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الصفحة الرئیسیة  منبر الرأي  أ.د. أحمد إبراهیم أبوشوك  حالیب بین االنتخابات السودانّیة والمصرّیة .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
ود. أحمد إبراهیم أبوشوك

حالیب بین االنتخابات السودانّیة والمصرّیة .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان ود. أحمد إبراهیم
أبوشوك

السبت, 27 أیلول/سبتمبر 2014 09:36

حالیب بین االنتخابات السودانّیة والمصرّیة 1953 – 1992

د. سلمان محمد أحمد سلمان 
ود. أحمد إبراهیم أبوشوك

1
أثارْت تصریحاُت المفوضیِّة القومّیة لالنتخابات بالسُّودان یوم األحد 7 سبتمبر عام 2014، "أنَّ ترسیم الدوائر الجغرافیة

لالنتخابات النیابیة القادمة بالسُّودان سیشمل منطقة حالیب"، ردوَد فعٍل غاضبٍة في القاهرة. فقد أعلن السفیر بدر عبد العاطي،
المتحّدث الرسمي باسم وزارة الخارجیة المصریة، في یوم األثنین 8 سبتمبر، "إنَّ منطقتي حالیب وشالتین جزٌء ال یتجزأ من
األراضي المصریة التی ال یمکن اجتزاؤهما، أو التفاوض حولهما مع دولة السُّودان الشقیق." ثم تحدث السفیر عبد العاطي یوم
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الخمیس 11 سبتمبر، وأوضح في مقابلٍة أوردتها شبکة تلفزیون "النیل" الرسمیة، نقًال عن وکالة أنباء الشرق األوسط، أنَّ
"قضیة حالیب وشالتین قضیة محسومة؛ ألنها جزء من األراضي المصریة." وواصل السفیر عبد العاطي استخفافه بالموقف

السُّوداني من حالیب مضیفًا أنَّ "طرح هذه القضیة في وسائل اإلعالم، سواء السُّودانیة أو المصریة، هدفه تعکیر صفو العالقات
بین البلدین فقط ال غیر." وکتب السید عباس الطرابیلي مقاًال في صحیفة الوفد یوم الثالثاء 9 سبتمبر بعنوان "حالیب..

واالستفزاز السُّوداني الجدید." أشار الکاتب في المقال إلی تبعّیة حالیب لمصر، وأنه ال تفاوض في هذا األمر، وأّدعی "أنَّ کل
الوثائق تؤکد سیادة مصر علي مثلث حالیب.. وهو ما کشفُته شخصیًا هنا في الوفد منذ أوائل التسعینیات، ولم أتوقف إال بعدما
استعادت مصر سیادتها کاملًة علي هذا المثلث." أما عن إعالن حالیب منطقة تکامل فقد ذکر الکاتب "وحتي فکرة «التکامل

االقتصادي» في هذه المنطقة التي شاعت في سنوات عصر الرئیس حسني مبارك األخیرة، رفضتها شخصیًا.. فإذا أردنا تکامًال مع
السُّودان فلیکن بعیدًا عن أي منطقة «تدعي» الخرطوم أنها.. سودانیة." أما اإلعالمي المصري عمرو أدیب فقد "اتهم الرئیس

الغیر وطني اإلرهابي حالیب الحدودیة الجنوبیة لدولة السُّودان، واصفًا إیاه بـ المعزول محمد مرسي بإعطاء مدینة 
والجاسوس."

سنوّضح في هذا المقال أنَّ کل االنتخابات التي جرت في السُّودان، ابتداًء من انتخابات عام 1953 وانتهاًء بانتخابات عام
1986 قد شملت منطقة حالیب، ولم ینتج عنها أي اعتراٍض أو مالحظاٍت من القاهرة، وذلك بخالف االنتخابات السُّودانیة لعام
1958. ویثبت هذا المقال أن الحکومة المصریة لم تجر أیة انتخاباٍت مصریٍة في منطقة حالیب علی اإلطالق، وظلت حالیب

وحدًة إداریًة تابعة لمحافظة البحر األحمر السُّودانیة إلی أن احتلتها القوات المصریة عام 1992.
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االنتخابات السُّودانیة البرلمانیة األولی عام 1953
جرْت أول انتخابات برلمانیة في السُّودان في شهر نوفمبر عام 1953، بمقتضی قانون الحکم الذاتي الذي تمَّ االتفاق علیه بین

األطراف الثالثة  انجلترا ومصر واألحزاب السُّودانیة  في بدایة ذلك العام.  وقد تمَّ االتفاق علی تشکیل لجنة انتخابات
مختلطة، تّکونت من سبعة أعضاء، ثالثة منهم سودانیون عّینهم الحاکم العام، بینما تّم تعیین األربعة أعضاء المتبقین من

انجلترا ومصر والوالیات المتحدة األمریکیة والهند. وتمَّ االتفاق علی أن یترأس ممثُل الهند، السید سوکومار سن، لجنة
االنتخابات (راجع مقاالت الدکتور أحمد إبرهیم أبوشوك بعنوان: لجنة االنتخابات السُّودانیة من "ُسکومار سن" إلی "مختار

األصم": قراءة تقویمیة؟ المنشورة بموقعي سودانایل والراکوبة)." 
وقد اختارت مصر السید عبد الفتاح حسن مندوبًا وممثًال لها في لجنة االنتخابات السُّودانیة لعام 1953م. باإلضافة إلی عضویة

مصر في لجنة االنتخابات فال بد من التذکیر بمسألتین أخریتین ترتبطان بمسألة قبول مصر إجراء االنتخابات في منطقة
حالیب. فالسُّودان کان وال یزال في تلك الحقبة التاریخیة مستعمرًة انجلیزیًة مصریًة، تدیرها الدولتان بموجب اتفاقیاٍت وّقعتاها
معًا. علیه فقد کان لمصر دوٌر في إدارة شؤون السُّودان. وقد ازداد ذلك الدور بتعیین مجلس الحاکم العام، بموجب قانون الحکم
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الذاتي، والذي کان أحد أعضائه مصریًا، وهو السید حسین ذو الفقار. وقد ظل السید ذو الفقار ممثًال لمصر في السُّودان ومستشارًا
للحاکم العام حتی نهایة شهر دیسمبر عام 1955.

لهذه األسباب فقد شارکت مصر مشارکًة کبیرًة وفاعلًة في انتخابات عام 1953 التي شملت دوائرها االنتخابیة منطقة حالیب.
وقد فاز في دائرتها (الدائرة 70 األمرأر  والبشارین) السید محمد کرار کجر عن الحزب الوطني االتحادي. کما جرت االنتخابات

في الُقرى التي کانت تقع شمال وادي حلفا وخط 22 شمال (وشملت قرى سره وفرس ودبیره وأرقین والتي کانت ُتعرف بـ
"نتوء حلفا")، وفاز في دائرتها االنتخابیة (الدائرة 29 وادي حلفا) السید محمد نور الدین عن الحزب الوطني االتحادي أیضًا. 

3
لم ُتِثْر القاهرة، علی الرغم من وضعها الدستوري بصفتها إحدى دولتي االستعمار للسودان، مسألة إجراء السُّودان لالنتخابات في
منطقة حالیب، کما لم ُیِثْرها أو یعترض أو یحتج علیها الممثل المصري في لجنة االنتخابات السید عبد الفتاح حسن. کما بارك
تلك االنتخابات وتفاصیلها ونتائجها  بما في ذلك انتخابات حالیب - السید حسین ذو الفقار العضو المصري في مجلس الحاکم

العام، وهو المجلس الذي أشرف علی االنتخابات، ووافق علی نتیجتها.
علیه فقد أوضحت انتخابات عام 1953 تبعّیة منطقة حالیب للسودان تبعیة کاملة، وقبول مصر الکامل لذلك الوضع. وقد تمَّ

تأکید ذلك الوضع بمذکرة االعتراف المصریة باستقالل السُّودان. لم تحمل تلك المذکرة أیة إشارٍة إلی منطقة حالیب أو تبعّیتها
لمصر، ولم تتضمٍّن المذکرة أي شروط لذلك االعتراف. وهکذا جاء االعتراف المصري باستقالل السُّودان عام 1956، بحدوده

السیاسیة التي تشمل حالیب ونتوء حلفا، دون أي شرٍط أو قید. 
4

وال ُبدَّ من مقارنة الموقف المصري تجاه حالیب بالموقف اإلثیوبي تجاه منطقة قامبیال التي کانت تحت إدارة السُّودان وقتها. فقد
طلبت الحکومة اإلثیوبیة من حکومة السید إسماعیل األزهري إعادة المنطقة إلی إثیوبیا قبل أن تقوم الحکومة اإلثیوبیة

باالعتراف باستقالل السُّودان. وقد قامت حکومة السید األزهري بإعادة منطقة قامبیال إلی إثیوبیا في أول ینایر عام 1956. وتّم
في ذلك الیوم إنزال العلمین اإلنجلیزي والمصري، وُرِفَع العلم السُّوداني لدقائق ثم تمُّ إنزاله. ثم رِفَع العلم اإلثیوبي، وتّم تسلیم

المنطقة للحاکم اإلثیوبي الجدید وطاقمه اإلداري وفرقته العسکریة.
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االنتخابات السُّودانیة البرلمانیة الثانیة عام 1958
بدأت االستعدادات لالنتخابات البرلمانیة الثانیة في شهر سبتمر عام 1957، وُأعلن یوم 27 فبرایر 1958 الیوم األول لبدایة
االقتراع في کل أنحاء السُّودان. وفي ذلك المناخ االنتخابي قررت مصر فجأة وألوِّل مّرة إثارة مسألة مثلث حالیب في 29 ینایر

عام 1958، حیث بعثت الحکومة المصریة إلی حکومة السُّودان مذکرًة، تعارض فیها إدخال منطقة حالیب الواقعة علی
سواحل البحر األحمر، وکذلك المنطقة الواقعة شمال وادي حلفا، ضمن الدوائر االنتخابیة السُّودانیة، تذرعًا بأن ذلك اإلجراء

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.sudanile.com%2findex.php%2f2008-05-19-17-39-36%2f177-1-9-0-4-9-4-0%2f72759-2014-09-27-08-37-34&id=ma-141011073201-235f3be7
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

یناقض اتفاقیة 19 ینایر 1899، ویشکل خرقا للسیادة المصریة. وبناًء علی هذا اإلدعاء قامت الحکومة المصریة بإرسال فرقٍة
عسکریٍة إلی منطقة حالیب. وأردفت تلك المذکرة بمذکرٍة أخرى مؤرخة في 9 فبرایر عام 1958، سّلمها اللواء محمود سیف

الیزل خلیفة، السفیر المصري في الخرطوم، إلی السید عبد الله خلیل، رئیس وزراء السُّودان آنذاك، وذلك في یوم 13 فبرایر
1958. وتقضي تلك المذکرة باشراك سکان منطقتي حالیب وشمال وادي حلفا في االستفاء علی قیام الجمهوریة العربیة

المحتدة بین مصر وسوریا. 
وفور تسلیم تلك المذکرة، أعلن السُّودان رسمیًا في 13 فبرایر عام 1958 رفضه التام لالستفتاء الذي قّررت مصر إجراءه في

حالیب ووادي حلفا، بحجة أن المنطقتین أراضي سودانیة بمقتضی تعدیالت اتفاقیة الحکم الثنائي والتفاهمات التي تلتها،
وبحکم اإلجراءات العملیة واإلداریة التي قام بها السُّودان في منطقة حالیب أثناء فترة الحکم الثنائي وسنوات الحکم المدني

األول (أي بین األعوام 1902 وحتی عام 1958).
توالت مجموعة من التطورات بعد تلك المذکرات، وشملت شکوى السُّودان لمجلس األمن، وتراجع مصر عن قرارها إجراء

االستفتاء وسحب کتیبتها العسکریة، والسماح للسودان بإجراء انتخابات عام 1958 في منطقة حالیب (راجع مقاالت الدکتور
سلمان محمد أحمد سلمان عن نزاع حالیب وشکوى السُّودان لمجلس األمن المنشورة في موقعه االلکتروني وفي موقعي

سودانایل والراکوبة). 
وقد جرت االنتخابات السُّودانیة في شهري فبرایر ومارس عام 1958. تّم تقسیم دائرة حالیب إلی دائرتین. الدائرة األولی
األمرأر 96، وفاز فیها السید محمد حمد موسی عن حزب الشعب الدیمقراطي. أما الدائرة الثانیة فقد کانت البشارین 97

وفاز فیها السید حامد کرار أحمد عن حزب الشعب الدیمقراطي أیضًا. واحتفظ السید محمد نور الدین بمقعده عن دائرة حلفا
(الدائرة 143)، أیضًا عن حزب الشعب الدیمقراطي.

وهکذا تمَّ إجراء االنتخابات البرلمانیة الثانیة في کل أنحاء السُّودان بما في ذلك منطقة حالیب التي أصبحت دائرتین انتخابیتین.
ومما الشك فیه أن التراجع المصري، وإجراء االنتخابات السُّودانیة، وعدم إجراء االستفتاء المصري هي بیناٌت في کامل القوة،

تعّضد بوضوح موقف السُّودان تجاه نزاع حالیب.
6

انتخابات المجلس المرکزي لعام 1963
لم تصدر حکومة الفریق عبود دستورًا لحکم البالد خالل سنواتها الستة في السلطة. وفي حقیقة األمر فإن الحکومة لم تقم حتی

بتشکیل لجنة لصیاغة مشروع دستوٍر للبالد خالل تلك السنوات، وظّلت البالد تحکم باألوامر الجمهوریة التي کان یصدرها
المجلس األعلی للقوات المسلحة. وقد کون المجلس لجنة برئاسة رئیس القضاء السید محمد أحمد أبو رنات عام 1959، بعد
عاٍم من وصول الفریق عبود للسلطة، لدراسة المشارکة الشعبیة في حکم البالد. أصدرت اللجنة مقترحها بقیام مجالس محلیة

ُمنتخبة في کل أنحاء السُّودان، علی أن تقوم هذه المجالس في کل مدیریة من مدیریات السُّودان التسعة بانتخاب مجلس لتلك
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المدیریة، ثم یقوم کٌل من مجالس المدیریات التسعة بانتخاب ستٍة من أعضائه للمجلس المرکزي في الخرطوم. وباإلضافة إلی
أعضائه األربعة والخمسین المنتخبین انتخابًا غیر مباشر، یقوم رئیس المجلس األعلی للقوات المسلحة بتعیین ثمانیة عشر عضوًا

لیرتفع عدد أعضاء المجلس المرکزي إلی اثنین وسبعین عضوًا. 
غیر أن حکومة الفریق عبود لم تلتفت إلی مقترحات لجنة القاضي أبو رنات حتی عام 1963، عندما شرعت في االنتخابات

وتشکیل المجلس المرکزي. وقد جرت انتخابات المجلس المرکزي في کل أنحاء السُّودان، بما في ذلك منطقة حالیب، دون أي
اعتراٍض من الحکومة المصریة. وتشّکل المجلس المرکزي في منتصف عام 1963. 

7
االنتخابات السُّودانیة البرلمانیة الثالثة في عام 1965 

بعد سبعة أشهر من نجاح ثورة أکتوبر عام 1964 وسقوط نظام الفریق إبراهیم عبود، تم إجراء ثالث انتخاباٍت برلمانیة في تاریخ
السُّودان. وقد شملت االنتخابات التي جرت في شهر یونیو عام 1965منطقة حالیب التي تمٍّ تقسیمها هذه المرة إلی ثالث دوائر.

وکانت نتیجة االنتخابات فیها کاآلتي:
أوًال: الدائرة 176 عتباي، وقد فاز فیها السید محمد عثمان الحاج تیته عن الحزب الوطني االتحادي.

ثانیًا: الدائرة 177 األولیب، وقد فاز فیها السید محمد کرار کجر  عن الحزب الوطني االتحادي.
ثالثًا: الدائرة 178 سیدون، وقد فاز فیها السید أحمد علي عبد الله عن الحزب الوطني االتحادي.

وقد جرت تلك االنتخابات في الدوائر الثالثة دون أن تثیر مصر معارضًة أو حتی مالحظًة حولها، ودون أن تشیر إلی قرار مجلس
األمن الذي کان مفاده العودة إلی الوضع الذي کان سائدًا في حالیب قبل 29 ینایر 1958، ومناقشة الطرفین السُّوداني

والمصري للخالف بعد االنتخابات السُّودانیة في مارس عام 1958.
8

االنتخابات السُّودانیة البرلمانیة الرابعة في عام 1968
جرت االنتخابات الرابعة في عام 1968 إثر حلِّ الجمعیة التأسیسیة في فبرایر من ذلك العام. وقد تواصل تقسیم منطقة حالیب

إلی ثالث دوائر کما حدث في انتخابات عام 1965. وقد کانت نتائج االنتخابات کاآلتي:
أوًال: الدائرة 176 عتباي، وقد فاز فیها السید محمد عثمان الحاج تیته عن الحزب االتحادي الدیمقراطي.

ثانیًا: الدائرة 177 األولیب، وقد فاز فیها السید محمد األمین الطاهر عن الحزب االتحادي الدیمقراطي.
ثالثًا: الدائرة 178 سیدون، وقد فاز فیها السید أبو الناس إبراهیم الهندي عن الحزب االتحادي الدیمقراطي.

ال بد من اإاشارة هنا إلی أن حزبي الوطني االتحادي والشعب الدیمقراطي اللذین تبادال الفوز في دوائر حالیب في انتخابات عام
1958، وعام 1965، کانا قد اندمجا تحت مظلة الحزب االتحادي الدیمقراطي عام 1967. ومثلما حدث عام 1965 فإن

مصر لم تبِد أیة اعتراضاٍت أو مالحظاٍت حول انتخابات حالیب عام 1968. 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.sudanile.com%2findex.php%2f2008-05-19-17-39-36%2f177-1-9-0-4-9-4-0%2f72759-2014-09-27-08-37-34&id=ma-141011073201-235f3be7
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

9
االستفتاء علی رئیس الجمهوریة عام 1971

تم االستفتاء علی رئاسة الجمهوریة الذي أصبح بموجبه العقید جعفر نمیري أول رئیٍس للجمهوریة في السُّودان في شهر
أغسطس عام 1971، بعد أسابیع قلیلة من محاولة االنقالب الفاشلة التي قادها الرائد هاشم العطا. وقد شمل االستفتاء منطقة

حالیب، ولم ُتبِد مصر أي احتجاٍج أو مالحظات، بل إن الباحث المتمّعن ألحداث تلك الحقبة من تاریخ السُّودان ال ُبّد أن یتوّصل
إلی نتیجة أن الرئیس المصري أنور السادات کان ممن دفعوا بالعقید جعفر نمیري لیصبح رئیسًا لجمهوریة السُّودان، وکان

واضحًا أن مسألة إجراء االستفتاء في منطقة حالیب لم تکن بالنسبة للرئیس السادات أمرًا یتّطلب من مصر التوّقف عنده أو
التدقیق فیه، ألن فوز العقید نمیري برئاسة الجمهوریة في الخرطوم کان یمثل األهمیة االستراتیجیة السیاسیة القصوى للقاهرة

في ذلك الوقت.
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االنتخابات السُّودانیة البرلمانیة الخامسة عام 1986
جرت االنتخابات البرلمانیة الخامسة في السُّودان في شهر أبریل من عام 1986، بعد سنٍة من سقوط نظام المشیر جعفر

نمیري. وقد شملت الدوائر الجغرافیة، مثلما حدث في االنتخابات السُّودانیة الماضیة، منطقة حالیب. وقد تّم ضمُّ الدوائر الثالثة
السابقة (عتباي، واألولیب وسیدون) في دائرة واحدة وُأعید تسمیتها "دائرة حالیب 203." وقد فاز في تلك الدائرة السید عیسی
أحمد الحاج محمد عن الحزب االتحادي الدیمقراطي. وال بد من إضافة أن إعادة ترسیم حدود دوائر حالیب کان یتّم وفق حدود

مجلس ریفي األمرأر والبشارین، الذي ُعدل اسمه في عهد حکومة مایو إلی مجلس ریفي حالیب.
ومثل تعاملها مع بقیة االنتخابات السُّودانیة السابقة، فقد لزمت القاهرة الصمت، ولم تبِد أي اعتراٍض أو مالحظاٍت علی اشتمال

منطقة حالیب في الدوائر الجغرافیة لالنتخابات السُّودانیة البرلمانیة الخامسة عام 1986. لزمت القاهرة الصمت رغم أن
العالقات بین الخرطوم والقاهرة کانت قد ساءت کثیرًا في ذلك العام بسبب رفض مصر تسلیم السُّودان الرئیس المخلوع جعفر

نمیري الذي کان قد لجأ إلی القاهرة بعد اإلطاحة به في انتفاضة أبریل عام 1985 وهو في طریقه من واشنطن إلی الخرطوم.
کما لزمت القاهرة الصمت رغم تسمیة الدائرة ألول مرة في تاریخ االنتخابات السُّودانیة باسم "دائرة حالیب"، مما یجب أن یکون

قد أزال أي غموٍض حول مدلوالت إجراء االنتخابات السُّودانیة في تلك المنطقة. 
وقد کانت االنتخابات البرلمانیة الخامسة التي جرت عام 1986 هي آخر انتخاباٍت ُتجرى في السُّودان قبل استیالء الجبهة
القومیة اإلسالمیة علی السلطة في الخرطوم عبر انقالب 30 یونیو عام 1989، ثم دخول القوات المصریة حالیب واحتاللها

عام 1992. 
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وبهذا العرض نصل إلی نتیجة مفادها أن کل االنتخابات السُّودانیة التي تمَّ إجراؤها منذ عام 1953 وحتی عام 1986 شملت
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منطقة حالیب، ولم یتم إجراء أیة انتخابات مصریة في المنطقة خالل تلك الحقبة التاریخیة. وإن محاولة مصر إجراء استفتائها
في حالیب عام 1958 کانت المحاولة الوحیدة  التي لم ُیکتب لها النجاح، بل إن مصر نفسها تراجعت عن عقد االستفتاء قبل

یوم واحد من التاریخ المحدد له، وذلك بعد أن اعترض السُّودان بشکوى أمام مجلس األمن الدولي. غیر أن هذا الوضع تغیر تغییرا
جذریًا منذ عام 1992 عندما دخلت القوات المصریة حالیب واحتلتها، إثر تدهور العالقات بین نظام اإلنقاذ ونظام مبارك، ثم
أعلنت القاهرة ضمَّ حالیب رسمیًا لها عام 1995، إثر فشل محاولة اغتیال الرئیس المصري السابق حسني مبارك، والتي تمَّ

اتهام نظام اإلنقاذ بالمسؤولیة الکاملة عنها.
وقد توّقف السُّودان منذ ذلك التاریخ عن ممارسة سیادته وحقوقه وواجباته في منطقة حالیب، وظلُّ وال یزال الصمت هو الموقف

الرسمي الحکومي للوضع والتطورات في حالیب، وموقَف أحزاب المعارضة السُّودانیة أیضًا. 
لهذه األسباب فإن المفوضیة القومیة لالنتخابات بالسُّودان تعي جیدًا أنه لیس بمقدورها إجراء االنتخابات القادمة (عام 2015)

في حالیب، مثلما حدث تمامًا في انتخابات عام 2010.  کما أن المفوضیة نفسها تعي أن تصریحاتها تلك لیست أکثر من
محاولٍة الکتساب بعض الزخم اإلعالمي في مواجهة الالمباالة الشعبیة الواسعة للمفوضیة، ولفکرة االنتخابات نفسها.

المصدر: صحیفة السوداني، الجمعة، 26 سبتمبر 2013م.
ahmedabushouk62@hotmail.com
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