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مستقبل العالقات املرصية السودانية

إن طبيعة العالقات بني القاهرة واخلرطوم تستلزم رضورة 
وإدراك  للبلدين،  التارخيية  اخللفية  احلاكمة  النخبة  استيعاب 
عائًقا  أصبحت  التي  املرتاكمة  واالتفاقيات  احلسابات  حجم 
كبرًيا يف تطوير العالقة بني الدولتني، وعىل القاهرة أن تتحمل 
مع  العالقات  تراجع  حيال  املسؤولية  من  األكرب  اجلانب 
أصبح  حتى  أولوياهتا  يف  السودان  تضع  مل  فمرص  اخلرطوم، 
السودان منفتًحا عىل ختومه بدال من انخراط يف تكتالت مع 
التحديات اإلقليمية والدولية. مرص والسودان  مرص ملواكبة 
يف املفهوم السيايس البد أن يكونا يف حتالف سيايس واقتصادي 

من أجل غد أفضل يف ظل التحديات التي تشهدها املنطقة. 

لعدد  يعود  واخلرطوم  القاهرة  بني  العالقة  تأرجح  ولكن 
من  عدد  بسبب  العالقة  اضطربت  ناحية  فمن  العوامل  من 
مثلث  إىل  باإلضافة  النهضة،  سد  كقضية  اخلالفية،  القضايا 
البلدين،  بني  املتنازع  احلدودي  رماد  أبو  وشالتني  حاليب 
النيل  أكثر دول حوض  من  والسودان،  أن مرص  املقابل  ويف 
العالقة  ظلت  ولكن  وعقائدًيا،  سياسًيا  قرًبا  وأكثرها  ترابًطا 
حمددة بعوامل اجلغرافيا السياسية واإلرث التارخيي املشرتك، 
القومي،  بأمنهام  يتعلق  فيام  يتجزأ  ال  جزًء  يمثالن  وكالمها 
كثرية  خيارات  ضمن  خياًرا  والسودان  مرص  كل  ويشكل 

ومتعددة للجوار اإلقليمي اإلجيايب واملثمر. 

تتحدد العالقة بني مرص والسودان تبًعا لبعض املحددات التي 
تتحكم يف هذه العالقة سواء كانت داخلية أو خارجية، لذلك 

نجد أن هناك روابط سياسية واقتصادية، ومن ثم رسخت هذه 
العالقة مبادئ تعد حاكمة بني القاهرة واخلرطوم يف عالقتهام 
يف  السياسية  النخب  من  لكال  اجلامعي  اإلدراك  أواًل:  أمهها: 
والتفاهم  احلوار  مبدأ  تغليب  ثانًيا:  العالقة،  ألمهية  البلدين 
بداًل من الرصاع والتصعيد، مما جعل الدبلوماسية قادرة عىل 
إدارة هذا امللف بشكل كبري للغاية. وتبدو تلك املبادئ شديدة 
الوضوح فيام يتعلق بملف حاليب وشالتني املتنازع عليهام بني 
البلدين، حيث يظل امللف قيد التجميد العسكري والسيايس 
التي  الدعائية  احلمالت  من  الرغم  عىل  حمدودة،  باستثناءات 
لكن  آلخر،  حني  من  البلدين  بني  العالقات  حدود  تتجاوز 
جتاهل السياسيني واملؤسسات املعنية يف البلدين إلدخال هذا 
امللف وطرحه كقضية مواجهة بني البلدين يعرب بصورة دقيقة 
عن طبيعة العالقة وحدود تأثرها حتى ولو كانت القضية تتعلق 
بمسألة السيادة واحلدود املشرتكة. وعىل رغم التوافق يف كثري 
من القضايا واملواقف بني الدولتني، إال إنه مل يكن هناك تطابق 
يف وجهات النظر السياسية لعديد من القضايا خاصة اإلقليمية 

ذات الصلة بالعالقة بينهام. 

درجة  احلاكمة،  السياسية  النخب  متتلك  أخرى  ناحية  من 
كبرية يف التكيف والقدرة عىل االنفتاح بينهام، للتمدد السكاين 
للتواجد  اجلغرايف  اخلط  مع  املتداخل  اجلوار  بخلفية  السلس 
يف  خصوصية  عن  الناتج  واالقتصادي  والتارخيي  السكاين 
العالقة بني الشعبني التي ليست هلا مقارنة يف املنطقة برمتها. 

ــات املـــصـــريـــة - الـــســـودانـــيـــة ــعــــالقــ اتـــفـــاقـــيـــة احلــــريــــات األربـــــــع والــ
صالح خليل 

باحث بمركز األهرام للدراسات

 التارخيية واالجتامعية
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امللف املرصى - العدد  44 - السنة الرابعة
أوال: أزمة اإلعالم:

وهبوط  صعود  بحاالت  السودانية  املرصية  العالقة  مرت 
واحدة  وترية  عىل  تسري  مل  أهنا  عن  فضاًل  ورصاع  وتعاون 
وكذلك  البلدين  يف  السياسية  األنظمة  اختالف  بسبب 
وقناعته  لآلخر  منهام  كل  ورؤى  نظر  وجهات  اختالفات 
بمدى أمهية كل دولة لألخرى. ونتيجة لذلك تصاعدت يف 
املسئولة  اإلعالمية  غري  اآلونة األخرية موجة من احلمالت 
الدولتني  بني  العالقات  من  للنيل  اإلعالميني  بعض  من 
تؤجج  ظاهرة  وأصبح  الثقايف،  واإلرث  املشرتك  والتاريخ 
وتباعد الفجوة بينهام، وظلت وسائل اإلعالم يف الدولتني يف 
حالة تراشق مستمر دون مراعاة خلصوصية العالقة. بداًل من 
التي تواجه  للتحديات والتكتالت اإلقليمية  احلشد والتعبئة 
البلدين، فهي ال تساعد األنظمة احلاكمة، وال تصب يف خدمة 
هذا  جتاوز  سبل  عن  بحكمة  أدركا  الشعبني  ألن  الشعبني، 
الرتاشق، وال تشكل سبًبا لتعكري صفو العالقة بني الشعبني، 
فهو تصعيد مرتبط بالرصاع والتكالب اإلقليمي والدويل يف 
النفي من املسئولني بني الدولتني بوجود  املنطقة. وعىل رغم 
التوترات  حالة  ظلت  واخلرطوم،  القاهرة  بني  حقيقية  أزمة 
شدة  من  زاد  مما  والكتاب  السياسية  النخب  ذهنية  يف  عالقة 

التكهنات بحدوث انفراج يف األزمة بينهام. 

ثانيا: اتفاق احلريات األربع:

إبريل  يف  األربع،  احلريات  اتفاقية  والسودان  مرص  وقعت 
عام 2004، وبموجبها قد تم إلغاء كافة القيود املرتبطة بحرية 
البلدين. وعىل الرغم من ميض أكثر من  التنقل والتملك بني 
أربعة عرش عاًما، عىل توقيع اتفاقية احلريات األربع بني السودان 
ومرص، فإن تنفيذها ال يزال حمل تساؤالت، وتشهد العالقة بني 
الدولتني توتًرا، عىل خلفية العديد من القضايا اخلالفية، مثل 
سد النهضة، والنزاع حول املثلث احلدودي يف منطقة حاليب 
وشالتني وأبو رماد، منذ سنوات، وبرغم من ذلك تتميز العالقة 
الدولية،   العالقات  بني مرص والسودان بنمط غري موجود يف 
ألهنا تعتمد يف مكنوهنا عىل عالقة النسب والعاطفة املمزوجة 
بالتصاهر الوجداين، وهي أمور من الصعب جتاوزها أو حتى 
كرسها، والدليل عىل ذلك عندما تنشأ أزمة بني النظامني نجد 
التالسن بينهام حمصوًرا عىل النخبة السياسية واإلعالم بعيًدا عن 
الشعبني، وبالرغم من قدم العالقة بني مرص والسودان، ولكن 

ظلت عالقتهام تتأرجح بني احلني واآلخر. 

ويف السياق ذاته إن بعض التوترات السياسية بني البلدين 
كانت عاماًل مهاًم يف ظهور رصاعات جديدة، كاتفاقية احلريات 
األربعة التي ظلت قيد التجميد لسنوات طويلة، وعدم تطبيق 
إبريل عام 2004، تسبب  منذ  املوقع  األربع  احلريات  اتفاق 
يف خسائر اقتصادية ضخمة نتيجة  لعدم تطبيق وتفعيل هذا 
االتفاق، وأصبح كارثة حقيقية هتدد املستثمرين املرصيني يف 
السودان، الذي بموجبه يفقدون الفرص املتاحة يف السودان 
يف  كبرًيا  عائًقا  يشكل  مما  وغريها  اجلمركية  اإلعفاءات  مثل 
البلدين.  بني  البينية  والتجارة  االقتصادية  املجاالت  تنمية 
واجلدير بالذكر أن اتفاقيات احلريات األربع نصت عىل حرية 
بني  التملك  وحرية  العمل،  وحرية  اإلقامة،  وحرية  التنقل، 
التنفيذ  إذا دخلت حيز  اتفاقية احلريات األربع  الدولتني. أن 

سوف تعمل عىل تنشيط احلركة والتنقل لصالح الشعبني، 

بعض العثرات واجهت تنفيذ اتفاقية احلريات األربع كاماًل 
بني الدولتني. فالقاهرة برهنت عىل أن حرية التملك والتنقل 
للفئات العمرية ما بني 18 إىل 49، متثل حتدًيا أمنًيا هلا، ويف 
تفعيل  باملثل، وتسبب عدم  للمعاملة  املقابل جلأت اخلرطوم 
االتفاق يف كثري من املشاكل بني الدولتني يف السنوات املاضية، 
العالقات بني  التي سادت مناخ  التفاؤل  وهو ما عطل حالة 

الدولتني بعد التوقيع عىل االتفاقيات األربعة.   

مرص  إن  شكري،  سامح  املرصي  اخلارجية  وزير  وقال 
السودان،  مع  االتفاقية  هذه  تنفيذ  يف  العثرات  بعض  تواجه 
وأضاف يف نفس الوقت أن مرص تعمل عىل تعزيز العالقات 
مع السودان، بام حيقق رغبة الشعبني يف كافة املستويات وعىل 

مجيع األصعدة. 

من  خوًفا  لالتفاق  الفعيل  التطبيق  يف  مرص،  تباطأت 
رأت  املقابل  يف  للقاهرة،  أمنية  مشكلة  العمرية  الفئة  تشكيل 
بينهام  املوقعة  االتفاق  بنود  تنفيذ  يف  القاهرة  تباطؤ  اخلرطوم 
يعني االعرتاض عليه. وقد قررت تطبيق مبدأ املعاملة باملثل 
مواطنني  بمنع  املرصية  السلطات  قيام  عىل  رًدا  القاهرة،  مع 
الربملان  طالب  لذلك  نتيجة  أراضيها.  دخول  من  سودانيني 
منه  زعاًم  مرص،  مع  األربع  احلريات  اتفاق  بإلغاء  السوداين، 
تنفيذه،  عدم جدواها بسبب عدم جدية احلكومة املرصية يف 
الدولتني  بني  املشاكل  من  كثري  يف  تسبب  االتفاق  أن  السيام 
يف الفرتات املاضية. ولكن ظل بند التنقل سارًيا بني اجلانبني 
املرصية  اجلهات  ففرضت  له.  املنفذة  اآلليات  من  بالرغم 
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من  القادمني  للسودانيني  املرصية  لألرايض  دخول  تأشريات 
ولكن  باملثل،  التعامل  قرار  السودان  فاختذ  األخرى،  الدول 
 50 سن  فوق  هم  ملن  للتأشريات  استثنائية  حاالت  ظلت 
دون  واألطفال  النساء  بدخول  والسامح  الدولتني،  بني  عاًما 
احلرب  من  وبالرغم  البلدين،  بني  التأشريات  عىل  احلصول 
القاهرة  بني  آخر  إىل  حني  من  العالقة  يف  والتوتر  اإلعالمية 
مضايقات  جيدوا  مل  مرص  يف  السودانيني  أن  إال  واخلرطوم، 
أو حتى معاناة يف التعامل اليومي للحياة، فضاًل عن مساعي 
جادة بني اجلانبني إلزالة التوترات وتنفيذ االتفاقيات األربعة 

إىل حيز الواقع. 

بيان  يف  الغندور  إبراهيم  السوداين  اخلارجية  وزير  كشف 
السوداين عن اتصاالت من نظريه املرصي  الربملان  أمام  تاله 
يف  خاصة  الدولتني  بني  اخلالف  نقاط  حلل  شكري،  سامح 
إشكاالت التعامل مع رعايا الدولتني يف القضايا ذات الطابع 
القنصيل.  وإدراًكا ألمهية العالقة والرغبة احلقيقية من البلدين  
عىل جتاوز اخلالفات القائمة،  وطي صفحة التوترات والفتور 
إسرتاتيجية  رشاكة  أجل   ومن  العالقة،  هذه  أصاب  الذي 
بينهام، اجتمع يف القاهرة يف 8 فرباير 2018، وزيرا اخلارجية، 
ورئيسا جهاز املخابرات يف مرص والسودان لتعزيز وترسيخ 
لتصاعد  نتيجة  املاضية  الشهور  يف  تراجعت  التي  العالقة 
احلمالت اإلعالمية  غري املسئولة من بعض اإلعالميني للنيل 
من العالقات بني الدولتني والتاريخ املشرتك واإلرث الثقايف، 
وتنفيًذا لنتائج القمة التي عقدت يف 28 من يناير 2018، بني 
الرئيسني عبد الفتاح السييس وعمر البشري عىل هامش القمة 

اإلفريقية األخرية يف أديس أبابا.

ثالثا: العامل االقتصادي والسيايس:

التعاون  تفعيل  ايل  والسودان  مرص  من  كل  سعت 
والرشاكة اإلسرتاتيجية الكاملة بينهام، يف املجاالت الزراعية، 
وإدارة  والتعليم  احليواين،  واإلنتاج  والغذائية  والصناعية 
بينية  جتارة  بحركة  البلدين  وربط  املائية،  املوارد  استثامرات 
تعترب نقلة كبرية يف توطيد لعالقة أكثر متانة، السيام يف جماالت 

التعاون العسكري والسيايس واالقتصادي.

احلدود  وجتارة  االقتصادية  العالقات  تطوير  عن   فضاًل 
واالستثامر املشرتك إلجياد صيغة لتحقيق التكامل االقتصادي 
، واالنتقال إىل التكامل االقتصادي املدروس الذي يعترب من 
ذلك  سبيل  ويف  البلدين.    بني  املقبلة  املرحلة  أولويات  أهم 

املرصية  الرشكة  مال  رأس  مضاعفة  والسودان  مرص  قررت 
، بمسامهة  للدولتني  اململوكة  الزراعي  للتكامل  السودانية   -
اجتامعات  يف  القاهرة  وقعت  ذلك  وبعد  اخلاص،  القطاع 
شملت  اتفاقيات،  عدة  السودانية  املرصية  العليا  اللجنة 
اإلعداد ملرشوعات مشرتكة يف جمال األمن الغذائي وتشجيع 
وشملت  املجاالت.  خمتلف  يف  البلدين  بني  االستثامرات 
االتفاقات عودة بعثة جامعة القاهرة فرع اخلرطوم، باإلضافة 
باحلوار  والسعي حلل اخلالفات  النيل  مياه  إىل بحث مشكلة 
اجلانب  مع  التفاوض  بجانب  احلوض  دول  بني  والتفاهم 
السودانية  املرصية  الرشاكة  مرشوع  الستكامل  السوداين 
فدان  ألف   1٦0 لزراعة   ، األزرق  بالنيل  الزراعي  للتكامل 
بمحاصيل  زراعتها  تتم  حالًيا،  فدان  الف   ٦0 من  بداًل 
القطن- الذرة - السمسم وعباد الشمس من أجل سد حاجة 
الزيتية  املحاصيل  زراعة  مرشوعات  خاصة  املرصية  السوق 

كعباد الشمس.

واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  التواصل  إطار  ويف 
اتفاقية  تنفيذ  تعثر  بعد  والسودان،  مرص  من  كل  تبنته  الذي 
والعمل(،  واإلقامة  والتنقل  )التملك  األربعة  احلريات 
افتتح  الدولتني،  بني  والتارخيية  االجتامعية  الروابط  ولتفعيل 
بني  احلدودي  قسطل   - أشكيت  معرب   ،2014 أغسطس  يف 
من  ألكثر  افتتاحه  تأجيل  من  الرغم  عىل  ومرص،  السودان 
كل  يف  السلطة  رغبة  اخلطوة  هذه  وعكست  سنوات.  ثالث 
يف  البلدين  بني  والتنسيق  التقارب  يف  واخلرطوم  القاهرة  من 

مواجهة حتديات كبرية ختص األمن القومي للبلدين

رابعا: مقرتحات لتعزيز التعاون:

ىف أكتوبر عام 201٦، ناقشت اللجنة املشرتكة العليا عىل 
تكثيف  عىل  العمل  رضورة  البلدين  بني  الرئايس،  املستوى 
تنفيذ  عىل  واالتفاق  املجاالت  شتى  يف  البلدين  بني  التعاون 
االسرتاتيجي  التكامل  إىل  الوصول  لضامن  حمددة  برامج 
يف  أخًذا  الربي  »أرقني«  معرب  افتتاح  بعد  خاصة  املأمول، 
االعتبار ما سيسهم به يف تعزيز التبادل التجاري بني البلدين. 
لتعزيز  األربعة  احلريات  اتفاقية  تنفيذ  نحو  السعي  وأمهية 
املشرتكة  اللجنة  وخلصت  الشعبني.  بني  التالحم  من  مزيد 
يف  الدولتني  بني  الكامل  التنسيق  مواصلة  رضورة  إىل  العليا 
إطار املنظامت واملحافل الدولية، والعمل مًعا إلزالة العوائق 
االقتصادية والتجارية القائمة بني البلدين. أخًذا يف االعتبار 
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ضمنها  ومن  القضايا،  أغلب  إزاء  الدولتني  مصلحة  تطابق 
توثيق  عىل  حرصهام  اجلانبان  أكد  حيث  املائي،  األمن  ملف 
املصالح املشرتكة التي جتمعهام بأثيوبيا. إمجاال توصلت اللجنة 
املشرتكة إىل العديد من االتفاقيات التي تعزز التعاون بينهام، 
يف جماالت التعاون السيايس والتجاري والزراعي والصحي 
االتصاالت  قطاعات  يف  التعاون  إىل  باإلضافة  والسياحي، 

والكهرباء والتعليم العايل والبحث.

القاهرة  بني كل من  العالقة  إن  القول  يمكن   ، املجمل  يف 
واخلرطوم يف حاجة ماسة إىل أطر جديدة تتجاوز اخلالفات 
املاضية، برؤية مستقبلية تضع العالقة بينهام يف إطار التحرك 
اإلقليمي املرتبط بالتكالب الدويل واإلقليمي يف املنطقة. التي 
تعزيز  يف  ورغبتهام  الدولتني  بني  العالقة  خصوصية  تعكس 
عالقتهام  حتسن  يف  تساهم  التي  املجاالت  شتى  يف  التعاون 
النحو  عىل  االعتبارات  من  لعدد  معا  والسياسية  االقتصادية 

التايل:-

وإتاحة  التحتية،  البنية  تطوير  أجل  من  مًعا  1-العمل 
الفرص للقطاعني العام واخلاص للرشاكة يف املجال التباديل 

التجاري طويلة األمد.

التنمية  مراحل  خالل  من  اخلالفية،  املشاكل  2-حل 
كمصلحة عليا لكل من البلدين، من أجل احلفاظ عىل أمنهام 

الظروف اإلقليمية  التي تفرضها  التحديات  إطار  القومي يف 
والدولية املتغرية، والبد من دور فعال للمجتمع املدين لكل 
النظام  بتغري  بينهام  العالقات  تنتهي  ال  بحيث  البلدين  من 

السيايس.

التقليدية  واملقوالت  التجاوزات  تصحيح  من  3-البد 
السائدة بني النخب السياسية احلاكمة، والرتكيز عىل اجلوانب 
العالقة  هذه  عمق  عيل  والتأكيد  واالجتامعية.  االقتصادية 
واالجتامعي  الثقايف  التاريخ  يف  بجذورها  ترضب  التي 

واالقتصادي.

يف  البلدين،  بني  واملخابرايت  األمني  التعاون  من  البد   -4
ظل التواجد والتكالب الدويل واالقليمي عىل املنطقة. 

5- تطبيق اتفاق احلريات األربع، وتكوين جلنة تنسيقية بني 
البلدين ملعاجلة أي أثار قد تنتج من عدم تطبيقه. 

٦- التنسيق والعمل مًعا يف السياسات واملواقف اخلارجية 
للبلدين، عىل املستويني اإلقليمي والدويل، من خالل تفعيل 

والتنسيق بني املؤسسات الرسمية واملجتمع املدين. 

النيل  حوض  لدول  املشرتكة  املصالح  تأمني  من  البد   -7
من خالل االهتامم بالتعاون االقتصادي بني مرص والسودان، 

متهيًدا لبناء تكتل اقتصادي إقليمي.


