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محلية  حقوقية منظماتمن وغربيين و  عرب ن ممّولينموريتانيا م شركاء إلى هذه الدراسةتوجه ت

انهيار دور اإلنقالبات العسكرية في  على لقي الضوءفت ،وعالمية وطنيةومؤسسات إعالمية  ودولية

، واإلقتصاديبالفساد المالي  عدة تحقيقات تتعلق تعرض الدراسة.  اقتصاد البلد و تقهقر الديموقراطية فيه

في  إلى إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية دعووت فريقي.اإل الساحل قةمنط فيوبمحاربة اإلرهاب 

تأسيس منظمات ب  طالبتكما  انسحاب الجيش إلى ثكناته وانشغاله بمسؤولياته األمنية...إلى و موريتانيا

د مدنية مستقلة تضطلع بمحاربة الفساد المالي ومتابعة الضالعين فيه إلى حين تقديمهم للعدالة واستردا

 ال المنهوبة إلى ميزانية الدولة.واألم
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 تقديم

 

موريتانيا، في  نقالبات العسكريةإلالنتائج الكارثية التي خلّفتها اعلى  إلقاء الضوءإلى  ه الدراسةهذ تهدف

 في تسيير الشأن المدني متكررةالهم تدخالت نفوذ بعض ضباط المؤسسة العسكرية  و انتشار و تكشف

التدخالت المباشرة للتأثير في ت مسيرة التنمية، أو عبر ، سواء عبر اإلنقالبات المتعاقبة التي شلّ  العام

 .1الديموقراطية  يةعملال

بكل القوى والمنظمات الدولية أن تراقب الحالة الموريتانية عن كثب؛ من أجل الوقاية من  تهيب الدراسة  

حرب أهلية شديدة اإلحتمال في بلد يقف على شفا جرف هار من صراع طائفي عرقي مخيف ، قد 

 المبذولة في محاربة اإلرهاب. الدولية واإلقليمية يعصف بمنطقة الساحل برمتها ويشتت كل الجهود

رئيسها و، إلى تشكيل لجان تحقيق دولية للعمل جنبا إلى جنب مع حكومة موريتانيافي هذه الوثيقة و دعن

 طوال – لذي استشرىمن أجل التحقيق في قضايا انتهاك حقوق اإلنسان، وقضايا الفساد المالي ا الجديد،

مواطنين وزاد أرهق كاهل ال و أنهك اإلقتصادفي مؤسسات الدولة و   - (2019-2009) عشر سنوات

الجيش الموريتاني  اطبّ ضُ من فقرهم وتهميشهم. كما ندعو القوى العظمى والمؤسسات الدولية أن يحثوا 

ثكناتهم العسكرية واإلشتغال بمسؤولياتهم ومهامهم األمنية  فقط، وعدم مشاركتهم في أي  في رباطعلى ال

 بية. شأن مدني عام ال عالقة له بحماية أمن البالد وحوزتها الترا

مسار العسكرية الموريتانية في عرقلة ال نقالبات، سنحاول إماطة اللثام عن دور اإلا البحثفي ثنايا هذ

في )محمد ولد عبد العزيز(  عن دور الجنرال السابق للبلد ، و الديموقراطي وانحسار النمو اإلقتصادي

 . 2011إلى  2007رعاية اإلرهاب في السنوات األخيرة، بالتحديد من أواخر 

الجيش الموريتاني بعيد اإلستقالل على يد العسكريين  نشأةسوف نقّدم عرضا مفصال عن في البداية، 

التي عرفتها موريتانيا منذ اإلنقالب األول على  مرحلة اإلنقالبات المتسارعة نمّر علىالفرنسيين. ثم 

ت في  العشرين سنة من حكم .  بعد ذلك، نقّدم ألهم األحداث التي حصل1978في يوليو  "داداه ولد "

القمع الذي تعرضت له الطوائف الزنجية  واألحزاب السياسية،  ، مثل عمليات"معاوية ولد الطايع"العقيد 

و كالتصادم مع التيار اإلسالمي وسجن رموزه، والمحاوالت اإلنقالبية التي هزت نظام  العقيد "ولد 

، في مرحلة جديدة من الحكم العسكري  د ، من بعدهل البال، لتدخُ 2005 الطايع" إلى أن انهار في صيف

 بـ" العهد الجديد للمؤسسة العسكرية"...  يمكن أن نسميهاتحت غطاء ديموقراطي 

                                                           
من "، ببضعة أيام، أعلن رئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لوسائل اإلعالم أنه سيتابع المشاريع 2019قبيل التوصيت في رئاسيات   1

 الد.مواصلة التدخل في تسيير الشؤون المدنية للب بعض عناصر العسكر. في إشارة واضحة إلى نية "داخل الرئاسة وخارجها
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م عرضا موّسعا عن الحالة األمنية  نعالج أثناء البحث موضوع "محاربة اإلرهاب في موريتانيا"، ونقّدِ

، حيث تكاثرت عمليات خطف السياح  2007تصف عام منابتداء من المتوترة التي شهدتها موريتانيا 

 حيث 2011سنة ب وانتهاء الغربيين وقتلهم ، و اشتدت اإلعتداءات على بعض السفارات األجنبية،  

 تتوقف الهجومات " اإلرهابية"  فجأة ...

يتها مات التي  راح ضحهذه الهجول التدبير الضباط  في  بعض كبارل "المحتمل" دورالثم نتساءل عن  

هذه  إيقاع تدبير و في كان ضالعا الجنرال الحاكمسياح غربيون وجنود موريتانيون ، لنتوصل إلى أن 

الهجومات، ونقدم كدليل على ذلك ما سربته بعض الصحف الفرنسية نقال عن وكالة اإلستخبارات 

 ئيس الدولة السابق،، ر ولد عبد العزيز" محمد الجنرال " برئاسةاألمريكية ، من أن المؤسسة العسكرية 

في بعض مراحل  –كانت تتعامل بشكل مباشر مع بعض الجهاديين في منطقة الساحل، كما أنها 

عقدت اتفاقا مع منظمة القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي يقضي بوقف الهجمات على   -تعامالتها 

إلى أن هذه العمليات اإلرهابية  السياح الغربيين في موريتانيا مقابل أموال )جزية(.  ثم نخلص في النهاية

الرأي العام العالمي واستجالب  انتباه ارةالجيش" كان هدفها األول هو إث كبير جنراالت لدن " المدبَّرة من

اإلنقالبية ضد مشروع الديموقراطية الذي بدأته  الجنرال الحاكم في عمليتهالحكومات الغربية مع  تضامن

 .2007موريتانيا في مارس 

فما بعدها( فنكشف التالعب  2009نعّرج على أبرز قضايا الفساد المالي واإلداري )من سنة  ك،بعد ذل

على وجه الخصوص.  سوف  قطاع الصفقات العموميةتسيير ثروات البلد و في والفوضى الحاصلْين في 

أي احترام دون  نافذينالبعض أن هذه الصفقات غالبا ما تهبها الحكومة ألقارب  والوثائق نبين باألدلة

 للقوانين المعمول بها في المجال... 

ثم نتكلم عن  المساعدات المقدمة لموريتانيا من المؤسسات المالية الدولية ونكشف عن اإلستحواذ عليها 

نختم  بالكالم و المسؤولين اإلداريين... بعض  وأفراد أقاربه، يساعده في ذلك النظام الحاكممن طرف 

بحرمانهم من أوراقهم ضح الذي يتعرض له المواطنون الزنوج فيما يتعلق عن التمييز العنصري الفا

 واهية وغير مستندة على القانون.   المدنية بذرائع

و نقدم في األخير عرضا عن اإلستغالل السياسي لمؤسسة " الحالة المدنية"، المعروفة بالوكالة الوطنية 

نة ، من خالل حرمان ب  و بعض األعالم عض مسؤولي األحزاب السياسيةلسجل السكان والوثائق المؤمَّ

 .وابتزازهم من أجل دعم النظام الحاكم  جوازات السفرمن 
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لبحث، نستنتج الدور الكارثي لإلنقالبات العسكرية على الديموقراطية وعلى اإلقتصاد في نهاية ا

بقيادة الجنرال  2008الموريتاني والتنمية ، وخاصة اإلنقالب األخير الذي حصل يوم السادس أغسطس 

  )عزيز(. الجنرالالمشهور شعبيا بـاسم  محمد ولد عبد العزيز ،

وأخيرا ،  نقدم مجموعة من التوصيات ، ال مناص من تطبيقها على األرض حتى تستطيع موريتانيا  

إعادة هيكلة شاملة الخروج من النفق المظلم الذي تتخبط  فيه. من أهم التوصيات التي طرحناها : 

بحل كتيبة الحرس الرئاسي ودمجها في مؤسسة   -في مرحلتها األولى  -سة العسكرية ، تتمثل للمؤس

، هذه المؤسسة التي سيتحتم تحديثها وإعادة هيكلتها بنظام عصري جديد. كما اقترحنا الجيش الوطني

لرئاسة جديدة تُدَرج في الدستور ، تقضي بالحظر على كل عسكري أن يترشح )أو فقرة (  تحرير مادة 

. تهدف هذه المادة إلى فسح المجال أمام النخبة المدنية كي تصل إلى هرم السلطة المدنية الجمهورية

قدرة على النهوض بموريتانيا  مما  أكثر،  واقتصادية وتنموية واجتماعية ذات جدوى  وتقدم مشاريع

 المنصرمة.  العشر  قدمه العسكر في السنوات
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 موريتانية : الدور الفرنسي نشأة المؤسسة العسكرية ال

 

محدد ، وال جيشا نظاميا يتولى واضح ولم تعرف موريتانيا قبل اإلستعمار مؤسسة عسكرية ذات نظام 

غياب سلطة مركزية تتولى شؤون األمن  يرجع ذلك إلىو لدفاع عن الحوزة الترابية للبالد. ا همةم

 كل إمارة قوة حامية خاصة ل ،إلمارات القبلية" عبارة عن مجموعات من "ا موريتانياكانت إنما والدفاع. 

العمليات القتالية حمل السالح، ويمارسون  يهوونمن رجال القبيلة  عناصرالدفاع فيها  ، تتولى وظيفة  

 عند الموريتانيين. ولم تكن الخيل معروفة وال متوفرة ...الجمال على متون

في ظل الفوضى  –العشرين ، اضطر الفرنسيون مطلع القرن في ومنذ أن دخلت فرنسا أرض موريتانيا  

ومن الزنوج ذوي  رمع المستعمِ مسلحة من أبناء القبائل المتحالفة  منظمة و إلى إنشاء وحدات  -السائدة 

ّمالة )أي أصحاب الجِ  لها  ، مال(، وهم مجموعات محاربةاألصول السنيغالية. فكّونوا ما ُعرف آنذاك بالج 

 . والمطاردة على ظهور اإلبلالصراع مختصة في ا، ودراية بالصحراء ودهاليزه

كانت فِرق الجّمالة تساعد الجيش الفرنسي في السيطرة على الجيوب المقاومة لها في كل منطقة تتوغل 

 .المترامية األطراف فيها من صحاري موريتانيا

بعد مغادرة  دقبيل اإلستقالل بقليل، فكرت السلطات الفرنسية بتشكيل جيش وطني يتولى أمن البال

؛ حيث  1959أول مرحلة تأسيسية للجيش الموريتاني في ربيع سنة ، فكانت  عناصر الجيش الفرنسي

نائب رئيس مجلس حكومة المستعمر آنذاك  ، اتفاقيات  "المختار ولد داداه"وقّعت موريتانيا على يد 

أجل حفظ النظام العام الداخلي  ل القوات الفرنسية منتحدد  الشروط القانونية لتدخ   مؤقتة مع فرنسا،

 19توقيعها بتاريخ  .  ثم تلت ذلك، اتفاقيات دائمة سميت بـ"اتفاقيات الدفاع" ، تم2والخارجي لموريتانيا

 تقوم فرنسا بتحويل السلطة العسكرية تدريجيا إلى موريتانيا.  هابموجب . 1961يونيو 

المساعدة المشتركة بين البلدين، والسماح نص على واجب ة تتأسيسي اإلتفاقيات على ديباجةاحتوت 

وضمت لدفاع الداخلي والخارجي عن حوزتها الترابية. موريتانيا أن تطلب مساعدة فرنسا من أجل ال

المواد األولية  ن الدفاع ، والثاني يتكلم عن قطاع: األول منهما يتكلم عن شؤو اثنين ملحقين اإلتفاقيات

 (.خصوصا تيجية )قطاع المعادن وقطاع الصيداإلستخراجية والمنتوجات اإلستيرا

                                                           
2 Camille EVRARD .Quelle transmission du pouvoir militaire en Afrique, l’indépendance mauritanienne vue par 

l’armée française. ( ّأي )تحويل للسلطة العسكرية في إفريقيا، اإلستقالل الموريتاني من منظور الجيش الفرنسي  
https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2010-3-page-27.htm 

22/04/2019تم اإلطالع عليه بتاريخ   

https://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2010-3-page-27.htm
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 Assistance militaire etثم جاء بعد ذلك اتفاق أخير يتضمن المساعدة العسكرية والتقنية  

technique (AMT)    دد هذا االتفاق الظروف  والطرائق والمراسيم التي سيتم من خاللها وضع . وقد ح

ومن هذه المراسيم ، نذكر على سبيل المثال : نْقل المعدات  .3اللبنة األولى إلنشاء جيٍش وطني موريتاني

العسكرية القديمة التي كان يحارب بها الجيش الفرنسي متمردي مناطق الصحراء إلى ملكية الجيش 

الموريتاني الوليد، ووضع بعض الجنود الفرنسيين في خدمة الحكومة الموريتانية، وكذا السماح لبعض 

 العسكرية في فرنسا.  تكوين واإلعداد المهني في المدارسبال أفراد الجيش الموريتاني

على حرية الصيد في مياهها  مقابل ذلك، تحصل فرنسا على حرية التنقل في كل أنحاء موريتانيا و

ذيبو )العاصمة استخراج المعادن كالحديد و النحاس ونقلها إلى فرنسا عبر ميناء مدينة انوا مجانيةو

و حرية تخزين لجوي الموريتاني، على حرية المالحة الجوية في كافة الفضاء ا و اإلقتصادية حاليا(،

 المواد اإلستيراتيجية والعسكرية في أي مكان شاءت من أراضي موريتانيا، خاصة في منطقتي "أطار" و

 . "انواذيبو"

الكثير من الباحثين  . وال  زالة على الدولة الموريتانية الناشئةوطأ كانت تلك اإلتفاقية من أشد المعاهدات

مجرد  تلك اإلتفاقيةاليوم يستشكل قبول المختار ولد داداه لهذا اإلتفاق المجحف. وقد ال نخطئ إذا اعتبرنا 

لعل الفرنسيين للمستعمر الفرنسي. و  -رحمه هللا  –" رهن عقاري لموريتانيا " وهبه  المختار ولد داداه 

أول كرسي رئاسي في على استقالل البلد وجلوسه على إرغاما، مقابل حصوله  أرغموه على التوقيع

 .الدولة الجديدة

وزارة الدفاع إلى زميله " وكل الرئيس الموريتاني المختار ولد داداه ، منذ األيام األولى لإلستقالل، أ  

بصياغة  اضطلع و الفني للمؤسسة العسكرية الجديدة،التنظيم  تولى مهمةلد الشيخ" الذي  محمد و

ضا لتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدفاع وبالخدمة  العسكرية ونظام الجيوش ،  وكان يتولى أيالنصوص ا

،  Paul MOURIERيساعده في كل ذلك القائد الفرنسي " بول موريي"  قيادة األركان العامة للجيش،

ال واجهة للجيش الموريتاني، ولم يكن "ولد الشيخ" إ والدماغ المخطط الذي كان هو المؤسس الفعلي

 .الجيش الوطني  وطنية تخفي الدور الفرنسي في عملية تكوين

، كان الجيش الموريتاني يضم ثمانية جنود محليين، وخمسة طالب مبتعثين إلى 1961في أول يوليو 

، واحد في مدينة  Coetquidanالعسكرية  "كتكيدان"واثنان إلى مدرسة  Saumurمدينة سومير 

 .Grenobleخر في الثانوية العسكرية بمدينة جرونوبل ، وطالب آ Fréjusفريجيس 
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إلى اللجوء إلى  "داداه ولد "وكان نقص الكادر العسكري في موريتانيا حادا جدا، مما حدا بحكومة 

عناصر الجيش الوطني الجديد. ثم بعد ذلك، اقترحت  س اإلبتدائية ومناشدتهم اإلنضمام إلىمعلمي مدار

انية، تأسيس  مدرسة للتكوين العسكري في مدينة أطار الواقعة وسط البالد، فرنسا على الحكومة الموريت

لة من طرف من الجنود والعساكر الفرنسيين. وكانت شؤون التكوين كلها مموّ هم وكان كل القائمين عليها 

 .الحكومة الفرنسية في باريس

ة المساعدة )فرق  AMTحرره ضابط فرنسي من فرقة  ، صدر مشروع قانون موريتاني1962مطلع  في

سنة، وبموجبه أيضا  18بموجب هذا المشروع يتم خفض سن دخول الجيش إلى العسكرية والتقنية(. 

وتصبح بموجبه الخدمة  ،المدني والعسكري في نفس الوقتالموريتاني عملية التعليم العام  يتولى الجيش 

 عشر.  عاما على كل مواطن بلغ سن الثامنةوطنيا العسكرية واجبا 

على إثر هذا القانون، بدأت أعداد المنضمين إلى الجيش تتزايد وبدأت المؤسسة العسكرية تنمو باطراد 

جميع ضباطها  قاعدتها العسكرية في أطار، وأمرتْ  فرنسا نهائيا عن ، تخلت1966في سنة مستمر... و 

 الحديث.بالرجوع إلى فرنسا، لتختم بذلك مرحلة هامة من مراحل تأسيس الجيش الموريتاني 

رب الع ا تفكر في اإلتجاه نحو الشركاء، بدأت حكومة  موريتانيتخلي فرنسا عن قواعدها العسكرية بعد 

 تمخض عن ذلك عدة قرارات استيراتيجية هامة من أبرزها  قيام وخاصة الجزائر والكويت وليبيا.. 

،  شأها الفرنسيون )شركة ميفرما(المختار ولد داداه، في بداية السبعينات،  بتأميم شركة المعادن التي أن

 .الشركة الوطنية للصناعة والمناجم  -فيما بعد  –لتصبح 

 1977في مطلع   ، أرسلت فرنسا بين موريتانيا و جبهة البوليساريو الصحراويةشبت الحرب  ولما

مزودة بمعدات عسكرية حربية متطورة إلى قاعدتها في مدينة " أطار "، وذلك مجموعات عسكرية 

 . بيقا لمعاهدات الدفاع التي وقعتها مع موريتانياتط

ل الجيش الفرنسي المرابط في " أطار"  مباشرة فقصف مواقع تابعة الحرب تدخّ  عند اشتداد  وطيس

. وهي عملية اتخذت شكل  Lamantinلجبهة البوليساريو في عملية أسمتها فرنسا بعملية " المانتين" 

 .  19784ى مايو إل 1977قصف جوي متقطع من ديسمبر 

 (المختار ولد داداه)الخالفات بين  وترت، ت هذه المرحلة من التعاون العسكري بين فرنسا وموريتانيابعد 

 كي تراقب عن كثبلفترة أطول في موريتانيا  والحكومة الفرنسية التي كانت فيما يبدو تفضل البقاء

غير أن صعوبة التعامل مع ة الصحراء. األوضاع والنزاعات الناشبة بين المغرب والجزائر حول قضي
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قيام )المختار( بإعادة  )المختار( صعّب  من إمكانية بقاء القوات الفرنسية في موريتانيا. زد على ذلك

موريتانيا من منطقة  قيامه بإخراج النظر في  اإلتفاقات العسكرية  التي وقّع عليها بيده مع فرنسا، و

في  ، وشروعهالشركاء العرب على حساب الفرنسيين توجهه نحو و، CFAالعملة اإلفريقية الفرنسية 

التعليم في موريتانيا. كل تلك العوامل وغيرها، حدت بفرنسا أن تفكر في  لقطاع الشامل تعريبالمشروع 

من المختار ولد داداه فجر  فتخلصواالجيش بذلك، بعض عقداء التخلص من الحليف الثقيل، فأوعزت إلى 

(سجينا إلى مدينة  ، وأرسلوه 1978تموز /عاشر من يوليوال ت  ال  الواقعة في أقصى جنوب شرقي  )و 

وبه"، وهي في قلعة عسكرية هناك تدعى " الخُ  أثبتوه من العاصمة، ويلومتر ك 1350البالد على بعد 

 قلعة كان بناها الفرنسيون أيام حكمهم للمدينة إبان فترة اإلستعمار. 

 في موريتانيا  يةالعسكر عهد اإلنقالبات بداية

 

 ، وكانالفرنسي ركان الرئيس المختار ولد داداه أول رجل مدني يحكم موريتانيا بعد رحيل المستعمِ 

في  "مدني" هو أول انقالب عسكري على حكمٍ  1978يوليو  اإلنقالب عليه من طرف الجيش يوم العاشر

يتانيا خسروا السلطة نهائيا، وبقيت يتداولها ، ومنذ ذلك التاريخ ، فإن المدنيين في مور حياة  الدولة الفتية

، باستثناء فترة  الجيش إلى يوم الناس هذا. فلم تعرف موريتانيا على مر تاريخها إال رئيسا عسكريا

من حكم الرئيس المدني السابق سيدي محمد ولد الشيخ ولد عبد هللا ،  5أشهر( قصيرة )عام وبضعة

 .في فقرات الحقة اإلستثنائية مرحلةوسنتكلم عن هذه ال

 1962-1961لم يكن قائد اإلنقالب على "المختار ولد داداه" إال ضابطا عسكريا تم تكوينه في فرنسا بين 

رئيسا للبالد، خلفا لصديقهم القديم  ، هو  المصطفى ولد السالك، الذي لم يتردد الفرنسيون في قبوله

، فحدث إثنا عشر انقالبا، كان  نقالب تلو اآلخر، ظلت موريتانيا تشهد اإل ار". بعد هذا اإلنقالب"المخت

على الرئيس المنتخب ديموقراطيا " سيد ولد ، 2008، سنة   "ولد عبد العزيز" محمد خرها انقالب آ

 الشيخ عبد هللا".

يرجع إلى  الضجر العام الذي استشرى في  ( ولد داداه على )المختار النقالب العسكر همولعل السبب األ

ش الموريتاني من النزاع المسلح مع جبهة البوليساريو المدعومة من طرف قوى إقليمية عناصر الجي

                                                           
  من 19 ابريل 2007 إلى 6 أغسطس 5.2008 
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، ونظرا أبرزها الجزائر، و سأِمه من القتال بسبب ضعفه العسكري، وقلة عتاده وتدريبه وعدم جاهزيته

  .6و زهده في إزهاق األرواح أيضا لشدة ورع عقلية اإلنسان الموريتاني فيما يتعلق بالدماء

عن انسحاب  "  المصطفى ولد السالك"  العقيد : عد اإلنقالب بفترة قصيرة، أعلن  الرئيس الجديدب

 موريتانيا من قضية الصحراء الغربية.

)ولد داداه(، جاء انقالب العقيد  على ( ولد السالك ) الضابط العسكري من انقالب ةبعد سنة واحدثم 

محمد خونه ولد )انقالب المقدم تبعه  ، 1979، سنة  المقّرب من البالط المغربي (محمد ولد لولي)

 ..1980ئر عام المقرب من الجزا (هيدالة

ومن الدور المغربي والجزائري في  ،العسكرية في موريتانيا اإلنقالبات من تسارع وتيرة فرنسا انزعجت

المقرب من  (عولد الطايضبط النظام بشكل نهائي، وأوعزت إلى العقيد )معاوية  ترفقر إشعال فتيلها.

فحصل انقالب ،  بانقالب يضع حدا لسلسلة اإلنقالبات السنوية التي كانت تشهدها البالد الفرنسيين آنذاك،

قام الرئيس الفرنسي الراحل )فرانسوا ميتران(   . وقد لعبت فرنسا دورا كبيرا في تسهيله،  فقد1984

رج البالد لحضور مؤتمر رؤساء فرنسا للسفر خا (ونهمحمد خُ ) الرئيس الموريتاني العقيد  بإقناع

. لم 1984قام في العاصمة البوروندية ، بوجمبورا، يوم الحادي عشر ديسمبر /كانون أول وإفريقيا المُ 

انتهزها العقيد )ولد الطايع(  ئيس الفرنسي، فسافر إلى  المؤتمر.في قبول دعوة  الر (ولد هيداله) يتردد 

مرحلة حكم  جسدتولقد  .1984الثاني عشر من ديسمبر سنة  فجر قلب على زميلهفرصة سانحة فان

، استقر فيها  في اإلنقالبات -طويلة األمد – ، نوعا من الهدنة "معاوية ولد سيد احمد الطايعالعقيد " 

 بقيادة العقيد " معاوية" وظل العسكر أن أحوال الناس لم تتحسن كثيرا، غير  ..الوضع األمني في البالد

  لى مفاصل الدولة وعلى كل الحركات السياسية الناشئة.يحكم قبضته ع

 

 ( ولد هيداله)محمد ُخونه  العقيدحكم   

 

في مدينة " انواذيبو" الساحلية، العاصمة اإلقتصادية للبالد.  1941د " محمد خونه ولد هيداله" سنة ُولِ 

 Saint Cyrان سير" ، وتلقى تكوينا عسكريا في مدرسة " س1961حصل على شهادة الباكلوريا، سنة 

قّى في قيادات ا كان  لجيش إلى أن وصل إلى رتبة عقيد. ساهم بقوة في حرب الصحراء، والفرنسية. تر 

                                                           
ل اإلنقالبات العسكرية في موريتانيا لم تخلف أي ضحايا، بل كانت كلها انقالبات بيضاء ال يسيل فيها دم، إال ما يشهد على هذه الفكرة أن ك  6

حدث في حاالت نادرة جدا، تحسب في خانة الحوادث وليس القتل المباشر. مثل الذي حصل في عملية قتل العقيد )ولد انجيان( إبّان محاولة 
 .2003يع في اإلنقالب االول على ولد الطا
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من الضباط الذين شاركوا في أول انقالب تعرفه موريتانيا  على الرئيس المدني الراحل " المختار ولد 

سة الوزراء. وقعت عليه محاولة انقالبية فاشلة رئافداداه". تولى قيادة أركان الجيش، ثم وزارة الدفاع ، 

، فأمسك الضباط الضالعين فيها ، وأمر بقتلهم فردا فردا في قاعدة " اجريدة" غير 1981في مارس سنة 

 بعيد من العاصمة.

 ُعِرف )ولد هيداله( بقربه من الجزائر، وخصومته مع المملكة المغربية، بسبب قضية الصحراء.

بـ"تطبيق الشريعة اإلسالمية".  آنذاك ما وصفه الشعبلد هيداله ( في فترة حكمه ، )و  منجزاترز من أب

ما كان من قطع  (، باستثناءولد هيداله)طبق بتاتا في موريتانيا أيام والحق أن الشريعة اإلسالمية لم تُ 

اللصوص في العاصمة انواكشوط وفي بعض الواليات الداخلية، بحضور جماعات صغار أيادي بعض 

 .7فيرة من الناس في الساحات العموميةغ

الشريعة  اإلسالمية بمفهومها الصحيح من عدالة اجتماعية، ومساواة بين الناس، وتوزيع عادل  أما

عرف لها الموريتانيون طعما أيام ، فلم ي  واحترام لحقوق البشر ،في العقيدةو في التعبير وحريةٍ  للثروات

دة فعل على الفي عهده لم تكن سنوات تطبيق الشريعة حكم ولد هيداله وزمالئه من العسكر.  رفض إال ر 

نظام حكمه العسكري، فلجأ إلى دغدغة مشاعر الشعب بإيهامهم أنه يطبق  الشعبي الذي كان يعاني منه

 .8الشريعة

محليا  بحركة  و تُعرفمناهضة العبودية ، جديدة تدعو إلى مع حركة   آنذاك نظام )هيداله(تصادم 

عام من سياسة  مٍ أفواه المناضلين ، وسجن الكثير منهم، وبعد ضغط داخلي شديد وتبرّ  فكمم  )الحر(،  

)ولد طبقة األرقاء السابقين ، و ضغوط شديدة من أطراف دولية عدة، اضطر مناضلي إزاء  النظام

                                                           
كان منهم  همق إال على الضعفاء من الناس فلم نسمع بابن قبيلة أو وجيه طّبِق عليه الحد رغم أنطبَّ المؤسف أن هذه العقوبات الشرعية لم تُ   7

ر بعام الرمادة اللصوص و الزناة وقطاع الطرق ... ثم إن العقوبات وقعت في فترة جفاف شامل أصاب موريتانيا في تلك الفترة، وهي فترة تذكِّ 

أيام  حكم الخليفة عمر بن الخطاب، الذي رفض أن يطبق حد السرقة على اللصوص بسبب عوزهم وحاجتهم إلى السرقة. كان النظام القضائي في 

، فكانوا يحكمون ة العسكرية التي يقودها هيدالهموريتانيا رخوا ضعيف التكوين، ولم يكن القضاة بوسعهم رفض االوامر العليا القادمة من الطغم

في هذا السياق، يحكي  المحامي المخضرم )ولد اشّدو( في بعض لقاءاته على الناس بدون اعتبار كبير للضوابط الشرعية في تطبيق الحدود. و

لجنود ذهبت اإلعالمية حدثا هو من أعجب األحداث التي وقعت أيام تطبيق الحدود زمن )ولد هيداله( ، فيقول أن شاحنة مشحونة بالممرضين وا

بأمر رئاسي من انواكشوط لقطع أيادي بعض صغار السراق في مدينة آالك ، فانقلبت الشاحنة في مقاطعة توجنين قرب انواكشوط ومات أغلب من 

 . لمعرفة تفاصيل اللقاء الصحفي مع األستاذ )ولد اشدو( ارجع للرابط أدناهفيها من الممرضين والعساكر

-http://mauriactu.info/ar/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3

-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%

-%D8%B0-%D9%85%D8%B9-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9%

-%D8%B6%D9%8A%D9%81-8%A5%D8%B4%D8%AF%D9%88%D-D9%88%D9%84%D8%AF%

34-D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9% 

 (16/03/2019)على الشبكة بتاريخ 
بدعا من  (هيداله)ولد واإلسالم. لم يكن  لعقيدةعلى نظام حاكم يلجأ إلى اللعب على وتر ا والرفض الشعبي في موريتانيا، كلما اشتد الخناق  8

ر الناس من فقد حاول الرئيس )المختار ولد داداه( أيضا تطبيق الشريعة اإلسالمية في األيام األخيرة من حكمه حين الحظ تذم الرؤساء السابقين،

 سوء األوضاع المعيشية.

http://mauriactu.info/ar/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B0-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%AF%D9%88-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-34
http://mauriactu.info/ar/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B0-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%AF%D9%88-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-34
http://mauriactu.info/ar/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B0-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%AF%D9%88-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-34
http://mauriactu.info/ar/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B0-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%AF%D9%88-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-34
http://mauriactu.info/ar/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B0-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A5%D8%B4%D8%AF%D9%88-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-34
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،  1981ء الرق( سنة إلى سن قانون جديد ، لم تعرفه موريتانيا في تاريخها، هو قانون )إلغاهيداله( 

. شكل هذا القانون سابقة من نوعها في الحياة السياسية في موريتانيا، 81/234 رقم المرسومالمعروف ب

 فهي تشريعه لهذا القانون  -نسان في مجال حقوق اإل –حسنة يذكر بها  (ولد هيدالهنظام )و إن كان ل

بطش  لسابقين خوفا منائهم االذي أدى إلى تخلي الكثير من طبقات المجتمع الموريتاني عن أرقّ 

الفتة للعبيد قام بها الُماّلك السابقون من اطق البالد الداخلية ظاهرة تحرير من بعض بل شهدت العسكر...

 ."البيظان"مجتمع نبالء 

 والبعثيينالناصريين النظام وبين القوميين العرب، ، اشتد الصراع بين بالموازاة مع قمع حركة " الحر"  

إلى أن  ، واكتظت السجون آنذاك منهم...ومناصريهم قادة القوميينال كبراء( بسجن ، فأمر )ولد هيداله

 ، فتصالح معهم ، وأخرجهم جميعا من السجون.  )ولد الطايع( العقيد جاء

 

***** 

 حكم العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع

 

واستتب له النظام ودان له   الحكم معاوية ولد سيد أحمد الطايععلى )ولد هيداله(، استلم  بعد انقالبه

، وتميزت فترة حكمه بأنها أطول فترة استقرار تعرفها موريتانيا منذ نشأتها. وأذعنت له القبائل الشعب

في بدايتها بالهدوء والتصالح مع المعارضين، ثم شابها فقد حكم الرجل أكثر من عشرين سنة، انطبعت 

، وسنعرض  الدينيةالقومية و حزاب السياسية والحركاتبينه وبين األالكثير من المد والجزر في األخير 

 .رز محطات حكمه في الفقرات التاليةألب

في منطقة "  أطار" ، وسط موريتانيا،  حيث كانت  1941ُوِلد معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع سنة 

 تخيّم القواعد العسكرية الفرنسية أيام فترة اإلستعمار.

ما دينيا كحال الكثير من أبناء  )الزوايا( في زمنه، وإنما درس في المدارس لم يتلّق ولد الطايع تعلي 

ليكون معلما في المدارس اإلبتدائية. وبسبب حاجة الدولة الناشئة ألطر  ج اإلبتدائية والثانوية ، ثم تخرّ 

 Saintعسكرية، انضم معاوية للجيش، ثم أرسلته الدولة على حسابها ليتدرب في مدرسة  سان سير 

Cyr   تخرج معاوية ولد الطايع ضابطا عسكريا برتبة 1961إلى   1958العسكرية في فرنسا من سنة .

 .    Sous-lieutenantمالزم ثاني 
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ج في مناصب عديدة في المؤسسة العسكرية رافق )ولد الطايع( بداية تأسيس الجيش الموريتاني. وتدرّ 

كان مرافقا عسكريا للرئيس المختار ولد داداه. ثم  الوليدة. وكان من ابرز مهامه االولى في الجيش أن

بعد ذلك بفترة تولى قيادة األركان العامة للجيش،  وقيادة الدرك ،  ثم وزيرا للدفاع الوطني في عهد 

، وأزاحه عن الحكم في (محمد خونه)محمد خونه ولد هيداله . انقلب معاوية على رفيقه في السالح 

، إْذ لم تُهرق فيه  قطرة دم ، حسب ما قيل. جاء هذا اإلنقالب الذي وقع انقالب ُوِصف آنذاك باألبيض

 .1978عرفتها موريتانيا منذ سنة  ليضع حدا لسلسلة انقالبات متتالية 1984ديسمبر  12يوم 

)ولد الطايع( ضحوة انقالبه على )ولد هيداله( ما عرف آنذاك )باللجنة العسكرية للخالص  ترأس 

البالد بالحديد والنار وبالترغيب  م  حك   ،ه هذه اللجنة بـ "مجلس عسكري انتقالي"مكن تشبييالوطني(. 

، وهي السنة التي ستعرف فيها  1991إلى  يوليو  1984، من ديسمبر طيلة سبع سنين  والترهيب

 . موريتانيا من قبل ديموقراطية لم تشهدها شبه و أول مرحلة تانيا ثاني دستور وطنيموري

استطاع أن يتحكم في رقاب ف، إحكام القبضة على مقاليد السلطة العسكريةلد الطايع( ب)و تميزت سياسة

العام.  كما  المال   فسادهم وزبونيتهم القبلية واختالسهم المكافآت المالية، والتغاضي عن عبرقادة الجيش 

 ومناطق )واليات بله"گمنطقة " الشيوخ استطاع أن يشتري ذمم شيوخ القبائل الموريتانية وخاصة 

 وباركوه،  وامتدحه األدباء ، ، فدانوا له وخضعوا وأسلموا له القياد. وبايعه علماء البلدغرب موريتانيا(

 . 9بالُخطب واألشعار  في زياراته الشهيرة التي كان يقوم بها من حين آلخر في داخل البالد

د "ديموقراطي" جديد ، عبر حاكم يؤسس لعه أول   كانورغم أن العقيد معاوية ولد سيد احمد الطايع 

، إال أن العشرين سنة )شكليا( أول انتخابات " ديموقراطية" متعددة األحزاب ، و عبر 1991دستور  

في عهده، بل ظلت سياسة الحزب  و جادة من حكمه تشهد أن موريتانيا لم تستمتع بديموقراطية حقيقية

بين  وقادتها يتعرضون نت األحزاب المعاِرضةالحاكم هي المسيطرة على المشهد السياسي في البلد، وكا

 اآلتية الفقرة السياسي، وسنعرض في من طرف البوليس والتخويف الفينة واألخرى لشتى أنواع القمع 

ه العسكرية من ضغط موريتانيا في عهد  )ولد الطايع( ومؤسستِ  ذاقتهسلسلة من األمثلة تشهد على ما 

 األطياف. تلفمخعلى الناس، وتنكيل بالمعارضين من 

 

 

                                                           
تاريخ  حصل منه ديوان ضخم يؤسس لمرحلة هامة منت( طيلة العشرين سنة من عمر حكمه لولد الطايع لو ُجمع ما قيل من الشعر في  )معاوية  9

 األدب السياسي الموريتاني.
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 العنصرية ضد الزنوج : النفي والسجن والتصفيات األليمة

 

، خاصة حركات مناهضة العبودية وطنيةعرفْت فترة حكم )ولد الطايع( قمعا شديدا للحركات ال

والحركات القومية الزنجية. ومن أشهر هذه الحركات حركة قوى التحرير اإلفريقية في موريتانيا، 

 Forces de libération africaine" ، اختصارا السمها الفرنسي  FLAM افالمالمعروفة بحركة " 

en Mauritanie  بدمج  ،  وهي حركة قومية زنجية سياسية، تنادي1986.  تأسست هذه الحركة سنة

الحد من نشر اللغة الفرنسية، وفي الحياة السياسية للبلد، و الزنوج في الحياة اإلجتماعية و بإشراكهم

عنصرية  نبرةب تتميزكانت مطالب هذه الحركة  لئنللغة العربية في المدارس العمومية. وتدريس ا

، إال أن القمع الذي تلقته من طرف المؤسسة العسكرية وبعداوة صريحة للغة القرآن الكريم واضحة

هم من را إطالقا، فقد نّكل )ولد الطايع( بأعضائها أشد تنكيل وطردلم يكن مبرَّ  (ولد الطايع)بقيادة 

. ولم يُعرف ما 1987 سنة نقالبية خاطفة حدثت في اكتوبر منمؤسسة الجيش ، وخاصة بعد محاولة ا

إذا كانت هذه المحاولة اإلنقالبية هي حقيقة أم أنها من اختالق جهاز مخابرات )ولد الطايع( الذي كان 

 قتل أو بالنفي.يريد  آنذاك إيجاد أسباب تبرر التخلص من مناضلي حركة " افالم" سواء بال

، تم التعتيم  محاكمة سريعة جدا إثربعض الضالعين فيها  (ولد الطايع)د هذه المحاولة اإلنقالبية، قتل يعبُ  

ف عنها إال القليل... " التاريخية، في سجن فيها، يعرف بـ  عليها ولم يُعر  ت  ال  وبعضهم نفاه إلى مدينة "و 

  .نسيون يستعملونها أيام اإلستعمار ويعتقلون فيها الناسكان الفر مخيفة" الخوبه" وهي قلعة عسكرية 

د القارس في الشتاء، لقي السجناء الزنوج في هذه القلعة أشد أنواع العذاب واإلهانة، فكانوا يعانون البر

معزولين تماما عن سكان المدينة، وال يلتقون بهم وال يكلمونهم، وال  افي الصيف. وكانو والحر الحارق

وفي أحسن  .بشكل ممنهج حرمانهم من الغذاءتجويعهم و . وقد تعمدْت السلطات10من بعيد يرونهم إال

، فأصيب بعضهم بداء البِرب ري، وبعضهم غير صالحة لألكل التاريخمنتهية األحوال تعطي لهم أغذية 

وال زالت  وب ه"قلعة " الخُ مات جراء اإلسهاالت واألمراض المعدية، وتم دفن من مات منهم قرب 

 . ومؤسسته العسكرية بورهم إلى اليوم شاهدة على تلك الحقبة المريرة من تاريخ نظام " ولد الطايع"ق

                                                           
" اإلبتدائية في حدود سنوات   -تلميذ صغير وأنا  -ر ال زلت أذكُ   10 ، نحال األجسام،  الذين كانوا  ، أولئك الرجال السود88-87في مدرسة "والت 

كنا آنذاك نسميهم بـ" المحابيس". ة من الجنود. وهم مكبلون بأغالل الحديد في وهج الصيف يقودهم ثل ة القريبة من المدرسة،يِردون البئر الشرقي

 يمتاحون من بئر المدينة،  فيمألون براميل الماء ويضعونها على ظهورهم ليصعدوا بها إلى تل )الخوبه( الذي يبعد عدة كلومترات من البئركانوا 

رجال بحكم سنّي الصغير، إلى أن اطلعت في سنة . ولم أكن أعرف شيئا عن ما يحصل ألولئك الاقة ومضنية خاصة أوان حر الصيففي عملية ش

.   ALASSANE HAROUNA BOYEمن تلك الفرقة واسمه الحسن هارونا بوي الزنوج أحد المسجونينباللغة الفرنسية على كتاب كتبه  2006

الفرنسية. عند قراءتي  L’Harmattan صفحة، طبعة دار 166يتكون من  و ،  J’étais à Oualataالته" يحمل الكتاب عنوان " كنت في و

مرحلة تاريخية مخيفة من الكاتب يسجل   صغير في والته. فتىللكتاب ، و جدت فيه أن الكاتب يحكي نفس األحداث التي كنت أشاهدها بعيني وأنا 

م وشدة القمع الذي كان وطأة الحكاختراقات العسكر لحقوق اإلنسان، و بالكثير من التفاصيل   سة العسكرية في موريتانيا، ويصفأعمال المؤس

 .معروفا زمن نظام العقيد معاوية ولد الطايع
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نيين من الزنوج أيضا، منهم ، شهدت السجون الموريتانية سلسلة اغتياالت أليمة لمد1988وفي سنة 

جي" والوزير  ورجال أعمال وِمهنيون. ومن أشهر الضحايا الشاعر الزنجي الشهير " تن يوسف مثقفون

 و تفسيرو".گالسابق " دجي

من عناصر الجيش عنصر  400وقعت تصفيات جسدية كثيرة لما يزيد على  ،على نفس المنهاج

تم  و ،1990أصول زنجية بحجة محاولتهم اإلنقالب مرة أخرى على )ولد الطايع( سنة  الموريتاني من 

عيد أحداث الشغب بين البلدين سنة نغال بُ تهجير ما يزيد على الخمسين ألف زنجي موريتاني إلى الس

 الجيش الموريتاني ، تحت أمرٍ عناصر من . ويذكر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش  أن 11م 1989

 وادقرية ذات أغلبية زنجية في الداخل الموريتاني  وجرّ  276آنذاك بحرق  وامن "ولد الطايع" ، قام

 على  السباحة ،  وأرغموهمفي النهر ورموا بعضهم ، بهمهم من ثياوأهلها من أراضيهم الزراعية، وعرّ 

الطايع . وبالجملة فقد قامت المؤسسة العسكرية تحت حكم ولد 12المجاورة  للسينغال واحتى يصل فيه

 من أصل زنجي. الموريتانيين طنينامخيفة ضد المو آنذاك بحمالت تهجير وترهيب

قمعا  (ولد الطايع)أيام في  األخرى، فقد شهدت هي أما حركات مناهضة العبودية ومحاربة مخلفات الرق

ر(، وهي عنيفا ال يقل حدة عن ما عرفه المواطنون الزنوج. ومن أشهر هذه الحركات ، حركة )الحُ 

ل بمعاملتهم بنفس الدرجة التي يعام   طالبوت،  )األرقاء( نادي بحرية طبقة " الحراطين"ة تحقوقي منظمة

 بربرية.  -عربية  صولمن أ البيضطنون ابها المو

وكان من دواعي  ى يد جماعة من مثقفي )الحراطين (.، عل1978مارس   5يوم )الحر( حركة تأسست 

، والتهميش واإلقصاء الذي تعانيه 13نشأتها اإلنتشار المريع لظاهرة العبودية في شتى أنحاء موريتانيا

وال  ناشطةبالحركة الحقوقية ال نظام )ولد الطايع( لطبقة المستضعفة من المجتمع. لم يعترفهذه ا

ة في موريتانيا، رغم إشكالية العبوديمتصامما عن  بمطلبها األول الذي هو محاربة اإلسترقاق، وظل

                                                           
)حملة الرعب في موريتانيا(، جاء فيه  Campagne de  terreur en Mauritanieتحت عنوان   1994انظر تقرير هيومن رايتس ووتش، بتاريخ إبريل    11

 التقرير بأكمله متوفر على الرابط : .1991تانيا كانوا في السينغال في شهر يونيو /حزيران مهّجرا موري 52995 أحصت  HCR منظمة األمم المتحدة لالجئين أن 

https://www.hrw.org/legacy/french/reports/mauritania/mauritania.htm#_1_7 (16/03/2019استشارته بتاريخ  )تمت 
  

جرائم ضد  شهود عيان بشهادات موجعة ، ويصفون أعمال عنف ترقى إلى مستوىضحايا و الرابط السابق. وفيه يدلي راجع تقرير منظمة حقوق اإلنسان على   12

 مات المتعاقبة بأي تحقيقات جدية  في القضية.كهذه ، ولم تقم الحكو أن يكون الجيش الموريتاني تورط في أعمال اإلنسانية، و من العيب والعار
  

قون هم فعال عبيد حسب األشخاص المستر   عرف ما إذا كانفي موريتانيا هي عبودية أصلها الشرعي غير متفق عليه، فال يُ  العبودية المنشرة  13

يرفض تماما وصف أصحابها بالعبيد أو تطبيق حكم العبيد عبِدوا دون وجه حق . ومن العلماء الشناقطة من معايير الشريعة اإلسالمية،  أم أنهم استُ 

هم أرقاء. بل أصدر بعض العلماء المعاصرين فتاوى  " الحراطين"يدل على أن  -حسب هؤالء العلماء –عليهم ، ألنه ال يوجد أي دليل شرعي 

، أفتت فيه   2015مارس  26في البالد، بيانا يوم  تعتبر الرق باطال  في موريتانيا، ونشرت رابطة علماء موريتانيا، وهي أكبر مؤسسة دينية

لم تأت إال بعد ضغط شديد وطويل   - وفي وقت مبكر التي كان ينبغي لها أن تأت عفوية –بحرمة اإلسترقاق. لكن المؤسف أن هذه الفتاوى 

من المؤسسات ،  وتحت ضغط حثيث من الزمنالنف س من المناضلين الحقوقيين ومن أهالي الضحايا الذين مورست عليهم العبودية فترة طويلة 

 الدولية المهتمة بشأن العبودية ومحاربتها في العالم.

 

https://www.hrw.org/legacy/french/reports/mauritania/mauritania.htm#_1_7
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انتهى حكم )ولد ثم  .. الذي جّرم اإلسترقاق 1981انون سنة تفعيل ق يرفض انتشارها الشديد، وكان دائما

جديد هو مدني مع رئيس  2007، إلى أن دخلت سنة بشكل جاد في هذا المشكل تّ الطايع ( ولم يبُ 

إلى محاكمة من  دعابمختلف أنواعها،  وفعَّل قانون تجريم  العبودية ، حيث " و لد الشيخ عبد هللا يسيد"

 عدة محاكمات قضائية تتعلق بجريمة - فعال –وقد حصلت  تهمة استرقاق اآلخرين. متثبت عليه

 ات مالية ثقيلة، وبدأت الظاهرة تنحسر شيئا فشيئا.م على البعض بغرامالعبودية، وُحكِ 

، عبر سياسة العصا  والجزرة (حركة الحر)استطاع " ولد الطايع" في أواخر سنوات حكمه أن يحتوى 

ق عليه في رزقه، مثل ما حصل مع مسعود ولد بلخير قائد شه و ضيّ ، فمنهم من سجنه ومنهم من همّ 

 منهم من اتخذه وزيرا له، أو مديرا على كبريات المؤسساتالحركة  وأحد مؤسسيها المخضرمين، و

 كذا ، ورئيس الحكومة و كالذي حصل مع األستاذ " اسغير ولد امبارك" وزير التعليم السابق الوطنية،

 )ولد الطايع( الماكرة، بدأت أنفاس مناضلي ... ومن خالل سياسةااإلداري " بيجل ولد هميد" وغيرهم

في صفوفهم، فانحسر النضال ،  وطفقت الخالفات تحتدم فدب فيهم الوهن،  تتباطأ، حركة " الحر"

خلف الواجهة بعد أن كانت إحدى أهم الحركات الوطنية سياسيا، وأنبلها وتراجعت حركة الحر إلى 

 . مبادئا

بعد  خفوت نجم حركة "الحر"، ظهرت حركة أخرى أشد قوة وعنفوانا وأكثر تأثيرا على المستوى 

تأسست  تسمى بـ"مبادرة انبعاث الحركة اإلنعتاقية"، وتعرف اختصارا بـ " إيرا". ،الدولياإلعالمي و

ولد عبد محمد  الجنرال " التي كان يقودها ، في بداية حكم المؤسسة العسكرية الجديدة 2008في نوفمبر 

  العزيز ". 

ف  " إيرا" بأنها  إال أنها أكثر راديكالية من  ،تدافع عن حقوق طبقة " الحراطين" حركة سياسية تُعرَّ

المستضعفين ممن  أختها، بل تتخذ أحيانا خطابات عنصرية شديدة الوقع، ومثيرة لحماس وعواطف

الجنرال " ولد عبد العزيز" بالحركة، ورفضت وزارة الداخلية   رف نظامتعتناضل عنهم. لم ي

تتعاطف  سسات الغربية الحقوقيةكل المؤظلت تتزايد يوما بعد يوم، ولم تفتأ شعبيتها  ترخيصها، لكن

رئيسها " بيرام ولد اعبيد"  اإلستقبال الكريم الذي حظي بهيشهد على ذلك معها وتدعمها سرا وإعالنا. 

 من أوسمة شرف وشهادات رمزية وهبتها له مؤسساتفي قصر األليزيه الفرنسي، و ما حصل عليه 

 .2013ة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لسنة جائز، من أبرزها  عريقةحقوقية وأكاديمية غربية  دولية، و

تحرير كل العبيد  هدف إلى مواصلة النضال من أجلفي أول أمرها كتنظيم حقوقي ي "إيرا"حركة بدأت 

كاملة. الحصولهم على حقوقهم مساعدتهم في  ، وفي المجتمع "الحراطين"إدماج طائفة  السابقين، و

مع الممارسات التقليدية التي  انتهجتها أختها الكبرى " حركة  التامة القطيعةاتخذت الحركة سياسة  
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، فتبنت نهج  " الصدم الجماهيري" عبر الهجوم الالذع على األعراف والتقاليد الطبقية ، بل وصل الحر"

مراجع الفقه المالكي في  شتم العلماء، و تحريق بها األمر إلى اإلستخفاف بثوابت األمة الموريتانية عبر

الشعب الموريتاني آنذاك ع أمام المارة  وتصوير النيران تشتعل في الكتب في مشاهد استفزت الشوار

  .المحافظ

في   فساده النظام القائم ورموز    إلى تنظيم سياسي يقارع  من منظمة حقوقية "  إيرا" سرعان ما تحولت

ق الحمالت اإلنتخابية، وقد حصل رئيسها "بيرام " عية الوطنية، وترشح مرارا في الجم على مقعد مستح 

منافسا رئيس الدولة الجنرال " ولد  على الرتبة الثانية 2014لإلنتخابات الرئاسية وحصل في انتخابات 

ولد محمد  حصل أيضا على الرتبة الثانية منافسا الرئيس الجديد ) 2019وفي انتخابات  .عبد العزيز"

 نشاط إلى اليوم.وال زالت هذه الحركة مستمرة ال الغزواني(.الشيخ 

 

 المدنية المنظماتوقمع التيار اإلسالمي 

 

، جاء دور التيار والحراطين على الزنوج العقيد )معاوية ولد الطايع(بعد حمالت القمع التي مارسها 

صمام األمان في  -الموريتانيين  الكثير من  في أعين – يمثِّلسطي، هذا التيار الذي اإلسالمي الو

 واإلنحراف نحو الفكر المتطرف.المجتمع ضد العنف 

في نيويورك، والحرب األمريكية على أفغانستان ثم العراق،  2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

 كنوع من التزلف الوسطي، الديني بشن حملة شعواء على رموز التيار " ولد الطايع نظام العقيد  " بدأ 

هم تاتهمو  ، على العلماء والدعاة وأئمة المساجد هاباإلرتهمة  ألقت السلطات. إلى آمريكا وحلفائها

وزير الثقافة والتوجيه اإلسالمي  ل  تدخّ  ببعضهم في السجون. ثم ، بل ألقتبزعزعة أمن البلد واستقراره

 األئمة   الوزيرُ  ، وطالب 14"أي مسجد ينحرف عن رسالته إلى مخبزةآنذاك وهدد في اإلعالم بـ" تحويل  

 ومخبرين عن أي مشاكل أو اتصاالت مشبوهة. أعينا للسلطةوالدعاة أن يكونوا 

 فرقة لقتل " الدعوة والقتال الجزائرية " جماعةمع   إلى أن تحالف  بنظام " ولد الطايع" ذهب األمربل 

واحدا وذبحوهم في ثكنتهم ليال فدخلوا عليهم  15في منطقة لمغيطي كانت تحامي من الجنود الموريتانيين

 واأن اإلسالميين الموريتانيين هم من نفذ السلطات الموريتانية تالعملية الشنيعة أعلن... وبعد  واحدا

                                                           
14  http://www.alwasatnews.com/news/206060.html   (17/03/2019)استشارته بتاريخ 

 
)اإلنسداد  Impasse politique et reflexes sécuritaires en Mauritanieعنوان  يحملرواني، جمال اليسع، في تحقيق دياجانا، أبوبكر م عبدهللا   15

  .2005تقرير سنة السياسي وردات الفعل األمنية في موريتانيا (، 

http://www.alwasatnews.com/news/206060.html
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سماه " اإلرهاب". ب على ما يستجدي القوى الغربية لمساعدته في الحر )ولد الطايع( . و بدأعملية القتل

منهم من ُسجن التيار اإلسالمي.  ورموز كانت تلك بداية حمالت التشريد والتعذيب التي سيعرفها كبراء

محمد جميل العمدة مثل الشيخ الددو، ومنهم من هرب الجئا إلى أوروبا خوفا على نفسه ودينه مثل 

كان النظام يتابع ويقبض على كل من يُشم فيه عطر الدين أو ... واإلعالمي أحمدو وديعة منصور

 التعاطف مع أهله.

ع( وطأة وقمعا ، إْذ شملت حمالت القمع كل ، أشد سنوات )ولد الطاي وما بعدها 2000سنوات الـ  جسدت

ممت األفواه وصودر الهامش القليل الذي كان متوفرا من حرية التعبير،  و قطاعات الحياة المدنية ، فكُ 

الكثير منها.  ُمنعت بعض الجرائد من الصدور ، وُمنعت الجمعيات المدنية من ممارسة نشاطاتها وُحلَّ 

زاب السياسية ذات الوزن الثقيل ، مثل حزب  تكتل القوى الديموقراطية كما ُحِجر على الكثير من األح

، بتهمة " اإلخالل باألمن العام والتحريض على  العنف". وُمنع حزب  UFDالمعروف محليا بحزب  

الطليعة الوطنية بحجة "الثورة على النظام القائم والمساس بمصالح الدولة" وُمنع "حزب العمل من أجل 

سبب شجب رئيسه " مسعود ولد بلخير" لممارسات العبودية ، في خطاب له على منصة التغيير" ب

الجمعية الوطنية. وُمنعت أحزاب أخرى من الترخيص مثل حزب " التقارب الديموقراطي" الذي كان 

وزارة  وظلت من مناضلي التيار اإلسالمي، س األسبق محمد خونه  ولد هيداله رفقة جماعةيقوده الرئي

جن الكثير من المناضلين ورجال ية ترفض ترخيصه في كل مرة، دون تقديم مبررات قانونية. وسُ الداخل

 لعينين".ء اب الجبهة الشعبية " اشبيه ولد ماالسياسة مثل رئيس حز

في القرن  كانت تلك الفترة من عهد )ولد الطايع( أشبه ما تكون بفترة محاكم التفتيش التي شهدتها أوروبا 

ل التهم على قّد الخصوم؛ فمناهضو العبودية  الحاكم وفي كل حالة ، كان النظام. الخامس عشر يفّصِ

المساس بأمن الدولة" و الساسة ومن لهم العنصرية ويتهمهم بـ "   المدنية بون بحقوقهموالزنوج المطالِ 

تخابر مع قوى يلقي عليهم تهمة " محاولة  انقالب فاشلة" والقوميون العرب يتهمهم بـ " ال ةعسكري خلفية

 يعرف تهمتهم... إلى أن فاض الكيل، فحصل إنقالبما اإلسالميون فال شك أن كل أحد أجنبية" أ

و لد محمد فال "  فخلّص الناس مما هم فيه من  " اعلِ  العقيد قاده الرئيس الراحل، الذي 2005أغسطس 

 . 16الفزع والترهيب

 

 

                                                           
)محمد و لد عبد  الجنرال قاده 2008 في أغسطس وقراطيةانقالب على الشرعية الديم هاجاء بعد ، وبضعة أشهر لم تطل فترة الخالص تلك، فقد دامت سنتين  16

 .(سيدي ولد الشيخ عبد هللا ) بالمنتخ   المدني العزيز( على الرئيس
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 واإلداري تفشي الفساد المالي

 

،  2003إلى  1996د )معاوية ولد الطايع ( ، وبالتحديد في منتصف التسعينات من في أوج حكم العقي

استشرى الفساد المالي في مفاصل الدولة وفي إدارييها ، فال تكاد تجد مسؤوال حكوميا  أيام التسعينات إال 

التي  و هو ضالع في فساد مالي : رشوة ، أو اختالس مال عام، أو تعيين أقربائه وذويه في المؤسسة

ولم  وبتغاض وتصامم واضح منه. الحاكم ، من النظام مباشريتولى إدارتها. كل ذلك ، بتشجيع ، غير 

المساءلة عن الجرائم المالية ال قّدم أي مسؤول للمحاكمة و "ولد الطايعنظام " يشتهر في تلك األيام أن

 .التي كانت متفشية داخل المؤسسات العمومية

العام بشكل الفت في صالونات انواكشوط، فترى النساء ، زوجات  وشاعت ظاهرة تبذير المال

احدة في ليلة عرس، للتباهي بثرائهن. في المسؤولين الحكوميين،  يرمين مئات اآلالف من األوقية دفعة و

أمام أبواب  عسيرة والدة يفقدن حياتهن في والمهمشين من طبقة الضعفاء حين أن كثيرا من النساء 

ن أن يسمح لهن البواب بدخول ي دون أن يجدن ممرضا يساعدهن في عملية الوضع ودوالوطن المستشفى

 . المشف ى

ّل ش ظاقو( ، بمعنى   وصل الفساد في عهد )ولد الطايع( إلى درجة أن برز مثل شعبي يقول )اللّي اتو 

ضة  الريا وتبذيره هي المال العام سرقةصارت فانحلت عرى األخالق، و  )من تولى شيئا ذاقه(،

في أعين  –بل كان من تثبت أمانته ونزاهته فإنه يعتبر   انواكشوط وإداريّيه. المفضلة لدى مسؤولي 

كثير من ية تولي مناصب سامية في الدولة ... و إن ال، ال يستحق أهل امرؤا ضعيف الشخصية  -المأل 

 .المال العامبسبب نظافة أيديهم وتورعهم عن أكل  مصبهامن من ونيُقال واكان  اإلداريين

، بشكل أكثر بشاعة ستنسخه " ولد الطايع" هو الذي ستحكم خلّفه هذا النظام  الفاسد والمتعسف الذي 

الجنرال الكبير )محمد  بقيادة (الحرس الرئاسي ) كتيبةوبالتحديد  ة ،ديالمؤسسة العسكرية الجد وسماجة، 

في أحضانه  تربي ا لـسلفه " ولد الطايع" وولد عبد العزيز(، الرئيس السابق،  الذي كان مرافقا عسكري

المشهود  ، ذلك اليوم2005في أغسطس   انقالبه عليهيوم  في كنفه إلى شاورضع من لبانه وظل عائ

 المؤسسة العسكرية الموريتانية. الذي أّرخ لعهد جديد دخلت فيه
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 (2019-2005) : عهد جديدالمؤسسة العسكرية 

 

منتصف  في  نظامه  توترا وتعقيدا حين قام  المحلية ازدادت األوضاعع"، قبل اإلنقالب على "ولد الطاي

. إْذ كانت موريتانيا آنذاك هي ثالث 18بتأسيس عالقة ديبلوماسية معلنة مع الكيان الصهيوني  17التسعينات

 مع إسرائيل. جهرادولة عربية بعد مصر واألردن ، تقيم عالقات ديبلوماسية 

 لكل مكوناتهكم العقيد  ، ضاق الشعب ذرعا  بما يحصل من تهميش وإقصاء وفي السنوات األخيرة من ح

ة ، و من انتشار للبطالة واستشراء للفساد المالي واضطهاد وقمع ومراقبة مكثفة على العلماء واألئم

 تحت ذريعة " محاربة اإلرهاب"... والدعاة 

فاسه األخيرة وأن الجيش أخذ يتملكه ظهرت عدة مؤشرات تدل على أن نظام " ولد الطايع" بدأ يلفظ أنف

رت من بّ ها دُ السأم من العقيد " معاوية".فجاءت المحاولة اإلنقالبية األولى خجولة و غير فعالة، كون 

ألسباب انضباطية. حصلت هذه المحاولة في  المؤسسة العسكريةضباط عسكريين كانوا مسّرحين من  

، كان ُطِرد من الجيش في فترة سابقة بسبب  19ة رائدبرتب ، وقادها ضابط سابق2003يونيو/ حزيران 

 .وانتقاداته للوضع القائم اإليديولوجيةميوله 

ونظرا لضعف المحاولة اإلنقالبية ، ورداءة  تنظيمها وكونها مدبرة من ضباط مطرودين من الجيش، لم 

.. لكن  ،  ففّضل التكتم عليهايبال " ولد الطايع" بها، ولم يأبه بالبحث عن أصحابها، وال بتعقبهم ومعاقبتهم

تين أخريين تهاون " معاوية" في القضية ألسباب قبلية واجتماعية، شجع نفس األشخاص لتدبير محاول

،  "فرسان التغيير"قادتهما مجموعة تدعى ، و(2004 من سنة  في أغسطس وسبتمبر ا على التواليوقعت)

 " صالح ولد حنن". نفس الضابط اآلنف الذكريرأسها 

                                                           
 إسرائيل، والتخلي عن الحليف القديم ، فرنسا. -توجها نحو محور آمريكا )ولد الطايع(، ستشهد سياسة  1994ابتداء من سنة   17

 
ن في عهد ولد الطايع : الشيخ العافية ولد  محمد خونه ، وسيدي محمد ولد لعالقات المشينة رئيسا الحكومة السابقيْ كان من أبرز مهندسي هذه ا  18

)ولد الطايع( رئيسا للحكومة. والثاني تولى مناصب عدة  عينه  بصفته وزير خارجية موريتانيا وبعد عودته 1998بوبكر. األول زار إسرائيل سنة 

بعد  نُعيِّ فقد كان رئيسا للحكومة في بداية عالقات موريتانيا مع الكيان الصهيوني، ثم   العالقات مع الكيان الصهيوني،تصب في مهمته لتوطيد 
كانت سفارة أسبانيا في نواكشوط تضم مكتبا ديبلوماسيا إسرائيليا.  وسفيرا في اسبانيا )مركز اإلستخبارات الرابط بين موريتانيا وإسرائيل(،   ذلك

 قرابةسيكون أكثر وطادة وقوة ، بسبب  السّريين مصر حيث التعاون مع مسؤولي الموسادموريتانيا في منصب سفير )ولد ببكر( تولى  بعد ذلك،

أن يكون ممن ساهم في توطيد عالقات  2019وقد سمعتُه )أي ولد ببكر( ينفي في أحد لقاءاته أيام ترشحه لرئاسيات من اسرائيل. يمصرال النظام

في وضع  -بشكل أو بآخر  –بالكيان الصهيوني. لكن تسلسل األحداث،  والمناصب الحساسة التي توالها تشير ولو من بعيد إلى مساهمته موريتانيا 
 اإلسرائيلية.-األسس األولى للعالقات الديبلوماسية الموريتانية

 
" ، رائد سابق في الجيش، تخرج من كلية الملك عبد العزيز   19 الحربية بالسعودية، محسوب على التيار القومي الناصري، هو "صالح ولد حننَّ

 الجزيرة الفضائية.    ه شهادة على العصر ، بثتها قناة. لبسبب مواقفه السياسية المعل نة 2000فُصل من الجيش سنة 
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القبض على خمسين  فألقى ، األمور بجدية أكثربدأ النظام يقلق ويأخذ  ، األخيرتين المحاولتين بعد  

 ر المحاولة اإلنقالبية الرائد مدبّ  على، كما قُبض  هموا بالمشاركة في المحاولة اإلنقالبيةضابطا عسكريا ات  

الشيخ مثل    بعض المدنيين تثم طالت اإلعتقاال. بعد عملية هروب طويلة وشاقة "صالح ولد حنن"

نفس ل السياسي زعيمال،  وجميل منصور المحسوب على تيار اإلخوان المسلمين محمد الحسن ولد الددو

الشيخ ) في اإلنقالب . لم تستطع العدالة تقديم أي أدلة على ضلوع  " المزعومة" بتهمة مشاركتهم التيار

بتقديم بعض الحجج  ، فاكتفى النظام الحاكمإلنقالبيةفي المحاوالت ا وزعماء التيار اإلسالميالددو( 

التي قدمتها  من الحججوكان  من أجل إبعادهم عن الحراك السياسي الشعبي المحتدم تلك األيام.ضدهم 

بعض الشباب المتتلمذين على رموز التيار اإلسالمي تم اكتتابهم وابتعاثهم إلى جنوب أن )  السلطات

ق النزاع، من أجل تدريبهم هناك، لكي يرتكبوا أعماال إرهابية في دولة ساحل العاج ، في مناط

 ( 20موريتانيا

في أوساط  من التذمر والتمردكبيرة موجة  عموماواألحزاب السياسية  على اإلسالميين ط النظامأثار تسل

هيأ و وخفّض من مصداقية الدولة ومن هيبتها،  ،" معاوية" من شعبية الرئيسقلل مما موريتانيين ، ال

 بشكل ال ولد محمد فال"، وأطاح علي"  المرحوم الذي قاده العقيد ، 2005المناخ النقالب أغسطس 

  .عولد الطاي معاوية بالعقيد رجعة فيه

  

   " معاوية" على   "ي  عل  انقالب " 

 

 ولد محمد فال" الشرطيَّ األول في موريتانيا طيلة حكم " علي، ظل العقيد "والتكوين عسكري المهنة

. هذا الجهاز 2005إلى  1987من سنة  معاوية ولد سيد احمد الطايع" إْذ كان  يرأس جهاز أمن الدولة

 ألمن الوطني" ، أو بعبارة أوضح : جهاز المخابرات.الذي يحمل اسم " اإلدارة  العامة ل

صغيرة  مطلعا على كل -مدة  ثمان عشرة سنة   - " اْعِل"  بحكم وظيفته كمدير لألمن الوطني، بقي  

وكبيرة داخل النظام الحاكم، وداخل موريتانيا بشكل عام . خالل إدارة الرجل لهذا الجهاز ، حصلت 

مصائب فظيعة في البلد ، من أبرزها تهجير وتقتيل المدنيين الزنوج، ونفي بعض الجنود من أصل زنجي 

ة فاشلة. ُعرفت تلك الفترة إلى داخل البالد ، بسبب تورطهم ، حسب النظام آنذاك، في محاوالت انقالبي

                                                           
e du nord IV, islamisme en Afriqu’Lفي تقرير حمل عنوان ) International  Crisis Group مجموعة األزمات الدولية   20

Contestation islamiste en Mauritanie, menace ou bouc émissaire) 
" الشرق األوسط وإفريقيا الشمالية،  41، المعارضة اإلسالمية في موريتانيا، تهديد أم كبش فداء(، تقرير رقم  IV)اإلسالموية في إفريقيا الشمالية 

 (4-3ص
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( بـ"سنوات الجمر". كما ع رف البلد في فترة قيادة "اْعِل" للمخابرات حمالت 1991إلى  1986من ) 

 .ن، والماركسيين والحقوقيينموسعة ضد النشطاء اإلسالميين، والقوميي

الطايع" ، و حين عشرين عاما تحت نظام " ولد طيلة التي عاشها الموريتانيون  القمعية بعد  األحداث

،  قرر عدة محاوالت انقالبيةاستيأس الشعب من إمكانية أي تغيير في هرم السلطة، خاصة بعد فشل 

ة الملك فرصة غيابه عن البلد لحضور جنازالعقيد "اعل" أن يتخلى عن مواصلة  دعمه للرئيس ، فانتهز 

موريتاني ينجح في انقالب ؛ فيصبح خامس رئيس 2005ب عليه فجر الثالث من أغسطس فهد،  لينقل

بعد عقدين من سبات انقالبي شهدتهما البالد منذ تولي العقيد " معاوية" للحكم، تخللتهما  عسكري،

 لوكالة الموريتانية لألنباء ضحوةالذي نشرته ا األولبيان الوجاء في  محاوالت فاشلة من وقت آلخر.

 ما يلي :اإلنقالب، 

الوطنية قررت باإلجماع وضع حد نهائي للممارسات االستبدادية إن القوات المسلحة وقوات األمن )

إن هذه الممارسات أدت إلى انحراف خطير  .للحكم البائد التي عانى شعبنا منها خالل السنوات األخيرة

وقد قررت القوات المسلحة وقوات األمن الوطنية إنشاء مجلس عسكري  .أصبح يهدد مستقبل بلدنا

وهذا المجلس يلتزم أمام الشعب الموريتاني أن يخلق الظروف المواتية  .للعدالة والديمقراطية

المدني وجميع الفاعلين السياسيين أن يشاركوا فيها بكل  ن المجتمعَ لديمقراطية نزيهة وشفافة. وسيمك  

 .حرية

إن قواتنا المسلحة وقوات أمننا لن تمارس الحكم أكثر من المرحلة الالزمة لتهيئة وخلق مؤسسات 

ويؤكد المجلس في األخير التزام  .قراطية حقيقية ولن تتجاوز هذه الفترة سنتين كحد أقصىديم

 (موريتانيا بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها

بأن مغاير،  لبلد نحو اتجاه ولد محمد فال" أن يسير با اعل  " المرحوم قررمن خالل هذا اإلنقالب ، 

كثر جدية وأقل مركزية من النظام السابق. فأسس غداة انقالبه مجلسا عسكريا يا أديموقراط نهجايتبنى 

ولد " اعل  . حدد CMJD تحت اسم " المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية" الذي ُعرف اختصارا بـ 

سنتين للمجلس من أجل وضع البلد على سكة الديموقراطية عبر انتخابات جديدة يشارك فيها  "محمد فال

وال  المدنيون ، كما تعهد بأنه لن يرشح نفسه، ولن يسمح ألحد من الجيش وأعضاء المجلس العسكري

يمنع أغسطس على قانون  24، وكضمان على ذلك ، وافق مجلس الوزراء يوم  واأن يترشح للوزراء

ية أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعضاء الحكومة من الترشح لالنتخابات الرئاس

 ..والبرلمانية
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أي عنصر من عناصر الجيش ال هو وال فلم يترشح لإلنتخابات بما وعد.  )اعل ولد محمد فال( ىولقد وف  

 وال أي عضو من أعضاء الحكومة وتُركت الساحة لمترشحين مدنيين يتبارون فيها بكل حرية وشفافية.

سجينا من التيار  23راطية( بإطالق سراح )المجلس العسكري للعدالة والديموق بعيد اإلنقالب بأيام، بادر

التخطيط ألعمال ارهابية وإنشاء جمعية أشرار )ولد الطايع( بتهمة  الرئيس السابق اإلسالمي كان سجنهم

 .اآلنف الذكر ، وأبرزهم العالمة محمد الحسن ولد الددووربط صالت بمنظمات ارهابية

قرار بالعفو عن جميع المتهمين في جرائم  إصدار تم  -أي بضعة أسابيع من اإلنقالب  –و في سبتمبر  

 .وجنح سياسية

كاللحوم و الخبز إلى نسبة  األساسية المواد الغذائية بخفض أسعار على الصعيد الشعبي، قام المجلس 

كبار في البنك المركزي الموريتاني  ينتم اعتقال مسؤول،  في نفس الوقت العشر من سعرها األصلي.

  من ودائع البنك. الغ  مالية وصلت إلى خمسة ماليين وربع مليون دوالربسبب اختالسهم لمب

،  األمان والتحرر من الخوفجو من  في أوساط الشعب البالد الصعداء وحل وفي الجملة، فقد تنفست

خرج الناس عن بكرة أبيهم وهم  ترجمته المظاهرات العارمة في العاصمة وفي الداخل، إذْ  وهو ما 

قت إذاعة علّ  ويجولون في الشوارع في سياراتهم منادين بمباركة اإلنقالب. وريتانياميحملون أعالم 

رياح أمل بعد  موريتانيا :في موقعها على األنترنت بعنوان عريض ) على هذه المشاهد فرنسا الدولية 

قول أحد  . وينقل المقال شهادات عن بعض المواطنين جاء في بعضها 21(اإلطاحة بولد الطائع

 اهرين :المتظ

 (خائفين يتانيين أحرار اليوم، ومن قبل كانواإننا مسرورون، ونريد أن تعرف فرنسا والعالم أن المور) 

هم الواليات المتحدة وال أوروبا ، وخاصة فرنسا، اإلنقالب على ولد الطايع،  وظلت مواقف نْ لم تستشِ 

أن اإلتحاد اإلفريقي قرر تعليق  . غيربشكل غير مباشر شيئا ما ، مما دل على أنهم راضون به باهتة

نص تطبيقا لنظامه الداخلي الذي ي ايع المخلوع، ولكنْ عضوية موريتانيا مؤقتا، ولم يفعل ذلك حبا لولد الط

 على تعليق عضوية أي دولة يستحوذ فيها الجيش على السلطة بشكل غير دستوري.

لديموقراطية لعدالة واالمجلس األعلى لم العقيد )اعل ولد محمد فال( رئيس بعد اإلنقالب بشهرين، قدّ 

في مقابلة مع صحيفة " فقال  ،  ، موضحا الظروف التي أدت إلى القيام به رؤيته لإلنقالب الذي قاده

اإلدارة وبنية الدولة برمتها كانت قوقعة ، أن )  Jeune Afrique l’intelligentنتلليجاه آفريك لجون 

                                                           
 على الرابط 05/08/2005إذاعة فرنسا الدولية ، بتاريخ    21

http://www1.rfi.fr/actufr/articles/068/article_37892.asp 

 (19/03/2019)اطلع عليه بتاريخ 

http://www1.rfi.fr/actufr/articles/068/article_37892.asp
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لم  نظام. لم يعد هناك معايير، وال أخالق.ن داخل الائدتيالس هما افارغة، وأن المحاباة والزبونية كانت

ذات . كان األمر أشبه ما يكون بمملكة وهمية ي الحسبان إال درجة الخضوع للسلطانيكن يؤخذ ف

متقادمة . كان ثمت ديكور سلطوي يتحرك فيه الرئيس المخلوع، وفي الجهة األخرى كان ثمت صورة 

عندما أنه سيستمر على هذه الحال؟  م موريتانيا بدون موريتانيين. كيف ظن  يحكالرئيس الواقع. كان 

 (. 22المرء نفسه هو المناسب وأن ال مجال إلستبداله بآخر، فإنه يتحول مباشرة إلى ديكتاتور يعتقد

نفسية  أوضاع الموريتانيين، و حالة البلد و (اعل ولد محمد فالالراحل )لخص العقيد  بتلك العبارات

ويُفهم من كالم العقيد أن أحد األسباب األساسية لإلنقالب هو اإلنحراف  ئيس المخلوع غداة االنقالب.الر

الحاد في عملية تسيير السلطة واإلدارة،  وال يعني ذلك أن هذا اإلنحراف لم يكن موجودا منذ سنوات، إال 

اإلمكان ترك األمور تسير على أنه في المرحلة األخيرة من حكم )ولد الطايع(  وصل إلى درجة لم يعد ب

 .يطيح بالرئيس المتسلط عبر إنقالب عسكري هي عليه، فكان من الالزم إحداث التغيير ما

 

 CMJDالمجلس العسكري للعدالة والديموقراطية  مرحلة حكم

 

من إحدى فترات حكم العسكر  CMJDقد تكون فترة حكم المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية  

لتي حظيت بالقبول لدى عامة الشعب الموريتاني ، كونها جاءت بعد عشرين عاما من اإلضطهاد النادرة ا

د البل عاناها الموريتانيون مع العقيد "معاوية ولد الطايع" ومؤسسته العسكرية، وكون األزمة السياسية في

تاب ومفكرين شهدت انفراجا كبيرا حين أطلق قادة اإلنقالب سراح جميع معتقلي الرأي من ساسة وكُ 

 شفافة وعلماء ودعاة وغيرهم. و تعهدوا للشعب بتقليص الفترة اإلنتقالية لسنتين، تتم في نهايتهما انتخابات

 يرأسه على هرم الدولة.  مدنيا  يختار فيها الشعب ممثال

دة ص العهاستفتاء دستوري تم على إثره إصدار قانون يقلّ ، تنظيم من أبرز ما شهدته هذه المرحلة كان 

 26)المادة  ، كل عهدة تدوم خمس سنوات بدال من سبع سنوات لهما ةالرئاسية إلى عهدتين فقط ال ثالث

 من الشعب الموريتاني 9%6 صادق .(2سنة )مادة  75( ، وال يجوز أن يتجاوز سن المترشح  28و

ارمة لدى على الرغبة الع نسبة المشاركةوقد دلت . 2006في يونيو  الذي أُجري   فتاءستعلى اإل

 في التغيير. نالموريتاني

إنشاء لجنة وطنية مستقلة تشرف على ببإصدار قرار  يموقراطية سكري للعدالة والدكما قام المجلس الع

. تكونت اللجنة من أفراد تم تعيينهم بعد تشاورات موسعة مع اإلنتخابات وعلى شفافيتها واستقالليتها

                                                           
 .2005أكتوبر  8-2، بتاريخ 2334جون آفريك النتليجان، عدد رقم   22
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 لجنة اإلنتخابات ولقد قامت  المدني دون إقصاء أي طرف.وأطياف المجتمع  جميع الفرقاء السياسيين

عن انتخابات رئاسية شهد لها المراقبون  العملية الديموقراطية آنذاك بدورها على أكمل وجه. فأسفرت

  الدوليون بالشفافية والمصداقية.

ة من المجلس تعيين أفرادها بادرة حسن نيطريقة جّسد  تشكيل اللجنة الوطنية لإلنتخابات ولقد  حقا،

 العسكري للعدالة والديموقراطية إزاء المتشككين والخائفين من انحراف مسار التغيير.

الساسة على  " المجلس الوطني للعدالة و الديموقراطية"  تدخله بشكل غير  ، انتقد المراقبون وفي المقابل

لم يكن معروفا على  مباشر في العملية الديموقراطية ، ودعمه الغير صريح لمرشح مدني جديد  ،

حزبا سياسيا تجمعا   24نظم على هذا التدخل ،  وكاعتراض و لد الشيخ عبد هللا(. الساحة، هو ) سيدِ 

 حرة ديمقراطيةوسط العاصمة نواكشوط للمطالبة ببقصر المؤتمرات   2006اكتوبر  8، يوم حاشدا 

الجيش في  ل  تدخّ  والحق أنّ  .اسيةبتدخل المجلس العسكري الحاكم في العملية السي نددوا، وومحايدة

كثيفة من  غيوما  خيبة أمل كبيرة لدى كل الموريتانيين، وبث  ل  ترشيح )سيدي ولد الشيخ عبد هللا(، شكّ 

 الشكوك حول مصداقية المجلس العسكري في وعوده. 

ام حكم ولد بعض طوائف الموريتانيين أيي اإلنساني والمعاناة التي راح ضحيتها فيما يتعلق بالماضأما 

 كما لم يشأ ...23 فيهاأن يبتَّ  CMJDلم يشأ المجلس العسكري ف، (09-9198سنوات خاصة في ) الطايع

رين الموريتانيين الزنوج العالقين في السنغال منذ عشرات السنين، وال التحقيق في  أن يحل مشكل المهجَّ

مما يرة من  حكم ولد الطايع، بعض جرائم التعذيب التي تعرض لها بعض المعارضين في األيام األخ

رفض المجلس أرجع بعض المراقبين السبب في الجمعيات الحقوقية وعائالت الضحايا. ولقد  خيَّب آمال

بعض العناصر من المجلس العسكري الحاكم أن  إلى  تلك القضايا، عمق العسكري الخوض في 

أما المجلس  ، خوفا على مواقعهم. اليةفي الفترة اإلنتق ، فلم يشأوا إثارتها24ضالعون في تلك القضايا

اعل ولد محمد  رئيسه عدم استعداده للخوض في قضية اإلرث اإلنساني ، على لسانالعسكري فقد علل 

ال يمكن أن يعمل في الوقت الراهن على جبهتين : جبهة تأسيس الديموقراطية ، فال الذي قال أنه  )

                                                           
ع  عائالت الضحايا مع الرئيس اعل ولد محمد فال، الذي صّرح للحضور أن هذا المشكل سوف يتم حله اكتفى المجل  23 م  س العسكري بتنظيم لقاء ج 

 .04/02/2006الموريتانية، بتاريخ  Le Calameمن طرف الرئيس الذي سيتم انتخابه فيما بعد. انظر صحيفة 

لضحايا )اعل ولد محمد فال( رئيس المجلس العسكري، بضلوعه بشكل مباشر في عمليات تتهم الكثير من الجمعيات الحقوقية وعائالت ا  24 

تفاصيل التهجير القسري الذي تعرض له الموريتانيون الزنوج إلى السينغال؛ ألنه كان مدير األمن الوطني في تلك األيام وكان على اطالع مباشر ب
 كل األحداث والمآسي  التي حصلت  آنذاك.  
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ما إشكالية الزنوج ستُحل من طرف السلطات وجبهة حقوق اإلنسان... الديموقراطية أوال، أ

 (25المنتخبة

 

 تنظيم انتخابات ديموقراطية هي األكثر شفافية في تاريخ موريتانيا

 

شهدت صراعا  جادة، انتخابات ديموقراطية مدنيةأول ، بقيادة " اعل"  CMJDالمجلس العسكري   رعى

، و  خبير اقتصادي قادم من المهجر "ولد الشيخ عبد هللاسيدي ن هما " محتدما بين مترشحين رئيسييْ 

متقاربة جدا بين  الثانية عميد المعارضة الموريتانية. وكانت نتائج الجولة اإلنتخابية، أحمد ولد داداه

  % 47.11، في حين  حصل منافسه على  % 52.89الرجلين، إْذ حصل "سيدي" في الدور الثاني على 

ج رئيسا للدولة يوم التاسع وّ لد الشيخ عبد هللا" ، وتُ " سيد وز بفو األمرمن األصوات المفرزة. وانتهى 

عقب انتخابات شهد المراقبون الغربيون واألفارقة بأنها " شفافة وذات مصداقية".  2007عشر من إبريل 

حتى ذكرت بعض الصحف الغربية أن الرئيس الجديد هو أول رئيس ينتخب بشكل ديموقراطي في 

 . 26موريتانيا

المنتخب  المدني " اعل ولد  محمد فال" الذي كان رئيسا مؤقتا للدولة ، مقاليد الحكم للرئيسيد العقسلّم 

يتربصون بالرئيس  باع الجيش اآلخرين ظلواغير أن ِض  من المشهد السياسي. بسالم الجديد، وانسحب

قيتة ، سنتكلم عنها في الفقرا  ت القادمة.الجديد، حتى انقلبوا عليه وخلعوه، في عملية مزاجية م 

 

 فترة حكم سيدي ولد الشيخ عبد  هللا 

 

التمييز  سياسة نذاك بـ"ي  آمسُ  مشروع جديدنية عميقة من أهمهما في إصالحات وط بدأ الرئيس الجديد

على إدماجهم بشكل أكبر في   بجدّ عمل  قين، فالساب األرقاءاإليجابي" لصالح طبقة " الحراطين" ، أي 

سين ظروفهم المعيشية وتحريرهم من ربقة اإلستعباد التي كان الضعفاء المجتمع ومساعدتهم على تح

كما شرع  في البلد.  والسطوة منهم يتعرضون لها من بعض فئات مجتمع البيظان ذوي األغلبية العددية
                                                           

il -établissement de la démocratie peut’: l Mauritanie، تقرير تحت عنوان ) FIDHالية الدولية لحقوق اإلنسان الفيدر  25
s’affranchir du règlement du passif humanitaire موريتانيا : هل التأسيس للديموقراطية يستطيع التحرر من تصفية اإلرث( ، )

 .24اإلنساني(  ص 
 الفرنسية، انظر الرابط La dépêche  صحيفة الدبيش   26
-identpres-premier-mauritanie-etat-coup-https://www.ladepeche.fr/article/2008/08/06/469765

arrete.html-elu-democratiquement 

 (05/05/2019)اطلع عليه بتاريخ 

https://www.ladepeche.fr/article/2008/08/06/469765-coup-etat-mauritanie-premier-president-democratiquement-elu-arrete.html
https://www.ladepeche.fr/article/2008/08/06/469765-coup-etat-mauritanie-premier-president-democratiquement-elu-arrete.html
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مشروع "التصالح الوطني" الذي أعاد المهّجرين الزنوج إلى أرض  الوطنية من خالل تقوية اللحمةفي 

سمح للمنظمات اإلنسانية العالمية بتقديم المساعدات الغذائية  وفاهم في السنغال وفرنسا. الوطن من من

د العائدين بالمواد الغذائية مدة ثالثة أشهر. برنامج الغذاء العالمي وزوّ  ل  ، فتدخّ  العائدين رينللمهجَّ 

 .القادمين الجددوتأسست وكالة وطنية خاصة باستقبال ودمج 

تميز بانتعاش غير مسبوق للحياة  من الحرية، " ولد الشيخ عبد هللا"  عهدا جديدا ن الرئيس كذلك، دشّ 

الديموقراطية والحزبية في موريتانيا، فكانت المرة األولى التي يعرف فيها البرلمان الموريتاني ظهور 

ر حرية التعبير بشكل ظاهر تجسد في ظهو شرسين للسلطة على مقاعده. وانتشرت في البالد معارضين

الكثيرمن المواقع األلكترونية والكتابات المعاِرضة. كما شهد البلد عدة مشاريع إصالحية تنموية هامة، 

خاصة في مجال األمن الغذائي حيث أمر الرئيس بإلغاء تكاليف الجمركة عن المواد الغذائية الداخلة إلى 

 طنين.البالد وقرر دعم أسعار الغاز والكهرباء التي كانت تثقل كاهل الموا

، ضحوة   لم تدم مشاريع اإلصالح التي بدأها الرئيس )ِسيدي( أكثر من خمسة عشر شهرا. فقرر الجيش

ب ديموقراطيا  قيادة  الجنرال، ب 2008السادس أغسطس  محمد ولد عبد العزيز ، إزاحة الرئيس المنتخ 

 . 27عبر انقالب وصفه الساسة الموالون للجيش بـ" الحركة التصحيحية"

والتضامن  هذا اإلنقالب نهاية حلم جميل وقصير من الديموقراطية التعددية واإلنعاش اإلقتصادي شّكل  

و بداية كابوس حقيقي سيعيشه الموريتانيون طيلة حكم المؤسسة العسكرية الجديدة بقيادة  اإلجتماعي، 

ى الوراء عبر سياسات البلد سنوات إل الذي  سيستأثر بالقرار ، وسيعيد "الجنرال " محمد ولد عبد العزيز

القمع وانعدام األمن الداخلي والنهب المنظم لثروات البلد ، والتغاضي عن الفساد والمحسوبية والزبونية، 

ات العمومية دون باالستحواذ على الصفق كات الخصوم، ...والسماح لوسطه العائليوشراء الذمم وإس

 28الحرس الرئاسي المالي الالمحدود لكتيبة مهالشركات الوطنية الكبرى ، ودعإفالس   وجه حق، وتعمده

ترزح تحت وطأة  -في عهده –على حساب المؤسسات العمومية ومؤسسات الجيش األخرى التي ظلت 

 الرشوة وشتى صنوف الفساد...

 

                                                           
ال ههنا يظهر الدور السلبي و الخطير الذي يلعبه بعض اإلنتهازيين السياسيين الموريتانيين في إرجاع البلد إلى الوراء، عبر دعمهم لجنود   27

تقبل البلد، ويسيروا به نحو المجهول وليقضوا على ما تبقى من أسس الديموقراطية مستوى علمي وال فكري لهم، فيمهدوا لهم الطريق ليعبثوا بمس
هم من واإلصالح التي حصل عليها البلد للتو. وتجدر اإلشارة إلى أن الساسة الذين دافعوا عن اإلنقالب منهم من ُعين على بعض الوزارات ، و من

اسة؛ مما يبرهن على أن دعمهم لإلنقالب لم يكن ألجل " حركة تصحيحية " كما زعموا ، ُعين سفيرا في الخارج ومنهم من ُعين مستشارا في الرئ
لى بل كان ألهداف شخصية بحتة. وطالما أن أمثال هؤالء مازالوا باقين في الحكم أو ظاهرين على الساحة ، فلن تستطيع موريتانيا أن تتطلع إ

 مستقبل ديموقراطي واقتصادي زاهر. 
هي المسؤولة الوحيدة عن اإلنقالبات التي عرفتها موريتانيا في الفترة  BASEPرئاسي، أو كتيبة الحرس الرئاسي المعروفة بـمؤسسة الحرس ال  28

 األخيرة،وظلت دائما تحت قبضة )ولد عبد العزيز( إلى أن غادر الحكم.
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 : نهاية الحلم الديموقراطي على الشرعية نقالبإلاإرهاصات 

 

فقد كان يعمل في مؤسسات دولية  عامة الشعب، لدىمعروفا ( سيدي ولد الشيخ عبد هللا ) الرئيس لم يكن

قراطية خالفا لألعراف الديموو .به في اإلنتخابات ليتسلم السلطة  خارج الوطن، واستقدمه العسكر للزجّ 

أن ينجح بسهولة في هذه اإلنتخابات دون أن يكون له أي حزب وال هيئة  سياسية  في العالم ، استطاع

لوال يرى بعض المراقبين أنه ل المؤسسة العسكرية في عملية إنجاحه. وتدخ سوى ما كان من تدعمه. 

 ا حصل على النتائج التي حصل عليها في اإلنتخابات.لم    العسكردعم 

في ، القريبة من العسكر  بعض المجموعات السياسية " المستقلة" ، فقد دعمتهله دعم العسكرعلى  زيادة  

 ناخ إلنتخابه رئيسا للجمهورية.لمكل مراحل حملته اإلنتخابية وهيأت ا

في عقد عدة تحالفات أخرى يحتاج ل )ولد الشيخ عبد هللا( كان  ، فقدله دعم المستقلين من رغمعلى الو

ن لفا مع المرشحيْ الرئاسة ، فعقد حِ حتى يتحصل على نسبة تؤهله للفوز ب الدور الثاني من اإلنتخابات

رئيس حزب  ، و)مسعود ولد بلخير(ن رجال األعمالمدعوم م ناشئ سياسي وهو لد زيدان()الزين و

حلف، سيصبح )الزين( رئيسا للوزراء . بموجب هذا ال"حزب الحراطين" التحالف الشعبي التقدمي

، ومسعود ولد بلخير رئيسا للجمعية الوطنية ، رغم أن حزب هذا األخير لم  ويكلَّف بتشكيل الحكومة

 طنية. يحصل إال على خمسة نواب في الجمعية الو

قديم، بل ضمت كانت حكومة )الزين ولد زيدان(، حكومة تكنوقراط، لم تحتو على أي مسؤول سياسي 

سيير المؤسسات العامة، إال أنها خبرة في اإلدارة وتالتي لم تكن بذات لجديدة الشابة الكثير من الوجوه ا

 لم  تكن جزءا من النظام السابق سيء الصيت.  أنهاب امتازت

التي دعمت  -القريبة من العسكر  – الجديدة في حكومة )الزين( لم تُرْق للمجموعات المستقلةالتعيينات 

 رأت . له للتصويت كانت عنصرا فعاال في تعبئة الشعب الرئيس )سيدي( خالل حملته الرئاسية والتي

ها على ما نوعا من التهميش لها، وعدم مكافأتفي سلسلة التعيينات الحكومية الجديدة هذه المجموعات 

الجديدة ، لم يكن في أعضائها  الحكومة األمر تعقيدا أنزاد مما  وقامت من جهود في الحملة اإلنتخابية. 

في صف أي وزير له وزن ثقيل على المستوى القبلي أو الوطني، مما شكل نوعا من الهشاشة والضعف 

 . الحكومة

محنكين مستشارين ال من و ،الموريتانية اإلدارة في أوساطأية شبكة قوية  )سيدي(لرئيس لم يكن  ل

خب من اجله، ولم يكن لحكومته أي حزب سياسي يدعمه في مشروعه الذي انتُ  ولم يكن له أي، يوجهونه
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وزن شعبي، ولم يكن النواب الذين دعموه منضوين تحت حزب معين،  فأصبح إذن منقطعا عن الشأن 

 ، كل يريد أن ينهش منه...نسر مهيض الجناح تتنازعه الضباعالداخلي، وكأنه 

بدعمه في مشروعه  يقومفي ظل هذه الظروف،  أشار إليه بعض مقربيه بتشكيل حزب سياسي  

 PRDS  ه ال يريد إنشاء حزب سلطٍة جديد على غرار حزب رفض الرئيس في البداية، كون   اإلصالحي.

إنشاء  2007يف بيه، قرر في خروبعد إلحاح مقربيد أنه . الذي حكم البالد أيام )معاوية ولد الطايع(

 بحزب " عادل". اد الوطني للديموقراطية والتنمية( المعروف اختصار) العهحزب جديد يدعى 

سميين من وزراء عضوا، إضافة إلى األعضاء الر 250الحزب الجديد من مؤتمر وطني يضم  ن  تكوّ  

تضمهم الجمعية  151من أصل نائبا برلمانيا  93ن وغيرهم. انتمى إلى الحزب ومدراء و برلمانيي

 الوطنية.

رئاسة الحزب ، ثم عينه رئيس الجمهورية  وزيرا أول بعد حل حكومة   تولى )يحيي ولد أحمد الوقف( 

 . (الزين ولد زيدان)

لهم بين األحزاب حسب المصالح "السياحة السياسية" ، وتجوّ  ممارسة وكعادة  الموريتانيين في 

الجديد الكثيُر من القوى الحزبية التي كانت  "عادل" حزبإلى ، فقد انضم والقبلية والطائفية الشخصية

القديم سيء  بائل ممن كانوا يدعمون حزب )ولد الطايع(، وخاصة األطر ووجهاء القنائمة من قبل 

 . PRDSالصيت المعروف بحزب 

الجديد إليه كل رموز  فقد جذب الحزبُ  في الفخ الذي كان يحذ ر منه؛ )ولد الشيخ عبد هللا( رئيسوقع ال

تشكيلة الفساد السابقين من أطر وانتهازيين وإداريين سابقين... لكن لم يكن له من خيار في تأسيس 

 .وانين والمشاريع اإلصالحية التي سيعمل عليهاسهر على تمرير القسياسية تتبنى أفكاره وت

ا من إقصائهم من التعيينات وْ فقد شك  بعد فترة قليلة  من تأسيسه، انتشر التذمر لدى أطر الحزب الجديد، 

في المناصب العليا للدولة ، ومن تغلب مجموعة الرئيس على الحزب واستئثارهم بالوظائف العليا 

 500أطر الحزب وصل عددهم إلى مجموعات من  نشرت، 2008وتهميش األطر اآلخرين. في إبريل 

هم له في نفس الوقت  من مواصلة تهميشهم أعلنوا فيه وفاءهم للرئيس وتحذير اعام ابيان عضو، نشروا

اء وصريح على حساب المقربين منه داخل الحزب. كما دعوا في بيانهم إلى فتح حوار ديموقراطي بنّ 

 داخل هيئات الحزب الجديد.

وصلت األمور إلى ذروتها حين عيّن الرئيس ، يوم السادس مايو ،  حكومة جديدة يرأسها )يحيي ولد 

هذه الحكومة وزراء من عهد الرئيس السابق معاوية ، وكانوا معروفين بكونهم من  أحمد الوقف(. ضمت
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)ولد الطايع(. أثارت هذه التعيينات الجديدة حفيظة جنراالت الجيش، و العقيد رموز الفساد في نظام 

بينه قض العهد الذي كان من النواب المستقلين الداعمين للرئيس )سيدي(، ورأوا فيها نوعا من ن الكثير  

نائبا مستقال من المنتمين  39في يونيو/حزيران، هدد و المفسدين. إقصاء محاربة الفساد و وبينهم بشأن

حديثا إلى حزب " عادل" ، بنشر عريضة تطالب بحجب الثقة عن الحكومة. انزعج رئيس الجمهورية 

تذمرين، فعين حكومة وهدد هو اآلخر بحل البرلمان. لكنه تراجع عن قراره وانصاع لمطالب النواب الم

دة كل جديدة ثالثة في يوليو / تموز )شهران بعد تعيين الحكومة السابقة(. أُقصي  من الحكومة الجدي

 )ولد الطايع(. حكم في الفساد أيام الوزراء المتهمين بضلوعهم

ب لم ما ينبغي مالحظته في هذه الصراعات الدائرة بين النواب ورئيس الجمهورية وحزبه ، هو أن النوا

لجمهورية لوال دعم خفي من الجنرال النافذ في المؤسسة العسكرية يكونوا ليتورطوا في مناوئة رئيس ا

حّرض ولى النتخاب الرئيس )سيدي( ، ويمنذ األيام األ لقلب النظامعمل )ولد عبد العزيز( الذي ظل ي

 النواب بشكل مستمر عليه. 

 آنف الذكر انوا معروفين بقربهم من الجنرالك  من سياسة الرئيس )سيدي( النواب المتذمرين كل 

. لم يكن تهديدهم بحجب الثقة عن الحكومة إال نوعا من التحضير إلنقالب ناعم 29ودعمهم الالمحدود له 

كه الجيش من وراء حجاب. ههنا يتجلى الدور السلبي الذي ال تفتأ المؤسسة داخل أروقة القصر يحرّ 

 ض كل جهود الديموقراطية واإلستقراريلتقوبه  يقومون اسة اإلنتهازيينوأبواقها من رجال السي العسكرية

 في بلد هو في أشد الحاجة إليهما. 

، منه في نفس الوقت وحمايتهم على الرئيس في مؤسسة  الجيش بتحريض النواب لم يكتف الجنرال اآلمر

بتشكيل لجنة   شيخا 33لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عددهم  بل ذهب أبعد من ذلك، إْذ أوعز 

النواب بعض تهمها البخاري" ، زوجة الرئيس، والتي ا تحقيق في مصادر تمويل مؤسسة " ختو بنت

شكلت مبادرة  أموال الدولة في مشاريع شخصية ال عالقة لها بالشأن العام.استعمال النفوذ وباستغالل 

عدم قدرته على التحكم في  ، وأبرزت مدىالمنتخ برئيس الجمهورية الشيوخ، ضربة قوية في ظهر 

المؤسسات  وعدم سيطرته على لجم الجنرال الجامح الذي ظل يهيّجشؤون الدولة ، ومؤسساتها ، 

 الديموقراطية )الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ(  عليه من وقت آلخر. 

عمالها تشكيل ما جدول أ ن  بعد مبادرة الشيوخ بأيام، قام النواب باستدعاء جلسة برلمانية استثنائية، تضمّ 

أسماه النواب آنذاك بـ)مجلس أعلى للعدالة( يطالب صراحة بمحاكمة رئيس الجمهورية بسبب "الخروقات 

                                                           
ت بعد اإلنقالب على )سيدي(،والتي فاز فيها الجنرال بدليل تعيين الكثير منهم وزراء ومدراء وسفراء بعد اإلنتخابات الصورية التي أجري  29

 المنقلب محمد ولد عبد العزيز.
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التسييرية " التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه كرئيس للدولة ، ومن أبرز هذه الخروقات قضية تمويل 

 منظمة زوجته " ختو بنت البخاري".

م يخيّ  ل العسكرقة فريدة من نوعها في تاريخ موريتانيا السياسي. وكان ظِ كانت مبادرة النواب ساب 

واضحا على ممارسات النواب الذين كانوا يواصلون مشوارهم في استفزاز رئيس الجمهورية والجهاز 

 .بالجنرال )عزيز(مستقوين في ذلك التنفيذي، 

في تأليب  لد عبد العزيز( واِلغأن الخيط ينفلت من يده، وظن أن كبير الجيش )محمد وشعر الرئيس 

. 30)قائد األركان المسلحة( محمد ولد الغزوانييدعى رفقة جنرال آخر  ، فقرر إقالته البرلمانيين عليه

، فانقلبا عليه في نفس اليوم، ضحوة بإقالتهما من مهامها رفض الجنراالن اإلنصياع لقرار الرئيس

 اطية الوليدة ويئدانها في مهدها.، لينقضا بذلك على الديموقر2008السادس أغسطس 

عيد اإلنقالب، وقف أحد النواب خاطبا في زمالئه البرلمانيين ، فأثنى على  الجيش ومّجد ه ووصف بُ  

ما بعد   حكومةهر ، أصبح هذا النائب وزيرا في ... بعدها بأش31اإلنقالب  بـ" الحركة التصحيحية"

 .اإلنقالب

هي : تدهور األمن الداخلي،  النقالبه أسبابثالثة  م المحلي والدوليأمام الرأي العا اإلنقالب قائدقدم 

في عمليات  -الجنرال عزيز أقوال حسب – والخطر اإلرهابي، وضلوع الرئيس )ولد الشيخ عبد هللا(

. لم يقتنع الغربيون كثيرا بمبررات وحجج 32فساد مالية ومحاولته عرقلة المؤسسات الديموقراطية

 العسكريين. 

 

 الدولي الرفض

 

" ولد عبد العزيز" اعتراضا واسعا من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية  ب  الجنراللقي انقال

ق اإلتحاد ، فقد علّ  موحشةورفضوه رفضا باتّا منذ لحظاته األولى. عانت موريتانيا آنذاك من عزلة دولية 

وهدد اإلتحاد االوروبي بقطع مساعداته اإلفريقي عضويتها، وألغت التعاون  معها الكثيُر من دول العالم. 

                                                           
هذا الجنرال األخير ، محمد الغزواني، يوصف في اإلعالم الغربي بالعسكري الكتوم ، صاحب االنضباط الشديد. ظل خلف األضواء طوال   30

نتخب )سيدي(، غير أن زمالته العسكرية مع الجنرال النافذ )عزيز(، جعلت منه هدفا التعبئة السياسية التي قادها الجنرال )عزيز( ضد الرئيس الم
 للرئيس )سيدي(، فقرر إقالته تحسبا ألي تضامن قد يحصل منه إزاء زميله )عزيز(. 

التصحيحية" مقتبسة من  يالحظ هنا تأثر بعض النواب الموريتانيين بممارسات حزب البعث السوري أيام السبعينات، إْذ أن عبارة " الحركة  31

الذي قام به حافظ األسد وزميله قائد األركان مصطفى طالس  بـ"  1970عبارة أعضاء مجلس حزب البعث السوري الذين وصفوا انقالب سنة 

الغزواني كان قائد الحركة التصحيحية". أما عندنا في موريتانيا، فإن ثمت تشابه مثير : فولد عبد العزيز كان رئيس الكتيبة الرئاسية ، وولد 
 األركان أيضا.

 .17/08/2008الوكالة الموريتانية لألنباء، خطاب الجنرال ولد عبد العزيز بتاريخ   32
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إن هذه المالية عن موريتانيا ، فقال مسؤول اللجنة االوروبية لويس ميشل معلقا على االنقالب ) 

الوضعية تجعلنا نعيد النظر في سياساتنا التعاونية مع موريتانيا، فقد قد منا منذ فترة قليلة برنامج دعم 

كتكميل للمساعدة  2013 -2008مليون يورو للفترة ما بين  156 لموريتانيا بموجبه يحصل البلد على

 (. 33السابقة

كانت مبرمجة من قبل ،  مليون يورو  100وقامت الحكومة الفرنسية بتعليق مساعدة مالية قيمتها 

الواليات المتحدة األمريكية حين احتجزت  داخل البالد. ونفس الشيء قامت بهوموجهة لمشاريع تنموية 

 كانت في طريقها إلى الحكومة الموريتانية. مليون دوالر، 14الية قدرها مساعدة م

قام مجلس السلم واألمن التابع لإلتحاد اإلفريقي بفرض حظر على " تحركات أعضاء المجلس بدوره، 

اإلنقالبي الموريتاني، ومنعهم من الحصول على تآشر سفر ، كما قام بمراقبة حساباتهم البنكية في دول 

 .34اإلفريقي" اإلتحاد

وتأسفت الكثير من الصحافة الغربية على وأد الديموقراطية  و تقهقر موريتانيا إلى عهد جديد من 

بعد انتقال ديموقراطي الديكتاتورية العسكرية ، فعنونت جريدة لوفيجارو الفرنسية على صفحتها  ) 

 (35مثالي، الجيش يطرد الرئيس المنتَخب إثر أزمة طال أمدها 

 (.36موريتانيا ضحية انقالب عسكريالفرنسية ) NouvelObsيفة نوفيلوبس  وكتبت صح

 (.37المجتمع الدولي يرفض اإلنقالبعلى  اإلنترنت :  )  موقعهاوكتبت إذاعة فرنسا الدولية على 

أما على الصعيد الداخلي ، فقد سقطت موريتانيا في أزمة سياسية خانقة، حصلت بين المعارضين 

، وبين الموالين  38 رف باسم ) الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية(وا آنذاك ما عُ لإلنقالب الذين شكل

للمؤسسة العسكرية وأغلبهم من األطر والنواب اإلنتهازيين الذين ال ينتمون لحزب سياسي معين ، وإنما 

 ...ال عالقة لها بالمصلحة العليا للبلد تجمعهم مصالح ضيقة وطموحات شخصية

                                                           
33 https://www.nouvelobs.com/monde/20080806.OBS6343/la-mauritanie-victime-d-un-coup-d-etat.html 

 15/05/2019اطلع عليه بتاريخ 
34 Maghreb info , 07/02/2009 
35 http://www.lefigaro.fr/international/2008/08/07/01003-20080807ARTFIG00016-coup-d-etat-militaire-en-
mauritanie-.php  

15/05/2019اطلع عليه بتاريخ   
36 https://www.nouvelobs.com/monde/20080806.OBS6343/la-mauritanie-victime-d-un-coup-d-etat.html 

15/05/2019اطلع عليه بتاريخ   
37 http://www1.rfi.fr/actufr/articles/104/article_69671.asp  

15/05/2019تاريخ اطلع عليه ب  
 نائب تضمهم الجمعية الوطنية. 95من أصل نائبا  72كان عدد النواب البرلمانيين المعارضين لإلنقالب يبلغ   38

https://www.nouvelobs.com/monde/20080806.OBS6343/la-mauritanie-victime-d-un-coup-d-etat.html
http://www.lefigaro.fr/international/2008/08/07/01003-20080807ARTFIG00016-coup-d-etat-militaire-en-mauritanie-.php
http://www.lefigaro.fr/international/2008/08/07/01003-20080807ARTFIG00016-coup-d-etat-militaire-en-mauritanie-.php
https://www.nouvelobs.com/monde/20080806.OBS6343/la-mauritanie-victime-d-un-coup-d-etat.html
http://www1.rfi.fr/actufr/articles/104/article_69671.asp
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في إعالن عام نشرته وسائل اإلعالم المحلية تنظيم  جنرال اإلنقالب، قرر 2009ريل اب 2في يوم 

، فهبت مظاهرات عارمة وسط العاصمة نظمها 2009انتخابات رئاسية يوم السادس يونيو/ حزيران 

العسكر المظاهرات  ع  الساسة والنواب والشيوخ معترضين على قرار الطغمة العسكرية الحاكمة. قم  

 " حركة مناهضة العبودية"ُضرب قائد  إذْ الضرب على األجساد. بالقنابل المسيلة للدموع وبالعصي و

من قبل الجيش ضربا مبرحا، وتعرض الكثير من النواب  -وهو شيخ مسن  –ببكر ولد مسعود المناضل 

 لنفس العدوان. ورؤساء األحزاب السياسية وممثلي الشعب ورؤساء الجمعيات المدنية

ل له  الترشح في ريل ، استقال مدبّر اإلنقالب " محمد ولد عبد العزيز" من الجيش لكي يحِ اب 16في يوم 

االنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها. وتحسبا ألي اعتراضات أو مظاهرات تنظمها األحزاب السياسية، 

عاصمة ، ر جميع المظاهرات ذات الطابع السياسي في العام حظْ  نواكشوط في قرارٍ  منطقة أعلن والي

إبريل،  19فهبت للمرة الثانية  موجة ثانية هائجة من المظاهرات نظمتها كل أطياف المعارضة يوم 

وتلقى الجيش األوامر باستهداف الساسة والنواب المتظاهرين،  وبقْمعهم بأشد أنواع القمع ، فُجرح الكثير 

لعفو الدولية المعاملة القمعية التي من المناضلين من الرجال والنساء على حد سواء ... أدانت منظمة  ا

العديد من النساء مارسها الجيش ضد المتظاهرين السلميين في بيان نشرته على موقعها ، جاء فيه أن )

هم الجيش بالهراوات واألحزمة وداسوهم بَ والوزراء السابقين والنواب ومدافعي حقوق اإلنسان ضرَ 

 . 39 (باألقدام

موريتانية في العاصمة -ود، ما أدى إلى اللجوء إلى مفاوضات موريتانيةوصلت موريتانيا إلى طريق مسد

الفرقاء السياسيين  وبرعاية أطراف دولية، من أجل التوصل إلى اتفاق  كلالسنغالية دكار ، بحضور 

ل المجلس العسكري اإلنقالبي، وينظم انتخابات رئاسية حِ يعيد الديموقراطية إلى مسارها الطبيعي ويُ 

 يهة. شفافة ونز

آنذاك عن اإلنقالب، وقّع  مفاوضات مضنية وتلكؤ صريح من قائد مؤسسة الجيش، المسؤول الوحيدبعد 

د اإلتفاق مهّ . ي2009يونيو/ حزيران  2في يوم   إطار-الفرقاء )المعارضة والموالون للعسكر( على إتفاق

الشيوخ كما ينص عليه الدستور، لمرحلة انتقالية سِلسة قصيرة األمد ، يترأس خاللها الدولة رئيس مجلس 

ى  ل فيها المجلس األعلى للدولة )مجلس العسكر( ، ثم تُجر  و تسيّرها حكومة وحدة وطنية موسعة  ، ويُح 

لجنرال يران، التاريخ الذي اقترحه ا، بدال من السادس يونيو/حز 2009يوليو   18انتخابات رئاسية يوم 

 . اإلنقالبي

                                                           
 20/04/2009منظمة العفو الدولية ، بيان تحت عنوان ) موريتانيا : قمع عنيف لمظاهرات تطالب باستعادة دولة  القانون( ، بتاريخ   39

(Mauritanie : répression violente de manifestations demandant la restauration de l’Etat de droit) 
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، ووافق عليه العسكر في أول األمر ، ثم تملصوا منه بعد أسبوع من وافقت المعارضة على اإلتفاق

قبلوا بحل المجلس األعلى ي أن همذوا أي بند من بنوده، متذرعين بأن العسكر ال يمكنتوقيعه ، ولم ينفّ 

 د. للدولة ، وذلك ألسباب تتعلق بأمن البل

" . 2نها اتفاق ثان سمي باتفاق "دكاربدأت مفاوضات جديدة نتج عبعد تملص العسكر من اإلتفاق األول ، 

االتفاق ثالث محاور : األول أن ال يتم حل المجلس األعلى للدولة كما كان يشترط الرئيس  ن  تضمّ 

. ةالمخلوع، وإنما يُغيَّر اسمه  فيصبح )المجلس األعلى للدفاع الوطني( ويقع تحت سيطرة الحكومة الجديد

يس المخلوع على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ويعلن فيه في توقيع الرئ ني : يتلخصالمحور الثا

ع فيه تنظيم حفل رسمي مهيب يوقّ  ن  الرئيس بنفسه إنهاء مهامه كرئيس للدولة. المحور الثالث : تضمّ 

الرئيس المخلوع على اإلتفاق. ولقد رأى بعض المراقبين  في هذه المحاور نوعا من محاولة إخراج 

، بعد أن أهانه العسكر بعزله هوجهيحفظ كرامته ويصون ماء  فبشكل مشرّ  زمةاألالرئيس المخلوع من 

 وسجنه في مكان مجهول في العاصمة.

الجيش من الحصول على اإلعتراف الدولي ونجح في عزل الرئيس على إثر اتفاقات داكار ، تمكن 

مدينة  "ل ْمد ْن" وسط انسحب من المشهد السياسي، و اعتزل في بيته في  ( الذييالشرعي المنتخب )سيد

ليس له  قليل الخبرة، و يقودها جنرالغير منضبطة  و  جامحةالبالد، تاركا المجال لمؤسسة عسكرية 

 .سابق تجربة في تسيير الشأن العام، وال بتدبير أمور السياسة

***** 

 

 اإلنقالب تمرير وساطة فرنسية ألجل

 

الفرنسية دورا سريا كبيرا في تثبيت  لطاتلعبت الس. فقد 2008لم تكن فرنسا بمنأى عن أحداث انقالب 

، التي كان من FraçAfriqueعبر شبكتها الشهيرة " فرانس آفريك"   العزيز الجنرال ولد عبد انقالب

، مبعوث الرئيس الفرنسي نيكوال   Patrick BALKANY )باتريك بلقاني( البرلماني قوادها النائب

 .40ساركوزي إلى الحكومات اإلفريقية

                                                           
 انظر صحيفة لوكسبرس الفرنسية على الرابط  40

 balkany_837057.html-patrick-de-francafrique-ctualite/politique/lahttps://www.lexpress.fr/a   

 (22/05/2019)اطلع عليه بتاريخ 

 

https://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-francafrique-de-patrick-balkany_837057.html
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فرنسا تجاه شركائها  أجرتهافي عملية توسط  -وهو يهودي من أصل مجري -قام )باتريك بلقاني(  

األوروبيين واألمريكيين من أجل قبول الجنرال محمد ولد عبد العزيز كرئيس لموريتانيا، عبر تنظيم 

 انتخابات ديموقراطية شكلية سريعة. 

إلياس ) مهمال تونسي اسومعه رجل أع  -يام اإلنقالب أ –جاء )بلقاني( في زيارة سرية إلى موريتانيا 

كلهم  قِدموا. الثمينة  وبعض رجال األعمال الغربيين المتخصصين في تجارة الحديد والمعادن (شاذلي

 ليال إلى موريتانيا.  ووصلت عن طريق طائرة خاصة أقلتهم من قاعدة عسكرية فرنسية في كازاخستان

مع الجنرال اإلنقالبي محمد ومرافقيه من رجال األعمال فرنسي باتريك بلقاني تم تنظيم لقاء بين النائب ال

. ولد عبد العزيز في مدينة انواذيبو عاصمة موريتانيا اإلقتصادية  قبل أيام قليلة من اإلنتخابات الرئاسية

ة تضمن اللقاء نقاشات حول بعض اإلستثمارات الفرنسي ، حوار مباشر وجها لوجهجرى بين الرجلين 

في شركة الصناعة والمعادن )سنيم(، ثم تطرق الرجالن إلى الحديث عن األزمة السياسية التي تعصف 

  .41قليلة تم انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ياموبعد اللقاء بأ بموريتانيا في تلك األيام...

في الكثير من  42لياضالع حا Patrick BALKANYإلى أن النائب الفرنسي  تجدر اإلشارة ههنا

الفضائح المالية ، منها غش ضريبي، وامتالك عقارات في باريس وفي مراكش،  وحصوله على 

تحويالت مالية إلى حسابه من طرف شركات دولية في إفريقيا ، وملكيته لحساب بنكي في سويسرا 

بلدية التي كان عن تبييض أموال ال –حسب كشف الصحافة  –يحوي ثالثا وثالثين مليون يورو، ناتج 

يديرها. وخالل التحقيق معه، أمر القضاء بسحب جواز سفره لئال يفر للخارج أو يؤثر على شهود أجانب 

، بعد  2015لهم معرفة بالملف. ومن أجل سير العدالة ، فقد انتُزعت منه الحصانة البرلمانية في مارس 

 Isabelle "إزابيل سماجة مادام"  صراع مرير وتجاذبات بين النواب حول نزعها عنه... أما زوجه

Smadja   ْها قيد الحراسة النظرية، واضطرت ، فقد اتهمتها العدالة بالضلوع في نفس الفساد، ووضعت

في القضية. وفي يوليو  –التحقيق  كتملريثما ي –إلى دفع مليون يورو مقابل تخلية سراحها  مادامال

واحتجزت جواز  فرنساي من السفر نهائيا لخارج أصدرت العدالة قرارها بحظر باتريك بلقان 2015

سفره. وأثناء التحقيق ، أثبت القاضي على بلقاني تهمة " تقييم كاذب" لثروته الشخصية التي أعلن عنها 

بين على صعيد التراب الفرنسي   .43في إطار قانون إعالن الشفافية التي يخضع لها كل المنتخ 

، أثبت القضاة تهمة "الفساد المالي   2020فبراير من سنة  بعد التحقيق و المحاكمة التي جرت في

والتهرب الضريبي" على النائب البرلماني )باتريك بلقاني( وحكمت عليه محكمة باريس بالسجن ثالث 
                                                           

  https://democraticac.de/?p=50381. على الرابط :221محمد عبد هللا ولد المرواني، )فرنسا التي رأيت(، صفحة   41
 

 تعرض النائب لمحاكمات قضائية معقدة تتعلق بفساد مالي و تهرب ضريبي، استمرت عدة أشهر.  42
 محمد عبد هللا ولد المرواني، )فرنسا التي رأيت(، نفس المصدر السابق،   43

 

https://democraticac.de/?p=50381
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. كما حكمت على زوجته بنفس العدد من السنوات. 44سنوات يتم تنفيذها فور صدور حكم القضاء عليه

يقبعان في سجن في باريس، إلى حد كتابة  في منطقة باريس. وهما اآلنعهما السجن الصحي وتم إيدا

 هذه السطور.

***** 

 

 مرحلة حكم المجلس األعلى للدولة 

 

الجنرال محمد ولد عبد العزيز، رأس  ا، يتزعمهمتكّون  المجلس األعلى للدولة من إحدى عشر ضابط

رئيسا للدولة، ثم محمد  كري ليصبح بعد ذلكترأس المجلس العساإلنقالب الذي أسقط الرئيس المنتخ ب و 

، ومنهم الجنرال "فيليكس نغري" وهو من أصل زنجي  يعتقد غزواني الذي تولى قيادة األركانولد ال

، والعقيد محمد ولد بكرن، والعقيد محمد ولد الهادي، والعقيد محمد  البعض أنه يحمل الجنسية الفرنسية

 زناكي... ولد مكت، والعقيد محمد ولد محمد آ

غداة كل انقالب ، مثل " اللجنة الوطنية  جالس العسكرية السابقة التي تشكلتيمثل هذا المجلس امتدادا للم

، 1978سنة  (المختار ولد داداه)اإلنقالب على الرئيس األول  الجيش غداة الوطني " التي أنشأها لإلنعاش

، 1984الطايع( على )ولد هيدالة( سنة  انقالب )ولد أياموكـ" اللجنة العسكرية للخالص الوطني" 

واستمرت هذه اللجنة سبع سنين ، ثم المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية الذي أسسه العقيد الراحل 

، واستمر هذا المجلس لعامين،  2005" اعِل ولد محمد فال" حين انقلب على  )ولد الطايع( في صيف 

 . 2007حتى 

بأي مجهود يذكر في اإلصالح األمني  (ولد عبد العزيز) الجنرال  ة بقيادةلم يقم المجلس األعلى للدول

لم يحصل منها المواطنون المتعطشون  فضفاضةواإلقتصادي للبلد، واكتفى بعمليات إعالمية ودعايات 

للعدالة والحرية على شيء. انطبعت فترة المجلس الذي استمر قرابة تسعة أشهر باإلضطراب السياسي 

  وبالتدخل األجنبي في شؤون البلد.الداخلي ، 

                                                           
et-patrick-fiscale-https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/04/fraude-صحيفة لوموند الفرنسية على الرابط   44

appel_6031785_3224.html-en-ferme-prison-la-de-a-condamnes-balkany-isabelle 

 (15/06/2020م اإلطالع عليه بتاريخ )ت

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/04/fraude-fiscale-patrick-et-isabelle-balkany-condamnes-a-de-la-prison-ferme-en-appel_6031785_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/04/fraude-fiscale-patrick-et-isabelle-balkany-condamnes-a-de-la-prison-ferme-en-appel_6031785_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/04/fraude-fiscale-patrick-et-isabelle-balkany-condamnes-a-de-la-prison-ferme-en-appel_6031785_3224.html
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العسكر طيلة فترة حياة " مجلسهم" يبحثون عن شرعية دولية تعترف بهم، وبالتالي لم يكونوا  ظل

. وكان همهم الوحيد أن ينجحوا في تستفيد منه موريتانيا في السنوات الالحقةليتفرغوا لـأي إصالح قد 

  بات ، يترشح فيها  الجنرال الحاكم ويُنتخ ب رئيسا للدولة.خانتإقناع الرأي العام الوطني والدولي بتنظيم  ا

وقد نجحوا في ذلك بصعوبة بالغة، فاضطر المجتمع الدولي أن يرضخ لألمر الواقع وان يقبل بانقالب 

بدأ  العسكر بتنظيم انتخابات صورية ، ترشح فيها الجنرال وأصبح رئيسا للدولة ثم الجنرال )عزيز(... 

 لحكم أكثر من عشر سنوات. واستمر في ا

وفي الجملة، لم تكن مرحلة " المجلس األعلى للدولة" بذات قيمة، من حيث أنها لم تدم إال تسعة أشهر، و 

تغيير لبعض مواد لم تحصل فيها أي تغييرات اقتصادية وال سياسية وال أمنية. إال ما كان من أنها 

التي  11بـ" األمر الدستوري" ؛ فقد جاء في  المادة  هم في أحد بيانات سماه اإلنقالبيونالدستور عبر ما 

 : أصدروها لتثبيت سلطتهم بعد اإلنقالب ما نصه

تمارس القوات المسلحة وقوات األمن من خالل المجلس األعلى للدولة الصالحيات الضرورية العادة " 

نفس . وجاء في "ت رئاسيةتنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خالل الفترة الالزمة لتنظيم انتخابا

والوزراء الذين يصبحون مسؤولين  ن رئيس الوزراءرئيس المجلس االعلى للدولة يعي   المادة أن "

" . وال يخفي في الوظائف المدنية والعسكرية المسؤولين نمام المجلس االعلى للدولة كما يعي  أمامه وأ

ولة المدنية، وتجاوزهم لصالحياتهم األمنية ما في هذه المادة من تكريس لسلطة الجيش على مؤسسات الد

ت من تخصصهم ة تسييرية ليسإلى تولي مسؤوليات سياسية مدني في الدفاع عن الحوزة الترابية للوطن

 مؤهلين لإلضطالع بها.وليسوا أصال 

 

***** 
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 " محمد ولد عبد العزيز" بداية عهد الجنرال

 

 قبل البدء :

شاعت كلقب لبعض الضباط في السنوات  عبارة " جنرال" التيإزاء  يجد في نفسه هيبة لعل البعض 

لم "رتبة جنرال"  إلى أن ، ينبغي التنويههذه الهيبة من النفوس . وألجل محوفي موريتانيا األخيرة 

  2007في سنة استُحدثت في الجيش الموريتاني منذ نشأته في الستينات إلى اليوم. وإنما  موجودةتكن 

استقدموه من المهجر الذين  د الشيخ عبد هللا" كمكافأة لبعض العسكر" سيدي ول من طرف الرئيس

بذلك على امتيازات  لم يكونوا ليحصلوا عليها باستحقاق  حصل الضباط.  وأقعدوه على مقعد الرئاسة

فكلهم  ؛"جنرال"عليه لقب  يستحق هام أي عمل عسكري منهمضابط ر عن أي ثَ لم يؤ   وجدارة، كونَهم 

لصالح الوطن، بل  ذا قيمةمنهم عمال  عرف عن أحداستثناء، لم يشارك في أي حرب، ولم يُ  ونو بد

ما يصلون عبره إال سل   في الجيش لم يكن دخول بعضهمالتجارة واألعمال، و تهنيكان أغلبهم من مم

اإلداري  المالي، و الفسادبجنراالت هؤالء البعض على  لكثير من الموريتانيينايشهد  لسلطة.  بلإلى ا

 ...، وهذا ما سنبرهن عليه في الفصول الالحقة داخل المؤسسة العسكرية وخارجها

 

 ) محمد ولد عبد العزيز(؟ الجنرال من هو

، من عائلة تمتهن 1956ديسمبر  20)محمد ولد عبد العزيز ( يوم  الرئيس الموريتاني الجنرال ُوِلد

 التجارة في ضفة نهر السنغال.

   إعدادية فقط.ل وصل إلى مستوى السنة الثالثة عبد العزيز تعليما عاليا في الجامعات، بلم يتلق محمد ولد 

إلعالم  أمام ا يميل في تصريحاته ويظهر مستواه التعليمي جليا في تعثره في قراءة الخطابات الرسمية. 

مة ومترددة إلى حد إلى التحدث بلغة عامية  أقرب ما تكون إلى لغة الشارع. كما أن لغته الفرنسية متلعث

بعيد . لم يُعرف عنه في شبابه أي انتماء للحركات الفكرية القومية ، و اإلسالمية،  التي اجتاحت 

نقص مستواه الدراسي وقلة ويفسر المراقبون ذلك بموريتانيا بعد اإلستقالل ، خاصة في السبعينات، 

الشاب أن  ويضا عن ذلك، اختار الفتىجتمع. تعاهتمامه بالقراءة و بشؤون الفكر والسياسة وهموم الم

 . 45يندمج  في السلك العسكري تحت ضغوط قبلية

                                                           
 -يُخشى عليه من التيه والضياع  فاشال في الدراسة إذا كان -جرى العرف في موريتانيا أن تضغط القبيلة على الفتى في مرحلة شبابه األولى    45

ية مرحلة مهمة في حياة الشباب الموريتاني وتُعتبر الحياة العسكر .ليتهذب ويتكّون ويصبح قادرا على مواجهة تحديات الحياة أن يلتحق بالجيش
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مع آخرين  -أواخر السبعينات -وبسبب نقص الكادر العسكري في موريتانيا ، ابتعثته الدولة الموريتانية 

 إلى المدرسة العسكرية بمكناس المغرب ، ليتخرج منها ضابطا متخصصا في الميكانيكا. 

سجل مرموق في النضال العسكري ، ولم يشارك في أي حرب رغم أنه كان  (ولد عبد العزيزـ)ليس ل

عضوا في الجيش إبان الحرب الطاحنة التي دارت رحاها بين جبهة بوليساريو والجيش الموريتاني.... 

علت بيد أن تجربته  الطويلة داخل القصر وتوليه حراسة الرئيس السابق )معاوية( طيلة عشرين عاما، ج

العسكرية  لقيادة الكتيبة - بالتالي -منه خبيرا في شؤون القصر الرئاسي ودهاليزه وأسراره ، و مهيأ 

 التابعة للقصر.

العسكر الذين  ضباط من أثارت ترقيته إلى رتبة جنرال ، من طرف الرئيس )سيدي( ، امتعاض الكثير 

خالل خدمتهم في  وطنية هامة أدوا خدمات وهم أقدم منه في الخدمة العسكرية و أكثر جدارة وأهلية ، 

 الجيش.

استقالته من الجيش ليتفرغ لإلنتخابات )ولد عبد العزيز( ، بعد اتفاق دكار ، أعلن  2009في ابريل 

في المائة، في انتخابات وصفتها  52في الدور األول بنسبة  2009يوليو   18الرئاسية. فاز بالرئاسة يوم 

ال بسببها رئيس اللجنة الوطنية لإلنتخابات معتبرا أن اإلنتخابات لم تكن المعارضة بالمزورة، واستق

 شفافة إطالقا.

في المائة من  80رئيسا للجمهورية ، للمرة الثانية على التوالي بنسبة  2014يونيو  21يُعاد انتخابه  يوم 

تميزت هذه  قدرها خمس سنين. في المائة ، ولعهدة رئاسية 56بتها األصوات وبمشاركة شعبية نس

 هو )ولد عبد العزيز( ، إضافة إلى اإلنتخابات بمقاطعة كافة قوى المعارضة، وكان المتسابق الوحيد فيها

مترشحين هامشيين غير معروفين لدى الشعب، زجت بهم مخابرات العسكر في المعمعة لتضفي نوعا 

 في  موريتانيا.  تعدديةطية امن التعددية على اإلنتخابات، ولتوحي للمنظمات الدولية بأن الديموقر

في ختام اإلنتخابات،  شهد مراقبو اإلتحاد اإلفريقي آنذاك بقيادة الباجي قايد السبسي )قبل أن يصبح 

 .46رئيس تونس(، أن اإلنتخابات مّرت في "ظروف مرضية لكن في غياب جزء من الطبقة السياسية"

رفقة  على العقيد )معاوية ولد الطايع( 2005ة ، األول في سنانقالبين عسكريين  )ولد عبد العزيز( قاد

على الرئيس المنتخب ديموقراطيا )سيدي  ولد  2008الثاني سنة و،  الراحل )اعل ولد محمد  وفال(
                                                                                                                                                                                     

لتي قد الذين ينسحبون من التعليم في المراحل األولى من العمر. يحصلون من هذه التجربة على مراتب في الجيش  تعّوض المناصب العليا المدنية ا
 كانوا  سيحصلون عليها لو كانوا من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العلمية العليا.

46 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/06/23/mauritanie-le-president-abdel-aziz-reelu-avec-plus-de-
80-des-voix-sans-opposition_4443226_3212.html 

15/05/2009اطلع عليه بتاريخ   

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/06/23/mauritanie-le-president-abdel-aziz-reelu-avec-plus-de-80-des-voix-sans-opposition_4443226_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/06/23/mauritanie-le-president-abdel-aziz-reelu-avec-plus-de-80-des-voix-sans-opposition_4443226_3212.html
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الدستور الموريتاني ثالث  قام بتغيير .2014و ،  2009 وفاز في اقتراعين رئاسيين الشيخ عبد هللا( 

  .2017و 2011و 2006 ، في سنوات مرات

محمد  وخلفه الجنرال، 2019 سنة في 47طوعا السلطة )ولد عبد العزيز( غادربعد مأموريتين رئاسيتن ، 

يسعى إلى لم  : الذي ينظر إليه بعض المراقبين على أنه )وحدوي( العسكري الكتوم،  ولد الغزواني،

  .شتات الحركات الشعبية ، وإلى حكم توافقي يرضي المعارضة والمواالة

قال في خطاب شعبي عام ف ولد عبد العزيز نيته في أن الجيش سيتسمر في الحكم دائما، فقد خْ لم يُ  

سيدعم »للوصول إلى الرئاسة، وأضاف بعد ذلك بأشهر أنه « الباب مسدود أمام المعارضة»إن  2016

نه أ في اإلعالم ، قال 2019وفي أوج اإلنتخابات الرئاسية لسنة  "مرشحا  في االنتخابات الرئاسية

 . 48وخارجها( رئاسةع من داخل الي)سيتسمر في المشار

كم   ا ماليا لم يسبق انفالتا أمنيا وفسادالبالد موريتانيا طيلة عشر سنين، عرفت فيها   "يزولد عبد العز" ح 

 مثيل في تاريخ موريتانيا المعاصر.  لهما

 

 "عهد " الجنرال تدهور األوضاع األمنية في

 

، شهدت موريتانيا، وخاصة العاصمة انواكشوط، ، ية بقيادة الجنرال )عزيز(المؤسسة العسكرفي عهد  

على البيوت بشكل غير مسبوق،  من؛ فقد انتشرت ظاهرة العدوان الليليموجة عارمة من انفالت األ

بل العصابات المسلحة. وعرفت جرائم وتعرض المواطنون للنهب في األسواق في وضح النهار من قِ 

أقربائهن.  ما عدن يخرجن من بيوتهن إال رفقة صعودا مذهال، لدرجة أن النساء القتل واإلغتصاب 

اضطر التجار ف. مما أثار غضب السكان وأصبحت بعض أحياء العاصمة مرتعا خصبا للجريمة المنظمة

في منطقة " السبخة" ) إحدى ضواحي نواكشوط( إلى التجمهر أمام مقر حاكم المقاطعة لمطالبته بنشر 

                                                           
 يحظر الدستور الموريتاني على الرئيس أن يترشح أكثر من مرتين 47
48 https://www.saharamedias.net/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-
%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE/ 
 

https://www.saharamedias.net/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE/
https://www.saharamedias.net/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE/
https://www.saharamedias.net/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE/
https://www.saharamedias.net/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE/
https://www.saharamedias.net/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE/
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 طرفحمايتهم وأغلقوا حوانيتهم احتجاجا على عمليات السطو اليومية التي يتعرضون لها من الشرطة ل

 . 49اللصوص المسلحين

، عرفت نواكشوط جريمة قتل لم تتعود البالد مثلها في البشاعة، حيث قُتل تاجر شاب 2019وفي فبراير 

وها ورموها في الشارع ، يدعى " محمد ولد بّرو" من قبل مجموعة من اللصوص ومثلوا بجثته وحرق

 واستحوذوا على مليون ونصف من األوقية ، أي ما يعادل ستة آالف دوالر كانت في محله التجاري.

فيه  حذرت  2016بيانا  لها في اكتوبر  أن نشرت السفارة الفرنسيةور وصل  األمن  درجة من التده

 ".50.شمالية للعاصمة نواكشوطعمليات سطو قد تستهدفهم باألحياء ال الرعايا الفرنسيين من "

حذّر رعاياها من السرقة والسطو في شوارع بلد آخر إصدار بيان رسمي من دولة عظمى ي ال شك أن و 

لهو أكبر دليل على تدهور األوضاع في هذا البلد وعلى عدم قدرة حاكميه على حماية أمن الناس 

 وممتلكاتهم.

نسا رعاياها من التجول في العاصمة. فقد أصدرت السلطات ولم تكن تلك المرة األولى التي تحذر فيها فر

الفرنسية ، قبيل هذا التحذير، تحذيرا آخر للمتسابقين في رياضة البواخر الشراعية الشهيرة المعروفة 

كم من  100، إْذ حذرتهم السلطات الفرنسية من اإلقتراب مسافة  Vendée Globeباسم "فاندي جلوب" 

 .51الشواطئ الموريتانية

وزارة قالت كما قامت السفارة األمريكية أيضا بتحذير رعاياها من التجول في بعض أحياء العاصمة. و 

في «  إعادة النظر »نها تنصح رعاياها بضرورة أ في استشارة نشرتها للمناسبة الخارجية األمريكية

جاء في االستشارة أن  ."  الجريمة واإلرهاب "سفرهم إلى موريتانيا، مبررة ذلك بأسباب تتعلق بانتشار 

وأضافت أن  "في موريتانيا .الجرائم العنيفة، مثل السرقة والسطو المسلح واالعتداء، شائعة "

 وفق نص االستشارة«  الشرطة المحلية تفتقر إلى الموارد الالزمة للتصدي بفعالية للجرائم الخطيرة »

52. 

                                                           
49 http://trarza.info/node/2726  

(16/05/2019)اطلع عليه بتاريخ   
50 https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7 

16/05/2019اطلع عليه بتاريخ   
51 http://www.rfi.fr/afrique/20161106-vendee-globe-cotes-mauritanie-zones-eviter-trafic-drogue-pirates     

16/05/2019اطلع عليه بتاريخ   
52 http://kiffainfo.net/article23564.html    2019/05/16 اطلع عليه بتاريخ   

http://trarza.info/node/2726
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://www.rfi.fr/afrique/20161106-vendee-globe-cotes-mauritanie-zones-eviter-trafic-drogue-pirates
http://kiffainfo.net/article23564.html
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زارة الخارجية مواطنيها بعدم السفر إلى ،  نصحت و2017و ذهبت بريطانيا نفس المذهب ، ففي ابريل 

تيرس و آدرار و الحوضين و  مناطق توجه إليال العاصمة الموريتانية نظرا لتدهور األمن فيها. وبعدم

 .لعصابه و تكانت و غيدي ماغه

ونددت بانشغال العسكر بالسياسة في ظل هذه األوضاع األمنية المتردية،  هبت كل األحزاب الوطنية  

اإلعالمية ألحزاب المعارضة الموريتانية بيانا عاما ية المواطنين، فقد أصدرت اللجنة في حما موتراخيه

 الناس . في نفوس انتشار الخوف ألمن ويشجب الحالة القائمة من فقدان ا  ،2016مشتركا، في نوفمبر 

من المواطنين اليوم تسقط آخر ورقة كان النظام يعتمد عليها، أال وهي ورقة أجاء في نص البيان ) 

وتأمين رعايا ومصالح الشركاء. وفعال، لقد أصبحت جرائم القتل واالغتصاب والسرقة واقعا معاشا، 

وأصبحت أحياء بكاملها من العاصمة وكبريات المدن مرتعا للمجرمين ال يأمن فيها المواطن على دمه 

تجار مقاطعة السبخة حيث  وماله. وال أدل على ذلك من الحركة غير المسبوقة التي قام بها اليوم

 53(أغلقوا كل األسواق وتجمهروا أمام حاكم المقاطعة احتجاجا على انعدام األمن وغياب الدولة
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53 http://essevir.info/node/2446 2019/05/16 اطلع عليه بتاريخ     
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 ؟: محاربة اإلرهاب أم رعاية اإلرهاب   الجنرال عزيز

 

منطقة وفي  في موريتانيا عليهالحرب  راية نواكشوط جنراللطالما رفع أما عن اإلرهاب الدولي ، ف

، برعاية هامة من الدول الغربية ، خاصة من فرنسا ذلك . وحظيت المؤسسة العسكرية  ألجل الساحل 

وفيما  قائد الجنراالت كما يشاءواإلتحاد االوروبي، ومن أمريكا. فقدموا لها األموال الطائلة ليستعملها 

 حكامة رشيدة. باتباع أي ينصحه مقابل ذلك أي رقابة أو  دون أن يفرض  الغرب عليه  يشاء

كانوا وراء فكرة تأسيس " مجموعة الساحل" المعروفة  الموريتانيين ر أن العسكروفي هذا الصدد، نذكّ 

تأسست في ، وهي مجموعة خمس دول )بوركينافاسو، مالي، موريتانيا، النيجر، تشاد(  G5اختصار بـ 

ي منطقة حاربة ما يسمى اإلرهاب فم. تهدف المجموعة إلى بتشجيع من فرنسا 2014 فبراير  16

تحت  ة السرية وتجارة المخدرات. ويعمل أعضاؤها الخمس محاربة الهجرالساحل والصحراء، و إلى 

 رعاية الجيش الفرنسي المتمركز في مالي. 

، تعرضت موريتانيا 2007منتصف سنة منذ األيام األولى لحكم الرئيس )سيدي ولد الشيخ عبد هللا( 

أن تفعل أي   بقيادة الجنرال )عزيز( يةلم تستطع المؤسسة العسكر  ،مفاجئةو ية قوية لهجمات إرهاب

، أي ثمانية أشهر بعد انتخاب الرئيس )سيدي(، استيقظت  2007ديسمبر  24.  ففي يوم شيء إزاءها

موريتانيا على عملية قتل بشعة تعرض لها أربعة سياح فرنسيين من أسرة واحدة كانوا يتجولون وسط 

ة . نفذ العملي 54لبالد، في مدينة آالك، وهي المنطقة التي ينتمي إليها الرئيس )سيدي ولد الشيخ عبد هللا(ا

أنهم منتمون لجماعة القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي. لكن  األمن أجهزةثالث شبان موريتانيين قالت 

يتابعون  -اريزيان الفرنسية حسب ما كتبت صحيفة لوب –الالفت في األمر أن الشباب الثالثة كانوا 

أن  ولنا .55السياح منذ لحظات  خروجهم األولى من العاصمة نواكشوط متوجهين إلى مدينة " أالك"

، ليقوموا بهجومهم؟  كيف بتحركات السياح  مل أن يكون مصدر أمني أبلغ اإلرهابيينحتأال يُ  نسأل :

أن يعلموا أصال بوجود   -ومتخفّين عن الناسمن المفترض أن يكونوا متاب عين من األمن  –إلرهابيين 

يش من سياح فرنسيين متوجهين إلى داخل البالد. وكيف استطاعوا أن يجتازوا كل محطات التفت

السيارات  ونحن نعلم أن ؟المحطات بذلك فرق الدرك المرابطة علىشعر انواكشوط إلى أالك دون أن ت

، كما يتم التعرف على هوية كل الركاب عناصر الدرك ن يتم تفتيشها دائما م تلك المحطات  المارة على

المحطة الموالية.  ونعلم أيضا أن  المهاجمين كانوا مطلوبين للعدالة منذ  قبل السماح لهم بالمرور إلى

                                                           
اد الحْظ هنا أن  زمان و مكان العملية اإلرهابية يحمالن دالالت بعيدة عن الصدفة، فحادثة قتل الفرنسيين حصلت في أوج احتفال فرنسا بأعي  54

 عبد هللا( وتربى فيها، وعاش فيها مراحل تعليمه األولى.الميالد ، والمكان هو مدينة " أالك" ، التي نشأ فيها الرئيس )سيد ولد الشيخ 
55 http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-francais-tues-en-mauritanie-etaient-suivis-depuis-nouakchott-30-
12-2007-3292123912.php  

(18/05/2019)اطلع عليه بتاريخ   

http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-francais-tues-en-mauritanie-etaient-suivis-depuis-nouakchott-30-12-2007-3292123912.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-francais-tues-en-mauritanie-etaient-suivis-depuis-nouakchott-30-12-2007-3292123912.php
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السالح الذي كان مخبأ  اكتشافلماذا لم يستطع عناصر الدرك ف، أي سنة كاملة،  قبل هذا الهجوم. 2006

 وكيف لم يتعرف متهالكة كان يستخدمها المهاجمون الثالثة؟" 190مرسيدس "رة بشكل بدائي في سيا

خاصة أن المهاجمين كانوا معروفين من  رجال الدرك على هوية المهاجمين عند مرورهم بكل محطة؟

 .56قبل لدى سلطات األمن ، وال شك أن حركاتهم كانت متابعة بشكل دقيق

صولها، قبل  ح كانت على علم بمشروع عملية اإلعتداءربما رغم المؤشرات الواضحة على أن السلطات 

اتهام السكان  ، إال أن بعض الصحف الفرنسية ذهبت إلىأفراد متهمون باإلرهاب وبأن وراء الهجوم

 السياح الفرنسيين : مع قتلة المحليين بالتواطء 

حضيرها بمساعدة بعض كل العناصر تدعو إلى التفكير في أن العملية كانت مدبرة من قبل ، وتم ت" 

 " تكتب صحيفة لوباريزيان. السكان في مدينة أالك الذين قاموا بحماية المعتدين ومساعدتهم على الفرار

فة صحيفعلت  باعتبارهم متمالئين مع المهاجمين ، كما  أهالي مدينة )أالك(وبدال من إلقاء التهمة على 

في  -الجيش  ما إذا كانت فرقة من كبراء ضباط الالئق أن نتساءل عن كان منلوباريزيان الفرنسية، 

على علم بمشروع الهجوم ،   -إطار مشروعهم لتحضير اإلنقالب الذي سيحصل بضعة أشهر بعد ذلك 

اإلرهاب هي أول حجة يتقدمون بها   محاربةلتكون ذريعةُ   -أو ربما قاموا برعايته  –لكنهم تغافلوا عنه 

  ؟ ويعترفوا بالسلطة الجديدة ا باإلنقالبإلى فرنسا والغرب من أجل أن يقبلو

ظ  ، ونسي أن يتساءل ضحايا الهجومفي القضية  أن اإلعالم المحلي ركز فقط على من جهة أخرى، يالح 

هذا على حين ن وراءه ، وكيف  وقع اعتداء كم  عن ، و أصال عن األسباب وراء إمكانية حصول الهجوم

 "طريق األمل"ها مثقال ذرة من تنقالت المواطنين على غرة من سلطات انواكشوط التي ال يعزب عن

 الرابط بين انواكشوط وأالك والنعمة.

العسكر في نواكشوط، واعتبرت العملية مجرد هجوم " إرهابي  فرنسا دموعها وصّدقت بكلمات كفكفت 

 " ثم تناست القضية.

للتحضير النقالب  في خلق "مناخ إرهابي" )عزيز( ضباط الجيش زعيمومما يعزز فرضية ضلوع 

تل أربعة جنود ، حيث قُ (أالك)، هو حصول عملية أخرى مشابهة ، ثالثة أيام بعد عملية  2008

ثكنة "الغالوية" الحدودية مع الجزائر، في هجوم شنه عليهم مسلحون، ثم تبنته موريتانيين مرابطين في 

                                                           
بتهمة اإلنتماء للجماعة السلفية للدعوة والقتال ، وانهم لم  2006كتبت صحيفة لوموند الفرنسية أن شابين من المهاجمين كان تم إيقافهم سنة   56

 حة فأطلق سراحهم ، انظر الرابط تثبت عليهم تهمة واض

https://www.lemonde.fr/international/article/2007/12/27/meurtre-de-quatre-francais-en-mauritanie-les-
enqueteurs-privilegient-la-piste-terroriste_993714_3210.html 
 

https://www.lemonde.fr/international/article/2007/12/27/meurtre-de-quatre-francais-en-mauritanie-les-enqueteurs-privilegient-la-piste-terroriste_993714_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2007/12/27/meurtre-de-quatre-francais-en-mauritanie-les-enqueteurs-privilegient-la-piste-terroriste_993714_3210.html
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فذيه وال عن هويتهم. وتشبه هذه القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ولم تفصح عن تفاصيله وال عن من

جنديا  17تل فيها موريتانيون ، إلى حد كبير عملية " لمغيطي" التي قُ الجنود الالعملية التي راح ضحيتها 

تحقيقات معمقة  قام بها  بعض الصحفيين في فرنسا أن نظام )ولد  وأثبتتمنهم،  39رح موريتانيا وجُ 

إلى  ية وكان يهدف من خاللها إلى تثبيت حكمه المهترئ والطايع( آنذاك كان هو المسؤول عن العمل

ستبعد ههنا أن يكون بعض الجنراالت . و ال يُ 57استجالب دعم الغرب له في ما يسمى محاربة اإلرهاب

وراء عملية " الغالوية"، وأنهم أعادوا نفس سيناريو )ولد الطايع( بهدف الحصول على دعم الذين هم 

 ( ،و الذي سيكون ذي سيدبرونه خالل أشهر على الرئيس  )ولد الشيخ عبد هللاالغرب لهم في االنقالب ال

، أي الجنراالت ، قادرون على  و أنهمأن الرئيس لم يكن جادا في محاربة اإلرهاب هو  من أهم مبرراته

 المال الالزم من صناديق محاربة اإلرهاب الغربية. الدعم، و القيام بالمهمة إن حصلوا على

إليهام الغرب أنه  الغالوية" فما هو إال محاولة من التنظيم شر عقب عملية "تنظيم القاعدة الذي نُ أما بيان 

منطقة مسيطر على منطقة الصحراء وأنه يملك الوسائل اللوجستيكية التي تؤهله للتجول في فيافي 

ما أوردته ضحال سطحيا ، لم يزد شيئا على البيان كان ف دون خوف أو قلق . بحرية وراحة الساحل

وسائل اإلعالم حول العملية وعدد القتلى ، مما يدل على عدم توفر كاتبه على تفاصيل حقيقة ما حدث، 

 ات العسكرية الموريتانية ، إللصاقوهذا أيضا قد يدل على أن البيان ربما كان مفبركا من قبل المخابر

 نواكشوط ية ومكلفة ال قِبل لجنراالت "التنظيم اإلرهابي" واإلستراحة من عمليات تحقيق مضن جريمة بـال

 التفصيل، وألشاد بمجاهديه وأثنى عليهم بها.  إْذ لو كان تنظيم القاعدة هو من قام بالعملية لفّصل فيها كل

 بشتى األوصاف والمدائح، على عادته في العمليات التي يرتكبها من وقت آلخر.

لد عبد العزيز( على الشرعية الديموقراطية، ، قبل خمسة أشهر من إنقالب )و 2008و في شهر  مارس 

داخل مقهى مجاور لها في انواكشوط. أسفرت العملية عن حصل هجوم على سفارة إسرائيل ، وتفجير 

 والفزع أثار الخوف  و  وْقعها كان شديدا على المواطنين،  ف قتلى. لكنّ لم تخلّ جرح شخصين، غير أنها 

ن الهجومات اإلرهابية مثل التي تحصل في بعض البلدان من دخول البالد في دوامة م في الناس 

سفارة إسرائيل. وكون الجنرال الحاكم  قربالعربية. وقد حملت هذه العملية رمزية كبيرة ، كونها وقعت 

ومناشدة معونتها في محاربة "  مباشرة بعد اإلنقالب للتقرب من الواليات المتحدة  سوف يستعملها

 . اإلرهاب"

 سّرية ، حصلت اشتباكات عنيفة بين أفراد الجيش الموريتاني وخلية2008لسابع من أبريل في السادس وا

تابعة لتنظيم "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" داخل حي سكني في انواكشوط، يدعى حي قيل أنها 

                                                           
 )اإلنسداد وردة الفعل األمنية في موريتانيا(. Impasse et reflexe sécuritaire en Mauritanieانظر المصدر السابق،    57
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كان )اهنور(. استمرت اإلشتباكات طوال الليل، واضطر بعض السكان إلى مغادرة منازلهم المجاورة لم

مسلحين ُوصفوا بـ"اإلسالميين"، كانت أجهزة األمن  ةاإلشتباكات. وقد أسفرت المناوشات عن قتل ثالث

 .تظن أن من بينهم أحد الشبان الثالثة الذين  قتلوا السياح الفرنسيين في مدينة )أالك(

شر جنديا تل مسلحون مجهولون إثنى ع، شهرا واحدا بعد اإلنقالب، ق  2008وفي التاسع من سبتمبر 

موريتانيا في قاعدة " تورين" العسكرية شمال البالد، في أوج شهر رمضان، ومثلوا بجثثهم أبشع تمثيل 

 وفخخوا أجساد بعض القتلى بالمتفجرات... أثارت العملية ضجة واسعة وغضبا عارما في موريتانيا. و

بيانا باسم القاعدة في بالد  التهمة ألي أحد. ثم نشرت الصحف جنرال نواكشوط بالصمت ولم يوجه الذ 

 المغرب اإلسالمي تتبنى فيه الهجوم، لكن سرعان ما تبين عدم نسبة البيان إلى التنظيم.

 بعد مضي عشرة أيام على الهجوم، نشرت القاعدة بيانا تبنت فيه العملية. 

دحة في صفوف خسائر فا ف  تتأخر "القاعدة" في تبني هجوٍم خلّ  هل من المعقول أن ولنا أن نتساءل : 

عدوها؟ إن المنطق يقول أن المتخاصمين يسارع كل منهم إلى إبراز انتصاراته وإشهارها؟ فلم التأخر في 

مما  ،البيانمحتوى نواكشوط حول  ثمت مفاوضات بين القاعدة ومخابراتإصدار البيان إذن؟ هل كانت 

لى تأخر البيان مدة عشرة أيام؟ هل استدعى المزيد من التواصل الذي يتطلب الوقت، وبالتالي أدى ذلك إ

نواكشوط اتصاالت مع الجماعات اإلرهابية الناشطة في الصحراء ، وخاصة  لجنراليعني ذلك أن 

شمالي البالد؟ وكيف لكتيبة من " القاعدة" أن تضرب بهذه القوة ثم تعود أدراجها في صحراء خالية 

، خاصة أن المرابط في المنطقةالموريتاني مكشوفة دون أن تتعرض لها أي دورية من دوريات الجيش 

قائد الجنود الضحايا أخبر قيادته في نواكشوط بعملية الهجوم لحظات بعد وقوعها. وكانت دوريات من 

 الجيش في قمة اإلستنفار داخل منطقة الهجوم؟ 

رقابة ليلية في بإقامة دوريات وانواكشوط  قيادة منيتلقون األوامر أن الجنود الضحايا كانوا  وإذا علمنا

القيادة بالتحرك بسياراتهم في الليل مما يعرضهم لخطر التعرف  هملماذا تأمرفلنا أن نتساءل  ،سياراتهم

ل الهجوم عليهم؟  إن إعطاء األوامر لجنود قالئل  بالتحرك  ليال بحثا عن عدو على مواقعهم ويسهّ 

 بة ؟ متربص في صحراء مكشوفة و بسيارات مضيئة لهو أمر مثير للري

أن وحدة عسكرية موريتانية كانت تتجول قرب منطقة " ذكرت بعض المصادر ذلك أن  كل األغرب من

تورين" غير بعيد من موقع الهجوم يقودها نقيب هو شقيق قائد العمليات المركزية لكنها لم تتلق أي أوامر 

جنرال نواكشوط  أال يدل ذلك على تواطئ وتنسيق مسبق بين بالتدخل إلغاثة الجنود الضحايا.

 واإلرهابيين؟
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بالذات؟ بمعنى أن سجون نواكشوط  في هذه الفترة القاعدة على الجنود الموريتانيين تنظيم هجومثم، لماذا 

 تنظيم كانت مكتظة بالسجناء واألسرى السلفيين منذ سنين ،  ولم يقع أي هجوم أو خطف من طرف

للتو  للعسكر  المنقلب؟ هل 2008هرا واحدا بعد انقالب ش ، أياآلنهجوم القاعدة لمقايضتهم ، فلماذا يقع 

يستعطفون الغرب بمثل هذه السيناريوهات ليعترف سعلى الديموقراطية مصلحة في الهجوم؟ و هل 

  ؟في منطقة الساحل " اإلرهاب" بهم وينبري معهم لمحاربة بانقال

ل بجثثهم في شهر رمضان، دبرها شرفاء وُمثِّ  موريتانيون هل عملية "تورين" هذه التي قضى فيها جنود

على ديموقراطيته غاضب منه بسبب انقالبه  بها التعاطف الداخلي لشعبٍ  " جنرال نواكشوط"  ليستثير

 الوليدة ووأْدها في أشهرها األولى؟

م السلطات العسكرية في ولماذا لم تسلّ  لماذا لم يفتح الجيش الموريتاني تحقيقا معمقا جادا في القضية؟

وط جثامين الشهداء إلى ذويهم، وتأمر الدولة بإقامة صالة جنازة مهيبة لهم ، كما تفعل كل األمم نواكش

 مع شهدائها؟

بدال  مالبسات الهجوم، لون فيهيفصّ مسهبا صدر قادة الجيش الموريتاني بيانا واضحا وأخيرا، لماذا ال يُ 

 القضية؟ امضة فيغ جوانب سدوله على  ترك الظالم مرخٍ من اإلكتفاء ببيان مقتضب 

)وخاصة في الحرس  لمؤسسة العسكريةالت تدل على أن ضباطا كبارا في اكل المؤشرات والتساؤ

 ن بشكل أو بآخر في عملية "تورين"!ضالعي قد يكونون الرئاسي(

ر بشكل منتظم للغرب، يمثل صدَّ كم من مناجم الحديد الذي يُ  80ثم إن وقوع هذا الهجوم في منطقة تبعد 

وا في المساعدة في محاربة اإلرهاب، اضحة من جنراالت الجيش إلى الشركاء الغربيين أن يجد  رسالة و

 .اإلستيراتيجية وأن يقبلوا باإلنقالب إن كانوا يريدون الحفاظ على مصالحهم

***** 

 

تل مواطن أمريكي يدعى "كريستوفر النغيس" رميا ، قُ  2009يونيو  23 يوم فيعلى مستوى آخر، 

اخل أحد أحياء نواكشوط، في عملية تبنتها القاعدة فيما بعد. كان الجناة يرتدون عمائم بالرصاص د

ي إنارة الشوارع والعمل ام مكتبه التابع لمؤسسة "نور" العاملة فدّ متلثمين بها، وكانوا ينتظرون الضحية قُ 

يوليو داهمت  استمرت قوات األمن في البحث عن الجناة طيلة ما يقرب من شهر، وفي أواخرالخيري. 
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الشرطة الموريتانية خلية إرهابية تعتقد أنها هي من نفذت عملية اغتيال األمريكي. وقعت اشتباكات عنيفة 

 وإطالق كثيف للنار وتم القبض على أشخاص قالت سلطات األمن أن من بينهم قتلة األمريكي. 

ان “قال المدير الجهوي لألمن:  ة، أنها خلية إرهابيعتقد حول تفاصل المواجهات بين رجال األمن ومن يُ و

عناصر العمليات الخاصة التابعين إلدارة األمن كانوا يتابعون المشتبه بهم منذ مقتل األمريكي 

 لكن عناصر، احدهم بتهديد الشرطة بمسدس ، وتمت مالحقتهم أمس بشكل دقيق، حيث قام ركريستوف

كتشفوا انه حمل حزاما ناسفا بقوة تدميرية تصل كانوا مدربين بشكل مكنهم من السيطرة عليه، لي الشرطة

ضون معه ويدخلون في محاوالت إليقاف الخطر الذي يهدد ومتر، وهو ما جعلهم يتفا 200الى قرابة 

المواطنين وهو ما نجحوا فيه بعد ساعات من المواجهة، حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العالج بعد 

األمن.. والحصيلة ان هناك معتقلين وهما رئيس الخلية ويرقد  تعرضه لجراح نتيجة مواجهته مع رجال

هؤالء هم قتلة  أنعلى  أدلةفي المستشفى ومعتقل آخر يتم التحقيق معه ولم يصب بجراح.. وهنالك 

 58ر"االمريكي كريستوف

، استهدف تفجير انتحاري مباني السفارة الفرنسية في قلب العاصمة نواكشوط. قام  2009في أغسطس 

رح نتحاري بتفجير نفسه عندما اقترب منه فرنسيان ينتميان إلى فرقة الدرك التابع للسفارة. جُ اإل

 )كريستوفر( األميركيجاء هذا الهجوم بعد شهر ونصف على عملية اغتيال  الرجالن، ومات اإلنتحاري.

. تورية رئيسا للبالداليمين الدس (ولد عبد العزيز)الجنرال  من أداء أياموكذلك بعد ثالثة  اآلنف الذكر، 

 .59وقد ُوصفت عملية الهجوم بـ"أول عملية انتحارية تعرفها موريتانيا"

 حدهم مدير شركة متخصصةثة إسبان ، أثالباختطاف  مسلحون قامثالثة أشهر بعد عملية سفارة فرنسا، 

قتصادية(. في بناء الجسور ، كانوا مسافرين على الطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيبو )العاصمة اإل

 . اقتاد المسلحون السياح  )ثاني أيام عيد اإلستقالل الموريتاني( 2009نوفمبر  29حصلت  العملية يوم 

العملية في بيان لها يوم الثامن هذه القاعدة منظمة الثالثة إلى معسكرات القاعدة شمال مالي. وتبنت 

الرهائن مقابل صفقة معقدة بين  استمرت عملية اإلختطاف تسعة أشهر ليتم بعدها تحرير .ديسمبر 

 الغربيين وجماعة القاعدة. 

                                                           
58 https://www.saharamedias.net/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84/ 

17/05/2019اطلع عليه بتاريخ   
59 https://www.francetvinfo.fr/monde/attentat-de-nouakchott-le-kamikaze-identifie_243323.html 

  17/05/2019اطلع عليه بتاريخ 

https://www.saharamedias.net/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84/
https://www.saharamedias.net/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84/
https://www.saharamedias.net/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84/
https://www.saharamedias.net/%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84/
https://www.francetvinfo.fr/monde/attentat-de-nouakchott-le-kamikaze-identifie_243323.html
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ن تحرر سلطات ن يورو للقاعدة، وأمليو 3.8من أهم ما احتوت عليه الصفقة هو أن تدفع حكومة اسبانيا 

نواكشوط أحد متعاوني القاعدة الذي اختطف السياح الثالثة ، ويدعى عمر سيد أحمد ولد حّم الملقب" 

عاما مع األعمال  12و من مالي، بعدما حكمت عليه محكمة نواكشوط بالسجن أحمد الصحراوي" وه

من بعدما حصلت  الشاقة بتهمة اختطاف السياح اإلسبان. وأكدت القاعدة أن الرهائن تم تحريرهم 

 . 60الجماعة على الشروط التي طلبتها من الدول الغربية

موّجه إلى المخابرات الفرنسية " بعد فشل وقالت القاعدة في بيان مسجل أن هذه العملية هي " درس 

يوليو ، هدفت إلى تحرير رهينة  22عملية عسكرية مشتركة بين فرنسا وموريتانيا ضد التنظيم يوم 

. وكانت انتهت العملية بمقتل ستة أفراد من  Michel Germaneauفرنسي يدعى ميشل جرمانو 

ي انتقاما لمقتل أعضائها. أثارت هذه العملية قلق مدريد القاعدة ، وقيام هذه األخيرة بذبح  الرهينة الفرنس

حفاظا على حياة ففضلت عدم الخوض في قصف عسكري على القاعدة وحبذت التفاوض ودفع المال 

 .أسراها

ى انفجار هائل في دوّ  ، بعد يومين من إطالق سراح الرهائن اإلسبان ،  2010أغسطس  25في يوم 

شرقي موريتانيا على الحدود مع ، أكبر محافظات البالد،  ي مدينة النعمة العسكرية ف قاعدةمقر قيادة ال

أسفرت  . كان اإلنفجار عبارة عن هجوم بسيارة مفخخة نصبتها القاعدة للجنود المرابطين في الثكنة.مالي

 .ثالثة جنود كانوا متواجدين في محيط اإلنفجارو جرح  منفذ العمليةالعملية عن مقتل 

، تعرضت قاعدة عسكرية للجيش الموريتاني ، كانت مرابطة في  2011يو/تموز عصر الخامس يول

في أقصى الشرق الموريتاني لهجوم شنه عناصر من "القاعدة" باألسلحة الثقيلة. استمرت  (ونُ باسكْ )مدينة 

" الدولية  . لم يسفر 24" فرانس  اإلشتباكات بين الطرفين مدة ساعة واحدة حسب مصدر عسكري لقناة

هجوم عن قتلى في الجيش الموريتاني حسب المصدر العسكري الموريتاني، إال أن القاعدة نشرت بيانا ال

وكالة نواكشوط انفو قالت فيه أنها قتلت ما ال يقل عن عشرين جنديا موريتانيا، ودمرت  لها على موقع

الجيش الموريتاني  ، وجاءت هذه العملية ردا من " القاعدة" على الهجوم الذي شنه 61اثنا عشر سيارة

 على الحدود مع دولة مالي. "واغادو"على مواقعها في منطقة 

هو آخر عملية مسلحة تشنها "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" في العمق   "باسكنو"كان هجوم 

 ومنظمة القاعدة.   الحاكم في موريتانيا جنرالالالموريتاني، لينتهي بذلك مسلسل "الصراع المريب" بين 
                                                           
60 https://www.ladepeche.fr/article/2010/08/22/893468-arrivee-espagne-deux-otages-mauritanie-liberes-al-
qaida.html 

(2019يونيو  16)اطلع عليه   
61 https://www.france24.com/fr/20110705-membres-aqmi-attaquent-base-armee-mauritanie-mali 

(2019يونيو  16)اطلع عليه   

https://www.ladepeche.fr/article/2010/08/22/893468-arrivee-espagne-deux-otages-mauritanie-liberes-al-qaida.html
https://www.ladepeche.fr/article/2010/08/22/893468-arrivee-espagne-deux-otages-mauritanie-liberes-al-qaida.html
https://www.france24.com/fr/20110705-membres-aqmi-attaquent-base-armee-mauritanie-mali
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أيام الرئيس )سيد ولد  في ، يمكن تقسيم الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها موريتانيافي المحصلة

من بعده،  إلى ثالث مراحل زمنية متقاربة لدرجة  )عزيز( الجنرالفي فترة حكم الشيخ عبد هللا ( ثم 

 ، هي :62مريبة والفتة لإلنتباه

 ، (مرحلة العهد الديموقراطي أيام حكم الرئيس )سيدي

 2007مقتل أربعة سياح فرنسيين في مدينة آالك ، وسط البالد ،  ديسمبر  -

 2007مقتل أربعة جنود موريتانيين في ثكنة الغالوية ،  ديسمبر  -

 2008هجوم على سفارة إسرائيل لم يسفر عن قتلى ، مارس  -

لم تسفر عن  اشتباكات "أهنور" في نواكشوط،  بين الجيش وأفراد يشتبه في انتمائهم إلى القاعدة -

 2008قتلى، ابريل 

 : 2008أغسطس  6في )المنقلب على الرئيس المنتخب ديموقراطيا(  مرحلة  المجلس األعلى  للدولة

ف القاعدة، في عملية جندي موريتاني في منطقة "تورين" قرب "ازويرات" من طر 12مقتل  -

 2008 سبتمبر ي من أشد العمليات وطأة وعنفا، بتاريخ. وهمثيرة للتساؤالت

 2009مقتل مواطن أمريكي رميا بالرصاص في أحد أحياء العاصمة، في يونيو  -

 : 2009يوليو  18ة يوم يالرئاسما بعد فوز الجنرال "عزيز" في االنتخابات مرحلة 

 2009مواجهات بين الشرطة وخلية إرهابية متهمة بقتل اإلمريكي ، يوليو/تموز  -

 ، 2009 تفجير انتحاري قرب سفارة فرنسا ، أغسطس -

 2009سبان ، نوفمبر اختطاف ثالث سياح إ -

 2010أغسطس  25انفجار داخل ثكنة عسكرية في النعمة ، يوم  -

. بعد هجوم " باسكنو" تنتهي  2011يوليو /تموز  5هجوم على قاعدة "باسكنو" العسكرية يوم  -

 تتوقف أنشطة "القاعدة" في موريتانيا.ثم  دون ممهدات، الهجمات فجأة

 ثير الكثير من عالمات اإلستفهامي،  ثم توق فُها فجأة حداث الدموية  المتالحقة والمتقاربة زمنياكل هذه األ

 كبيربين  مباشر حول مواقيت وقوعها وأنماط تدبيرها وطبيعة أهدافها، وحول ما إذا كان ثمت تواصل

 والجماعة اإلرهابية . الموريتاني أعضاء مؤسسة الجيش

                                                           
منسقة بين قائد المؤسسة العسكرية )الجنرال احتمال أن الهجمات ربما كانت مدبرة عن عمد وفي  بجدية إلى التفكير  -كما قلنا  – يدعووهذا   62

 عزيز( ونشطاء المنظمات اإلرهابية. وعلى هذا األساس، ال بد من متابعة قضائية صارمة ومحاكمة  للجنرال عزيز على هذه الجرائم.
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بقوة  المسار الديموقراطي الذي عاشته البالد ، وأعادت شبح اإلنقالبات إلى  لكن المؤكد أنها  زعزعت 

يد الظهور،  ومهدت لسيطرة جديدة للعسكر على شؤون  البالد العامة. استمرت هذه السيطرة على 

 عشر سنين.تزيد على الجنرال )عزيز( مدة 

 –رهابية التي تعرضت لها موريتانيا عبر مختلف الهجومات اإل – موريتانيا الجنرال الحاكم فيلقد نجح 

، كما " في منطقة الساحل اإلفريقي في تأجيج حساسيات الحكومات الغربية إزاء ما يسمى " اإلرهاب

بكل دهاء وحنكة في اتخاذ هذه اإلعتداءات ، مطية للحصول على تضامن القوى الدولية وعلى  أفلح

. وقد تجسد هذا الدعم الغربي في قبول اإلنقالب على  هل الالمحدود مهامساعداتها المالية السخية ، ودعْ 

 لجنرال ونجح، وإعادة تنظيم انتخابات صورية ترشح لها ا2008الديموقراطية يوم السادس أغسطس 

 فيها.

في انتخابات ( محمد ولد عبد العزيز )لكن الالفت والمحير في نفس اآلن هو أنه بعد عام واحد من فوز 

 ثم توقفت ،توقفت فجأة كل الهجمات اإلرهابية التي كانت تتعرض لها موريتانيا رئاسية مثيرة للجدل، 

منظمة القاعدة منذ اعتدائها  قف المفاجئ والنهائي الذي اتخذتهعمليات خطف السياح الغربيين. هذا التو

ضباط المؤسسة بعض ، جعل البعض يتساءل عما إذا كان 2011في صيف  (باسكنو)على قاعدة 

تتخلى  على رأسهم الجنرال " عزيز" عقدوا هدنة أو صلحا سريا مع المنظمة اإلرهابيةالعسكرية و

مقابل دفع أموال ومعدات  الغربيين القاعدة عن هجوم الجنود الموريتانيين وعن خطف األجانب بموجبه

تأكدت هذه الفرضية عبر تسريبات نشرتها بعض الصحف الغربية ، مثل صحيفة للمنظمة اإلرهابية. 

الفرنسية المختصة في الشؤون الدولية، فقد   Le courrier internationalكورييه انترناسيوناللو

اإلدارة األمريكية أظهرت بعض الوثائق السرية حول اتفاقية سرية  حصلت سنة ذكرت الصحيفة أن " 

 ما نصه :. وتكتب الصحيفة 63بين القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وبين الحكومة الموريتانية 2010

بين أسامة بن الدن والرئيس الموريتاني  2010من بين الوثائق المنشورة يوجد ميثاق حصل سنة )  

الجنرال محمد ولد عبد العزيز . وال يتعلق االمر فقط بـ"ميثاق عدم اعتداء"، بل إن  "عزيز" ذهب 

قاعدة عن كافة العمليات أن تكف منظمة ال -د كل عام الذي يجد   -أبعد من ذلك. إذ  يتضمن الميثاق 

العسكرية في موريتانيا. من جهتها تتعهد موريتانيا بعدم الهجوم على المنظمة اإلرهابية، وأن تحرر 

 ( 64سجناء القاعدة من سجونها

 وتضيف الجريدة :

                                                           
63 https://www.courrierinternational.com/article/mauritanie-liaisons-dangereuses-avec-al-qaida 

21/06/2019اطلع عليه بتاريخ   
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ولد  سراح "سنده   2015)إن بعض األحداث تفضح الحكومة الموريتانية التي أطلقت في سنة  

الزعماء الثوريين في شمال مالي، والمتكلم باسم جماعة أنصار الدين ، حليفة  بوعمامة" أحد كبار

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي. كذالك، فإن حالة " الخديم ولد السمان" تثير الكثير من التساؤالت، 

 (.إال أنه مازال على قيد الحياة.. 2010وحكم عليه باإلعدام سنة  2008هذا القائد تم توقيفه سنة 

 وتستمر الجريدة في سرد بنود اإلتفاق فتكتب ما نصه :

مليون يورو للقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ،  20) من جهتها ، تدفع موريتانيا من عشرة إلى  

وهذا من أجل تفادي اختطاف السياح األجانب.  بعبارة أخرى، لم يعد الجهاديون يحتاجون إلى أي عمل 

 .قايضتهم بالمال. فقد كفتهم موريتانيا مؤونة ذلك(من أجل خطف األجانب ثم م

نواكشوط المشاركة في عملية " سرفال" التي شنتها فرنسا سنة  الجريدة أسباب رفض جنرالوتحلل 

إن هذا اإلتفاق يفسر لماذا رفض " عزيز" أن ضد القاعدة في شمال مالي فتكتب الصحيفة )  2013

مالي. في  يألرض  للجيش الفرنسي في عملية "سرفال" شماللو على ا و يقدم أبسط أنواع المساعدة 

تلك اآلونة، تم تفسير الرفض الموريتاني بأسباب قبلية تتعلق بالتضامن بين قبائل الطوارق العربية 

والقبائل الموريتانية. وبعد أن كشف األمريكيون عن هذا اإلتفاق السري بين القاعدة وموريتانيا فإن 

د تستقيم. إن ازدواجية سلطات نواكشوط تظهر في وضح النهار. ولهذه األسباب هذه التفسيرات لم تع

نفهم لماذا توقفت عن موريتانيا  كل التفجيرات والعمليات اإلرهابية في السنوات األخيرة ... عبر هذا 

ى ، غطاء ومأو2011" عزيز" يعطي ، ابتداء من نهاية  الجنرال اإلتفاق بين القاعدة وموريتانيا، فإن 

وبدعم من نواكشوط، فإن هذه الحركة تحالفت  MNLA . لكبار مسؤولي الحركة الوطنية لتحرير أزواد

 65مع القاعدة ومع مجموعات إرهابية أخرى من أجل زعزعة شمال مالي(

) هل حصل تحالف بين القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ونواكشوط وحركة  وتختم الصحيفة متسائلة

 (66نجيب باإليجاب تحرير أزواد، إننا

 نواكشوط : حاكم ماثلة للعيان ال تحتمل الجدالإذن كل اإلفتراضات واإلحتماالت أصبحت حقيقة واضحة 

طة في منطقة وتنسيق منتظم مع الحركات اإلرهابية الناش وثيق على اتصال فعال كان)عزيز( ،   الجنرال

إعادة بنية الجيش الموريتاني وقوة تدريبه  ناتجا عن 2011هجمات القاعدة منذ  الساحل. ولم يكن انحسار

 منظمة توال عن تزويده بعتاد وسالح عصري ، كما روجت لذلك بعض الوثائق الرسمية، وإنما كفّ 
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نواكشوط، فاستراحت المؤسسة  لميثاق السري بينها و بين جنرالالقاعدة عدوانها بناء على هذا ا

 .طاقة لها بتحمل تبعاتهامن هجومات ال  -في عهده  –العسكرية المهترئة 

قاعدة "عزيز " مالذا آمنا و  في عهد المؤسسة العسكرية بقيادةموريتانيا بهذا اإلتفاق المثير،  شكلت 

ذ هجوماتها منطقة الساحل والصحراء الكبرى، وتنفّ في وتنتشر  لتنمولجماعات اإلرهابية شتى اخلفية ل

دون التعرض أو المساس  ، لى دول إفريقية مجاورةععلى الجيوش الفرنسية المنتشرة في المنطقة،  و 

 بمصالح سلطات نواكشوط.
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  حكم )عزيز(لمالي واإلقتصادي في الفساد ا

 

رئيس على نفسه لقب  (ولد عبد العزيز)الجنرال  أطلق  بعيد انقالب عسكري، منذ توليه مقاليد الحكم

فأعفى الكثير من  ،المفسدينليعاقب الحرب على الفساد و بأنه جاء ليشنصرح في غير مرة الفقراء ، و

بعض كبار رجال األعمال ، وفرض  موظفي الوزارات من مهماتهم بتهم سابقة تتعلق بالفساد، وسجن  

لكن الالفت في حمالت الفساد هذه   ...الضرائب المجحفة على بعض المؤسسات المالية الهامة في البلد.

في المؤسسة وغيرهم ، أما الضباط الفاسدون  وزراء ال كبعضالمدنيين ة من ثلة قليلأنها لم تطل إال 

فظلوا يحظون بالتستر عليهم، رغم ضلوع الكثير منهم العسكرية وخاصة في )كتيبة الحرس الرئاسي( 

 .المهنة العسكرية أعمال  مخالفة لمواثيقفي 

أيضا عدد الصفقات  م، تزايد  مع تزايد عدد شركاء موريتانيا الخصوصيين وخاصة األجانب منهو 

وأصبح بذالك تبخر الثروات  ،  كما تزايد عدد الرشاوى واإلستحواذ على المال العام. 67 المشبوهة

 يعرقل مسيرة التنمية اإلجتماعية ، ويفسد مناخ ممارسة األعمال في موريتانيا. لمالية للبلدا

مليار  4.5ركائها الدوليين يصل إلى وحدها،  بدعم مالي من ش 2016لقد حظيت موريتانيا ، لسنة 

تدفق  استمرارن أ إذْ  الفساد المالي الحكومي. زيادة خطري . تشكل هذه المساعدات عامال هاما ف68دوالر

 المساعدات الدولية على هذه الوتيرة سيؤدي حتما إلى تغذية الفساد في موريتانيا بل وإلى تشجيعه ...

ية ، تشكل موريتانيا أرضا خصبة لكل المرتشين والفاسدين وخاصة وبمخزونها الهائل من المعادن الطبيع

. وال نبالغ إذا قلنا أن 2008من الرؤساء و أعضاء الحكومة الذين تعاقبوا على تسيير البلد منذ انقالب 

كل المسؤولين الحكوميين خاصة الرئيس والوزراء، ضالعون كلهم من قريب أو بعيد في جرائم مالية، 

 عقاب. وال مساءلة وال مراقبة  تمر كلها دون

الذي أعطى  ، "وانيالغز  ولدمحمد " ، ومع مقدم رئيس جديد هومن تاريخ البلدالحساسة لمرحلة في هذا ا

الرئيس  إدارة، فإن من مسؤولية  بشأن تحسين التسيير ، خالل حملته الرئاسيات، سلسلة من التعهدات 

دار بها المال وا بشكل دقيق الطرق التسييرية التي يُ راقبيأن ه مع المتعاونة  المؤسسات الدوليةالجديد، و 

أن المساعدات المالية  التأكد من هذه المؤسساتإن على  . والعام الممنوح من طرف المؤسسات الدولية
                                                           

المالية الدولية  كالبنك الدولي ، والبنك اإلفريقي للتنمية، وصندوق النقد اعتمدنا في هذا الباب وفي الفقرات الالحقة على تقارير المؤسسات  67

مختصة في التحقيق في  مستقلة الدولية، وهي منظمة فرنسية(  Sherpaالدولي، وكذا على تقارير منظمات المجتمع المدني وخاصة منظمة )شربا 

 وب الدول النامية.التي يقع ضحيتها شع  قضايا الفساد المالي والجرائم اإلقتصادية
 

68 Groupe de la Banque africaine de Développement, République Islamique de Mauritanie, Document de Stratégie Pays 
2016-2020, juillet 2016, Annexe 6. 

.6، ملحق 2016، يوليو 2020-2016، مجموعة البنك اإلفريقي للتنمية ، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وثيقة استيراتيجية الدولة  
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mauritanie_-_DSP_2016-
2020.pdf 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mauritanie_-_DSP_2016-2020.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mauritanie_-_DSP_2016-2020.pdf
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وتقوية التضامن  ، وتنمية البلد وتحسين ظروف الناس دولة القانون عزيزطريق يؤدي إلى ت عبرتمر 

تنظيم الصفقات التي تعقدها الدولة  يقةالدوليين أن يراقبوا طر شركاءمن الالزم على  ال نإثم . اإلجتماعي

 المدعومة من المؤسسات الدولية. بهذه الطريقة لة أومع القطاع الخاص فيما يتعلق بالمشاريع المموَّ 

دخل في جيوب تسير في اتجاهها الصحيح،  وأنها ال ت أموالهم، يتأكد الشركاء الدوليون من أن وحدها

، وبالتالي يطمئن الشعب ، بدوره،  أن أعضاء حكومةومسؤولين سامين، و طغمة الفاسدين من عسكر

 .في مشاريع تنموية محسوسة ومرئية المساعدات المقدمة له ستتم اإلستفادة منها بشكل مباشر

ائلة. فعلى سبيل المثال، ثروات طبيعية ه تمتلك الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةذلك، و يتفق الجميع أن 

، وهي ثاني منتج للحديد على مستوى 2013مليون طن من معادن الحديد في عام  13أنتجت موريتانيا 

القارة اإلفريقية. وهي الدولة الخامسة عشر في العالم األكثر إنتاجا للحديد، حسب الوكالة الحكومية 

أراضيها أيضا مخزونات هائلة من ن حتض. وت United state geological Survey 69األمريكية 

الذهب والنحاس والبترول. وحسب منظمة "المبادرة الدولية من أجل الشفافية في الصناعات 

مليون   25ر مخزونها من الذهب بـ،  فإن موريتانيا يقدّ 2014اإلستخراجية" في تقريرها الصادر 

مليون برميل، ومن  120ر مخزونها بـمليون طن ، أما البترول فقد قد 28ذهب، ومن النحاس بـ-أوقية

. إضافة لهذه المصادر، فإن موريتانيا تمتلك ثروة سمكية تمتد على طول 70مليار قدم مكعب 1.2الغاز 

مربع. وتشتهر الشواطئ  يلومترك 234000لسي، وتغطي مساحة قدرها م على شواطئ األطلك 720

شتى صنوف  من الوافرة الثروة الحيوانية بْله  م. الموريتانية بكونها من أغنى الشواطئ بالسمك في  العال

 عن حاجات السكان. فيضرها، ومن الثروة الزراعية التي تأبقار وأغنام وإبل وغي األنعام من

وبفضل تطور الصناعة المعدنية في موريتانيا في  السنوات األخيرة، فقد شهدت موريتانيا تزايدا مستمرا 

 13عميل معدني، ومنحت الدولة  83، استثمر في موريتانيا  2014ة في اإلستثمارات األجنبية. ففي سن

 .71رخصة استثمار

الخيرات الطبيعية الوفيرة  مع عدد سكان ال يتجاوز أربعة  اإلستثمارات الكبيرة، و على الرغم من هذه

الدولية من  ماليين نسمة، فإن موريتانيا ال زالت تتصدر الدول األكثر فقرا في العالم ، وتصنفها التقارير

                                                           
69 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-mr.pdf 
70 https://eiti.org/fr/implementing_country/36  et 
https://eiti.org/sites/default/files/documents/rapport_itie_mauritanie_2014_final_version_030616.pdf 
 

 ،  انظر الرابط 21، ص2014الشفافية في الصناعات اإلستخراجية لسنة تقرير مبادرة   71

inal_version_030616.pdfhttps://eiti.org/sites/default/files/documents/rapport_itie_mauritanie_2014_f 

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2013/myb3-2013-mr.pdf
https://eiti.org/fr/implementing_country/36
https://eiti.org/sites/default/files/documents/rapport_itie_mauritanie_2014_final_version_030616.pdf
https://eiti.org/sites/default/files/documents/rapport_itie_mauritanie_2014_final_version_030616.pdf


  
  

58 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

. وتحظى لهذا السبب ببرنامج " تخفيض الدين لصالح الدول الفقيرة األكثر  72بين " الدول األقل تقدما"

 ، الذي يتواله صندوق النقد الدولي. 73دينا"

دولة( في سلم  188)من بين  156وحسب تقرير برنامج األمم المتحدة للتنمية فإن موريتانيا تحتل موقع 

  %29من الموريتانيين معرضون للفقر ، و %55.6. وطبقا لنفس التقرير فإن 74يمؤشر النمو البشر

دوالر لليوم. وأمل الحياة عند الوالدة ال  1.25من السكان يعيشون بأقل من   %23.4للفقر المدقع. و 

يعرفون القراءة. كل هذه المعطيات، جعلت البنك ال بالمائة من السكان  45.55سنة، و  63يتجاوز 

أن أهداف "ألفية التنمية"  2014 يكشف في تقريره لشهر يوليو  La banque mondialeي الدول

طفولة، ، وخاصة فيما يتعلق بقطاع صحة األمومة والتحقيقهاالتي وضعتها الحكومة الموريتانية ال يمكن 

 . 75، ومحاربة الفقر الشديدعذبوبالحصول على الماء ال

تسجل نتيجة متواضعة فيما يخص قضاء لك، فيقول أن موريتانيا )ويذهب تقرير البنك الدولي أبعد من ذ

وإنشاء الشركات، والحصول على القروض ، ودفع الضرائب، والتجارة العابرة للحدود. بناء  ،الديون

لسنة  Doing Businessعلى هذه المؤشرات، فإن موريتانيا تقع في أسفل قائمة مؤشر 

2014)76. 

تسارع وتيرة اإلقتصاد الموريتاني وتزايد نسبة الفقر في نفس الوقت، إلى  ويمكن إرجاع هذا الفارق بين 

الموظفين في أواسط  الرشوة اهرةظ تفشيسسات الدولة ، وأخص بالذكر سوء التسيير الحاصل في مؤ

من قِبل المدراء والوزراء وكبراء  اختالس المال العامكذا  و ، على حد سواء الخدمة العمومية عمالءو

موظفي الدولة تجاه المهام الموكلة  ونزاهة ، وتنامي المحسوبية والزبونية والقبلية وقلة أمانة الضباط

 إليهم.

وعلى ذكر الفساد والمفسدين الحكوميين في موريتانيا، فإن صندوق النقد الدولي في تقريره على 

ؤشرات الفساد مكانة موريتانيا تحتل على مبينه وبين الحكومة الموريتانية ، ذكر أن ) 2016مشاورات 

(. هذا الفساد المستشري في مفاصل الدولة ، أكدته تقارير دولية أخرى مثل تقرير منظمة 77مخيبة لآلمال

                                                           
72 http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-
Countries.aspx 

 
73 http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/hipcf.htm 
74 http://hdr.undp.org/fr/countries/profiles/MRT 
 مجموعة البنك الدولي ، تقرير بعنوان )التطور اإلقتصادي الجديد في موريتانيا(، يوليو 2014، تقرير رقم 1، ص17، انظر الرابط أسفله  75
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/351871468056336150/pdf/900430NWP0Econ0IC00FRENC
H0final0pdf.pdf 

 . 26، فقرة 16نفس المصدر السابق، ص   76
 ، انظر الرابط :22" ، ص IVبشأن المادة  2016صندوق النقد الدولي، الجمهورية  اإلسالمية الموريتانية، "مشاورات   77

 https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2015/cr1535f.pdf 

http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
http://unctad.org/en/pages/aldc/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/hipcf.htm
http://hdr.undp.org/fr/countries/profiles/MRT
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/351871468056336150/pdf/900430NWP0Econ0IC00FRENCH0final0pdf.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/351871468056336150/pdf/900430NWP0Econ0IC00FRENCH0final0pdf.pdf
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2015/cr1535f.pdf
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 IPC، فقد ذكرت في دراسة لها أن مؤشر الفساد Transparency internationalالشفافية الدولية 

احتلت  2018العالم. وفي سنة دولة على مستوى  176من بين  142في موريتانيا يضعها في رتبة 

، مما يعني أن الفساد ضارب بجذوره في اإلدارة   78دولة  180من بين  144موريتانيا رتبة 

 الزمن.   تقدمالموريتانية، وال يتغير مع 

لذي حمل ليين( فقد كتب في تقريره اأما البنك اإلفريقي للتنمية )وهو من كبار ممولي موريتانيا الدو

، ما نصه  Document de Stratégie Pays" 2020-2016عنوان " وثيقة استيراتيجية الدولة 

يمثل الفساد مشكلة شائكة في موريتانيا، خاصة في مجال القرض المصرفي، وإعطاء تراخيص ) 

الصيد، واكتساب األراضي، ومن ح العقود، ودفع الضرائب ... إن الولوج إلى التمويل ، ونقص البنى 

 .79(تية ، والرشاوى والفساد هي من أعتى العراقيل أمام ممارسة األعمال في موريتانياالتح

عشر طيلة  شل التنمية في موريتانياعدة نماذج من أنواع الفساد الذي وسنعرض في الفقرات الالحقة 

 . 2019إلى أغسطس  2009 حكم الجنرال )عزيز( أي من سنوات من

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78 https://www.transparency.org/country/MRT 

15/06/2019اطلع عليه بتاريخ   
 ، أنظر الرابط2016، يوليو 2020-2016نك اإلفريقي للتنمية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية، وثيقة " استيراتيجية الدولة الب  79

-_DSP_2016-Operations/Mauritanie_-and-org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Projecthttps://www.afdb.
pdf.2020 

 

https://www.transparency.org/country/MRT
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mauritanie_-_DSP_2016-2020.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mauritanie_-_DSP_2016-2020.pdf
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 الصفقات العمومية  في قطاعنماذج من الفساد 

 

 تمهيد :

عقد  اإلستثمار في البنى التحتية ، وحاجة  أكثر إلىالمستمر لإلقتصاد الموريتاني زيادة  يتطلب النمو

.  لكن المشكلة الحقيقية هنا هي أن الصفقات العمومية يتم الصفقات العمومية مع الشركاء الخصوصيين

عامة للبلد بل وإقصائها وتغليب المصالح الشخصية الضيقة. عقدها غالبا عبر تهميش  المصلحة  ال

غالبا ما يُبعدون عن  واألعمال كفاءة وقدرة وخبرة في ميدان اإلقتصاد األكثرالشركاء المحليون 

قريبين من النظام لهم شركات وهمية ليس لها أي خبرة وال  ى بأشخاص المشاريع التنموية الكبرى، ويؤت  

لهم الصفقات العمومية الكبرى كبناء المطارات، وإصالح الشوارع والطرقات،  منحُ تُ ف وال تجربة،  كفاءة

ثم ال يقومون بإكمال المشاريع الموكولة إليهم. مما  الصفقات، أموالوفي أغلب األحوال يستحوذون على 

 يعطل مسيرة البناء اإلقتصادي في البلد ويستنزف أموال الميزانية العامة. 

إن الشراكة ما نصه )  2016كتب صندوق النقد الدولي في تقريره اآلنف الذكر لسنة وفي هذا السياق، 

بين القطاع العام والخاص في موريتانيا قد تكون سببا خطيرا في زيادة النفقات العمومية. إن السلطات 

تبحث عن حشد استثمارات خصوصية لبعض مشاريع التنمية وخاصة من أجل توسعة شبكة الطرق. 

دت السلطات الذهاب في هذا المنحى فإن عليها تسجيل كل الضمانات الصريحة والضمنية على إذا أرا

المستوى المركزي، كما أن عليها دراسة أخطار الموازنة المالية بشكل دقيق. ولقد بينت تجارب بعض 

قانون الدول أن أخطار الموازنة المالية المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص قد تحصل في غياب أي 

 ( ... 80عام شفاف وثابت

وللحد من فوضى منح الصفقات العمومية للمقربين من النظام، فقد طالب صندوق النقد الدولي موريتانيا 

 .81باختيار المستثمرين بشكل أحسن،  وبمتابعة اإلستثمارات العمومية بكل دقة

وفي غياب نصوص القانونية ، إن الكثير من الصفقات العمومية يتم عقدها بالتراضي، في تحد صارخ لل

. كما يتم عقد هذه الصفقات قات العموميةوالمساواة بين كافة المترشحين للصف تام للشفافية، والنزاهة

مع  مراتعدة كما حصل  ألوا عنها ،ال يعلم عنها البرلمانيون شيئا، وإن س  فبدون أي استشارة برلمانية ، 

 ة على أسئلة البرلمانيين. بم أجوفإن الحكومة تتعمد عدم تقديمجلس الشيوخ، 

                                                           
 " ، انظر الملف على الرابط :IVبشأن المادة  2016صندوق النقد الدولي، الجمهورية  اإلسالمية الموريتانية، "مشاورات   80

 https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2015/cr1535f.pdf 
 .2016مايو  11، بتاريخ 16/213صندوق النقد الدولي، تصريح صحفي رقم   81

https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2015/cr1535f.pdf
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ال مكان فيها إال  شاسعة األطراف إن مناخ األعمال والصفقات في موريتانيا هو أشبه ما يكون بغابة كثيفة

في قطاع الصفقات أْن كتبت السفارة األمريكية  والزبونية قد وصل الفسادللمن هو قريب من األسد. و

عن مدى  البرقية. تكلمت 2010يناير  26ي ها موقع ويكيليس فة ديبلوماسية طويلة ومفصلة ، نشربرقيّ 

أن قطاع الصفقات العمومية كثيرا ما  أشارت إلىالفساد الذي ينخر قطاع اإلستثمارات في موريتانيا... و

 . 82تشوبه المحسوبية والزبونية والقرابة من النظام  ، وقلة الشفافية وانعدام القانون 

كل   على هامش الصفقات العمومية احصل عليهموال الغامضة التي ي  ومع انتشار الحديث عن األ

( ، فقد نددت المعارضة ببعض الممارسات  ...خصوصيونوتجار ، واألطراف )مسؤولون حكوميون، 

التي تنتهجها الدولة عبر منحها الصفقات لشركات تابعة لها، على أن تقوم هذه الشركات بمنحها ألفراد 

، في التفاف واضح على نصوص القانون المنظمة الحاكمالجنرال  التحديد من أسرة النظام وب مقربين من

. وقد ذكرت المعارضة أمثلة من ذلك كبناء بعض الطرق في العاصمة ، وكمشروع تزويد للصفقات

 .83لشربلمدينة " مقطع لحجار" بالماء الصالح 

 

 صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد

 

تانية صفقة بناء المطار الجديد إلى شركة تسمى " النجاح ماجور ووركس منحت الحكومة الموري

Najah Major WORKS " تجربة فنية ، وال ليست لها أي ، 2011وهي شركة تأسست حديثا عام

خبرة دولية وال إقليمية وال حتى محلية في ميدان بناء المطارات. شركة "النجاح" هذه مملوكة لمجموعتْي 

لهما تأثير ما رجال أعمال شهيران في البلد، يكظ   و أحمد سالك ولد محمد األمين،  وهعبد هللا ولد انو

 قوي في األوساط المالية واإلقتصادية في موريتانيا.

الجهات الرسمية ولم يتحدث عنها  تكتمت عليها كافةتمت عملية الصفقة في ظروف غامضة جدا  

 غاضبين. بعض موظفي الدولة ال عن وردتْ من تسريبات  ها شيئا إال ما كانعن الشعب  اإلعالم ولم يعلم

 ل غموض الصفقة في أنها :مثَّ ت  

لم تدرج في بنود ميزانية  -رغم ضخامتها  –لم تمر على نواب البرلمان )ألن ميزانية الصفقة  -

 الدولة العامة(

                                                           
82 https://wikileaks.org/plusd/cables/10NOUAKCHOTT61_a.html 

، 22/06/2019اطلع عليه بتاريخ   
 .2016سبتمبر  20بيان حزب تكتل القوى الديموقراطية ، بتاريخ   83

https://wikileaks.org/plusd/cables/10NOUAKCHOTT61_a.html
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مناقصة، حتى لاإعالن  إلزامبثم إن الصفقة تم عقدها دون أن تمر باإلجراءات القانونية المتعلقة  -

 نافس في الحصول عليها. تيتسنى لكل الشركات المحلية أن ت

وقد أجاب وزير التجهيز والنقل عن هذه اإلشكالية قائال أن عدم إعالن المناقصة ناتج عن كون صفقة 

ال يحتوي على أي  -حسب الوزير  –بناء المطار الجديد تدخل في إطار عقد توافقي، وهذا العقد 

ية وال على أي تمويل خارجي وال أي التزام مالي من طرف الحكومة . وأن هذه الصفقة إعفاءات ضريب

 .84المحدد لقانون اإللتزامات والعقود ، وال تتعلق بقانون الصفقات العمومية 126/89تتعلق بالقرار رقم 

القانونيين  الكثير من اعتراضقاعدة قانونية صلبة، بل أثار  لم يستند تعليل وزير التجهيز والنقل على

الحكومة مشروع الصفقة ، وقامت  مررت فقات العمومية، رغم ذلك فقدالمختصين في مجال الص

 451 بـ  احة شاسعة تقدرذات مس كبيرة أرضية عدة قطعبمقايضة أخرى مثيرة للجدل حيث أعطت 

قابل إكمال ن حصال على الصفقة ، ميْ لمجموعة رجلْي األعمال اللذ مليون متر مربع( 4.51)أي  هكتار

د لها قيمة مالية ثابتة . ويتمثل خطر هذه المقايضة في أن األراضي الممنوحة لم تحدَّ 85مشروع المطار

 ة. والمعطيات المتوفرة عن قيمتها غير دقيقة بالمرّ 

مشروع بناء المطار بالوفاء بالتزاماتها، بل دخلت في ضائقة بصفقة  تي فازتال "شركة النجاح"لم تقم 

أدى إلى تدخل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم )سنيم(، وهي أكبر شركة وطنية ، إذ قامت  مالية، مما

. األعمال بتقديم قرض مالي لمجموعة رجليْ  –للقروض  نظمةفي خرق سافر لنصوص القانون الم –

الر مليون دو 50،  ما قيمته لعمومية( لشركة " النجاح" وصلت قيمة القرض التي منحتها شركة )سنيم ا

 خصمة على شركة " النجاح" دون أن تأميركي. إضافة إلى قيام الحكومة بتخفيض اإللتزامات المترتب

التي حصلت  الكثيرة المساحات األرضية التي كانت منحتها للشركة. ورغم التسهيالتقيمة   مقابل ذلك

، بل تأخر 2013أي سنة  إال أن المشروع لم يكتمل في الفترة الزمنية المحددة له "شركة النجاح"عليها 

 .2016ثالث سنوات، ولم يتم تدشينه إال في سنة 

جزءا  كبيرا  من  القروض وكان صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره الذي أشرنا إليه سابقا أن )

 (.، تم استهالكه في بناء مطار جديد2015الجديدة الممنوحة سنة 

 )شركة النجاح( ن تتدخل في مساعدة شركة خاصةأ كيف لشركة عمومية مثل )سنيم(:  نتساءلههنا 

يرى بل  ؟ر في الوفاء بالتزاماتهاوتدفع لها خمسين مليون دوالر ، دون أن تقوم هذه الشركة بمجهود يذك

                                                           
 ، الصادر بتاريخ أغسطس12/246انظر تقرير صندوق النقد الدولي، موريتانيا، رقم  ،المثيرة للمزيد عن التفاصيل المالية لصفقة المطار  84

  http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12246f.pdf، على  الرابط  43، صفحة رقم 2012
  نفس المصدر السابق، نفس الصفحة.85 

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2012/cr12246f.pdf
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قد  نهبت إلى جيوب رجال األعمال الذيذقد تكون أن األموال التي أقرضتها )سنيم(  بعض المحللين

 على المسؤولين الحكوميين. -من طريق آخر –توزيعه ثم  الهذه األمو يقومون باقتطاع جزء من

وال حاجة  وأخيرا، تجدر اإلشارة إلى أن بناء مطار جديد سعته مليونْي مسافر سنويا لم يكن لها أي مبرر

ال يتجاوز عددهم  من طريق الجوسافرين الذين يصلون موريتانيا الم مجموع، إذ أن  استيراتيجية ملحة

 مسافر سنويا. مائة وعشرين ألف

 

 صفقة اإلستحواذ على مطار نواكشوط من طرف شركة " مطارات أبو ظبي"

 

الجديد ،  حتى تدخلت شركة "مطارات أبو ظبي" على الخط الدولي  ما إن اكتمل بناء مطار نواكشوط 

لى وتواصلت مع الحكومة الموريتانية لدراسة مشروع عمالق يتم عبره استحواذ " مطارات أبو ظبي" ع

في ظروف  يةإلماراتلشركة اوقد جرت صفقة بيع مطار انواكشوط ل مطار نواكشوط الدولي الجديد.

غامضة تم التكتم عليها رسميا، ولم يعط اإلعالم الحكومي الرسمي عن تفاصيل عنها إال ما كان من 

اكة فرص االستثمار في البالد، وتطوير مجاالت الشر" لبحث   2018زيارة وفد إماراتي في مايو 

. فلم يتم تحديد طبيعة 86"والتعاون، خاصة داخل قطاعات اإلقتصاد والتجارة والصيد والزراعة واإلسكان

هذه الشراكة وال نوعية المشاريع التي تم النقاش حولها وال المؤسسات الخارجية التي تنتوي اإلستثمار 

 فيها.

إلى موريتانيا وفدا سريا إماراتيا  ذكرت أن اإلمارات أوفدت المستقلة أن بعض المصادر الصحفية غير

دراسة مشروع الصفقة، وتقييم  هو رفقة خبراء تابعين لمكتب دراسات بريطاني ، وكان هدف الزيارة

 .87من اإلستثمار فيه ة اإلمكانات المالية التي قد تستفاداستمرارية مطار نواكشوط الدولي الجديد ودراس

من طرف مدير جديد للمطار عينته الحكومة الموريتانية  2018مارس  20تم التوقيع على الصفقة يوم 

ذ فترة طويلة وله قبل أسبوعين على توقيع الصفقة ، خلفا للمدير القديم الذي كان يتولى إدارة المطار من

، وبأنه لم ألجانب بيع المطارعملية وتمت إقالته بسبب عدم تحمسه ل،  ات المطار كلهاملفدراية عميقة ب

                                                           
86 http://www.ami.mr/Depeche-53112.html 

(06/06/2018الوكالة الموريتانية لألنباء )نظر فيه بتاريخ       
87 https://kassataya.com/2018/06/07/laeroport-international-de-nouakchott-aux-mains-des-emiratis/ 

07/06/2018نظر فيه بتاريخ   

http://www.ami.mr/Depeche-53112.html
https://kassataya.com/2018/06/07/laeroport-international-de-nouakchott-aux-mains-des-emiratis/
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 المرافقين للوفد اإلماراتي.  أما المدير الجديد فقد تلقّى لتقييمات الخبراء البريطانيين بيرايول اهتماما ك

 . 88واإلجابة على كل تساؤالتهم وتطمينات مخاوفهم تعليمات عليا بفتح األبواب أمام الخبراء البريطانيين

. سنة 25كشوط لمدة مطارات أبو ظبي" تسيير مطار نوا"أن تتسلم شركة  "صفقة بيع المطار"تقتضي 

،  تسمى  2018عبر شركة جديدة تنشئها  مجموعة "  مطارات أبو ظبي"   في يناير وتتم عملية التسليم 

وهي شركة غامضة ال  .AFROPORT Mauritania limited" آفروبورت موريتانيا المحدودة" 

 العالمية.  لبحثوال في محركات ا عنها على الشبكة العنكبوتيةومفصلة توجد معلومات واضحة 

وصل وفد إماراتي سري إلى موريتانيا في طائرة خاصة. ثم نقلته سيارات  2018في مطلع يونيو 

عسكرية تابعة للرئاسة الموريتانية من مقر إقامته في الفندق إلى المطار الجديد، وقام الوفد بجولة موسعة 

م على كل الوثائق المتعلقة بتسيير مع المسؤولين فيه، وحصل منه اتداخل المطار، وعقد عدة اجتماع

المطار وخاصة الئحة العمال العاملين فيه. وطالب الوفد اإلماراتي بالتكتم على اإلجتماعات والحفاظ على 

 .، الشيء الذي وفت به الحكومة الموريتانيةسريتها وعدم تسريبها لإلعالم

مطار نواكشوط الدولي الجديد، وتَكّوَن بعد هذه الزيارة بفترة وجيزة استلمت " شركة مطارات أبو ظبي" 

عضو سام في الرئاسة  رفقة من وزير التجهيز والنقل  على الصفقة الطرف الموريتاني الموقع

الصفقة بالكثير . وقد أحيطت  )محمد ولد عبد العزيز( الحاكم حد مستشاري الجنرال، يبدو أنه أالموريتانية

ومستشار من المسؤولين الموريتانيين إال وزير التجهيز ولم يحضرها  من السرية والغموض والكتمان

 .الجنرال

وزير المالية الموريتاني في بداية ديسمبر  لَ تدخّ  ، بعد اكتمال الصفقة وتسليم المطار للشركة  اإلماراتية

، ليلقي بعض الضوء على الصفقة، غير أنه جاء بتفاصيل فضفاضة ال ترقى إلى مستوى الدقة  2018

 جاء في  تصريحات . الملفتفاصيل يُنتَظر منه أن يكون على دراية عميقة ب ن مسؤول حكوميم ةالمنتظر

من أرباح الشركة اإلماراتية  %5موريتانيا ستحصل على نسبة أن " قوله  ،وزير المالية حول الصفقة

AFROPORT   التي ستتولى تسيير مطار نواكشوط  الدولي، وأنه ستكون ثمت مداخيل هامة في

" غير 89ة الدولة، وتحسين في مستوى الظروف المعيشية للسكان، وسيتم خلق فرص عمل جديدةخزان

عن عدد العمال المحتمل اكتتابهم، ولم يعط أي تفاصيل عن حجم  محددة أن الوزير لم يعط أي أرقام

ذي استثمرته تسيير المطار، وال عن رأس المال البها الشركة اإلماراتية المتولية اإلستثمارات التي ستقوم 

                                                           
 نفس الرابط السابق 88
89 https://www.saharamedias.net/fr/concession-de-laeroport-international-de-nouakchott-le-gouvernement-
mauritanien-sexplique/ 2019/06/22 اطلع عليه بتاريخ  

https://www.saharamedias.net/fr/concession-de-laeroport-international-de-nouakchott-le-gouvernement-mauritanien-sexplique/
https://www.saharamedias.net/fr/concession-de-laeroport-international-de-nouakchott-le-gouvernement-mauritanien-sexplique/
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ستحظى بنظام ضريبي خاص سيتم دراسته في مجلس في مطار نواكشوط، واكتفي بالقول أن الشركة " 

 ."90الوزراء وعلى مستوى البرلمان

 

:ضحايا الصفقة   

 

، و معها الشركة الموريتانية للطيران من أبرز  SAMكانت " شركة  مطارات موريتانيا" المعروفة بـ 

تطالب الوفد اإلماراتي بأن المفاوضات لم تفتأ الحكومة الموريتانية  الل جوالتفخ ضحايا هذه الصفقة.

وضمها إليه، لكن الوفد رفض أن يتسلم إال المطار الجديد وحده، تاركا   SAMتسيير شركة  يقبل بتولي 

ا تصارع البقاء بمفردها. مما اضطر الحكومة الموريتانية إلى إنشاء شركة جديدة تحل محله SAMشركة 

بتسيير كل المطارات الداخلية  خيرةتضطلع هذه األالموريتانية للمطارات الداخلية"  ل، تسمى " الشركة 

 باستثناء مطار نواكشوط الجديد الذي استحوذت عليه الشركة اإلماراتية. 

 ، وكذا  Handlingأما "الموريتانية للطيران" فتمثلت خسارتها خصوصا في فقدانها لخدمات الهاندلينغ 

التي  SAMر بالمليارات من األوقية و التي كانت تحصل عليها من شركة المعامالت التفضيلية التي تقد  

 تم تهميشها لصالح الشركة اإلماراتية.

الشركة تركتهم الحكومة في مهب الريح، إْذ أن قد ف،   SAMعمال شركة مطارات موريتانيا  وعن مصير

، وستواجه في المستقبل تحديا ماليا كبيرا، ربما يؤدي إلى تسريح فقدت قدراتها المالية من جراء الصفقة

 أعداد كبيرة من العمال.

***** 
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 صفقة مشروع بناء محطة كهربائية في العاصمة  

 

دولية من أجل بناء محطة كهربائية للكهرباء بإجراء مناقصة  ، قامت الشركة الوطنية 2012في اكتوبر 

لها الصندوق العربي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبنك اإلسالمي يموّ عمالقة في العاصمة نواكشوط 

 للتنمية.

رغم أن  WARTSILAمنحت الحكومة هذه الصفقة للفرع الفرنسي لشركة فنلندية تدعى )وارتسيال ( 

عرضها كان األكثر غالء من بين جميع العروض التي قدمتها شركات دولية أخرى تم التقييم الفني 

مليون يورو عرضتها  139مليون يورو،  مقابل  153.8وصل عرض )وارتسيال( إلى فقد ها. لعروض

مليون يورو عرضتها الشركة  125، و  China National Machinery  الشركة الصينية

 ،التقييمات الفنية التي قامت بها الحكومة الموريتانية الكثير من التساؤالت أثارت . TSKاإلسبانية 

ن تم إقصاء عدة شركات ذات خبرة عالية دون مبررات، مثل ما حصل مع شركة إسبانية خاصة بعد أ

شركة  225ضمن  21. علما أن هذه األخيرة مصنفة في المرتبة  OHL 91  أخرى تسمى عمالقة 

 .2011مليون يورو سنة  4869منتجة للطاقة عبر العالم، وحققت رقم أعمال بلغ 

محلي كان لها ممثل  ها أمام الحكومةالتي قدمت عروضالشركات  ومن الالفت في هذه الصفقة أن كل

 TSKيمثلها في موريتانيا، فمثال الشركة الصينية يمثلها رجل أعمال يدعى عبد هللا  ولد إياها،  وشركة 

رغم ذلك ، حصلت  .محلي سيال( فلم يُعرف لها أي ممثلتمثلها مجموعة ولد المامي.. إال شركة )وارت

 ل سهولة و يسر.على الصفقة بك

إقصاء الصينيين فور فتح العروض المالية، مع أنهم ـ وبفارق كبير ـ قدموا  لماذا تم : بعض التساءل و

يتم اعتماد صاحب  لسبب وجيه، فلماذا ال حصلهم ءإقصا افترضنا أن ؟ وإذاواألرخص األجودالعرض 

مليون  29ن فارق يصل إلى كيف يتم التغاضي ع بل ؟ TSK ، أي شركةفي العرض المرتبة الثانية

 ؟Wartsila وعرض  (TSK) بين عرض هذه األخيرة يورو 

رغم غالء عرضها  الفرنسية -الفنلندية بعض المراقبين أن السبب  وراء اختيار شركة )وارتسيال(  يظن

 أدلة متضافرة ولألمانة ، فليست لديّ  رئيس الدولة(.الجنرال هو أن وراءها بدر بن عبد العزيز )ابن 

أن ابن الرئيس حصل على مكافأة  من متطابقة صحفيةعدة مصادر  ذكرته ما  ، باستثناءعلى هذا القول

مليون يورو )عشرة مالييين يورو( مقابل قيامه بوساطة عند والده الرئيس ليسمح للحكومة  10قيمتها 

على قسط من   - بدوره – بقبول عرض الشركة الفنلندية. وال يمتنع أن يكون رئيس الدولة نفسه حصل

                                                           
91 http://www.cridem.org/C_Info.php?article=634288       2019/06/22 اطلع عليه بتاريخ     

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=634288
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من تحقيق. لكن التكتم الرسمي لقضية في اها ابنه. على كل حال، كان ال بد الكعكة التي حصل علي

ى في دهاليز جعل القضية تُ  والبحث والتحقيق في اإلستقصاء الموريتانية باع صحافة الرأي قصرو رم 

 النسيان. 

( التي حصلت على الصفقة ، ضالعة في هو أن شركة )وارتسيال إليه :  فّطنثمت عامل آخر يجب الت

، وهي أيضا متهمة في قضايا فساد في السويد في 2001عدة قضايا فساد دولية في فنلندا وفي كينيا منذ 

. كما أن بنغالدش قامت بتحقيق مع رئيس وزرائها األسبق في قضية Gotlandقضية شهيرة تدعى 

. 92ع بناء محطات كهربائية في بنغالدشرشوة حصل عليها من شركة )وارتسيال( في إطار مشرو

 (93بالتحديد )كتيبة الحرس الرئاسي في الحكومة الموريتانية وفيستبعد أن يكون أفراد وبالتالي ال يُ 

كل هذه العوامل ،  )وارتسيال(. قدمتها شركة ضالعين في رشوة وبعض ذويه ، وربما الرئيس نفسه 

ألسباب لم  عن قراره تراجعلكنه اية تمويل هذه الصفقة، في البدجعلت  البنك اإلسالمي للتنمية يرفض 

 .توضيحهان عن يعلِ 

 

***** 

 

 لمحاربة الفقر( 2012أمل )برنامج 

 

 .تقريبا مليون يورو 120مليار أوقية أي  45بلغت ميزانية تمويله  شامل،هو برنامج وطني 

ن من الجفاف في المناطق الداخلية الموريتانيين المتضرري إلى إغاثةيهدف البرنامج إلى محاربة الفقر و

ين. وقد عانى هذا البرنامج من خروقات تسييرية كبرى أهمها منح صفقات عمومية للبالد وخاصة المنمّ 

 غامضة لبعض المقربين من النظام. 

لكها رجال شركات يم عدةت متعلقة بالبرنامج تم منحها لصفقا (10) حسب أحزاب المعارضة، فإن عشر

. مليون يورو 33مليار أوقية ، أي  12. وصلت الصفقات مبلغ الجنرال الحاكم من أعمال مقربون 

بمعنى أن ربع ميزانية البرنامج راحت في صفقات وهمية تربَّح  منها المقربون من النظام. في حين أن 

 كر.بقوا على فقرهم وعوزهم، فلم يستفيدوا من شيء يذ  -المستهدفين من البرنامج –الفقراء والمهمشين 

                                                           
92 Transparency International Progress Report on Enforcement of the OECD Convention, 2010, p. 31. 

 سمية...شؤون الصفقات واألموال والتعيينات الر -بشكل فعلي  –كونها هي المؤسسة الوحيدة في البلد التي تتولى   93
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وحصلت على صفقة قدرها مليار  Magiهي : شركة ماجي ف المتربحة من الصفقات ، الشركات أما 

 2.7التي حصلت على  GMCIمليار أوقية، وشركة  1.6شركة "تموين" ، و حصلت على و أوقية،

مليار. وكل هذه الصفقات تمت بدون أي مسطرة  2.8وحصلت على  Matrisمليار، وشركة ماتريس 

على عدة صفقات ،  جنرال الحاكمالمحلية المقربة من ال شفافة. كما حصلت بعض شركات النقل قانونية

 االتحادية) FNTمليون أوقية، ومثلها شركة  72.7التي حصلت على صفقة قدرها  FGTمنها شركة 

التي حصلت  DTTCمليون أوقية، وكذا شركة النقل   300للنقل( التي حصلت على  ما يناهز  الوطنية

 مليون أوقية. 440لى صفقة ع

 Food Security Monitoringهما   دوليتان تانحين قامت منظم خروقات التسييريةتأكدت هذه ال

System  ومعهاStandardized Monitoring and Assessment of Relief and 

Transitions المختصرة بـ (SMART) ، بطلب من وزارة  2012في شهر يوليو  معمقبتحقيق ،

صحة ومفوضية األمن الغذائي وبدعم من برنامج الغذاء العالمي واليونسيف، فتوصلت المنظمتان أن  : ال

ألف في المدن يحتاجون  200ألف في الوسط الريفي و 800أكثر من مليون شخص من بينهم 

 . 94ألف طفل يعانون من سوء التغذية 100لمساعدات غذائية عاجلة ، وأن أكثر من 

  2012ت في برنامج أمل خَّ ، أن األموال التي ضُ ومن تحقيقات المنظمات الدولية رقاممن هذه األ ويظهر

لم يصل منها للمواطنين المعنيين ما يكفي للقضاء على الفقر والجفاف. وأن أكثرية ميزانية البرنامج 

 الحاكم. للجنرالالمقربين  ت في جيوب اإلنتهازيين والتجارذهب

 

***** 

 

 

 

 

                                                           
 مكتب تنسيق األعمال اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، نواكشوط، على الرابط   94

2013-mauritanie-la-pour-global-http://www.unocha.org/cap/appeals/appel   

 

http://www.unocha.org/cap/appeals/appel-global-pour-la-mauritanie-2013
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 ستهدف الصفقات في قطاع المعادنتحقيقات دولية ت

 

الكثير من تهم الفساد وإبرام الصفقات المشبوهة، وخاصة منجم الذهب ، هو اآلخر، يواجه قطاع المعادن 

شمال العاصمة نواكشوط. تتولى التنقيب  ليومترك 350)تازيازت( الواقعة على بعد الموجود في منطقة 

 Kinross Goldوس جولد كوربوريشن في هذا المنجم شركة كندية شهيرة تدعى كينر

Corporation الشركة تقع تحت طائلة العدالة  ، وهي خامس أكبر شركة منتجة للذهب في العالم. هذه

ألمريكية في عدة قضايا فساد ، فمثال نائب رئيس قطاع كينروس في إفريقيا تم التحقيق معه من طرف ا

في قضية فساد مع  Securities and exchange commissionشرطة البورصة األمريكية 

تفسيرات عن بعض المعامالت المالية  تقديم  . وطلبت منه الشرطة95محمد ولد عبد العزيز جنرالنظام ال

واإلقتصادية مع نظام العسكر في موريتانيا ، كما طالبته ببعض الوثائق المتعلقة بعالقاته مع شخصيات 

من تلك الشخصيات ماء العينين ولد ضيف صحيفة لوموند ) متنفذة وقريبة من النظام الموريتاني... و ت

فرع موريتانيا، وهو مقرب عائليا من الرئيس ولد عبد  –التومي نائب رئيس مجلس إدارة كينروس 

العزيز، ومنهم محمد عبد هللا ولد اياها، سكرتير الدولة المكلف باإلستثمار الخاص . باإلضافة إلى 

اري الرئيس الذين طالبت العدالة األمريكية بتقديم وثائق عنهم. ومن العديد من عناصر الجيش ومستش

 (ولد حسن  ) قد شغلو مقرب عائليا من مدير األمن ،وهو األشخاص المستهدفين إسماعيل ولد حسن  

موريتانيا، وقد رفض اإلجابة على -لعالقات الخارجية لفرع كينروسامدير منصب  في بعض الفترات 

 96( أفريك -دأسئلة صحيفة لومون

شركات دولية، فتقدمت أوال شركة  عدة ضت منجم تازيازت للتنقيب لدىوكانت الحكومة الموريتانية عر  

مليون  278ومنحتها موريتانيا حق التنقيب في المنجم مقابل  Red Black   ،Miningكندية تدعى 

مليار دوالر. كانت تلك  7.1دوالر، بعد ذلك بسنوات باعته الشركة المذكورة إلى شركة كينروس بمبلغ 

 .97العملية هي أكبر عملية شراء في تاريخ شركة كينروس الكندية

، قدمت بعض المنظمات الدولية المختصة في محاربة الفساد شكاوى للحكومة  2015وفي ديسمبر 

 .الحاكم في موريتانيا الجنرالمع  قاتها المشبوهةعال و ضد " شركة كنروس"  الكندية

                                                           
 حيفة لوموند الفرنسية في تحقيق معمق لها عن الموضوع ،  على الرابط : نقال عن ص  95

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/04/mauritanie-le-geant-minier-kinross-dans-le-viseur-des-
autorites-americaines_4782189_3212.html  

06/2019//16اطلع عليه بتاريخ   
 صحيفة لوموند الفرنسية ، نفس الرابط السابق  96

  97  صحيفة لوموند الفرنسية ، نفس الرابط السابق.

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/04/mauritanie-le-geant-minier-kinross-dans-le-viseur-des-autorites-americaines_4782189_3212.html%20تم%20استشارته%20بتاريخ%2016/06/2019
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/10/04/mauritanie-le-geant-minier-kinross-dans-le-viseur-des-autorites-americaines_4782189_3212.html%20تم%20استشارته%20بتاريخ%2016/06/2019
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الكثير من المسؤولين الحكوميين والمقربين من الرئيس ولد عبد  حظي  فقد انواكشوط، مة العاصفي أما 

. ، وال يزالون إلى اليوم يحظون بهاالعزيز ، بالكثير من اإلمتيازات المالية المقدمة من شركة كينروس

حها لهم في منطقة المنجم يعمل حراس تابعون للجمارك و الدرك ويحصلون على رواتب وامتيازات تمنف

يورو كل شهر،  9100على مبلغ   -حسب صحيفة لوموند  –الشركة المذكورة. يحصل عمال الجمارك 

، كما يستفيد   هائل في موريتانيا( يا )وهو راتبمليون أوقية شهرمبلغ ويحصل قائد فريق الدرك على 

صلت ابنته على عقد حو ، رئيس فرقة الدرك السابق  في انواكشوط بتأجير بعض منازله لعمال الشركة 

 .98عمل مع شركة كينروس

 

***** 

 

  للميزانية العموميةالنهب المنظَّم 

 

،  إذ أن الكثير هالتسيير ةبالقوانين المالية المنظم اواضح ااستهتار فإنها تشهدفيما يتعلق بميزانية الدولة، 

  عرف مصيربالتالي ال يُ محكمة الحسابات، وعلى رقابة والنفقات ال تمر بالبرلمان وال  من المحاصيل

ف.  تلك األموال، وال فيم تصر 

. ولذلك ر من خالله كل التدفقات الماليةعبر مؤسسة البنك المركزي الموريتاني، الذي تعبُ ويتم هذا النهب 

، فإن الكثير من المحاصيل الخارجية كالتمويالت األجنبية  التي استلمها البنك المركزي لحساب الدولة 

ي قانون المالية وبالتالي تكون خارج إطار الرقابة مما يسمح لمسؤولي النظام باستعمالها ليست مدرجة ف

الحرس يتم اإلستحواذ عليها من طرف كبراء مؤسسة  بمامور خارجة عن مصلحة الدولة، ورفي أ

ة كمليون دوالر قدمته الممل 50والموظفين الساميين. مثال ذلك، ما حصل مع تمويل مالي قدره الرئاسي 

، واستلمته الحكومة عبر البنك المركزي، وتكتمت عليه أشد 2009سنة  فيالعربية السعودية لموريتانيا 

 . متجاهالصامتا  حينهاالنظام الحاكم  وظل في شأنه،التكتم. وظلت المعارضة تطالب بالشفافية 

يوم  الموريتانية نظمته المعارضةوصفه اإلعالم بمهرجان "التحدي"، ففي مهرجان حاشد 

عن   (أحمد ولد داداه) الشهير ، تساءل عميد رئيس قوى التكتل الديموقراطية المعارض 21/07/2011

ج في بنود الميزانية درَ مليون دوالر منحتها المملكة العربية للسعودية لموريتانيا، ولم تُ  50مصير ) 

                                                           
 عن صحيفة لوموند، نفس الرابط السابق.  98
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أوقية مسجلة في الميزانية مليار  200مليار أوقية من أصل  80أن حوالي (  معتبرا أن  ) الموريتانية

ر من طرف سي  ولت إلى أموال سوداء تُ تحت عنوان المصروفات المشتركة، وتارة مصروفات عامة، حُ 

 . كما أصدرت من جهتها منسقية أحزاب المعارضة بيانا99(، وال يعرف أحد أين ذهبت(ولد عبد العزيز)

بالكشف عن مصير الخمسين مليون ، طالبت فيه الحكومة  2010مارس  29شديد اللهجة ، بتاريخ 

م على مما يجعل الشك يخي    2010وال  2009وال  2008لم تظهر في أعمال ميزانية دوالر التي " 

المعارضة، وهدد رئيس  تصريحات . ولقد انزعجت الحكومة آنذاك أشد اإلنزعاج من 100"مصيرها

مصير الخمسين مليون دوالر فقال أن إن لم يكفوا عن مطالبتهم بها بمقاضاة رموز آنذاك  الحزب الحاكم

 .101( حسب تعبيرهالحكومة لن تبق مكتوفة االيدي إزاء وشوشة المعارضة الالوطنية)

مليون دوالر حصلت  200المعارضة تتساءل عن مصير مقايضة مالية  قدرها  مؤسسات كما ظلت

تسليم عبد هللا السنوسي  تمَّ  المقايضة هذه بموجب .كومة ليبياعليها الحكومة الموريتانية من طرف ح

)مدير مخابرات القذافي(  إلى السلطات الليبية الجديدة. هذا المبلغ أيضا لم يتم تسجيله في بنود ميزانية 

 الدولة  الموريتانية ، مما حدا بالمعارضة إلى المطالبة بالكشف عن مصيره.

ر البنك المركزي ليست حالة منعزلة، ت عبويجدر التنبيه إلى أن العمليات المالية اآلنفة الذكر التي مرّ 

غير قانونية  يتم عبرها السحب المباشر لمبالغ ضخمة من  منهجةالبنك المركزي متهم في عمليات م فإن

إلى جهات غير رسمية.  مبالغال هذه هوجَّ ، ثم تُ  102حساب خزانة الدولة المسجل لدى  البنك المركزي 

، عدة وثائق مسربة من البنك 2013ني ، في مارس فوو" الفرنك Cridem وقد نشر موقع " كريدم

ظهر عمليات سحب أموال بلغت ملياري أوقية )أي ما يناهز خمسة ماليين دوالر المركزي الموريتاني تُ 

 Shenzenونصف( من حساب خزانة الدولة لدى البنك المركزي وموجهة إلى مؤسسات أجنبية مثل 

Beautiffuly  وbanque Lazar  و شركةERCOM 103.  

تبرهن بوضوح أن البنك المركزي الموريتاني تم انحرافه تدريجيا عن مهمته  الغامضةكل تلك العمليات 

األصلية ) والتي تتمثل أساسا في الخدمة العمومية والحفاظ على توازن النظام المالي الموريتاني( ليخدم 

لك تالعب البنك المستمر بأسعار المصالح الشخصية الضيقة ألفراد قالئل في النظام الحاكم. ضف إلى ذ

   ...المعمول بها لقوانين الماليةا خارقا بذلك كلالصرف 
                                                           
http://www.rimmedia.net/spip.php?article4275 99  

20/06/2019اطلع عليه بتاريخ   
100 http://www.cridem.org/C_Info.php?article=42260 

20/06/2019اطلع عليه بتاريخ   
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102 http://www.cridem.org/C_Info.php?article=640423 
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تقارير التدقيق التي خضعت لها حسابات البنك المركزي الموريتاني في السنوات األخيرة ، أكدت أن  كل

لنافذين بعض اعالقات مشبوهة بين البنك المركزي وسوء تسيير واضح في معامالت البنك، وأن ثمت 

 ERNEST et. فقد قام مكتب التدقيقات الدولي المعروف باسم ليست مستبعدة الدولةفي هرم 

YOUNG ثم أظهر المكتب  -تحت طلب من الحكومة – بعمليات تدقيق في حسابات البنك المركزي ،

نك بسبب وجود مستحقات مالية كبيرة لم يستطع الب  2011 تحفظه الشديد في تدقيقه لحسابات سنة 

استردادها من بعض المؤسسات التابعة للدولة، الشيء الذي أدى إلى تشويه الحالة المالية الحقيقية للبنك 

 المركزي.

، بتلك  لجنرال ولد عبد العزيزاحكم  في فترةتي مارسها البنك المركزي التسييرية ال شبهاتر هذه الذكّ وتُ 

أيام  كبرىما عرف آنذاك باختالسات مالية  في إطار 2005-2001التي مارسها البنك نفسه في سنوات 

للمناطق الداخلية )التي  تهيارازوبالتحديد في الفترات التي كان يؤدي فيها  ( ولد الطايع)معاوية حكم 

في سنتْي ما بعد  ق فيها الماليير من أموال الدولة(، ومن بعده المجلس العسكري للعدالة والديموقراطيةتنف  

. مما جعل البعض يصف البنك المركزي الموريتاني بـ" الصندوق (2007-2005اإلنقالب )أي من 

 األسود للدولة".

ف هذه العمليات والخروقات المالية الواضحة بأنها مجرد ـفي الختام، ال يمكن بأي حال من األحوال وصْ 

مة، بإحكام من طرف السلطة الحاكمبرمجة نها تكشف عن عمليات نهب منظمة ، أخطاء تسييرية، بل إ

احترام تملص فاضح من دولة  القانون ول واضح يطبعه غياب من الغموض، مناخ عامب ومحاطة

 . 104التعهدات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا أمام الممولين الدوليين

 شهد اإلقتصاد الموريتاني انتعاشا كبيرافقد ، ورغم سوء التسيير الحاصل في المؤسسات المالية للدولة

التصدير عمليات فقد ازدادت محاصيل الدولة من  ؛بفعل عوامل خارجية  2014 إلى  2010 بين أعوام

 400مليار أوقية إلى أكثر من  200من  للميزانية اإليرادات السنوية في المائة، وتضاعفت  71بنسبة 

 ازدادسنويا، ومليون دوالر  450اإلستثمارات األجنبية المباشرة حتى وصلت إلى  ازدادتمليار. كما 

في المائة. وتضاعفت تصديرات قطاع  140بنسبة  للصناعة والمعادن الشركة الوطنيةرقم عمليات 

 كمامليون دوالر سنويا.  400ا إلى مليون دوالر سنوي 280( من 2014-2011الصيد )بين سنوات 

 مليار17,24 على حجم مالي من المصادر الخارجية وصل إلى  2014-2010حصلت موريتانيا بين 

                                                           
 ، على الرابط أدناه   2012الحقوقيتين، الصادر سنة    AMDH و  FIDH في هذا السياق، يمكن اإلطالع على تقرير منظمتْي  104

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/FIDH_Mauritania107.pdf 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/FIDH_Mauritania107.pdf
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عن  -وهي أضخم شركة في البالد -اعة والمعادن )سنيم( ذلك، تعلن شركة الصنكل . رغم 105دوالر

 ! إفالسها

انخفاض  ال شك أن؟  الذي يثقل كاهل الدولة الموريتانية ن العاملديْ ل اإلرتفاع المذهلكيف يمكن تفسير بل 

لتفسير صعود  ال تكفي وحدها لبشريةوقلة الخبرة ا تسييرال رداءةأسعار المعادن وارتفاع أسعار النفط و

بل إن لتبرير الوضع المتردي الذي يترنح فيه اإلقتصاد الموريتاني.  الديون الخارجية على الدولة، وال

متنفذة   من طرف ثلةلمال العام  ل النهب الممنهجوهو هناك عامال واحدا هو األجدر بالمالحظة، أال 

 .د وخيراته الطبيعيةتتحكم في مفاصل السلطة وفي ثروات البل

بتقريب   ، قام2009ة السلطة سن جنرال )عزيز(منذ أن تسلم اليشهد المراقبون اإلقليميون والدوليون أنه 

كالبنك المركزي، وكشركة الصناعة   الكثير من ذويه ووضعهم في المراكز المالية الحساسة للدولة ،

. كما انتشرت  في 106عاملة في قطاع الذهبوالمعادن ، وشركة المحروقات النفطية وشركة كينروس ال

ظاهرة الثراء المفاجئ عبر الحصول على الصفقات العمومية وعبر تجارة  وسطه العائلي منالمقربين 

. وانتشرت أيضا 107وغيرها ركةعدم دفع للضرائب ومستحقات الجماإليراد والتصدير وما يتبعها من 

، ليحصلوا عبرها على األموال العامة من  جنراللمن ا ظاهرة تأسيس شركات خاصة يديرها المقربون

 أقرباء راضي الدولة إلى نفا. وقد تم بيع الكثير من أقات المشبوهة التي تحدثنا عنها آخالل عمليات الصف

مثل بيع قطع أرضية ذات قيمة عالية ، وكبيع بعض المدارس العمومية في حين أن نسبة األمية تصل  ،

م اإلستحواذ على آالف الهكتارات من األراضي الزراعية في منطقة "دار . كما ت108في المائة 41إلى 

 ،العيششظف ، وتركوا الضعفاء من المزارعين يغالبون جنراللل مساندونتحوذ عليها تجار البركة"، اس

 للعدالة والقانون. مخيفغياب  تحت

ن واألجانب أن كل عمليات يتفق المراقبون لألوضاع في موريتانيا وكبراء المستثمرين المحلييو  هذا،

يتم القيام بها عن طريق   -عبر قطاع الصفقات وغيرها  – اإلستحواذ المالي واإلقتصادي في موريتانيا

يتم خلق  من خاللهايضا بمؤسسة الحرس الرئاسي، فالعسكرية، وتسمى أ BASEP مؤسسة بازب

                                                           
105 https://mondafrique.com/chiffres-secrets-de-faillite-de-leconomie-mauritanienne/ 

20/06/2019اطلع عليه بتاريخ   
106 https ://www.africaintelligence.fr/aif/insiders/mauritanie/2013/02/04/les-oulad-bousbah-dans-les-
mines/107941159-be2 

 20/06/2019اطلع عليه بتاريخ 
على ذكر الضرائب ومستحقات الدولة، فقد نصح صندوق النقد الدولي الدولة الموريتانية بإلغاء اإلعفاءات الضريبية التي يحصل عليها بعض   107

 من الناتج المحلي.  %3التجار والتي تصل أحيانا نسبة 
لرابط انظر في هذا الصدد ما قاله رئيس الدولة الراحل ، العقيد اعل ولد محمد فال، عن فساد نظام زميله الجنرال " ولد عبد العزيز" ، على  ا  108

 التالي 

http://seneweb.com/news/International/lrsquoancienchefdelatransitionmau_n_166521.htmlmau_n_166521.h
tml 

 (20/06/2019)اطلع عليه بتاريخ  
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المساحات العقارية واألراضي شركات وهمية جديدة، وإعطاء رخص الصيد، واستغالل المعادن، ومنح 

الزراعية. وعبر هذه المؤسسة يتم تعيين المدراء والوزراء والسفراء وغيرهم في المناصب الحساسة 

 .109السلطة اإلدارية في البلد عملالقوانين الوطنية المنظمة لللدولة ، كل ذلك في استخفاف واضح ب

عب هو اآلخر دورا كبيرا في عملية الفساد يل(  الرئاسة)دكان كما أن البنك المركزي الموريتاني 

السلطة لغرض أخطر من ذلك : يتمثل في حمالت  هاإلقتصادي ونهب الممتلكات العمومية. بل تتخذ

رون نفس األفكار مع حزب موجهة إلى الفاعلين اإلقتصاديين المحليين ممن ال يشاطوابتزاز تخويف 

ملة الصعبة من بعض العمالء اإلقتصاديين الكبار، كما في مصادرات الع بتزازاتتتجسد هذه اإل السلطة. 

تقوم بها إدارة  بتزازاتإليهم. ونفس اإل األموالتحويل لعمليات البنك المركزي  عرقلة تتجسد في

، ض األتاوات والضرائب على من تشاء دون اعتبار للقوانين المنظمةش من تشاء وتفرِ الضرائب فتفتّ 

 . 110الحاكم  قتصادي أو ذاك من نظام الجنرالاعل اإلوإنما على أساس بُْعد هذا الف

في مجال المنافسة اإلقتصادية يؤدي بالضرورة إلى تشويه  مبدأ المنافسة  حاكمةإن تدخل السلطة ال

اإلقتصادية الحرة الذي ينبغي أن يكون هو السائد في البالد، كما يؤدي إلى خسران ثقة الممولين األجانب 

العوامل تشكل  تلكعية المؤسسات الموريتانية. كل على المحك مدى شرمن غربيين وعرب، ويضع 

و تجعل مناخ األعمال في البلد غير مالئم  لموريتانيا عائقا حقيقيا أمام التنمية واإلزدهار اإلقتصادي

 .لجذب المستثمرين

 

****** 

 

 

 

                                                           
إقالة العديد من ضباطها ، بهدف ، قام  الرئيس الجديد  )محمد ولد الشيخ الغزواني( بإعادة تنظيم كتيبة الحرس الرئاسي و 2020في مطلع   109

سلبية في  تنظيفها و إبعادها عن التدخل في الشؤون المالية وربطها بمهتها األمنية، وال زلنا نأمل أن يتم حلها بشكل نهائي ِلما تركت من ذكريات
 أذهان المواطنين. 

ام"،المملوك لرجل أعمال محلي معارض للنظام ، مما أدى إلى ال أدل على ذلك من الضرائب التي فرضتها الدولة على "البنك الموريتاني الع  110

وشوك إفالس البنك وتسريح اآلالف من عماله، وقل نفس الشيئ في شركة اسمنت موريتانيا حيث فرض عليها النظام الحاكم آنذاك ضرائب لسنة 

تجب الشركة أمرت الدولة بغلق المصنع حتى يدفع تجاوزت المليار ونصف أوقية، وأجبرها على دفعها في ظرف أسبوع ، وعندما لم تس 2013

 الضرائب.
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  اتاستنتاج

 

اإللتزام الموريتانية بقيادة العسكر على  بالنظر إلى ما سبق، يغدو من الطبيعي أن نشك في قدرة الحكومة

 Cadre Stratégique deبتعهداتها الواردة في وثيقة " اإلطار اإلستيراتيجي لمحاربة الفقر" 

Lutte Contre la Pauvreté  الجهات  تعتمد عليه، وهي الوثيقة التي تشكل اإلطار المرجعي  الذي

 ويالت والمساعدات الدولية لموريتانيا. الدولية المانحة، والذي على أساسه تُمنح التم

، تحت عنوان )تحسين  4تلك التعهدات الواردة في المحور رقم  -على وجه الخصوص –ر هنا ونذكُ 

الرئيس )ولد عبد العزيز( نفسه بشأن  عنها القدرات( ، وكذا اإلجراءات التي أعلن قويةالحكامة، وت

في العيون، واستهتارا بالرأي العام المحلي واستخفافا محاربة الفساد ، كل ذلك كان مجرد ذر للرماد 

في  أي ،. ولقد أثبتت األيام ، في آخر مرحلة من مراحل حكم الجنرال ية المانحةالمؤسسات الدولهيبة ب

بتحسين الحكامة إلى نظرية ، أن كل تلك التعهدات لم تكن تهدف إال إلى تقديم ضمانات 2019سنة 

 . المؤسسات المالية الدولية

ومن أشهر التعهدات التي قدمتها الحكومة الموريتانية للمؤسسات المانحة ما ُعرف آنذاك بالقانون الجديد 

. وكانت الحكومة الموريتانية قدمت هذا 2012في فبراير سنة  المنظم للصفقات العمومية والذي صدر

ليات الصفقات العمومية، إال أن القانون الجديد على أنه خطوة هامة لألمام نحو الشفافية والنزاهة في عم

غ من محتواه عبر سلسلة من القرارات اإلستثنائية هذا القانون فُّرِ
مة على هامش أصدرتها الحكو 111

ح بعض الصفقات العمومية لما يقرب من عشرين منْ على هذه القرارات  نصت  لقدالقانون المذكور، و

مؤسسات  ضالع بعضها  في عمليات منح صفقات . ثم  ثبت فيما بعد  أن هذه ال 112مؤسسة تابعة للدولة

 لبعض األفراد والمؤسسات الخاصة.  غير قانونية

، نذكر إصدار إجراءات  محاربة الفساد التي ظلت حبيسة األوراق فلم تطبق على األرضومن أمثلة 

رئيس الدولة  ، المتعلق بالشفافية في تسيير المال العام. يقضي هذا القانون بـ"إلزام 2007قانون سبتمبر 

الوزراء و األفراد الذين لهم مسؤوليات عمومية كبرى بالتصريح عن  كافة ورئيس الحكومة و

وثرواتهم قبل استالمهم للمهام الرسمية الموكلة إليهم، وبعد إنتهائهم منها  ، واإلعالن عنها  113ممتلكاتهم

لمعنيون بهذا القانون بالتصريح من هذا القانون أن "يقوم األشخاص ا 11. وتقضي المادة "أمام الشعب

                                                           
 2012مايو  2،  829، وقرار  رقم 2012ابريل  8الصادر يوم  729، والقرار رقم 2012إبريل  3الصادر بتاريخ  718مثل القرار رقم   111
سونمكس المختصة بالمواد الغذائية ، والوكالة  من هذه المؤسسات نذكر الشركة الوطنية للصناعة والمناجم المعروفة بـ" سنيم"، وشركة    112

 الوطنية لدراسات ومتابعة المشاريع، والشركة الموريتانية للغاز )سوماغاز(، وشركة إسكان، والموريتانية للطيران، والالئحة طويلة.... 
 .2007سبتمبر  18الصادر بتاريخ   2007-054  انظر قانون رقم   113
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ب أمام لجنة الشفافية المالية عن أي تغيير في ممتلكاتهم وثرواتهم أثناء ممارستهم لمهامهم، كلما تطلَّ 

". رغم أن هذا القانون جدير باإلحترام،  إال أن الالفت فيه ، 114األمر ذلك ، أو على األقل مرتين كل عام

التصريح عن ممتلكاته وثرواته حين استلم المهمة ه، من خالل بتنفيذأنه لم يقم أي مسؤول حكومي 

غيرها. وإن كان حصل شيء من ذلك، فإنه لم إدارة عامة أو زارة أو رسمية الموكلة إليه، سواء كانت وال

 بتاتا ، بل بقي حبرا على ورق.  ، بمعنى أن القانون لم يتم تطبيقه في الجريدة الرسمية يعلن عنه

نه ظهرت بعد صدور هذا القانون مذكرة حكومية تقضي بأن يصرح أعضاء  ، أو األسوء من ذلك

الذي نص عليه القانون الحكومة عن مممتلكاتهم، إال أن هذه المذكرة لم تنص على رئيس الجمهورية 

رة  تعمدتفالسابق،  حذف اسمه من بين المسؤولين المعنيين بالتصريح عن ممتلكاتهم. مما يعزز  المذّكِ

بل المذكرة الحكومية وع الرئيس آنذاك )ولد عبد العزيز( في قضايا فساد مالية، وحمايته من قِ فرضية ضل

وينبغي في هذا الصدد، أن تطالب المنظمات المدنية بمتابعة  الجديدة التي صدرت عقب نشر القانون.

ما كان منها للشعب ، واسترداد  ب كل ممتلكاتهعق  الرئيس السابق )ولد عبد العزيز( ، والتحقيق معه، وت  

 .115إلى ميزانية الدولة

كما أنه من الالفت أيضا أن لجنة الشفافية المالية التي نشأت من رحم القانون اآلنف الذكر والتي من  

مهامها استقبال تصريحات المسؤولين الحكوميين ، لم تنشر أي تقرير أو معلومات في الجريدة الرسمية 

مسؤولين لإللزامات التي نص  عليها قانون الشفافية ، رغم أن المادة عن مدى تطبيق ال ،وال في موقعها

 ، تلزم اللجنة بذلك.2007ديسمبر  3الصادر يوم  207 -2007من القرار الحكومي  11

تْ  ، وكأنها غير موجودة، فهل وكبراء الضباط لجنة الشفافية المالية الصمت إزاء مسؤولي الدولة التزم 

 ت؟ أتتها أوامر عليا بالسكو

والتكتم  الممنهج كل األمثلة السابقة، تبين أن موريتانيا تعاني داء عضاال هو الفساد المالي وسوء التسيير

 ممتلكاتهاب نته  ن الدولة تُ أحترم من قبل السلطة الحاكمة، ووأن القوانين ال تُ  ...على اختالس المال العام

. لقد ظل النظام الحاكم يزداد ثراء ، دون أن يحصل الشعب على شيء من ثرواتهوتستنزف خيراتها 

 .116في المائة 31.5والشعب يزداد فقرا. وانتشرت البطالة فيه بنسبة 

                                                           
  نفس المصدر السابق114 

هذا الصدد، يحسن بالفاعلين المجتمعيين وذوي التأثير تأسيس منظمات وجمعيات لمحاربة الفساد ومتابعة الضالعين فيه إلى حين تقديمهم  في  115

ثناء للعدالة والحكم عليهم، واسترداد األموال التي اختلسوها إلى ميزانية الشعب. و في عهد رئيس جديد هو )محمد ولد الغزواني( الذي تعهد أ
ستساعد لته الرئاسية بمتابعة أهل الفساد ، ال شك أن التحقيقات التي يجريها القضاء الموريتاني حاليا ضد الجنرال )عزيز( ومعاونيه السابقين حم

دونما  في كشف حقيقة النهب والفساد الذي تعرض له البلد في حكم الجنرال. ونأمل أن ال يتمخض الجبل فيلد فأرا، ويطلق سراح الجنرال ومعاونوه
 عقوبة أو استرداد لما اختلسوه.

 من تحقيق لصحيفة موندافريك الفرنكوفونية، بعنوان ) األرقام السرية إلفالس اإلقتصاد الموريتاني(، انظر الرابط :  116

/mauritanienne-leconomie-de-faillite-de-secrets-afrique.com/chiffreshttps://mond   06/2019/ 20اطلع عليه بتاريخ 

https://mondafrique.com/chiffres-secrets-de-faillite-de-leconomie-mauritanienne/
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يبقوا مكتوفي األيدي  أن الالدوليين الممولين  على إن موريتانيا هي اليوم من أكثر دول العام فسادا، وإن

سوف . الموريتاني الدولية للشعب إزاء ما يحصل من اختالس الحكومة لألموال التي تمنحها المؤسسات

لين والمستثمرين الدوليين أن يطالبوا الحكومة الموريتانية بتعهدات جادة لوضع حد المموّ  على يتحتم

نخر جسد الدولة الموريتانية، كما أن عليهم أن يطالبوا بتحقيقات جدية يالة السيبة والفساد المالي الذي لح

بت في السنوات السابقة من طرف بعض مسؤولي النظام وخاصة من كبشأن الخروقات المالية التي ارتُ 

الذي بيده مقاليد الحكم   -وحده  –كبير قادة الجيش ورئيس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، فهو 

 .  ويتصرف فيها كما يشاء دون أي رقابة أو اعتراض من أحد

عبر شروط تفرضها على  –مانحة أن تتأكدعلى المؤسسات ال في المستقبل وفي الختام ، فإنه يتحتم

 من أن األموال الممنوحة للشعب الموريتاني  تذهب في مصالح الشعب الموريتاني  -الحكومة الموريتانية

. اليومية موتظهر جليا في حياته المواطنون البؤساء ، ويستفيد منهاوفي تنمية البلد  وازدهاره اإلقتصادي

إلى  لمنع ذهاب األموال والتمويالت الدوليةاستيراتيجية قوية و فعالة  بل يجب على المانحين أن يضعوا

ورجال األعمال  من المسؤولين المدنيين موالمتمالئين معه لنظامجيوب مجموعات من فاسدي ا

 . الخصوصيين

***** 
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 نماذج من الفساد داخل المؤسسة العسكرية

 

عند قطاع المؤسسات المدنية، بل تجاوزه إلى داخل   - (عشرية الجنرال )عزيزفي  –لم يتوقف الفساد 

 نا سنعرض نماذج من هذا الفساد.هالمؤسسة العسكرية نفسها، وه

 

 لجيشتاب المتحي ز في مسابقات اإلنضمام إلى ااإلكت

 

نين ما تعانيه المؤسسة العسكرية من فساد هو ظاهرة التمييز العنصري ضد المواط من أشهر

بشرة الطبقة الحراطين )األرقاء السابقين من أصول عربية( ذوي  صل زنجي وضدالموريتانيين من أ

سواء على مستوى اإلكتتاب، أو على مستوى الترقي في المناصب  وداء. يأخذ هذا التمييز عدة أنماطسال

العليا في الجيش. بل وصل التمييز العنصري إلى درجة أن بعض مؤسسات الجيش مثل مؤسسة  الحرس 

. وقل نفس الشيء 117ال تضم أي مواطن من أصل زنجي أو حرطاني  a garde nationaleL الوطني

، على  الرغم من أن الزنوج والحراطين يمثلون  BASEPفي مؤسسة الحرس الرئاسي المعروفة بـ 

 .118ثالثين بالمائة حين ال يمثل البيظان )العرب( إال ثلثي المجتمع الموريتاني  في عدديا 

ها على كل طبقات الشباب ها وانفتاح  ض تطور المؤسسة العسكرية وعصرنت  عنصرية تقوّ هذه الظاهرة ال 

و اإلتحاد الموريتانيين الراغبين في اإلنخراط في الجيش. كما أنها تعرقل بقوة عملية التصالح اإلجتماعي 

 .بين جميع طبقات الموريتانيين على اختالف أصولهم وألوانهم ولغاتهم

،  2010بها مؤسسة الجيش، اإلكتتاب الذي حصل سنة  ات المثيرة للجدل التي قامتكتتابومن أمثلة اإل

 119ا واحد اشابا، ليس فيهم إال زنجي 55حيث أعلن الجيش الوطني عن مسابقة اكتتاب وطنية ، نجح فيها 

ة . بل إن الثانوي" اثنانحرطانيان"ضابطا ليس فيهم إال  72، وقبل هذه المسابقة بأشهر اكتتب الجيش 

طالبا ،  80في القسم النهائي منها  2010ضمت لسنة  –إحدى أعرق الثانويات في العاصمة  –العسكرية 

أي زنجي موريتاني، مما يعني أن هناك إرادة حقيقية لدى القائمين على مؤسسة الجيش   من ضمنهمليس 

 . ن()األرقاء السابقي في إقصاء بعض الشرائح الموريتانية وخاصة الزنوج والحراطين
                                                           

 ( ، على الرابط  Le Calameمن موقع منظمة الدفاع عن حقوق اإلنسان الموريتانية )نقال عن صحيفة   117

segregation.html-dit-avez-vous-armee-l-dans-exclusif-recrutement-1763-mauritanie.com/actualite-https://odh 

 21/06/2019اطلع عليه بتاريخ 
 ،  على الرابط10لمكتب الفرنسي لحماية الالجئين، صصادر عن ا 2014تقرير حول حقوق اإلنسان في موريتانيا بتاريخ   118

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_de_mission_en_mauritanie_2014.pdf 
 

119  -dit-avez-vous-armee-l-dans-exclusif-recrutement-1763-mauritanie.com/actualite-https://odh
segregation.html 

 

https://odh-mauritanie.com/actualite-1763-recrutement-exclusif-dans-l-armee-vous-avez-dit-segregation.html
https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_de_mission_en_mauritanie_2014.pdf
https://odh-mauritanie.com/actualite-1763-recrutement-exclusif-dans-l-armee-vous-avez-dit-segregation.html
https://odh-mauritanie.com/actualite-1763-recrutement-exclusif-dans-l-armee-vous-avez-dit-segregation.html
https://odh-mauritanie.com/actualite-1763-recrutement-exclusif-dans-l-armee-vous-avez-dit-segregation.html
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ضابطا عسكريا من شعبة الدرك الوطني ، كلهم من طائفة  18 لـ اكتتاب حصلت عملية  1984وفي سنة 

ضابطا كلهم من العرب ،  12، باستثناء ضابط واحد أسود. وفي الحرس الوطني ، تم اكتتاب "البيظان"

 باستثناء واحد أسود.

ضابطا، من بينهم خمس ضباط فقط  59 فيه في شهر يوليو /تموز ، نجح عامّ  اكتتاب، تم  1985في سنة 

في المائة  من السود من مجموع المكتتبين، ومن بين ضباط  8.48من أصول سوداء أي ما نسبته 

 . 120في المائة 23.64هم تساوي فيضابط صف ، كانت نسبة السود  98الصف تم اكتتاب 

ن تحجز خمسين في المائة من في اكتتاب الضباط أ " قيادة  األركان الوطنيةمؤسسة "من قواعد  و

د عملية اكتتاب الزنوج الموريتانيين من غير الناطقين المناصب للضباط الناطقين باللغة العربية، مما يعقّ 

في المائة لضباط طائفة البيظان  25باللغة العربية. والخمسين في المائة المتبقية يتم تقسيمها إلى قسمين : 

في المائة المتبقية للضباط الناطقين بالفرنسية  25ة والفرنسية معا(، والـالمزدوجين )أي الناطقين بالعربي

في المائة فقط يحصل عليها الضباط  20إلى  15المتبقية توجد نسبة تتراوح من  % 25فقط، وفي هذه الـ

في  20و  15السود. مما يعني في النهاية أن الضباط السود ال يتحصلون إال على نسب تترواح بين 

 . 121من المناصب العسكرية في مؤسسة الجيش المائة

الزنوج إلى " المحاولتين طائفة ضد  المؤسسة العسكريةالتمييز العنصري الحاصل في  يمكن إرجاع هذا

تين قام بهما بعض الضباط من أصول زنجية ، في منتصف الثمانينات  وفي مطلع لاإلنقالبيتين" ال

ل المؤسسة العسكرية وأغلب قادتها هم من الضباط العرب التسعينات ضد نظام )ولد الطايع( . مما جع

)من ذوي التوجهات القومية الناصرية والبعثية( يميلون إلى عزل الزنوج والحذر منهم وعدم تمكينهم من 

... ثم تطور األمر إلى إقصاء الزنوج قاطبة من مؤسسات الجيش 122تولي مناصب قيادية عليا في الجيش

كواجهة سياسية أمام العالم  تتخذهم السلطة العسكريةأصابع اليد ، ون على عدّ يُ  ، باستثناء أفراد قالئل

 في موريتانيا. –المغشوش  –إلظهار التنوع العرقي 

                                                           
120 https://flam-mauritanie.org/mauritanie-la-segregation-raciale-au-sein-de-larmee-lanalyse-des-flam/ 

 21/06/2019اطلع عليه بتاريخ 
 نفس المصدر السابق  121

 
ح من التمييز هذا الطرف أو ذاك ، ال ينبغي بأي حال من األحوال أن تؤسس لهذا النهج الفاض في الماضي محاولة انقالبية فاشلة قام بها أي    122

كل هما وحدهما الكفيالن بإزالة  وإصالح ذات البين التقارب المجتمعيبالذات. بل إن  المجتمع ، وأعني هنا فئة الزنوج العنصري ضد بعض أبناء

أن  هذا خاصة إذا علمنافي أحضان المؤسسة العسكرية.  –بيظانا، وزنوجا، وحراطين  –بإدماج جميع طبقات المجتمع الجديران التخوفات، و

في حربها الضروس آنذاك  ضد جبهة البوليساريو ، في  وحوزتها الترابية ف في الدفاع عن موريتانياالضباط الزنوج ساهموا بشكل كبير ومشرّ 

 ر السبعينات.  والكثير منهم مات في ساحات المعركة، ولم تقم مؤسسة الجيش لألسف بمكافأتهم وال بتخليد ذكراهم.أواخ

 

https://flam-mauritanie.org/mauritanie-la-segregation-raciale-au-sein-de-larmee-lanalyse-des-flam/
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، إذ أن اإلكتتابات العسكرية والولوج   أيضا ضباطها كبراء بين في المؤسسة العسكرية ويتفشى التمييز 

منح دراسية في الخارج  ال يحظى بها إال أبناء الضباط  و الحصول على المختلفة، إلى مؤسسات الجيش

رغم  –الكبار في المؤسسة العسكرية كأبناء العقداء والجنراالت ، أما صغار الضباط فغالبا ما يتعرضون 

ألنواع أخرى من التمييز مثل حرمان أبنائهم مما يستفيد منه  -كونهم ليسوا من الزنوج وال الحراطين

التدرج الولوج إلى العمل، و، خاصة في التكوين والتأهيل وط من حقوق وامتيازاتأبناء كبراء الضبا

 . الوظيفي

. من فئة " البيظان" المدنيون المواطنون الموريتانيون يعاني منهآخر من مظاهر التمييز   مظهر و ثمت 

العسكرية فإنه  مسابقات  المؤسسةأي مواطن ليس بذي خلفية عسكرية أراد تسجيل ابنه في  يتمثل في  أن

، وحتى بعد اإلكتتاب مسابقةمن المشاركة في  بنهكي يتمكن ايضطر إلى دفع رشاوى وأموال غالبا ما 

أما المواطنون العاديون،  من أبناء الضباط .يكونوا   -في أكثر األحوال  –دفع المال ، فإن الناجحين 

. ات أو الرسوب إن هم شاركوا فيهاالمسابق، فيتعرضون لإلقصاء من غيرهاسواء من أصول عربية أو 

مما يعني أن . 123لمن يراد لهم أن ينجحوا في المسابقة  اإلمتحاناتأسئلة  وفي بعض األحيان يتم تسريب

، وتكاد تكون  الجدية واألمانة والشرف المهنيحاد في  الوطنية العسكرية تعاني  من نقص المسابقات

 ...حكرا على أبناء وأقارب ضباط العسكر

***** 

 

 ظاهرة اختالس األموال في المؤسسة العسكرية

 

 تعاني من الفساد المالي وال زالت ليست مؤسسة الجيش بدعا من المؤسسات التابعة للدولة التي ظلت

في العهد الجديد الذي دخلت فيه المؤسسة العسكرية الموريتانية ، أي ابتداء من  ، خاصة واإلداري

 ... مراحل حكم الجنرال )عزيز(إلى آخر مرحلة من  2008 انقالب 

                                                           
، بل عرفت موريتانيا أكبر فضيحة في تاريخ مسيرة التعليم حين تم  فقط ليست حكرا على مؤسسة  الجيش والمسابقات الوطنية ظاهرة تسريب اإلمتحانات  123

م ، وقد أظهرت بعض اإلستقصاءات الصحفية أن من أسباب تلك التسريبات أن ابنة و زير  2000لباكلوريا )الثانوية العامة( ألول مرة في سنة تسريب امتحان ا

ضالعون في لم يستقل من منصبه، ولم يتعرض ال -رغم فداحة الفضيحة  –والعجيب أن وزير التعليم  التعليم آنذاك  كانت مترشحة للباكلوريا في تلك السنة.

لباكلوريا بشكل منتظم التسريب ألي عقوبة قانونية إال ما كان من تحقيقات سريعة تم على إثرها إطالق سراح  الضالعين في الفضيحة. ثم توالى تسريب امتحانات ا

ة وإعادة اإلمتحانات، مما جعل شهادة الباكلوريا في السنوات الالحقة، في غياب تام للتحقيق والعدالة، وكانت السلطات في كل مرة تكتفي بإلغاء المواد المسرب

 الموريتانية غير ذات مصداقية في الكثير من دول العالم وترفضها الكثير من مؤسسات التعليم العالمية، خاصة  الجامعات األوروبية.
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قضية  )ولد عبد العزيز (  في عهد الجنرال مؤسسة الجيشمن أبرز مظاهر الفساد التي عرفتها  و

مليون أوقية )  أكثر من مليون دوالر(  من ميزانية مؤسسة الجيش  410استحواذ أحد التجار على  مبلغ 

  المحاسبة التابعة للجيش الوطني.ة إدار عنمسؤول ال -على شكل قرض شخصي -، سلمها له 

لكنها تطلق سراحه  ،يختفي التاجر بعد ذلك، ثم تبحث عنه السلطات وتعثر عليه  بعد أسبوعين من البحث

يق  مع مسؤول اتجهت السلطات للتحق . ضباطفس المحيط العائلي ألحد ال، كونه ينتمي لنبعد ساعات

 . 124المبلغ للتاجر المذكور"  أوامر عليا بتسليمتلقى "  أنهللمحققين  هذا األخيرليؤكد إدارة المحاسبة ، 

 رتصوِّ  ، وتسيير مؤسسة الجيشالتهاون والتراخي في أنموذج  -هي األخرى  –هذه القضية تجسد 

ض لهذ  الموظفين مع المال العام على أنه ملكل  تعامُ  بوضوحٍ   ا القريب أو ذاك. ولقدشخصي يعط ى ويُقر 

في داخل البالد المرابطين  األموال المسروقة كانت مهيأة لدفع رواتب الجنود نكشفت مصادر إعالمية أ

 على الحدود مع مالي. المقيمين وخارجها، خاصة الجنود

 

***** 

 

  جنرال الحاكمأقارب المع  تراضيصفقات التحضيرات القمة العربية : 

 

. وقد عرفت موريتانيا في اضي"عرف بـ  " صفقات الترالمالي في ما يُ  مظاهر الفساد تتجلىأحيانا 

ها ما ، وأشهرهذا النوع من الصفقات تدخل في إطارفضائح كثيرة ومتنوعة  عشرية الجنرال )عزيز(

 ."القمة العربيةرف بـصفقات "عُ 

احتضنت نواكشوط قمة الجامعة العربية السابعة و العشرين  ، وكان أحاط ،  2016في يوليو/تموز 

فمن أجل إجراء  .المخالفة لنصوص القانونو  المثيرة للجدل الصفقاتمن  الكثيرُ  للقمةبالتحضيرات 

وتنظيم القمة العربية في ظروف جيدة، لجأت سلطات نواكشوط إلى عدة صفقات بالتراضي مع أطراف 

قانونية من المفترض أن تكون هي المقنن و المؤطر ألي  ونصوص محليين بعيدا عن أي إجراءات

أوقية تهدف إلى إنجاز  مليارات د أعطت الدولة صفقة تقدر بـثمانمع أي شريك. فقصفقة تقوم بها الدولة 

،  ATTMمن الطرق المعبدة في العاصمة، أعطتها دون مناقصة لشركتين إحداهما تدعى  كيلومتر 40

                                                           
124 http://www.cridem.org/C_Info.php?article=640527 

23/06/2019اطلع عليه بتاريخ   

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=640527
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المختصة في إصالح الطرق  ENERتابعة لشركة الصناعة والمعادن )سنيم( والشركة الثانية هي شركة  

محلية خصوصية تم التكتم ل العامة،  على أن تقوم هاتان الشركتان بتسليم الصفقة إلى أطراف واألشغا

الصفقات ألشخاص  من أجل منح . هذا النوع من العمليات غالبا ما تلجأ إليه  السلطة الحاكمةعلى هويتها

نية المنظمة على النصوص القانو واإللتفافبالتحايل  ين من النظام، فتقوم الحكومة عند ذلكقريب

 إلجراءات الصفقات والضامنة للشفافية فيها...

مليون أوقية  )أي ما يقرب من مليوني  700ومن صفقات القمة العربية أيضا، صفقة أخرى بقيمة 

فود والرؤساء، وسميت محليا بـ" خيمة دوالر( لبناء خيمتين إحداهما في العاصمة نواكشوط الستقبال الو

ة اجتمع فيها الرؤساء العرب وألقوا فيها خطاباتهم التي نشرتها وسائل اإلعالم القمة"، وهي خيمة عمالق

رجل أعمال  هذه الصفقة المثيرة للجدلكان الرابح من و  المطار. في بُنيت . والخيمة الثانية آنذاك الدولي

 .125بالصحراوي شهور محليا الم ،أحمد سالكشهير يدعى 

أوقية )أي مليون دوالر ونصف( دون أي مناقصة  لرجل مليون  600قيمتها  أخرى وتم منح صفقة

س. تتضمن الصفقة إجراء عمليات أعمال شاب ال خبرة له في المجال، إال أنه قريب من أسرة الرئي

 بها الوفود العربية. مرّ لبعض أرصفة شوارع العاصمة التي ست صباغة

فوضى قانونية غير مسبوقة، العديد  ودائما في إطار التحضير للقمة العربية، فقد منحت الحكومة ، في

من صفقات تشجير الشوارع وتزيينها لعدد من األفراد القريبين من دائرة النظام، دون المرور بلجنة 

 الصفقات، ودون احترام اإلجراءات القانونية المنظمة لعمل الصفقات التي تقوم بها الدولة مع العمالء.

ورة قانونيا إلى درجة أن قامت أحزاب المعارضة بنشر بيان ع انتشار هذه الصفقات المحظوسَّ ت  لقد و

فى وثيقة نددت فيه بالظاهرة ، فقد قال حزب تكتل القوى الديموقراطية المعارض عقب اجتماعات القمة 

 ، ما نصه :2016سبتمبر  20يوم ، ، ونشرت حملت رؤيته لواقع البالد 

من المنتمين، حصريا، للمحيط العائلي لرئيس  «للوافدين الجدد»تُمنح صفقات األشغال العمومية ) 

الدولة، في تجاهل تام لمعايير المردودية والمهنية، والذين ال هدف لديهم سوى الثراء السريع على 

   "126(حساب الدولة ولو كلف ذلك توقيف األعمال أو إطالة أمدها للحصول على زيادة الكلفة

                                                           
، دون السماح ألي شركة وطنية أخرى أو أجنبية ناء مطار نواكشوط الجديد التي تكلمنا عنها سابقاعلى صفقة بومعاونوه حصل هذا الرجل   125

إذ  بأنها األكثر فسادا في تاريخ موريتانيا.  -حينها  –صفقة بناء المطار بالمنافسة معه على الحصول على الصفقة. وقد وصف بعض البرلمانين 
 لحكومة عن شأنها.رلمان للمصادقة عليها. ولم تجب ادون المرور بلجنة الصفقات وال بالب أنها منحت لرجال أعمال

 .2016سبتمبر  20بيان حزب تكتل القوى الديموقراطية ، بتاريخ  126
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الشفافية في تسيير الشأن العام، فلم تقم ب مطالباتهاة وعن نداءات المعارضوكدأبها، تصاممت الحكومة 

 بأي تحقيق في القضية.

*****
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نة : مغارة   المالي والفساد التمييز العرقيالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمَّ

 

مدنية كانت الوثائق الفبشكل مِرن وطبيعي.  لحالة المدنية" في موريتانيا تعملمنذ  اإلستقالل ، ظلت "ا

. ثم دخل عهد اإلنقالبات العسكرية .بيروقراطيةر بإشراف من وزارة  الداخلية دون أي تعقيدات تصدُ 

، ولم يطرأ شيء في سير عمل الحالة المدنية. إلى أن جاء نظام ولد الطايع يوم 1978سنة 

زنوج وطائفة التعرفها البالد بين الحكومة العسكرية  عرقية ، فحدثت في عهده أكبر أزمة 12/12/1984

األحياء قسرا إلى السنغال وبعض الدول  الناجين رالكثير منهم ، وهجَّ  الجيشُ تل الموريتانيين ، فق

  1اإلفريقية. بعد هذه األزمة بتسع سنوات، قام العقيد معاوية ولد الطايع،  ، بإصدار قرار وطني ، يوم 

ع مدني ، يهدف إلى إحصاء السكان، ، يقضي بإجراء إحصاء إداري شامل ذي طاب 1998سبتمبر سنة 

وإصدار أوراق مدنية حديثة مغايرة لألوراق المدنية التي كانت معروفة منذ عهد اإلستقالل. كانت أكبر 

مشكلة عرفها هذا اإلحصاء هو تعمد إقصاء الكثير من الزنوج من طوائف الهالبوالر، والسوننكي 

السابقين(، الذين سيظلون يعانون من آثار هذا اإلقصاء والوولف، والكثير من طائفة الحراطين )األرقاء 

 الالحقة. المدنية في كل اإلحصاءات

ليتسلم فيها الجنرال )ولد عبد العزيز( الحكم عبر انقالب أبيض على الرئيس  2008ثم دخلت سنة  

تها عمليات المنتخب )سيدي ولد الشيخ عبد هللا(. شهدت هذه الفترة الكثير من اإلضطرابات األمنية تخلل

 إرهابية عديدة، مختلفة الحدة من وقت آلخر، راح ضحيتها جنود  موريتانيون وسياح وأبرياء آخرون...

بعد ذلك بعامين وتحت إلحاح الظروف األمنية التي شهدتها البالد، أصدرت الحكومة الموريتانية في 

لوكالة الوطنية لسجل ا"  مرسوما يقضي بإنشاء مشروع عمالق يدعى  2010السادس من يوليو/ تموز 

عن بيومتري للسكان، وسجل وطني لتكون هي الهيئة المسؤولة عن إنشاء ،  "نةالوثائق المؤم   والسكان 

تأمين تسجيل وتحديث المعلومات المتعلقة بتحديد هوية المواطنين واألجانب المقيمين في موريتانيا، 

غير وجوازات سفر تعريف  بطاقاتنة، وإنتاج المؤمّ تلبية الحاجيات الوطنية من الوثائق إلى باإلضافة 

 . قابلة للتزوير

متابعة على و في العاصمة وفي الداخل،منتشرة  لمواطنينلاستقبال  على  مراكزوكالة تشرف هذه ال

النظام البيومتري المتعدد على  الوكالة . تعتمدأنشطتها وتحضير وتنفيذ اإلحصاءات اإلدارية للسكان

. ومن أهم فوائده أنه يستحيل معه انتحال من أحدث التقنيات الموجودة في العالم حالياو الذي هالوظائف 

 الشخصيات ، و تزوير األوراق المدنية كالجوازات وبطاقات التعريف وغيرها...
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)ولد عبد العزيز( على هذه المؤسسة الحساسة رجال من مقربيه يسمى محمد فاضل  الحاكم الجنرال ن  عيّ 

 .127معروف محليا بـ "أمربيه رب  الولي الحضرمي"الحضرمي، ال

، وهي فرع من  Morphoبالمشروع إلى شركة فرنسية تسمى " مورفو"  عهدت الدولة الموريتانية 

ي إنشاء منظومة وطنية إلنتاج وتأمين فمهمة الشركة الفرنسية  تركزت . Safranمجموعة "سافران"  

تسمح واسعة هذه المنظومة إلى تزويد موريتانيا بقاعدة بيانات  الوثائق المتعلقة بالهوية المدنية. تهدف

 ر بـما يقدّ الدولة ميزانية  بتقوية أنظمة الحالة المدنية. كلف المشروع  بالتسيير اآلمن لوثائق الهوية  و

 مليون يورو. 17

تري شامل، بعد اكتمال عمل الشركة الفرنسية على المشروع، بدأت الدولة في إجراء إحصاء إداري بيوم

. كان هذا اإلحصاء من أهم البرامج الوطنية التي عرفتها موريتانيا. ونتج عنه إصدار 2011في مايو 

جبارة قفزت قفزة  الموريتانية الدولة . وبفضله يمكن القول أنيستحيل تزويرهاأوراق مدنية حديثة وأنيقة 

نة، وانتشلت  التي  والفوضى واإلرتجالية من الرداءة "الحالة المدنية "مؤسسة في مجال الوثائق المؤمَّ

عمل الوكالة   -فيما بعد  – كانت تتخبط فيها منذ نشأة الدولة. غير أن خروقات تسييرية عميقة شابت

 الوطنية المكلفة بتسيير المشروع، وعقّدت على المواطنين عملية اإلحصاء اإلداري الشامل. 

في ضد بعض فئات الشعب الموريتاني عبر حرمانهم من ومن أبرز تلك الخروقات، انتشار التمييز الطائ

أو تعقيد حصولهم عليها، وكذا استفحال المحسوبية والزبونية داخل "مراكز استقبال  المدنية وثائقهم

المواطنين" التابعة للوكالة. وفوق ذلك، كشفت بعض التحقيقات الرسمية وغير الرسمية عن عدة شبكات 

المدنية لألجانب و يديرها عناصر من الشرطة ومعهم موظفون سامون  نشطة تعمل في إصدار األوراق

 .128من الوكالة الوطنية لسجل السكان

  المواطنين "ازدراء"  أو مراكزمراكز استقبال المواطنين 

 

في كل ة للوكالة الوطنية لسجل السكان. فعلى الوكاالت الفرعية التابع "كز استقبال المواطنينامر"طلق ت

مهمته توفير األوراق المدنية ألي  للمواطنين من أحياء المدن الكبرى يوجد مركز استقبال  يّ ح مدينة أو 

                                                           
 بالحضارمة ، فمثل هذه األلقاب يلجأ إليها عادة بعض الموريتانيين للحصول على مراتب اجتماعية ليس للرجل أي رابطة روحية باألولياء وال  127

ؤمنة، يصعب الحصول عليها من طريق الجدارة واألهلية والكفاءة واألمانة..  أثار  هذا الرجل الكثير من اللغط حول تسييره لوكالة الوثائق الم
كن له سابق عمل إداري وال تجربة مهنية معتبرة في مؤسسات الدولة تؤهله للقيام بوظيفة حساسة مثل إدارة " وانتقدته المعارضة بشدة ، كون ه لم ي

نة". كما اشتكى الكثير من المواطنين من تسييره للوكالة ، ووقعت في عهده أعمال محاباة وزبونية مثيرة للجدل، ف كل مواطن وكالة الوثائق المؤمَّ
وراقه المدنية بكل سهولة في حين كان يتحتم على المواطنين اآلخرين اإلنتظار الشهور ذوات العدد من أجل الحصول قريب منه كان يحصل على أ

نة.  على وثائقهم الثبوتية... وبالجملة فلم يكن الرجل محمودة السيرة في فترة إدارته للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمَّ
128 https://kassataya.com/2014/04/14/agence-nationale-du-registre-de-la-population-et-des-titres-securises-
les-mauritaniens-de-l-etranger-gardent-espoir/ 
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وفي ظروف عملها المتردية  لناسفي طريقة تعاملها مع ا يجمع هذه المراكز قاسم مشترك يتمثل. مواطن

داخلية، ال يلفت عندما تدخل في تلك المراكز سواء في العاصمة أو في المناطق ال ة.الغير مهنية بالمرّ 

 الحالة المدنية. بها موظفو  يجلدكانتباهك إال ذلك التجاهل المتعجرف والنظرات المهملة التي 

 ّملوا اإلنتظار وتعب الوقوف، ولهيبمواطنون أتوا منذ ساعات الفجر األولى ليقفوا في الطوابير، تح

طن تائه اغتصبه جنرال طائش ، لوأشعة الشمس، أمال في أن يحصلوا على أوراق مدنية تثبت انتماءهم 

ه إلى دكان يستلب المال من جيوب الفقراء والمحرومين ، عليه  لى منافعه وبركاته ثم حّول  ع استحوذف

 الفتة عريضة تحمل عنوان )مركز استقبال المواطنين(.  

ن مختلف جموع مها من الرجال والنساء والولدان... ، صفوف طويلة ال انتهاء ل مكاتب مكتظة بالناس

الحرارة  وجموع أخرى لسعتها على األرض... سئمت الوقوف في الصفوف فلجأت للقعود األعمار

خارج مقر الحالة المدنية  نتشارففضلت اإل  وأزكمتها روائح اآلباط ، وأنهكها التدافع داخل المكاتب

الصرف الصحي القادمة مياه تفوح منها روائح  ماءكات  رْ تحت أشجار تطّوقها بِ  الطلق لتستنشق الهواء

. إنها مشاهد إنسانية أليمة تعيشها كل مكاتب الحالة المدنية في موريتانيا ، من البيوت والمحالت المجاورة

 دون أن تشذ أي مدينة عن اإلستثناء. 

العالم وخاصة في  سفارات موريتانيا عبر يتجاوز إلى  ، بلعلى موريتانيا ال يقتصر هذا الحال السيئ

ذلك الجمع إال قرب شارع السفارة الموريتانية في باريس لفرنسيين المارين  يلفت انتباه ا فرنسا؛ فال

ت سيول أمام باب السفارة في البرد القارس وتح طوابيرالمتجمهرين على شكل  الهائل من الموريتانيين

 ئق مدنية.  ليقوموا باستصدار وثا إلى مقر السفارة ينتظرون دورهم في الدخول،  األمطار المنهمرة

ي "الوكالة" يمارسون عند فإن موظف : ذلك عن ظروف اإلستقبال، أما فيما يخص معاملة المواطنين

ن ممعدة أساليب غير مهنية بتاتا، من أبرزها اإلزدراء، والتهكم من بسطاء المواطنين خاصة  استقبالهم 

شر بعدم تسليمك ألوراقك المدنية إْن لديهم صعوبة في القراءة والكتابة، وأحيانا يمارسون التهديد المبا

 من خاللر الغير مبرَّ البيروقراطي أنت أبديت مثقال ذرة من التذمر. وتارات أخرى يمارسون التعقيد 

 . يعرفون أنك ال تستطيع إحضارها هم إحضار أوراق مدنية تعجيزية  هم إياكطلب

في داخل البلد  نية لسجل السكان"" الوكالة الوطإنها حقا حالة محزنة تلك التي تسود في مقرات 

من هذا المدير أو ذاك ، يستهزؤون  قريبةمن األشخاص ، حيث تتسلط فيها مجموعات منظمة وخارجه

 المؤسسة. المسيِّرة لعملبكل القوانين والقرارات 

 



  
  

87 
برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 في الحصول على األوراق المدنية  ذراريهم معاناة الزنوج والحراطين و

 

، و آخرون الزنوجمؤسسة " الوكالة الوطنية لسجل السكان" هم  معامالت لمواطنون األكثر تضررا منا

األولى لعملية  منذ األيام هانةو اإلقصاء هاتان الفئتان عانتا شتى صنوف اإل .من طبقة الحراطين 

 .2011اإلحصاء اإلداري البيومتري الشامل التي بدأت سنة 

. من دولة ماليلموريتانيا، وبأنهم من أصول سينغالية أو  لقد تم اتهام الموريتانيين الزنوج بعدم انتمائهم 

رموا من اإلدماج في اإلحصاء تحت ذرائع عديدة مثل عدم توفرهم على أوراق تثبت انتماء آبائهم فحُ 

... ونفس المعاناة تعرض لها 129لموريتانيا، ومثل عدم مشاركتهم في اإلحصاءات اإلدارية السابقة

مون اللغة العربية والحسانية بسالسة، إال أن ضعفهم اإلجتماعي وانتشار )الحراطين(، رغم أنهم يتكل

األمية فيهم ، جعلهم من أكبر ضحايا عملية اإلحصاء اإلداري، فتم إقصاؤهم ألسباب عديدة أبرزها عدم 

 توفرهم على أي أوراق مدنية ولو قديمة تثبت هويتهم الوطنية...

إلى حرمان  حين ذهبت في خرق قوانين حقوق اإلنسان بعيدامة  الموريتانية شوطا ولقد خط ت  الحكو

أطفال الزنوج والحراطين من التعليم والمشاركة في المسابقات الوطنية مثل دخول اإلعدادية وامتحانات 

، بحجة أنهم ال يمتلكون أرقاما وطنية تثبت تسجيلهم في عملية اإلحصاء. واستفحلت 130الباكلوريا

نظمة حقوق اإلنسان )هيومن رايتس و وتش(، وشجبت بشدة تعامل الحكومة قضيتهم لدرجة أن تدخلت م

الموريتانية مع األطفال الصغار وحرمانهم من التعليم بسبب العراقيل اإلدارية. فقالت مديرة فرع الشرق 

من الذهاب إلى  منع بشكل واضح األطفالَ عملية اإلحصاء البيومترى تَ األوسط وإفريقيا الشمالية أن )

على أن ال يذهب حق األطفال في التعليم ضحية  على الحكومة الموريتانية أن تحرص رسة. إنالمد

 (131إلحصاء الحالة المدنية

(الولي )بقيادة مديرها    ولقد تعمدت إدارة " الوكالة الوطنية لسجل السكان" أن تُعقِّد عملية   أمربِّيْه رب 

إحصاء أي طفل، تُلزم اإلدارة أبويه بإحضار عقد اإلحصاء على المواطنين  ألقصى درجة :  فمن أجل 

ألحدهما أو كليهما    ازدياده )شهادة ميالد(،  ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لألبوين، أو شهادة وفاة

، إضافة إلى عقد زواج األبوين. وفي حالة فقدان المواطن ألي وثيقة من هذه إن لم يكونا على قيد الحياة
                                                           

نتج عن هذه الممارسات، بروز جمعيات ومنظمات مناهضة لسياسة التمييز الجديدة، من أبرزها منظمة " ال تلمس جنسيتي" التي تناضل من   129

 اجل حقوق الزنوج وحصولهم على أوراقهم المدنية.
 والحراطين هو ظاهرة جديدة مارستها السلطات الحاكمة آنذاك تحت راية اإلحصاء البيومتري،المواطنين الزنوج  األطفال منالتمييز ضد   130

، تأمر كل المؤسسات التربوية بعدم تسجيل أي طفل في  2016في سنة  عامة وزارة الداخلية مذكرة نشرت وزارة التعليم ووفي هذا الصدد، 

 . وهذا اإلجراء يستهدف بالتحديد أطفال الزنوج و الحراطينتمت بشكل كامل.  المدرسة إن لم تكن إجراءات إحصاءه
 من موقع منظمة حقوق اإلنسان على الرابط أسفله :  131

https://www.hrw.org/fr/news/2018/03/29/mauritanie-des-obstacles-administratifs-empechent-des-enfants-
daller-lecole 
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آلخر،  يصبح من المستحيل عليه قبوله في عملية اإلحصاء،  توفرها لديه لسبب أوالوثائق ، أو عدم 

 .فاقد الهوية ال وطن له  -بكل بساطة  – ، فيصبحوبالتالي فلن يحصل على رقم تعريف وطني

وللحصول على عقد ازدياد للمواليد الجدد، يتحتم على  األبوين أن يسجال ولدهما في أقرب مركز 

كنها، وفي فترة ال تتجاوز الشهرين. في حالة تجاوز هذه الفترة، يلزم األبوين الذهاب إحصاء من محل س

ض عقد هذا الحكم الصادر من المحكمة يعوّ على شهادة  ُحكم بميالد طفلهما، إلى المحكمة ليحصال 

 أدت هذه حكمها مما يزيد العملية تعقيدا. اإلزدياد. وقد تستغرق المحكمة وقتا طويال في إصدار 

ر عن إحصاء أبنائهم. ففي تقرير نشرته منظمة اليونسيف إلى تقاعس الكثير من األس   جافةاإلجراءات ال

سنوات، لم  5ثلث األطفال الموريتانيين ممن هم أقل من ، جاء أن )  2015التابعة لألمم المتحدة ، سنة 

من  %80ال، في حين أن فقط من األطف %40ر المستضعفة لم يتم إحصاء إال يتم إحصاؤهم. وفي األسَ 

 (132األسر الموسرة تم إحصاء أطفالها

 – على كل مواطن العراقيل التي وضعتها " الوكالة "  للحصول على األوراق المدنية، أنّ  صعبومن أ

المدينة التي ُولد فيها، مما مكاتب في الجديد  البيومتري أن يتقدم لإلحصاء  -1998لم يشارك في إحصاء 

إلجراء اإلحصاء ألنفسهم أو ألطفالهم.  لمواطنين سيلزمهم السفر إلى أماكن ميالدهما نيعني أن الكثير م

مما يشكل عقبة حقيقية  المناطق النائية من البالد، يكون السفر بعيدا وشاقا وخاصة إلى وأحيانا

مون بذلك من أوراقهم المدنية...، فيُ يثنيهم عن الذهاب لإلحصاءو للمواطنين،  حر 

عالقات شخصية  وأ، فالذين لهم معرفة إلجراء أنه ال ينطبق على كل المواطنينت في هذا اثم إن الالف 

يُسمح لهم باإلحصاء في أقرب مركز من  " مراكز استقبال المواطنين" ببعض مسؤولي  أو زبونية

، و بالتالي يتمكنون من تفادي السفر مسافات طويلة إلى مدن عبر وساطات شخصية مراكز "الوكالة"

الدهم لإلحصاء ، مما يشكل ظاهرة تمييز حقيقية بين المواطنين ومظهرا فاضحا من مظاهر الفساد مي

،  ومن ثير من المواطنين من هذا التمييزداخل مؤسسة " الوكالة الوطنية لسجل السكان". ولقد عانى الك

 ....أبرزهم كاتب هذه السطور

تش( على موقعها اآلنف الذكر، أمثلة كثيرة من  في هذا السياق بالذات، نشرت منظمة )هيومن رايتس وو

المرصد الموريتاني لحقوق اإلنسان،  " ضد المواطنين. كما أنوكالة سجل السكانالتمييز الذي مارسته " 

أطفال وبالغين ال يمتلكون أوراقاً عن وجود مواطنين موريتانيين، "تحدث ، 2016في تقريره لعام 

 ."حقوقهم في التعليم والتنقل والصحة وغيرها" على مما يؤثر بشكل مباشر" مدنية

                                                           
 نفس الرابط السابق  132
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، من صعوبات جمة ناجمة عن الشروط  كما عانى الموريتانيون المقيمون في أوروبا ، خاصة في فرنسا

في  التعجيزية التي وضعتها "وكالة سجل السكان" على المواطنين الراغبين في اإلحصاء في مقر السفارة

يكون المواطن حاصال على " بطاقة إقامة فرنسية" صالحة المدة، ، ومن أبرز تلك الشروط أن باريس

وبما  أن الكثير من الشباب لم يكن يملك تلك البطاقة ، فقد رفضت " الوكالة" إحصاء أعداد غفيرة منهم. 

وانتقدت المعارضة الموريتانية هذا اإلجراء معتبرة أن ما ينبغي طلبه من المواطنين ألجل إحصائهم هو 

ريتانية، وليست أوراق دولة أجنبية.  فبطاقة اإلقامة  تتعلق بالدولة المضيفة )فرنسا(، وال أوراق مو

 ين الموريتانيين.ن تكون لها عالقة بإحصاء المواطنينبغي أ

 

 للوكالة الوطنية لسجل السكاناإلستغالل السياسي 

 

 مظلماوكرا  نذ تأسيسهامظلت   " الوكالة الوطنية لسجل السكان"  ال نحيد عن الصواب إن قلنا أن

، خاصة ضد ممثلي أحزاب المعارضة التقليدية، أو الذين  133اإلستغالل السياسييمارس أبشع أنواع 

، فُحِرم بعض أعضاء مجلس الشيوخ ، ووزراء سابقون وينددون بها النظام الحاكميناوؤون ممارسات 

حبت الجنسية من معارضين مقيمين من جوازات سفر ديبلوماسية بسبب انتقادهم لسياسة النظام. كما سُ 

السفارات  كاتبمن اإلحصاء اإلداري في م  -دون أي مبرر قانوني  –في  المهجر ، عبر منعهم 

عن سبب منعه من اإلحصاء  باالستفسار ي مواطنوعندما يقوم أوالقنصليات التابعة للبلد في الخارج. 

 لهم بها.  الوكالة" بأن هذه أوامر عليا ال دْخليجيبه  موظفو " 

" الوكالة الوطنية لسجل السكان" وقدرتها على استصدار وثائق  ، رغم اإليجابيات الكثيرة لـ وفي الختام

من أوكار الفساد المالي والعنصري  م كله ، فإنها ما زالت وكرا موحشامؤّمنة تحترمها دول العال

ؤسسة "حالة مدنية" في موريتانيا بقدر والبيروقراطية السمجة، لدرجة أنه يمكننا القول أنه ليست هناك م

د آلة عمالقةما هي  بقدر ما  و ...المواطنين من مواطنتهم عبر تعقيد حصولهم على أوراقهم المدنية تجّرِ

أنهكهم الفقر وأضناهم العوز  بؤساء  المال من جيوب مواطنين هي وسيلة خبيثة سافلة من وسائل جباية

  وضيق ذات اليد.

                                                           
ها بعض موظفي مكاتب الحالة وحتى  اإلستغالل المالي أيضا، عبر زيادة رسوم الحصول على األوراق المدنية ،والرشاوى التي يحصل علي  133

أوقية )دوالرين ونصف( مقابل كل بطاقة هوية،  1000المدنية. ههنا يجب التذكير أن " وكالة سجل السكان" تفرض على كل مواطن أن يدفع مبلغ 

جل السكان" يناهر األربع في بلد يصل مستوى دخل الفرد فيه إلى دوالر واحد في اليوم. وإذا علمنا أن عدد السكان الذين أحصتهم وكالة " س

أوقية مقابل حصولها على بطاقة تعريف وطنية، فلك أن تتخيل المبالغ الطائلة التي تجنيها هذه المؤسسة  1000ماليين نسمة، وأن كل نسمة ستدفع 

ناء حكم الجنرال " ولد عبد من جيوب فقراء المواطنين. هذا مع العلم ، أن رسوم بطاقة التعريف كانت مجانية في كل األنظمة السابقة باستث
 العزيز".
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ف التسيير اإلداري والمالي لهذه المؤسسة وتصبح قادرة على التعاطي مع وعندما تتحسن ظرو

المواطنين بشكل حضاري سلس ، ومهذب، حينها يمكن ألي مواطن موريتاني أن يفخر بأن له بلدا يوفر 

 .أن له وطنا ينتمي إليه له أوراقه المدنية و

*****
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 وتوصيات نتائجفصل أخير : 

 

إلى  1978العاشر يوليو  يوم  البالد رية في موريتانيا، منذ انطالق شرارتها فيكالعس نقالباتأن اإل بيّنّا

ديموقراطية أي تأسيس المساهمة في  ، لم تستطع 2008آخر انقالب حصل صبيحة السادس أغسطس 

  - لو متوسط و -اقتصاد أي  أن يبنوا الضباط القائمون بها ستطعفعالة في موريتانيا، ولم ي جدية و

  -عبر الزمن  –هذه اإلنقالبات  ذلك، فقد ساهمت يشة المواطن.. بل على العكس منمستوى معللنهوض ب

 قسريااإلستحواذ على الحكم  من خالل بشكل واضح، وذلك في موريتانيا ةفي انحسار الديموقراطي

 اهر  مظ عمقتْ . كما ورئاسة الجمهورية المدنيين من الوصول إلى هرم السلطة وحرمان، واإلستمرار فيه

كل إذ ْ   عبر اإلستثراء الشخصي والطائفي ؛ ثروات البلد ، إلداري والمالي واإلقتصادي وبددتْ الفساد ا

هو وقبيلته على ميزات ومصالح ال   -طيلة حكمه  – يحصلاستولى على السلطة فإنه ضابط عسكري 

  .المواطنون العاديونيحصل عليها 

اه بالثروات الهائلة غ أربعة ماليين نسمة على أكثر تقدير، وقارنّ ولو تأملنا في عدد سكان موريتانيا البال

وثروة  التي تختزنها األرض الموريتانية من أسماك شاطئية، ومعادن، ونفط  وغاز وذهب ونحاس

نا الدهشة والعجب من تصنيف موريتانيا في الدول األكثر فقرا في حين أن أرضها تزخر تْ ك  ، لتملَّ حيوانية

ينزون على  إنقالبيينضباط د من طرف ثلة قليلة من بدّ صرها وتقدير قيمتها. لكنها تُ بخيرات يصعب ح

عون ويشجّ  ،يستثرون، ون في مفاصل البالد يتحكموفيعطلون الدستور، و –من حين آلخر  –السلطة 

 على الفساد ويكرسون شتى أنواع الثراء الغير قانوني . 

جسد الدولة الموريتانية منذ أزيد من أربعين  التي طالما أنهكت ولهذه اإلنقالبات حد لهذا الفساد عِ و لوضْ 

، فإننا نقدم مجموعة من  التقدم نحو األمام ومن بناء نظام اقتصادي مزدهر، ومنعت البلد من  سنة

 في الفقرات التالية : ، التوصيات

 

  شاملة للمؤسسة العسكرية هيكلةإعادة :  التوصية األولى

 

، وذات مصداقية في  وسلطة محترمةهيبة إدارية  عصرية ، ذات مدنية ريتانيةمن أجل بناء دولة مو

 ال بد من إعادة ترميم شاملة للمؤسسة العسكرية، وللحيلولة دون انقالبات في المستقبل، الوسط الدولي ،

بكل قطاعاتها البرية والجوية والبحرية، وقطاع الدرك ، والشرطة وكذا قطاع الصحة العسكرية. إن 

أصدرها الفرنسيون منذ عهد اإلستقالل  ، ولم  عتيقةقوانين المنظمة لسير هذه المؤسسات هي قوانين ال
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ستبدل بقوانين فيها النظر وأن تُ   عادأي تغيير وال تجديد، فال بد أن يُ  -منذ ذلك الوقت  –يطرأ عليها 

 .ومراسيم أكثر عصرية وأكثر مرونة

عن تسيير الشؤون المدنية العامة، وأن يعودوا إلى  -انت رتبهم مهما ك -كما ينبغي إزاحة كافة الضباط 

ثكناتهم ويشتغلوا بالمهام األساسية الموكلة إليهم، وأعني بها أساسا مهمة الدفاع عن أمن المواطن، 

 والحوزة الترابية للوطن.

السماح لهم  ممن تجاوزوا الستين سنة إلى التقاعد وعدم ،  ضباط العسكريينإحالة كافة المن الالزم 

إعادة النظر في بعض مواد الدستور ، وتغييرها بممارسة أي نشاط سياسي. ولهذا الغرض ، يجب 

، كوزير أو مدير،  عليامدنية ممارسة أي سلطة  ، تتضمن حظرر إدراج مادة أو فقرة جديدة، عببعضها 

، خدمة في الجيشسبق له ال الجمهورية على كل ضابط رئاسةالترشح ل ، وكذا حظر عسكريعلى كل 

للتقاعد على كبار  كما ينبغي تحديد سنٍّ . عقيدا أو جنراالفريقا ، أو رائدا، أو نقيبا أو  الضابط سواء كان

، على نفقة مالية معتبرة متقاعد  مقابل ذلك، يحصل كل عسكري .134الضباط ال يتجاوز الستين سنة

 لخدمة الوطن.بعمله النبيل الذي قام به   الدولة ، اعترافا   له تقدمها

العسكر عن  تقاعسل نهائياحدا  أن تضع ) ساسة ومثقفين(  على النخبة المدنية الموريتانيةيجب 

تنتفض انتفاضة رجل ، وأن  المناصب العليا في السلطة المدنية واستحواذهم على مسؤولياتهم األمنية 

وإخالء الساحة السياسية إال  النبيلةإلى ثكناتهم وانشغالهم بمهامهم العسكرية  عسكربعودة ال واحد مطالبة

 ...من المدنيين ممن ليس لهم أي خلفية عسكرية سابقة.

ولكي يتم ترميم المؤسسة العسكرية بطريقة صحيحة ، محايدة و وطنية،  فال مناص من دمج جميع 

أن الشعب الموريتاني في الجيش، وأخص بالذكر طوائف الزنوج والحراطين، الذين سبق و أبناء طوائف

 من مؤسسة الجيش. وإقصائهم الممنهجتهميشهم  -باألرقام  –بيّنَّا 

 والزبونية والقبلية المنتشرة في مؤسسة الجيش. لمحاباةعلى ا ضربة قوية قاضيةتوجيه من أيضا  ال بد

ظ أن أبناء قبيلته يستأثرون بكل مقدرات البلد ففي كل مرة يصل رئيس عسكري إلى حكم البالد، يالح  

اإليراد والتصدير عبر موانئ البلد التي  اإلعفاء من الضرائب والسيطرة على أعمال دية ، مثلاإلقتصا

ويحرمون منها  هاذا الصفقات العمومية التي يتربحون من، وك الحاكم العسكري عليها أبناء قبيلة يستحوذ

طلية  – د الطايع"مع العقيد " معاوية ول هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال، حصلت المواطنين اآلخرين

في البلد ، ونفس الشيء حصل مع الجنرال   استأثرت قبيلته بقطاع التجارة حين  -عشرين سنة من حكمه

                                                           
سنة لبعض  62في السنوات األخيرة مراسيم رفعت سن التقاعد إلى  يجب التنبيه ههنا إلى أن السلطة العسكرية الحاكمة في موريتانيا أصدرت  134

لقطاع المدني إلى ستين سنة، مما كبار ضباط الجيش ليتسنى لهم اإلستمرار في مناصبهم ، وخفّضت في نفس الوقت سن التقاعد لبعض موظفي ا
 يؤشر على تسيير مزاجي واعتباطي لشؤون البالد وتكريس عميق لسلطة العسكر ...
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" تجارة  " ولد عبد العزيز" حين استحوذ أبناء قبيلته وأفراد عائلته على " قطاع الصفقات العمومية" و

 مدينة العالية في العاصمة نواكشوط، وفيعلى " القطع األرضية " ذات القيمة  المواد الغذائية" و 

فقر الفئات األخرى من  فيه في نفس الوقت الذي ازداد ، أكبر مدينتين في البالد. الشاطئية انواذيبو

الشعب، وانسدت الطرق أمام الكثير من الشباب والفاعلين اإلقتصاديين، مما اضطر الكثيرين منهم إلى 

 .135لدان األوروبية واألمريكيةهجرة البلد نحو إفريقيا ، وبعض الب

 

 BASEPالحرس الرئاسي المعروفة بـ  كتيبةحل :  التوصية الثانية

 

إال أنها هي  وقلة عدد أفرادها، يمكن اعتبارها دولة داخلة دولة. فرغم صغر حجمها  الكتيبةهذه 

في تعيين  قادتهادخل المتحكمة في مفاصل السلطة الموريتانية. تمتلك هذه الكتيبة قدرات مالية هائلة، ويت

 المسؤولين الحكوميين المدنيين ، من وزراء ومدراء وغيرهم.

، على نموذج كتائب رئاسية سيئة في عهد العقيد السابق " معاوية ولد الطايع"   BASEPتأسست كتيبة الـ

الب قد حماية الرئيس والوقاية من أي انق الصيت في اليمن ، وبعض دول إفريقيا. تهدف هذه الكتيبة إلى

حدثت  و سبق أن.. (ولد الطايع نظام )ضد من اإلنقالبات جرت  عددوقد أفلحت في إفشال  يقع عليه.

قتل بعض الضباط ، مبينها مناوشات عسكرية كثيرة مع بعض مؤسسات الجيش األخرى أدت إلى 

ي بإطالق قذيفة من هم بعض المراقبين كتيبة الحرس الرئاس" ولد انجيان" الذي اتَّ العقيد كالضابط الشهير 

 .(ولد  الطايع)  على 2003انقالب محاولة دبابة عليه، أيام 

ولد عبد "الجنرال عمل على حماية  تحولت الكتيبة إلى ثكنة عسكرية خاصة ت  ، 2008انقالب وبعد 

 ، إال أنها زادت عليه في كل ما يخص التدخلسلفهالعزيز" وقامت تقريبا بنفس الدور الذي قامت به أيام 

، تحسبا  تحويالت لضباط الجيش من منطقة ألخرىو ، إدارية في تسيير الشؤون المدنية من تعيينات

 ...النقالبات مفاجئة

                                                           
، ما زال يشذ عن هذه 2019أغسطس  1للموضوعية العلمية، فإن الرئيس الحالي )محمد ولد الغزواني(، وهو جنرال عسكري تم انتخابه يوم   135

أنه استأثر بمقدرات البالد، أو أن ألبناء قبيلته نفوذا في   -لحد اآلن –، فلم نسمع عنه 2019سلطة في أغسطس القاعدة  منذ عام على توليه ال

العسكر  السلطة الحالية، بل لم يكتب اإلعالم المحلي وال الدولي عنه شيئا في قضايا الفساد. فهل سيستمر على هذا النهج، أم سيحيد عنه إلى سنة
 ر ونراقب. من قبله؟ ال نزال ننتظ
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، فإنه 136 في موريتانيا اإلنقالبات العسكرية لعبت كل األدوار في تنظيم وبما أن كتيبة الحرس الرئاسي 

 تؤدي إلىوتفاديا ألي انقالبات أخرى سوف ة حماية للديموقراطي ، بشكل نهائي يصبح من الالزم حلها

 ها. على تحملأهلية طاحنة ال قدرة لموريتانيا حرب  اإلخالل بالنظام الدستوري ، وربما إلى

، برمتهالمؤسسة العسكرية من طرف ا -حسب القانون  - رئيس الجمهورية تجب حمايته زد على ذلك أن

  بل إنها تشكل عبئا ماليا ثقيال على ميزانية الدولة.ة له، دور " كتيبة الحرس الرئاسي" ال قيم وعليه يكون

أنهم كلهم من طائفة واحدة ، هي " طائفة يجد  BASEPكبار ضباط  كتيبة الـ ثم إن المتأمل في الئحة 

البيظان"، مما يعني أنها مؤسسة طائفية عنصرية خالصة، ال مكان فيها ألي مواطن آخر ، زنجي أو 

 خر يدعو إلى التخلص نهائيا منها.حرطاني. فهذا عامل آ

 و تطوير مؤسسة الجيش الموريتاني ، من أجل حماية الديموقراطية ، واستقرار البالد، في الختام

ة منذ ألعمال الالدستورية والغير قانونية التي تمارسها هذه الكتيبلال بد من وضع حد  ، بشكل جد ي

 .زمن طويل

مها إلى منظومة الجيش الوطني ، وتحويل أموالها  إلى وض BASEPمن الضروري حل  كتيبة إنه  

 ميزانية مؤسسة الجيش الجديدة التي هي أحوج ما تكون إلى المال والعدة والعتاد.

 

 أو اقتصادية محاسبة كبار الضباط المتورطين في جرائم مالية:  التوصية الثالثة

 

 عموميةفي جرائم مالية وصفقات ضالعون  ، ذووهمهم و كبراء الضباطق وأن فّصْلنا أن بعض سب

ْوا من ، و مشبوهة غير قانوني... فإنه  عند الشروع في إعادة هيكلة مؤسسة الجيش، طريق أنهم أثْر 

للضباط الذين تورطوا في  ودقيقة إجراء عمليات محاسبة شاملة سوف يتحتم أن يؤخذ في الحسبان

أن ال تتقادم هذه الجرائم مع  واطنين. ينبغية البلد أو بمصلحة المت بمصلحعمليات جرائم مالية أضرّ 

،  بتقديم حسابات وشروح عما قاموا المحلية والدولية ، أمام العدالة فيها الزمن ، وأن يُطال ب المتورطون

وإن ثبتت عليهم التهم ، فإنه يتحتم على العدالة أن تطالبهم . الموريتاني به من جرائم مالية ضد الشعب

نزع منهم كل التي انتهبوها أو استفادوا منها عبر مسيرتهم الوظيفية. و أن تُ  بإرجاع كافة األموال

                                                           
ب )سيد ولد الشيخ عبد  2008من األعمال الشهيرة  التي قامت بها هذه الكتيبة في السنوات األخيرة، أنها دبّرت انقالب   136 على الرئيس المنتخ 

اعة والتلفزيون عن " ولد عبد العزيز "  باحتجاز رئيس الجمهورية،  ورئيس الحكومة في مكان مجهول، ثم أعلنوا في اإلذ م الجنرالهللا(. إْذ قا

 انقالب عسكري، في خرق سافر لنصوص الدستور واألعراف الديموقراطية الدولية.
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دون وجه حق . كما سيتحتم على العدالة أن تطالب  لتي أخذوها من أموال الشعبممتلكاتهم العقارية  ا

 البنوك الخارجية بإرجاع األموال التي تم إيداعها في حسابات  الضباط المتورطين في جرائم مالية.

، يعمل النظام القضائي 2019في هذا الصدد، منذ انتخاب الرئيس الجديد )غزواني( في أغسطس 

والبرلماني على محاسبة الجنرال السابق )عزيز( وأعوانه حول تسيير العشر سنوات التي قضاها في 

ن الجرائم الحكم، ومن فترة إلى أخرى نسمع بتقديمهم إلى مفوضية الجرائم اإلقتصادية ومساءلتهم فيها ع

المالية التي ارتكبت في العشرية الماضية، إال أنه لم تقم حتى اآلن أي محاكمة جدية للجنرال السابق وال 

 ألي أحد من معاونيه. وال زال المواطنون ينتظرون أحكام القضاء.

بة فنرجو أن تقوم المؤسسة القضائية بدورها الكامل حتى يتم التحقيق والكشف عن هذه الجرائم ومعاق

 التي نهبوها إلى ميزانية الدولة. والعقارات مرتكبيها واسترداد األموال

 

 

مدنية غير حكومية مستقلة  تضطلع بمتابعة الجرائم ، أو منظمات، تشكيل  منظمة : التوصية الرابعة 

 ومحاربة الفساد اإلقتصادية

 

مدنية مستقلة  ( جمعياتعدة  )أو ةجدي وصارم، فال بد من إنشاء منظملكي تتم متابعة المفسدين بشكل 

ذ العسكر تنف   هذه المنظمة  داخل موريتانيا، بسبببهذا العمل. وقد يكون من الصعب إنشاء مثل  تهتم

الذين يخشون المتابعة. بناء عليه، فإنه من المستحسن تأسيس هذه المنظمة والمسؤولين السامين والضباط 

لصرامة هذه الدول في قضايا العدالة وإحقاق الحق، ونصرة  المستقلة في دولة أوروبية أو أمريكية، نظرا

 المظلوم.

حيادية ، و  عميقة،  المنظمة الجديدة هو إجراء تقارير مفصلة شاملة ، جدية ، من أهم ما ستضطلع به 

موثقة باألدلة والشهادات عن كل المخالفات القانونية والجرائم المالية واإلقتصادية التي حدثت في ظل 

، باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أكثر فما بعدها 2008من سنة  ابتداء  ،  الجنرال )عزيز(نظام 

، وباعتبار أن الضباط واستنفزت أموال وثروات هائلة  على الشعب الموريتاني وطأةأنواع الفساد 

يا داخل األضواء، أو مختف فيالمتورطين ما زالوا أحياء ، بل بعضهم ما زال في السلطة ، ظاهرا 

 المكاتب المكيفة للمؤسسة العسكرية.
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وقع لها على الشبكة العنكبوتية.   يتم عرض هذه م على جديدةالتقارير التي تقوم بها المنظمة ال تُنشر

وعلى مؤسسات  الدولية المانحة لموريتانيا الغربية ، وعلى المؤسسات الماليةعلى الحكومات  التقارير

لع الجمعية بتقديم الشكاوى ضد العسكر المتهمين في قضايا فساد اقتصادي ، . كما تضطالشفافية العالمية

 حقوق اإلنسان، وفي الجرائم اإلقتصادية. الشفافية وفي لدى الهيئات  والمحاكم الدولية المختصة في

حسابات مالية لكبراء الضباط بإرجاع أموال  تسيِّركل البنوك والمؤسسات الدولية التي  تطالب المنظمةس

بعض الحكومات الشعب الموريتاني إلى  خزانة الدولة. وفي هذا السياق، يمكن اإلستفادة من تجربة 

 العربية واإلفريقية. 

بعض البنوك العالمية بإرجاع األموال الليبية المودعة في حسابات بمطالبة الحكومة الليبية فقد قامت 

، حيث ونجحوا في ذلك ية من جمهورية ماليونفس الشيء، قامت به منظمات مدن خاصة بالعقيد القذافي.

بعد ضغوط قامت اووري". ف" موسى اترالرئيس المالي األسبق  كان نهبها أموال كثيرةاستطاعوا إرجاع 

في موناكو وسويسرا، بعد ستة أشهر من  أوروبية  بها جمعيات مدنية من دولة مالي، اضطرت بنوك

. ونفس العملية 137إلى خزانة الشعب الماليمليون دوالر  2.4اإلجراءات القانونية ، إلى إرجاع مبلغ 

الشعب التي مليون دوالر من أموال  3.4 عيات أخرى من دولة الكونغو الستردادتقوم بها حاليا جم

وال زالت حتى  البالد مدة اثنين وثالثين سنة. طيلة حكمهالديكتاتور "موبوتو سيسيكو" استحوذ عليها 

جمعيات مدنية إفريقية من أجل  قدمتها إليهاالتي تستقبل بعض اإللتماسات  األوروبيةاآلن بعض البنوك 

و أنا استرداد أموال رؤساء أفارقة مثل رئيس ليبيريا " سامويل دووي"، ورئيس رواندا، وأنغوال... 

 .طالب هنا بأن ال تشذ موريتانيا عن القاعدةأ

الضباط المتورطين ، ستكون معقدة  اتحسابال شك أن إجراءات استرداد أموال موريتانيا المنهوبة من 

الشفافية و جدا، وربما طويلة النف س )عدة سنوات(، لكن اإلستعانة بمحامين دوليين وعرب ، وبمنظمات 

أن هذه ومن األكيد ،  محاربة الفساد الدولية والعربية ، قد تكون قاعدة صلبة للبداية في هذا المشروع.

اصة أن المؤسسات المالية الدولية ، كالبنك الدولي وصندوق النقد وحتى اإلجراءات ستنجح في النهاية، خ

منظمة األمم المتحدة، يشجعون كلهم على القيام بمثل هذه اإلجراءات ضد الرؤساء األفارقة الذين ثبت 

إلذاعة فرنسا مسؤول في األمم المتحدة  هذا الصدد صّرح  تورطهم في جرائم مالية ضد بلدانهم. وفي 

 .138في المائة( 20إلى  10أن ) اإلختالس يزيد من قيمة المشاريع التنموية بنسبة تترواح بين  الدولية

                                                           
 عن موقع إذاعة فرنسا الدولية على الرابط   137

ppement/576.asphttp://www1.rfi.fr/fichiers/MFI/EconomieDevelo 

 25/06/2019اطلع عليه بتاريخ 
 نفس الرابط السابق  138

http://www1.rfi.fr/fichiers/MFI/EconomieDeveloppement/576.asp
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فإنها ستحد  -حتى وإن لم تؤت أكلها في األجل القريب –، أنها لقانونيةاإلجراءات اهذه إن من أهم فوائد 

منذ   شل اقتصاد البلدلفساد اإلقتصادي الذي أنهك الشعب و جدا من عمليات النهب المالي وا بشكل كبير

ثم إن هذه البنوك سوف  إلى البنوك الخارجية.، بحيث أنه سيصعب تحويل األموال المنهوبة طويلة فترة

المال  عمليات إخفاء د عقِّ يُ  سوف تضطر إلى زيادة إجراءات المراقبة على األموال التي تودع عندها، مما

 .ضباطا أو مدنيين ،ريتانيةالمسؤولين في السلطة المو ام المختل س من طرفالع

الفاسدين، أن تقدم متابعة لفساد وحربها على االموريتانية، في إطار  المدنية وأخيرا، تستطيع الجمعيات

لدى الهيئات  والمحاكم الدولية المختصة في حقوق اإلنسان، وفي الجرائم  أخرى شكاوى قانونية

تطالب سيكون بإمكانها أن ر أو من المدنيين، واإلقتصادية ، ضد الضالعين في الفساد سواء من العسك

المنظمات الدولية باعتقالهم في المطارات الدولية أو في الدول التي يمارسون فيها السياحة. وهذه العملية 

أموال  هملهم يفكرون ألف مرة قبل نهبعد هي األخرى من تحركات مختلسي المال العام، وتجسوف تعقّ 

 الشعب.

 

 

 جديدج عسكري نحو نموذخاتمة : 

 

اإلقتباس  قد يُستحسن ، وتدخل في عهد الدولة المدنية الحقيقية،  لكي تخرج موريتانيا من عهد العسكر

التي أثبت العسكر فيها حيادهم إزاء العملية  بعض المؤسسات العسكرية القريبة منا ، مثل تونسمن 

ركوا المدنيين يتولون تسيير الشؤون "بن علي"،  فتتها تونس بعد الثورة على الديموقراطية التي شهد

 وراء األضواء... هم   االمدنية بكل حرية واختفوْ 

على  حرصها وحفاظهاأثبتت عبر السنين  التي المؤسسة العسكرية التركيةب من المستحسن أيضا التأسي 

وات قد تحررت تركيا في السنتي ناضل من أجلها. لالديموقراطية ، وعلى مكتسبات الشعب التركي ال

تفرغ اإلداريون المدنيون لتسيير  الضباط إلى ثكناتهم، و انسحبالمؤسسة العسكرية، ف هيمنةاألخيرة من 

، وأثبت المدنيون األتراك أنهم قادرون على إدارة بكل ِحرفيةالشؤون المدنية العامة، واضطلعوا بذلك 

ت بطريقة حضارية مثالية . فنظموا اإلنتخاباوال من ضباطه بلدهم دون أي تدخل من مؤسسة الجيش

متقدمة في اإلقتصاد وعالم ال األممواستطاعوا النهوض التنموي بالبالد حتى وصلت تركيا إلى مصاف 
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تنضم رافعة رأسها إلى  و جعلتها، ، في طفرة اقتصادية لم تعرفها تركيا في تاريخها المعاصراألعمال

 . األغنى في العالم G-20مجموعة العشرين 

ح تركيا على العالم ، وتكريس السالم فتْ   -حين انزاح عنهم العسكر  – نيون األتراكالمد  استطاع

على إصالحات هامة على بنية النظام السياسي، وخاصة  وأدخلواالداخلي بين شتى طوائف المجتمع. 

في موريتانيا(. حاليا رئاسة الجمهورية التي كان يحتكرها الضباط العسكريون )كما هو الحال عندنا 

المدنيون أنهم حقا اإلداريون ، وبرهن المدنيين  و انفسح المجال أمام الساسةفتقلص دور العسكر، و

 .بكل أمانة و مهنيةقادرون على النهوض بالمسؤوليات 

 أنْ  تركيا الديموقراطيةالحفاظ على مكتسبات من وصلت المؤسسة العسكرية التركية درجة من الحياد و

ذلك، . 2016منتصف يوليو / حزيران  ، فيأردوغانالرئيس رجب على قامت بإفشال إنقالب عسكري 

رحم المؤسسة في حين أن الجيش كان قادرا على أن يترك اإلنقالب ينجح، ويأتي برئيس جديد من 

الشرعية ، ويدافع باستماتة  ، إال أن إحساسه بالمسؤولية واألمانة جعله يرفض اإلنقضاض علىالعسكرية

 .ومكتسباته الشعب ديموقراطيةعن 

ة المؤسسة العسكري، وكذا والمسؤولون المدنيون األتراك العسكر ه مهذا النموذج الذي قدّ ، في الختام

للعسكر دنية خالصة، ال دخل ، لكي تنهض من جديد على دعائم مهو ما تحتاجه موريتانيا اليوم، التونسية

 .زتها الترابيةحوسيادتها والسهر على  فيها إال ما كان من حفظ أمن البالد و
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