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 ادلوريتاني –يف تسويت النشاع السنغايل  هنظوت الوحذة األفزيقيت دور
 م9191-9119

 باسن حموذ سغري هنذي جاسن حموذ عبذ. د.أ
  آلدابكليت ا –جاهعت األنبار 

 ادلستخلص
( سنة، 29حاولت منظمة الوحدة األفريقية عبر سنوات عمميا التي استمرت قرابة )

العمل من أجل تحقيق أىداف عدة من أبرزىا، العمل عمى وحدة شعوب القارة األفريقية، 
واستكمال تحرير باقي الدول األفريقية التي كانت واقعة تحت االستعمار األوربي آنذاك، فضاًل 

آلية مناسبة لتسوية المنازعات التي قد تنشب بين الدول األفريقية، ومن  عن العمل عمى إيجاد
ثم تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي في القارة، بالمقابل واجية المنظمة عبر سنوات 
عمميا صعوبات عدة، ولم تنجح في تحقيق العديد من األىداف والمبادئ التي نادت بيا، إذ 

عديد من المنازعات الحدودية التي نشبت بين الدول األفريقية، أخفقت المنظمة في تسوية ال
ومن ضمنيا النزاع الحدودي بين دولتي موريتانيا والسنغال، وذلك لعدم امتالك المنظمة آللية 
فاعمة قادرة عمى التدخل في األزمات األفريقية ذات الطابع الداخمي، مما اثر سمبًا عمى األمن 

 فريقية، ووقف حائاًل دون تطور القارة األفريقية ووحدتيا. واالستقرار في القارة األ
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Abstract 

During the period of its activity about 39 years, the organization of African 
Unity worked for achieving several aims. The most prominent of these aims are 
working for unity of African continent people, completing the liberation of other 
African Countries occupied by European colonialism, choosing a suitable 
procedure to settle the conflicts that might be arise among African Countries, and 
then realization of political and economic stability in continent. But the 
organization faced many difficulties and didn`t succeed to achieve its aims and 
principles that it called for the organization failed to settle many conflicts among 
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African countries regarding the borders. One of these border Conflicts was 
between Mauritania and Senegal .The failure was because the organization didn`t 
have an active procedure to intervene in inner African conflicts, which affected 
negatively on security and stability in African continent and had been an obstacle 
to develop and unite African Continent.  

 :ادلقذهت
رحيل المستعمر األوربي عن القارة األفريقية، إال أن اآلثار التي خمفيا عمى الرغم من 

ما زالت تطفو عمى الواقع السياسي في كثير من دول القارة، وما زالت مشكالت ما بعد 
االستقالل أشد ضراوة، وأبعد أثرا مما كان سائدا إبان الحقبة االستعمارية؛ ألنيا تركت حدودا 

جديدة في أفريقيا تبعا العتباراتو ومصالحو، وبغض النظر عن مصطنعة وكيانات سياسية 
التطورات المحمية السابقة عمى قدومو، وبالتالي عانت معظم شعوب القارة من تقسيمات 
عشوائية ومن خطوط ىندسية قسمت القبيمة الواحدة بين أكثر من وحدة سياسية، مما ترتب 

ية وطنية شعبية متبمورة تساعد عمى تحقيق عميو أيضا نقص التجانس القومي وغياب أيديولوج
 التماسك الطبيعي بين الدول األفريقية.

عممت منظمة الوحدة األفريقية في سنوات عمميا، عمى إرساء بعض األسس اليامة 
في مجال تسوية المنازعات بين الدول األفريقية، ال سيما منازعات الحدود، إذ أقر ميثاق 

الشؤون الداخمية لمدول األعضاء في المنظمة، وىذا أدى إلى المنظمة مبدأ عدم التدخل في 
فشل المنظمة في تسوية الكثير من منازعات الحدود بين الدول األفريقية، ويعود ذلك إلى عدم 
توافر منظمة الوحدة األفريقية عمى آلية فاعمة لتسوية المنازعات بين الدول األفريقية، مما 

العيد من المنازعات بين الدول األفريقية، ومن بينيا النزاع  أسيم في إخفاق المنظمة في تسوية
 الحدودي بين دولتي موريتانيا والسنغال. 
 اجلذور التارخييت للنشاع ادلبحث األول:

 8تعود الجذور التاريخية ليذا النزاع إلى المرسوم الذي أصدرتو الحكومة الفرنسية في 
ين الحدود بين مستعمرة السنغال ومستعمرة ، والذي تم بموجبو تعي3922كانون األول سنة 

 3991. وفي سنة [3]موريتانيا التابعتين آنذاك لمنفوذ الفرنسي بالضفة الشمالية لنير السنغال
نالت موريتانيا استقالليا كدولة مستقمة ذات سيادة، فتحول الحد اإلداري إلى حد سياسي 

 . [3]يفصل بين الدولتين
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انبي نير السنغال الذي أصبح يشكل الحدود السياسية ومن المعموم أنو يعيش عمى ج
بين موريتانيا والسنغال، قبائل زنجية متداخمة وذات أصول عرقية واحدة، لذا كانت حركة 

، السيما وأن ىناك اتفاقية [2]التنقل دائمة بين البمدين عمى جانبي خط الحدود سعيًا وراء الرزق
طقة باالنتقال الحر بين تمك الدول دون الحصول بين دول غرب إفريقيا تسمح لمواطني المن

عمى تأشيرات، ونتيجة لذلك فقد ىاجرت كثير من الجماعات السنغالية إلى موريتانيا وبالعكس، 
. ووفقًا [4]واصبح تداخل الشعبين والعرقين الزنجي والعربي أمرًا واقعًا ال يمكن إنكاره

لعربي في موريتانيا أغمبية السكان حوالي لإلحصائيات الموريتانية الرسمية يشكل العنصر ا
% من 31% من عدد السكان، أما البقية فيم من العناصر الزنجية وتبمغ نسبتيم نحو81

جممة عدد السكان، بينما يشكك الزنوج في مدى صحة تمك اإلحصائيات الرسمية، ويؤكدون 
مميون  3و % من جممة عدد سكان موريتانيا البالغ نح 01أن نسبتيم تصل إلى نحو 

  .[0]نسمة
في خطوة لتعريب  ]*[وفي الوقت نفسو سعت موريتانيا في عيد الرئيس مختار ولد داده

البالد والتالحم مع الدول العربية، فأعمنت انسحابيا من المنظمة المشتركة إلفريقيا والماالجاش 
واتخاذ العربية لغة ، كما أقر النظام السياسي في موريتانيا بتعريب التعميم، [9]3990سنة 

، مما [7]رسمية إلى جانب الفرنسية وىو ما عده المتطرفون الزنوج تخطيًا لخصوصيتيم الثقافية
عالن اإلضراب لإلعراب عن رفضيم قرار  دفعيم إلى تنظيم المظاىرات في الوسط الطالبي، وا 

ية المتطرفة . وتعود األسباب الخاصة بمعارضة التعريب من قبل الجماعات الزنج[8]التعريب
إلى اعتبارات متباينة، فالبعض يرفض التعريب بدعوى الحفاظ عمى الثقافة الزنجية ومنع 
الييمنة السياسية واالقتصادية لممجموعة العربية الموريتانية، والبعض اآلخر يعارض التعريب 

في حين  خوفًا عمى األوضاع االجتماعية واالقتصادية المكتسبة من المغة الفرنسية في البالد،
يدعو البعض اآلخر إلى إعادة النظر فنيًا وتربويًا في مناىج تعميم المغة العربية لغير الناطقين 

، وعميو كان من آثار ىذه السياسة أن عمقت الحساسيات العرقية بين القبائل العربية [9]بيا
لشعور بالقمق والزنجية في موريتانيا، والتي بدأت تقمق من وصفيا كأقمية غير عربية، بل إن ا

امتد إلى السنغال الذي بدأ ينظر بعين الريبة إلى ىذا التعصب العربي المتصاعد عمى حدوده 
 الشمالية.
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وعمى صعيد آخر، أدت مشكمة الجفاف التي اجتاحت القارة اإلفريقية في سبعينيات 
سيما القرن العشرين، إلى زيادة نسبة التصحر والذي أثر بدوره عمى اإلنتاج الزراعي، ال

المحاصيل الغذائية مثل األرز، كما أدت مشكمة الجفاف إلى زيادة معدالت ىجرة العرب 
الموريتانيين الشماليين إلى الجنوب، وأخذوا يستثمرون أمواليم في زراعة األرض، فأصبحوا 
يزاحمون الزنوج الموريتانيين والسنغاليين في أرزاقيم في ىذا الشريط الضيق من أراضي 

مما أدى إلى توتر الموقف بين الطرفين إلى درجة إطالق النار، إذ أخذ السنغاليون  ،[31]النير
عمى الرئيس سنجور أنو كان أكثر تسامحًا مع الموريتانيين وانو قدم تنازالت أكثر مما 

. ولمحاولة الخروج من ىذه األزمة الزراعية، عقدت السنغال وموريتانيا ومالي اتفاقية [33]يجب
، في إطار منظمة ثالثية سميت منظمة [33]3973ه نير السنغال في سنة الستثمار ميا

، كما دارت مفاوضات بين موريتانيا والسنغال حول  (O.M.V.S)[32]استثمار نير السنغال
تعديل مسار الحد السياسي، بحيث يكون في وسط المجرى المالحي، وذلك إلمكان االستفادة 

آذار  33تم التوصل إلى اتفاق بيذا الشأن في المشتركة من مياه نير السنغال، وقد 
3973[34] . 

ومما صعد من مخاوف السنغال وقمقيا انضمام موريتانيا إلى معاىدة اإلخاء والوفاق 
، دون أن تنسحب من الجماعة االقتصادية لدول 3982المبرمة بين تونس والجزائر سنة 

ين القوى في المنطقة لصالح غرب إفريقيا، وىو أمر يؤدي في النياية إلى تغيير مواز 
موريتانيا، ولم يقتصر القمق عمى السنغال فقط بل امتد أيضا لمسكان السود في موريتانيا 

، إذ أثار ىذا التوجو العربي حفيظة القبائل الزنجية الموريتانية التي شكمت جبية [30]نفسيا
(، وذلك بمساعدة (F.L.A.M[39]لمقاومة ذلك التيار تسمى الجبية اإلفريقية لتحرير موريتانيا

 . [37]3987السنغال، والتي انتيت بانقالب فاشل ضد الحكومة الموريتانية سنة 
وعمى الجانب اآلخر واجيت السنغال منذ الثمانينيات أوضاع داخمية صعبة، فعمى 
الصعيد السياسي تزايدت حدة الصراعات بين المعارضة السنغالية والحكومة السنغالية برئاسة 

، وبينما اعمن الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض 3988ضيوف بعد انتخابات عبدو 
شعار التغيير، فإنو كان أيضا يطعن في صحة نتائج االنتخابات، كما طالب بأن يقف الرئيس 

، أما عمى الصعيد االقتصادي، كانت البالد تعاني [38]ضيوف موقف أكثر تشدد تجاه موريتانيا
م، وانخفاض الدخل الحقيقي لممواطنين، وارتفاع مضطرد في الديون من ارتفاع معدل التضخ
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مميون فرنك فرنسي، وانخفاض سعر  811إلى نحو  3988الخارجية التي وصمت في سنة 
، فضال عن [39]الفول السوداني في السوق العالمية، وىو المحصول الغذائي األول في السنغال

ثر في إنتاج المحاصيل الزراعية، وىو ما أدى ذلك شيدت السنغال حالة من الجفاف، الذي أ
إلى ازدياد الضغط عمى األراضي الخصبة حول حوض النير، وازدياد معدالت البطالة في 
الريف، وىجرة العمالة الماىرة من المدن إلى الخارج، السيما إلى موريتانيا وبعض الدول 

 .[31]األوربية مثل فرنسا
وىكذا يمكن القول بأن السنغال كان يواجو مشاكل اقتصادية خطيرة، ومن ىنا سعت 
الحكومة السنغالية لتوظيف قضايا الحدود والجماعات الزنجية في تصعيد األزمة مع موريتانيا، 
في محاولة منيا لتجاوز ىذه المشاكل وتخفيف حدة المعارضة الداخمية، اقتناعًا منيا بأن ضم 

اعية الواقعة عمى الضفة الشمالية لنير السنغال، سوف يساعدىا عمى حل بعض األراضي الزر 
ىذه المشاكل أو التخفيف من حدتيا، بالمقابل تعد موريتانيا أراضي النير ضرورة حيوية 
إلنتاجيا الزراعي، فيي المنطقة الزراعية األكثر خصوبة في البالد، فالصراع من أجل الحياة 

 منطقة. أصبح مرتبطًا في ىذه ال
وبينما كانت السنغال تعاني من أزمات اقتصادية، فأن موريتانيا كانت ماضية في 
سبيل إقامة بنية اقتصادية جديدة أكثر تماسكًا، اعتمادا عمى االتفاقيات الخارجية، وكذلك 
اعتمادا عمى المساعدات التي كانت ترد إلييا من العديد من الدول العربية، إذ سعت موريتانيا 

إنشاء سدي )ياما ومنقالي( عمى مصب نير السنغال في منطقة التقاء الحدود السنغالية إلى 
. وال شك أن ىذا المشروع سيكون لو أثره الكبير في تطوير المصالح المشتركة [33]الموريتانية

بين البمدين؛ ألنو سيقمل من نسبة المموحة في مياه النير ويزيد الرقعة الزراعية، ويوفر 
البمدين من المياه العذبة، كما يساعد عمى توليد الطاقة الكيربائية الالزمة احتياجات 

لممشروعات الصناعية، إال أن السنغال عارضت المشروع عمى الرغم من أىميتو بالنسبة ليا، 
، ومن ناحية أخرى [33]السيما عندما رأت أن موريتانيا ستكون اكثر استفادة من ىذا المشروع

وريتانية الرامية إلى تطوير ميناء نواكشوط عاصمة موريتانيا، لكي تثير جاءت المشروعات الم
حفيظة السنغال أيضًا، إذ أدت عمميات تطوير الميناء إلى إشعال حدة المنافسة مع ميناء 

 .[32]داكار السنغالي، الذي كان يحتكر حركة التجارة البحرية في المنطقة
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 تطورات اؾنزاع:

، إثر وقوع اشتباك 3989نيسان  9بدأت أعمال العنف بين موريتانيا والسنغال في 
( الموريتانية مع مزارعي قرية دياوارا Sonkoحدودي بين رعاة مواشي من قرية سونكو )

(Diawaraالتي تقع في منتصف نير السنغال،  ( السنغالية، في جزيرة )دوندى )خوري
وتظير مرتبطة بالضفة اليمنى لمنير )الضفة الموريتانية( أثناء انخفاض المياه، إذ يعدىا 

عمى أساس أنو قد جرى العمل منذ االستقالل أن حدود  [34]الموريتانيون جزءًا من بالدىم
أقرت ذلك بموجب اتفاقية موريتانيا مع السنغال تجري في منتصف النير، وان السنغال 

(، عندما 3922، في حين تتمسك السنغال بالمرسوم الفرنسي لسنة )[30]استثمار نير السنغال
كانت الدولتان مستعمرتين فرنسيتين، والذي حدد الحدود السنغالية الموريتانية بالضفة الشمالية 

من الحوادث الناتجة  . ومن المعموم أن ىذا النوع[39]لنير السنغال وليس في منتصف النير
عن عبور الحدود سعيًا وراء الرعي كثيرة ومعتادة في القارة اإلفريقية، وفي العادة ينتيي ىذا 
النوع من الحوادث الحدودية سريعًا دون أن يأخذ أبعادًا واسعة، السيما وأن غالبية الدول 

 .[37]ائل عند الحدوداإلفريقية التي تواجو ىذه المشكالت، تضع قوانين منظمة لتحركات القب
وتبع ذلك تطور وتصاعد سريع لمموقف أدى إلى حدوث اشتباكات عمى الحدود بين 
الدولتين، أسفرت عن مقتل اثنين من السنغاليين وعدد من الجرحى واحتجاز آخرين كرىائن 

. وقد تجنبت حكومة داكار تصعيد الموقف مع بداية وقوع الحادث [38]لعدة أيام في موريتانيا
امت باإلجراءات العادية التي يتطمبيا الموقف، إذ لم تشر إلى الحادث في إعالميا الرسمي وق

، وفي [39]، وعند إشارتيا إليو تناولتو بشكل عادي دون أية إثارة3989نيسان  33إال في 
السياق نفسو توجو وزير الداخمية السنغالي إلى نواكشوط في اليوم نفسو وأجرى محادثات مع 

، إال أنو وفي تطور مفاجئ [21]وريتاني، أسفرت عن تشكيل لجنة لمتحقيق في الحادثنظيره الم
، بزيارة قرية دياوارا قدم 3989نيسان  30لحكومة نواكشوط قام وزير الداخمية السنغالي في 

خالليا تعازي الرئيس السنغالي عبدو ضيوف لسكان القرية، وألقى خالليا الوزير تصريحات 
فييا بالعدوان الوحشي، ومحذرًا بأن األمور تجاوزت طاقة التحمل، وقد  شديدة الميجة ندد

، وعميو [23]حظيت تمك الزيارة بتغطية إعالمية مكثفة من وسائل اإلعالم الرسمية السنغالية
أدت تمك التصريحات إلى توتر شديد في العالقات بين البمدين، كما أنيا أعطت مؤشرًا 

ن القيادة السياسية في داكار مقدمة عمى أمر ما، وأن ىذا األمر واضحًا لمحكومة الموريتانية أ
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لن يتحقق من ورائو إال اإلضرار بالمصالح الموريتانية وبالعالقات التاريخية القائمة بين 
 الشعبين عمى مدى تاريخيما الطويل.

ويرى بعض المحممين أن حكومة داكار كانت مجبرة عمى تشديد موقفيا تجاه 
يجة لبعض العوامل الداخمية، منيا تنامي قوة المعارضة السنغالية في الساحة موريتانيا، نت

الداخمية، إذ اقتنصوا فرصة وقوع حادث دياوارا لمتحرك عمى أساس اتيام الحكومة السنغالية 
، كذلك بروز خطر الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض [23]بالضعف والتخاذل أمام موريتانيا

، السيما بعد أن الحت في األفق إمكانية عقده تحالف [22]حزب الحاكمالمنافس المدود لم
مناىض لمسمطة الحاكمة مع الحركة السياسية إلقميم النير، وفي السياق نفسو وجو الحزب 
الديمقراطي السنغالي انتقادًا حادًا لمحكومة في محاولة منو إلظيار ضعفيا وتأليب الرأي العام 

ريق جريدة سوبي الناطقة باسم الحزب، والتي قامت بنشر أخبار السنغالي ضدىا، وذلك عن ط
حادث دياوارا بشكل استفزازي تعمد فييا الحزب اإلساءة إلى موريتانيا وانتياج اإلثارة المعادية 

 .[24]ليا
تطور ىذا الحادث الحدودي من خالل ردة الفعل السنغالي العنيف، الذي أخذ شكل 

ي مدينة باكيل عاصمة المحافظة التي تقع فييا قرية دياوارا، ىجوم شامل عمى الموريتانيين ف
وشمل ذلك نيب متاجرىم وأمالكيم واالعتداء عمييم وترحيميم منيا بناء عمى طمب السفارة 

، كما امتدت أعمال العنف السنغالية إلى مدينتي ماتام وارو سوجي [20]الموريتانية في داكار
واحد من كال الجانبين، وفي اليوم نفسو التقى  ، سقط خالليا قتيل3989نيسان  39في 

السفير الموريتاني في داكار بوزير الداخمية السنغالي، وطالبو باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
 .[29]لحماية الجالية الموريتانية في السنغال

بادر الحزب الديمقراطي السنغالي بإصدار أول بيان سياسي  3989نيسان  39 وفي
فيو تبنيو الكامل لقضية سكان إقميم النير، وشكر فيو سكان دياوارا إلبالغيم  عن األزمة، أكد

الذي يعد "تجسيدًا دمويا لألحداث والمشاكل المتعددة  الحزب المعارض قبل الحكومة بالحادث،
، وأدان البيان الحكومة السنغالية لتجاىميا التام لممشاكل [27]القائمة عمى طول نير السنغال"

لتي يعيشيا سكان ىذه المنطقة، كما طالب الرأي العام الوطني بأن يولي اىتمامو والمصاعب ا
لمقمق الذي أصبح يطغى عمييم إلحساسيم بأنيم ال يتمتعون بالحماية، التي من حقيم أن 

 . [28]ينتظروىا من جانب حكومتيم
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عمى أية حال صادفت ىذه الحممة التي قامت بيا المعارضة الحزبية ىوى الحركة 
لسياسية إلقميم النير، التي انتيزت فرصة ىذه الظروف المواتية لمتحرك ولكسب ارض ا

جديدة، فتعال صوتيا وأخذت تصدر البيانات والنداءات لتؤكد وجودىا كطرف رئيسي في 
األزمة ال يمكن تجاىمو، ولتشجب كل ما تعده ضعفًا أو ترددًا من جانب الحكومة السنغالية أو 

مام الموريتانيين، كما طالبت الحركة بانتياج أسموب التشدد مع موريتانيا تساىاًل وتنازاًل أ
ورفض الحمول الوسطى، التي لن يأتي من ورائيا إال تأجيل مشكمة بمغت حالة النضج الكامل 

 . [29]وأن ليا أن تحل
وعمى صعيد آخر تواصمت المقاءات الثنائية بين البمدين في محاولة لتطويق األزمة 
التي نشأت بفعل حادث دياوارا، إذ قام وزير الداخمية الموريتاني بزيارة العاصمة السنغالية 

، التقى خالليا بنظيره السنغالي، وقد نقل الوزير تعازي الحكومة 3989نيسان  39داكار في 
إلى حكومة داكار عن الحادث الذي راح ضحيتو بعض المواطنين السنغاليين، الموريتانية 

وطالب الوزير نظيره السنغالي باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية الجالية الموريتانية، كما عبر 
الوزير عن قمق حكومتو من قيام بعض المجموعات السنغالية بالسطو عمى التجار 

تحرز تمك المقاءات الثنائية وحتى المجان المشتركة أي تقدم في ، ومع ذلك لم [41]الموريتانيين
 إيجاد تسوية لالزمة، نتيجة لتباين وجيات النظر بين البمدين.
، وامتدت لتشمل 3989نيسان  33وعمى ىذا األساس اندلعت أعمال عنف جديدة في 

بالغة بممتمكات  كافة المناطق السنغالية بما في ذلك العاصمة داكار، والتي تسببت في أضرار
الجالية الموريتانية، كما سجمت اعتداءات عمى األشخاص، وعمى الرغم من إشادة السمطات 

، إال أن الموريتانيين المقيمين في [43]السنغالية بتدخل قواتيا األمنية وسيطرتيا عمى األوضاع
السنغالية غضت السنغال والدبموماسيين األجانب ومراسمي وكاالت األنباء، أكدوا أن الحكومة 

الطرف عن عمميات النيب واالعتداءات، بل أن قوات األمن شاركت في بعض األحيان في 
. وعندما وصمت تمك األخبار إلى مسامع الموريتانيين شيدت بعض [43]عمميات النيب تمك

، تعرض خالليا الرعايا السنغاليين [42]المدن الموريتانية حوادث مماثمة ضد السنغاليين
ات طالت األشخاص والممتمكات، وعمى الرغم من انتشار الشرطة الموريتانية، إال أنيا العتداء

لم تتمكن من السيطرة عمى الشارع الغاضب، والذي كان بعض المغرضين قد مأله كراىية 
وسخطًا، بما نشره من معمومات عما تعرض لو المواطنون الموريتانيون في السنغال من 
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ليوم التالي من األحداث أعمنت وزارة الداخمية الموريتانية حظرًا ، وفي ا[44]اعتداءات بشعة
لمتجوال، كما قامت بنشر قواتيا العسكرية إلى جانب قوات األمن في الشوارع لمسيطرة عمى 

 . [40]األوضاع الداخمية في البالد
عمى أية حال تعددت حوادث العنف وتطورت األمور، فقد أقدمت كل من الدولتين 

سنغاليا من موريتانيا  70111رعايا الطرف اآلخر، وقيل أنو تم ترحيل حوالي  عمى ترحيل
، إذ ساعدت [49]موريتانيا من السنغال إلى نواكشوط 371111إلى داكار، في حين نقل نحو 

بعض الدول الشقيقة والصديقة بالطائرات التي مكنت بإسراع عمميات النقل تمك، وذلك بإقامة 
. وبعد وصول المواطنين المرحمين من [47]م طائرات نقل عسكريةجسر جوي بين البمدين ض

بيانًا شديد الميجة أكدت فيو أن  3989نيسان  37كال الجانبين، أذاعت إذاعة داكار في 
موريتانيا لم تقم باتخاذ التدابير الالزمة لحماية أرواح وممتمكات المواطنين السنغاليين، واخمص 

لنفسيا بحق الرد، وفي السياق نفسو تم استدعاء السفير البيان إلى أن السنغال تحتفظ 
الموريتاني في داكار من طرف الخارجية السنغالية، وقدمت لو احتجاجًا شفويًا عمى المعاممة 

 .[48]السيئة التي تمقاىا المواطنون السنغاليون المقيمين في موريتانيا
األولى عن  خرج الرئيس السنغالي عبدو ضيوف لممرة 3989نيسان  39وفي 

صمتو، الذي كان قد التزم بو منذ بدايات األزمة، وألقى بيانًا إلى الشعب السنغالي أعرب فيو 
عن اشمئزازه الشخصي لممعاممة الإلنسانية والميينة التي تعرضت ليا الجالية السنغالية في 

إنسان موريتانيا عمى حد تعبيره، وأضاف لم أكن أتصور في آخر القرن العشرين أن يعامل 
بشرًا مثمو بيذه المعاممة الإلنسانية والمنحطة، كما حمل ضيوف السمطات الموريتانية مسؤولية 

 . [49]الحادث الحدودي الذي أدى إلى اندالع أحداث العنف بين الجانبين
وعمى الجانب اآلخر اتيم الرئيس الموريتاني السمطات السنغالية بأنيا وراء تفجر 

تدبيرىا، كما اتيميا بتجريد المواطنين الموريتانيين المقيمين في  األحداث وأنيا تعمل عمى
 .[01]السنغال من ممتمكاتيم، وطالبيا بدفع تعويضات عن تمك الممتمكات المصادرة

من كل ما تقدم نخمص إلى القول بأن ىناك العديد من األسباب العرقية والسياسية 
لبمدين، إذ قدر لحادث قريتي دياوارا وسونكو واالقتصادية، التي دفعت إلى تصعيد األزمة بين ا

أن يشكل سابقة في تاريخ العالقات بين البمدين منذ االستقالل، نظرًا لخطورتو وتعدد أبعاده 
والتي تمثمت في تحركات شعبية عدائية واسعة النطاق في كل منيما ضد اآلخر، فضال عن 
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ة من كال البمدين، ناىيك عن الحرب الخسائر المادية والبشرية، وعمميات الترحيل المتبادل
اإلعالمية التي استمرت بين البمدين، وتعدد أعمال العنف والقمع بين األىالي عمى جانبي نير 
السنغال، وقد حدث ىذا التصعيد وبشكل متتابع عمى الرغم من كل الجيود والمقاءات الثنائية 

 تفاقمو.التي جمعت البمدين من أجل احتواء الموقف والحيمولة دون 
 السنغايل -دور احلكوهت ادلاليت يف تسويت النشاع ادلوريتاني  ادلبحث الثاني:

كان من الطبيعي وقد بمغت األزمة بين موريتانيا والسنغال حدتيا، وخرجت من 
المجال المحمي إلى المجال األفريقي، أن تتحرك األجيزة السياسية في المنظمات اإلقميمية 

 لوقف ىذا التيار المعادي وإلنياء األزمة بين البمدين.واألفريقية في محاولة 
وعمى ىذا األساس حظي النزاع الموريتاني السنغالي باىتمام كبير من قبل منظمة 
الوحدة األفريقية منذ يومو األول، فكثرت الدعوات والتحركات والجيود الرامية إلى احتوائو 

ممثمو في شخص الرئيس المالي موسى  وتسويتو، إذ قامت المنظمة بجيود الوساطة السممية
( الذي يتولى الدورة السنوية لرئاسة المنظمة، فقد قام تراوري Moussa Traore) ]*[تراوري

، بناًء عمى تكميف منظمة [03]بالتوسط من أجل الوصول إلى تسوية سممية وشاممة لمنزاع
ل األعضاء في الوحدة اإلفريقية وبمساعدة لجنة مكونة من بعض وزراء خارجية الدو 

، وتقوم تمك الوساطة عمى أساس مبادئ ميثاق المنظمة، ومبدأ عدم المساس [03]المنظمة
بالحدود الموروثة عن االستعمار، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول األعضاء في 

 .[02]المنظمة، واحترام حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب
سموب الخطوة خطوة في تسوية النزاع بين البمدين، حاول الرئيس المالي تراوري اتباع أ

في بداية مسعى جديد لتخفيف حدة التوتر بين موريتانيا  3989أيار  33إذ زار موريتانيا في 
والسنغال، الذي ساد بينيما عقب أحداث عنف وشغب ضد جاليات كال البمدين وأسفرت عن 

ثات مع الرئيس الموريتاني معاوية ، وبعد أن اجرى تراوري محاد[04]مقتل عدد من األشخاص
ولد سيدي احمد الطايع، غادر نواكشوط متوجيا إلى العاصمة السنغالية داكار، إلجراء 
محادثات مماثمة مع الرئيس السنغالي عبدو ضيوف، وكان الرئيس تراوري قد أوفد وزير 

ين البمدين خارجية مالي إلى نواكشوط وداكار، في محاولة سابقة لتطويق تصاعد الخالف ب
 .[00]الجارين
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وقد صرح تراوري في مؤتمر صحفي عقده في داكار بعد الجيود المكوكية التي بذليا 
بين البمدين "أن النزاع بين ىاتين الدولتين الشقيقتين يجب أن يناقش ويحل بيننا، وأضاف أن 

وري أن ، كما ذكر ترا[09]المرء يجب أال يناقش خالفاتو العائمية عمى مسمع من الناس"
الرئيسان الموريتاني والسنغالي أكدا لو خالل محادثاتو معيما، عمى ضرورة أال تؤثر األحداث 

، وأشاد الرئيس تراوري بما [07]األخيرة عمى خطة ومشاريع التنمية في منطقة غرب إفريقيا
راوري . وقد طرح ت[08]وصفو بالحنكة السياسية التي يتمتع بيا الرئيسان الموريتاني والسنغالي

استراتيجية من اجل إعادة السالم عمى ضفتي نير السنغال، وتيدئة األوضاع المتوترة بين 
 .[09]دولتي السنغال وموريتانيا، تضمنت ثالثة مقترحات

أوال: إبرام اتفاقية بين وزيري داخمية كال البمدين بشأن عبور قطعان الماشية لمحدود، 
 بعد أن تسبب النزاع في إيقاف انتقاليا.

ثانيا: إيقاف طرد وترحيل السكان من أصل سنغالي من موريتانيا، والسكان من أصل 
 موريتاني من السنغال.

ثالثا: إعادة كل ما تمت مصادرتو من أموال وممتمكات ألصحابيا، والسماح لممزارعين 
 بعبور الحدود لزراعة حقوليم مثمما جرت العادة.

وبناًء عمى تمك المقترحات التقى في باماكو عاصمة دولة مالي، وزير الداخمية 
، لبحث 3989أيار  37الموريتاني جبريل ولد عبداهلل مع نظيره السنغالي اندريو سونكو في 

، ويعد ىذا المقاء الذي تم بحضور [91]التوتر الذي ساد العالقات بين البمدين في اآلونة األخيرة
المدنية المالي العقيد عيسى اونغواب، أىم محاولة تبذل حتى اآلن من حيث  وزير اإلدارة

مستوى التمثيل، لبحث أحداث العنف التي وقعت بين موريتانيا والسنغال مؤخرًا، والتي أدت 
. وقد نقمت إذاعة مالي عن العقيد اونغواب قولو [93]إلى تدىور كبير في العالقات بين البمدين

مدين في عاصمة مالي، يعد بحد ذاتو دلياًل عمى توافر النية األكيدة لدى "أن وجود وفدي الب
. وعشية الجولة األولى من المحادثات صرح الرئيس المالي [93]البمدين عمى حل تمك المشكمة"

تراوري، بأنو تم االتفاق عمى إجراءات عاجمة يتخذىا الطرفان الموريتاني والسنغالي لتيدئة 
 .[92]اإلعالم الرسمي في كال البمدين إلى تبني أسموب اكثر تخفيفاً األوضاع، كما دعا 

عمى أية حال انتيت الجولة األولى لتمك المحادثات بالفشل، نتيجة لمعقبات المختمفة 
التي وضعيا كال الطرفين، فالسنغال تؤكد أن رعاياىا كانوا ضحية مجزرة فعمية ويتمسكون 
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إللقاء الضوء عمى ىذه القضية وتحديد المسؤول الفعمي بمطالبيم بتشكيل ىيئة تحقيق دولية، 
عنيا، أما موريتانيا فتتمسك بأن تعترف حكومة داكار من جية بأن الموريتانيين جردوا من كل 
ممتمكاتيم قبل ترحيميم، ومن جية أخرى إن أعداد الرعايا الموريتانيين القتمى في السنغال 

 .[94]يتجاوز بكثير األرقام المعمنة
، وصل أمين عام منظمة الوحدة اإلفريقية عيدي عمرو إلى 3989حزيران  3 وفي

، وأعمن عمرو [90]نواكشوط، في اطار المساعي الرامية لتسوية النزاع السنغالي الموريتاني
الذي كان قد اجتمع في داكار مع الرئيس السنغالي عبدو ضيوف، انو يزور البمدين من اجل 

عد األحداث التي وقعت بين البمدين والتي أسفرت عن سقوط أن يعود الوضع إلى طبيعتو ب
، ومن ناحية أخرى أعمن أمين عام المنظمة عن انطالق [99]عدد من الضحايا بين الجانبين

الجولة الثانية من المباحثات بين السنغال وموريتانيا والتي تيدف إلى إيجاد تسوية سممية 
 .[97]وعادلة لمنزاع الحدودي القائم بينيما

وعمى ىذا األساس عقدت الجولة الثانية من المباحثات في العاصمة المالية باماكو 
، وضمت وزراء خارجية وداخمية كل من السنغال 3989حزيران(  0-2في المدة ما بين )

. وقد تم تحقيق بعض التقدم في ىذه المباحثات، إذ [98]وموريتانيا، فضال عن نظرائيم الماليين
 : [99]نقطتين اتفق الجانبان عمى

أوال: إقامة عممية عبور لممواشي المستولى عمييا من الجانبين بين ضفتي نير 
 السنغال.

ثانيا: تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين تتألف من السنغال وموريتانيا ومالي لدراسة 
 مشاكل الحدود بين البمدين.

بحضور وزراء وبناًء عمى ذلك االتفاق تمت عممية عبور رمزية لبعض المواشي 
داخمية الدول الثالث، الذين كانوا متواجدين عمى الضفة اليمنى لمدينة روصو الموريتانية، 
وفي الوقت ذاتو اجتمع خبراء الدول الثالثة لدراسة مشكمة الحدود، واسفر االجتماع عن تمبية 

غالي في . وقد توجت تمك الجيود بالجمع بين الرئيسين الموريتاني والسن[71]موقف الطرفين
)أواجا دوجو( عاصمة بوركينا فاسو عمى ىامش مؤتمر قمة منظمة الجماعات االقتصادية 

، إذ كان الرئيس المالي متفائال وحاول في اكثر من 3989حزيران  38ألفريقيا الغربية في 
 تصريح إظيار نجاح وساطتو، ففي مقابمة مع نادي الصحافة في باريس صرح بأن األزمة 
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 .[73]السنغالية قد دخمت مرحمة اليدنةالموريتانية 
بيد أن تمك التصريحات لم تكن تعبر عن الحقيقة، إذ تراجعت الحكومة السنغالية عن 
االتفاق القاضي بتبادل الماشية، نتيجة االنتقادات التي وجيت إلييا من جانب الحركة 

موريتانيا التي السياسية إلقميم النير، عمى أساس أن تسوية ىذا الموضوع يحقق مصمحة 
، عمى عكس السنغال الذي يولي اىتمامو [73]ركزت عمى استعادة المواشي ومشاكل الرعي

األول لموضوع أراضي الجانب األيمن لمنير ولمحقوق العرفية المتعمقة باستغالليا، ومن ثم فإن 
م يفت عمى االستجابة لالقتراح المالي إنما تنم عن رغبة في التنازل واالستسالم، وىذه ثغرة ل

المعارضة الحزبية السنغالية استغالليا، لمتقرب من الحركة السياسية إلقميم النير، سعيًا في 
 .[72]تقويض السمطة الحاكمة في السنغال

وبالفعل عندما تسرب النبأ عن المقاء الذي تم بين الرئيسين السنغالي والموريتاني، قام 
صحفية مركزة عمى ما وصفو بالتواطؤ بين الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض بحممة 

الرئيسين عبدو ضيوف والرئيس معاوية ولد الطايع ضد "عبد الي" زعيم المعارضة السنغالية، 
لإلطاحة بو وتحميمو وحده مسؤولية األزمة، والزعم بأن الرئيس عبدو ضيوف مستعد في سبيل 

، [74]النير والسود الموريتانيينذلك لمتنازل عن المسألة الحدودية والتخمي عن سكان إقميم 
األمر الذي وضع القيادة السنغالية في موقف حرج، فحرصت عمى نفي حدوث أي مباحثات 
ن كان لم ينف لقائيما، الذي تم تحت إلحاح من سمطات جميورية بوركينا  بين الرئيسين وا 

 . [70]فاسو
يما من جانب وفي الوقت نفسو تصاعدت أعمال العنف األىمية بين البمدين، الس

الموريتانيين المبعدين من المناطق التي كانوا يستقرون فييا في السنغال أساسًا، وفي حاالت 
قميمة كان األىالي السنغاليين الذين تم إبعادىم من األراضي التي كانوا يستغمونيا عمى الجانب 

تزعت منيم ردًا عمى ، وذلك بيدف استرداد مواشييم وممتمكاتيم التي ان[79]الموريتاني من النير
اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة السنغالية ضد الموريتانيين، إذ تولت عصابات خاصة من 

القيام بعمميات عبور نير السنغال لياًل في موسم انخفاض المياه والتوغل في  [77])البول(
ة، والعودة األراضي الموريتانية واالستيالء عمى رؤوس المواشي أو أية أشياء أخرى ذات قيم

مرة أخرى إلى الجانب السنغالي من النير وتسميم األموال المستردة إلى أصحابيا في مقابل 
أجر نقدي أو عيني، وغالبًا ما كانت ىذه العصابات تشتبك مع األىالي الموريتانيين أو مع 
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، وفي مراحل الحقة من النزاع تحول نشاط ىذه [78]دوريات الحرس الوطني الموريتانية
عصابات، ليصبح بمثابة نوع من أنواع القرصنة واإلرىاب ضد األىالي الموريتانيين، وأحيانًا ال

 .[79]ضد السنغاليين بال تمييز، بيدف تحقيق مكاسب ذاتية ألفراد تمك العصابات
تدخمت القوات المسمحة الموريتانية في النزاع لمواجية الغارات التي كانت تشنيا 

الموريتانية، انطالقا من األراضي السنغالية ومن معسكرات  عصابات البول ضد األراضي
الالجئين الموريتانيين، إذ قامت السمطات الموريتانية بتسميح أىالي القرى عمى الجانب 
الموريتاني من النير والمعرضة ليجمات تمك العصابات، ونشر وحدات من الحرس الوطني 

مك العصابات واعتقمت بعض عمى طول الحدود وتنشيط الدوريات التي واجيت ت
 . [81]عناصرىا

وقد تزامنت تمك األحداث مع بدأ اجتماع مجمس وزراء خارجية منظمة الوحدة 
اإلفريقية في دورتو العادية الخمسين التي عقدت في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا في المدة ما 

مي حكومتي ، إذ استمع مجمس وزراء المنظمة إلى بيانات ممث3989تموز(  33-37بين )
السنغال وموريتانيا، بشأن االنتياكات الحدودية التي وقعت عمى طول الحدود بين البمدين، 
ودعا المجمس حكومة البمدين لمجموس عمى طاولة المفاوضات بغية إيجاد تسوية سممية ودائمة 

ين إلى ، كما ودعا مجمس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية حكومة البمد[83]لمنزاع الدائر بينيما
االمتناع عن ممارسة جميع األعمال االستفزازية والدعائية من قبل وسائل إعالم الدولتين التي 
تؤدي إلى تفاقم الوضع بين البمدين، أو يعرض فرص التسوية السممية لمخطر، فضال عن 

( من المادة الثالثة من ميثاق منظمة الوحدة 4دعوة حكومة البمدين لمعمل وفق الفقرة )
يقية، والتي تنص عمى التسوية السممية لممنازعات اإلفريقية عن طريق التفاوض، اإلفر 

 .[83]الوساطة، التوفيق أو التحكيم
وفي الوقت ذاتو أشاد وزراء خارجية منظمة الوحدة اإلفريقية بجيود الوساطة التي 

في إقناع  بذليا موسى تراوري رئيس جميورية مالي والرئيس الحالي لمنظمة الوحدة اإلفريقية،
طرفي النزاع بالجموس عمى طاولة المفاوضات في محاولة إليجاد تسوية سممية ودائمة لمنزاع 
الدائر بين موريتانيا والسنغال، وبما يتفق مع مبادئ وأىداف ميثاق منظمة الوحدة 

ة ، كما قرر مجمس وزراء خارجية منظمة الوحدة اإلفريقية إنشاء لجنة تحقيق إفريقي[82]اإلفريقية
 لمساعدة الرئيس المالي موسى تراوري في مسعاه لتسوية النزاع السنغالي الموريتاني، وقد عبر 
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 .[84]الجانبان السنغالي والموريتاني عن ارتياحيما لتشكيل تمك المجنة األفريقية
بيد أن تشكيل تمك المجنة لم يكن ليضيف شيئًا جديدًا، السيما بعد أن اصطدمت 

، إذ كانت فترة ما بعد األحداث كافية لصياغة كل من طرفي [80]كثيرة جيود الوساطة بعقبات
النزاع لحججو وشروطو لحل الخالف مع الطرف اآلخر، فالسنغال وضعت شروطيا والتي 

 : [89]تتمخص
عادتيم إلى  أوال: المطالبة بعودة الزنوج الموريتانيين المذين تم إبعادىم من موريتانيا وا 

 تقرون فييا.األماكن التي كانوا يس
ثانيا: التعويض عن األضرار المادية والبشرية التي لحقت بالرعايا السنغاليين المقيمين 

 في موريتانيا.
 .3922ثالثا: إعادة رسم الحدود بين البمدين طبقًا لممرسوم الفرنسي لسنة 

ذا كانت تمك الشروط التي وضعتيا حكومة السنغال في تمك الفترة يصعب تحقيقيا،  وا 
سيما الشرط الثالث فإن الشروط الموريتانية لم يكن تحقيقيا ممكنًا، نظرًا لصعوبة تحقيق ال 

 : [87]بعضيا واستحالة البعض اآلخر وقد ارتكزت الشروط الموريتانية عمى
 أوال: عودة الموريتانيين الذين ما زالوا متواجدين في داخل األراضي السنغالية.

ة التي نيبت وتعويض الخسائر التي لحقت بالموريتانيين ثانيا: إعادة األموال الموريتاني
 وممتمكاتيم.

ثالثا: إيقاف جميع النشاطات الحربية والدعائية المناوئة ليا بما في ذلك إيقاف أنشطة 
 المعارضة الزنجية.

رابعا: تخمي القيادة السنغالية عن مطالبيا بترسيم الحدود بين البمدين طبقًا لممرسوم 
 . 3922الفرنسي لسنة 

من كل ما تقدم نخمص إلى القول بأن الشروط الموضوعة من قبل طرفي النزاع 
موريتانيا والسنغال حالت دون نجاح الرئيس المالي موسى تراوري في إيجاد تسوية سممية 
ودائمة لمنزاع، إال أن تمك الوساطة فضال عن وساطات أخرى استطاعت أن تجنب المنطقة 

ين الدولتين، بل إنيا استطاعت تحقيق بعض التقدم من خالل شبح المواجية العسكرية ب
االجتماعات والمناقشات التي أدارتيا بين طرفي النزاع، وبانتياء الدور المالي فأنو فسح 

 المجال لدول إفريقية أخرى في القيام بدور الوساطة بين البمدين.
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 السنغايل -اني دور احلكوهت ادلصزيت يف تسويت النشاع ادلوريت ادلبحث الثالث:
بعد فشل الوساطة المالية في تسوية النزاع القائم بين السنغال وموريتانيا، بادرت 
جميورية مصر العربية في القيام بدور الوساطة بين طرفي النزاع، مرتكزة في ذلك عمى ثقميا 

العربي واألفريقي ، وانتمائيا إلى العالمين [88]الدبموماسي ووزنيا السياسي داخل القارة األفريقية
، وفي ىذا [89]وبصفتيا الرئيس الدوري لمدورة الخامسة والعشرين لمنظمة الوحدة األفريقية

مساعد وزير خارجيتو  3989آب  9اإلطار أوفد الرئيس المصري محمد حسني مبارك في 
عزيز سيف النصر عمى رأس وفد مصري بزيارة كل من السنغال وموريتانيا، بيدف التوصل 

. وقد صرح الوفد المصري بأنو سيتناول القضية من كافة [91]ل لمنزاع القائم بين البمدينإلى ح
جوانبيا أي الحل الشامل لمختمف بنود الخالف، كما صرح الوفد بأنو سيجتمع خالل جولتو 
بالرئيس السنغالي عبدو ضيوف والرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي احمد الطايع، ثم يتوجو 

جنيف لمقابمة المفوض السامي لشؤون الالجئين والصميب األحمر ليبحث معو بعدىا إلى 
أوضاع الالجئين بين البمدين، وتأتي جولة الوفد المصري كأول ميمة وساطة لتسوية 

 .[93]المنازعات األفريقية بعد تولي حسني مبارك رئاسة منظمة الوحدة األفريقية
يجتو الدبموماسية المصرية برئاسة مبارك رحبت الحكومة السنغالية باألسموب الذي انت

إلنجاز وساطتيا، إذ سعت مصر في بادئ األمر إلى تحقيق اتفاق الدولتين المتنازعتين عمى 
المبادئ التي ستحكم التسوية السممية، في شكل اتفاق عام يوفر ليذه التسوية إطارىا الفكري 

ي تقبمو ليذا األسموب، إال انو اتضح ، وعمى الرغم من إعالن الجانب الموريتان[93]والقانوني
سريعًا إحجامو عن تقديم مشروع لالتفاق عمى مبادئ التسوية، عمى غرار ما فعمو الجانب 

، وعميو ثبت لموسطاء التباعد الكبير في مواقف الطرفين المتنازعين، وحاولت [92]السنغالي
، ومن ىذا المنطمق [94]بينيما مصر إعادة بناء الثقة بين البمدين والسعي نحو تطبيع العالقات

عادة الرحالت  جاء مقترح الوسطاء المصريين باستئناف العالقات الدبموماسية بين الدولتين، وا 
الجوية بين العاصمتين، وترتيب لقاء قمة بين الرئيسين السنغالي والموريتاني، لتناول مختمف 

 .[90]جوانب الخالف من أساسيا
الدبموماسية، أبدى الجانب السنغالي قدرًا اكبر من  وأثناء ىذه الجولة من الجيود

المرونة، فقد أوضحت الحكومة السنغالية أنيا ال تجعل من مسألة الحدود شرطًا مسبقًا 
لمتسوية، وانيا تقبل أن تبدأ في المفاوضات من دون انتظار لحل ىذه المسألة، وأن ما تطمبو 
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، كما [99]زاع بما في ذلك موضوع الحدودفقط ىو أن تشمل ىذه المفاوضات كافة جوانب الن
عدل الجانب السنغالي موقفو من لقاء القمة بين الرئيسين السنغالي والموريتاني، فبعد أن كان 
الرئيس السنغالي عبدو ضيوف يعده "منعدم الجدوى" مممحًا عمى اعتراض سكان إقميم نير 

رينو الموريتاني في أي مكان وفي أي السنغال عمى مثل ىذا المقاء، عاد وقبل مبدأ االجتماع بق
وقت ومن دون شروط مسبقة، فضال عن ذلك قبمت السمطات السنغالية المقترحات األخرى 

 .[97]التي تقدم بيا الوسيط المصري
بيد أن الجانب الموريتاني أبدى عزوفًا عن فكرة لقاء قمة تجمع الرئيسين ال تسبقو 

نير السنغال، ولتأمين سالمة الرعايا الموريتانيين  تدابير فورية الستتباب األمن عمى ضفتي
الذين ما زالوا محتجزين في السنغال، وضمان حقيم في العودة إلى وطنيم، وتعويض كافة 
يقاف النشاطات المعادية من دعاية إعالمية ونشاط المعارضة  الممتمكات والخسائر، وا 

لرئيسين جانبًا في ىذه المرحمة من الموريتانية الزنجية، مما تحتم معو طرح فكرة اجتماع ا
 . [98]جيود التسوية

فريقيا في قمة عدم  وفي الوقت نفسو مثل الرئيس المصري حسني مبارك مصر وا 
، ومن أىم ما نوقش فييا 3989االنحياز التي عقدت في بمجراد عاصمة يوغسالفيا في أيمول 
ار بين الشمال والجنوب في ظل مبادرة كل من مصر، اليند، السنغال، وفنزويال الخاصة بالحو 

، وأثر [99]المتغيرات الدولية، كما أدان البيان الختامي التمييز العنصري في جنوب إفريقيا
أيمول  9انتياء قمة عدم االنحياز غادر الرئيس مبارك بمجراد متوجيا إلى نواكشوط في 

لرئيس عبدو ضيوف، ثم زار بعد ذلك داكار، إذ التقى بالرئيس معاوية ولد الطايع وا 3989
بيدف احتواء المشكمة السنغالية الموريتانية وضمان عدم تصعيدىا، ووضع النزاع في إطاره 

أفريقيا، واالتفاق عمى بعض الخطوات  –الصحيح باعتباره نزاعا أفريقيا وليس نزاعا عربيا 
الزيارة عن ، وأسفرت ىذه [311]العممية التي تساعد عمى االستمرار في طريق التفاوض والسالم

 :[313]االتفاق عمى
 أواًل: العمل عمى احتواء األزمة بين الطرفين وعدم تعقيدىا.

ثانيًا: االتفاق من حيث المبدأ عمى عودة العالقات الدبموماسية ووقف الحمالت 
 اإلعالمية المتبادلة بين الجانبين فورًا.
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ظمة الوحدة اإلفريقية ثالثًا: العمل عمى تسييل ميمة المجنة السداسية التي قررت من
تشكيميا من مندوبي مصر، تونس، توجو، النيجر، نيجيريا، وزيمبابوي، لبحث الخطوات 

 العممية إلنياء األزمة وحميا والمساىمة في إنجاح ميمة ىذه المجنة اإلفريقية. 
وقد سبق أن عقدت المجنة الوزارية السداسية المكمفة بمساعدة الرئيس مبارك في جيود 

برئاسة بطرس غالي عمى ىامش قمة  3989أيمول  3ة اجتماعيا األول في بمجراد في الوساط
، إذ استعرضت المجنة جيود الوساطة التي قام بيا الرئيس مبارك بين [313]عدم االنحياز

، كما استمعت المجنة إلى [312]البمدين السنغال وموريتانيا والمشروع الذي قدمو كإطار لمتسوية
كل من وزيري خارجية موريتانيا والسنغال، وقررت تشكيل بعثو لتقصي  وجية نظر ومواقف

، ودراسة ما قد [314]الحقائق لزيارة البمدين ومناطق الحدود ومخيمات الالجئين والمستبعدين
يقدمو كل من الجانبين من مقترحات تساعد عمى تسوية النزاع، ورفع تقريرًا عن ذلك إلى 

 .[310]الرئيس المصري حسني مبارك
وفي السياق نفسو سافر وزير الدولة لمشؤون الخارجية المصرية بعد ذلك إلى المنطقة، 
وناشد البمدين الشقيقين بضبط النفس، واالمتناع عن أي عمل من شأنو أن يعكر صفو 
العالقات بين البمدين، وأكد أن جميورية مصر العربية تراقب وتدعو كل من موريتانيا 

ء إلى أي عمل ىجومي، وااللتزام بميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية والسنغال إلى عدم المجو 
، كما زار القاىرة وزراء خارجية السنغال وموريتانيا لمتابعة [319]لحسم النزاع بين الدولتين

الجيود المبذولة من قبل مصر لحل ىذه المشكمة التي لم تكن سيمو، فقد كانت ىناك مسائل 
ا الحدود والتعويضات عن الخسائر التي نجمت عن األحداث خالفية السيما المتعمقة بقضاي

 .[317]الدامية بين البمدين
عمى أية حال حققت الجيود المبذولة أىدافيا في احتواء األزمة وقبول الطرفين 
حضور اجتماعات المجنة األفريقية لممصالحة المنبثقة عن منظمة الوحدة األفريقية والتي 

، كما قبمت [318]3989تشرين األول 30العربية في مدينة نيويورك في ترأسيا جميورية مصر 
الدولتان بعد ذلك عقد اجتماع أخر في القاىرة بين ممثمي كل منيما وبحضور ممثل مصر، 
لبدء المفاوضات حول تنفيذ القرارات التي توصال إلييا في نيويورك، السيما المتعمقة بعودة 

جراءات التعويضات التي طمبيا كل جانب من الطرف األخر، العالقات الدبموماسية بينيما، و  ا 
 .[319]ووسائل لم شمل العائالت في كل من الدولتين
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أما فيما يتعمق بالقضايا البالغة الدقة والحساسية مثل قضية الحدود، التي اختمفت فييا 
حول ىذه رؤى الدولتين اختالفًا جذريًا حادًا، فقد ترك لمجانبين تحديد موعد لممفاوضات 

. وعمى ىذا األساس [331]المسائل الخالفية، وفقًا لالتفاقيات والمعاىدات السابقة بين الطرفين
قامت لجنة من الخبراء شكمتيا وزارة الخارجية المصرية، بإعداد تقرير مفصل بآراء الدولتين 

 . [333]في ىذه المسائل الخالفية، والحمول المقبولة لتقريب وجيات النظر بينيما
، 3991حزيران(  37 -39وعمى ىذا األساس استطاعت مصرفي المدة ما بين )

، لمنظر في [333]الجمع بين وزيري خارجية البمدين في باريس بحضور وزير الخارجية المصري
يقاف كل أنواع  عادة الرحالت الجوية، وا  المقترحات المتعمقة باستئناف العالقات الدبموماسية وا 

البمدين، وتأمين سالمة رعايا كل من الدولتين لدى األخرى، مع العنف عمى الحدود بين 
. وأثناء المناقشات التي دارت بين [332]ضمان حقيم في العودة إلى بالدىم في الوقت المناسب

، [334]الوفدين المجتمعين، ظير جميا الصعوبات الحقيقية إذ تتمسك موريتانيا بشروطيا السابقة
إعادة الزنوج الذين تم طردىم إلييا بصفتيم موريتانيين، إذ في حين اعتمدت السنغال طرح 

رفضت السمطات الموريتانية تمك االدعاءات وأكدت عمى أنيا ال تعترف إال بالمواطنين 
الموريتانيين الذين ما زالوا محتجزين لدى السمطات السنغالية "يعممون كرىائن لحساب 

. [330]تانيين، وطالبت بإطالق سراحيم فوراً السنغاليين" عمى حد قول بعض المسئولين الموري
وقد انفض االجتماع من دون التوصل إلى أية نتيجة، عمى أمل معاودة االتصال في إطار 

، بعد 3991مؤتمر القمة األفريقي السادس والعشرين والمزمع عقده في أديس أبابا في تموز 
 . [339]طنإن عجز الطرفين في االتفاق عمى من ستشمميم العودة إلى الو 

وأثناء انعقاد الدورة العادية السادسة والعشرين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات 
، أعيد مناقشة النزاع 3991تموز( سنة  33 -9األفريقي في أديس أبابا في المدة ما بين )

السنغالي الموريتاني، وقرر مؤتمر القمة الطمب من حكومة الدولتين مواصمة المفاوضات بغية 
، واإلبقاء عمى المجنة األفريقية المشتركة التي [337]إلى حل سممي لمنزاع الدائر بينيما التوصل

شكميا مؤتمر القمة األفريقي في دورتو السابقة مع إضافة أوغندا إلى عضويتيا لمعاونة رئيس 
، فضال عن ذلك دعا المؤتمر حكومة الدولتين إلى االمتناع عن [338]المنظمة في ميمتو

يع األعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع بين البمدين، أو يعرّض فرصة التسوية ممارسة جم
. كما واستمع مؤتمر القمة األفريقي في الجمسة نفسيا، إلى بيانات من [339]السممية لمخطر
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ممثمي حكومتي السنغال وموريتانيا حول االنتياكات الحدودية التي وقعت بينيما، إذ أثار 
مسألة المبعدين الذين ما زالوا محتجزين في السنغال رغم إرادتيم ويعممون المندوب الموريتاني 
، وتحول الموقف إلى مساجمة بين الطرفين الموريتاني والسنغالي، ال [331]لحساب السنغاليين

سيما وأن مطالب موريتانيا برد األموال المصادرة إلى أصحابيا الموريتانيين، والتعويض العادل 
يقاف اليجمات التي تشن ضد  عن األضرار التي لحقت بيم، وعودة الرعايا الموريتانيين، وا 

، في حين [333]الموريتانيين انطالقًا من األراضي السنغالية، كانت بمثابة شروط مسبقة لمتسوية
أبدت السمطات السنغالية استعدادىا الستقبال أي بعثة لتقصي الحقائق حول عدد المعتقمين 

 .[333]دين في السنغالالموريتانيين المتواج
وىكذا تعددت المحاوالت المصرية الرامية لتسوية النزاع القائم بين موريتانيا والسنغال، 
إال إنيا لم تسفر حتى اآلن عن حمول ممموسة ليذه األزمة، بسبب تعنت كال الطرفين، إذ 

ميا، في حين تطالب السنغال بإعادة تحديد وترسيم الحدود مع موريتانيا دون االكتفاء بتعدي
ترفض موريتانيا من األصل إعادة فتح قضية الحدود عمى اعتبار أنيا محددة بالفعل، كما أنيا 
تتعارض مع ميثاق منظمة الوحدة األفريقية، ولكن مع ذلك استطاعت تمك الجيود في النياية 

 من احتواء األزمة والتخفيف من أعمال العنف القائمة بين الجانبين.
عمى أية حال انتيت الوساطة المصرية بانتياء رئاستيا لمدورة األفريقية الخامسة 
والعشرين، فاسحة المجال أمام جميورية أوغندا الرئيس الدوري لمدورة األفريقية السادسة 

( في أديس أبابا Yoweri Museveni) ]*[والعشرين، والتي تمت تحت رئاسة يوري موسفيني
األوضاع األنفة الذكر لم يكن ينتظر من الوساطة األوغندية أن ، وفي ظل 3991في تموز

تحقق نتائج تذكر، فيما عجزت عنو جميورية مصر العربية بثقميا العربي واألفريقي، بل 
وصمت األزمة الموريتانية السنغالية إلى طريق مسدود، بفعل استمرار التباعد في مواقف طرفي 

 . [332]النزاع
موماسية التي بذليا المجتمع الدولي، السيما منظمة الوحدة وبعد فشل الجيود الدب

األفريقية، في التوصل إلى تسوية سممية وعادلو لمنزاع السنغالي الموريتاني، بادرت فرنسا 
لمقيام بدور الوساطة بين الجانبين، إذ أظيرت فرنسا منذ بداية األحداث اىتمامًا بإيجاد حل 

لكونو خاص بدولتين حميفتين تابعتين ليا، وليما ارتباطيما لالزمة، نظرًا لحساسية الموضوع و 
، لذلك بادرت ومنذ البداية بإيفاد مبعوثييا [334]الخاص بمستعمر األمس وحميف اليوم "فرنسا"
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إلى المنطقة، داعيًة أطراف الصراع إلى التفاىم وعبرت عن أسفيا لألحداث التي وقعت بين 
 .[330]عالقات تاريخية وثقافية البمدين الشقيقين، الذين تربط بيما

بيد أن ىناك عدة معطيات برزت عمى الساحة السياسية في البمدين، ميدت الطريق 
لمحكومة الفرنسية في التعجيل بخطوات المصالحة، فعمى الجانب الموريتاني برزت عوامل 

رب الخميج ضاغطة كان ليا األثر البالغ في التأثير عمى سياستو الداخمية والخارجية منيا، ح
الثانية وما خمفتو من آثار سياسية واقتصادية عمى الجانب الموريتاني، إذ كانت ىزيمة حميفيا 

، فضال عن [339]العراقي قد أفقدىا أىم سند خارجي يمدىا بالسالح والمعونات االقتصادية
مريكية الضغوط السياسية واالقتصادية التي مورست عمييا من قبل فرنسا والواليات المتحدة األ

. أما العامل [337]والدول العربية والخميجية، التي أرادت أن تدفع موريتانيا ثمن انحيازىا لمعراق
األخر فيتمثل بتصعيد الحركة الزنجية لعمميا العدائي ضد موريتانيا عن طريق العصابات التي 

سياسية ، يضاف إلى ذلك بروز خطر المعارضة ال[338]كانت تنطمق من األراضي السنغالية
الموريتانية بعد عممية التحول الديمقراطي، والتي دفعيا الصراع السياسي إلى تبني مطالب 
المعارضة الزنجية في السنغال، واتياميا لمحكومة الموريتانية بممارسة العنصرية، وكان اليدف 

رب من تمك السياسة ىو لمتقرب من الدول الغربية التي تأثرت عالقاتيا بموريتانيا بسبب ح
 .[339]الخميج الثانية

وقد وجد النظام الموريتاني أن يطوع نفسو لمتجديد الذي أخذ شكمين، إما أن يتخمى 
عن التشدد الذي اتسم بو أسموبو في معالجتو لالزمة، أو إنياء الحكم العسكري والعودة إلى 

يون الغربيون في النظام المدني، ثم التحول إلى التعدد الحزبي، ال سيما بعد أن عبر الدبموماس
، لذا [321]موريتانيا، عن عدم رضا بمدانيم عن السياسة الخارجية التي تتبعيا موريتانيا

فالمصالحة مع السنغال ستكون كفيمة بتخفيف المعارضة الغربية، فضال عن إسكات 
 .[323]المعارضة الزنجية الموريتانية والتي تتخذ من جميورية السنغال مقرا ليا

نب السنغالي فقد استجدت عوامل ضاغطة، دفعتو ىو األخر إلى أما عمى الجا
المصالحة مع موريتانيا منيا، تصعيد الحركة االنفصالية في كازماس لنشاطيا العسكري وتزايد 
األعمال التي تقوم بيا، إذ اتيمت السنغال الحكومة الموريتانية بالوقوف ورائيا عن طريق 

. وقد رأت القيادة السياسة في السنغال أن التصالح مع [323]إمدادىا بالعتاد والسالح والتدريب
موريتانيا سيحد من نشاط تمك المعارضة، مما يمكن السنغال من إغالق مصدر ميم لدعم 
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تمك الحركة، وتمك النقطة تحرص عمييا السنغال، كحرص موريتانيا عمى إغالق ممف 
. أما العامل األخر ىو، تحييد [322]المعارضة الزنجية المدعومة من قبل الحكومة السنغال

المعارضة السياسية في السنغال، ال سيما بعد ضم وزراء منيم في الحكومة، ومن أىم 
الشخصيات التي دخمت الحكومة زعيم الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض عبد آلي، وبعد 

الحكومة  تحييد تمك المعارضة وجدت حكومة داكار، أن الظروف أصبحت مييأة لمتصالح مع
 . [324]الموريتانية

فضال عن ذلك أدرك النظام السياسي في السنغال أنو أصبح محاطا بسياج من 
األعداء، إذ كانت عالقاتيا سيئة بجيرانيا )غينيا بيساو وغامبيا(، كما فترت في عالقاتيا مع 

توصل جارتيا جميورية مالي، ال سيما بعد فشل وساطة الرئيس المالي موسى تراوري في ال
. وقد أعطى العامل االقتصادي استمرارية [320]إلى تسوية سممية لالزمة السنغالية الموريتانية

لذلك الفتور حيث بدأت مالي تتجو لالستيراد عن طريق ميناء نواكشوط في موريتانيا، وعميو 
ما دفعت تمك العوامل القيادة السياسية في السنغال، إلى تحقيق المصالحة مع جيرانيا ال سي

 .[329]موريتانيا التي كانت ترتبط معيا بعالقات خاصة
وقد أثمرت الجيود الفرنسية عن توقيع كل من السنغال وموريتانيا عمى وثيقة 

، والتي تضمنت [327]3993نيسان  33لممصالحة بينيما في العاصمة السنغالية داكار في 
 : [328]عدة نقاط

 لبمدين عمى مستوى السفراء.أواًل: إعادة العالقات الدبموماسية بين ا
 ثانيًا: االستئناف الفوري لالتصاالت الجوية والبريدية. 

ثالثًا: إعادة فتح الحدود البرية بين البمدين حسب تاريخ وترتيبات تتخذ في اقرب 
 اآلجال من طرف الجيات المختصة.

المكاسب، وفي رابعًا: متابعة واستغالل طرق االتصال القائمة من اجل توطيد وتوسيع 
ىذا الصدد تؤكد الحكومتان األىمية التي توليانيا ألن تسفر المحادثات الجارية عن نتائج 

 بشأن برنامج الدعم لصالح السكان المعنيين.
خامسًا: إنشاء إدارة حكومية مشتركة مكمفة بتطبيق القرارات المتخذة، والبحث بروح 

حة من قبل كال الجانبين، والتي يمكن من من التفاىم والتضامن في كافة القضايا المطرو 
 خالليا حماية وتوطيد عالقات الثقة بين البمدين الجارين الشقيقين. 
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 اخلامتت:
حاولت منظمة الوحدة األفريقية في إطار جيودىا الدبموماسية لتسوية المنازعات فيما 

ذاك فيما بين موريتانيا بين الدول األفريقية، إلى العمل عمى تسوية النزاع الذي كان موجودًا آن
ودول الجوار، ال سيما السنغال، إال أن محاوالتيا لم تسفر عن حمول ممموسة ليذه األزمة، 
بسبب تعنت كال الطرفين الموريتاني والسنغالي، وان كانت قد نجحت في احتواء الموقف 

منظمة الوحدة  واستبعاد شبح المواجية العسكرية بين الدولتين، ويعود ذلك الفشل لعدم امتالك
األفريقية آللية فاعمة قادرة عمى التدخل في األزمات األفريقية ذات الطابع الداخمي. في حين 
عممت الوساطة الفرنسية عمى إنياء األزمة والتعجيل بالمصالحة بين الطرفين، ساعدىا في 

عمى المنطقة،  ذلك مكانتيا وثقميا السياسي في القارة األفريقية والعوامل المتجددة التي طرأت
 كما قطع الشك بأن االستقالل عن فرنسا ال يعني خروجيا من المنطقة األفريقية.

 
 
 
 
 

 اذلواهش:
ينبع نير السنغال من دولتي مالي وغينيا، ويتجو غربًا ليصب في المحيط األطمسي شمالي مدينة  [3]

الحدود بينيما. وقد سانت لويس السنغالية، ويفصل النير موريتانيا عن السنغال مشكاًل بذلك خط 
كانت مشكمة اقتسام مياه نير السنغال أحد األسباب التي أدت إلى تكرار المواجيات أو حاالت 

، داكار، 3التوتر بين موريتانيا والسنغال. ينظر: محمد بمبا انجاي، أضواء عمى السنغال، ط
 .31-9، ص3993

، 3998لمنشر والتوزيع، الكويت،  ، دار قرطاس3عبداهلل السريع، موريتانيا الماضي والحاضر، ط [3]
 .41ص

، 3990محمود شاكر، موريتانيا: مواطن الشعوب اإلسالمية في إفريقيا، مكتبة دار الفتح، دمشق،  [2]
 .22ص

مراد إبراىيم الدسوقي، حدود القوة العسكرية في المواجيات اإلقميمية العربية، مجمة السياسة الدولية،  [4]
 .99ص، 3992، نيسان، القاىرة، 333عدد 
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فرعية، كل ليا لغتيا وتقاليدىا،  –تتوزع األقمية الزنجية في موريتانيا عمى خمس مجموعات إثنية  [0]
%، 0,1%، البمبارا 0,1%، الولوف 4%، السراكول 0%، الفوالني 9عمى النحو التالي: التكاير 

جنوبي % من مجموع سكان موريتانيا، وتتركز ىذه األقميات في أقصى 31وتبمغ نسبتيم مجتمعة 
موريتانيا عمى الضفة الشمالية لنير السنغال، وجميع ىذه األقميات ليا امتدادات عرقية مع نظيراتيا 
داخل السنغال، والى حد ما داخل جميورية مالي. ينظر: عبد السالم إبراىيم بغدادي، المشكالت 

ات االستراتيجية، نيسان، ، مركز المستقبل لمدراس3العربية اإلفريقية المعاصرة، آفاق استراتيجية، عدد
 .87-89، ص3113عمان، 

في قرية بوتيمميت الموريتانية، تمقى تعميمو األولي في إحدى المدارس اإلسالمية  3934ولد سنة   ]*[
 3908، ثم اصبح عضوًا في المجمس التشريعي لممستعمرة، وفي سنة 3941وتخرج منيا سنة 

ثم رئيسا لممجمس الوطني الموريتاني، وقد ساىم في إبرام اختير سكرتيرًا لمحزب التجمعي الموريتاني، 
، كما ساىم 3991االتفاق الفرنسي الموريتاني الذي بموجبو حصمت موريتانيا عمى استقالليا سنة 

. ينظر: احمد ولد سيدي، تحميل الخطاب 3972في انضمام موريتانيا لجامعة الدول العربية سنة 
ير )غير منشورة(، معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، السياسي الموريتاني، رسالة ماجست

 .394، ص3998
نيفين عبد المنعم مسعد، األقميات واالستقرار السياسي في الوطن العربي، مركز البحوث والدراسات  [9]

 . 329، ص3988السياسية، جامعة القاىرة، القاىرة، 
قومي العربي ودول الجوار اإلفريقي، عدد سعد ناجي جواد وعبد السالم إبراىيم بغدادي، األمن ال [7]

، 3999، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، دراسات استراتيجية، أبو ظبي، 23
 .99 -90ص

 .329نيفين عبد المنعم مسعد، المصدر السابق، ص [8]
ربية، نازلي معوض احمد، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة الع [9]

 .29، ص3989بيروت، 
إجالل محمود رأفت، النزاع السنغالي الموريتاني: دراسة تحميمية لممسببات المحمية والدولية، مركز  [31]

 .23-33، ص3991البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاىرة، القاىرة، 
، تشرين 98دد ىويدا عدلي رومان، أبعاد الصراع الموريتاني السنغالي، مجمة السياسة الدولية، ع [33]

 .397، ص3989األول، القاىرة، 
، أكاديمية 3محمد محمود السرياني، الحدود الدولية في الوطن العربي نشأتيا وتطورىا ومشكالتيا، ط [33]

 .233، ص3113نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، 
افرت جيود اليدف من قيام المنظمة ىو خمق فرص وطاقات كبيرة في مجال الزراعة والري، وقد تض [32]

تمك الدول حتى قطعت شوطا في ىذا المضمار، من خالل إقامة المشاريع التي أنشئت من أجميا 
المنظمة، والمتمثمة في سدي ياما ومانتالي، واستصالح كثير من األراضي، إال أن تمك الجيود ما 
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اهلل عبد الرازق لبثت أن أصبحت أسبابًا رئيسية لألزمة بين موريتانيا والسنغال. شوقي الجمل وعبد
 .284-282، ص3113، دار الزىراء، الرياض، 3إبراىيم، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط

مصطفى احمد أبو الخير، القانون الدولي لمنازعات الحدود: دراسة تطبيقية عمى الحدود العربية  [34]
 .382، ص3131، إتراك لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، 3واإلسالمية، ط

 .39-38ل محمود رأفت، المصدر السابق، صإجال [30]
وىي منظمة ذات صبغة زنجية واضحة ومعارضة لمحكم أو االتجاه العربي في موريتانيا، ويغمب  [39]

عمى تنظيميا الطابع السري، وأغمب أعضائيا من الزنوج المتطرفين، السيما من التكاير ذوي الثقافة 
لنشاطيا، ومن العاصمة الفرنسية مقرًا رسميًا ليا،  الفرنسية، وتتخذ ىذه المنظمة من السنغال مركزاً 

قامة دولة لمزنوج عمى ضفتي نير  وتطالب ىذه المنظمة بانفصال مناطق الزنوج عن موريتانيا، وا 
، 201السنغال. ينظر: احمد منير، اشتباكات دموية بين البيضان والسودان، مجمة كل العرب، عدد 

 .33، ص3989أيار، باريس، 
أباه، الدولة والقوى السياسية: موريتانيا الثقافة والدولة والمجتمع، مركز دراسات الوحدة السيد ولد  [37]

 . 338-337، ص3990العربية، بيروت، 
محمد عاشور ميدي، الحدود السياسية وواقع الدولة في إفريقيا، مركز دراسات المستقبل اإلفريقي،  [38]

 .330، ص3999القاىرة، 
[19] Africa Contemporary Record, Annual Survey and Documents, Vol.19, 

1986-1987,Rex Collings ,London,1987 ,p.B142.  
 .97-99مراد إبراىيم الدسوقي، المصدر السابق، ص [31]
 .33إجالل محمود رأفت، المصدر السابق، ص [33]
 .232محمد محمود السرياني، المصدر السابق، ص [33]
 .97، المصدر السابق، صمراد إبراىيم الدسوقي [32]
إجالل محمود رأفت، النزاع السنغالي الموريتاني عمى مياه نير السنغال، أبحاث المؤتمر السنوي  [34]

الثالث : المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، 
 .092-091، ص3999القاىرة، 

ئية في موريتانيا، ندوة المشكالت المائية في الوطن العربي، معيد سيد محمد ولد حمود، المسألة الما [30]
 .398-399، ص3994البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 

األمة في عام، تقرير حولي عن الشؤون السياسية واالقتصادية اإلسالمية، مركز الدراسات  [39]
 .379-379، ص3432الحضرية، القاىرة ،

، 082ا والسنغال : شبح الحرب أطمقو الرعاة، مجمة الدستور، عدد السالمي الحسني، بين موريتاني [37]
 .9-8، ص3989أيار، لندن، 
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تموز، لندن،  31، 239حميد نعنع، حوار الدم بين السنغال وموريتانيا، مجمة التضامن، عدد  [38]
 .34-33، ص3989

 .3989/  3/8جريدة الشعب الموريتاني، الصادرة بتاريخ  [39]
 .3989/  4/  32الصادرة بتاريخ  جريدة الشعب الموريتانية، [21]
 .093إجالل محمود رافت، النزاع السنغالي الموريتاني عمى مياه نير السنغال، ص [23]
الجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني حول النزاع الموريتاني السنغالي،  [23]

 .33-33، ص3989نواكشوط، 
ركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىرام، القاىرة، ، م3989التقرير االستراتيجي العربي لسنة  [22]

 .341-329، ص3991
 .34-33الجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني، المصدر السابق، ص [24]
 .3989/  0/  33جريدة الثورة العراقية، الصادرة بتاريخ  [20]

[36] Marke Doyle, Blood Brothers in Africa Report, July-August, 1989, p.15.  
 لممزيد عن الصراع السنغالي الموريتاني. ينظر :موسوعة مقاتل في الصحراء:  [27]

www.Moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/SingalMor/sec01.doccvthtm  
 .3989/  0/  39جريدة لوسولي السنغالية، الصادرة بتاريخ  [28]
/  33/  33الجميورية اإلسالمية الموريتانية، تقديم وتعريف، منشورات وزارة اإلعالم الموريتانية،  [29]

 .83-81، ص3989
 .22الجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني،المصدر السابق، ص [41]

[41] Marke Doyle, op.cit., pp.15-16.  
اإلسالمية الموريتانية في القاىرة، حول النزاع الموريتاني السنغالي، بيان صادر عن سفارة الجميورية  [43]

 .3989/  0/  7القاىرة، 
 .97-99مراد إبراىيم الدسوقي، المصدر السابق، ص [42]
 .3989/  0/  33جريدة لوسولي السنغالية، الصادرة بتاريخ  [44]
 .3989/ 4/ 30جريدة الشعب الموريتانية، الصادرة بتاريخ  [40]
 .283اهلل عبد الرازق ابراىيم، المصدر السابق، صشوقي الجمل وعبد [49]
، 3992، منشورات منظمة العفو الدولية، لندن، 3992ينظر: تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  [47]

 .219-210ص
 .0/3989/ 3جريدة لوسولي السنغالية، الصادرة بتاريخ  [48]
 .39لسابق،صالجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني،المصدر ا [49]
 .3989/ 0/ 8ينظر: نص الخطاب في جريدة الشعب الموريتانية، الصادرة بتاريخ  [01]
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تمقى تعميمو األولي عمى يد اإلرساليات التبشيرية، ثم التحق باألكاديمية العسكرية في  3929ولد سنة   ]*[ 
كيتا سنة ، قاد انقالب عسكري أطاح بحكومة موديبو 3991كيتا وتخرج منيا برتبة مالزم سنة 

، تولى عمى أثرىا رئاسة الحكومة، كما أصبح القائد األعمى لمقوات المسمحة المالية، تميز 3998
حكمو بنظام الحزب الواحد ومحاربة الحريات الديمقراطية، تمت اإلطاحة بو بانقالب عسكري قاده 

أن الرئيس الجديد ، حكم عميو باإلعدام الرتكابو جرائم سياسية، إال 3993مجموعة من الضباط سنة 
 ألفا عمر كوناري أصدر عفوًا رئاسيًا عنو من اجل المصالحة الوطنية. ينظر:

 www.wikipedia.org  
 .398-399ىويدا عدلي رومان، المصدر السابق، ص [03]
 .3989/ 0/ 32جريدة الجميورية العراقية، الصادرة بتاريخ  [03]
 .398ىويدا عدلي رومان، المصدر السابق، ص [02]
 .3989/  0/  30ة العراقية، الصادرة بتاريخ جريدة القادسي [04]
 .3989/  0/  33جريدة الثورة العراقية، الصادرة بتاريخ  [00]
 .3989/  0/  34جريدة الثورة العراقية، الصادرة بتاريخ  [09]
 .3989/  0/  30جريدة القادسية العراقية، الصادرة بتاريخ  [07]
 . 3989/  0/  32جريدة األىرام المصرية، الصادرة بتاريخ  [08]
، نيسان، القاىرة، 333ىانئ رسالن، الحدود الجنوبية لموطن العربي، مجمة السياسة الدولية، عدد  [09]

 .88، ص3992
 . 37الجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني، ص  [91]
 .3989/  0/  39جريدة لوسولي السنغالية، الصادرة بتاريخ  [93]
 .3989/  0/  39اريخ جريدة القادسية العراقية، الصادرة بت [93]
 .37الجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني،المصدر السابق،ص [92]
محمد فال ولد المختار، التسوية السممية لمنزاع السنغالي الموريتاني، بحث غير منشور، كمية العموم  [94]

 .32، ص3992القانونية واالقتصادية، جامعة نواكشوط، 
 .3989/  9/  2العراقية، الصادرة بتاريخ جريدة الجميورية  [90]

[66] Africa Contemporary Record, Annual Survey and Documents, Vol.22, 
1989-1990, Rex Collings, London, 1990, pp.B89-90.  

 . 3989/  9/  2جريدة الثورة العراقية، الصادرة بتاريخ  [97]
 .3989/  9/  0جريدة الشعب الموريتانية، الصادرة بتاريخ  [98]
 .37الجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني،المصدر السابق، ص [99]
 .0، ص3989آب، القاىرة،  9ممحق الشعب، أضواء عمى النزاع بين موريتانيا والسنغال،  [71]
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دارة األزمات، رسالة ماجستير )غير منشورة(، معيد  [73] حميد ولد احمد طالب، الدبموماسية الموريتانية وا 
 .399، ص3999لبحوث والدراسات العربية، القاىرة، ا

  .3989/  9/  38جريدة الشعب الموريتانية، الصادرة بتاريخ  [73]
 .398ىويدا عدلي رومان، المصدر السابق، ص [72]
-247، ص3119صالح يحيى الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سمميًا، مكتبة مدبولي، القاىرة،  [74]

248. 
، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة، 3ات وحروب المياه، طصالح محمد عبد الحميد، صراع [70]

 .379، ص3131
 .97مراد إبراىيم الدسوقي، المصدر السابق، ص [79]
وىم أولئك الموريتانيين والسنغاليين المطرودون من الجانبين، تساندىم بعض الجماعات السياسية  [77]

كانت تشنيا تمك العصابات، والتي المسمحة ضد موريتانيا، وقد عانت موريتانيا من الغارات التي 
قدر عددىا بنحو ثالثين عصابة، مما اضطر موريتانيا لتسميح أىالي القرى عمى الجانب الموريتاني 
من نير السنغال، وىي المناطق المعرضة ليجمات تمك العصابات. عمي احمد ىارون، أسس 

 .383-381، ص3112الجغرافية السياسية، دار الفكر العربي، القاىرة، 
صالح بكتاش، النزاع السنغالي الموريتاني بين المأزق العرقي والمخرج الوطني الشعبي، دار  [78]

 .339-334، ص3993المستقبل العربي، القاىرة، 
 .383عمى احمد ىارون، المصدر السابق، ص [79]
ة بيان صادر عن وزارة اإلعالم في الجميورية اإلسالمية الموريتانية حول النزاع مع السنغال، سفار  [81]

 .3989/  7/  30الجميورية االسالمية الموريتانية، القاىرة، 
[81] See: CM/Res.1217(L), The Council of Minister in its Fiftieth Ordinary 

Session ,U.A.R., Addis Ababa ,Ethiopia,17-22,July,1989.  
 .38-37السابق، صالجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني، المصدر  [83]
 .399-398ىويدا عدلي رومان، المصدر السابق، ص [82]

[84] See: CM / Res.1217 (L) ،The Council of Minister in its Fiftieth Ordinary 
Session ,U.A.R., op.cit.,.  

 .32محمد فال ولد المختار، المصدر السابق، ص [80]
 .371حميد ولد احمد طالب، المصدر السابق، ص [89]
 .34-32المختار، المصدر السابق، صمحمد فال ولد  [87]
 . 381-379صالح محمد عبد الحميد، المصدر السابق، ص [88]
محمد عيسى الشرقاوي، مصر ومرحمة دبموماسية جديدة في إفريقيا، مجمة السياسة الدولية، عدد  [89]

 .324، ص3989، تشرين األول، القاىرة، 98
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، 3989تشرين األول، القاىرة،  ،98شيريات األحداث الدولية، مجمة السياسة الدولية، عدد  [91]
 .233ص

 .3989/  7/  3جريدة الجميورية العراقية، الصادرة بتاريخ  [93]
 .249صالح يحيى الشاعري، المصدر السابق، ص [93]
 .373حميد ولد احمد طالب، المصدر السابق، ص [92]
ريخ واآلثار عبداهلل عبد الرازق إبراىيم، مشكمة الحدود بين السنغال وموريتانيا، أعمال ندوة لجنة التا [94]

بالمجمس األعمى لمثقافة باالشتراك مع معيد البحوث والدراسات اإلفريقية بجامعة القاىرة، الييئة 
 .90، ص3999المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

محمد اكتوش بن خيار، أزمة العالقات الموريتانية السنغالية، بحث غير منشور، كمية العموم القانونية  [90]
 .39، ص3993عة نواكشوط، واالقتصادية، جام

 .3991/  9/  8جريدة لوسولي السنغالية، الصادرة بتاريخ  [99]
 .90عبداهلل عبد الرازق إبراىيم، المصدر السابق، ص [97]
، رسالة ماجستير )غير 3991-3981سعيد حمد سعيد الحساني، العالقات العربية اإلفريقية  [98]

 .81، ص3990منشورة(، معيد البحوث والدراسات االفريقية، القاىرة، 
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 3903يوليو  32شوقي عطا اهلل الجمل، الدور اإلفريقي لثورة  [99]

 .337، ص3994القاىرة، 
بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون في الجميورية اإلسالمية الموريتانية بشأن النزاع الموريتاني  [311]

 .31/9/3989انية، القاىرة، السنغالي، سفارة الجميورية اإلسالمية الموريت
 .070، المصدر السابق، ص3989التقرير االستراتيجي العربي لسنة  [313]
، 99، مجمة السياسة الدولية، عدد 3989بطرس بطرس غالي، مسيرة الدبموماسية المصرية في عام  [313]

 .34، ص3991كانون الثاني، القاىرة، 
، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، 3991-3982غالي، السياسة الخارجية المصرية  بطرس بطرس [312]

 .329، ص3993
ىندي محمد عبد المولى، أىداف الدبموماسية العربية من منظور األمن والتنمية، رسالة ماجستير  [314]

 .84، ص3991)غير منشورة(، معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 
، نيسان، 333التسوية السممية لمنازعات الحدود، مجمة السياسة الدولية، عدد  احمد الرشيدي، حول [310]

 .90، ص3992القاىرة، 
 .34، ص3989بطرس بطرس غالي، مسيرة الدبموماسية المصرية في عام  [319]
 .31، ص3988جميورية مصر العربية، الييئة العامة لالستعالمات، مصر اإلفريقية، القاىرة،  [317]
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، مجمة السياسة الدولية، عدد 3991الدبموماسية المصرية في عام بطرس بطرس غالي، حصاد  [318]
 .33-33، ص3993، كانون الثاني، القاىرة، 312

عادل عبد الرازق، دور مصر في منظمة الوحدة األفريقية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  [319]
 .392، ص3113

 .339صيوليو،  32شوقي عطا اهلل الجمل، الدور األفريقي لثورة  [331]
 . 201صالح يحيى الشاعري، المصدر السابق، ص [333]
 .33، ص3991بطرس بطرس غالي، حصاد الدبموماسية المصرية في عام  [333]
حمد ناصر الحريشي، المنازعات العربية وأساليب حميا، رسالة ماجستير )غير منشورة(، معيد  [332]

 .39، ص3994البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 
[114] Africa Contemporary Record 1989-1990,op.cit.,p.B90.  

 .203صالح يحيى الشاعري، المصدر السابق، ص [330]
 .90عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم، المصدر السابق، ص [339]

[117] See: AHG/Res.199(XXVI), The Assembly of Heads of State and 
Government of the Organization of African Unity, meeting in its Twenty-
sixth Ordinary Session in Addis Ababa, Ethiopia ،9-11, July,1990.  

 .33، ص3991بطرس بطرس غالي، حصاد الدبموماسية المصرية في عام  [338]
[119] See: AHG/ Res.199(XXVI) ,op.cit.  

ألف نسمة، كما  211-301قدرت السمطات الموريتانية عدد رعاياىا المحتجزين في السنغال ما بين  [331]
 .330قمين ويعممون لحساب الحكومة السنغالية. صالح بكتاش، المصدر السابق، صأنيا تعدىم معت

 .90عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم، المصدر السابق، ص [333]
 . 343سعيد حمد سعيد الحساني، المصدر السابق، ص [333]
 .380-384صالح محمد عبد الحميد، المصدر السابق، ص [332]
 .337صالح بكتاش، المصدر السابق، ص [334]
 . 373مد طالب، المصدر السابق، صحميد ولد اح [330]
عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم وشوقي الجمل، دراسات في تاريخ غرب أفريقيا الحديث والمعاصر،  [339]

 .313، ص3998القاىرة، 
محمد األمين ولد سيدي باب، مظاىر المشاركة السياسية في موريتانيا، مركز دراسات الوحدة  [337]

 .241-229، ص3110العربية، بيروت، 
 .339صالح بكتاش، المصدر السابق، ص [338]
 . 374حميد ولد أحمد طالب، المصدر السابق، ص [339]
 .202صالح يحيى الشاعري، المصدر السابق، ص [321]
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 .313عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم وشوقي الجمل، دراسات في تاريخ غرب أفريقيا، ص [323]
 .3991/  0/  30جريدة لوسولي السنغالية، الصادرة بتاريخ  [323]
د محمود، النزاع السنغالي الموريتاني، بحث )غير منشور( مقدم إلى معيد البحوث سيد محمد ول [322]

 .319، ص3992والدراسات العربية، القاىرة، 
 . 370حميد ولد احمد طالب، المصدر السابق، ص [324]
محمد سعيد بن احمدوا، موريتانيا بين االنتماء العربي والتوجو اإلقميمي: دراسة في إشكالية اليوية  [320]

 .213، ص3112، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3992-3991ة السياسي
 .331-319سيد محمد ولد محمود، النزاع السنغالي الموريتاني، ص [329]
 .24محمد فال ولد المختار، المصدر السابق، ص [327]

[138] Africa Contemporary Record, Annual Survey and Documents, Vol.23, 
1990-1992, Rex Collings, London, 1992, p.B139.  

 
 
 

 قائوت ادلصادر
 أواًل: اؾوثائق اؾعربية غري املنشورة :

بيان صادر عن سفارة الجميورية اإلسالمية الموريتانية في القاىرة، حول النزاع الموريتاني السنغالي،  -3
 .7/0/3989القاىرة، 

النزاع مع السنغال، سفارة بيان صادر عن وزارة اإلعالم في الجميورية اإلسالمية الموريتانية حول  -3
 .30/7/3989الجميورية اإلسالمية الموريتانية، القاىرة، 

بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون في الجميورية اإلسالمية الموريتانية بشأن النزاع الموريتاني  -2
 .31/9/3989السنغالي، سفارة الجميورية اإلسالمية الموريتانية، القاىرة، 

 ق اؾعربية املنشورة:ثاـيًا: اؾوثائ

الجميورية اإلسالمية الموريتانية، الكتاب األبيض الموريتاني حول النزاع الموريتاني السنغالي،  -3
 .3989نواكشوط، 

الجميورية اإلسالمية الموريتانية، تقديم وتعريف، منشورات وزارة اإلعالم الموريتانية،  -3
33/33/3989. 

 .3988ستعالمات، مصر اإلفريقية، القاىرة، جميورية مصر العربية، الييئة العامة لال -2
 ثاؾثًا: اؾوثائق األجنبية املنشورة:

1- Africa Contemporary Record, Annual Survey and Documents ،vol. 22, 

1989-1990, Rex Collings, London, 1990. 
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2- Africa Contemporary Record, Annual Survey and Documents ،vol. 23, 

1990-1992, Rex Collings, London, 1992.  
3- Africa Contemporary Record ،Annual Survey and Documents ،vol.19, 

1986-1987, Rex Collings, London, 1987. 
4- The Assembly of Heads of State and Government of the Organization of 

African Unity, meeting in its Twenty-sixth Ordinary Session in Addis 

Ababa, Ethiopia ،9-11, July,1990.  

5- The Council of Minister in its Fiftieth Ordinary Session ,U.A.R., Addis 
Ababa ,Ethiopia,17-22,July,1989.  

 رابعًا: اؾكتب اؾعربية واملرتمجة:

، أبحاث المؤتمر السنوي إجالل محمود رأفت، النزاع السنغالي الموريتاني عمى مياه نير السنغال -3
الثالث: المياه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين، مركز دراسات المستقبل، جامعة أسيوط، 

 .3999القاىرة، 
إجالل محمود رأفت، النزاع السنغالي الموريتاني: دراسة تحميمية لممسببات المحمية والدولية، مركز  -3

 . 3991القاىرة، القاىرة، البحوث والدراسات السياسية، جامعة 
، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، 3991-3982بطرس بطرس غالي، السياسة الخارجية المصرية  -2

3993. 
سيد محمد حمود، المسألة المائية في موريتانيا، ندوة المشكالت المائية في الوطن العربي، معيد  -4

 .3994البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 
، دار الزىراء، 3وعبداهلل عبد الرازق إبراىيم، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، طشوقي الجمل  -0

 .3113الرياض، 
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 3903يوليو  32شوقي عطا اهلل الجمل، الدور اإلفريقي لثورة  -9

 .3994القاىرة، 
ج الوطني الشعبي، دار صالح بكتاش، النزاع السنغالي الموريتاني بين المأزق العرقي والمخر  -7

 .3993المستقبل العربي، القاىرة، 
 . 3119صالح يحيى الشاعري، تسوية النزاعات الدولية سمميًا، مكتبة مدبولي، القاىرة،  -8
، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة، 3صالح محمد عبد الحميد، صراعات وحروب المياه، ط -9

3131. 
الوحدة األفريقية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، عادل عبد الرازق، دور مصر في منظمة  -31

3113. 
 .3998، دار قرطاس لمنشر والتوزيع، الكويت، 3عبد اهلل السريع، موريتانيا الماضي والحاضر، ط -33
عبد اهلل عبد الرازق إبراىيم وشوقي الجمل، دراسات في تاريخ غرب أفريقيا الحديث والمعاصر،  -33

 .3998القاىرة، 
هلل عبد الرازق إبراىيم، مشكمة الحدود بين السنغال وموريتانيا، أعمال ندوة لجنة التاريخ واآلثار عبد ا -32

بالمجمس األعمى لمثقافة باالشتراك مع معيد البحوث والدراسات اإلفريقية بجامعة القاىرة، الييئة 
 .3999المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
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 . 3112اسية، دار الفكر العربي، القاىرة، عمي احمد ىارون، أسس الجغرافية السي -34
محمد األمين ولد سيدي باب، مظاىر المشاركة السياسية في موريتانيا، مركز دراسات الوحدة  -30

 .3110العربية، بيروت، 
 .3993، داكار، 3محمد بمبا انجاي، أضواء عمى السنغال، ط -39
اإلقميمي: دراسة في إشكالية اليوية  محمد سعيد بن احمدوا، موريتانيا بين االنتماء العربي والتوجو -37

 . 3112، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 3992-3991السياسية 
محمد عاشور ميدي، الحدود السياسية وواقع الدولة في إفريقيا، مركز دراسات المستقبل اإلفريقي،  -38

 .3999القاىرة، 
، أكاديمية 3تيا وتطورىا ومشكالتيا، طمحمد محمود السرياني، الحدود الدولية في الوطن العربي نشأ -39

 .3113نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، 
 .3990محمود شاكر، موريتانيا: مواطن الشعوب اإلسالمية في إفريقيا، مكتبة دار الفتح، دمشق،  -31
مصطفى احمد أبو الخير، القانون الدولي لمنازعات الحدود: دراسة تطبيقية عمى الحدود العربية  -33

 .3131، إترك لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، 3سالمية، طواإل
 . 3989آب، القاىرة،  9ممحق الشعب، أضواء عمى النزاع بين موريتانيا والسنغال،  -33
نازلي معوض احمد، التعريب والقومية العربية في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  -32

 .3989بيروت، 
األقميات واالستقرار السياسي في الوطن العربي، مركز البحوث والدراسات  نيفين عبد المنعم مسعد، -34

 . 3988السياسية، جامعة القاىرة، القاىرة، 
 خاؿسًا: اؾتقارقر :

األمة في عام، تقرير حولي عن الشؤون السياسية واالقتصادية اإلسالمية، مركز الدراسات  -3
 .3992الحضرية، القاىرة، 

، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألىرام، القاىرة، 3989العربي لسنة التقرير االستراتيجي  -3
3991. 

 .3992، منشورات منظمة العفو الدولية، لندن، 3992تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  -2
 داددًا: اؾردائل اجلاؿعية :

رة(، معيد البحوث أحمد ولد سيدي، تحميل الخطاب السياسي الموريتاني، رسالة ماجستير )غير منشو  -3
 .3998والدراسات العربية، القاىرة، 

حمد ناصر الحريشي، المنازعات العربية وأساليب حميا، رسالة ماجستير )غير منشورة(، معيد  -3
 .3994البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 

دارة األزمات، رسالة ماجستير )غير من -2 شورة(، معيد حميد ولد احمد طالب، الدبموماسية الموريتانية وا 
 البحوث والدراسات العربية، القاىرة.

، رسالة ماجستير )غير 3991-3981سعيد حمد سعيد الحساني، العالقات العربية اإلفريقية  -4
 .3990منشورة(، معيد البحوث والدراسات اإلفريقية، القاىرة، 
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رسالة ماجستير  ىندي محمد عبد المولى، أىداف الدبموماسية العربية من منظور األمن والتنمية، -0
 .3991)غير منشورة(، معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 

 دابعًا: اؾدرادات واؾبحوث: 

، نيسان، 333أحمد الرشيدي، حول التسوية السممية لمنازعات الحدود، مجمة السياسة الدولية، عدد  -3
 . 3992القاىرة، 

، أيار، باريس، 201جمة كل العرب، عدد أحمد منير، اشتباكات دموية بين البيضان والسودان، م -3
3989. 

، مجمة السياسة الدولية، عدد 3991بطرس بطرس غالي، حصاد الدبموماسية المصرية في عام  -2
 .3993، كانون الثاني، القاىرة، 312

، 99، مجمة السياسة الدولية، عدد 3989غالي، مسيرة الدبموماسية المصرية في عام  بطرس بطرس -4
 .3991كانون الثاني، القاىرة، 

سعد ناجي جواد وعبد السالم إبراىيم بغدادي، األمن القومي العربي ودول الجوار اإلفريقي، مركز  -0
 .3999، أبو ظبي، 23 اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، دراسات استراتيجية، عدد

، 082السالمي الحسني، بين موريتانيا والسنغال: شبح الحرب أطمقو الرعاة، مجمة الدستور، عدد  -9
 .3989أيار، لندن، 
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