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الممخص البحث ى

تعتبر السنوات مف  1002وحتى  1004مف السنوات المهمة في التاريخ السياسي الموريتاني اذ شهدت تطورات

سياسية مهمة اهمها ظهور تيارات سياسية جديدة الى الساحة السياسة المتمثمة باالحزاب السياسية المؤيدة لنظاـ الرئيس ولد
الطايع والمعارضة له ,وشهدت العممية الديمقراطية في موريتانيا اجراء انتخابات محمية وتشريعية ورئاسية مهمة بعد احداث
الحادي عشر مف ايموؿ  , 1022كما شهدت البالد حركات انقالبية ومحاوالت فاشمة كانت اهمها عاـ  1002و 1003

اال اف عاـ  1004كاف انقالبا ناجحا انهى الدور السياسي لمرئيس ولد الطايع .

الكممات المفتاحية  :االحزاب السياسية  ,االنتخابات  ,االصالحات  ,ولد الطايع  ,االنقالبات

Abstract

The period from 2001 to 2005 is one of the important periods in Mauritanian political

History as it witnessed important political Developments, the most important of which is the
Emergence of new political trends to the policy of the political parties that support the

regime of President Ould Taya and the opposition. The democratic process in Mauritania
witnessed the holding of local elections, September 10, 2011, and the country witnessed

coup movements and failed attempts, the most important in 2003 and 2004, but the year
2005 was a coup that ended the political Role of President Ould Taya.
المقدمة
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شػ ػػهدت موريتانيػ ػػا تطػ ػػورات سياسػ ػػية منػ ػػذ عػ ػػاـ  2882وحتػ ػػى  1002بعػ ػػد اف اطمػ ػػؽ معاويػ ػػة ولػ ػػد الطػ ػػايع المشػ ػػروع

الديمقراطي الذي تمخض عنه سف دستور لمبالد في العشروف مف تموز  2882الػذي سػمب بالتعدديػة الحزبيػة  ,فػ ف ظػاهرة
التعددية الحزبية في الحياة السياسية الموريتانية قد ظهرت بصورة متفاوتة فقد ظهرت فػي موريتانيػا ومنػذ عػاـ  2882العديػد
م ػػف االحػ ػزاب السياس ػػية المؤي ػػدة والمعارض ػػة ,وش ػػهدت موريتاني ػػا ايض ػػا ص ػػورة جدي ػػدة م ػػف ص ػػور الديمقراطي ػػة المتمثم ػػة ف ػػي
االنتخابػػات منػػذ عػػاـ  2882ومػػا تبعتهػػا مػػف انتخابػػات رئاسػػية وتش ػريعية ومحميػػة فػػي االع ػواـ  1002لممجػػالس المحميػػة,

والتشػ ػريعية لع ػػاـ  1002واالنتخاب ػػات الرئاس ػػية  , 1002اال اف ه ػػذل السياس ػػية ل ػػـ تن ػػاؿ رض ػػا المعارض ػػة الموريتاني ػػة الت ػػي
خططت لالطاحة بنظاـ ولد الطايع  ,فكانت محاولػة االنقػالب لعػاـ  , 1002ومػا تبعتهػا محاولػة اخػرا لعػاـ  1003المتػاف
لـ تتمكنا مف اسقاط نظاـ ولد الطايع اال اف انقالب  1004الذي انهى حكـ ولد الطايع  ,وهذا ما سنرال في هذا البحث .
وقد قسـ البحث الى اربع محاور رئيسة تناوؿ المحػور االوؿ االحػزاب السياسػية ( )1004-1002ونشػاطها السياسػي

في موريتانيا وموقؼ الرئيس معاوية ولد الطايع منها .

اما المحور الثاني فقد تحدث عف االنتخابػات البمديػة والتشػريعية لعػاـ  1002وموقػؼ الػرئيس ولػد الطػايع منهػا  .فيمػا
س ػػمطب المح ػػور الثال ػػث فق ػػد س ػػمط الض ػػوء عم ػػى االنتخاب ػػات الرئاس ػػية لع ػػاـ  1002ونتائجهػ ػا وتط ػػرؽ ايض ػػا ال ػػى مح ػػاوالت

التطوراتىالسواسوةىفيىموروتانواى(ى)2002-2001ىوموقفىالرئوسىولدىالطاوعىمنها ى
أ.ىد.ىعليىهاديىعباسىالمهداويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفاطمةىلطفيىثابتى ى

االنقالب الفاشمة لعاـ  1002و  , 1003فيما سمط المحور الرابع الضػوء عمػى انقػالب  1004الػذي انهػى الػدور السياسػي
لمرئيس ولد الطايع وتداعياته .
المحور االول
االحزاب السياسية ونشاطها السياسي في موريتانيا ( )1004-1002وموقف الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع
منها.

 -2حزب تكتؿ القوا الديمقراطية ( حزب اتحاد القوا الديمقراطية سابقا)
ت سس هذا الحزب في تشريف الثاني  1002اثر حؿ حزب اتحاد القوا الديمقراطية /عهد جديد الذي يتزعمه (احمد

ولد دادة) ( ,)2وسار الحزب عمى نهج الحزب القديـ ,فهو يساري التوجه( .)1اتسمت العالقة بيف الحزب والحزب الحاكـ
الحزب الجمهوري الديمقراطي االجتماعي بالصداـ لعدة اسباب اهمها تطبيع العالقات مع اسرائيؿ واالعتقاالت المتكررة

لرجاؿ المعارضة  ,والتزوير في االنتخابات السابقة( .)2واتسـ الحزب بالتشتت والتشرذـ كباقي االحزاب المعارضة االخرا

لعدـ وضعها برنامج محدد وذلؾ الف الحزب يجمع العديد مف التيارات التي ال يهمها سوا المعارضة لمنظاـ اكثر مف توحد

التيارات السياسية والعمؿ الموحد وتميز بخروج العديد مف اعضاء واالنضماـ الحزاب اخرا (.)3
 -1حزب االتحاد والتغيير الديمقراطي .

ت سس هذا الحزب عاـ  1002اسسته قادة انقالب عاـ  ,1002الذيف قادوا انقالبا ضد الرئيس ولد الطايع تزعـ

الحزب قائد النقالب الرائد (صالب ولد حنانا)

()4

اسول في الخارج وبعد عودتهـ الى البالد .قدموا طمبا رسميا الى و ازرة

الداخمية بمنب الحزب اجازة رسمية اال اف الو ازرة لـ تجيز الحزب وبقي محضور الى حموؿ عاـ  1004بعد االطاحة بنظاـ

الرئيس ولد الطايع (.)5

 -2حزب الكادحيف الموريتانييف .
ت سس هذا الحزب في ال اربع عشر مف نيساف  ,1002وضـ هذا الحزب في تشكيمته عدد كبير مف الطوائؼ
والعرقيات والقوميات اذ جمع هذا الحزب بيف القوميتيف العربية(الناصري) و(الزنجية) ,وفئات الحراطيف الفئة المضطهدة

سياسيا واجتماعيا ,تزعهـ الحزب ابراهيـ ولد عبداهلل وضـ ايضا بتشكيمته العديد مف اتباع التيار االسالمي المعتدؿ (.)6

كانت مف اهـ مطالب الحزب هي رفع احتكار وسائؿ االعالـ ,وطالبوا الحكومة منب االعالمييف حرية الفكر والتعبير

وناهضوا سياسة الدولة في غمؽ الصحؼ والمجالت واالذاعة التي تبث برامج ضد سياسة ولد الطايع في الوقت نفسه
سمحت الحكومة الطراؼ سياسية اخرا مؤيدة احقية ت سيس مجمة او صحيفة (.)7

 -3منتدا الخالص الوطني :
ت سس هذا المنتدا في تشريف الثاني  1002وكاف المنتدا أهـ التكتالت السياسية المعارضة لنظاـ الرئيس ولد

الطايع ,ظهر كجهة معارضة بعد فوز الرئيس ولد الطايع في االنتخابات الرئاسية لعاـ , 1002واتهـ هذا التكتؿ الرئيس
ولد الطايع بالتزوير في االنتخابات الرئاسية لصالحه

()8

 .وكاف أعضاء هذا المنتدا مف الشباب المثقفيف خريجي

الجامعات والمعاهد واألساتذة الجامعييف وكاف مف اهـ مطالباتهـ هي إصالح المؤسسة التعميمية ونظموا تظاهرات واسعة
عمت اغمب المدف والواليات الموريتانية عمى نطاؽ أفرع المنتدا وطالبوا بفتب مدارس في القرا وأرياؼ النائية لفتب المجاؿ
()20

لهذل الشريحة المحرومة

وعمى اثر ذلؾ وضع الرئيس ولد الطايع برنامجا اصالحيا تخصص في فتب مدارس عديدة

استكماال لما بدائه عاـ  2875اذ قاـ بفتب( )225قاعة دراسية جديدة و( )204مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية ما بيف
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عاميف  1002و  1004في القرا واألرياؼ وبناء مستشفيات وادارات لمتعميـ الوطني في كافة الواليات وأسس مدارس
خاصة لمتعميـ المستمر لممعمميف واألساتذة والمفتشيف ( ,)22وقاـ الرئيس ولد الطايع بدعـ التعميـ الجامعي وادخاؿ في بعض

المحاضر الوسائؿ العممية والتقنيات الحديثة  ,وفتب مؤسسات دينية ودفع لالئمة والمؤذنيف رواتب شهرية وتـ ت هيؿ

المساجد والمحافظة عميها

()21

وتـ بناء ( )17دا ار لمكتب وفتب المكاتب العامة و( )24مساحة عمومية لمرياضة والشباب

ونوادي ثقافية وفتب المكاتب الوطنية في المناطؽ الريفية والنائية  ,وتـ إنشاء مركز االتحادية الوطنية لكرة القدـ وبناء

مالعب عديدة في أرياؼ نواكشوط ,والنعمة واطار وانواديبوا (.)22
 -4حزب الممتقى الديمقراطي :

ت سس هذا الحزب في نيساف  1003مف قبؿ جناح اإلسالمييف الذيف دخموا شراكة مع بعض الشخصيات المستقمة
التي أيدت الرئيس السابؽ (ولد هيدالة)

()23

في انتخابات تشريف الثاني 1002

()24

 .لكف هذا الحزب لـ يصؿ عمى

اعتراؼ رسمي مف قبؿ الحكومة ولـ يشارؾ إتباع الحزب في السمطة الفعمية سوا مف مواقع خمفية عندما عيف منهـ وزراء

لمثقافة والتوجه اإلسالمي ووزراء لمتعميـ  ,ومنهـ (أبو بكر ولد احمد) ( ,واسمموا ولد سيد المصطفى) ( ,واحمد السنهوري)
وزي ار لمتعميـ ثـ عزؿ وبعد مدة عيف في نفس المنصب أبو بكر ولد احمد  ,ويالحظ اف المناصب التي عيف فيها

اإلسالميوف لها صمة بمجاؿ والثقافة اإلسالمية إذ ضموا عمى الدواـ يعيديف مف المناصب الفنية (.)25
 -5حزب الصواب :

ت سس هذا الحزب في شهر نيساف عاـ  1003ولـ يحصؿ الحزب عمى موافقة رسمية إال بعد اف قاـ اعضاءل

بالتهديد باالنضماـ الى صفوؼ االحزاب المعارضة لمرئيس ولد الطايع ,وكاف حزب الصواب مف األحزاب المحايدة الهو
مف االحزاب المعارضة وال مف االحزاب المؤيدة لمنظاـ بؿ كانت مف األحزاب المستقمة.

()26

وأسس الحزب صحيفة

موريتانيا الغد الناطقة باسـ الحزب  ,التي أسسها أمبارؾ ولد ببروؾ  ,وكانت هذل الصحيفة بمثابة المدرسة األولى لتكويف

الكتاب والصحافييف الموريتانييف المستقميف (.)27

المحور الثاني
انتخابات المجالس البمدية والتشريعية لعام  1002وموقف الرئيس ولد الطايع منها.

التطوراتىالسواسوةىفيىموروتانواى(ى)2002-2001ىوموقفىالرئوسىولدىالطاوعىمنها ى
أ.ىد.ىعليىهاديىعباسىالمهداويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفاطمةىلطفيىثابتى ى

اوالً  :المجالس البمدية لعام 1002

بعد إحداث  2888في موريتانيا وما شهدته البالد مف توترات سياسية حدثت بسبب النزاعات السياسية بيف

المعارضة السياسية والحكومة وحمالت االعتقاالت الواسعة ضد اإلسالمييف والقومييف  ,وحضر مف العديد مف االحزاب
أهمها ( حزب الطميعة الوطني) الذي تاسس عاـ  2883الذي اعترض عمى قطع العالقات الدبموماسية مع العراؽ عاـ
()28

2888

وحمالت اعتقاؿ ضد اإلسالمييف  ,وقد أثرت هذل اإلحداث عمى مجريات العممية الديمقراطية وأثرت سمبا عمى

االنتخابات البمدية السابقة لعاـ  2888اذ عزؼ الموريتانيوف عف الذهاب لممشاركة في االنتخاب واإلدالء ب صواتهـ وامتناع
العديد مف األحزاب السياسية مف المشاركة االنتخابات اذ كانت نسبة المشاركة ضئيمة جدا قاربت عمى النصؼ  ,وما
حدث مف تزوير في هذل االنتخابات واضطرار رئيس ولد الطايع بإعادتها في بعض المدف والواليات الموريتانية

()10

فبحموؿ

عاـ  1002نضمت الحكومة إجراء انتخابات في غير موعدهما  ,اذ كاف مف المقرر إجراءهما في عاـ  , 1001وبالفعؿ
تـ إعالف عف إجراء انتخابات بمدية في الحادي والثالثيف مف أب  1002فيها ( )442الئحة انتخابية لمتنافس بيف

األحزاب السياسية

()12

وشارؾ هذل االنتخابات العديد مف األحزاب السياسية والناشطيف السياسييف لمتنافس فيما بينهـ (.)11

بمغ عدد مقاعد المجالس البمدية اؿ( )125مقعدا

()12

وفاز الحزب الحاكـ بػ ( )273مجمسا إي

( )% 74وارتفعت

النسبة بسبب التحالفات لتصؿ إلى ( )%83في حيف لـ تحصؿ المعارضة إال عمى ( )22مجمسا بنسبة ()%5

()13

 .ولـ

تكف المنافسة معدومة فقد شهدت المدف الكبرا خاصة نواكشوط العاصمة وأنواديبوا اكبر المدف االقتصادية منافسة شديدة ,
ويكفي إف حزبي المعارضة (حزب تكتؿ القوا الديمقراطية)( ,وحزب العمؿ مف اجؿ التغيير) التي ت سست قبؿ عاـ
 ,1002وقد حصموا عمى ستة مقاعد في مجالس العاصمة ,في حيف لـ يحصؿ الحزب الحاكـ إال عمى ثالثة مقاعد
وكتمة مستقموف قد حصمت عمى مقعديف

()14

.

وتحالفت أربعة أحزاب معارضة قوية هي( ,حزب الحركة الديمقراطية المستقمة) التابع لتيار الزنجي ( ,وحزب

التجمع الديمقراطي الميبرالي) التابع لمحركة الطالبية (تجمع كفاءات) ( ,وحزب تجمع الوطنييف الديمقراطييف) ( ,وحزب
تكتؿ القوا الديمقراطية) وكونت هذل األحزاب المعارضة ائتالفا وحصموا عمى أربعة مقاعد في العاصمة إنواكشوط  ,واثناف
في إنواديبوا وشهدت هذل االنتخابات غياب اإلسالمييف والناصريف ,وعيف الرئيس ولد الطايع (الوليد ولد ودادا)

()15

امينا

عاما لمحزب الجمهوري الحكـ في الحادي والثالثيف مف ايموؿ مف العاـ نفسه (ومحمد يحضية ولد المختار الحسف) نائبا
لالميف العاـ الذيف حققوا أعمى نسبة أصوات اثر فوزهـ الساحؽ في هذل االنتخابات  ,وعيف( ديدي ولد بونعامة) رئيسا

لممجمس الحضري في انواكشوط في السابع والعشروف تشريف الثاني عاـ .)16( 1002
ثانياً :االنتخابات التشريعية لعام : 1002

شهد عاـ  1002نشاطا سياسيا مكثفا قاـ ِ
به اإلسالميوف خاصة بعد إحداث الحادي عشر مف أيموؿ  ,قد مكنتهـ

هذل اإلحداث مف تنظيـ صفوفهـ واالندماج في االحزاب السياسية  ,وتجمت فاعمية اإلسالميوف بدخولهـ في تحالؼ مع
بعض القوة العممانية في مشروع سياسي تمخض عنه ت سيس تكتؿ القوة الديمقراطية الوطنية في السادس عشر مف أيموؿ

مف العاـ نفسه هذا عمى مستوا المعارض إما عمى مستوا األغمبية الرئاسية فقد تمكف اإلسالمييف مف التحالؼ مع حزب
االتحاد مف اجؿ الديمقراطية وتقدـ الجديد الذي تترأسه (ألناها بنت مكناس)

()17

في األسبوع نفسه مف التحالؼ األوؿ

()18

فقد عقد اإلسالميوف العزـ عمى المشاركة في االنتخابات التشريعية المزمع إجراءها في التاسع عشر مف تشريف األوؿ
 1002بعد اف تـ تقديمها عف موعدها األساسي في السابع عشر مف أيموؿ اثر إحداث الحادي عشر مف أيموؿ التي هزت
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الشارع السياسي الموريتاني واغمب األنظمة العربية واإلسالمية

()20

وشارؾ في هذل االنتخابات ( )25حزبا مف أحزاب

األغمبية الرئاسية وأحزاب أخرا بعدد الموائب بمغ عدد ( )253الئحة انتخابية ( .)22كاف توزيع المقاعد الجمعية الوطنية عمى
()21

األحزاب الفائزة في الجدوؿ اآلتي:

عدد المقاعد

الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزب
الحزب الجمهوري الديمقراطي االجتماعي ( الحزب الحاكـ )

53

الحزب التجمع مف اجؿ الديمقراطية والوحدة

2

حزب االتحاد مف اجؿ الديمقراطية والتقدـ الجديد

2

حزب العمؿ مف اجؿ التغيير اندماج في (التحالؼ التقدمي الشعبي)

3

حزب اتحاد القوا الديمقراطية

2

اتحاد قوا التقدـ

2

الجبهة الشعبية

2

وكانت نسبة المشاركة في االنتخابات ( ,)%64وأكد زعيـ المعارضة احمد ولد دادة إف االنتخابات التشريعية عاـ

 1002جرت في شفافية تامة  ,كما أكد مراقبوف االتحاد األوربي الذي تابع العممية االنتخابية في موريتانيا  ,إف االنتخابات
التشريعية لعاـ  1002جرت في ظرؼ أكثر حرية وانفتاحا وانصافا مف ذي قبؿ

()22

 ,وأكد مندوب الجامعة العربية كما إف

عممية فرز األصوات تـ في ضؿ مراقبة مف ممثمي األحزاب السياسية ومراقبي االنتخابات (المجنة العميا لالنتخابات
()23

المستقمة)

وفي هذل االنتخابات أكد الجميع عمى أنها جرت في ظروؼ مناسبة برهنت مرة أخرا مدا وعي المواطف

الموريتاني وتعدادل الكامؿ لتحمؿ مسؤوليته المدنية مف اجؿ المساهمة في تكريس الحياة الديمقراطية في موريتانيا

()24

عمى

الرغـ مف عدـ التزوير في االنتخابات السابقة  ,وبهذا الفوز الساحؽ أعيدت الثقة لمرئيس ولد الطايع ودافع بحرية مشي ار
ب صابع االتهاـ إلى المعارضة بإثارة الفتف داخؿ األواسط السياسية باتهاـ الحكومة بالتزوير  ,وجرت االنتخابات في جولتيف
األولى والثانية الختيار أعضاء المجالس المحمية والذي البد لف يكوف عددهـ ( )125مجمسا محميا  ,وقد شارؾ في الجولة

األولى ( )22حزب يتقدمهـ الحزب الجمهوري الديمقراطي االجتماعي الذي يتزعمه الرئيس ولد الطايع
هذل االنتخابات أهمية خاصة العتباريف أساسييف (.)26

()25

وقد اكتسبت

أوال  :إف معظـ األحزاب الموريتانية قد شاركت فيها بعد ما هددت مجموعة منها مف قبؿ بعد المشاركة وعمقت هذل
المشاركة عمى اتخاذ النظاـ لبعض اإلجراءات مف أهمها طبع بطاقات هوية انتخابية يصعب تزويرها  ,خاصة بعد إف
()27

أشيع إف النظاـ سيقوـ بطبع هذل البطاقات في إسرائيؿ ,مما يسهؿ عممية التزوير .

وطالبت المجنة العميا لالنتخابات

بتشكيؿ لجنة محايدة لإلشراؼ عمى االنتخابات ,وهو األمر الذي طالب به االتحاد األوربي والذي كاف يرا إشراؼ
مجموعة مف المراقبيف الدولييف حتى ال تتـ عممية التزوير التي كانت تحدت مف قبؿ وخاصة في االنتخابات عاـ 2888

لممجالس البمدية (.)28

ثانياً  :إف هذل االنتخابات كانت بمثابة فرصة هامة لطرفي المعادلة في النظاـ ( الحكومة والمعارضة ) لمعرفة وزنه

الحقيقي عمى الساحة السياسية  ,واف المنافسة في هذل االنتخابات المحمية كانت اقؿ مف تمؾ التي شهدتها االنتخابات
البرلمانية ويرجع ذلؾ الى اف االنتخابات المحمية تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية ضخمة لتوفير العدد الالزـ لممشاركة

فيها

()30

والجولة الثانية شاركت فيها ( )4أحزاب (.)32

التطوراتىالسواسوةىفيىموروتانواى(ى)2002-2001ىوموقفىالرئوسىولدىالطاوعىمنها ى
أ.ىد.ىعليىهاديىعباسىالمهداويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفاطمةىلطفيىثابتى ى

بعد الفوز الساحؽ الذي حققه الحزب الجمهوري الديمقراطي االجتماعي الحاكـ وزعيمة الرئيس ولد الطايع في
االنتخابات التشريعية األخيرة تحت عيوف المراقبيف األوربييف قاـ الرئيس ولد الطايع بتوجيه خطاب رسمي مفاجئ صبيحة
()31

إعالف النتائج النهائية في العشريف مف تشريف األوؿ  1002في مدينة (تجكجة )

()32

كاف خطابه موجها لزعماء المعارضة

منحت نتائج هذل االنتخابات الشرعية القانونية لمرئيس ولد الطايع في اتهاـ المعارضة بإثارة الفتف بيف الفرقاء

السياسييف وازدياد مف فتيؿ األزمة السياسية مف خالؿ اتهاـ الرئيس بالتزوير والتالعب في نتائج االنتخابات السابقة وجاءت
نتائج انتخابات  1002التشريعية األخيرة لتكشؼ مدا ادعائهـ واتهامهـ لمرئيس والحكومة ألثارت الرأي العاـ ضدهـ
وعمى هذا قامت المحكمة العميا باعتقاؿ (محمد االميف ولد أشبيه ولد الشيخ ماء العيف)

()34

()33

زعيـ حزب الجبهة الشعبية في

الثاني والعشريف مف تشريف األوؿ ,واحمد ولد دادة ( ,)35اال هذا االعتقاؿ لـ يدـ طويال  ,بعد اف ناشد الرئيس السابؽ

المختار ولد دادة الحركة الموريتانية اف يعود الى الوطف بعد اف بمغ به الكبر في منفال في باريس واشتد به المرض فوافؽ
الرئيس ولد الطايع واستقبمه استقباال خاصا  ,وأطمؽ سراح شقيقه احمد ولد دادة والشيخ ماء العيف ,ليبدأ ولد الطايع صفحة
جديدة مع المعارضة  ,اال اف زعماء المعارضة لو يرحبوا بمبادرة الرئيس الجديد وقادوا حركة انقالبية جديدة عاـ
()36

1002

وهذا ما سنسمط عميه الضوء في الصفحة القادمة.

المحور الثالث

اوال  :محاولة االنقالب الفاشمة لعام  1002وموقف الرئيس ولد الطايع منها :

ساءت األوضاع السياسية في موريتانيا بعد إحداث الحادي عشر مف أيموؿ عاـ  , 1002حيث كاف لالنعكاسات

الدولية الخارجية األثر الكبير في تدهور األوضاع السياسية في موريتانيا وخاصة بعد اجتياح التحالؼ االمريكي العراؽ في
آذار  1002إذ كاف العراؽ الحميؼ األوؿ لموريتانيا عمى الرغـ مف انقطاع الدبموماسي والسياسي واالقتصادي الذي بدأ
عاـ  2888إال إف النظاـ السياسي الموريتاني كاف يراقب أوضاع العراؽ عف كثب ويعدها الدولة العظمى في الشرؽ
األوسط.

()37

واف سقوط نظاـ الحكـ في العراؽ في التاسع مف نيساف  1002كاف العامؿ األساسي الذي دفع المعارضة

الموريتانية بالتخطيط واالطاحة بنظاـ الرئيس ولد الطايع خاصة التي بعد التظاهرات دوت في الشارع الموريتاني ككؿ في

وقت كاف البرلماف الموريتاني يعاني احتقاف داخؿ بيف الفرقاء السياسييف ,اذ أدت هذل االوضاع بالمعارضة الى إسقاط
نظاـ الرئيس ولد الطايع الذي استمر حكمة تسعة عشر عاما

()38

إذ تفاقـ االحتقاف بصورة سريعة وأصاب المعارضة

السياسية الغمياف  ,وشكؿ هذا االحتقاف عقدة يصعب حمها وذلؾ لعدة أسباب نستعرض أهمها:

()40

 -2االستبداد بالقرار السياسي لدا الطبقة الحاكمة .

 -1التنكيؿ بكؿ مف يتج أر عمى االعتراض عمى الطريقة التي تيسر بها هذل الطبقة سياسة البالد وماله العاـ .
 -2محاصرة الجيش الوطني ,بمنعه مف تسجيؿ عناصرل مف غير قبائؿ محددة ال تراعي المعايير والضوابط المهنية
وتعينهـ في المراكز الحساسة
 -3االستئثار بالدولة واقتصار منافعها عمى المقربيف مف الحاكـ  ,ونقؿ ممكية المؤسسات العمومية إليها.

 -4إقصاء كؿ مف يشتبه به بعدـ الوالء لمنظاـ  ,وحمالت اعتقاؿ الواسعة ضد التيارات القومية والدينية المتتالية خاصة
بعد أحداث الحادي عشر مف أيموؿ . 1002
 -6ظهور حركات وطنية في الداخؿ والخارج متعددة األطياؼ :إسالمية وقومية ( زنجية – عربية ) ليبرالية قادرة عمى
()42

المواجهة وعمى تحريؾ الشارع واستغالؿ الثورة المعموماتية لفضب سياسات الطبقة الحاكمة

.
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 -7ضغط شعبي متفاقـ لـ تستطع قوت االمف الحكومية كبب جماحه وتجسيد هذا الضغوط في االعتصاـ في األماكف
العامة والحمالت اإلعالمية المركزة التي ساهمت فيها أطياؼ المعارضة المتنوعة في الداخؿ وفي الخارج (.)41

 -8مسمسؿ االغتياالت الذي قامت به قوات االمف ضد القادة العسكريف الذيف يشتبه بهـ في المحاوالت االنقالبية
()42

الفاشمة

ويعد الفوز الساحؽ الذي حققه الرئيس ولد الطايع في االنتخابات الرئاسية لثانية عاـ  2886كانت ذات مؤشر

سمبي آذ أف المعارضة كانوا يتمنوف إنهاء حكـ ولد الطايع بشكؿ سممي إال إف فوزل خيب أمالهـ فآخذو يعدوف العدة
لمخالص العسكري  ,إذ تمكف الرائد صاع ولد حنانا الذي قاد انقالب  1000والعديد مف القادة العسكرييف

()43

وفي الثامف

مف تموز  1002نفذ القادة العسكريوف انقالبهـ وسيطروا عمى قيادة اركاف الجيش والمطار والهندسة العسكرية واغمب مواقع
الجيش في العاصمة انواكشوط ( )44وراح ضحية المحاولة االنقالبية  24قتيال مف بينهـ قائد اركاف الجيش محمد االميف
ولد انجياف اثناء المحاولة بيف االنقالب والجيش الوطني (.)45

تزامنت محاولة االنقالب الفاشمة التي حدثت في الثامف مف تموز  1002مع محاولة اشبه باالنقالبية قادها الرئيس

السابؽ ولد هيداله ذلؾ قبيؿ االنتخابات الرئاسية الثالثة التي مف المزمع اجراؤها في السابع مف تشريف الثاني  1002اذ
طرح الرئيس السابؽ ولد هيداله فكرة تنظيـ عصياف مدني او انتفاضة شعبية بتعاوف مع مجموعة مف القيادات العسكرية
والسياسية في ادارة هذل الحممة عمى اف تتـ مع بدأ النتائج لكف تمت السيطرة عمى هذل المحاولة اعتقؿ المنظموف وعمى
راسهـ محمد خونا ولد هيداله بتهـ منها زعزعة األمف وقمب نظاـ الحكـ

()46

وفي بياف لمشرطة القضائية تـ الت كيد اف

الرئيس السابؽ ولد هيدالة قد حصؿ مف ليبيا عمى دعـ مالي وعمى مرحمتيف وعمى أكثر مف تسعة إلؼ دوالر أمريكي

بتمويؿ حممته االنتخابية قبؿ االنتخابات التي جرت في تشريف الثاني  )47(1002هذل المحاولة الفاشمة تعكس حالة الصراع
المستمرة عمى السمطة داخؿ موريتانيا وعدـ تجذر الممارسة الديمقراطية في المؤسسات الدولة والمجتمع( )48وبهذل المحاولة

االنقالبية غير الرئيس ولد الطايع غير نهج سياسته اذ اتبع النهج العسكري بدال مف النهج الديمقراطي مع البقاء عمى
االحزاب السياسية المناصرة والمؤيدة حتى المعارضة التي ال تثير الشغب وال الفتنه بيف الفرقاء السياسييف وأعمف الرئيس

ولد الطايع عف فشؿ المشروع الديمقراطي الذي أسسه ولد الطايع عاـ  2882واعمف في الثامف والعشريف مف كانوف الثاني

 1003عف برنامجه الجديد وهو سيطرة المؤسسات العسكرية عمى األوضاع القائمة في البالد (.)50

إال إف قوات األمف الموريتانية وبمساعدة جهات خارجية (إسرائيؿ) استطاعت مف إفشاؿ االنقالب والقاء القبض عمى
()52

بعض منفذي االنقالب  ,في حيف استطاع البعض منهـ مف الفرار إلى ( بوركينا ف سو)

أطمقوا عمية ( فرساف التغيير) (.)51

واسسوا تنظيما معارضا مسمما

ومف أسباب فشؿ االنقالب كما يقوؿ الرائد صالب ولد حناف(: )52

أ  -وجود دعـ تقني لمرئيس الطايع في مجاؿ االتصاالت  ,وقد رجب الرائد ولد حنانا إف تكوف السفارة االسبانية هي الجهة
التي وف رت الدعـ التقني لمرئيس الطايع  ,حيث كانت اسبانيا مف الدوؿ االوربية حميفة لموريتانيا والتي كانت تربطها
عالقات سياسية واقتصادية مهمة مع موريتانيا بتاريخ مدة حكـ ولد الطايع .

ب  -تسريب المعمومات عف االستعدادات لتنفيذ االنقالب ,مما سمب الرئيس ولد الطايع باالختباء والعمؿ عمى إفشاؿ
المحاولة االنقالبية عمى الرغـ مف التعجيؿ بالعميمة قبؿ الوقت المحدد  .في حيف يرا آخروف مف بيف األسباب الحقيقة

وراء فشؿ االنقالب (.)53

ت  -الفشؿ اإلعالمي  ,اذ لـ يتمكف قادة االنقالب مف إذاعة بياف االنقالب أو حتى االتصاؿ بمراسمي الوكاالت لتسميمهـ
نسخة البياف .

التطوراتىالسواسوةىفيىموروتانواى(ى)2002-2001ىوموقفىالرئوسىولدىالطاوعىمنها ى
أ.ىد.ىعليىهاديىعباسىالمهداويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفاطمةىلطفيىثابتى ى

ث  -فشؿ قادة االنقالب في االتصاالت ب عضاء المجنة العسكرية لمخالص الوطني التي تحكـ البالد  ,مما جعؿ أمر
االنقالب وك نه ضدكـ ,وليس ضد الرئيس ولد الطايع .
ثانياً :االنتخابات الرئاسية لعام : 1002

تعد االنتخابات الرئاسية التعددية الثالثة التي جرت في موريتانيا في السابع مف تشريف الثاني  1002أكثر االنتخابات

أهمية مف حيث اإلقباؿ المكثؼ والمميز لمناخب الموريتاني عمى الرغـ مف أنها أجريت في ظؿ أوضاع مشحونة وتوتر
سياسي بعد المحاولة االنقالبية الفاشمة التي حدثت في حزيراف 1002

()54

اذ قاـ الرئيس ولد الطايع بشف حمالت اعتقاليه

ضد المتورطيف والمشتبه بهـ عمى رأسهـ المرشب األوؿ المنافس له وهو الرئيس السابؽ محمد خونا ولد هيداله لمجرد
االشتبال ب نه التورط مع االنقالبيف وأطمؽ سراحه بعد شهر لـ تصدر ضدل اي إحكاـ لعدـ ثبوت األدلة الكافية عمى
تورطهـ

()55

وهذا لـ يمنع وجود مقاطعة مف قبؿ المعارضة إذ قاطع اإلسالميوف االنتخابات الرئاسية لعاـ  1002بسبب

حمالت االعتقاؿ المتواصمة ضدهـ خاصة بعد إحداث أيموؿ  1002إذ رفع اإلسالميوف شعار (محنة اإلسالميوف) في أيار

 1002وطالبوا المجتمعات األوربية االلتفات حولهـ لكف الرئيس ولد الطايع كاف يجد المسوغ القانوني في إدانتهـ بقضايا
منها تحريض الرأي العاـ ضد الدولة  ,واصدار الفتاوا

()56

خاصة واف العالـ العربي واإلسالمي يشهد عمميات عسكرية

ودولية تحت مسوغ مكافحة اإلرهاب  ,وكاف أهـ العمميات العسكرية في االحتالؿ األمريكي ألفغانستاف في السابع مف

تشريف األوؿ  1002والعمميات العسكرية لمعراؽ في العشريف مف آذار  1002ومف ثـ االحتالؿ بعد سقوط بغداد أوائؿ
()57

نيساف 1002

كاف لهذا اإلحداث اثر واضب عمى مجريات السياسية الموريتانية الداخمية بيف اإلسالمييف والحكومة (.)58

وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد دخمت المعارضة الحممة االنتخابية  1002لكنها متشرذمة اذ لـ تستفد مف فرصة
االنتخابات لتوحيد الصفوؼ وتقديـ مرشب واحد يكوف قاد ار عمى منازلة الرئيس ولد الطايع وهذا الموقؼ ألتشرذمي فصب
عف رصيد كبير مف األنانية تحمى به زعماء المعارضة منذ بدا المسمسؿ الديمقراطي عاـ  2882اذ كاف زعماء المعارضة

يتصارعوف حوؿ التصدر في الحكـ (.)60

عجزت المعارضة عف التوحيد حوؿ زعيـ واحد  ,ت رتب عنه عجزها عف تقديـ برنامج انتخابي مقنع  ,فقد كاف
برنامجها النتخابات  1002عبارة عف بعض األمور التشكيمية مثؿ تقميص المدة الرئاسية لسنة وتقميص عضوية البرلماف
وتعديؿ الدستور لكي يصبب الوزير األوؿ مسؤوال إماـ البرلماف وليس إماـ الرئيس وأمور مف هذا القبيؿ

()62

وفيها يخص

المنافسة شارؾ في االنتخابات ستة مرشحيف ومف بينهـ امرأة وهذا ألوؿ مرة يحدث في برنامج موريتانيا السياسي إف امرأة

ترشب لرئاسة الجمهورية

()61

واف كثافة الكتمة الناخبة يعكسها بجالء الرقـ الكبير الذي وصمت إليه المشاركة في االنتخابات
()62

( 662,482ناخبا) وهو يمثؿ نسبة مشاركة قدرت بحوالي ( 50,72بالمائة )

وقد اتسمت أجواء االنتخابات التي سبقت

عممية التصويت باتهامات متبادلة بيف رئيس الجمهورية ومرشحيف المعارضة مف ناحية ثانية وقد قامت السمطات باتخاذ

عدة إجراءات لضماف سير العممية االنتخابية دوف خروقات  ,ومع ذلؾ قاـ حكاـ المقاطعات المواليف لمنظاـ بإبالغ ممثمي

المعارضة عف إمكانية اصطحاب قوائـ الناخبيف معهـ أو حتى أصحاب الهواتؼ النقالة لمحيمولة دوف اإلبالغ عف النتيجة
بصورة فورية أو االتصاؿ بوسائؿ اإلعالـ األجنبية عف طريؽ الصحافييف المتواجديف في المراكز االنتخابية اإلخبار باي

خروقات وعمميات تزوير(.)63

كما قامت و ازرة الداخمية بحممة اعتقاالت واسعة النطاؽ شممت اتهاـ مرشب المعارضة الرئيس السابؽ محمد خونه

ولد هيدالة ومدير إعماله وبعض أنصارل بتهمة التخطيط لمحاولة انقالبية في حاؿ فشمه في االنتخابات عمى الرغـ مف إف
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الرئيس ولد الطايع قاـ بإطالؽ سراحه قبيؿ االنتخابات بشهر  ,إال انه قاـ باعتقاله مجددا بعد االنتخابات  ,ونسبت إليه

تهـ أخرا هي تمقيه دعما مف قبؿ الجمهورية الميبية لقمب نظاـ الحكـ (.)64

وجرت االنتخابات في الساعة التاسعة صباح السابع مف تشريف الثاني  , 1002تمكف فيما الرئيس ولد الطايع مف

حسـ النتيجة لصالحه منذ الجولة األولى  ,إذ حصؿ وفؽ البيانات الرسمية لو ازرة الداخمية الموريتانية عمى ()%58,55

()65

في حيف حصؿ منافسيه وهو محمد خونا ولد هيدالة عمى ( )%27فقط وحصؿ باقي المرشحيف عمى النسب الباقية

كما هو موضب
بالجدوؿ اآلتي:

()66

تنافست القبائؿ في اظهار والئها لمرئيس ولد الطايع واستفزت أبناءها في كؿ شبر مف الوطف ودعتهـ إلى المشاركة
في العممية االنتخابية داخؿ الموطف األصمي في االنتخابات الرئاسية وعاـ  ,1002والنتيجة كانت جد مرضية عندما
حصؿ الرئيس عمى األغمبية المطمقة في جميع المدف والقرا واألرياؼ التي تخضع لمنفوذ القبمي  ,وكانت المشاركة القبمية

في هذل االنتخابات قد تختمؼ عف المشاركة في االنتخابات السابقة إذ كاف اإلقباؿ عمى إدالء باألصوات لـ يسبؽ له نظير
في االنتخابات السابقة

()67

.

اسـ المرشب

الحزب

النسب المئوية

معاوية ولد الطايع

%55,58

الحزب الجمهوري الديمقراطي االجتماعي

محمد خونا ولد هيدالة (الرئيس األسبؽ )

%27,62

حزب اتحاد القوا الديمقراطي

احمد ولد دادة

%5,78

تكتؿ الديمقراطية /عهد الجديد

مسعود ولد بالخير

%4,02

التحالؼ الشعبي التقدمي

موالي الحسف ولد الجيد

%2,37

مستقؿ

عائشة بنت جدانة

%76,0

مستقؿ

أما في المدف والحواضر التي ال تخضع لمتصنيؼ القبمي مثؿ المدف (انواكشوط ,نواديبوا  ,وروسو) فقد اتبع الرئيس
أسموبا أخر عندما طمب مف كبار رجاؿ اإلعماؿ التدخؿ في هذل األماكف وحسـ المنافسة االنتخابية

()68

وفعال استطاع

رجاؿ اإلعماؿ ت طير العممية االنتخابية وتوجيه مسارهما نحو الهدؼ المطموب  ,ولـ يستعص عميهـ مف األماكف سوا

مقاطعة السبخة التابعة لمدينة انواديبوا التي هزـ فيها الرئيس ولد الطايع بنتيجة ( )%21,48يتقدمه المرشب محمد خونه
()70

ولد هيدالة الذي حصؿ عمى ()%32,38

ولعؿ سر ذلؾ يعود الى النشاط المكثؼ الذي قاـ به حزب اتحاد قوا التقدـ

داخؿ سكاف مقاطعة السبخة الذيف تنتموف في الغالب الى القومية الزنجية وهي القومية التي ال يرضى الكثير مف إفرادهما
عف الرئيس ولد الطايع ويحممونه مسؤولية عدـ االستقرار باعتبارل انه رفع مف ش نهـ باف حكمه

()72

.

وشكؿ الرئيس ولد الطايع بعد فوزل في االنتخابات الرئاسية  1002وحدد الثقة بالوزير األوؿ (الصغير ولد

أمبارؾ)

()71

وكمفة بتشكيؿ الو ازرة الجديدة (.)72

رابعاً  :محاولة االنقالب الفاشمة لعام 1003

بعد فشؿ انقالب الرائد صالب ولد حنانا  ,وهروبه إلى خارج البالد اجري اتصاالت مع الشخصيات عسكرية داخؿ
()73

الجيش الموريتاني (فرساف التغيير)

وبعد إف سمب الرئيس ولد الطايع لمنفذي انقالب في الثامف مف تموز  1002العودة

إلى ارض الوطف تحت ضغط المنضمات الدولية لحقوؽ اإلنساف عادوا إلى تنظيـ لنفسهـ بالقياـ بانقالب ثاني

()74

وفي

التطوراتىالسواسوةىفيىموروتانواى(ى)2002-2001ىوموقفىالرئوسىولدىالطاوعىمنها ى
أ.ىد.ىعليىهاديىعباسىالمهداويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفاطمةىلطفيىثابتى ى

شهر أب  1003نشط تنظيـ الفرساف عممهـ في موريتانيا وأدخموا كميات مف األسمحة وأجهزة االتصاالت الى قمب
العاصمة إنوا كشوط وحصموا عمى دعـ مف بعض المسمحيف المغاربة التابعيف لمتيار اإلسالمي المناهض لمممكة

المغربية

()75

وقد استطاعت االستخبارات الموريتانية بتواجد وكالة االستخبارات االميريكية مف كشؼ المؤامرة والقاء القبض

عمى االنقالبييف قبؿ تنف يذ المخطط الذي يرمي إلى محاصرة القصر الرئاسي ومقر الدفاع العاـ مف خالؿ المواليف لهـ في
المؤسسة العسكرية والوحدات العسكرية

()76

واتخذ الرئيس ولد الطايع إجراءات الذعة تجال االنقالبييف وأحيؿ صالب ولد

حنانا الى القضاء العسكري وتـ تسريب اآلخريف

()77

والعامؿ األساسي الذي أدا إلى فشؿ االنقالب هي نقؿ إخبار
()78

االنقالبيف وتخطيطهـ لالنقالب مف خالؿ الرجؿ الثالث في الفرساف النقيب عبد الرحمف ولد مي

واتهمت الحكومة

الموريتانية إطرافا خارجية أهمها الجمهورية الميبية ودولة بوركينا ف سو بدعـ االنقالبييف إال إف اعتراؼ ولد حنانا بالدعـ
الذي قدمته لهـ الجماعة اإلسالمية المغاربة أداف خاللها الرئيس ولد الطايع المممكة المغربية التي اتخذت هي األخرا

اإلجراءات الالزمة مف خالؿ مراقبة الصحاري اإلقميمية المحاذية لموريتانيا(.)80
المحور الرابع

انقالب عام  1004ونهاية الدور السياسي لمرئيس ولد الطايع :
()82

انقضت وحدات مف الجيش الموريتاني برئاسة العقيد(ولد فاؿ السباعي)

الذي كاف يشغؿ منصب مدير االمف

الوطني عاـ  2874فجر الثالث مف اب  1004واطاحت الرئيس ولد الطايع الذي كاف في زيارة الى المممكة العربية
السعودية ليقدـ التعازي بوفاة الممؾ (فهد بف عبد العزيز)
()82

انقطاع داـ قرابة خمس عشر سنة ()1004 – 2882

()81

وجاء هذا االنقالب ليعيد البالد الى الحكـ العسكري بعد

وطمبه الرئيس ولد الطايع المخموع المجوء السياسي الى المممكة

السعودية بعد اف فقد امؿ العودة فرفضت وقدـ نفس الطمب الى دوؿ قطر فوافقت وغادر السعودية بعد اقؿ اسبوعيف
ليمكث في دولة قطر يراقب الوضع في موريتانيا والعالـ مف خالؿ موقعه  ,وهيئت له كؿ الوسائؿ الراحة واالماف ووضعت

له حمايات خاصة في دارل التي يمكث فيه(.)83

وحكمت البالد مف خالؿ مجمسا عسكريا مؤقتا عرؼ بالمجمس العسكري لمعدالة والديمقراطية تراس المجمس

العسكري

()84

( سيدي محمد ولد الشيخ عبدهلل )(. )85

ومف ابرز أسباب االنقالب عمى الرئيس ولد الطايع :
أ -عدـ دقة حسابات ولد الطايع بترجيب كفة التحالؼ مع الواليات المتحدة االميركية واسرائيؿ عمى حساب العراؽ الذي
كاف مف أكثر الدوؿ العربية مساعدة موريتانيا في الحرب والسمـ  ,أدا ذلؾ إلى استياء القادة العسكرييف والشعب الموريتاني

(.)86

ب -تطوير العالقات مع الواليات المتحدة عمى حساب العالقات مع فرنسا الحميؼ التقميدي لموريتانيا فهي مف أتت به
إلى الحكـ في الثاني عشر مف كانوف األوؿ  2873وهي مف أنهت حكمه في الثالث مف أب  1004إذ حصؿ العقيد

محمد فاؿ عمى دعـ مف فرنسا إلنهاء حكمه (.)87

ت -تدهور عالقات الرئيس ولد الطايع بقيادة الجيش ويتضب ذلؾ مف خالؿ تعدد محاوالت االنقالب عميه عدة
مرات( , )1003-1002-1000-2880-2878 -2875وأخي ار انقالب عاـ  1004الذي أطاح به

()88

.
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الخاتمة

مف خالؿ ما تـ نقاشه في محاور هذا البحث ف ف الباحث خمص مف خالؿ هذل الدراسة الى عدد مف النقاط يمكف ذكرها

عمى النحو التالي :
 -2اظهرت الدراسة اف الساحة السياسية الموريتانية قد شهدت في المدة ( )1004-1002تطو ار ممحوظا في المجاؿ
الديمقراطي مف خالؿ دخوؿ االحزاب التي ظهرت في هذل االنتخابات وظهور بعض الشخصيات السياسية المعارضة

لمرئيس ولد الطايع .
 -1اظهرت الدراسة اف تنامي حركة المعارضة مف خالؿ اندماجها في االحزاب السياسية والتي يمتمؾ اغمبها رتب عسكرية
ووصولهـ الى الحياة السياسية كاف لهـ الدور الكبير في خمؽ حالة مف التوتر وسبب ارباكا في المشهد السياسي وادا الى

اختالط السياسي بالعسكري باألميف واصبحت المؤسسة العسكرية فاعال سياسيا اضافة الى اعتبارها مؤسسة تحتكر قوة
السالح حيث اصبحت لها الكفة المرجحة في ازمة سياسية تشهدها البالد .
 -2عجز مؤسسات المجتمع المدني التي اطمقها ولد الطايع وفؽ دستور  2882والتي اعطت الصالحيات لظهور احزاب
عديدة مف القياـ بدورها في عممية ترسيخ الديمقراطية بسبب ضعفها اوال  ,ثـ اف احتكار السياسة لألحزاب المعارضة ادا
الى فشؿ المشروع الديمقراطي .

 -3ادت سياسة االنفراد بالسمطة التي اتبعها الرئيس ولد الطايع الى تنامي حركة المعارضة السياسية التي نقمت عمى ولد
الطايع وقادة عدة محاوالت انقالبية اهمها محاولة انقالب  1002الذي قادة الرائد صالب ولد حنانا وانقالب  1004التي
انهت الدور السياسي لمرئيس ولد الطايع .
المصادر

 -2ابو خضرة  ,محمد محمد عمي ,عممية التحوؿ الديمقراطي في موريتانيا منذ عاـ  , 2882رسالة ماجستير (غير
منشورة)  ,معهد البحوث والدراسات االفريقية  ,جامعة القاهرة . 1002 ,
 -1احمد  ,جاسـ محمد  ,الديمقراطية واشكالية التعاقب عمى السمطة في موريتانيا  , 1004 – 2882مجمة جامعة

تكريت لمعموـ والقانوف والسياسة  ,ـ , 2العدد . 1006 , 17

 -2احمد ولد محمد  ,احمد  ,األحزاب السياسية في موريتانيا بيف النص القانوني والواقع الدستوري  ,رسالة ماجستير
(غير منشورة) اكاديمية االدارة والسياسات لمدراسات العميا  ,جامعة االقصى  ,فمسطيف . 1006,
 -3مجموعة باحثيف الجيوش والتحوؿ الديمقراطي في افريقيا  ,المصدر السابؽ ص. 265
 -4األنصاري  ,عبد الحميد ,نحو مفهوـ عربي إسالمي لممجتمع المدني  ,المستقبؿ العربي  ,العدد  , 161تشريف األوؿ

. )1002( ,

 -5بف مختار  ,االنتخابات الموريتانية  :قراءة اولية  ,صحيفة الراية  ,العدد  28 , 2311تشريف الثاني.)1002( ,
 -6بيومي  ,صالح  ,االنقالب العسكري مجمة افاؽ افريقية  ,المجمد  5العدد  , 27تموز .1004
 -7تجكجة  :عاصمة والية تكانت في وسط موريتانيا مف اكبر واحات النخيؿ في البالد  ,تبعد عف إطار ب264كـ ويبمغ
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الزراعية وا لصناعية وتمتاز بثرواتها الحيوانية  ,لممزيد ينظر  :نجـ  ,عبد الباري عبد الرزاؽ  ,جمهورية موريتانيا اإلسالمية
دراسة في وضعية موريتانيا الطبيعية والبشرية واالقتصادية والسياسية ( ,دار األندلس لمطباعة والنشر  ,بيروت ,)2855 ,
ص.85
( )32صحيفة الزماف  ,العدد 2 , 2541تشريف الثاني . 1002 ,
( )33ابو خضرة  ,محمد عمي  ,المصدر السابؽ  ,ص. 48

( )34محمد االميف ولد اشبيه ولد الشيخ ماء العيف  :ولد سنة  2856في انواكشوط  ,درس في مدينة (ادرار) حصؿ عمى
شهادة الدكتورال في الطب عاـ  , 2876مارس مهنة الطب حتى دخوله الحياة السياسية عاـ  , 2883ترأس حزب الجبهة
الشعبية لموريتانيا عاـ  , 2886شارؾ في االنتخابات الرئاسية الثانية في موريتانيا عاـ  , 2886ويعد حفيد الشيخ ماء
العيف الذي قاد حركة المقاومة الشعبية الموريتانية ضد االحتالؿ الفرنسي واالستعمار االسباني في منطقة الصحراء

الغربية  ,لممزيد ينظر  :ولد سيدي باب  ,محمد االميف  ,مظاهر اتممشاركة السياسية في موريتاينا (منشورات مركز دراسات
الوحدة العربية  ,بيروت  , )1004 ,ص. 262
( ) 35لـ يمضي عمى بقاء المختار ولد دادة طويال ,اذ اشد به المرض وأعيد الى فرنسا لمعالج  ,وبقي فيها الى اف

توفي في  22تشريف االوؿ 1002 ,في مستشفى فاؿ دوغراس في العاصمة باريس عف عمر يناهز  64اثر اصابته
بمرض عضاؿ  ,واعيد جثمانه الى موريتانيا ليوي الثرا  ,لممزيد ينظر  :صحيفة القدس العربي  ,لندف  ,العدد , 3372
 22تشريف الثاني. 1002 ,
( )36ولد سيدي باب  ,محمد االميف  ,مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا  ,ص.203

التطوراتىالسواسوةىفيىموروتانواى(ى)2002-2001ىوموقفىالرئوسىولدىالطاوعىمنها ى
أ.ىد.ىعليىهاديىعباسىالمهداويىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفاطمةىلطفيىثابتى ى

(48(Christo pher Boucek , mauritania's coup : Domestic complexities and international
Dilemmas , issued by middle East program, carhegie Ehdowent for intional Peace , angust
, 2008 , p 4-7 .

( )38ولد محمد  ,محمد السالـ  ,الجيش الموريتاني  ,اصابع عمى الزناد وقدـ بالسياسية  ,تقرير منشور عمى مركز
الجزيرة لمدراسات شبكة الجزيرة بتاريخ  4تشريف الثاني ( ,) 1022ينظر عمى الرابط:
http://www.algazeera.net/specialfile/pages/7629517d-46-459e-bo27-95d456524348
(3/2/5015).

( )40ولد السعد  ,محمد المختار  ,ومحمد عبد الحي  ,تجربة التحوؿ الديمقراطي في موريتانيا السياؽ – الوقائع-افاؽ
المستقبؿ (منشورات مركز دراسات الوحدة العربية  ,ابو ظبي  , 1008 ,ص.33
( )42المديني  ,توفيؽ  ,المغرب العربي بيف االحياء والت جيؿ  ,دراسة تاريخية (منشورات اتحاد ادباء العرب  ,دمشؽ ,
 , )1005ص. 280

( )41صحيفة الشرؽ األوسط  22 , 758 ,ايموؿ . 1002
( )42ولد السعد  ,محمد المختار  ,يحيى عبد الحي  ,المصدر السابؽ ص .34
( )43اسماء مف نسب لهـ القياـ بمحاولة االنقالب عاـ  1002مع الرائد صاع ولد حنانة وهـ  :النقيب محفوظ ولد بية ,
والنقيب الشريؼ احمد ولد كرمبمة  ,والرائد والرائد سعدنا ولد احمادة  ,والرائد محفوظ ولد سيدي والرائد ديد ولد محمد ,

والعقيد محمد ولد اشيباني والرائد محمد ولد شيخنا وبدو ولد محمد  ,والنقيب عبد الرحماف ولد منه واعؿ ولد مفالة والمقدـ

سعدوف والمقدـ افراح ولد شكونة والمالزـ اوؿ محمد ولد كعباش والمقدـ محمد ولد حـ فزاز والرائد محمد ولد سعد ابول
والعقيد مختار ولد النقرة والعقيد اعمى ولد محمد فاؿ ابف عـ الرائد ولد حنانا قائد االنقالب لممزيد ينظر  :مجموعة باحثيف
الجيوش والتحوؿ الديمقراطي في افريقيا  ,دار االندلس  ,عماف  , 1003 ,ص. 225

( )44رزقي  ,هاجر  ,تاريخ االنقالبات العسكرية في موريتانيا  , 1007- 2856رسالة ماجستير (غير منشورة) كمية
العموـ االنسانية واالجتماعية  ,جامعة محمد خضير  , 1023 ,ص. 82
( )45راجع تفاصيؿ الحادث ومقتؿ قائد اركاف الجيش التقرير االستراتيجي العربي لعاـ  1003 – 1002مركز الدراسات
السياسية واالستراتيجية باالهراـ القاهرة ,فقرة قضايا مغاربية عمى الرابط :
( )46المصدر نفسه  ,ص. 88

acpss.anram.org.eg/ohram/200/i/1/rarb5.htm

( )47الكروي ,محمود صالب  ,ذاكرة االنقالبات العسكرية في موريتانيا ,صراع عمى السمطة ,المجمة العربية لمعموـ
السياسية ,بيروت ,العدد , 1022 , 22ص. 215
( )48صحيفة الحياة  ,العدد  24 ,4 2372تشريف الثاني . 1002 ,
( )50ابو خضرة محمد محمد عمي  ,المصدر السابؽ  ,ص .222

( )52بوركينا فاسو  :دولة في غرب افريقيا تحيطها ستة دوؿ هي  :مالي مف الشماؿ والنيجر مف الشرؽ ,ونبيف مف
الجنوب الشرقي و توغو وغانا مف الجنوب وساحؿ العاج مف الجنوب الغربي ,وتقع ضمف دوؿ الصحراء الكبرا في إفريقيا
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تبمغ مساحتها ( )163,100كـ 1ويبمغ عدد سكانها ( )22,463,710نسمة وتعتمد عمى الزراعة في اقتصادها األساسي

واهـ مدنها  ,خضعت لمبالد السوداني والقطف والدخف  ,وتعتبر مدينة واغاد وغو عاصمة البالد واهـ مدنها  ,خضعت
البالد لالحتالؿ الفرنسي  2784ونالت استقاللها عاـ  , 2850يتكمـ سكانها المغة الفرنسية هي المغة الرسمية لمبالد ولغة
الموري والبمبا ار واالمغازية ثـ دخمت المغة العربية الى البالد عاـ  ,2864و %50مف سكانها مسمموف والباقي كاثوليؾ
وبروتستانت لممزيد ينظر :شافعي بدر حسف  ,تسوية الصراعات في إفريقيا نموذج االبكواس  ,دار الجامعات لمنشر ,
القاهرة  , 1008 ,ص. 68-66

( )51فرساف التغيير  :هو تنظيـ عسكري معارض أسسه القادة العسكرييف الفاريف مف موريتانيا بعد فشؿ محاولة االنقالب
عاـ  1002وعمى رأسهـ الرائد صالب ولد حنانا ,ويعد ولد حنانا مف ابرز القادة العسكرييف الذيف دوال مهما في زعزعة حكـ
ولد الطايع في محاولتيف انقالبيتيف األولى عاـ  1000والثانية عاـ  1002ومف ثـ قاد محاولة وطرد مف الجيش ثـ عادوا
الى الوطف بعد ضغط المجتمع الدولي وعادوا إلى الوطف ليقودوا محاولة انقالب أخرا عاـ  ,1003عمى أثرها غير
الرئيس سياسة الديمقراطية إلى الحكـ العسكري وفشؿ المشروع الديمقراطي الذي وضعة عاـ  ,2888لممزيد ينظر :احمد,

احمد ,جاسـ محمد  ,المصدر السابؽ  ,ص .
( )52الكروي  ,محمود صالب  ,ذاكرة االنقالبات العسكرية في موريتانيا  ,ص . 62
( )53المديني  ,توفيؽ  ,المغرب العربي بيف اإلحياء والت جيؿ  ,ص. 282

( )54ولد سيدي باب  ,محمد األميف  ,مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا  ,ص . 321
( )55صحيفة الحياة  ,العدد  28 , 23738تشريف الثاني . 1002 ,
( )56ولد سيدي باب  ,محمد االميف  ,السياسي الديني في التجربة الموريتانية المعاصرة  :اطاللة تاريخية ومقاربة نقدية ,
صحيفة النهار  ,لندف  ,العدد 2 , 1023كانوف الثاني . 1003 ,
( )57رحيمة عزيز  ,الغزو األمريكي لمعراؽ سنة  1002رسالة ماجستير (غير منشورة ) كمية العموـ اإلنسانية
واالجتماعية قسـ العموـ اإلنسانية شعبة التاريخ جامعة محمد خضير بسكرة الجزائر  , )1024( ,ص . 14

( ) 58صحيفة القدس العربي  ,منطقة غرب إفريقيا تحوؿ الى مسرح لمنشاط اإلرهابي تقرير العدد  16 , 3866أيار,
.1004
( )60ولد سيدي باب  ,محمد األميف  ,الحريات العامة في النظاـ القانوني الموريتاني صحيفة الشعب العدد 21 , 2346

تشريف الثاني , ) 1004 ( ,ص , 243صحيفة القدس العربي  ,العدد  18 , 3376تشريف الثاني.1002 ,

( )62ولد سيدي باب  ,محمد األميف  ,ازمة الخطاب السياسي لدا المعارضة الموريتانية  ,مجمة اقالـ  ,انواكشوط ,
العدد  , 47اب  , 1002 ,ص. 22
( )61ولد سيدي باب محمد األميف  ,إدارة شؤوف الدولة والمجتمع وتطبيقاتها في موريتانيا  ,المجمة الموريتانية لمقانوف
واالقتصاد العدد  , )1003( , 26ص. 22

( )62صحيفة الشرؽ األوسط  ,العدد  8 , 8221تشريف الثاني . 1002
( )63عودة  ,عبد الممؾ  ,الرئاسة في موريتانية  ,صحيفة األهراـ القاهرة  ,العدد  22 , 32تشريف الثاني,1002,
صحيفة القدس العربي  ,العدد  22 , 3384تشريف الثاني . 1002 ,
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( )64شافعي  ,بدر حسف  ,موريتانيا استمرار سيناريو االزمة في موريتانيا ,ص , 245صحيفة الزماف  ,العدد , 2544
 5تشريف الثاني . 1002 ,

( )65مبارؾ  ,ايوب السائب  ,المصدر السابؽ  ,ص. 111
( )66ابو خضرة  ,محمد محمد عمي  ,المصدر السابؽ  ,ص. 38
( )67صحيفة القدس العربي  ,العدد  12 , 3376تشريف الثاني . 1002 ,
( )68صحيفة الشرؽ األوسط  ,العدد  16 , 8222تشريف الثاني .1002 ,

( )70ولد سيدي باب  ,محمد األميف  ,مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا  ,ص. 277
( )72ولد سيدي باب  ,محمد األميف  ,االنتخابات الرئاسية الموريتانية  ,ص.22
( )71الصغير ولد أمبارؾ  :ولد عاـ  2843في مدينة النعمة الموريتانية بدأ نشاطه السياسي مبك ار  ,اذ بعد تخرجه مف
الكمية العسكرية التحؽ بحركة الحر لينشؽ عنها اثر خالؼ داخمي في عاـ  2882ظهر اسغير  ,ثـ رشب كنائب لمبرلماف
عاـ  2881ثـ انتخب أوؿ رئيس البرلماف عاـ  2881تولى سغير حقائب و ازرية منذ عاـ  2882وعاـ  1002مف أهمها

و ازرة النقؿ عاـ  2882ثـ وزير أوؿ عاـ  1002بعد االنتخابات الرئاسية  ,كاف مف المقربيف لمرئيس ولد الطايع وبقي في
منصب رئيس حتى انقالب عاـ  1004واإلطاحة بالرئيس ولد الطايع  ,لممزيد ينظر  :الصحيفة الرسمية لمجمهورية
اإلسالمية الموريتانية نشر  4نصؼ شهرية تصدر يومي  20,24مف كؿ شهر  ,العدد . 2202
( )72صحيفة الحياة  ,العدد  23 , 22733تشريف الثاني .1002,

( )73الكروي  ,محمود صالب  ,ذاكرة االنقالبات العسكرية في موريتانيا  ,ص. 218
( )74صحيفة الشرؽ األوسط  ,العدد  12 , 8380تشريف الثاني . 1003 ,
( )75صحيفة الدستور  ,العدد  22 , 185أب .1003 ,
( )76ولد سيدي باب  ,محمد األميف  ,مظاهر المشاركة السياسية في موريتانية  ,ص .322
( )77رزقي  ,هاجر  ,تاريخ االنقالبات العسكرية في موريتانيا  ,المصدر السابؽ  ,ص. 82

( )78توفيؽ  ,راوية  ,موريتانيا حمقة جديدة في مسمسؿ االنقالبات العسكرية المصدر السابؽ  ,ص.244
( )80ولد المامي  ,الناف  ,التجربة الديمقراطية في موريتانيا مف خالؿ عوائقها  ,المجمة الموريتانية لمقانوف واالقتصاد ,
العدد  28اذار  , 1021 ,ص. 288
( )82ولد فاؿ سباعي  :ولد سنة  2841في انواكشوط  ,تمقى تعميمه االوؿ في انواكشوط  ,حصؿ عمى شهادة الثانوية
العامة عاـ  2862في انواكشوط  ,اختتـ تعميمه الجامعي بحصوله عمى شهادة البكالوريوس في القانوف في جامعة الممؾ
محمد السادس في المممكة المغربية عاـ  , 2867التحؽ بالجيش مبك ار شارؾ في حرب الصحراء عاـ  , 2867بعث الى
باريس لمدراسات في الكمية العسكرية في (ساف باركاف الجيش عاـ  , 2874ثـ عيف قائدا عسكريا لممنطقة السابعة بمدينة
روسو  , 2878 – 2875قاد حركة االنقالب ضد الريس ولد الطايع عاـ  – 1004اسس المجمس العسكري لمعدالة
والديمقراطية عاـ  , 1004عيف ولد الشيخ عبد اهلل قائدا لممجمس  ,اصبب رئيسا عسكريا لمبالد حتى عاـ  , 1006لممزيد
يتنظر  :ولد سيدي باب  ,محمد االميف  ,مظاهر المشاركة السياسية في موريتانيا  ,ص. 184
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( ) 81فهد بف عبد العزيز بف عبد الرحماف بف فيصؿ بف تركي اؿ سعود  ,ولد سنة  2812في الرياض بعد خامس مموؾ

المممكة العربية السعودية  ,التحقؽ بمدرسة االمراء في الرياض واكمؿ دراسته االبتدائية فيها عاـ  2822ثـ التحقؽ بالعهد

العالي النموذجي في الرياض عاـ  2832عيف وزي ار لمداخمية عاـ  2856ثـ عيف نائبا لرئيس مجمس الوزراء عاـ 2862
وفي عاـ  2864توفي الممؾ خالد ولد عبد العزيز وتوج فيصؿ ممكا عمى البالد وفهد وليا لمعهد  ,وعاـ  2871توفي
فيصؿ واصبب فهد ممكا عمى المممكة حتى  1004وفي عاـ  2875ابدؿ لقب الباحي لمجدالة الى خادـ الحرميف الشريفيف
لممزيد ينظر  ,السماري فهد عبدهلل ناصر بف محمد الجهمي  ,المممكة العربية السعودية في عهد خادـ الحرميف الشريفيف

الممؾ بف عبد العزيز اؿ سعود دليؿ موجز بابرز االنجازات والمواقؼ ( دارة الممؾ عبد العزيز لممطبوعات  ,الرياض
 ,) 1001ص. 23-8
( )82الكروي  ,محمود صالب الكروي  ,ذاكرة االنقالبات العسكرية في موريتانيا  ,ص. 218
( )83ولد الطايع  ,معاوية  ,نجاة العرب  ,دار البرؽ لمطباعة  ,بيروت  , 1021 ,ص. 7-6

()84بيومي  ,صالح  ,االنقالب العسكري مجمة افاؽ افريقية  ,المجمد  5العدد  , 27تموز  , 1004ص. 224
( )85سيدي محمد ولد الشيخ عبدهلل  :ولد في والية البراكنة الموريتانية سنة  2827تمقى تعميمه االبتدائي واالعدادي في
موريتانيا ثـ حصؿ عمى شهادة الدراسات المعمقة  deaفي االقتصاد مف فرنسا  ,شغؿ منصب مدير التخطيط ثـ وزير
االقتصاد عاـ  2876اعتقؿ عمى اثر اشتراكه في محاولة االنقالب ضد الرئيس ولد هيدالة  2872سافر الى الكويت
وعمؿ مستشا ار اقتصاديا لممصارؼ الكويتية لمتنمية االقتصادية والعربية  ,عاد الى موريتانيا بدعوا مف الرئيس ولد الطايع

 ,شغؿ منصب وزير الطاقة عاـ  2876ولخالؼ مع الرئيس ولد الطايع سافر الى الكويت ثـ عاد عاـ  1002الى البالد
وعاـ  1003شارؾ في اوؿ حوار بيف االغمبية والمعارضة وشارؾ في جمسات التشاور مع المعارضة ’ شارؾ في االنقالب
 1004اطيب بانقالب عسكري عاـ  1007قادل محمد ولد عبد العزيز الرئيس الحالي لممزيد ينظر  :رزقي هاجر تاريخ
االنقالبات العسكرية في موريتانيا  ,المصدر السابؽ  ,ص82

( )86المديني  ,توفيؽ  ,اتحاد المغرب العربي بيف اإلحياء والت جيؿ ,ص 287؛ ولد سيدي باب  ,محمد األميف  ,انقالب
 2أب  1004في موريتانيا أو التغيير مف الداخؿ  ,ص.62
( )87الكروي  ,محمود صالب  ,ذاكرة االنقالبات العسكرية في موريتانيا  ,ص. 220
) )88مبارؾ  ,أيوب السايب  ,االستقرار السياسي في موريتانيا  ,المصدر السابؽ  ,ص61؛ قنديؿ  ,محمد المنسي ,
موريتانيا المرأة قمر الصحراء  ,مجمة العربي  ,الكويت  ,العدد  , 502كانوف االوؿ ( , )1007ص. 32

