
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 مقدمة:

جاوز ميالد الدولة بمفهومها المعاصر من خالل ترابط شعبي يتالمغربية بعمق تاريخي -تتميز العالقات الموريتانية

وامتدادها  دولة المرابطيةالإلى زمن نشأة يرجع  ا، جزء منهومصالح اقتصادية وسياسية مشتركة ،ومجتمعي وثقافي

نا ، بل شكل في فترات حاضالجغرافي في جنوب الصحراء، كما أن المغرب ظل لفترات طويلة يستقبل النُّخب الموريتانية

ر مستمر، بفعل لها. ورغم التقارب الشعبي واالجتماعي بين البلدين، ظلت العالقات المغربية الموريتانيا في توت

سباب دبلوماسية صاحبت مسار تشكل النخب السياسية، ومسار ميالد الدولة ة، باإلضافة إلى أيجعوامل داخلية وخار

ونشأتها بعد االستعمار بالمنطقة، ومن ثمة يمكن اعتبار ما يشوب العالقات المغربية الموريتانيا في جزء منه راجع 

 إلى مخلفات المرحلة االستعمارية. 

 أسباب جيوسياسية مختلفة على رأسها: والمغرب إلى االتوتر بين موريتانيأسباب بعض ترجع كما 

 محاولة موريتانيا و التقارب الموريتاني الجزائري، خاصة مع اختالف وجهات النظر حول ملف الصحراء

 .تأكيد التوازن واالستقاللية في السياسة الخارجية خاصة ملف الصحراء

  محمد ولد بوعماتو -رجل األعمال–استضافة المغرب للمعارض الموريتاني إضافة إلى. 

  الوضع السياسي. بتحوالتالموريتانية –كما يتأثر مسار العالقات المغربية 

 

 -للتالحم الشعبي واالجتماعي، والمصالح المشتركة نظرًا-إال أنه رغم لحظات التوتر والتشنج ال يستطيع البلدان 

  األزمات.مهما كانت التخلي عن بعضهما 

لذلك فمن الطبيعي أن تتأرجح العالقات بين البلدين؛ ألن نقاطا كثيرة بينهما لما تحسم بعد، وألن المغرب عبر أغلب 

 .تاريخه ظل مياال للجارة الجنوبية لموريتانيا السنغال، وظل حلفه معها قويا

خالل لمجمل التطورات التي عرفتها العالقات المغربية الموريتانية من  تاريخية-سوسيوقراءة هنا ويقدم التقرير 

 .هادية الناتجة عنصنتاج المظاهر السياسية واالقتتحليل األسباب التي تؤدي إلى التوتر من أجل است



 
 
 
 
 
 
 

 تاريخية-قراءة سوسيومسار العالقات الموريتانية المغربية  . 1

 ،لعمق التاريخي والحضارينظرًا لطيلة مسارها الممتد في التاريخ،  روجز مٍدبالعالقات الموريتانية المغربية مسار بع ط

وعدم استقرار األنظمة  ،سياسيةبالتحوالت الجيو هاتأثررغم والروابط االجتماعية والثقافية التي تجمع الشعبين، 

  .السياسية في موريتانيا

ي بفعل تدخل فرنسقضية الصحراء المغربية مثار حساسية كبرى في مسار العالقات بين المغرب وموريتانيا،  وتشكل

 الموقف الدبلوماسي الموريتاني.ضافة إلى إ ،أو جزائري

البد من الوقوف عند المراحل  ،عالقات المغربية الموريتانيةلولفهم المتغيرات السياسية والتاريخية الموجهة ل

لتوتر ل الداعيةاألسباب تها وتحوالتها السياسية إجماال، ولفهم طبيع ،أفرزت تلك العالقاتالتاريخية والسياسية التي 

  ...( Histoire sociale / Social Historyبين المغرب وموريتانيا من ناحية التاريخ االجتماعي )

 المراحل اآلتية:من خالل  بين البلدينويمكن اختصار مسار المراحل التاريخية للعالقات 

 .م1696-1691مرحلة الرفض والجفاء من:  (1

إلى  1691عرفت هذه المرحلة توجسًا موريتانيا من المغرب، نتيجة تأخر المغرب في االعتراف باستقالل موريتانيا )من 

عتبرها جزءا ؛ حيث كان المغرب يللسيطرة على موريتانيا(، خاصة مع ظهور قلق وتخوفات من طموحات مغربية 1696

 بلوماسي بينه وموريتانيا،ي تاريخيًا إلى خلق صراع وتوتر دمن أراضيه، وأدت المطالبة المغربية باسترجاع أرضيه كما ه

قام الملك محمد الخامس بزيارة إلى الدول العربية المشرقية، وقد  إذالمستوى العربي؛  فيوعمل المغرب على ذلك 

يتانيا جزء ال يتجزأ من المغرب(، وقد مورعبارة )أن  ،ربية التي زارها أي بيان مشتركحرص على أن ال يوقع مع الدول الع

ن بلبنان م (شتورة)ستصدار توصية من مجلس الدول العربية المنعقدة في انجحت الدبلوماسية المغربية آنذاك في 

  .1، تقضي التوصية بأن موريتانيا مغربية1691من شهر غشت  22إلى  22

لمعارضة الموريتانية المؤيدة ال مستويات متقدمة حتى إن المغرب استقب -آنذاك-وبلغت حالة الجفاء بين البلدين 

الذي  ،و"أحمد حرمة بابانه" و "محمد فال ولد عمير" ،لمغربية موريتانيا، ويتعلق األمر بكل من "الدي ولد سيدي بابا"

  .2رباطيحمل اسمه أحد أكبر شوارع العاصمة المغربية ال

                                                           

 http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=12611"، أنظر الرابط: العالقات المغربية الموريتانيةلبابة عاشور، " 1 

 0212-20-11تاريخ النشر: األربعاء 

 01/21/0212، بتاريخ تاريخ العالقات المغربية الموريتانية وانعكاس األزمة األخيرة على نزاع الصحراء 0 

http://chttari.com/1011.html 

http://chttari.com/1011.html
http://chttari.com/1011.html


 
 
 
 
 
 
 

على مجموعة من االتفاقيات الدولية الخاصة بالحدود، أبرزها اتفاق )على مغربية موريتانيا( واستند المغرب في دعواه 

، التي نصت على أن حدود المغرب تمتد إلى غاية نهر السنغال، وبعض الرسائل الملحقة 1619الجزيرة الخضراء لعام 

، التي جاء فيها أن المغرب يشمل كل جزء من إفريقيا الشمالية الممتدين 1611األلمانية لعام  الفرنسيةتفاقية باال

 13تفاقية الفرنسية اإلنجليزية بتاريخ اال إضافة إلى .3والمستعمرة اإلسبانية )ريود أورو( ،إفريقيا الغربية الفرنسية

ران إلى رأس بوجدور في أقصى جنوب الساقية الحمراء، ال م، التي جاء فيها "أن األراضي الواقعة بين وادي أو1261مارس 

 .4يمكن أن ينازع أحد في صفتها المغربية، وأنها بكاملها جزء من التراب المغربي"

  1692-1696من:  مرحلة التأسيس والبناء (2

 .(1692-1691)وفيها اشترك المغرب وموريتانيا جنبا إلى جنب في حرب الصحراء: 

خالل هذه المرحلة تحواًل في تاريخها؛ حيث تحولت من الصراع والتنازع إلى  الموريتانية –المغربية دشنت العالقات 

ستدعاء الملك الحسن الثاني، لموريتانيا ممثلة في شخص ا، وكان من إبراز تجليات هذا الوضع المصالحة والتعاون

. وشكلت هذه الخطوة مؤشرًا مغربيا 1سالمي في المغربنعقاد المؤتمر اإلال، في إطار الدورة األولى 1696رئيسها ولد داده 

أصدر الحسن  م1696أكتوبر  2إلزالة العوائق السياسية في سبيل تطبيع العالقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ في 

المغرب بموريتانيا خطوة ليتفرغ المغرب السترجاع  وقد شكل اعتراف .9الثاني أوامره بحل وزارة موريتانيا والصحراء

مكن االعتراف المغربي بموريتانيا من تقريب وجهات النظر بينه وبين موريتانيا من جهة والجزائر من جهة و. صحرائه

م؛ حيث تبنى المؤتمر 1691شتنبر  14أخرى، وأسفر هذا التقارب في وجهات النظر عن عقد "مؤتمر نواديبو في 

 .9جية تهدف إلنهاء االستعمار اإلسباني في الصحراءستراتيا

 ائجوش الذي كانت له نتائج جيدة في تقوية ،وعرفت العالقات بين موريتانيا والمغرب نوعًا من االستقرار والتمييز

االرتباط الثنائي بين البلدين، وتوج ذلك بتنسيق عالي المستوى في موضوع اتفاقية مدريد الثالثية المتعلقة 

بلغ التنسيق بين الجانبين أعلى مستوياته، وتمثل في توقيع كل من "أحمد عصمان" عن الجانب المغربي  إذصحراء، بال
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ليم بين موريتانيا والمغرب، بعد ذلك اتقسم األقموريتاني، على اتفاقية مدريد لو"حمدي ولد مكناس" عن الجانب ال

  .2ليتوج باتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين متواصاًلظل التطبيع قائما، والتنسيق السياسي والعسكري 

ونظرًا لمجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية بالمغرب، اعترف الملك الحسن الثاني بموريتانيا بعد استقبال 

انيا سمي بموريتالرئيس ولد دادة أثناء استضافة المغرب ألعمال أول مؤتمر إسالمي انعقد بالدار البيضاء تال االعتراف الر

 . 1691توقيع اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين البلدين في يونيو  -مباشرة-

، تعاونًا ثنائيًا في 1691يونيو  2القمة المغربي/ الموريتاني المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ لقاء وتوج هذا بإعالن 

بين البلدين؛ حيث جاء في البالغ: )...  الدبلوماسيةمواجهة االستعمار، ما يعني أن تغييرًا جوهريًا وقع في العالقات 

التعاون بكيفية واسعة لإلسراع بتصفية  انية، وقررإن الطرفين بحثا الوضعية في الصحراء الخاضعة للسيطرة اإلسبا

  .6ستعمار عن هذا اإلقليم طبقا للوائح األمم المتحدة بهذا الشأن ...(اال

المغرب وموريتانيا »أن  :من خالل تصريح أدلى به جاء فيه م،1694أكتوبر  31في وهو ما أكده الملك الراحل الحسن الثاني 

ستطاعت ا، كما «ا غير متفقين، حول الصحراء اإلسبانيةبأنهمة ألي أحد في القول ا على عدم إتاحة الفرصتفقاقد 

ستقطاب موريتانيا، وتشكيل جبهة موحدة ايد مخاوف التطويق من الجهة الجنوبية عبر تبدالدبلوماسية المغربية 

 19تفاق مدريد في ا، من خالل التوقيع على 11غربيةم، للضغط على إسبانيا للجالء عن الصحراء ال1694من سنة  بتداًءا

نسحاب إسبانيا في السنة الموالية، وتقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، وهو ما ا، الذي تم على إثر 1691أكتوبر 

بأ ننزف لفخامتكم هذا ال»أثنى عليه إعالن الراحل الحسن الثاني في برقية إلى الرئيس الموريتاني ولد داداه، جاء فيها: 

ستعمار وتحرير هذا الجزء من وطننا الغالي اإلفريقي، بفضل الجهود المشتركة الموفقة التي االنهاية بالسار الذي يبشر 

 .11...«قمتم بها، ولنا إيمان راسخ، أن تلك الجهود ستعطي أعظم النتائج الموجودة منها 

 م 1621-1692مرحلة التماهي:  (3

أجزاء الصحراء التي كانت تطالب بها، وحتى عن أجزاء منها كانت تسيطر عليها  خالل هذه المرحلة تخلت موريتانيا عن

العالقات بين  وبهذا انتقلت .التي تشمل مدينة الداخلة المغربية اآلن ،فعليا كما وقع لكامل والية "تيرس الغربية"

                                                           

 ، مرجع سابقتاريخ العالقات المغربية الموريتانية وانعكاس األزمة األخيرة على نزاع الصحراء 9 

، دراسة ووثائق، منشورات تنمية البحوث والدراسات القضائية، سنة 6591-6515الموريتانية العالقات المغربية عيد الواحد الجراري، 1 

 .21م، ص 1191

، رسالة دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال 2009-6515العالقات المغربية الموريتانية محمد يحيى ولد محمد حمود،  12 

 .32م، ص 0229

، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة/ 6555-6516ياسة الخارجية المغربية من خالل الخطابات الملكية السمصطفى ماء العينين،  11 

 22م، ص0223ماجستير، كلية الحقوق أكدال 

http://chttari.com/1011.html
http://chttari.com/1011.html


 
 
 
 
 
 
 

إلى الحكم، بعد أن آوى المغرب معارضي النظام  "ولد هيدالة"البلدين إلى حد القطيعة في بداية الثمانينات مع وصول 

وقد تزامن ذلك مع أحداث  .12العسكري الجديد في نواكشوط )خاصة قادة التحالف من أجل موريتانيا الديمقراطية(

 بعض -الحقا–م، الذي قاد العقيد "المصطفى ولد السالك" إلى السلطة في موريتانيا، واستغلت الجزائر 1692انقالب 

تمرر من خاللهم وجهة نظرها، خاصة العقيد هيدالة، نظرا لعالقات اجتماعية تربطه ببعض ساكنة الصحراء. عناصره ل

وبموجب ذلك شهدت العالقات الموريتانيا /المغربية شوطًا آخر من التوتر؛ حيث غيرت موريتانيا من موقفها تجاه 

م عن 1696ر والتوجس، لتتخلى موريتانيا سنة ملف الصحراء، لتدخل العالقات مرحلة جديدة اتسمت بنوع من التوت

بهذا ستدخل العالقات  ، ويسترجعه المغرب.13الجزء الذي سيطرت عليه عقب االنسحاب اإلسباني عن إقليم وادي الذهب

 بين البلدين مرحلة جديدة...

حيث عمدت موريتانيا ونتيجة لهذا وصلت العالقات ببن موريتانيا والمغرب حالة من الجمود وصل حد التشنج أحيانا، 

 قامت بإجالءإذ إلى االنسحاب من حرب الصحراء عن طريق اتفاق ثنائي مع جبهة البوليساريو، تمخض عنه االعتراف بها، 

 .14قواتها من منطقة وادي الذهب بشكل نهائي، ما دفع المغرب إلى استعادة مدينة الداخلة

 1624-1621مرحلة الصدام  (4

خاصة بعد  م، والذي اتهم نظام هيدالة المغرب بالوقوف وراءه،1621مارس  13الصدام بانقالب  لمرحلةيمكن التاريخ 

ولد هيداله إلى المغرب لتفسير الطعنة التي وجهها له في الظهر. تزامنا مع هذه الزيارة أعلن )كادير( الزيارة التي قام بها 

 1621مايو  29في و احها العسكري "لجنة الضباط األحرار".عن تأسيس "الجبهة اإلسالمية الديمقراطية الموريتانية" وجن

من باريس مناوئون لنظام ولد هيداله، وفي طليعتهم "الميثاقيون" و"الجبهة اإلسالمية الديمقراطية  أعلن

الذي تضمن إعالنه أن  ،(AMDوجناحها العسكري عن تأسيس "التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية ) ،الموريتانية"

رد نظام ولد هيداله على هذه الطعنة وكان  .11يل الوحيد إلنقاذ موريتانيا يمر حتما بعودة الجنود إلى ثكناتهم""السب

 فتح قضية قضائية أمام محكمة العدل الخاصة )محكمة عسكرية( ضد الرئيس األسبق المختار ولد داداه وكادير من خالل

 .19، على األول بالسجن المؤبد مع األشغال الشاقة وعلى الثاني باإلعدام1621نوفمبر  21وآخرين. حكمت المحكمة، يوم 

                                                           

 31نفسه، ص  10 
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نقطة الالعودة"، بحيث شهدت العالقات "خالل هذه الفترة إلى  المغرب وموريتانيااألحدث وصلت العالقات بين  وبهذه

بالده، بذلك قطعت العالقات الدبلوماسية بين البلدين. رغم محاوالت أسوأ فتراتها، وقام هيداله بطرد المغاربة من 

دول عربية لتحقيق المصالحة بينهما؛ إذ فشلت مساعي السعودية إلعادة الدفء لها. ولم يفلح "لقاء الطائف" الذي 

 .19اكتفى بكسر الجليد عنها وبإعادة العالقات الدبلوماسية الرسمية

م إلى الحرب اإلعالمية، وتكللت ببيان صادر عن مجلس 1621ريتانيا خالل شهر مارس انتقلت األزمة بين المغرب ومو

إن الوزير األول سيد أحمد ولد ابنيجارة قدم عرضا "عن الوضع الناجم  :قال فيه 1621مارس  12الوزراء الموريتاني يوم 

و)عن( نوايا  ،اسم المملكة المغربيةعن حملة االفتراءات الموجهة لبالدنا منذ عدة أيام من طرف الصحافة الناطقة ب

الملك الحسن الثاني األكيدة من شن عدوان ضد موريتانيا". البيان قام بتحذير "المغرب من مغبة أي مغامرة طائشة 

وستكون نتائجها خطيرة بالنسبة  ،ولن تؤدي إال إلى إشعال النار في جميع أرجاء المنطقة ،سيتحمل وحده تبعاتها

 ،بادر الوزير األول المغربي بإصدار بيان في الساعات األولى من اليوم الموالي للمغرب العربي وإفريقيا والسالم العالمي".

مارس أدلى وزير الخارجية المغربي محمد بوسته إلذاعة فرنسا  14قام فيه بتفنيد "المزاعم الموريتانية". وفي يوم 

وأردف أنه "ليست لدى )المغرب( أية  ،ة بتصريح قال فيه: "إن المغرب لن يبقى مكتوف األيدي إزاء هذا الوضع"الدولي

 .12نوايا في التدخل في شؤون موريتانيا"

 م 2111-1624والتوجس:  المصالحةمرحلة  (1

شكلت هذه المرحلة امتدادًا لنهاية المرحلة السابقة التي اتسمت بالتوتر، األمر الذي توج بإعالن الرئيس الجديد 

 ،م، وأدى هذا إلى قطع العالقات الدبلوماسية مع الرباط1624عترافه بجبهة البوليساريو في فبراير عن الموريتانيا 

م، وهي المرحلة التي يصفها 1624تحول خالل هذه المرحلة كان عام إال أن ال .ه بمثابة طعنة في ظهرهاوالتي اعتبرت

لوصول الرئيس الجديد معوية  ةج، وذلك نتيالصحراء المغربيةاني" تجاه قضية بعض الباحثين بـ: "مرحلة حياد موريت

تميزت بالتوتر بين التي ، والذي عمل على القطع مع المرحلة السابقة 1624دجنبر  12نقالب اولد سيد أحمد الطايع، إثر 

ت وتوج ستعداد لربط العالقات الودية مع المغرب.موريتاني تجاه أطراف النزاع، واالوتعزيز الحياد ال ،موريتانياالمغرب و

نطالقة مسلسل ، وكان ذلك عامال ال1629تانية في جتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريالمرحلة الجديدة با

د الطايع بزيارة إلى مدينة فاس كما قام ول ،وبعدها اإلعالن في مراكش عن ميالد المغرب العربي التعاون بين البلدين

 ، في إطار تبادل الزيارات الودية.1626ة سن
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اقترح األمين العام أن يسري اتفاق وقف إطالق النار م؛ حيث 1661 أيار/مايو 24في إال أن التحول في هذه المرحلة كان 

وقد ساهم في ذلك سالمة الطريق بين البلدين، والقدرة في السادس من أيلول/سبتمبر. وقبل الطرفان هذا التاريخ. 

 على التواصل واألمن، وتوقف األعمال القتالية...

  م2111-م2111مرحلة االنتعاش وتطبيع العالقات:  (9

بلوماسية المغربية عقب تولي محمد السادس للحكم، األثر المباشر على الداالنتعاشة التي عرفتها كان للتحول و

، ومساعي قوية لالنتقال بالعالقات إلى مستوى ايجابي؛ يشهد تحوالً كبيرًاالمغربية؛ حيث عرفت –العالقات الموريتانيا 

والتي تضاهي في مجموعها ما أنجز طيلة  ،المنجزة بين البلدينعلى ذلك حجم الزيارات والمبادالت التجارية واالتفاقيات 

وهي المرحلة التي تزامنت  .16الثالثة عقود الماضية، وانتهت هذه العالقات من إطارها الشخصي إلى إطارها المؤسساتي

ظة بعالقات مع الرئيس "معاوية ولد سيدي أحمد الطايع"، وفيها حاولت موريتانيا أن تلتزم الحياد االيجابي، محتف

متميزة مع الفرقاء السياسيين )المغرب، الجزائر، جبهة البوليساريو(، كما شهدت عالقاتها مع المغرب على وجه 

بواجبات الحياد، كما أن المغرب كان متفهما لوضعية موريتانيا  اإلخاللالخصوص ازدهارا كبيرا وتنسيقا عاليا، دون 

  .21أبدته، وهو ما عكس تجاوبا كبيرا بين البلدينضمن هذه المعادلة، ولم يكلفها أكثر مما 

 .2119-2111: من:والتذبذب المستمرمرحلة الجمود  (9

دم عخاصة  يمكن اعتبار هذه المرحلة النتيجة الطبيعية لعدم حسم عدد من اإلشكاالت والقضايا العالقة بين البلدين؛

التي مثلت بالنسبة للبلدين "شعرة معاوية".  ،خاصة "شبه جزيرة لكويرة" ،ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين

 يبرز ميل المغرب، ووألن المغرب عبر أغلب تاريخه ظل مياال للجارة الجنوبية لموريتانيا السنغال، وظل حلفه معها قويا

، وخلفت ضحايا بشرية 1626لدعم موريتانيا في األزمة التي وقعت بينها وبين السنغال سنة للسنغال في عدم تحمسه 

في الجانبين، وخسائر مادية كبيرة للجانب الموريتاني، كما حاول النظام المغربي منع موريتانيا من توزيع "كتاب أبيض" 

 .د أخذ ورد أذنت في التوزيع أخيرالكن المغرب بع ،يشرح وجهة نظرها في تلك األزمة

رغم أن العالقات كانت في بداية االنقالب على "معاوية" طبيعية، لكن سرعان ما تم االلتفاف عليها من خالل التوجه 

ضعف ب حياد موريتانيا كما ينبغي، واستغالله تتفهم المغر وأدى عدمإلى الجزائر، وربط عالقات متميزة معها، 

س محموم على استمالة موريتانيا، فإذا لبلدان الكبيران في تنافالعالقات الجزائرية الموريتانية بما فيه الكفاية، فا

ت لرجع ستغلت المغرب شيئا من دبلوماسيتهقدم خدمات كبيرة، فلو اكانت الجزائر تستميلها بالكالم، فالمغرب ي
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رب لمغالعالقات أحسن، خاصة أن الدبلوماسية الجزائرية لم تنجح بعد في خلق عالقات شعبية قوية كتلك التي بين ا

 حيث كادت هذه مجيئه؛وهو أمر تزعمه الرئيس الموريتاني الحالي منذ  ..وموريتانيا، ألسباب تاريخية وجغرافية مختلفة

الذي توقف بعد تدخل مغربي، كما أن انفتاح  ،العالقات أن تسفر في مراحل سابقة عن الطريق السيار "شوم تندوف"

قات الطرفين أكبر مما كان عليه األمر في السابق، شكل حالة من النكوص موريتانيا على جبهة البوليساريو وتطور عال

، من خالل زيارات متبادلة بين مسؤولين من موريتانيا 2119في عالقاتهما، وهو أمر ظهر جليا في السنة األخيرة 

 ..21والجبهة

 يا التاريخية الفاعلة في تطور العالقات بين المغرب وموريتانعوامل الالمحور الثاني: 

المغربية، نتيجة عوامل تاريخية وسياسية، مرتبطة أساسًا بالتوتر –تتعدد مظاهر األزمة في العالقات الموريتانيا 

 الصحراءقضية الخالف في  ؛العوامل في توتر العالقات بين البلدين ومن أبرز والصراع الذي شهده مسار تلك العالقة،

 ر والمغرب والجزائر من جهة ثانية.والعالقات بينها وبين الجزائ ،وبعض القضايا اإلقليمية المغربية

 اآلتية:ويمكن رصد العوامل المساهمة في توتر العالقات بين البلدين من خالل المؤشرات 

 تأكيد موريتانيا التوازن واالستقاللية في السياسة الخارجية تجاه ملف الصحراء. .1

لموريتانيا في الشعب الصحراوي مصالح باعتبار ، فبين موريتانيا والمغرب الصحراء ملف وجهات النظر حول تختلف

تبنت نهج الحياد القرن الماضي  سبعينياتومنذ  موريتانياالعالقات الدموية والقبلية معه، وباعتبار الجوار، كما أن 

أهمية الموقف وعي المغرب ب ، وبحكم، وهو ما عززته مواقفها في السنوات األخيرةالصحراء المغربيةاإليجابي في ملف 

الموريتاني من قضية الصحراء، عمل على ترويج فكرة الحكم الذاتي في األقاليم الصحراوية، داخل دواليب صناعة القرار 

ث كانت أول بلد في المغرب العربي تتوجه إليه البعثة المغربية ي، بح2119 السياسي الموريتاني، وهو ما تجلى في سنة

 . 22م2119مارس  2 في

نقطة قوة في مسار العالقات بين نواكشوط والرباط، وهو ما يعيه الصحراء يمثل موقف موريتانيا من قضية و

المغرب، حيث بادر بدعوة موريتانيا إلى فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وهو ما رفضته نواكشوط، التي تعترف 

  .23وال تعترف للمغرب بالسيادة عليها، واعُتبر نقطة بارزة في مسار التوتر بين البلدين «الجمهورية الصحراوية»ـب
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ال يمثل فقط تحدًيا سياسيًّا بالنسبة للمغرب، لكنه يمثل أيًضا تحدًيا  الصحراء المغربيةإن الموقف الموريتاني من 

حمل هذا األخير جواز السفر الموريتاني الذي يمكنه  أمنيًّا، حيث ال يمكن التفريق بين الموريتاني والصحراوي، خصوًصا إذا

 .24الشمالية وحتى مدن المغرب صحراء المغربيةالمن التنقل في العالم، وفي مناطق 

 الموريتانيا الدبلوماسيةدم استقرار ع .2

مع  الخارجية ة االنقالبات المتوالية التي شهدتها في توتر عالقاتهايجبلوماسية الموريتانيا نتساهم عدم استقرار الد

نوفمبر/تشرين  22المغرب، حيث تميز النظام السياسي الموريتاني منذ استقالل البالد عن االحتالل الفرنسي في 

ما جعل عدم االستقرار هو الطابع السائد حتى  ،1692/يوليو 11منذ انقالب  ، بسيطرة العسكر على الحكم1691الثاني 

بدأت االنقالبات العسكرية و عشرين عاما. أكثر منولد الطايع الذي استمر  كما حدث مع نظام ،وإن طالت دورة النظام

ال رغم أنها ، 21م1624و 1621و 1696، عندما أنهى العسكر حكم ولد داداه، ثم توالت االنقالبات 1692في موريتانيا عام 

؛ إذ هي في مجملها انقالبات لموريتانيا كبير في السياسة الخارجيةبشكل تعتبر انقالبا بالمعنى المعهود، وال تؤثر 

كان مؤثرا وهو أول انقالب الذي  م،1621/ مارس 3انقالب عكس داخلية بين أعضاء اللجنة العسكرية الحاكمة حينها، 

دموي في البالد قاده كادير، واتهم النظام الموريتاني المغرب بدعمه، كما كانت هناك محاوالت انقالبية كثيرة، أعلن 

بقيادة صالح  2113/ يونيو 2أفشلت، كما كان االنقالب الدموي الثاني في البلد في  1629ن: محاولة للزنوج سنة منها ع

 .م2112وكان وآخرها عام  م،2111وهو االنقالب الذي مهد النقالب  2114ولد حننا، وتلته محاوالت مختلفة أهمها كانت: 

 

 

 29عاقب الرؤساء على موريتانياتي تويوضح الجدول اآل

 معلومات إلى من الرئيس

 1692يوليو  11 1691نوفمبر  22 المختار ولد داداه
ــة منذ إعالن االســتقالل إلى أن  تولى الرئاس

 أطيح به في انقالب أبيض من قبل الجيش

العقيد المصطفي ولد 

 محمد السالك
 1696يونيو  3 1692يوليو  11

 ترأس اللجنة العســكرية لإلنقاذ الوطني التي

 قامت باالنقالب.
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ستقيل بعد  شهر قليلة لي دامت فترة حكمه أ

 ذلك تحت ضغط من زمالئه في الجيش

العقيد محمد محمود 

 ولد لولي
 1621يناير  4 1696يونيو  3

 رئيس الجنة العسكرية لإلنقاذ خلفًا لسلفه

شهر قليلة  ضًا إال أل ستقال اولم يدم حكمه أي

 ابعده

العقيد محمد خونه 

 ولد هيداله
 1624ديسمبر  12 1621يناير  4

غاء  بإعالنه إل ثارة  نت فترة حكمه األكثر إ كا

  الصحراء المغربيةالرق واعترافه ب

عة  كام الشــري قام بتطبيق بعض أح ما  ك

 اإلسالمية

 بالخارج وجودهنقلب عليه خلفه أثناء ا

لعقيد معاوية ولد ا

 سيدي أحمد الطايع
 2111أغسطس 3 1624ديسمبر  12

الســلطة في إثر انقالب أبيض  ســتولى علىا

خارج لحضــور  كان في ال على ســلفه حينما 

 إحدى قمم الفرنكوفونية

ــاء  ــاحب أطول مدة حكمه من الرؤس وهو ص

 الموريتانيين

ية ا جده في الســعود ناء توا يه أث لب عل نق

 لتقديم العزاء بوفاة الملك فهد

العقيد إعلي ولد محمد 

 فال
 2119أبريل  16 2111أغسطس  3

لة  عدا ل ل كري  ــ لعس لس ا ج م ل رأس ا

قالب  ن عد ا ب كم  حا ل ية ا ط قرا مو ي لد  3وا

 2111أغسطس 

ناء  باالنقالب أث يادة الجيش  قام بق يث  ح

 ذهاب سلفه للتعزية بوفاة الملك فهد

سلطة للمدنيين خالل  بإعادةوقد تعهد   16ال

 11شــهر تنتهي بعد انتخاب رئيس بديل في 

 2119مارس 



 
 
 
 
 
 
 

سيدي محمد ولد 

 هللالشيخ عبد ا
 2112أغسطس  9 2119أبريل  16

 سنة 31أول رئيس مدني لموريتانيا منذ 

 انتخب بانتخابات حرة

الجنرال محمد ولد عبد 

 العزيز
 2116أبريل  11 2112أغسطس  9

سلفه وقام بحل  سكري على  جاء بانقالب ع

مة  قا حت اإل مجلس الوزراء ووضــع الرئيس ت

 الجبرية

لالنتخابات للترشــح  2116اســتقال في عام 

 الرئاسية

 2116أغسطس  1 2116أبريل  11 با مامادو إمباري

خلف ســلفه برئاســة المجلس األعلى للدولة 

بعد تقديم الســلف الســتقالته وذلك لفترة 

 انتقالية حتى إجراء االنتخابات

الجنرال محمد ولد عبد 

 العزيز
  2116أغسطس  1

 12االنتخابات الرئاســية التي أجريت في  بعد

 2116يوليو 

 

 يمل الدولاالع .3

سياسات القوى الدولية تجاه المنطقة المغربية من خالل  /ولي في توتر العالقات الموريتانيةيحضر العامل الد

، والموازنة بين طرفي هذه العالقات، الموريتانية على التحكم في العالقات المغربية الجزائريةحيث ترتكز  ؛المغاربية

سواء أثناء الحرب الباردة أو ما بعدها، وذلك بحسب األولوية المحددة من طرف القوى األجنبية والتي ترى في المنطقة 

ستراتيجيا )المغرب( فضال عن كونها سوقا للسالح بامتياز، وهي اعتبارات عززها الماضي اخزانا نفطيا )الجزائر( وموقعا 

حرب فإن رياح ال ،ستعماري لفرنسا التي كانت تعتبر المنطقة مجال نفوذ تقليدي لها. ورغم انهيار االتحاد السوفياتياال

ستراتيجية مع روسيا، واستمرت هذه األخيرة االحيث حافظت الجزائر على عالقتها العسكرية  ؛الباردة لم تغادر المنطقة

حراء داخل مجلس األمن، وفي المقابل نجد الواليات المتحدة أكثر مراعاة في تبني األطروحة الجزائرية بخصوص نزاع الص

 .29للمطالب المغربية بخصوص النزاع، رغم بروز نزعة توظيفية لهذا األمر من أجل فتح البوابة العسكرية الجزائرية

ل في كل مرحلة استمالة التي تحاو ،من طرف الجزائر تر العالقات المغربية الموريتانيةمع االستثمار المتزايد في تو

 بينهما.من سوء إدارة البلدين للعالقات من خالل االستفادة قيادة موريتانيا لصالحها، 
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 ؛أهمها تؤدي إلى توتر العالقات بين المغرب وموريتانياوإلى جانب األسباب السابقة هناك عوامل أخرى 

 ضد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد استقباله لبعض المعارضين والناشطين المغرب  نواكشوط على تأخذ

 مقرا له. مراكش، الذي يتخذ من بوعماترجل األعمال محمد ولد  مثل ؛العزيز

 ( طقة لكويرة تشكل نصف جزيرة نواذيبو التي تعتبر العاصمة منتضارب بعض المصالح على الحدود

موريتانيا في اللجنة  معها تشاقنمالمغرب أكثر من مرة  وقد حاول ،(االقتصادية والمنطقة الحرة الموريتانية

لكن موريتانيا تتعذر عن نقاشها، وأظن أن التفاهم بينهما على اعتراف  ،العليا المشتركة بين البلدين

عمليا تصرف سيبقي الود والدفء بين  استخدامها، وتخلي المغرب عن وعمليا موريتانيا بمغربيتها نظريا

وال طموح لموريتانيا في حيازتها، بينما فيها العاصمة االقتصادية  ، خاصة أن ال وجود للمغرب فيها،البلدين

 .لموريتانيا

 قرب المغرب من "داكار"، وداكار ند ٌّ لنواكشوط من عدة نواحي، وأحيانا يدعم عتاة معارضيها. 

  تقارب المغرب مع فرنسا فيما يتعلق بالموقف من موريتانيا، ويالحظ المراقبون تغيرا في العالقات

 .يتانية الفرنسية في اآلونة األخيرةالمور

 حيث اتهمته م؛ 2111 ديسمبر 22في مراسل وكالة األنباء المغربية السيد البقالي؛ لسلطات نواكشوط  طرد

 . بتكوين خلية ال تتعلق بدوره اإلعالمي، لترد المغرب بطرد نظيره في صمت من الجانبين

  التي كان أبرزها إيفاد موريتانيا لوزير الشؤون ، البوليساريومع جبهة نشاط مكثف للعالقات الموريتانية

حيث أغضب الموضوع المغرب وحركت ثكناتها لتقترب من الحدود  ؛اإلسالمية للتعزية في وفاة زعيم لبوليساريو

 الموريتانية.

  غرب المة إلى عودة إلفريقي في مواجهة الجهود المغربية الراميللبوليساريو في بقائهم باالتحاد ادعم موريتانيا

 لبوليساريو.طرد و

 

 :تر العالقات المغربية الموريتانيةمظاهر تو

 تتعدد مظاهر توتر العالقات المغربية الموريتانيا، حيث تأخذ أبعاد سياسية وأحيانًا اقتصادية، من ذلك.

  بقائم باألعمال، وعدد محدود من الموظفين في  ءكتفاالوا 2112عدم تعيين موريتانيا سفيرا بالمغرب منذ

سفارة كانت حتى سنوات قريبة من أهم سفاراتها في بلدان المنطقة، كما يالحظ غياب تام لتبادل الزيارات 

 بين قيادتي البلدين.



 
 
 
 
 
 
 

  خالفات حول منطقة "قندهار" الفاصلة بين الحدود الموريتانية والمغربية، وهي منطقة دولية تخضع لوصاية

 .ألمم المتحدة، ويقال إن المهربين ينشطون فيهاا

  وهو وإن كان محدودا إال أن المغرب تحسب له ألف البوليساريوالنشاط الدبلوماسي بين موريتانيا وجبهة ،

 .حساب

 عرفت العالقات الموريتانية والجزائرية نوعا من الدفء، عكسه تناغم في  حيث ؛التقارب الموريتاني الجزائري

 الجزائر ونواكشوط من القضايا اإلقليمية واألفريقية.مواقف 

 حلول ومقترحات لتجاوز حالة التوتر

  حتى ال تتحول مع الوقت إلى خصم ءالصحرا ملفتفهم المغرب لموقف موريتانيا، واستخدام حيادها لصالح ،

 .للمغرب

 حتى ولو كانت لكويرة ضمن تلك الجزيرة، فالصمت  ،تفهم المغرب لمصالح موريتانيا في جزيرة نواذايبو

المغربي عن الجزيرة كان حال طيلة العقود الماضية، كما كانت موريتانيا طيلة تلك العقود محترمة لسيادة 

 .المغرب على تلك المنطقة

 .تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين 

 بشكل مستقل، يتانيا في إدارة شأنها الخارجي النظر إلى العالقة بالجزائر على أنها ضمن صالحيات مور

 والتنافس اإليجابي مع الجزائر في استقطاب موريتانيا.

  النظر إلى العالقات الموريتانية مع البوليساريو على أنها ضمن حرية موريتانيا في عقد تحالفاتها، واستثمار

 .هذه العالقة في الوساطة، وتوضيح وجهة النظر المغربية للبوليساريو

 .عدم التخلي عن العالقات القوية مع موريتانيا، واستغاللها في إقناع األفارقة بدعم الرؤية المغربية 

 

 

 خالصة استشرافية:

دية صول عالقات اقتصاالتحكم في مستقبل العالقات المغربية الموريتانيا، وحتأسيسا على ما سبق، تصبح احتماالت 

الداخلية للبلدين )كما وقع مع تصريحات األمين العام لحزب رافية وغير متأثر بالمتغيرات تحابلوماسية أكثر ود

المحترم"،  موريتانيا بمنطق "األخ األصغر إذا تعامل المغرب مع-ممكنة؛ ، (2119دجنبر )االستقالل المغربي حميد شباط 



 
 
 
 
 
 
 

، العالقة بالجزائر( ونقاط التالقي كثيرة: ، فنقاط التوتر قليلة جدا: )الحياد من الصحراءواستمالتها إلى جانبه

 في المنظور -)اجتماعية، سياسية، اقتصادية، تاريخية، توجيه الخالف حتى ال يصطدم بالنقاط الحمراء لدى المغرب(

، بل إن األفق األكثر احتماال هو استمرار الوضع Geopoliticsلوجود عوامل ومتغيرات جيوسياسـة القريب نظرًا 

ي تمس الملفات الحساسة الت ،متفهمة لموقف كل طرف دون تصعيد في المواقفصداقة لذي يشبه حالة وا ،الحالي

  راء، والتقارب الموريتاني/ الجزائري(خاصة )الصح

 

 مراجع التقرير

 .أحمد إسماعيل راشد، تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر، دار النهضة العربية 

 أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، –، العالقات بين المغرب العربي وآفاق الوحدة أحمد بنكوكوس

 م.1626جامعة محمد الخامس أكدال يونيو 

  م، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 1664-1619األعرج عبد القادر، السياسة المغربية في المحيط المغاربي

  س الرباط.المعمقة في القانون، جامعة محمد الخام

  م، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 1664-1619األعرج عبد القادر، السياسة المغربية في المحيط المغاربي

 .المعمقة في القانون، جامعة محمد الخامس

  4/12م/2111 – 3334العدد: -رشيد لزرق، "مسار العالقات المغربية الموريتانية"، الحوار المتمدن 

 دراسة ووثائق، منشورات تنمية البحوث 1699-1696ري، العالقات المغربية الموريتانية عيد الواحد الجرا ،

 .م1621والدراسات القضائية، سنة 

  رسالة دبلوم الدراسات المعمقة، 2119-1696محمد يحيى ولد محمد حمود، العالقات المغربية الموريتانية ،

 .م2112جامعة محمد الخامس أكدال 

 ،رسالة لنيل دبلوم 1666-1691السياسة الخارجية المغربية من خالل الخطابات الملكية  مصطفى ماء العينين ،

 م.2113الدراسات العليا المعمقة/ ماجستير، كلية الحقوق أكدال 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 المواقع االلكترونية   

 

 http://chttari.com/1011.html 

 http://kankossainfo.blogspot.com/2012/03/16-1981.html    

 http://kankossainfo.blogspot.com/2012/03/16-1981.html  

 http://rachelcenter.ps/news.php?action=view&id=12611  

 http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-a1e7-4681-9c2e-

d92da5e12078 

 https://mapnr.blogspot.com/2017/01/blog-post_88.html 

 https://mapnr.blogspot.com/2017/01/blog-post_88.html 

 

 

 

 

 

 

2102 © الحقوق محفوظة لدى مركز برق لألبحاث والدراساتجميع   

“  “ اآلراء الواردة في المقال ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز برق لألبحاث والدراسات

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-a1e7-4681-9c2e-d92da5e12078
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/09d2f2cc-a1e7-4681-9c2e-d92da5e12078

