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 نالسودازعزعة استقرار و يمصر: النظام الاالنتهازية

 محمود جمال

 تمهيد

يزداد  ًاتشهد العالقات المصرية السودانية توتر ،علي الرئيس مرسي م،3300يوليو  30منذ انقالب السيسي في 

م، وأثناء زيارة الرئيس 3302فبراير  33ففي  ،3302وزادت حدته خالل األشهر المنصرمة من العام يوما بعد يوم، 

السوداني عمر البشير الي دولة اإلمارات اتهم الحكومة المصرية بدعم حكومة دولة جنوب السودان باألسلحة 

إن لدى إدارته معلومات تفيد بأن القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان، مشيرا إلى أن الحكومة "قال والذخائر، و

 .(1)"المصرية ال تقاتل في جنوب السودان لكنها تمد حكومتها باألسلحة

وقال البشير إن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع السودان بشكل عدائي، متهما جهات لم يسّمها داخل هذه 

 .المؤسسات بأنها تقود هذا االتجاه

م، قررت الحكومة السودانية منع استيراد المنتجات الزراعية المصنعة في مصر وكذلك 3302مارس  02وفي 

م، 3302أبريل  2. وفي (2) وقف استيراد األسماك وأرجعت ذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة والصحة العامة

 لألراضيأصدرته، بفرض تأشيرات على المصريين القادمين  تطبيق قرار فيبدأت الحكومة السودانية 

عام، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن  94عام حتى  01السودانية، من سن 

عامًا فيما فوق، والسماح بدخول النساء واألطفال دون الحصول على التأشيرة، باإلضافة إلى تحصيل رسوم  03

قريب اهلل "المتحدث باسم الخارجية السودانية  ذكر، وسودانيجنيه  003ين المصريين بقيمة من المغادر

ن هذا اإلجراء "معاملة بالمثل"، وأن القرار كان يطبق فعليا على السودانيين عند دخول مصر منذ إ "الخضر

 .(3)ن اتخاذ هذا القراروإلى حي 3339فترة، في حين لم يكن المصريون بحاجة إلى تأشيرة لدخول السودان منذ 

م، كشف وزير الخارجية السوداني السفير إبراهيم الغندور، بأن وزارته أرسلت 3302وفي منتصف أبريل من عام 

رسالة الى وزارة الخارجية المصرية لالستفسار حول الطلب المصري بالتصويت على إبقاء العقوبات المفروضة 

 3332لعام  (0040)لقرار ا، حسب اصة بدارفور بمجلس األمن الدوليخخالل جلسة العقوبات ال، (4) على السودان

                                  
 الرابط، 2102يونيو  22، تاريخ الدخول 2102فبراير  22الجزيرة نت  ،والذخائر البشير يتهم القاهرة بدعم جوبا بالسالح1 
 الرابط، 2102 يونيو 22، تاريخ الدخول 2102مارس  02السودان يمنع استيراد مزيد من المنتجات الغذائية المصرية/ رويترز 2 
 الرابط، 2102يونيو  22، تاريخ الدخول 2102أبريل  00استياء مصري من فرض السودان تأشيرة على المصريين/ الجزيرة نت 3 
 الرابط، 2102يونيو  22، تاريخ الدخول 2102ابريل  01 سبوتنيكمصر تنفي تصويتها لصالح تمديد العقوبات على السودان في مجلس األمن/ وكالة 4 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/2/22/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN16O20I
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN16O20I
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/11/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201704141023466982-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201704141023466982-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/
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ووصف "الغندور"، الموقف المصري بـ "الغريب والشاذ" عن  .المتعلق بشأن أزمة أقاليم دافور السودانية

، وهو ما نفته مصر عن الخط الداعم للسودان لكل الدول العربية واالفريقية السابقة ويختلفمواقف مصر 

أن لجنة العقوبات الخاصة باألوضاع في دارفور لم تناقش من قريب أو بعيد مسألة تمديد العقوبات  لىمشيرة إ

م، بتمديد تلك العقوبات 3302فبراير  ٨في  ٠٤٣٢على السودان، حيث أن مجلس األمن أصدر بالفعل القرار 

 . (5) لمدة عام قادم

المتحدة، إحداثيات خطوط األساس التي تقاس  األمملدى أودعت الحكومة السودانية م، 3302أبريل  30في و

منها مناطقها البحرية وتشمل منطقة )حاليب وشالتين( المتنازع عليها مع مصر، وتفرض عضوية السودان 

 طور يمس جغرافية الحدود البحريةفي المعاهدة الدولية لقانون البحار إخطار األمين العام لألمم المتحدة بأي ت

(6). 

م، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بالده "تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتاللها أراضي 3302مايو  00وفي 

إن "اإلعالم المصري العام والخاص يعمل على اإلساءة إلى السودان.. ومع ذلك يصبر السودان : أضافوسودانية"، 

 ."روابطها قوية جدًاعلى هذه المعاملة؛ ألن العالقات المصرية السودانية تاريخية و

واعتبر البشير أن "مصر مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي شرخ في العالقات بينهما هو خسارة لالثنين، وهو 

 (7) ".ما يصب في مصلحة أعداء األمة

وأضاف:  ."، قال البشير، إن "القوات المسلحة استلمت عربات ومدرعات، لألسف مصرية3302مايو  30وفي 

سنة، ولم يدعمونا بطلقة، والذخائر التي اشتريناها  33، وظللنا نحارب لمدة 0422معهم منذ  "المصريون، حاربنا

 .إقليم دارفور في صادروهانها للمدرعات المصرية التي إقالوا  اً ن صوروونشر سوداني .(8)منهم كانت فاسدة"

                                  
 الرابط، 2102يونيو  22، تاريخ الدخول 2102أبريل  01الخارجية: مصر تتخذ مواقفها بشأن السودان بشكل يحافظ على مصالح شعبها/ اليوم السابع ( 5)
يناير  9 جاء في إعالن التحفظ أن: "جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه اإلعالن الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ (6)

إلحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن ، والذي ورد ضمن ا22في ما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط  22، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 0991
"، وأشارت الخارجية السودانية في الخطاب إلى أن "النقاط المذكورة أعاله )في مرسوم مبارك عام 51 – 65حدودها البحرية على البحر األحمر في الفقرات بين 

وحتى تاريخه، وبالتالي هي جزء من الحدود  0996مصري، منذ العام  ( تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حاليب السوداني الواقع تحت احتالل عسكري 0991
 20السودان يودع لدى األمم المتحدة إحداثيات خطوط األساس للحدود البحرية/ صحيفة اليوم التالي السودانية البحرية السودانية على البحر األحمر". أنظر: 

 الرابط ،2102يونيو  22، تاريخ الدخول 2102أبريل 
 الرابط، 2102يونيو 29، تاريخ الدخول 2102مايو  06البشير: نتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتاللها جزءًا من األراضي السودانية/ هافينتجون بوست 7 
 الرابط، 2102مايو  25، تاريخ الدخول 2102مايو  21عمر البشير: صادرنا مدرعات مصرية كانت بحوزة المسلحين في دارفور/ هاف بوست ( 8)

http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/3189636
http://www.youm7.com/story/2017/4/13/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/3189636
https://www.alyoumaltali.com/shownew/73361
http://www.huffpostarabi.com/2017/05/15/story_n_16625930.html
http://www.huffpostarabi.com/2017/05/15/story_n_16625930.html
http://www.huffpostarabi.com/2017/05/23/story_n_16762908.html
http://www.huffpostarabi.com/2017/05/23/story_n_16762908.html
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وفي سياق متصل أطلقت دورية تابعة للقوات المصرية النار على مجموعة من المنقبين عن الذهب بمنجم 

وكشف مسؤول  .براهيم حسين داخل الحدود السودانية بالقرب من وادي العالقي، حيث أصيب أحد المنقبينإ

م، مما أدى إلى إصابة المواطن عتدت على المنقبين ظهرًا أثناء وقت راحتهم وطاردتهامحلي سوداني أن الدورية 

وأن أحد الضباط المصريين حقق  .( حرس الحدود000"سالم صغيرون"، واقتياده إلى قيادة الكتيبة المصرية )

 .(9) سراحهمع الشخص المصاب داخل الحدود المصرية قبل أن يتم إطالق 

بزيارة الي القاهرة  3302 يونيو 0ي ف ،مصر أكثر من مرة قام ىلإ هوبعد تأجيل وزير الخارجية السوداني لزيارت

وبعد نهاية اللقاء قام اإلثنان بعقد مؤتمر صحفي قال فيه ، التقي خاللها بوزير الخارجية المصري سامح شكري

"الغندور" إنه التقى بالسيسي وسلمه رسالة من الرئيس البشير لتقوية العالقات، وحملت له بعض االنشغاالت 

"إن قضية االتهامات التي أثيرت مؤخرا لم نتراجع عنها، ووضعت معلومات يجب أن السودانية، وأكد الغندور 

 .(10)تدرسها األجهزة األمنية واالتهامات كانت مستندة لمعلومات وليس جزافا"

 

 : أسباب الخالفات المصرية السودانية:أواًل

 راء الصراع بين النظامين وهم:السوداني علي مثلث حاليب وشالتين هناك أسباب أخري و التنازع المصريبجانب 

 جماعة اإلخوان المسلمين:بين النظام السوداني وـ الربط 0

ومنذ اإلنقالب العسكري الذ ، نه نظام إسالميأيعتبره بعض الباحثين والمفكرين ب السودانلنظام الحاكم في ا

وأعضاء جماعة اإلخوان المسلمين م، والتنكيل الذي فعلة السيسي بقيادات 3300يوليو  30قام به السيسي في 

من مصر إلى بعض األفراد المنتمين لجماعة اإلخوان المسلمين  خرجمع ازدياد القبضة األمنية في مصر، و

، وكان هذا أحد أسباب الخالف المصري السوداني، لذلك قامت الحكومة المصرية بإبالغ السودان في السودان

ولكن السودان لم توافق بمبدأ المعاملة  ،جودين على أراضيهارغبتها في أن تتسلم مطلوبين أمنيين مو

                                  
مسلحة بقيادة ضابط برتبة لواء يتبع لحرس الحدود المصري إلى منجم  الند كروزر( عربات 6بأيام حضرت )نه قبل الحادث إ ( أضاف المسؤول السوداني:9)

ه األثناء أعلن أيضا وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف وفي هذ 9وهددوا المعدنين بالقبض عليهم. للمنجم،سالم وأدعو ملكية للحكومة المصرية 
 الستفزازاتواني إلى "استفزازات ومضايقات" في منطقة حاليب المتنازع عليها مع مصر. وأن "الجيش المصري يمارس المضايقات عن تعرض الجيش السودا

 للقوات السودانية بمنطقة حاليب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسيا بين الرئيس السوداني عمر البشير والسيسي.
 الرابط، 2102يونيو  22، تاريخ الدخول 2102يونيو  11المصري اليوم  ،ولم نتراجع عن االتهامات المثارة مؤخًرا«.. مقدسة»مصر غندور: العالقات مع ( 10)

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1143238
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1143238
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بالمثل؛ حيث إن مصر كانت تحتضن زعيم المعارضة السياسية للنظام، اإلمام الصادق المهدي، وتسمح للحركات 

 المعارضة السودانية بفتح مكاتب في القاهرة.

 عالقة النظام السوداني بدولتي قطر وتركيا:ـ 3

 طر:)أ( العالقات مع ق

الخرطوم في عام  فيالعالقات القطرية السودانية تتصف بأنها عالقات متميزة منذ افتتاح السفارة القطرية 

م بتمثيل دبلوماسي كامل، ولم تقتصر العالقة بين قطر والسودان على جانبها الدبلوماسي فقط، بل 0423

 :تعدتها إلى كافة المجاالت

 المحافل الدولية واإلقليمية، وغير ذلك من المشاركات على  تمثَّلت في تنسيق المواقف في :سياسيًا

كل المستويات، يؤكد ذلك اهتمام قطر بالمسائل المتعلقة باستقرار السودان وإقرار السالم والتنمية، 

وعلى وجه الخصوص المبادرة القطرية بشأن قضية دارفور وتتويج ذلك بالتوقيع على وثيقة الدوحة 

تبع ذلك من مشروعات اإلعمار والتنمية، عبر مبادرة قطر لتنمية دارفور، ويجدد  للسالم في اإلقليم وما

المسؤولون السودانيون في مناسبات عديدة تمسكهم بالدوحة كمنبر وحيد الستكمال السالم في 

 .دارفور، ورفضهم لمحاوالت بعض الجهات إيجاد منبر بديل

 نسبة كبيرة من االستثمار الخارجي في السودان، من تمثل االستثمارات القطرية في السودان  :اقتصاديًا

شركة الديار العاملة في المجال العقاري، شركة و، ات القطرية، مثل بنك؛ قطر الوطنيخالل المؤسس

شركة بروة العقارية، قطر للتعدين، وشركة حصاد العاملة في مجال المشروعات الزراعية، وِودام، 

 .في المجال الزراعي والتجاريبجانب عدد من األفراد المستثمرين 

 بين السودان وقطر فهي عالقات تتصف بالقوية والمتينة وشهدت مؤخرا العالقة العسكرية  ًا:عسكري

م، 3309أبريل  00قطر في و ، حيث وقع السودان3309بين البلدين تطورا ملحوظا وتحديدا منذ عام 

 أجراها وزير الدفاع السوداني الفريق أول على مذكرة تعاون في المجاالت العسكرية خالل زيارة رسمية

 .(11) الدوحةمحمد حسين إلى  عبد الرحيم

 

 

                                  
 الرابط، 2102يونيو  29، تاريخ الدخول 2101ابريل  00السودان يعزز عالقاته العسكرية مع قطر متجاهال هواجس الجوار/ الراكوبة 11  

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-169864.htm
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-169864.htm
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 :تركيا( العالقات مع ب)

 03. وكانت أخر تطورات تلك العالقة في 12العالقات السودانية التركية عالقات استراتيجية في المجاالت كافة

محمد أحمد بن عوف عددًا من اتفاقيات  م، حيث وقع وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض3302مايو 

هامش مشاركة وزير  علىالتركة  إسطنبولفي مدينة ، التعاون العسكري مع نظيره التركي "فكري إيشيك"

 .(13) الدفاع السوداني في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية )آيدف(

 ملف سد النهضة:ـ 0

توقيع اتفاقيات للتكامل وتوحيد المواقف تجاه التهديدات م، 3302أبريل  30أعلن كل من السودان وإثيوبيا في 

. وقال الرئيس السوداني في أديس أبابا إن األمن القومي اإلثيوبي جزء ال يتجزأ من أمن بالده، بينما 14الخارجية

يا دأكد رئيس الوزراء اإلثيوبي متانة عالقات البلدين، ولم تكتف الخرطوم وأديس أبابا بإعالنهما تعاونا اقتصا

  ًا أيضًا.عسكريبل  وسياسيا

ثيوبيا حول سد النهضة من جهة والخالف المصري إتفاقية بعد تفاقم الخالفات بين مصر ووجاء توقيع تلك اال

بمثابة إعالن تحذيري أمني للحكومة المصرية للكف عن استخدام لغة  كانجهة أخرى، األمر الذي  منالسوداني 

 .ع ملف النهضة أو مثلث حاليب"التهديد والوعيد" في تعاملها م

يجابيات بناء السد للسودان أكثر إن أيري السودان ، ثيوبيا في ملف سد النهضةإأما عن التنسيق بين السودان و

خبراء قلل من مخاوف جفاف نهر النيل بسبب فقدان طاقته بسبب التخزين والسدود، وقال ومن سلبياته 

وتبين من خالل الدراسة عدم  ،ة على طول النهر لقياس انحدار األرضإنهم قاموا بإجراء دراسة شامل سودانيون

 .وجود أي مشكالت في ذلك

أن سد النهضة بات واقعًا، ويجب على السودانيين أن  "أحمد علي قنيف"أكد وزير الزراعة السوداني األسبق و

يتساءلوا عن واقع السودان بعده، وأن سد النهضة يمثل نهضة إلثيوبيا مما يتطلب مقابلة ذلك بنهضة أخرى 

في السودان من خالل االستفادة من موارد السودان الزراعية، ويضيف إن قيام سد النهضة رغم سلبياته إال أن 

.غى إذا ما تم استغاللها بمنظور علمي باعتبار أن السد سيوفر تخزين المياه طول العامإيجابياته تط
 (15 ) 

                                  
 الرابط، 2102يونيو  22، تاريخ الدخول 2105ديسمبر  10حسبو: العالقات السودانية التركية استراتيجية/ موقع وزارة الدفاع السودانية 12 
 الرابط، 2102يونيو  22، تاريخ الدخول 2102مايو  02السودان وتركيا يوقعان اتفاقيات للتعاون العسكري/سودان تريبيون 13 
 الرابط، 2102يونيو  29، تاريخ الدخول 2102ابريل  12الجزير نت  /مصر؟ تعزيز العالقات السودانية اإلثيوبية.. هل يهدد 14 
 الرابط ،2102يونيو  29، تاريخ الدخول 2102يناير  22السودان ما بعد سد النهضة.. مخاوف وآمال/ البيان 15 

https://mod.gov.sd/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/25907-%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
https://mod.gov.sd/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/25907-%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9.html
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://www.sudantribune.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/6/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/4/6/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-01-28-1.2839751
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م، أعلنت أديس 3302مايو  04 في“سد النهضة “وبعد أيام من فشل مفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان حول 

وقال ديال  ، داعية مصر لالعتراف بسودانية المنطقة،”حاليب وشالتين“أبابا، دعمها للسودان بقضية 

، ”0402تقع تحت سيادة سودانية منذ عام “، ”حاليب وشالتين“إن  :ماديسين، نائب وزير الخارجية اإلثيوبي

 .(16) ”الوثائق التاريخية تثبت تبعيتها للسودان“مؤكدا أن 

 

 ثانيًا: السيسي وزعزعة استقرار السودان:

، ومن ستقرار في دولة السودانعزعة االزل قائد االنقالب العسكري في مصر حول توجهات التفسيراتتتعدد 

 :التفسيراتبين تلك 

 

 التفسير االول: محاولة التخلص من نظام عمر البشير:

ي مع سياسة المحور السعود يتماشىالذي ال )بجانب قطر وتركيا( يعتبر الضلع الثالث عند السيسي، السودان ف

ذلك المحور من التخلص من النظام الحاكم في  من محاولة بمنأىاإلماراتي المصري بشكل يسمح له بأن يكون 

بين كال من  خطة معدة مسبقاً  ون هالسودان اآل هن ما يقوم به السيسي تجاأالسودان، لذلك رأي البعض 

التصعيد المصري ودعم المتمردين بدارفور ودولة جنوب ، وما مارات ومصر للتخلص من البشيرالسعودية واإل

 .ذلك التخلصنحو  إال أدواتالسودان بالسالح 

انكشفت حيث ، هالفريق طه عثمان الحسين، مدير مكتب البشير من محاولة انقالب عليوكذلك ما قام به 

بعد أن عرض عليهما المساعدة في تنفيذ "انقالب عسكري سريع  ،صالته السرية بكل من السعودية واإلمارات

البشير ودون علم أي من أجهزة الدولة، طالبا  في قطر ُيطيح بالنظام القائم هناك"، وذلك دون علم الرئيس

حيث كان يريد الحصول على الدعم السعودي اإلماراتي من أجل اإلطاحة ، ثمنا لذلك وأبو ظبيمن الرياض 

 17بالبشير في الخرطوم وتولي حكم السودان من بعده.

 

 

                                  
 الرابط، 2102يونيو  29، تاريخ الدخول 2102مايو  21 ، بتاريخ20عربي /هي؟ تلقى صفعة سياسية جديدة من إثيوبيا.. ما السيسي ي16 
 الرابط، 2102يو يون 29، تاريخ الدخول 2102 يونيو 22 20عربي  ،تفاصيل اإلطاحة بمدير مكتب الرئيس السوداني وعالقته بالرياض 17 

https://medium.com/arabi-21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-e99c35e3df1e
https://medium.com/arabi-21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-e99c35e3df1e
http://arabi21.com/story/1017241/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-
http://arabi21.com/story/1017241/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-
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 مطالبة بحاليب وشالتين:عن الن ادشغال السوإالتفسير الثاني: 

 الذي دأب النظام ،حاليب وشالتينب هتعن مطالبالسودان إلشغال  يسعىالسيسي أن ر على ويقوم هذا التفسي

بعد تفريط السيسي في جزيرتي "تيران وصنافير"  هنا، ألمالمطالبة بهعلى السوداني طيلة الفترة الماضية 

السودان بتلك األراضي يجعل السيسي في حرج أشد أمام الشعب المصري الذي به جزء عريض يرفض  ةومطالب

ن السيسي علي مشارف انتخابات أوخاصة تيران وصنافير للسعودية، ببيع السيسي  هالتنازل الذي صدق علي

 .مرحليًال هذا الملف يعطيريد ت، لذلك 3301رئاسية في مصر 

 النهضة:التفسير الثالث: ملف سد 

ن محاولة السيسي النيل من السودان وزعزعة استقراره بسبب وقوف السودان في صف أثيوبيا أذهب البعض 

 ،ةملف سد النهض فيستخدام أوراق ضغط ضد السودان للوقوف بجانبه ايحاول السيسي ، وفي ملف سد النهضة

 .هخزين الميانتهاء من بنائه والبدء في عملية تاال علىثيوبيا التي قاربت إأمام 

 :عن المحور القطري التركي السودانإبعاد  الرابع:التفسير 

 ومن السيسيسعى ي، خرآالقطري من جانب و التركي ينوالنظام من جانببين النظام المصري  صراعفي ظل ال

 قليمية. منظومتهم اإللالسودان  لضماالمارات السعودية و خلفه

 

 والسودان:مستقبل العالقات بين مصر ثالثًا: 

 :المراوحة"بقاء الوضع الحالي "السيناريو األول: 

واإلستمرار في دعم المتمردين في  ،في زعزعة استقرار السودان هيعمل النظام المصري علي استمرارحيث 

، مع فتح باب للحوار بينه وبين السودان، وعرض مطالب وشروط ور، وكذلك دعم دولة جنوب السوداندارف

رجاء ملف السودان إبين الجانبين، لعله يصل مع نظام البشير لصيغة توافقية، تمكنه من لتهدئة األوضاع 

 م.3301يعبر انتخابات  حتى، مؤقتًا

 تحسين العالقات: السيناريو الثاني:

قامت السودان بالتعاون مع مصر في ملف سد  ويرتبط بعدد من االعتبارات، من وجهة النظر المصرية، منها: إذا

 تىحدم التصعيد في ملف حاليب وشالتين، وقامت السودان بتسليم بعض المطلوبين لمصر أو النهضة، وع

 فت في صف خليفة حفتر.في الملف الليبي مع مصر ووقوتعاونت  ،اترحيلهم خارج أراضيه
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 السيناريو الثالث: التصعيد:

، وخصوصا في ظل الهجمة التي تتعرض الدولتيند مزيدا من التوتر بين ن الفترة المقبلة ستشهأ على ويقوم

التخلص من نظام  علىتلك الدول ستعمل حيث واإلمارات والبحرين ومصر،  السعوديةلها قطر من قبل كال من 

ات للحركوستعمل هذه الدول على توفير مزيد من الدعم  ها،بنظام أكثر تعاونا مع والمجيء ،الرئيس عمر البشير

ودعم بعض الشخصيات داخل المؤسسة و المعلومات، ودعم دولة الجنوب، أ المسلحة داخل السودان بالسالح

 .العسكرية السودانية لالنقالب على البشير

 

 خالصة:

يبدو أن القادم هو عالقات والعكس أيضًا صحيح، لذلك نظام السيسي،  علىحقيقيًا  ًانظام البشير يمثل خطر

صبح أ هاالسودان حديقتها الخلفية وترى أن نفوذها في أكثر توتًرا بين مصر والسودان خصوًصا أن مصر تعتبر

 .(18) المصري المحور السعودي اإلماراتيمقابل ، التعاون السوداني التركي القطري مهدًدا مع تنامي

 

 

                                  
 اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".( 18)


