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ال ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات امل ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــة  -ال ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ـ ـ ـي ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى أي ـ ـ ــن؟
د.أماني الطويل
اخلبري بمركز األهرام للدراسات السياسية
واالسرتاتيجية

احلديث عن مستقبل العالقات املرصية  -السودانية يبدو
حمفو ًفا بألغام وخماطر ليست هبينة ،ذلك أن هذه العالقات
مأزومة عىل طول تارخيها سواء فرتة حكم مرص للسودان
باملشاركة مع بريطانيا واملنتهية باستقالل السودان يف يناير
عام  ،١٩٥٦أو طوال فرتة االستقالل الوطني وحتي اللحظة
الراهنة.

اجلزء األكرب من أسباب األزمة مرتبط بتقاطع املصالح حتت
مظلة أنظمة حكم خمتلفة االجتاهات والتوجهات ،واجلزء
الثاين مرتبط بطبيعة التكالب الدويل عىل إفريقيا يف الوقت
الراهن ،وما يرتبط به من توجهات إقليمية حتت مظلة نظام
عريب مرتاجع ،واجلزء اآلخر ثقايف مرتبط بطبيعة إدراكات
كل طرف لآلخر عىل املستوى التارخيي وعىل املستوى
اإليديولوجي ً
ريا فهناك ما يرتبط بطبيعة خالفات
أيضا .وأخ ً
ً
وأيضا انعكاسات
القوى السياسية السودانية بشأن مرص
وتداعيات التطورات السياسية يف مرص عىل السودان.
ً
أول :امللف املائي:

ً
حارضا
عىل صعيد تقاطع املصالح يبدو امللف املائي
بقوة ،ذلك أن أزمة سد النهضة ليست األوىل من نوعها،
فقد واجهت الدولتان موق ًفا ً
مماثل يف التعقيد بسبب املياه
بدأ قبل ثورة يوليو  ١٩٥٢وانتهى باتفاقية تقسيم املوارد
املائية لنهر النيل عام  ،١٩٥٩وهي فرتة حارضة يف الذهنية
السودانية بشكل سلبي ،وربام تفرس جزئ ًيا املوقف السوداين
من مرص راهنًا ،حيث سعى حزب األمة إىل تقسيم املياه

مع مرص يف فرتة مبكرة من عام  ١٩٥٢باعتبار أن قاعدته
وحاضنته الشعبية من األنصار جلهم من املزارعني ،وبدأت
بالفعل مباحثات تقاسم املياه عام  ١٩٥٥مع بزوغ مرشوع
السد العايل ،وقد كانت بريطانيا املستعمرة لكل من مرص
والسودان حارضة بتحريض السودان عىل مرص كام تثبت
الوثائق الربيطانية املفرج عنها ،وهو ذات املوقف التحرييض
الذي متارسه إثيوبيا راهنًا يف ملف سد النهضة ،ويف املرحلتني
جتاهلت السودان إىل حد كبري مصاحلها الذاتية ،ورضورات
التوازن اإلقليمي التي البد وأن حتافظ عليها لضامن دورها
ً
حارضا يف منظومة حوض النيل.
ثان ًيا :رصاع النفوذ:

وبطبيعة احلال خيلق التكالب الدويل عىل إفريقيا ووجود
فرصا كبرية لتقاطع املصالح
أجندات متقاطعة املصالح
ً
املرصية  -السودانية ،ذلك أن قيادة إثيوبيا حلرب عىل
اإلرهاب منذ عقدين يف رشق إفريقيا وارتباط املصالح
الغربية هبا مع تراجع مرص عن التفاعل مع إفريقيا كان من
ضمن أسباب توجه السودان لفك حتالفه االسرتاتيجي مع
وخصوصا مع تلويح إثيوبيا بمغانم للسودان عىل
مرص،
ً
صعيد الطاقة ،وتنظيم فيضان النيل بالسودان ،ويف املقابل
جتاهلت السودان متطلبات األمن اإلنساين لشعبها فيام يتعلق
بجدارة السد الفنية عىل االستمرار يف ضوء عدم وجود رقم
ملعامل أمان السد يمكن الركون إليه باطمئنان.
وقد كان لرتاجع النظام العريب وأزماته تأثري مبارش عىل
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مستقبل العالقات املرصية السودانية

العالقات املرصية  -السودانية وذلك مع استدعاء اخلرطوم
مرتني قوى إقليمية خارجية تسعى للتمدد عىل حساب
العرب ومها إيران يف فرتة التسعينيات وتركيا يف الوقت
احلايل ،ذلك أن االقتصاديات السودانية املرتاجعة بفعل
تقسيم البالد ونزاعاته املسلحة ،والفساد الواسع للمؤسسات
ً
فضل عن تراجع املوارد كلها أسباب جعلت
االقتصادية
ريا بشكل مستمر.
التموضع اإلقليمي السوداين قل ًقا ومتغ ً
ثال ًثا :العوامل الثقافية:

وفيام خيص العامل الثقايف ،فإن تراجع منظومة التعليم
املرصية وفقدان الثقافة لبوصلتها اإلفريقية ،وعجز اإلعالم
املرصي عن جتذير معارفه فيام خيص السودان ،ونزوعه
نحو املتطلبات التجارية يف القنوات اخلاصة أسهم يف خلق
خصوصا يف
ممارسات مرصية سلبية إزاء إدراك السودان،
ً
ضوء صورته السلبية عىل صعيد استمرار نزاعاته الداخلية
املسلحة ،وتعقيد تركيبه.

ويف املقابل ،يلعب اإلدراك املرصي السلبي للسودان
يف إحياء ذاكرة سلبية يف الذهنية السودانية مؤسسة عىل
فرتات التقاطع يف املصالح ،والتجاذبات املرتبطة باخلالفات
احلدودية ،والتأويل االستعامري للموقف املرصي من
ريا إرصار
السودان والقائم عىل الوقيعة بني البلدين ،وأخ ً
الذهنية السودانية عىل إعادة إنتاج كل أزمات العالقات
املرصية  -السودانية منذ منتصف القرن التاسع عرش دون
إدراك االختالفات بني مكونني أحدمها ضارب بمركزية
دولته يف التاريخ ،واآلخر تكوين حديث تعاين مكوناته
من انقسامات أساسية مل حتل معضالهتا ،وتسهم يف تعويق
االندماج الوطني السوداين حتى اللحظة الراهنة وهي
مسئولة باألساس عن نزاعاته املسلحة.
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ويمكن القول إن عنارص املنظومة سالفة الذكر تؤثر عىل
موقف القوى السياسية السودانية لتعيد إنتاج بعض عنارصها
ألسباب سياسية ،حيث لعب هذا الدور حزب األمة يف فرتة
تأسيسا عىل توجه يف االستقالل
اخلمسينيات والستينيات
ً
عن مرص مؤسس عىل مصالح اقتصادية باألساس ،ومتعاو ًنا
بذلك مع بريطانيا االستعامرية ،ويلعب ذات الدور حال ًيا ضد
مرص حزب املؤمتر الشعبي وقواعد حزب املؤمتر الوطني،
وذلك بطبيعة خلفياهتا املنتمية إىل تنظيم اإلخوان املسلمني
وتداعيات فقدان التنظيم ملعركة حكم مرص عام ٢٠١٣

وذلك بعد أن ارتكب اإلخوان خطيئة احلكم منفردين بعيدً ا
عن باقي القوى السياسية ،وهددوا مصالح فئات اجتامعية
ذات وزن كبري يف املجتمع املرصي وأمهها النساء واملسيحيون،
كام مارسوا حماولة التمكني لعنارصهم يف أجهزة البريوقراطية
املرصية ،وهو أمر يرفضه املرصيون الذين يريدون جهاز
احلكومة ً
دائم غري مسيس لضامن مصالح كل فئاته االجتامعية.
رابعا :آليات حل اخلالف:
ً

حتت هذه املظلة من التعقيد التارخيي والرتكيب السيايس
ماذا يمكن أن ينقذ هذه العالقات من مراحل االهنيار الكامل،
وكيف يمكن أن تطور آلياهتا لتقاوم تقاطع املصالح املتوقع
ً
دائم ،وحتجم الرتاث السلبي الذي يؤجج حتى اخلالفات
البسيطة واملتوقعة.

ربام يقع العبء األكرب عىل مرص التي عليها أن حتدث من
آليات تفاعلها مع السودان لتستجيب لرضورات خلق املصالح،
وضامن استمرار التفاعالت حتى حتت مظلة األزمات .ويف هذا
السياق البد وأن يكون هناك جمهود مرصي يف كافة القطاعات
االقتصادية السودانية يؤسس ملنافع سودانية تؤثر عىل اجتاهات
صناعة القرار السوداين إزاء مرص بشكل عام ،وأن يأخذ هذا
املجهود بعني االعتبار مقاومة متوقعة ربام ،وتسارع مطلوب
عىل املستوى املرصي بالتأكيد ،وبطبيعة احلال البد وأن يتوازى
مع ذلك تفاعل برملاين متواصل بني مرص والسودان حتى حتت
مظلة األزمات ،كام أنه من املرغوب فيه دفع األحزاب للتفاعل
مع نظريهتا السودانية.

وعىل الصعيد الدبلومايس واألمني ،فإن هناك جمهو ًدا ال
يمكن انكاره يف دعم التواصل املرصي بدولتي السودان،
واملؤسس عىل اجتاهات املصالح املرصية ،ويف هذه اللحظة
من املطلوب إحياء النقاش العام حول األمن املائي املرصي
وطبيعة ارتباطه بالسودان حتت مظلة رؤى استباقية تدمج
اعتبارات الطاقة املطلوبة للسودان ولكل دول حوض النيل،
وذلك من حيث تطوير آليات الطاقة املتجددة حتى يرتاجع
توليد الطاقة من املصادر املائية ،وذلك حتت مظلة رؤية تنموية
معطى
شاملة من املطلوب العمل عليها وتروجيها باعتبارها
ً
مرص ًيا .ويف السياق ذاته فإن املجهود األمني الراهن ملحاربة
اإلرهاب يف إطار املثلث املرصي  -السوداين  -التشادي ،من
املطلوب أن يتوسع ليشمل الصومال ،ونيجرييا وذلك عىل
خصوصا ما
الرغم من التقاطعات الدولية املرتبطة هبذا امللف
ً
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يرتبط بطبيعة املجهود الفرنيس يف منطقة الساحل والصحراء.

وإىل جانب ذلك كله ،مطلوب استحداث أدوات غري
مطروقة واالبتعاد عن سياسات عفا عليها الزمن ،فمن
غري املطروق التوسع يف دعوة الشباب السوداين من كافة
القطاعات للتدريب يف مرص واملشاركة يف فعاليات املؤمترات
املنعقدة ألسباب خمتلفة يف رشم الشيخ ،وكذلك التوسع يف
متويل املنح التعليمية يف قطاعات العلوم الطبيعية مع ضامن
منظومات تفاعل مستمرة مع الشباب املرصي.
أما عىل صعيد السياسات املطلوب التخيل عنها فهي مثل
حرمان الصحفيني السودانيني املعادين ملرص من دخوهلا،
ذلك أن اخلسائر املرتتبة عىل ذلك من حتريض وجتييش
الرأي العام السوداين ضد مرص واملرتتبة عىل القبض أو
املنع للصحفيني هو أكرب بكثري من أية مكاسب متوقعة عىل
قلتها .كام أن الرتاجع عن االهتامم بتمويل اجلامعات ومراكز
أثرا سلب ًيا عىل قطاع
التفكري املتفاعلة مع السودان هو أمر ترك ً
النخب يف البلدين بام لذلك من تداعيات سلبية.

أما عىل مستوى عالج مشاكل اإلدراك السلبي ،فمن
خصوصا وإفريقيا
الرضوري توطني املعرفة بدولتي السودان
ً
عمو ًما يف مناهج التعليم ليتسع ويتجذر حجم العلم واملعرفة
بجذورنا اإلنسانية ومناطق مصاحلنا االسرتاتيجية ،عىل أن

يتضافر مع هذا املجهود اجتاه إعالمي قائم عىل علم ومعرفة
بطبيعة العالقات املرصية  -السودانية وحساسيتها ،وقيام
معهد اإلذاعة والتليفزيون بالتدريب املستمر عىل مستجدات
معا عىل مجيع الصعد السياسية
الواقع السوداين واإلفريقي ً
واالقتصادية واالجتامعية.
ومن املهم إدراك حقيقة تأثري وسائل التواصل االجتامعي،
عىل العالقات املرصية  -السودانية واالنتباه نحو الدفع
هبا ملستويات إجيابية ربام بدعم ملنظامت جمتمع مدين ممكن
ً
فضل
أن تتضافر جهودها من االجتاهني يف هذا املجال،
عن استحداث أنشطة ملنظامت املجتمع املدين املرصي يف
مناطق النزاعات املرصية ،ذلك أنه من الرضوري أن تقدم
املساعدات املرصية بأياد مرصية.
ويبقى يف األخري أن يكون من املتوقع عىل الصعيد السوداين
خصوصا بعد أن نشأ جيل
مقاومة لكل جمهود مرصي
ً
سوداين وتربى يف كنف اجلبهة القومية اإلسالمية عىل كراهية
مرص ،ولكن يبقى علينا بذل املجهود املضاعف من جانبنا
حتى نستطيع دعم قطاعات واسعة من الشعب السوداين التي
باتت تدرك أكثر من أي وقت مىض أن معاداة مرص ستسبب
هلا خسائر سودانية باجلملة ،فربام عرب إدراك اخلسائر نستطيع
أن نراهن عىل مستقبل!!
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