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مستقبل العالقات املرصية السودانية

فعالياهتا  عقدت  والتي  السودانية،   - املرصية  القمة  مثلت 
مهمة  مرحلة  اجلاري،  مارس  من  عرش  التاسع  يف  بالقاهرة 
انطالًقا  النيل،  وادي  شطري  بني  العالقات  تطور  مراحل  يف 
وتفاعالت  املعقدة،  اإلقليمية  وسياقاهتا  القمة،  قضايا  من 
العالقات املرصية - السودانية »املتوترة« يف الشهور األخرية، 
ملرحلة  لتؤسس  جاءت  القمة  تلك  إن  القول  يمكن  ثم  ومن 
جديدة يف العالقات بني البلدين ترتكز عىل قواعد من »التهدئة 
اإلعالمية« ، و«التوافقات السياسية« يف بعض امللفات، وصواًل 

لبناء وتأسيس مرحلة إسرتاتيجية للعالقات بني البلدين.

أوال: السياقات املحلية واإلقليمية للقمة:

1- السياق املحيل:

لعل أبرز ما يميز السياق الزمني واملوضوعي للقمة، هو حالة 
البلدين يف  العالقات بني  الذي شهدته  االستقطاب و«التوتر« 
الشهور األخرية، عىل خلفية العديد من القضايا أبرزها: موافقة 
السودان عىل تأجري تركيا قاعدة سواكن بالبحر األمحر، واحلديث 
بني  احلدودي  املثلث  يف  مرصية  قوات  تواجد  عن  السوداين 
السودان وإثيوبيا وإريرتيا، واستمرار وقف دخول اخلرضوات 
العالقات  يف  املهم  امللف  بجانب  للسودان،  املرصية  والفواكه 
وشالتني  حاليب  مثلث  خيص  فيام  اخلرطوم  بتصعيد  ويتعلق 
احلدودي، عىل أن هذه القضايا، ال تبدو توتراهتا يف ذاهتا، بقدر  
متبادل،  إعالمي  بتصعيد  نسميه  أن  يمكن  ما  سياق  يف  جميئها 
اخلرطوم  باستدعاء  انتهت  األخرية،  الشهور  يف  ذروته  وصل 

لسفريها بالقاهرة، يف سابقة غري معهودة يف تاريخ البلدين.

2- السياق اإلقليمي:

بني  للعالقات  النظر  يمكن  ال  اإلقليمي،  الصعيد  عىل 
استقالة  عقب  إثيوبيا،  يف  التطورات  عن  بمعزل  البلدين، 
ديسالني  دور  إىل  بالنظر  ديسالني،  اإلثيويب  الوزراء  رئيس 
الرئيسني  مع  النهضة  سد  مفاوضات  ملف  يف  ثالث  كطرف 
ضوء  يف  االستقالة  هذه  أمهية  تبدو   كام  والسييس،  البشري 
إثيوبيا، وما يرتبط  الداخلية يف  أمرين، األول: االضطرابات 
أبابا  أديس  بتوجيه  تتعلق  وعرقية  سياسية  اضطرابات  من 
تعثر   : والثاين  فيها،  بالتورط  خارجية  ألطراف  اهتامات 
مفاوضات سد النهضة وإعالن »القاهرة« رسمًيا هذا األمر ، 
وهو ما ألقى بظالل من الشك عىل استقالة ديسالني، وظهور 

ختوفات من تعثر هذا امللف بدرجة أشد مستقباًل.

ثانيا: حتضريات مرصية - سودانيـة لقمة البشري-السييس:

إن الوصول للقمة الراهنة- ورغم أهنا القمة رقم 21 بني 
الرئيسني يف السنوات األربع املاضية- استلزم جهًدا كبرًيا من 
البلدين،  يف  واإلعالمية  واألمنية  الدبلوماسية  األجهزة  قبل 
شهدت  فقد  ثم  ومن  ذكرها،  السابق  التوترات  خلفية  عىل 
من  بدًء  العالقات  مسرية  يف  كبرًيا  زمًخا  املاضية   األسابيع 
قمة الرئيسني السييس والبشري عىل هامش القمة األفريقية يف 
هناية يناير املايض، مروًرا باجتامع القاهرة الرباعي بني وزراء 
اخلارجية ورؤساء أجهزة املخابرات يف فرباير املايض، وانتهاًء 
بزيارة اللواء عباس كامل القائم بأعامل مدير جهاز املخابرات 
الدولة  بقيادات  ولقائه  اخلرطوم،  العاصمة  إىل  العامة 

ــة تـــــؤســـــس ملــــرحــــلــــة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــــودانـ قــــمــــة مــــصــــريــــة -  سـ
رمضان قرني محمد

العامة  باهليئة  األفريقية  الشئون  خبري 
لالستعالمات، ومدير حترير  دورية »آفاق 

أفريقية«
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التحركات،  هذه  حاصل  اجلاري.  مارس  مطلع  السودانية 
أهنا أكدت عىل مجلة من الثوابت يف عالقات البلدين، وخلق 

آليات تنفيذية لرأب أي صدع حمتمل بشأهنا. 

ثالثا: رؤية مستقبلية:

الرشاكة  مرحلة  إىل  البلدين  بني  بالعالقات  الوصول  إن 
االسرتاتيجية، رغم توفر العديد من املقومات الثقافية واحلضارية 
السياسية  املقومات  إىل بعض  والتارخيية واجلغرافية، يف حاجة 
واالقتصادية واإلعالمية للوصول إىل هذه الدرجة من العالقات 

بجانب توفر البيئة السياسية املناسبة ويأيت عىل رأسها  :

اإلرادة  مفهوم  وتطبيق  القمة،  دبلوماسية  عىل  البناء   -1
السياسية املشرتكة عىل أرض الواقع..

2- أمهية البناء عىل املصالح االقتصادية، والتي تربط مواطني 
عمل  تفعيل  خالل  من  اإلسرتاتيجية،  الصيغ  هبذه  البلدين 
اللجان االقتصادية، والتعاون يف جماالت البنية التحتية والنقل 

واملواصالت بني البلدين.

يوفر  البلدين،  بني  إعالمي  رشف  ميثاق  صياغة  أمهية   -3
العالقات،  لتنمية  الداعمة  واإلعالمية  السياسية  األرضية 
التوجيهات  األنظمة خاصة يف ظل  والنأي هبا عن خالفات 

الرسمية يف كال البلدين بوقف احلمالت اإلعالمية املتبادلة.

بأمهية  تؤمن  البلدين،  يف  وإعالمية  سياسية  أرضية  بناء   -4
إزاء  املختلفة  الرؤى  االعتبار  يف  األخذ  مع  املواقف،  تنسيق 
أمًرا  أصبح  الرؤى  يف  الكامل  التطابق  وإن  امللفات  بعض 

صعًبا يف العالقات الدولية.

5- تنسيق املواقف املرصية - السودانية يف ملف مفاوضات 
امللف،  هلذا  طرف  كل  رؤية  االعتبار   يف  أخًذا  النهضة،  سد 

وشواغله املختلفة.

انطالًقا  االسرتاتيجية،  العالقات  هذه  يف  البدء  يمكن   -٦
بالبلدين، خاصة ما يتعلق  التي حتيط   التحديات األمنية  من 
بضبط احلدود مع الطرف الليبي، وكذلك أمن منطقة القرن 

األفريقي والبحر األمحر.

بني  والبحرية  الربية  املعابر  إشكاليات  حل  باجتاه  الدفع   -7
البلدين ضامًنا لالستفادة املثىل من هذه املعابر.

بني  العالقات  إن  القول  يمكن  املؤرشات  هذه  كل  إزاء 
البلدين مرشحة إىل درجة كبرية من »التقارب« و«التفامهات« 
الرؤية اجلديدة لعالقات  القضايا، انطالًقا من  العديد من  يف 
قيم  من  العديد  عىل  تنهض  والتي   ، اإلقليمية  السودان 
والدولية.  اإلقليمية  القوى  خمتلف  مع  والتعاون  االنفتاح 
وكذلك الرؤية االسرتاتيجية لعالقات مرص األفريقية والتي 

تنهض عىل مرتكزات عدة أبرزها: 

إعالء شأن انتامء مرص األفريقي، واالعتزاز هبويتها ●●
األفريقية. 

عىل ●● وحرصها  األفريقية،  القارة  عىل  مرص  انفتاح 
مواصلة تعزيز عالقاهتا بدوهلا يف كل املجاالت، وتكثيف 

التواصل والتنسيق مع الدول األفريقية.

إعالء مبادئ التعاون اإلقليمي، وتبني دور مرصي ●●
يف جمال التنمية البرشية واالقتصادية، وفق قواعد التنمية 

والتكامل اإلقليمي.

الصعيد ●● عىل  املرصي  التحرك  ودوائر  حماور  تعدد 
القاري.

أجل ●● من  للرشاكة  املرصية  للوكالة  البارز  الدور 
البرشية  القدرات  لدعم  أفريقية   - كآلية مرصية  التنمية، 

يف أفريقيا.


