التطبيع اإلسرائيلي املوريتاين واجتاهاته املتستببلية
د .إهلام جرب مشايل
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مبدمة:
ما زالت اإلدارة األمريكية تعلن بني الفينة واألخرى عن صعود دول عربية إىل قطار التطبيع
الذي أعلنت عنه يف آب /أغسطس  ،0202وذلك حىت يف األايم األخرية على رحيلها ،وتسلم
اإلدارة اجلديدة بقيادة الرئيس جون ابيدن  John Bidenملقاليد احلكم يف  .0201/1/02مل يكد
كانون األول /ديسمرب خيلو يوم دون أن يكون للرئيس دوانلد ترامب  Donald Trumpتغريدة
عن احتمالية توقيع اتفاقات تطبيع جديدة على غرار اتفاق أبراهام  Abraham Accordsمع
اإلمارات ،ومن مث البحرين ،وكذلك السودان .ولن يكون إعادة تطبيع العالقات مع اململكة املغربية
االتفاق األخري ،مع حالة السقو العر ي املدوي أمام اإلدارة األمريكية ال ي اتسمت دإدارة اوخو
والتهديد ،واملقايضة االقتصادية ،واالبتزاز السياسي ،فهل ستكون الدولة املقبلة تونس ،أو سلطنة
عُمان ،أم ستكون دولة موريتانيا! ،هذه الورقة العلمية تسلط الضوء على مؤشرات التطبيع بني
دولة موريتانيا و"إسرائيل".
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ابحثة يف الدراسات الفلسطينية ،ومتخصصة يف اتريخ احلركة الصهيونية .حاصلة على درجة دكتوراه يف التاريخ
احلديث واملعاصر من جامعة عني مشس.
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قد يعتقد الكثريون أن موريتانيا كانت يف مؤخرة املشهد األساسي وحركة الالعبني الرئيسيني فيما
يتعلق بردود فعل الصراع العر ي  -اإلسرائيلي ،لكن احلقيقة أهنا كانت يف قلب املنطقة ،وشكلت بؤرة
االستهدا اإلسرائيلي بصورة خمططة منذ السنوات األوىل إلقامتها ،ووضعتها على قائمة أولوايت
أجندهتا السياسية؛ متهيداً الخرتاق القارة اإلفريقية ،وبثت أجهزهتا وشركاهتا ذات اجلنسيات
املتعددة فيها ،حيث متتعت موريتانيا مبوقع
اسرتاتيجي ابلنسبة لدول املغرب العر ي،
من الناحية السياسية واإلقليمية ،خصوصاً
مع امتالكها ملوان مهمة ،تسهل هجرة
اليهود إىل فلسطني ،وثروات طبيعية ،ذات
أمهية ابلغة لالقتصاد اإلسرائيلي.
أوالً :األهداف العامة اإلسرائيلية من التطبيع:
 .1تثبيت وجود "إسرائيل" ،وأتمينه دولياً :كدولة ذات سيادة على
عرب عنه
أرض فلسطني ،يف حميطها العر ي ،واإلقليمي ،وهو ما َ
ديفيد بن جوريون " 2:David Ben-Gurionإن رغبتنا الوحيدة
هي خلق الظرو الدولية ال ي ستقوي من أمننا القومي" 3.وما
زالت "إسرائيل" تدرك أنه بعد  72عاماً على وجودها ،أهنا دولة
مؤقتة وطارئة ،وحتاول إطالة أمد وجودها غري الطبيعي ،وغري

ديفيد بن جوريون

القائم على أي حق من احلقوق التارخيية ،أو القانونية؛ فلذلك

 2ديفيد بن جوريون ( ،)1973-1886زعيم صهيوين ولد يف بولندا ،وأصبح أول رئيس وزراء لـ"إسرائيل" سنة .1948

 3إبراهيم العابد ،سياسة إسرائيل اخلارجية ،أهدافها ووسائلها وأدواهتا (بريوت :مركز األحباث  -منظمة التحرير
الفلسطينية ،)1968 ،ص .11-10
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تسعى إلجياد مناخ عر ي ،وإقليمي ،ودويل يقبل وجودها من خالل التشبيك والتطبيع،
واالعرتا

هبا كأمر واقع ،وابلتايل اعتبارها جزءاً من منظومة اجملتمع الدويل ،كدولة طبيعية يف

املنطقة.
 .2ضمان أمن "إسرائيل" :الذي لن يتحقق يف ظل املواقف املعادية من الدول العربية ،ولتدارك
هذا اوخطر جيب إهناء مصطلح النزاع العر ي – اإلسرائيلي ،وحتقيق أمنها عرب اخرتاق دول عربية
ذات شأن ،وإقامة عالقات معها تؤمن وجودها ،ابملقابل تقدم "إسرائيل" هلا الدعم عرب
الوالايت املتحدة ،واإلبقاء على أنظمتها االستبدادية .ويقول بن جوريون" :إن األسلوب اخآخر
لضمان أمن "إسرائيل" ،يكون عن طريق إقامة عالقات صداقة مع مجيع الدول وخاصة دول
آسيا وإفريقيا" 4،وأمن "إسرائيل" هنا ابملفهوم اإلسرائيلي يعين التفوق العسكري واالقتصادي
على الدول العربية ،ابلديبلوماسية السياسية ،والسبيل لتحقيق ذلك إقامة عالقات صداقة معها
تشكل فيها "إسرائيل" رأس احلربة.
 .3حتويل القضية الفلسطينية جوهر الصراع إىل شان إسرائيلي داخلي؛ تتفاوض حوله "إسرائيل"
مع قلة فلسطينية ،والوصول إىل حل ال خيرج عن إطار احلكم الذايت ،وهو ما تعمل عليه
"إسرائيل" من خالل تطبيق الرؤية األمريكية "صفقة القرن".
 .4امتداد النفوذ االقتصادي والسياسي اإلسرائيلي يف املنطقة" :إسرائيل" ال تقبل من التطبيع أن
يعطيها األمن وينهي حالة احلرب ،بل تريد نفوذاً حقيقياً يعطيها دور الرايدة واحملورية لتصبح
دولة االستقطاب األوىل يف املنطقة 5،وفعلياً استطاعت "إسرائيل" الوصول إىل هذا اهلد منذ
سنوات التسعينيات.

 4عواطف عبد الرمحن ،إسرائيل وإفريبيا ( 1973-1948بريوت :مركز األحباث  -منظمة التحرير الفلسطينية ،)1974 ،ص .28
 5عصام عبد العزيز ،التطبيع أهدافه ،انعكاساته ،إمكانية استمراره يف األهدا الصهيونية من التطبيع ( ،)4-1جملة
فلتسطني املتسلمة ،العدد  ،1995 ،1ص .47
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 .5متطلبات العوملة وشرو االنضمام إىل املعاهدات الدولية؛ وضرورة دمج االقتصادايت احمللية
والوطنية واإلقليمية يف شبكة عاملية ،وضعف مكانة الدولة املركزية لصاحل ما هو غري حكومي،
الذي ألقى بظالله على الدول العربية ،ال ي وجدت نفسها منخرطة يف تفاصيله وخمرجاته،
وأصبح التطبيع مع "إسرائيل" جزءاً من التمويل األجنيب والقروض املمنوحة ،مما مسح لـ"إسرائيل"
استغالل هذه الثغرة واالندماج يف األسواق العاملية والعربية بشكل مباشر وغري مباشر 6،فقد
كان من شرو االنضمام ملنظمة التجارة العاملية ،حترير األسواق ،وفتحتها أمام املنتجات
العاملية ،عرب اتفاقية الكويز 7،مما ساعدها على تطبيع عالقاهتا يف اجملال االقتصادي مع العديد
من الدول العربية ،وضمان سيطرهتا االقتصادية النوعية ،وفق الشرو األمريكية للدول العربية.

 6إهلام مشايل ،التطبيع االقتصادي بني اململكة األردنية اهلامشية و"إسرائيل"  ،2018-1994جملة البحوث التارخيية،
جامعة مسيلة ،اجلزائر ،2019 ،ص .7
 7اتفاقية الكويز أو املنطقة الصناعية املؤهلة؛ هي اتفاقية جتارية وقعت يف  1997/11/16بني مصر واألردن و"إسرائيل"
والوالايت املتحدة ،مسح من خالهلا ملصر واألردن بتصدير منتجاهتم إىل الوالايت املتحدة األمريكية معفاة من
اجلمارك ،طاملا استخدمت مواد خام "إسرائيلية" املنشأ ،شر إسهام الدول املقام هبا املناطق الصناعية املؤهلة
بنسبة  %35من القيمة املضافة للسلعة املصدرة على أن توزع تلك النسبة بني الدول و"إسرائيل" .انظر :حممد
العضيمي ،الكويز وأخواهتا ،املؤمتر اخلامس والعشرون لالقتصاديني الزراعيني (القاهرة :جامعة عني مشس،

 ،)2017ص .229
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ونرى من خالل ذلك ،أن اسرتاتيجية التطبيع اإلسرائيلية ،مرت بعدة مراحل وفق الظرو
السياسية ،عكست العالقة التطبيعية والظرو السياسية والتارخيية ،ال ي مرت هبا املنطقة العربية
يف أعقاب إقامة "إسرائيل" سنة  ،1948حيث اتسمت أغلب تلك العالقات ابلسرية ،وكانت
مبثابة مرحلة انتقالية تبدلت بشكل جوهري يف أعقاب اتفاقات التسوية العربية  -اإلسرائيلية.
اثنياً :أهداف النظام التسياسي املوريتاين من التطبيع:
أسهمت البنية الفرانكفونية للنظام املوريتاين يف دفعها حنو التطبيع على اعتبار أهنم أقرب إىل
احملور املغر ي  -اإلسرائيلي منه إىل حمور العامل العر ي واإلسالمي ،ورغبة النخبة احلاكمة املوريتانية
التطبيع مع "إسرائيل" ،األمر الذي مثَل بداية تصدع للعالقات الفرنسية املوريتانية ،خصوصاً بعد
تزايد املطالبات الفرنسية ملوريتانيا بتحسني وضع حقوق اإلنسان وإطالق التعددية السياسية،
وخشية من ضعف عالقاهتا بفرنسا ،نسجت موريتانيا عالقاهتا مع "إسرائيل" ،لتأمني احلصول
على مساعدات الوالايت املتحدة األمريكية بدالً من الفرنسية 8.وهناك مجلة من الدوافع على
املستويني الداخلي واوخارجي ،حفزت النظام السياسي املوريتاين على التطبيع ،وأمهها:
 .1شعور النظام املوريتاين أنه مهدد من اجلزائر واملغرب ،فاألوىل حتدها موريتانيا من الشمال
الشرقي ،والثانية من الشمال الغر ي؛ واجلزائر يف عهد هواري بومدين سبق هلا وأن أطاحت
بنظام خمتار ولد داده يف نواكشو ؛
بسبب وقوفه إىل جانب املغرب يف
قضية الصحراء الغربية ،مث إن املغرب
رفضت قيام كيان موريتاين ،وعدَهتا
كيان خمتلق ،ومتثل امتداداً ألراضيها.

 8حيىي أبو زكراي ،ملاذا اختارت موريتانيا التطبيع ،جملة البيان ،العدد  ،182ص .97-96
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 .2يعد العامل العسكري عامالً مهماً يف سياسة موريتانيا اوخارجية يف املراحل األوىل من
االستقالل ،وذلك ابلبحث عن الدعم العسكري ،وإبرام اتفاقيات تعاون عسكري ،ومواجهة
املشاكل احلدودية مع جارهتا مايل ،وكذلك حرب الصحراء األوىل سنة  ،1796ومنذ االنقالب
العسكري سنة  1791الذي جعل كل شيء حتت سيطرة اجليش.
 .3عدم اعرتا

9

مجال عبد الناصر ابستقالل موريتانيا سنة  ،1960األمر الذي جعل النظام

املوريتاين ينأى بنفسه عن فكرة القومية العربية ال ي قادها عبد الناصر.
 .4مشاركة "إسرائيل" يف بعض أنشطة
حلف مشال األطلسي (الناتو)

North

Atlantic Treaty Organization

) (NATOيف إطار التعاون مع احلوار
املتوسطي حللف الناتو ،جعل دول
املغرب العر ي تتجه للتعاون معها؛ ألهنا عدته اإلطار املناسب لضمان استقرارها ومحايتها من
أي هزات أمنية ،وكذلك احلصول على استثمارات اقتصادية إسرائيلية 10،ورغبة الوالايت
املتحدة دمج "إسرائيل" يف بعض مشاريع حلف األطلسي بغرض تطبيع عالقاهتا العسكرية مع
البلدان العربية ذات العالقة ،كاألردن ،ومصر.
 .5رأى النظام املوريتاين أن العالقات التطبيعية مع "إسرائيل" ،أجنع السبل لتطوير "السالم" الدائم
يف املنطقة العربية ،فقد رأى رشيد بن صاحل وزير اإلعالم السابق أن "اهلد إقناع اإلسرائيليني
بعملية السالم ،ومنع االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسطينيني".

9

11

Mohamed M. Ali Abu Khadra and Mohamed Mohamed Husein Mustafa, “Israeli – Mauritanian
Relations from 1999 to 2008,” Asian Social Science, Canadian Center of Science and Education,
vol. 13, 2017, p. 90.

 10حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلسرائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة املتستببل العريب،
مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  ،379أيلول /سبتمرب  2010ص .55
11

Mohamed M. Ali Abu Khadra and Mohamed Mohamed Husein Mustafa, “Israeli – Mauritanian
Relations from 1999 to 2008,” p. 97.
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 .6حتسني العالقات مع الوالايت املتحدة األمريكية ،واملدخل هلا التطبيع مع "إسرائيل" ،وارتبط
ذلك خبشية موريتانيا من العقوابت ال ي تطالب هبا منظمات حقوقية موريتانية؛ بسبب سياسة
التعذيب واالعتقاالت من احلكومة املوريتانية ،ابإلضافة إىل التمييز العنصري ضد بعض
األقليات داخل موريتانيا ،األمر الذي تعارض مع إمكانية حصوهلا على منح وقروض مالية من
الوالايت املتحدة.

12

ختتلف السياسة اوخارجية من دولة إىل أخرى ،وتعكس تلك السياسة توجهات الدولة ال ي
متليها التجربة التارخيية والظرو االسرتاتيجية ،ال ي متيزها الدولة يف السياسة الدولية املتجذرة عرب
تقاليد وطموحات اجملتمعات ،وهذا ما جيعل السياسة اوخارجية لدولة موريتانيا ذات خصوصية
متيزها عن غريها عن ابقي دول العامل ،فهي دولة ضعيفة تقع يف أقصى املغرب العر ي على ساحل
احمليط األطلسي ،وأضعف حلقة أمنية بني دول املغرب العر ي ،واملنطقة اجلغرافية صحراوية قليلة
السكان ،ويصعب السيطرة عليها .وهكذا ،فإن هذه اوخصوصية جعلت من موريتانيا بؤرة
للمشاحنات ،واهتمام العديد من القوى الدولية ،ابإلضافة إىل وجود سياق سياسي داخلي يتسم
بعدم االستقرار وعدم التجانس االجتماعي ،مما جعل السياسة اوخارجية املوريتانية تواجه حتدايً
فيما يتعلق بتأثري الداخل واملتغريات اوخارجية.

13

اثلثاً :دوافع "إسرائيل":
ختتلف دوافع "إسرائيل" للتطبيع مع موريتانيا عن بقية دول املغرب العر ي ،ولكنها حتتكم
جملموعة من احملددات ،وتلك احملددات بعضها معلن ،واخآخر غري معلن ،حيث مرت تلك العالقة

 12خالد شعبان ،العالقات اإلسرائيلية – املوريتانية ،الدائرة اإلسرائيلية ،مركز التخطيط الفلسطيين ،مذكرة عدد ،234
 ،2000ص .12
Mohamed M. Ali Abu Khadra and Mohamed Mohamed Husein Mustafa, “Israeli – Mauritanian Relations 13
from 1999 to 2008,” p. 90.
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حبالة من املد واجلزر ،فاستغلت "إسرائيل" خالهلا وتر التناقضات واوخالفات البينية العربية؛
الستمالة طر ضد اخآخر ،كما حدث مع موريتانيا بعد عزهلا عربياً نتيجة موقفها الداعم لصدام
حسني إابن حرب اوخليج الثانية سنة 1991م.

14

هناك عوامل عديدة دفعت "إسرائيل" لتطبيع عالقاهتا مع موريتانيا ،أمهها:
 .1إدراك "إسرائيل" أمهية موقع موريتانيا االسرتاتيجي؛ فهي تطل غرابً على احمليط األطلسي ،وجنوابً على
دول إفريقية كالسنغال ،ومايل ،وطول ساحلها الذي وصل  652كم ،ابإلضافة للسيطرة على الثروات
املعدنية اهلائلة من حناس وملح وحديد ،كمدينة شنقيط املوريتانية على سبيل املثال ال ي متتلك احلديد،
املنتشر على شكل سالسل جبلية ،واحتوائها على نسبة  97.52من أكسيد احلديد ،النسبة األعلى يف
العامل؛ 15هذا ابإلضافة إىل الثروة السمكية ال ي تعد أحد ركائز النشا االقتصادي ملوريتانيا ،األمر الذي
سعت معه "إسرائيل" لتأمني استثمارات هلا هناك ،وهو أكثر ما أاثر األطماع اإلسرائيلية إلقامة عالقات
مع النظام املوريتاين ،وتعزيز نفوذها يف املنطقة بذريعة تطوير املشاريع االقتصادية.
 .2يعتقد اإلسرائيليون أن موريتانيا تشكل نقطة انطالق حنو القارة اإلفريقية؛ ألن لديها مساحة واسعة؛
وألنه يسيطر عليها نظام حكومي ضعيف نسبياً ،وقد م َهد ذلك الطريق جلعل موريتانيا نقطة انطالق
لإلسرائيليني جتاه القارة اإلفريقية ،بدالً من أن تكون مركز التنوير الثقايف العر ي اإلسالمي.
 .3السعي اإلسرائيلي املدعوم من الوالايت املتحدة لتأسيس رؤية أمنية مشرتكة ونظام أمين؛ الستقرار دول
البحر املتوسط (يف غربه وجنوبه) الستيعاهبا كدولة جماورة؛ لتصبح جزءاً من نظام األمن املتوسطي.
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 14مأمون سويدان" ،عالقات "إسرائيل" مع العامل العر ي "،يف عاطف أبو سيف ،عالقات إسرائيل الدولية ،التسياقات
واألدوات االخرتاقات واالخفاقات (رام هللا :مركز مدار للدراسات اإلسرائيلية ،)2014 ،ص 214؛ و
Stéphanie Pézard, Anne-Kathrin Glatz, Arms in and around Mauritania: National and
Regional Security Implications (Geneva: Small Arms Survey, Graduate Institute of
International and Development Studies, 2010), p. 11.

 15حيىي أبو زكراي ،ملاذا اختارت موريتانيا التطبيع ،جملة البيان ،العدد  ،182ص .97
Mohamed M. Ali Abu Khadra and Mohamed Mohamed Husein Mustafa, “Israeli – Mauritanian Relations 16
from 1999 to 2008,” p. 94.
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 .4توطيد العالقات مع بقية دول إفريقيا؛ يعين استمرار سيل هجرة يهود الدول العربية إىل فلسطني واالتصال
هبم ،وتعبئتهم وخدمة االسرتاتيجية اإلسرائيلية ،حتت إطار جتميع الشتات اليهودي ،فعليهم يعتمد الرتكيب
االقتصادي واالجتماعي ،وتدرك "إسرائيل" جيداً أن يهود إفريقيا يشكلون القاعدة املتوسطة يف اجملتمع
"اإلسرائيلي" 17،فاهلاجس الدميوجرايف ما يزال يشكل هاجساً لـ"إسرائيل" أقوى من احلروب العسكرية،
واهلجرة اليهودية تعين استمرار وجود "إسرائيل" وهي قضية غري قابلة للنقاش.
 .5تعميق االنقسام يف الصف العر ي ،وتسريع عملية التطبيع مبا يؤدي لعزل القضية الفلسطينية واالستفراد
ابلشعب الفلسطيين.

 17إبراهيم العابد ،سياسة إسرائيل اخلارجية ،أهدافها ووسائلها وأدواهتا ،ص .20
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7

رابعاً :بداية العالقات املوريتانية  -اإلسرائيلية:
رفضت موريتانيا االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية والفلسطينية احملتلة سنة  ،1967وعدَته
عدواانً على األمة العربية ،وقد مارست دورها يف حث الدول اإلفريقية على قطع عالقاهتا
بـ"إسرائيل" ،خالل سنوات السبعينيات ،ومنعت حامل جواز السفر االسرائيلي من دخول أرضيها،
ووضعت على جواز السفر املوريتاين "ممنوع من دخول إسرائيل وجنوب إفريقيا" ،وأقدمت على
قطع عالقاهتا مع الوالايت املتحدة خالل حرب تشرين األول /أكتوبر  ،1973احتجاجاً على
الدعم األمريكي لـ"إسرائيل".

18

أدى الغياب العر ي جتاه موريتانيا دوراً كبرياً يف حتول السياسة اوخارجية املوريتانية يف عهد ولد
طايع ،إلقامة عالقات مع "إسرائيل" ،خصوصاً بعد تدهور العالقة مع فرنسا ،إذ كانت الدول
العربية تعوضه مادايً يف كثري من األزمات ،ولكن قيام موريتانيا بتأييد غزو الكويت ومساندة العراق
سنة  ،1772أدى إىل تعليق الدول اوخليجية املساعدات العربية املقدمة ملوريتانيا 19،يف الوقت الذي
تبنت "إسرائيل" أوائل التسعينيات سياسة جديدة متثلت فيها أهدافها العملية واملباشرة للوصول
إىل عالقات طبيعية مع العامل العر ي ،وش َكلت نقطة َحتول مدفوعة مبجموعة من االعتبارات،
أمهها :صعود الوالايت املتحدة كقوة مهيمنة يف الشرق األوسط ،ورجحان ميزان القوى العسكري
إىل حد كبري لصاحل "إسرائيل" ،مما مكنها من االخنرا يف عملية التسوية.

 18حممد الغابد ،العالقات املوريتانيا اإلسرائيلية التاريخ واملآل ،موقع شبكة رصد ،2017/3/11 ،انظر:
https://bit.ly/2IKXI8n

 19سعد علي حسني وعلي سعيدي عبد الزهرة ،معوقات اإلصالح السياسي والدستوري يف موريتانيا ،اجمللة التسياسية
والدولية ،اجلامعة املستنصرية ،العراق ،كلية العلوم السياسية ،ص .130
12
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بدأت االتصاالت بني موريتانيا و "إسرائيل" يف هناية التسعينيات يف ظرو

اس تثنائية

للرئيس ولد الطايع ،الذي كان حماصراً من قبل القوى الغربية؛ بسبب االهتامات ابرتكاب
جمازر حبق الزنوج ،وتلويح الوالايت املتحدة األمريكية ابستخدام ورقة حقوق اإلنسان
ضده كورقة ضغط إلجباره على التطبيع  ،فيما يتعلق ابالهتامات املوجهة ل عدد من الضبا
ملشاركتهم يف قتل العش رات من العسكريني الزنوج وتعذيبهم دون سند قانوين 20.ولذلك
شهدت تلك الفرتة سلسلة اتصاالت بني موريتانيا
و "إسرائيل" على مستوى ٍ
عال  ،بوساطة إسبانية يف
نيويورك ومدريد وبرشلونة ،ويف ظرو

خاصة وسرية

بشكل اتم  21.ورأى مشعون برييز  Shimon Peresحتس ن
العالقات الفلسطينية  -اإلسرائيلية ،عرب توقيع اتفاق

مشعون برييز

التسوية سنة  ، 1993بداية االنطالقة حنو تطبيع العالقات العربية  -اإلسرائيلي ة بشكل
رمسي ،وتطوير العالقات القائمة إىل مستوى أعلى مما هو موجود مع كل من موريتانيا
والبحرين وقطر.

22

وجد الرئيس املوريتاين األسبق معاوية ولد الطايع ،يف
التطبيع فرصته للبقاء يف السلطة ،ف عقد أول اتص ال رمسي بني
وزيري اوخارجية املوريتاين حممد ولد الكحل ،واإلس رائيلي
مشعون برييز سنة  ، 1995برعاية وزير اوخارجية اإل سباين خاف يري
سوالان  Javier Solanaيف مدريد ،ومه د أبو بكرة ولد عثمان
رئيس مجعية الصداقة املوريتانية  -اإلسرائيلية ،لتوطيد تلك

معاوية ولد الطايع

 20املرجع نفسه ،ص .131
21

22

Mohamed M. Ali Abu Khadra and Mohamed Mohamed Husein Mustafa, “Israeli – Mauritanian
Relations from 1999 to 2008,” p. 90.
The UAE-Israel deal shows the Netanyahu Doctrine at work, The Jerusalem Post, 3/9/2020,
http://bit.ly/3oB9p1g
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11

العالقة ،معترباً أن الفلسطينيني أصحاب القضية قد عقدوا اتفاق التسوية ،فال داعي من استمرار مقاطعة
"إسرائيل".

23

كما جرى لقاء ٍ
اثن بني الوزير حممد سامل ولد الكحل مع انئب وزير اوخارجية يوسي بيلني

 Yossi Beilinيف عمان ،أسفر عن اتفاق رمسي لفتح مكاتب لرعاية مصاحل الطرفني يف نواكشو
وتل أبيب سنة  ،1995حبضور وزير اوخارجية األردين األسبق عبد الكرمي الكباري ي ،واستقبال
رئيس مكتب املصاحل اإلسرائيلية غابرييل أزوالي  Gabriel Azoulayيف نواكشو .

24

واصل مسار التطبيع خطواته ،ومت َكن السفري املوريتاين يف اململكة األردنية اهلامشية حممد ولد
األكحل ،ووزير اوخارجية الداه ولد عبد اجلليل ،من رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي ،وفتح
سفارتني بني البلدين يف  ،1999/10/28ومثل ذلك اعرتا رمسي بـ"إسرائيل" ،واستجابة للضغو
األمريكية ال ي مارستها وزيرة اوخارجية األمريكية السابقة مادلني أولربايت

Madeleine

 25،Albrightوذلك على هامش اجتماعات اجلمعية العامة ) General Assembly (GAلألمم
املتحدة بنيويورك؛ لتصبح موريتانيا اثلث دولة تقيم عالقات هبذا املستوى مع "إسرائيل" بعد مصر
واململكة األردنية اهلامشية 26،ووقع االتفاق وزيرا اوخارجية اإلسرائيلي ديفيد ليفي ،David Levy
واملوريتاين أمحد سيدي أمحد؛ إلقامة عالقات ديبلوماسية كاملة مع موريتانيا مبقر وزارة اوخارجية
األمريكية ،وقد س َخرت وزارة اوخارجية األمريكية كل جهودها للوصول هلذا االتفاق ،مبتابعة مدير
عام وزارة اوخارجية إيتان بنتسور  ،Eitan Bentsurومساعد وزيرة اوخارجية األمريكية لشؤون

 23خالد شعبان ،العالقات اإلسرائيلية – املوريتانية ،الدائرة اإلسرائيلية ،مركز التخطيط الفلسطيين ،مذكرة عدد ،234
 ،2000ص .7
 24فؤاد وليد ،التطبيع مع إسرائيل حلقة أساسية يف املخططات اإلمربايلية ابملنطقة ،موقع احلوار املتمدن،0226/1/5 ،
انظرhttps//bit.ly/3mgO1wM :؛ وانظر أيضاً:
25

Michael M. Laskier, Israel And The Maghreb At The Height of The Arar Israel, Middle East
Review of International Affairs, vol. 4, no. 2, June 2000, p. 106.
Alex Thurston, Mauritania.s Islamists, The Carnegie Papers, Carnegie Endowment Middle East
2012, p. 7.

 26حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلسرائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة املتستببل العريب ،ص .54
10
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الشرق األدىن مارتن أنديك  ،Martin Indykالذي عمل على تنشيط عملية التطبيع ال ي عدَهتا
اإلدارة األمريكية اهلد العملي لـ"عملية السالم" 27.وحاول عضو جلنة الشؤون اوخارجية املوريتاين
ولد موسى تبسيط األمر حول التطبيع قائالً" :فتحنا سفارة يف إسرائيل ،وفتحوا سفارة يف بالدان،
كما فعلت األردن ومصر".

28

وزير خارجية موريتانيا التسابق أمحد ولد سيد أمحد يصافح
نظريه اإلسرائيلي ديفيد ليفي حبضور وزيرة اخلارجية األمريكية
مادلني أولربايت يف واشنطن خالل توقيع اتفاق يبضي برفع
متستوى العالقات إىل درجة التسفراء سنة .1999
ِ
عني فريدي إيتان

Freddy Eitan

سفرياً لـ "إسرائيل"

بنواكشو  ،وأشارت أولربايت إىل "أ ن هذا االتفاق سيعود
بثمرات طيبة على الشعب املوريتاين" ،وسبق توقيع ا التفاق قيام
وزير اوخارجية املوريتاين العافية ولد حممد بزايرة لتل أ بيب يف
هناية تشرين األول /أكتوبر  .1998وبعد ذلك أبسبوعني مت تع يني
27

فريدي إيتان

بيان املتحدث ابسم وزارة اوخارجية اإلسرائيلية بشأن إقامة عالقات دبلوماسية كاملة بني إسرائيل وموريتانيا يف
 ،1777/12/09جملة الدراسات الفلتسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت ،اجمللد  ،11العدد  ،41ص .039

28

Mohamed M. Ali Abu Khadra .op. cit.p.94.
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13

العافية ولد حممد رئيساً للحكومة املوريتانية ،مما عُ َد مكافأة له على زايرته لـ"إسرائيل"،
وعرب عن سخطه يف مظاهرات عمت املدن املوريتانية.
وذلك ما رفضه الشعب املوريتاينَ ،

29

هذا االتفاق جعل موريتانيا تتجه أكثراً فأكثر حنو العزلة عن البيئة العربية ،فقد اختذت ليبيا
موقفاً مشدداً ،فج َمدت مساعداهتا االقتصادية وطردت العمال املوريتانيني ،واهتمت موريتانيا
العراق بدعم املظاهرات واملعارضة يف نواكشو سنة  ،1999فساءت العالقات بني الطرفني ،تبعها
قطع العالقات الديبلوماسية بينهما 30،كما خفضت موريتانيا متثيلها مع سورية ،اعتقاداً من الرئيس
املوريتاين أن العالقات الكاملة مع "إسرائيل" هي األفضل ،وأهنا قد تُوفِر له االستقرار يف حكمه
عرب اللو ي اليهودي  Lobbyيف الوالايت املتحدة األمريكية ،واحلصول على القروض والتربعات،
األمر الذي أسفر عن عزل موريتانيا عن العامل العر ي.

31

وضمن جهود تعزيز التطبيع ،زار موريتانيا وفد من الكنيست  Knessetسنة  ،2000برائسة
نعومي شازان  Naomi Chazanعن حزب العمل ،وضم الوفد كالً من مكسيم ليفي

Maxim

 Levyمن "كتلة إسرائيل" ،وجدعون عزرا  Gideon Ezraمن حزب الليكود  ،Likudوهاشم
حماميد من القائمة املوحدة للحزب العر ي 32،واستقبلهم الرئيس املوريتاين ولد الطايع ،لتعزيز التعاون
بني البلدين ،وكان من نتائجه أتسيس مجعية موريتانية – إسرائيلية؛ لدعم جهود "السالم" .وأدانت
احلركات السياسية والشعبية تلك الزايرة ،ولكن موريتانيا رفضت قطع عالقاهتا مع "إسرائيل" ،يف
الوقت الذي قامت به عدة دول بقطع عالقاهتا مع "إسرائيل" يف ظل قيام أريل شارون

Ariel

 Sharonبتدنيس املسجد األقصى سنة  .2000بل إن وزير اوخارجية املوريتاين اجتمع مع شارون
 29حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلسرائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة املتستببل العريب ،ص .58
 30سعد علي حسني وعلي سعيدي عبد الزهرة ،معوقات اإلصالح السياسي والدستوري يف موريتانيا ،اجمللة التسياسية
والدولية ،اجلامعة املستنصرية ،العراق ،كلية العلوم السياسية ،ص .130
 31تزايد التوترات يف العالقات بني إيران وموريتانيا ،موقع مركز القدس ،0211/6/32 ،انظر:
( http://bit.ly/2LD1jXBابللغة العربية)
32

Mohamed M. Ali Abu Khadra and Mohamed Mohamed Husein Mustafa, “Israeli – Mauritanian
Relations from 1999 to 2008,” p. 95.
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سنة 2001؛ 33وأقام السفري اإلسرائيلي أرييل كرم

Kerem

 ،Arielمراسم "عيد االستقالل

اإلسرائيلي" حبضور عدد من املسؤولني املوريتانيني ،وتناست موريتانيا أن هذا اليوم ميثل ذكرى للنكبة
الفلسطينية سنة  ،1741ال ي ما زالت ماثلة للعيان حىت اليوم ،مع استمرار املمارسات واالعتداءات
اإلسرائيلية؛ مما يدلل على متانة العالقات بني البلدين ،يف الوقت الذي كانت ِ
تنفذ فيه "إسرائيل"
هجمتها على الفلسطينيني يف القدس ،والضفة الغربية ،وقطاع غزة.
تعززت العالقات بني الطرفني بقوة من خالل املتغريات ال ي وقعت يف العامل واملنطقة العربية،
خصوصاً احلرب األمريكية على العراق ،ويف ضوء االسرتاتيجية األمريكية ال ي أخذت ترسم أسس
جديدة لـ"الشرق األوسط الكبري" ،فقد التقى مشعون برييز معاوية ولد الطايع على هامش قمة
األرض يف جوهانسبورغ سنة  .2002وبلغ التطبيع مداه ،حينما أقام السفري اإلسرائيلي يف
نواكشو  ،احتفاالً بيوم استقالل "إسرائيل" ،حبضور شخصيات
موريتانية يف  ،2003/5/15وحبضور السفري أيضاً ،اختتم مهرجان
الشباب املوريتاين الثالث 34.وشكلت زايرة سيلفان شالوم

Silvan

 Shalomإىل موريتانيا سنة  ،2005واستقباله من وزير اوخارجية حممد
فال ولد بالل ،نقطة حتول يف حجم العالقة بني البلدين 35،ولكن
أمام حالة السخط الشعيب من الزايرة قطع شالوم زايرته ،وغادر العاصمة
املوريتانية ،خشية من تفاقم األوضاع.

سيلفان شالوم

وقد أقر اجمللس العسكري املوريتاين الذي أ طاح بولد طايع سنة  ، 2005االلتزام جبميع
املعاهدات واالتفاقات السابقة مع "إ سرائيل"؛ 36أي أن الثمن الذي دفعه النظام اجلديد

 33مأمون سويدان" ،عالقات "إسرائيل" مع العامل العر ي "،ص .426
 34حممد الغابد ،العالقات املوريتانيا اإلسرائيلية التاريخ واملآل ،موقع شبكة رصد.2017/3/11 ،

 35حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلسرائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة املتستببل العريب ،ص .60
 36املرجع نفسه ،ص .60
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للحصول على اعرتا

دويل كان احلفاظ على تلك العالقة ،ابلرغم من املعارضة الشديدة

لنظام الطايع بسبب عالقته مع "إ سرائيل".
خامتساً :جماالت التطبيع املوريتاين:
تنوعت جماالت التطبيع املوريتاين ،وأخذت طابع التحالف أكثر منها تطبيع عالقات بني دول
متحاربة.
 .1التطبيع األمين :بعد تصدع العالقات الفرنسية ،وطرد الضبا الفرنسيني من موريتانيا ،وهبد
احلصول على دعم الوالايت املتحدة ،جلأت موريتانيا لتوطيد عالقاهتا األمنية مع "إسرائيل"،
وحصلت على الدعم اللوجس ي األمين ،واالستخبارايت من "إسرائيل" ،فوصل مئة خبري أمين إسرائيلي
إىل نواكشو  ،وشهد التعاون األمين واالستخبارايت ذروته عندما وقَعت موريتانيا على اتفاق أمين
موريتاين  -إسرائيلي ،لدفن نفاايت مفاعل دميوان  Dimonaالنووي سنة  ،1998مقابل مساعدات
مالية ،وحطت الطائرات اإلسرائيلية احململة
ابلنفاايت النووية يف مطار جتكجة؛ 37إال أن
احلكومة املوريتانية نفت ذلك ،وأدى ذلك
لسجن عدد من زعماء املعارضة 38،ومت
إحالة ملف النفاايت النووية إىل احملكمة
العليا يف بريطانيا.

39

 37مأمون سويدان" ،عالقات "إسرائيل" مع العامل العر ي "،ص .426
 38خالد شعبان ،العالقات اإلسرائيلية – املوريتانية ،الدائرة اإلسرائيلية ،مركز التخطيط الفلسطيين ،مذكرة عدد ،234
 ،2000ص .9
 39حممد الغابد ،العالقات املوريتانيا اإلسرائيلية التاريخ واملآل ،موقع شبكة رصد.2017/3/11 ،
16
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كما منحت موريتانيا تسهيالت لقطع البحرية اإلسرائيلية ،وذلك بعد زايرة قائد البحرية
االسرائيلية اجلنرال يديداي آيري  Yadidya Yaʼariقائد سالح البحرية املوريتانية سنة ،0224
مقابل تقدمي مساعدات سنوية وصلت إىل حنو  05مليون دوالر .كما كشف زئيف بومي
Boim

Ze'ev

مساعد وزير الدفاع اإلسرائيلي ،املسؤول عن جممع التصنيع العسكري ،وخصوصاً

الصواريخ البالستية طويلة املدى يف الصحراء املوريتانية؛ إصابة أهدا معينة بصواريخ إسرائيلية،
وإجراء التجارب على بعض املنظومات القتالية ال ي تتطلب مدايت بعيدة.

40

ونرى من خالل ما سبق ذكره ،أن هذا املستوى من التغلغل األمين اإلسرائيلي الذي وصل يف
القارة اإلفريقية شكل هتديداً صرحياً لألمن القومي العر ي ،وجعل "إسرائيل" تتحكم يف مفاصل
احلياة املوريتانية.
 .2التطبيع االقتصادي :يُعد تطوير العالقات االقتصادية املدخل القوي إلقامة عالقات ديبلوماسية
مع الدول اإلفريقية ال ي عانت الفقر ،والضعف االقتصادي ،وقد أدى اوخطاب اإلعالمي
والسياسي اإلسرائيلي دوره يف هذا اجملال ،لاللتفا على املقاطعة العربية ،ال ي شكلت سياسة
عربية اثبتة قبل الدخول يف معرتك التسوية السياسية ،استطاعت معه "إسرائيل" كسر حاجز
املقاطعة ،وبلغت قيمة الصادرات والواردات اإلسرائيلية املوريتانية حنو  334ألف دوالر ،خالل
الفرتة من .1964-1958

41

استغلت "إسرائيل" املؤمترات االقتصادية للشرق األوسط ومشال إفريقيا "مينا  "MENAللتغلغل
يف األسواق العربية لدعم اقتصادها ،واحملافظة على تفوقه ،فقد صرح السفري اإلسرائيلي يف
نواكشو شلومو آفيتال " Shlomo Avitalلكي تكون العالقات مهمة عليها أن نكون ذات

40

41

نقالً عن صحيفة العرب ،الناصرة  ،فلسطني :13/3/2005 ،نظرية خطاب ،التطبيع بني دول املغرب العر ي
وإسرائيل ،جملة الدراسات الفلتسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بريوت ،العدد  ،2005 ،2ص .7
عواطف عبد الرمحن ،إسرائيل وإفريبيا  ،1973-1948ص .64
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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حمتوى ،هلذا وقَعنا اتفاقات ضمن عالقاتنا املتبادلة ،وحنن نقوم ابلعمل على تقدمي املساعدة
للشعب املوريتاين خاصة يف جمال الزراعة والصحة".

42

وما زال التطبيع االقتصادي هدفاً إسرائيلياً اثبتاً يف اسرتاتيجيتها لـ"السالم" مع الدول العربية،
على كافة األصعدة ،واالنفتاح على األسواق العربية ،وحتقيق طموحاهتا يف املياه والطاقة بشكل
أساسي.
لقد وصف التطبيع اإلسرائيلي مع موريتانيا ابلتطبيع االحتكاري ،بتوقيع اتفاقية سنة ،2000
اوخاصة ابلبحث والتنقيب عن معدن الليثيوم  ،Lithiumالذي متتلكه موريتانيا االحتياطي
األول يف العامل ،واملستخدم يف العديد من الصناعات الزراعية والصناعات املتخصصة يف جماالت
االتصاالت .فقد أقامت "إسرائيل"

14

مركزاً؛ الستخراج معدن الليثيوم يف عدة مناطق

موريتانية ،بعد أن أثبتت التجارب العلمية فوائده من حيث اجلودة والتكاليف ،وحققت العديد
من الشركات اإلسرائيلية والعاملية مكاسب اقتصادية من ورائه ،وتولت رعاية ذلك شرك ي
بيليفون  Pelephoneوأورانج  Orangeاإلسرائيليتني لالتصاالت ،ابإلضافة للشركات الزراعية
اإلسرائيلية األخرى ،ال ي استفادت من هذا املعدن املهم.

43

وألجل ذلك فزعت "إسرائيل" من االنقالب العسكري سنة  ،2005الذي قام به العقيد ولد
فال السباعي ،الذي كان يشغل منصب مدير األمن الوطين سنة  ،1985وأطاح ابلرئيس ولد
 42حممد الغابد ،العالقات املوريتانيا اإلسرائيلية التاريخ واملآل ،موقع شبكة رصد.2017/3/11 ،
 43مأمون سويدان" ،عالقات "إسرائيل" مع العامل العر ي "،ص .427
11
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طايع يف أثناء زايرته للمملكة العربية السعودية للتعزية بوفاة امللك فهد بن عبد العزيز 44،فطالبت
عرب عنه إيهود أوملرت  Ehud Olmertأبن "إسرائيل"
حبماية استثماراهتا ومصانعها ،وذلك ما َ
ستحمي استثماراهتا ابلقوة ،متعهداً أبهنا ستظل املتحكم األول يف البحث والتنقيب عن مادة
الليثيوم ،واملصدر األول هلا يف العامل 45.أظهر هذا التصريح أن "إسرائيل" ال يهمها من حيكم
موريتانيا أو استقرار أوضاعها ،بقدر ما يهمها مصاحلها االستثمارية واحتكارها لالقتصاد
املوريتاين.
كما قدمت "إسرائيل" خرباهتا لتطوير زراعة النخيل املوريتانية ،وعقدت امللتقى الدويل للنخيل
يف مدينة إطار املوريتانية سنة  ،1992وقد م ِول مشروع حلماية النخيل حتت غطاء برانمج
مكافحة التصحر ،وتضمن املشروع زراعة النخيل يف القصر الرائسي املوريتاين أيضاً ،وتعاونت
مع رجال أعمال موريتانية يف مشروع زراعة البطاطس بتكلفة  26مليون دوالر تقريباً.

46

وروجت "إسرائيل" لصناعاهتا التكنولوجية داخل موريتانيا كصناعة أجهزة "مودم "Modem
التابعة لشركة راد  ،RADواألدوية اإلسرائيلية ،وصناعة املالبس ،وللتحايل على املواطن
املوريتاين ،أدخلت السلع على أهنا منتجات لشركات فرنسية 47،مما دلل على الرفض الشعيب
للتعاطي مع املنتج اإلسرائيلي داخل السوق املوريتاين.
هكذا قامت "إسرائيل" جبهود حثيثة للسيطرة على االقتصاد املوريتاين ،وإخضاعه لتوجيهاهتا
وتصوراهتا.
 .3التطبيع الصحي :اختذت "اسرائيل" من سوء األوضاع الصحية مدخالً للتقرب من الشعب
املوريتاين ،فأرسلت وزارة اوخارجية اإلسرائيلية وفوداً طبية إسرائيلية ملوريتانيا عدة مرات ،ومنها
 44علي املهداوي وفاطمة لطفي اثبت ،التطورات السياسية يف موريتانيا  ،2005-2001وموقف الرئيس ولد الطايع منها،
جملة كلية الرتبية للعلوم اإلنتسانية ،جامعة اببل ،العراق ،اجمللد  ،36العدد  ،1آذار /مارس  ،2019ص .10
 45حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلسرائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة املتستببل العريب ،ص .62
 46جهان مصطفى ،التطبيع اتريخ من التنازالت اجملانية ،موقع اجملد األمين ،انظرhttps://almajd.ps/news205/ :
 47مسار العالقات املوريتانية اإلسرائيلية ،موقع اجلزيرة.نت ،0215/3/11 ،انظرhttps://bit.ly/3lJjwQa :
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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زايرة الوفد الطيب نواكشو يف 1999/7/11؛ إلجراء عمليات جراحية للعيون لنحو مئة مريض،
وضم الوفد الطيب إيريت روزمبالت  ،Irit Rosemplateآان روبنسون  Anna Robinsonوقام
الوفد بعالج ما يقارب من ألف شخص مصاب أبمراض العيون ،وطالب الرئيس املوريتاين من
الوفد الطيب اإلسرائيلي متديد الزايرة 48،إال أنه خالل الزايرة تعرضت روزمبالت لصفعة من
الطبيب املوريتاين الزايد ولد اوخطا  ،احتجاجاً على التطبيع ورفضاً للزايرة اإلسرائيلية.

49

وأسست "إسرائيل" سنة  ،2005مركزاً لعالج مرض السرطان يف نواكشو  ،ضم جتهيزات طبية
إسرائيلية ،وغر عمليات متطورة ،وأخرى للتدريبات املهنية ابلتعاون مع مراكز طبية يف
"إسرائيل" 50،وقد فرضت عليه حراسات أمنية مشددة ،ليشكل املركز أول مؤسسة إسرائيلية
على األراضي املوريتانية ،واستمرت "إسرائيل" مبتابعة العمل به حىت سنة  ،2009وانتقل العمل
ابملركز إىل اإلشرا اإليراين 51،أي مع وقف التطبيع املوريتاين مبوجب قرار مؤمتر الدوحة.
 .4التطبيع العلمي واإلعالمي :عقدت موريتانيا مؤمتراً علمياً بعنوان "اإلنسان واملاء والكربون"
جبامعة نواكشو سنة  ،1997مبشارك ثالثة إسرائيليني .وتعهد املشاركون ،بتقدمي دورات
للجامعة وبعض الوزارات يف عدة جماالت منها اللغة اإلجنليزية التخصصية ،وإدارة التعاونيات
الزراعية ،وتسيري املشاريع ،والتنمية اجلماعية ،وتكثيف اإلنتاج احليواين يف املناطق احلارة،
واستخدام أساليب الري احلديثة ،يف املعاهد واجلامعات اإلسرائيلية 52.ولكن ذلك قوبل بسخط
أكادميي وشعيب ،فلم يتقدم أحد لتلك املنح والدورات من الطلبة واملوظفني املوريتانيني .ووفرت

 48خالد شعبان ،العالقات اإلسرائيلية – املوريتانية ،الدائرة اإلسرائيلية ،مركز التخطيط الفلسطيين ،مذكرة عدد ،234
 ،2000ص .7
 49مسار العالقات املوريتانية اإلسرائيلية ،اجلزيرة.نت.0215/3/11 ،
 50تدشني املركز الطيب الذي تقيمه دولة إسرائيل ،موقع وزارة اوخارجية اإلسرائيلية ،0229/6/13 ،انظر:
https://bit.ly/2KiZ2jI

 51تزايد التوترات يف العالقات بني إيران وموريتانيا ،موقع مركز القدس.0211/6/32 ،
 52مأمون سويدان" ،عالقات "إسرائيل" مع العامل العر ي "،ص .426
02

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

دورات تدريبية للقطاع املصريف املوريتاين ،ورفض حماسبان موريتانيان قبول تلك املنح والسفر
إىل تل أبيب.

53

وقد مثلت تلك الدعوات والدورات حماولة جلذب الشعب املوريتاين لزايرة "إسرائيل" ،وتوطيد
العالقات معها على املستوى الشعيب للخروج من إطار التطبيع احلكومي الرمسي.
وطرأ حتول نوعي يف التطبيع املوريتاين حينما بث التلفزيون الرمسي املوريتاين حفل السفارة
اإلسرائيلية يف نواكشو مبناسبة مرور

53

عاماً على إقامة "إسرائيل" ،مبشاركة أعضاء من

احلكومة املوريتانية 54.ويف اإلطار ذاته ،قامت صحيفة موريتانية دإجراء حوار مع السفري
اإلسرائيلي بوعز بومسيث  Boaz Bosmithسنة  ،2004هتجم فيه على املقاومة الفلسطينية،
األمر الذي رفضه الشارع املوريتاين معربين عن استياءهم 55.لقد أثبتت مثل تلك اللقاءات
مدى الرفض الشعيب للتعاون اإلسرائيلي املوريتاين ،والتضامن الشعيب مع القضية الفلسطينية.
إضافة إىل ذلك ،اجته رجال أعمال إسرائيليون لشراء عقارات يف أماكن متعددة من املدن
املوريتانية ،خصوصاً يف هضبة عاقر السياحية إلقامة املشاريع االستثمارية ،وبناء فندق صباح،
ومصانع األلبان.

56

سادساً :جتميد العالقات:
عرب الشعب املوريتاين عن رفضه حملاوالت التطبيع مع "إسرائيل" ،وطالبت جمموعة من األحزاب
السياسة ،والقوى الشعبية الرئيس ولد الشيخ عبد هللا سنة  ،2008قطع العالقات مع "إسرائيل"،
وتعرضت السفارة اإلسرائيلية يف نواكشو هلجوم مسلح يف  ،2008/2/1احتجاجاً على استمرار
 53حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلسرائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة املتستببل العريب ،ص .63
 54هل أاتكم نبأ التطبيع املوريتاين؟ ،موقع صحيفة الدستور ،عمان ،0229/5/32 ،انظر:
https://bit.ly/2UDevwu

 55املرجع نفسه.
 56حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلسرائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة املتستببل العريب ،ص .63
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التطبيع واستغالل الثروات املوريتانية 57.مث جاء فوز حممد
ولد عبد العزيز يف االنتخاابت الرائسية لسنة  ،2009ليعزز
من شرعيته يف السلطة ،بعدم اإلشارة ألي عالقة مع
"إسرائيل" ضمن خطابه األول يف  ،2009/8/11حينما حث
على حتقيق "السالم" العادل يف منطقة الشرق األوسط 58.مث
ق َرر حممد ولد عبد العزيز جتميد العالقات الديبلوماسية مع
"إسرائيل" سنة  ،2009رفضاً على العدوان اإلسرائيلي على
قطاع غزة سنة  ، 2009واستدعاء سفريها من تل أبيب 59،يف

حممد ولد عبد العزيز

أثناء قمة غزة ال ي عقدت يف العاصمة القطرية الدوحة ،وهو ما مثَل استجابة ملطالب
األحزاب املعارضة والشعب املوريتاين وتضامنه مع الشعب الفلسطيين ،وامتصاصاً حلالة
الغضب والنقمة ،وخشية من حدوث تطورات سياسية وحتدايت داخلية وخارجية لل نظام
احلاكم ،الذي مل ِ
ميض على استالمه السلطة سوى أشهر ،ابإلضافة حملاولة إهناء عزلة
موريتانيا عن الدول العربية ،واحلصول على الدعم املايل العر ي واإلسالمي ،وذلك ظهر يف
خطاب الرئيس اللييب معمر القذايف بطلبه عرض مشروع قانون التكلفة االق تصادية لقطع
العالقات املوريتانية اإلسرائيلية ،لكسر احلصار الذي فرضته الدول األوروبية بعد االنقالب
العسكري .

57

58

60

JihadYoram Schweitzer, The Terrorism Threat against Israel fromal -Qaeda and Global,
Military and Strategic Affairs, vol. 2, no. 1, June 2010.

حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلس رائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة ا ملتستببل
العريب  ،ص  74؛ والتطبيع مع إ سرائيل ،هل موريتانيا اوخط؟ ،مركز القدس. 0202 / 5 / 19 ،

59

Carnegie Anouar Boukhars, Mauritania,s Precarious Stability And Islamist Undercurrnt ,
Endowment for International Peace, 2016, p. 17.

 60أمحد ولد أسلم ،موريتانيا موقف يف املزاد ،موقع شبكة فلسطني للحوار ،2009/2/10 ،انظر:
https://bit.ly/38OY0Wk
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وجاء قرار التجميد العتبارات موريتانية عديدة منها ،كإجراء وقائي من النظام السياسي ملعاجلة
أزمته الداخلية بعد االنقالب العسكري الذي وقع سنة  ،2008وما نتج عنه من حتدايت داخلية
وخارجية للنظام اجلديد 61.وسعياً للحصول على شرعيته ،خصوصاً وأن قرار جتميد العالقات مع
"إسرائيل" قوبل برتحاب من كافة القوى
السياسة واألحزاب املوريتانية احلكومية
واملعا ِرضة .إىل جانب حماولة لفك عزلة
موريتانيا على الصعيدين اإلقليمي والدويل،
بغية احلصول على الدعم املايل العر ي
واإلسالمي ،ابإلضافة إىل رغبة الشعب املوريتاين واألحزاب الوطنية دعم القضية الفلسطينية،
وابلتايل امتصاص الغضب الشعيب املتفاقم إزاء سياسة النظام السابق ،ومن مث تفكيك املعارضة
املوريتانية للمشاركة يف العملية السياسية املوريتانية.

62

ومن مث أعلنت الناها بنت محدي ولد مكناس وزيرة
اوخارجية املوريتانية عن قطع العالقات مع "إسرائيل"
بشكل هنائي يف  ، 2010/3/22حتت الضغط الشعيب
واملظاهرات املوريتانية ،ليتم إغالق السفارة وإنزال العلم
اإلسرائيلي 63،ومما جاء يف كلمتها "فليعلم العامل من هنا أن

الناها بنت محدي

موريتانيا قطعت العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل مرة واحدة بشكل هنائي" ،ورفض وزير اوخارجية
السابق أفيجدور ليربمان  ،Avigdor Liebermanاالهتامات اإلسرائيلية أبن قطع العالقات مع
موريتانيا قد جاء بسبب ترؤسه لوزارة اوخارجية ،ففي مقابلة مع صحيفة معاريف اإلسرائيلية "البيان
61

62

Alex Thurston, Mauritania.s Islamists, The Carnegie Papers, Carnegie Endowment MiddleEast
2012, p. 11.
Stéphanie Pézard, Anne-Kathrin Glatz, Arms in and around Mauritania: National and Regional
Security Implications, p. 12.

 63حممود صاحل الكروي ،العالقات املوريتانية اإلسرائيلية من التطبيع إىل التجميع إىل القطع ،جملة املتستببل العريب،
ص 74؛ والتطبيع مع إسرائيل ،هل موريتانيا اوخط؟ ،مركز القدس.0202/5/19 ،
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النهائي لقطع تلك العالقات صدر من نواكشو قبل أايم ،ولكنه ابلتأكيد مل يتخذ بسبيب".

64

وأكدت وزارة اوخارجية اإلسرائيلية أنه ال جديد يف اإلعالن املوريتاين ،فالعالقات شبه متوقفة منذ
عام ،ومل يكن هناك سفري إسرائيلي يف العاصمة نواكشو  ،وذلك بفعل التقارب املوريتاين
اإليراين 65،واملساعدات املالية ال ي وعد هبا انئب الرئيس اإليراين علي سعيدلو

Ali Saeedlu

خالل زايراته لنواكشو  66.استمرت احلكومة يف قطع عالقاهتا الرمسية ،خصوصاً بسبب الضغو
الشعبية ،واستخدمت لغة خمففة جتاه الدول ال ي طبعت مع "إسرائيل"؛ وكان مثة مؤشرات أهنا
تتعرض لضغو خليجية للسري ابجتاه التطبيع ،غري أن حساابهتا السياسية الداخلية مل متكنها،
حىت كتابة هذه الورقة ،من العودة لتطبيع العالقات .ولذلك فقد كشفت زايرة الرئيس املوريتاين
حممد ولد الشيخ الغزواين للمملكة العربية السعودية يف
 ، 2019/6/22دون تقدمي أي مساعدات مالية أو وعود
وعربت عن خال
ابالستثمارات ،الزايرة ابهتةَ ،
السعودية ،حيث كشف موقع أفريكا أنتليجانس
 ، Intelligenceأن السبب يف ذلك اوخال

عميق مع
Africa

ضغو حممد بن

سلمان إلعادة العالقات املوريتانية االسرائيلية ،وإهناء القطيعة،
والتواصل

املباشر

مع

بنيامني

نتنياهو

Benjamin

 ، Netanyahuاألمر الذي رفضه ولد الغزواين ،ألنه رأى أن

حممد ولد الشيخ
الغزاوي

 64وزير اوخارجية اإلسرائيلي :قطع العالقات الدبلوماسية مع موريتانيا مل يكن بسبيب ،موقع صحراء ميداي،0202/4/4 ،
انظرhttp://bit.ly/39yzhnR :
 65التطبيع مع إسرائيل ،هل موريتانيا اوخط؟ ،مركز القدس.0202/5/19 ،
 66تتزايد التوترات يف العالقات بني إيران وموريتانيا ،0211/6/3 ،انظر:
( https://gravitating67.rssing.com/chan-64030807/article818-live.htmlابللغة العربية)
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ذلك يتطلب سياسة ع ربية موحدة جتاه "إسرائيل" حسب
املبادرة العربية ،وتعرض الغزواين لـ"ابتزاز" سياسي من بن
سلمان ،حينما امتدح ال رئيس السابق حممد ولد بن العزيز يف
خمالفة مكشوفة للديبلوماسية السياسية املعهودة 67.ومما ال
شك فيه أن حممد بن سلمان أراد دفع الدول العربية حنو
التطبيع حىت قبل اإلعالن عن "صفقة القرن" ،وطاملا
استخدمت األداة املالية لدفع الدول العربية لتغيري مواقفها جتاه

حممد بن سلمان

قضية من القضااي ال ي تواجه الدول العربية ،إال أن األمر بدا صارخاً فيما يتعلق مبقايضة

التطبيع مع "إس رائيل"  ،ومثَل سقوطاً عربياً مدوايً ِ
يعربُ عن ما وصلت إليه احلالة العربية
يف اخآونة األخرية.
ر َحبت وزارة اوخارجية املوريتانية بـ"اتفاق

أبراهام" للتطبيع بني دولة اإلمارات
و"إسرائيل" يف  ،2020/8/13وأشادت
ابالتفاق 68،الذي ينم حسب وصفها عن
حكمة القيادة اإلماراتية "دولة اإلمارات
تتمتع ابلسيادة املطلقة واالستقالل التام يف إدارة عالقاهتا وتقييم املواقف ال ي تتخذها مبا يتفق مع
مصاحلها الوطنية ومصاحل العرب واملسلمني" 69،ومن مث التطبيع البحريين والسوداين ،واالتفاق بني
اململكة املغربية و"إسرائيل" خالل األايم األخرية من والية دوانلد ترامب ،الذي وقع يف .2020/12/10
وأظهرت املؤشرات اإلسرائيلية احتماالت صعود ٍ
كل من موريتانيا وسلطنة عُمان قطار التطبيع ،ألن
 67هل سعى بن سلمان لتوريط الرئيس املوريتاين يف مستنقع التطبيع ،موقع  TRTعر ي ،2020/5/21 ،انظر:
http://bit.ly/3mOmF0A
Ofir Winter and Yoel Guzansky, Islam in the Service of Peace: Religious Aspects of the 68
Institute for National Security Studies (INSS), Abraham Accord, 6/9/2020.
Mauritania supports 'good judgment' of UAE leadership on Israel accord, The Jerusalem Post, 69
16/8/2020, http://bit.ly/3bryoQQ
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هناك مباحثات إسرائيلية تتم لتطبيع تلك العالقات من أعلى مستوايت إسرائيلية 70.ودعا فريدي إيتان
السفري اإلسرائيلي السابق لدى موريتانيا يف  ،2020/8/16موريتانيا ملتابعة اوخطوة اإلماراتية وجتديد
العالقات مع "إسرائيل" ،ووجه دعوته لعقد املباحثات يف ابريس ،متهماً إيران أبهنا هي من خربت
ِ 71
العالقات املوريتانية  -اإلسرائيلية ،وحتاول االنتشار يف الدول اإلفريقية السنية.
سابعاً :املوقف من التطبيع:
أثَرت العالقات املوريتانية  -اإلسرائيلية على اإلصالحات السياسية والدستورية يف البالد،
وسادت حالة من عدم االستقرار السياسي ،وانتقد معظم اإلسالميني والدعاة اتفاق التطبيع ،مبن
فيهم بعض الداعمني للنظام ،يف فتوى حترم التطبيع ،وأدى ذلك النشقاق ابحلكومة ال ي مارست
القمع 72.وانتشرت موجة مستمرة من الغضب الشعيب متثلت يف املظاهرات رفع رايتها طالب
املعاهد واملؤسسات التعليمية ،وشكلت األحزاب السياسية املعارضة للعالقات مع "إسرائيل" جلنة
وطنية حملاربة "إسرائيل" .ويف سنة  ،0222أ ُِسس الراب الوطين ملقاومة التطبيع واالخرتاق الصهيوين،
وتوعية املواطنني مبخاطر التعامل التجاري مع العدو ،وقيادة محالت شعبية للتشهري ابلبضائع
اإلسرائيلية 73.ورفض الشعب املوريتاين تطبيع بعض الدول العربية لعالقاهتا مع الكيان اإلسرائيلي
بكافة صوره ،واحتجت املعارضة املوريتانية على الرتويج الذي مارسته اململكة العربية السعودية

70

Palestinian Authority official names five countries set to establish ties with Isra, The Jerusalem Post,
17/9/2020, http://bit.ly/2LGYtAg

 71التطبيع مع إسرائيل ،هل موريتانيا اوخط؟ ،مركز القدس ،0202/5/19 ،انظر( http://bit.ly/3qmN73B :ابللغة
العربية)
72

Anouar Boukhars, Mauritania,s Precarious Stability And Islamist Undercurrnt, Carnegie
Endowment for International Peace, 2016, p. 6.

 73سعد علي حسني وعلي سعيدي عبد الزهرة ،معوقات اإلصالح السياسي والدستوري يف موريتانيا ،اجمللة التسياسية
والدولية ،اجلامعة املستنصرية ،العراق ،كلية العلوم السياسية ،ص .130
06
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للتطبيع مع "إسرائيل" ،مبا يف ذلك تربيره من على منرب املسجد احلرام ،فقد اهتم حممد الشنقيطي
الشيخ حممد السديس ابستغالل منصة املسجد احلرام يف مكة.

74

اثمناً :سيناريوهات التطبيع:
ميكن وضع سيناريوهات ملستقبل العالقة املوريتانية  -اإلسرائيلية يف ضوء التحوالت ال ي شهدهتا
اإلدارة األمريكية اجلديدة.
 .1سيناريو الببول ابلتطبيع:
فرضية هذا السيناريو تنطلق على
أساس عمق التطبيع السابق بني الطرفني،
إذ تفوق العالقات املوريتانية – اإلسرائيلية
السابقة حدود التطبيع ،سواء كان ذلك على
املستوى الديبلوماسي الكامل ،أم التعاون
االقتصادي الشامل ،إىل جانب التنسيق األمين ،ووجود سفارة إسرائيلية مغلقة يف نواكشو  .وقد رأى
النظام املوريتاين أن ابتعاده اجلغرايف عن دائرة الصراع العر ي – اإلسرائيلي يشكل دافعاً إلقامة عالقات مع
"إسرائيل" .فالنظام املوريتاين أُرغم على قطع العالقات الديبلوماسية إرغاماً ،خالل قمة الدوحة سنة ،2009
74

Sermon suggests Saudi Arabia near normalizing ties with Israel, The Jerusalem Post, 6/9/2020,
http://bit.ly/2LE0nC1
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ومل يكن األمر مرضياً هلا ،وإمنا جاء لتلبية لضغو سياسية داخلية لنظام مل ِ
ميض على تسلمه احلكم سوى
أشهر قليلة ،إىل جانب وعود من الدول العربية دإعادة املساعدات االقتصادية لسابق عهدها ،شر قطع
العالقات مع "إسرائيل" ،كما طرح الزعيم اللييب السابق .ويستند هذا السيناريو أيضاً على دعوة السفري
اإلسرائيلي السابق يف موريتانيا إيتان إىل التطبيع ،وإعادة العالقات إىل طبيعتها يف أقرب فرصة ممكنة،
وإجراء مباحثات يف ابريس إلعادة نسج العالقة بني الطرفني ،وذلك بعد أايم من توقيع اتفاق أبراهام،
وتقدمي مغرايت سياسية واقتصادية من الوالايت املتحدة األمريكية للنظام ،وفقاً ملا جرى من ضغو
وإغراءات للسودان وللمملكة املغربية كذلك ،لذلك يفرتض هذا السيناريو أنه يصعب على النظام املوريتاين
الصمود أمام أدوات الضغط األمريكية خصوصاً يف ملف حقوق اإلنسان املوريتاين الذي ما زال مفتوحاً
حىت اخآن.
 .2سيناريو التطبيع اخلافت:
يستند سيناريو التطبيع اوخافت على خشية النظام السياسي احلايل من حدوث انقالب عسكري،
خصوصاً مع عدم استقرار النظام السياسي يف موريتانيا على مدار السنوات املاضية ،وتعدد االنقالابت
العسكرية بشكل متوايل ،وال ي وصل عددها حنو  15انقالابً عسكرايً ،ورفض الشارع املوريتاين للتطبيع،
لذلك قد تكون العالقة بني موريتانيا و"إسرائيل" متعثرة ومتذبذبة.
 .3سيناريو رفض التطبيع:
وهو سيناريو تراجعت قوته يف ظل تراجع دعم القضية الفلسطينية من األنظمة العربية ،فلم تعد القضية
الفلسطينية ،قضية مركزية لدى العديد منها؛ ومع رغبة إدارة الرئيس األمريكي ابيدن بتشجيع مسار التطبيع
العر ي ،وإن بوترية أقل من إدارة ترامب.
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ميكننا القول أبن تداعيات تطبيع بعض الدول العربية مع "إسرائيل" وتسارع وتريته ،يشكل الرافعة
األساسية لـ"إسرائيل" للمضي قدماً يف تعنتها ورفضها إلعطاء الفلسطينيني أي حقوق ،ويعمل
على زايدة التغول اإلسرائيلي يف األرض الفلسطينية ،وعربياً تكون "إسرائيل" دولة صديقة يف العامل
العر ي ،ويتبدل مفهوم العداء إىل صداقة وعالقات طبيعية ،وأن العدو الرئيسي لبعض األطرا
العربية هو "اإلسالم السياسي" أو إيران وليس "إسرائيل" ،لتستغل "إسرائيل" تلك التحوالت يف
صياغة مفاهيم جديدة لطبيعة الصراع يف الشرق األوسط ،ولتكون القضية الفلسطينية آخر
أولوايت تلك الدول.
ومن خالل ما سبق ميكن القول أيضاً ،أن الفرص مهيأ ة إلعادة نسج العالقات
املوريتانية  -اإلسرائيلية من جديد يف ظل اإلدارة األمريكية اجلديدة ،خصوصاً وأن هن اك
مسا ٍع إسرائيلية جدية إلعادة فتح السفارة اإلسرائيلية يف نواكشو ومزاولة عملها .غري
أن أي تطورات يف العمل املقاوم يف فلسطني ،مع تصعيد الفعاليات الشعبية املوريتانية
املعارضة للتطبيع ال ي أثبتت قوهتا ،ستقف حاجزاً أما م مسار التطبيع.
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