مصر وموريتانيا  ..عالقات متميزة وممتدة

 53عاماً هي عمر العالقات الرسمية التي جمعت
مصر وموريتانيا ،متيزت خاللها بالطابع اخلاص ،وهى
عالقات يتفق احملللون على أنها تشهد تطورات
ايجابية متالحقة فى كافة املناحى واألصعدة عبر
اجلسور العلمية واللغوية والتدريس في األزهر
الشريف واجلامعات املصرية التي تخرج فيها اآلالف
من الطالب املوريتانني .
ولعل الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس
املوريتاني محمد ولد عبد العزيز ملصر في الفترة من
 ،2-3/4/2016وهى األولي لرئيس موريتاني بعد  40عام
ملصر ،جتسد أهمية ومتانة تلك الروابط ،ومن شأنها
تعزيز وتطوير العالقات املتبادلة بني البلدين آلفاق
أرحب وأوسع.
ً
حكومة وشعباً علي تعميق
وحترص موريتانيا
العالقات مع مصر في جميع اجملاالت وتبادل الزيارات
بني مسئولى البلدين رغبة منهما لدعم هذه العالقات
وتطويرها ،خاصة وأن موريتانيا تكن ملصر كل االحترام
والتقدير باعتبارها قلب األمة العربية ومصدر قوتها،
فيما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة
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موريتانيا فعاليات القمة اإلفريقية املقبلة واملقرر
لها يومي  26-25يوليو . 2016
وقد شهدت زيارة الرئيس املوريتاني األخيرة
ملصر التوقيع على  6اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني
البلدين ،شهد مراسم توقيعها الرئيسان عبد الفتاح
السيسى ،ومحمد ولد عبد العزيز ،وهى:
 التوقيع علي مذكرة تفاهم للتعاون في مجالالصحة والدواء.
 التوقيع علي برتوكول للتعاون الثنائي في مجالالنفط واملعادن.
 التوقيع علي البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافيللفترة من .2019 -2016
 التوقيع علي التعاون في مجال الثروة احليوانية. التوقيع علي التعاون البحري بني مصر وموريتانيا. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال االسكانواملرافق واجملتمعات العمرانية.
كما حرص الرئيسان علي التأكيد علي
أهمية التعاون في مكافحة االرهاب وتضافر اجلهود
االقليمية والدولية ملواجهة التنظيمات االرهابية
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واحلد من انتشار الفكر املتطرف من ناحية أخرى أبدى
الرئيس املوريتاني حرص بالده على تعزيز عالقاتها مع
مصر في جميع اجملاالت ،مشيرًا إلى أهمية وضرورة
احلفاظ على دورية انعقاد أعمال اللجنة املشتركة
بني البلدين ،وهو ما رحب به الرئيس السيسي ،حيث
مت االتفاق على التحضير اجليد لتلك اللجنة بحيث
حتقق كل األهداف املرجوة منها.
كما عبر الرئيس املوريتانى عن ارتياحه الستعادة
مصر مكانتها ودورها الريادى باعتبارها ركيزة لألمن
واالستقرار بالوطن العربي ،مشيدا ً باخلطوات
التى تتخذها مصر لتحقيق نهضتها االقتصادية
واملشروعات الكبرى التى دشنتها ،ومن بينها مشروع
قناة السويس اجلديدة.
وتأكيداً على تقدير مصر للشقيقة موريتانيا ،قام
الرئيس عبد الفتاح السيسي مبنح الرئيس املوريتاني
محمد ولد عبد العزيز “قالدة النيل” التى تعد أرفع
وسام مصري ،تقديراً للعالقات الوطيدة واملتميزة
التي جتمع البلدين  ،فضالً عن املواقف املقدرة التي
اتخذها الرئيس املوريتاني ازاء مصر.
يُذكر أن العالقات املصرية املوريتانية تعود إلى
عام  1963عندما وضعت مصر حجر األساس في بناء
عالقاتهما علي الصعيد السياسي ،حيث قام أول
وفد رسمي موريتاني بزيارة مصر بدعوة من حكومتها
لتكون بذلك فاحتة وبداية العالقات بني البلدين .
وقد شهد عام  ،1964التوقيع علي العديد من
االتفاقيات املهمة بني البلدين كان من أهمها-:
 اتفاق تعاون ثقافي وفني ومهني ،وحرصت مصرعلى تدعيم عالقاتها الثقافية مبوريتانيا من خالل
إنشاء املركز الثقافي العربي املصري في موريتانيا عام
 ،19 64حيث أسهم هذا املركز بدور كبير وملموس
في ترسيخ الهوية العربية مبوريتانيا ،من خالل
تنظيم ندوات ثقافية ويرامج لدراسة اللغة العربية
لغير الناطقني بها،
وفي  1989لعبت مصر دوراً فعاالً في تسوية
الصراع الذي نشا بني موريتانيا والسنغال من خالل
توقيع اتفاقية سالم بني البلدين في عام . 1992
ويُقدر احملللون أن عام  2006شهد حالة من اإلزدهار
على صعيد العالقات االقتصادية بني البلدين ،خاصة
بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون االقتصادي والفني
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بني البلدين ،باإلضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم
للتعاون السياحي ،وأخري للتعاون مبجال التنمية
االدارية ،وتدشني برنامج تنفيذي لالتفاق الثقافي
والفني واملهني ،ومتثلت أهم الشراكات بني البلدين
في إنشاء اللجنة املصرية املوريتانية املشتركة
حيث مت التوقيع علي ست اتفاقيات في الدورة األولي
للجنة  8-12نوفمبر  ، 2006هذا باإلضافة إلي نشاط
الصندوق املصري للتعاون الفني مع إفريقيا “الوكالة
حالياً” والذى قام بإيفاد اخلبراء في مجاالت اجلراحة
العامة وغيرها من التخصصات للخدمة بثالث واليات
موريتانية .
وخالل الدورة الثانية ألعمال اللجنة العليا
املشتركة ،والتي عقدت في القاهرة  2008مت التأكيد
علي مواصلة التعاون في محاالت الصيد ،تربية
األحياء املائية ،تصنيع وتعليب وتسويق األسماك،
إنشاء خط مالحي بحري ،االستفادة من جتربة
مصر في االستزراع السمكي ،كما مت التوقيع في
 25نوفمبر  2008علي مشروع لتفعيل بعض بنود
بروتوكول التعاون الثنائي في ميدان الصيد البحري،
يهدف لتنفيذ بعض املشروعات املشتركة خالل
عامي  ،2009-2010هذا وتوجد شركات مصرية كبير
تعمل بالفعل في موريتانيا وخاصة في مجال رصف
الطرق في موريتانيا.
وتدليالً على خصوصية العالقات املتبادلة بني
البلدين ،أيدت موريتانيا العديد من الترشيحات
املصرية ،فقامت بدعم وتاييد  17ترشيحاً مصرياً
لشغل مقاعد ومناصب في منظمات دولية
وافريقية.
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن
استقبل أثناء تواجده بنيويورك على هامش مشاركة
سيادته فى فعاليات وأعمال الدورة  69للجمعية
العامة لالمم املتحدة الرئيس املوريتاني محمد ولد
عبد العزيز في سبتمبر  ،2015حيث أعرب الرئيس
املوريتاني عن رغبة بالده فى تعزيز عالقاتها مع مصر
في كافة اجملاالت ،كما قام الرئيس املوريتاني محمد
ولد عبد العزيز بزيارة مصر في  27مارس  ،2015حلضور
القمة العربية في دورتها الـ 26حيث استقبله
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في إطار اهتمام مصر
بتنمية العالقات التجارية واالقتصادية بني البلدين.
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