دریای سرخ، 
 «مرز دریای سرخ و خلیج عدنکشورهای عربی و آفریقایی هم
آویو تحلیل روابط با تلسازی را گامی پنهانی برای عادی

های اسرائیل برای به عبارتی، با توجه به تالش [13]کنند. می
تأثیرگذاری در معادالت انرژی و سیاسی در دریای سرخ و 
همچنین رقابت آن با ترکیه، عربستان سعودی، اگرچه به دلیل 

اولین ای شرکت در موانع دیپلماتیک و سیاسی، اسرائیل را بر
مرز با کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عربی و آفریقایی هم

دعوت نکرد، اما با در ریاض  2018دریای سرخ در دسامبر 
سازی  ن شورا پیامی روشن برای هماهنگی و عادیای تشکیل

 [11]روابط با اسرائیل منتقل کرده است. 

 

 گیرینتیجه
تنگه باب المندب، دریای  های آبی خلیج عدن،فضاها و پهنه

های آسیا و آفریقا سرخ و کانال سوئز نقاط ارتباط یا اتصال قاره
هستند که غرب و جنوب غرب قاره آسیا را با شرق قاره آفریقا 

ن فضاها، عامل جدایی دو قاره آسیا و ای دهند.در ارتباط قرار می
یر آیند. دریای سرخ از مسآفریقا از یکدیگر نیز به حساب می

المندب و خلیج عدن به اقیانوس هند جنوبی، با واسطه تنگه باب
و از شمال، از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل 

شود. فضاهای آبی از خلیج عدن به سمت شمال و تا دریای می
مدیترانه، از دیرباز دارای موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، 

ن امتیازهای ای همچنان استراتژیک و ژئواستراتژیک بوده و
 ها افزوده شده است.اند و بر اهمیت آنموقعیتی را حفظ کرده

ن فضاهای آبی در ابعاد اقتصادی، تجاری، ای اهمیت و نقش
ای و امنیتی، نظامی و... سبب شده است تا بازیگران منطقه

ای ویژه های مختلف، نگاهای همواره با اهداف و انگیزهفرامنطقه
ن منطقه داشته و در تالش برای حضور فعال و ای نسبت به

های اخیر یکی از بازیگران ها باشند. در سالتأثیرگذاری در آن
های آبی و همچنین در دو سوی مناطق ای فعال در پهنهمنطقه

ساحلی آسیایی و آفریقایی آن، عربستان سعودی است که یکی 
به حساب  از کشورهای مهم با خط ساحلی طویل در دریای سرخ

 آید. می
آفرینی خود را هم در کشورهای این کشور حضور و نقش

المندب و دریای سرخ و هم در آفریقایی ساحل خلیج عدن، باب
ن مناطق به طرق مختلف توسعه داده ای های آبییمن و پهنه

ن کشور برای افزایش تأثیرگذاری ای است. یکی از اقدامات بارز
ی و ساحلی خلیج عدن و دریای سرخ، و نفوذ خود در فضاهای آب
 8با حضور  گراییهمجاد ائتالف و ای تالش و اقدام آن برای

کشور ساحلی خلیج عدن و دریای سرخ یعنی عربستان سعودی، 
مصر، اردن، سودان، یمن، اریتره، جیبوتی و سومالی با عنوان 

مرز دریای سرخ و خلیج شورای کشورهای عربی و آفریقایی هم»
میالدی در ریاض اعالم  2020در ژانویه است که « عدن

 موجودیت رسمی کرد.
ها و اهداف عربستان سعودی از در ارتباط با علل، انگیزه

شورای کشورهای عربی و آفریقایی »پیگیری برای تشکیل 
، تأمین امنیت مسیرهای حمل «مرز دریای سرخ و خلیج عدنهم

دریایی، قاچاق و سایر المللی و مقابله با دزدی و نقل بین
عنوان هدف ایی در خلیج عدن و دریای سرخ بهتهدیدهای دری

ن هدف رسمی ای اصلی و اعالمی عنوان شده است اما عالوه بر
های دیگری نیز و در پس آن، عربستان سعودی اهداف و انگیزه

ها را ترین آنن پژوهش نشان داد که مهمای دارد که نتایج
مقابله با نفوذ و تأثیرگذاری بازیگران رقیب » مورد 6توان در می

پیگیری اهداف اقتصادی »، «در منطقه دریای سرخ و خلیج عدن
انداز عربستان سعودی برای سال ای و اجرای سند چشمو توسعه

تأمین و ارتقای امنیت در مسیرهای دریایی »، «2030
تسلط بر منطقه و کشورهای ساحلی دریای سرخ »، «المللیبین

، «المللیجاد و توسعه شبکه حمایتی بینای خلیج عدن و و
تالش برای کاهش وابستگی به خلیج فارس و تنگه هرمز از »

سازی سازی برای عادیزمینه»و « سوی عربستان سعودی
 مورد اشاره قرار داد. « روابط با اسرائیل

 

های دانشگاه تربیت مدرس و نویسنده از حمایت :سپاسگزاری

ن دانشگاه کمال تشکر و قدردانی را ای مطالعات آفریقا درمرکز 
 دارد.

موردی توسط " های اخالقی، تعارض منافع:تاییدیه

  "نویسندگان گزارش نشده است
موردی توسط   "ها: حمایت/سهم نویسندگان و منابع مالی  

 ".نویسندگان گزارش نشده است
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