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مستقبل العالقات املرصية السودانية

مخس  منطلقات  من  املرصية-السودانية  العالقات  تنطلق 
النيل هي )عوامل  تؤسس ملصريية العالقة بني دولتي وادي 
اقتصادية- ثقافية-عوامل  تارخيية-عوامل  جغرافية-عوامل 
عوامل متازجية(، ويمكن تناول تلك املنطلقات، عىل النحو 

التايل: 

أواًل: العوامل اجلغرافية:

املشرتكة  العوامل  أهم  من  واحًدا  اجلغرايف  العامل  يعترب   
والذي جيعل من العالقة بني البلدين مرص والسودان حتمية، 
ويمكن إمجال أهم العوامل اجلغرافية يف أربعة عوامل: اجلوار 
دون حواجز طبيعية، والنيل النهر املشرتك، واحلوض النويب 

للمياه اجلوفية املشرتك، واالنتامء اجلامع للقارة األفريقية. 

ثانًيا: من الناحية التارخيية:

املعلوم  األهرامي  الطابع  ذات  النيل  وادي  حضارة  فإن   
ثم  كرمة،  حفريات  دلت  كام  السودان  شامل  يف  نشأت  قد 
إقلياًم  حكم  الفرعوين  العهد  يعترب  حيث  شاماًل  انتقلت 
مرصًيا وسودانيًا، وعبد الناس آهلة مشرتكة، واختذوا الكتابة 
املنطقة وكذلك  فراعنة مرصيون  اهلريوغليفية، وأثناءه حكم 
وصف  ما  وهتراقا  بعنخي  مثل  سودانيون  فراعنة  حكم 

باألرسة »25«.

مرص  احتالل  عىل  وتعاقب  لغزاة،  تعرضت  املنطقة  هذه 
آشوريون، وفرس، ورومان، وغزاة استعىص عليهم احتالل 
حضارة  السوداين  اإلقليم  يف  نشأت  بل  السوداين،  اإلقليم 
حضارة  مروي،  يف  جنوًبا  ثم  نبتة  يف  عاصمة  اختذت  كوشية 

ألف  من  أكثر  واستمرت  فريدة  وديانة  فريدة،  بلغة  متيزت 
عام، من 240 ق.م إىل 1400م، فرتة دخلت بعدها الديانة 
مرص  إىل  الدخول  املسيحية  وسبقت  للسودان،  املسيحية 
تلك  كانت  ألثيوبيا.  ورشًقا  للسودان  جنوًبا  متددت  ثم 
املسيحية عىل املذهب األرثوذكيس، وكانت رئاستها يف مدينة 

اإلسكندرية. 

ويف القرن السابع امليالدي تعرضت مرص للفتح اإلسالمي 
ممالك  ثالث  السودان  يف  وكان  العاص،  بن  عمرو  يد  عىل 
توحدت  ما  مرحلة  ويف  وعلوة.  واملقرة،  نوباطيا،  مسيحية: 
دولتا نوباطيا واملقرة يف مملكة مسيحية واحدة قاومت الفتح 
اإلسالمي وانتهت احلرب إىل تعايش سلمي بموجب معاهدة 

البقط. 

واستمرت املاملك املسيحية السودانية حتى القرن اخلامس 
السودان  يف  اإلسالم  أثناءها  متدد  فرتة  وهي  امليالدي،  عرش 
والفور،  الفونج،  هي:  إسالمية  ممالك  احتضن  الذي 
احتلت  طويل  رصاع  وبعد  والكنوز.  وتقيل،  واملسبعات، 
الوايل  باشا  عيل  حممد  استقل  حتى  مرص،  العثامنية  السلطنة 
احلكم  تقود  وكانت  اسمية.  عثامنية  والية  حتت  مرص  بحكم 
يف نظام اخلديوية هذا طبقة غري مرصية مما خلق توتًرا وطنًيا 
عربت عنه الثورة العرابية املعربة عن الوطنية املرصية، وهي 

ثورة أجهضها االحتالل الربيطاين ملرص يف 1882م. 

ويف عام 1821م غزا حممد عيل باشا مملكة الفونج السودانية 
ألن  ضعيفة  الغزو  هذا  مقاومة  وكانت  إمربيالية،  بأهداف 

مـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الـــــــــــعـــــــــــالقـــــــــــة بــــــــــــــني الـــــــــــــقـــــــــــــاهـــــــــــــرة واخلــــــــــــــرطــــــــــــــوم
اإلمام الصادق املهدي

الوزراء  ورئيس  األمة  حزب  زعيم 
السودانى األسبق



9

امللف املرصى - العدد  44 - السنة الرابعة
الغزاة  واجه  ذلك  ومع  التمزق،  تعاين  كانت  الفونج  سلطنة 
أيقونة وطنية.  السودانية  البطلة  قبلية مما جعل مهرية  مقاومة 
وفرض  بإهانة  نمر  امللك  الغزو  قائد  باشا  إسامعيل  وعامل 
الباشا  النار يف  يدبر إشعال  امللك  باهظة مما جعل  إتاوة  عليه 
ابن حممد عيل. وهذا الترصف عرض البالد حلملة الدفرتدار 

صهر حممد عيل باشا الذي قاد محلة انتقامية. 

ويف النصف الثاين من القرن التاسع عرش، ونتيجة للتدافع 
األورويب  التنافس  احتدم  واألسواق،  املوارد  نحو  األورويب 
مع  تنافسوا  الذين  الربيطانيون  وقرر  أفريقيا.  عىل  للسيطرة 
الفرنسيني عىل احتالل مرص احتالل السودان، وللتفوق عىل 
عىل  للسودان  غزوهم  صوروا  الفرنسيني  السيام  منافسيهم 
لغزوهم  سخروا  احلجة  وبنفس  اخلديوية.  مللك  إلعادته  أنه 

إمكانات مرصية وسموا احتالل السودان حكاًم ثنائًيا.

ثنائية  صورة  للسودان  احتالهلم  الربيطانيون  أعطى  وقد 
قننوها باتفاقية 1899م، وهي اتفاقية وقعها بطرس غايل مع 
بريطانيا. ودفع حياته ثمًنا هلذا التوقيع عىل يد شاب مرصي. 
كان واضًحا للوطنيني املرصيني أن بريطانيا املحتلة ملرص قننت 

احتالهلا للسودان. ويف ظل هذا احلكم للسودان نشأ تياران:

النيل  وادي  بوحدة  ينادي  وحدوي  تيار  األول:  التيار 
حتت التاج املرصي، ويتامهى مع احلركة الوطنية املرصية ضد 
النيل« وجالء  وادي  الربيطانية وشعارها »وحدة  اإلمربيالية 

القوات الربيطانية من مرص. 

بالسودان  وينادي  الثنائية  السيادة  يرفض  الثاين:  التيار 
للسودانيني. 

ويف فرباير 1922م استقلت مرص اسمًيا عن بريطانيا، وإن 
إال يف 1954م، ويف  تعقد  مل  الربيطانيني  اتفاقية جالء  كانت 
تفاوض  يف  واملرصية  الربيطانية  احلكومتان  دخلت  األثناء 
املرصية  احلاكمة  الطبقة  السودان.  عىل  السيادة  مصري  حول 
جعلت هدفها حتقيق السيادة عىل السودان. ويف عام 194٦م 
أبرم صدقي باشا مع بيفن الربيطاين بروتوكول صدقي/ بيفن 
ولدى عودته من اخلارج أعلن صدقي باشا أنه »لقد جئتكم 

بالسيادة عىل السودان«.

هذا النهج أجج عداء احلركة االستقاللية للحكومة املرصية 
الربيطانيني  أن  بدا  السودانية  الترشيعية  املؤسسات  وعرب 
يؤيدون مصرًيا مستقاًل للسودان. ومع قيام الثورة املرصية يف 

القيادة املرصية  السيايس، ألن  املشهد  عام 1952م تغري هذا 
اجلديدة أكدت للحركة االستقاللية السودانية تأييدها لتقرير 

املصري للسودان. 

املرصية-الربيطانية  االتفاقية  وأبرمت  التطورات  وتوالت 
وإجراء  األجنبية،  القوات  جلالء  أدى  مما  السودان  بشأن 
وهي  1953م.  نوفمرب  يف  السودان  يف  حرة  عامة  انتخابات 
بوحدة  املنادي  االحتادي  الوطني  احلزب  فيها  فاز  انتخابات 
السودان  مصري  وكأن  وبدا  النواب،  بأغلبية  النيل  وادي 

للوحدة.

إسامعيل  الرئيس  بقيادة  السودانية  احلكومة  كانت  ولكن   
األزهري منتخبة، وكانت احلكومة املرصية أوتوقراطية، ويف 
املوقف من الرئيس حممد نجيب، أغلق الباب أمام أي تطور 
تدخالت  ترفض  السودانية  احلكومة  وصارت  ديمقراطي. 
جعل  أخرى  عوامل  ضمن  العامل  هذا  املرصية.  القيادة 
نحو  موقفهم  حيولون  وزمالءه  األزهري  إسامعيل  الرئيس 
عىل  السودانية  السياسية  القوى  التفاق  أدى  مما  االستقالل، 

إعالنه من داخل الربملان يف ديسمرب 1955م. 

البلدين،  بني  التداخل  لبيان  مهم  التارخيي  الرسد  هذا 
قراءة  يف  املهمة  التارخيية  والرواسب  التارخيية،  والروابط 

احلارض واملستقبل. 

ثالًثا: الروابط الثقافية:

وكذلك  مسلمة،  النيل  وادي  شعبي  أغلبية  أن  عىل  تقوم   
ناطقة باللغة العربية. وحظي التعليم يف السودان بدعم مرصي 
كبري يف املجاالت املختلفة ال سيام يف التعليم اجلامعي: بعثات 
جامعية، ومقاعد جامعة القاهرة فرع اخلرطوم، ودور األزهر 
الرشيف يف التعليم الديني. ومع أن املذهب الديني الشائع يف 
مرص هو الشافعي، ويف السودان هو املالكي -هذا عىل الصعيد 
الشعبي ألن املوروث منذ العهد العثامين هو املذهب احلنفي- 
عىل الصعيد الرسمي، ومع أن القراءة للقرآن السائدة يف مرص 
الدوري، فقد صار  هي قراءة حفص ويف السودان هي قراءة 
للثقافة الدينية يف مرص دور قيادي يف السودان. كام أن عدًدا من 
الطرق الصوفية يف السودان وفدت من مرص وإن كان ما وفد 

من املغرب واحلجاز من طرق صوفية أكرب. 

ويف جمال الثقافة السياسية فإن كثرًيا من احلركات السياسية 
الوطني االحتادي  السودانية مدينة ألصول مرصية؛ فاحلزب 
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املرصية  واإلخوانية  الشيوعية  واحلركتان  القاهرة،  يف  تكون 

كان هلام أثر كبري يف السودان. 

رابًعا: من الناحية االقتصاية: 

املرصية،  الصناعية  للمنتجات  السودان  يف  أسواق  توجد   
سيام  ال  السودانية  الزراعية  للمنتجات  أسواق  مرص  ويف 
أقل  اآلن  والتجارية  االقتصادية  العالقات  ولكن  اللحوم، 

بكثري مما توجبه الظروف املوضوعية. 

خامًسا: عامل متازجي: 

 وهو مهم يمثله وجود قبائل مشرتكة يف البلدين: الكنوز، 
هلبة،  وبني  والرزيقات،  واملسريية،  واحلجازية،  واجلعافرة، 
أرس  توجد  كام  وغريهم،  والنوبة،  واهلواوير،  والبشاريني، 

كثرية ذات أصول مشرتكة.

سادًسا: مستقبل العالقات بني مرص والسودان:

تصوًرا  تراعي  أن  مستقباًل  ينبغي  البلدين  بني  العالقة 
سياسة  وتراعي  خاصة  اجلنوب  دولة  مع  للعالقة  مشرتًكا 
لعالقة  ماسة  احلاجة  كذلك  النيل.  حوض  نحو  مشرتكة 
خاصة بليبيا وتشاد، وهنالك حاجة كذلك لعالقة تنموية بني 

ضفتي البحر األمحر أي اخلليج والقرن األفريقي.

من  تعاين  الصحراء  جنوب  بأفريقيا  السودان  عالقة  إن 
جنوب  بأفريقيا  مرص  عالقة   يف  أكثر  هتميش  وهو  هتميش، 
الصحراء، كام شكى من ذلك املرحوم بطرس بطرس غايل. 
إن مستقبل العالقة بني السودان ومرص ال يمكن أن تتقوقع 
يف اإلطار الثنائي، بل ينبغي أن تكون هلا أبعاد إقليمية ودولية 

تتطلبها الرضورات التنموية واألمنية.

البلدين  بني  االسرتاتيجية  للعالقة  احلاجة  كانت  ومهام 
يمنع  البلدين  احلكم يف  نظم  اختالف  فإن  ملحة ورضورية، 
تطور العالقات مستقباًل يف االجتاهات املنشودة. والدليل عىل 

ذلك ماييل:

ديمقراطية  ● األزهري  إسامعيل  الرئيس  حكومة  كانت   
من  هذا  كان  أوتوقراطًيا،  مرص  يف  احلكم  وكان  ومنتخبة 

أسباب حتول األزهري ورفاقه نحو االستقالل.

حكومة  ● رأس  عىل  العرشين  القرن  ثامنينيات  يف  كنت   
العربية  املدنية  القوى  قبلة  اخلرطوم  وصارت  ديمقراطية 
وجلأ إليها املجلس العريب حلقوق اإلنسان الذي مل جيد قطًرا 

عربًيا يستقبله، وجلأت إليها مؤمترات األطباء، واملهندسني، 
والشباب وكانوا مجيًعا يشيدون بمناخ احلريات يف السودان. 
هذه احلقيقة أثارت حفيظة كثري من النظم العربية واألفريقية 
لذلك رحب الرئيس املرصي حسني مبارك باالنقالب عىل 
أنه  املهم  االنقالب،  هذا  هوية  معرفة  دون  الديمقراطية 
إىل  القادمني  أن  رغم  الديمقراطي،  الصداع  من  خلصهم 
يومئذ  املرصية  احلكومة  وقادت  قتله.  عىل  تآمروا  السلطة 
1989م  يونيو  انقالب  لصالح  وإعالمية  دبلوماسية  محلة 
ولكن بعض األقالم املرصية احلرة مل تفقد امليزان هكذا كتب 
املرحومون: أمحد هباء الدين، ومصطفى أمني، وخالد حممد 

خالد وغريهم من أحرار القلم.

إن االختالف حول الديمقراطية ال يسمح بتطور العالقات 
بني البلدين عىل األسس االسرتاتيجية كام ينبغي. 

سابًعا: مرجعية النظام اإلخوانية:

النظام احلاكم يف اخلرطوم اليوم ذو مرجعية إخوانية، والفرع 
اخلرطوم.  نظام  يف  مشارك  األممية  اإلخوان  حلركة  السوداين 
األقطار  فوق  حمور  يف  منخرط  احلايل  السوداين  والنظام 
طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  زيارة  أبرزته  ما  هذا  إخواين، 
قيادًيا  التقيت عضًوا  قد  للسودان. وكنت  األخرية  أردوغان 
يف حزب العدالة والتنمية الرتكي يف إسالم آباد قبل أكثر من 
شهر، وقلت له إن حزبكم قد قام بمراجعات أساسية ولكن 
احلركة اإلخوانية مل تفعل ذلك، لذلك فإن  تبني أطروحاهتا 
نحن  تناقضات،  عىل  ينطوي  املراجعات  تلك  إجراء  دون 
للسودان عىل أساس تطوير  أردوغان  الرئيس  بزيارة  نرحب 
العالقات الثنائية بني البلدين مع حتايش أن تأخذ طابع املرافعة 
منفرة،  السودان  العثامنية ألن جتربتهام يف  اإلخوانية واملرافعة 
برح   وما  املحظورين  يف  وقعت  متت  عندما   الزيارة  ولكن 
الرئيس الرتكي يلوح بشعار رابعة يف زيارته مما عزز فكرة أن 
النظام السوداين جزء من املحور الذي يقوده الرئيس الرتكي.

ثم  2013/٦/30م  منذ  مرص  يف  اإلخوانية  احلركة 
انقالب عىل الرشعية  2013/7/3م تعترب أن ما حدث هو 
فإن  املقابل  ويف  واالنتقام،  باإلسقاط  وتنادي  الديمقراطية 
نظام احلكم يف مرص صنف احلركة اإلخوانية حركة إرهابية. 
القاهرة  بني  العالقات  سمم  هذا  اإلخواين  العامل  وهذا 

واخلرطوم.
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القضية ليست مبالغات إعالمية بل تعود الختالف حول 
اإلخوانية. اختالف من شأنه إشعال خالفات أخرى، يؤجج 
الناحية  من  السد  فإن  النهضة  سد  أمر  ويف  حاليب،  مسألة 
فإن  لنا،  وبالنسبة  أثيوبية.  وطنية  أيقونة  صار  قد  املوضوعية 
جمرى النيل ومصبه فيه منافع ومضار، ودور السودان انحاز 
ملرص يف اتفاقية 1959م وجتاوز احلديث عن السد للحديث 
املشرتك  اجلار  هو  والسودان  بأثيوبيا.  اسرتاتيجية  عالقة  عن 
ملرص وأثيوبيا، ويف احلالني دوره ليس انحياز بل القيام بدور 
بل  السودان  قدر  الوفاق  وحتقيق  االقتتال  فتجنب  توفيقي، 
النيل، فالوفاق حيقق الوعد والصدام  قدر كافة دول حوض 

حيقق الوعيد كام رافعنا يف كتاب »مياه النيل«.

ثامًنا: رشوط االنتقال:

فإن  وحتالًفا،  هنًجا  اإلخوانية  من  املوقف  يف  التباين  مع   
يكون  سوف  واخلرطوم  القاهرة  بني  العالقات  مستقبل 

رشوط  وتتمثل  وقتية.  ملسكنات  الطرفان  جلأ  مهام  صدامًيا 
االنتقال من خانة النزاع يف ختيل النظام السوداين عن الرابطة 
يقوم  مرص  يف  جديد  موقف  بروز  أو  وحتالفاهتا.  اإلخوانية 
اإلخوانية  احلركة  معها  تتجاوب  اإلخوان  مع  مصاحلة  عىل 
بإجراء مراجعات شبيهة بالتي أجراها حزب العدالة والتنمية 
يف تركيا، أو حركة النهضة يف تونس. بل تصفية كل تطلعات 
وقبول  والدعوي  السيايس  العمل  بني  والفصل  احلاكمية 

التعددية السياسية والتداول السلمي عىل السلطة.

الشعبية  التطلعات  فإن  الرشطني  هذين  أحد  يتحقق  مل  ما 
أن  إىل  اهلش،  األضداد  لتعايش  باحلكومتني  تدفع  سوف 
الوحيد  العزاء  ممكًنا.  احلقيقي  التكامل  جتعل  لظروف  تتغري 
للذين يأملون يف غد أعدل وأفضل هو أن القانون االجتامعي 
َبُد َفَيْذَهُب  ا الزَّ الوحيد الثابت هو دوام احلال من املحال، )َفَأمَّ

ْرِض(. ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث يِف اأْلَ ُجَفاًء َوَأمَّ


