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إلى من كانت دعواتھا صدى في أذني ونبراسا في حیاتي 
إلى " أمي "  العزیزة و " أبي "  الرائع حفظھما هللا .

إلى كل إخوتي األعزاء كل بإسمھ وصدیقاتي أھدي ھذا 
العمل .



احمد هللا تعالى وأشكره على توفیقھ ومنھ بإتمام ھذا العمل أتقدم بشكري 
ى األستاذ الدكتور المشرف :الخالص إل

"جدو فؤاد "

على توجیھاتھ القیمة وتقویمھ أخطائي وتشجیعھ الدائم لي فلھ مني أسمى 
االحترام والتقدیر .

م بجمیل صنیعھم كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أساتذتي األفاضل عرفانا لھ
وتقدیرا لجھودھم 

ص بالذكر حشاني أخوكذلك كافة الشكر لعمال مكتیة العلوم السیاسیة و
في مھمة البحث .میلود على تسھیلھ لي

الذي أفادني كثیرا،وإلى كل دون أن أنسى الطالب الموریتاني ابراھیم ناجي 
من ساعدني من قریب أو من بعید ولو بكلمة طیبة .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة 



مقـــــــــــــــدمــــة

أ

من القارات هو ثرائها الطبیعي والبشري وكذلك إن ما میز القارة اإلفریقیة عن غیرها 
إال أنها ،اختالفات كبیرة فیهاتعرفالتينظرا لتعدد األجناس فیها ،ثني والعرقيتنوعها اإل

تعرضت لالستعمار وهو ما شمل العدید من الدول،  الذي امتد لعدة قرون أثرت فیها إل غایة 
منتصف القرن الماضي أین عرفت موجة من التحرر واالستقالل ودخلت الدول مرحلة بناء 

الدولة في إفریقیا .

عماریة، ذلك أن أنها تخلصت من الروابط االستإطالقااستقالل الدول اإلفریقیة ال یعني
اقتصادیةسیاسیة ،اعتباراتعلى استعمرتهابالدول التي اتصالجل الدول بقیت على 

، وهذا كله بهدف االستعانة بها في إعادة بناء الدولة ، وهذا راجع ألسباب تاریخیة واجتماعیة
دفعتها إلبقاء الروابط بین الدول .

نها عرفت عقبات وتباین ن باألمر السهل ذلك أإال أن عملیة بناء الدولة في إفریقیا ، لم یك
االنقالباتأخرى ، كالحروب األهلیة ، المجاعات أو في طار ما یسمى بظاهرة بین دولة إلى 

العسكریة التي تمیزت بها القارة عن غیرها ، هذه االنقالبات تكررت بشكل كبیر في إفریقیا وهي 
.واالجتماعیةوالثقافیة تعود لمجموعة من األسباب والمتغیرات السیاسیة

، أین ترك لالستعمارتعتبر موریتانیا من أحد الدول اإلفریقیة والعربیة التي تعرضت و
واالجتماعیة لموریتانیا باإلضافة لتأثیره الواضح لى البنیة السیاسیةفیها أثرا كبیرا عاالستعمار

.االستقاللبعد ماإلى متدإالذيعلى النظام اإلداري والقانوني

، بسیطرة لمؤسسة عسكریة، وذلك استقاللهامنذ االنقالباتفموریتانیا عرفت مجموعة من 
.ف والمتغیرات الداخلیة والخارجیة، وذلك حسب الظرو ردة ومرحلة ما بعد الحرب الباردةالبا



مقـــــــــــــــدمــــة

ب

:أهمیة الموضوع

باعتبارهاالنقالبات ،تعتبر من أهم المواضیع في الدراسات التاریخیة خاصة موضوع -
ظاهرة موجودة منذ زمن وتكمن في فهم وتحلیل من منظور تاریخي وفق مقاربات 

.واجتماعیةسیاسیة واقتصادیة 
أن موضوع االنقالبات له خصوصیة تختلف عن الدول األخرى باعتبارها ظاهرة -

كمتغیر أساسي في بناء وفهم الدولة في إفریقیا .لالستعماروجودیة 
بفهم ظاهرة جمعت ما بین أنها دولة إفریقیة وعربیة مغاربیة ، فهذا یسمح یتانیا أن مور -

االنقالبات من خالل تحلیل الحالة لموریتانیا .

أهداف الدراسة :

إن القیمة العلمیة ألي موضوع  تكمن في طرح مجموعة من األهداف وهي :

تحلیل ظاهرة االنقالبات العسكریة في إفریقیا .-
الظاهرة االستعماریة كمحدد الستقرار األنظمة .رصد -
تحلیل الحركیات السببیة لالنقالبات في موریتانیا .-
قراءة مستقبلیة لموریتانیا ما بعد االنقالبات . -

مبررات اختیار الموضوع :

إن إهتمام أي باحث ورغبته في تناول موضوع معین عما سواه هو مبني على اعتبارات 
ومیوالته الشخصیة وهي :مرتبطة بالباحث موضوعیة وذاتیة 

موضوعیة :الدوافع

دراسة موضوع االنقالبات من بین اسباب الموضوعیة لتناول الموضوع بالبحث هو-
وفق زاویة تاریخیة ألن معظمها تم تناوله من منظور سیاسي أو قانوني .
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ج

دراسة المؤسسة العسكریة في إطارها التاریخي وفق مقاربة شاملة .باإلضافة إلى -

ذاتیة :الدوافع

ومن بین األسباب الذاتیة التي دفعتنا إلختیار الموضوع :

.وع بحكم تخصص في التاریخ المعاصرفي دراسة هذا الموضالرغبة-
میولي لدراسة هذا الموضوع .-
م علینا دراسة الظاهرة كنموذج موریتانیا .االنتماء اإلفریقي ،العربي والمغاربي یحت-

اشكالیة الدراسة :

ولدراسة هذا الموضوع قمنا بطرح اإلشكالیة التالیة :

؟2008الى غایة 1967ما هي العوامل المؤدیة إلى االنقالبات العسكریة في موریتانیا من 

وتندرج تحتها تساؤالت فرعیة وهي :

ما مفهوم االنقالبات العسكریة ؟-1
ما هي انعكاسات االنقالبات العسكریة في موریتانیا ؟-2
ما مستقبل موریتانیا على ضوء هذه التغیرات ؟-3
منهج الدراسة :-

فیها على المناهج التالیة: هذه الدراسة هي ذات صیغة تحلیلیة وصفیة اعتمدت
المنهج التاریخي: بحكم الموضوع ورصد األحداث التاریخیة.-
االعتماد على المقاربة الزمنیة لألحداث.النهج المقارن: فتم -

:خطة الدراسة

:ن مقدمة عامة وثالثة فصول وخاتمةیتشكل هیكل الدراسة م



مقـــــــــــــــدمــــة

د

، حیث أن الموضوع یتطلب المفاهیمي: تطرقنا في هذا الفصل إلى اإلطار األولالفصل 
الصحیح إطارهتحدید بعض المفاهیم في االنقالبات العسكریة حتى نستطیع وضع الموضوع في 

عن المؤسسة العسكریة .فأدرجتالمبحث الثاني أما، األولالمبحثفي إلیهوهذا ما تطرقنا 
الفصل الثاني : تطرقنا في هذا الفصل إلى مرحلة هامة من تاریخ موریتانیا ، ضمت فیه 

من الجانب الجیوسیاسي والنظام السیاسي الموریتاني مع التركیبة عوامل االنقالبات 
.، ثم التعرض ألسباب االنقالبات العسكریة األوللسوسیولوجیة وهذا كله في المبحث ا

الفصل الثالث : أدرج في هذا الفصل تداعیات االنقالبات العسكریة في موریتانیا حیث 
ناء الحرب الباردة والثانیة بعدتناول فیه مرحلتین عرفتهما موریتانیا المرحلة األولى االنقالبات أث

الباردة وهو ما تم في المبحث األول، أما المبحث الثاني نجد انعكاسات  االنقالبات الحرب
العسكریة على موریتانیا في المجال السیاسي واالقتصادي واالجتماعي .

الدراسات السابقة :
ال یختلف اي موضوع عن غیره فكثرة الدراسات هي دائما ما تشد الباحث إلیه ، إال أن 

الكثیر من النقاشات وقد كان نقالبات العسكریة قلیلة ، وهو موضوع یطرح الدراسات عن اال
الهدف من الدراسة هو تقدیم إضافة للموضوع .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول : االطار المفاهيمي للدراسة 
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یة شهدت إفریقیا في السنوات القلیلة الماضیة مجموعة من التحوالت السیاسیة والعسكر 
عسكریة  انقالباتالسیاسي التي ترجمت إلى  االستقرارهذه التحوالت في سلسلة عدم ت،وتمثل

،هذا المصطلح الذي أدى الى تغییر واضح في القارة .

ضیع التي حتمت دراستها واالعسكریة في إفریقیا باتت من الماالنقالباتمع تزاید نسبة و
ظل التحوالت التي ففيلها،تاریخیا على درجة التعمق فیها حتى نقدم تحلیل وتفسیر كاف 

معطیات حدیثة ومرهونة بالزمن الذي وقعت فیه .إدراجتمحدثت 

على مبحثین من أجل توضیح تقسیم الفصلارتأینابع المتوفي إطار البحث العلمي
المفهوم وٕابراز العالقة الموجودة .

العسكري االنقالبفیما یخص الفصل األول تم فیه تحدید مفهومین وذلك إلبراز مصطلح 
والمؤسسة العسكریة حتى نفسر البعد التاریخي لهذه الظاهرة وفهم الدور الذي یجمعهما في 

وقد قسم الفصل إلى مبحثین یحوي كل منهما على ثالثة مطالب .السیاسیة.التغیرات 

إلى تحدید شروط العسكریة باإلضافةاالنقالباتالمبحث األول تم فیه محاولة ضبط مفهوم 
المدرجة.من خالل المطالب االنقالبهذا 

العالقة یجادإالمبحث الثاني فقد تناول فیه مفهوم المؤسسة العسكریة التي تمت فیه محاولة 
العسكریة.االنقالباتالموجودة لحدوث 
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لعسكریةالالنقالباتلمفاهیميااإلطار :المبحث األول

ذلك من أجل للمصطلح، وكلعلینا وضع مفاهیم مختلفة تحددإن دراسة الموضوع 
العسكریة لدیها تاریخ طویل حتى یكون هناك فاالنقالباتللموضوع،تفسیر وشرح وتحلیل 

العسكریة.و المؤسسة االنقالبتبسیط لهذا المفهوم، وكذلك محاولة تفكیك المصطلح بین 

العسكري یستوجب ضرورة معرفة أهم المرتكزات فیه كالتعرف علیه االنقالبنجد أن 
وني.قانكمصطلح وكذا تحدید بعض شروطه التي تكون في إطار سیاسي أو 

ولقد قسمنا هذا المبحث إلى ثالثة مطالب وهي :

العسكري .االنقالبـ مفهوم 1

السیاسیة.االنقالباتـ محددات 2

القانونیة.العسكریة االنقالباتـ محددات3

العسكریةاالنقالباتمفهوم المطلب األول :

وم لمفهسیاسیة والدستوریة والدولیة یقدم أحمد سعیفان في قاموس المصطلحات ال
على أنه محاولة ناجحة أو غیر ناجحة الستالم أو إلعادة صیاغة Ếtat'Coup dاإلنقالب

نوعین:وهوالسلطة بطریقة غیر دستوریة أو غیر شرعیة ،

هو قلب عنفي للسلطات العامة القائمة من قبل هیئات عامة تابعة :سیاسيالنقالباال -1
وفق مخطط منهجي معد سلفا ، أي تغییر للحاكمین ، خارج اإلجراءات الدستوریة النافذة ، یتم 
عن طریق عمل یحصل في صمیم الدولة ذاتها على مستوى حكامها أو مأموریها ، وعندما 

1. باالنقالب العسكري" "م ما یسمى  مایكون الجیش في أصل هذا العمل ،نكون أ

.60، ص 2004، لبنان :  مكتبة لبنان للنشر، قاموس المصطلحات السیاسیة والدستوریة والدولیة، ـ أحمد سعیفان 1
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تعبیر إسباني یدل على التدخل هو: " Pronunciamientoعسكري "النقالباال -2
العنفي للقوات المسلحة الوطنیة بهدف إقالة الحكومة أو فرض حكومة جدیدة ، ولكن دون النیة 

یدل على الواقع ) الذيPronunciarفي أن تتسلم بنفسها الحكم . فأصل الكلمة من فعل (
المعلن ضد الحكومة . وعندما تعلن القوات المسلحة عن موقفها مع بقائها في الثكنات ، نكون

) . Curte lazoضربة ثكنة (بما یسمىأمام

الذي ینفذه االنقالب) هو تعبیر ألماني یدل على شكل من Putschالعسكري (واالنقالب
قة یم التحضیر له عموما حسب تقنیة دقسیة ، ویتعلى السلطة السیااالستیالءالجیش بهدف 

.وصارمة

أو یتم اللجوء إلیه من قبل عناصر االنقالبقائمة على استعمال القوة أو والتهدید بها ،ویتحقق 
Révolution desتنتمي  إلى وسط الدولة ، وبمبادرة مجموعة من الضباط ( ثورة القرنفل

œilletsفي البرازیل ) أو 1964) أو الجیش كجسم (انقالب عام 1987عام في البرتغال
Fujimoriفي فرنسا, انقالب رئیس البیرو 1851أیضا مسؤول مدني كبیر (انقالب دیسمبر 

باالنقالبوقد یحصل أیضا أن تقوم عناصر مدنیة خارجة عن نطاق الدولة )1992عام 
في روسیا ).1917(انقالب لنین في شهر أكتوبر 

تنطوي دائما على استعمال العنف غیر الشرعي، فإن درجات االنقالباتوٕاذا كانت جمیع 
تترافق بمعارك ، مثال بین فیالق متمردة وأخرى االنقالباتهذا العنف تتكشف متنوعة فبعض 

، وانقالبات 1)1936,اسبانیا في یولیو 1934وفیة للسلطات التي تعتبر شرعیة (الیابان عام 
مجرد إشارة بسیطة باللجوء عرضیا إلى القوة ضد رئیس الدولة القائم ,وحتى بناء أخرى تتحقق ب

لنصیحة تلفونیة ینقلها مثال رئیس األركان في الجیش ( حالة شائعة في أمریكا الالتینیة أو في 
).تایالند

. 60، ص السابقـ احمد سعیفان ، المرجع 1
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لدیه نوعین أوال السیاسي وهذا تقوم به  شخصیة سیاسیة وتكون االنقالبأنندرج أنیمكن 
ارج عن الدستور والقوانین المعمول بها وهي في قالب الدولة والسیطرة على حكامها ومأموریها  خ

أما االنقالب الثاني فهو العسكري إذ تقوم به مجموعة من القوات المسلحة بهدف خلع الرئیس 
وتولى أمر الحكومة على أن تتم فیه الكلمة األولى لهم .

هو االنقالبالدبلوماسي والشؤون الدولیة أن ادرج سموحي فوق العادة في المعجم 
الشخصیات السیاسیة بواسطة القوات على السلطة تقوم به فئة من كبار الضباط أواالستیالء

أو السیاسیینرئیس الدولة وكبار أعوانه من المسؤولین أو باعتقالالمسلحة ،ویتم ذلك غالبا 
على المراكز الحیویة كمحطات اإلذاعة وقصر الرئاسة ووزارة الخارجیة االستیالءالعسكریین و 

،ووزارة الدفاع والمطارات واألبنیة الحكومیة الرئیسیة وقطع االتصاالت الهاتفیة ومنع إرسال 
االنقالبالبرقیات الخارجیة وفرض منع التجول مؤقتا إلى أن تستتب األمور ،وقد ینعت هذا 

1ریقت فیه الدماء .بالثورة الحمراء إذا أ

مدعومین سیاسیینالعسكري تقوم به فئة من الضباط  أو االنقالبمن هذا المفهوم نجد أن 
من القوات العسكریة نتیجته السیطرة الكلیة على جمیع هیاكل الدولة مع فرض حضر التجول 

.ومنع إرسال أیة رسالة نحو الخارج

,تقوم به جماعة من رجال الحكومة أو ویعرفه وضاح زیتون هو تغییر مفاجئ في الحكم
الجیش ،وهو یختلف عن الثورة .

التي األهدافوهو بتعریف آخر اإلطاحة بالحكومة على ید فئة صغیرة داخل الحكم ومن 
على األبنیة والمراكز الحیویة ومحطات اإلذاعة والكهرباء االستیالءاالنقالباتیسعى لها مدبرو 

2والمطارات .

.213ص ، ، (د س ن) ، (د د ن ) معجم الدبلوماسیة والشؤون الدولیةـ سموحي فوق العادة، 1
.53، ص 2000، األردن : دار أسامة للنشر ,المعجم السیاسي، وضاح زیتون 2
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یكون مفاجئ ، ورجال السیاسة والجیش هم المسؤولون ، االنقالبهذا المفهوم یوضح أن 
یقوم بها شعب تهدف إلى تغییر النظام فالثورة والثورة ،االنقالببین اختالفإذ وضع 

على جمیع المراكز والحكومات ومسایرتها وفق ما 1ي ،والنظام االجتماعي واالقتصادي السیاس
قالب فیكون بإسقاط رئیس الجمهوریة وأعضاء الحكومة ومع السیطرة نینه أما االتملیه علیه قوان

.التامة على وسائل اإلعالم والمطارات

وبمفهوم آخر هو تحرك احد العسكریین او أكثر لالستیالء على السلطة لتحقیق طموحات 
2وأطماع ذاتیة بغیة االستفادة المادیة من كرسي الحكم .

العسكریة تقع من أربع فئات االنقالباتفمعظم بي بي سمیثPP smithأما 
)Huntington ,1986نقالب الحكومي أو الوصي ) أوال : االgovernamental guardian

coup م ،ودور القوات المسلحة دور وصایة 1999على سبیل المثال ، باكستان في
guardianship بمعنى أن النظام الجدید یترك النظام االقتصادي السائد على حاله ، ویحدث

تغییرا أساسیا ضئیال في سیاسة الحكومة ، ویقیم حقه في الحكام على دعوى أن مهمة تتمثل 
ر قیادة الحكومة ، لكن یعادة السلطة إلى المدنیین . وتتغفي توفیر فترة من اإلستقالل قبل إ

النظام االجتماعي arbitrrator armyویقبل جیش حكم عي أو السیاسي .لیس الهیكل االجتما
.القائم

وال ینشىء أي تنظیم سیاسي مستقل ، ویعبر عن اعتزامه العودة إلى الثكنات حالما تجرى 
Perlmutter, 1971. (3تسویة المنازعات المدنیة أو إقامة نظام بدیل ومقبول (

.598،ص2006،عمان : دار الثقافة للنشر ،الدستوريالوسیط في النظم السیاسیة والقانون ـ نعمان أحمد الخطیب ،1
، الحوار المتمدن ،العدد تدخل العسكر في السیاسة  :محاولة فهم طبیعة االنقالبات العسكریة،ـ یاسر قطیشات2

3261،29/01/2011،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
،(تر خلیل كلفت )، مصر : ع نظریات التغییر السیاسي والتنمیةكیف نفهم سیاسات العالم الثالثـ ـ بي بي سمیث ، 3

.352,351, ص2011، 1871
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وصي ، في النقالبم كثیر من السمات الممیزة 1962البورمي األول في االنقالبوكان 
، والحرب االنفصالیةأعقاب قیام الحكومة بترویج البوذیة باعتبارها دین الدولة ، والتوترات 

مصمما لمنع توقیع معاهدة سالم مع 1989اإلسالمي السوداني فياالنقالباألهلیة . وكان 
وقوانین المسیحیین واألرواحًییننت ستمسح بأن تحكم الدنكا والنویربیین كااإلنفصالین الجنو 

أیضا في هذه 2006علمانیة ولیس قوانین الشریعة اإلسالمیة . ویقع االنقالب في تایلندا في 
،وعلقت الدستور ، وحلت البرلمان ، على الوزراءالفئة ،حیث خلعت القوات المسلحة رئیس 

( التي واصلت نساناإلّ ساد ، ومخالفات االنتخابات ضد حقوق حین كانت تتهم الحكومة بالف
عندما تحل veto coupالطغمة العسكریة محاكاتها ).ویحدث انقالب الفیتو (حق الرفض )

القوات المسلحة محل حكومة مدنیة ملتزمة باإلصالح االجتماعي واالقتصادي الجذري الذي 
،وهایتي في 1973.واألمثلة هي تشیلي في سیكون على حساب الطبقات األغنى في المجتمع 

، أول رئیس جمهوریة منتخب Aristideأریستید عندما أطاح الجیش بالرئیس 1991
دیمقراطیا الذي كان بسببه الهوته التحریري اإلصالحي ، معبود الفقراء ومكروها من جانب 

ستباقي الفیتو اإلعیة النقالب الفیثو فيوتتمثل مجموعة فر .األغنیاء وحلفائهم العسكریین
anticipatory vetoعندما تتدخل القوات المسلحة لتستبقpre-empt انتقال السلطة إلى

عن اإلطاحة بحكومة تقدمیة وٕاصالحیة قائمة . متمیزاحكومة ثوریة أو رادیكالیة باعتبار ذلك 
الستباق قالب على أنه ان1985الستباق أیوب خان في باكستان في انقالبویمكن النظر إلى 
، 1991) وبصورة مماثلة في الجزائر سنة woddis,1977زب یساري (حالنجاح االنتخابي ل

اإلنقاذ اإلسالمیة , ببرنامج للتغییر االجتماعي ، وبضعف األصوات التي جبهةعندما فازت 
یة  فاز بها منافسیها األقرب في االقتراع األول من اقتراعین ، ألغت القوات المسلحة الجولة الثان

1وعینت المجلس األعلى للدولة ، وبدأت في قمع الحركة األصولیة.

.353ـ بي بي سمیث ، المرجع السابق ، ص  1
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مثال آخر . فبعد أن قامت الطغمة (المجلس العسكري الحاكم ) بوضع 1990وبورما في 
قادة المعارضة الدیمقراطیة قید االعتقال أو تحت اإلقامة الجبریة ، أجرت انتخابات برلمانیة . 

مقعد  . 485من أصل 392فازت مع ذلك بالدیمقراطیةغیر أن العصبة القومیة من أجل 
باالعتراف بحكومة جدیدة یشكلها أي حزب 1988ئج االقتراع ، رغم تعهد في ة نتاغمألغت الط

ة ، أو مجلس استعادة قانون ونظام الدولة كما كان یسمى غمیفوز في االنتخابات .وأعلنت الط
في ذلك الحین ، أن مجلس الشعب بوسعه فقط أن یقدم مسودة دستور جدید ینبغي إقراره عن 

جلس استعادة قانون ونظام الدولة أنه یحتفظ بالسلطات التشریعیة ، طریق استفتاء . كما أكد م
والتنفیذیة ، والفضائیة .

ویمكن أن یتم التشجیع على انقالب استباقي حتى من جانب حكومة مدنیة في السلطة إن 
وفي زیمبابوي أوضح االقتراع.تخسر السلطة عبر صنادیق خشیت أن تكون على وشك أن 

الجبهة الوطنیة أنه یمكن أن یرحب بالتدخل العسكري إذا خسر -حزب الحكومة زانو
.2002االنتخابات العامة في 

حذر ضباط كبار في الشرطة والقوات المسلحة الناخبین الرئاسیین من السماح 2008وفي 
األمرمرشحي المعارضة بأن أي نصر لهم لن یعترف به ، إبالغوتم روبرت موجابيبهزیمة 

ما نظرت إلیه حركة التغییر الدیمقراطي على أنه تهدید بانقالب . وكان الذي كان یساوي
مدفوعا بصفة رئیسیة بالخوف من تألفها حركة التغییر یةسلحة للعملیة االنتخاباقتحام القوات الم

. اإلنسانالدیمقراطي لن تكفل لهم الحصانة من المالحقة على أفعال إجرامیة وانتهاكات لحقوق 

، إلى تغییر reforming coupسعى القوات المسلحة في انقالب إصالحي وأخیرا ، ت
1.لمجتمع على أساس أیدیولوجي جدید االجتماعي ووضع الدولة واالنظام

. 353المرجع السابق ، ص ـــ بي بي سمیث، ـ1
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ویمكن تمییز األنواع الفرعیة الثالثة ضمن التدخل العسكري الذي یرفض النظام القائم 
منظمته السیاسیة الخاصة إلضفاء الشرعیة على السیطرة العسكریة وینشئویتحدى شرعیته ، 

:1أقصىعلى الدولة وزیادتها إلى حد 

).1955ـ 45التقلیدي (على سبیل المثال ,االرجنتین -أ ـ المصلح الرادیكالي ، الال

ب ـ المصلح غیر الرادیكالي ، الالـ التقلیدي (على سبیل المثال , مصر عبد الناصر ).  

.ج ـ المصلح الجمهوري ، الال ـ التقلیدي ( على سبیل المثال , تركیا في عهد أتاتورك )

نجد انه قد قسم إلى أربع فئات حسب بي إذیتمیز  االنقالب العسكري بالعدید من السمات 
وأخیرا الستباقيابي سمیث وهي : انقالب حكومي أو وصي ، انقالب الفیتو ، انقالب الفیتو 

انقالب أصالحي . فاالنقالب الوصي تقوم بها مجموعة سیاسیة هدفها السیطرة  على الحكومة 
هذا یعتبر انقالب سیاسي دون التغییر في القطاع االجتماعي ،وبمساعدة الجیش طبعا

واالقتصادي .

ي واقتصادي أما انقالب الفیتو فهو السیطرة العسكریة على مقالید الحكم والقیام بإصالح اجتماع
المجتمع.وكل ذلك من اجل تغییر جذري في الدولة حتى ال تكون هناك مفارقات طبقیة في 

ستباقي ویحدث ذلك في مرحلة حاسمة للدولة خاصة في االنتخابات اذ وبخصوص االنقالب اإل
حزب في االنتخابات وٕالغاء نتائجها یقوم الجیش بالسیطرة في حال نجاح أو فوز حركة أو

بالسلطات احتفاظهبعد ذلك بان االنتخابات مزورة اذ البد من مجلس جدید ویعلن ،ویصرح
الثالث للدولة .

االنقالب االستباقي هذا االنقالب األخیر یعتبر معاكس تماما لالنقالبات األخرى فتحدث 
أي تغییرإنتعلن القوات المسلحة إذمع السیطرة العسكریة بكل تأكید لألحداثفیه استباقیة 

.353ــ بي بي سمیث ،المرجع السابق ،ص 1
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مفاجئ في الدولة ال تعترف به حتى لو كانت وجود انتخابات ، ففي حال وجود كثرة المترشحین 
وفوز احد األطراف فیها فهذا خارج عن موافقة الجیش وبالتالي هو تهدید.

االنقالب اإلصالحي ، هو تغییر جذري في الدولة وذلك عن طریق تغییر الهیكل السیاسي، 
الذي یقود هذا االنقالب یكون عسكري اذ یسطر على جمیع االجتماعي واالقتصادي لكن 

مؤسسات الدولة بما فیها المؤسسة العسكریة بصفة عامة مع وضع إصالحات جدیدة مغایرة 
.حدث في موریتانیاللنظام السابق وهذا ما

السیاسیة: محددات االنقالبات المطلب الثاني

دولة حدیثة في القرن الماضي استطاعت أن تكون لنفسها اإلفریقیةمع استقالل الدول 
بالتالي خلقت لنفسها برامج سیاسیة واجتماعیة وثقافیة بررتها ما یعرف بالمشروعیة السیاسیة ، 

سببه المستعمر ، فیقصدول وكل ذلك ها الدالتي تعاقبت علیاألحداثذلك وفق ویتم
بأنها تتطابق والصور التي كونها داخل األفرادهي صفة تطلق على سلطة یعتقد بالمشروعیة 

أصلح في هـــــــــــذااألفرادمع ما یعتقد المجموعة الوطنیة ، فهي تتمیز بتطابق السلطة وتنظیمها
لمیدان . والمشروعیة تمنح للسلطات صالحیة إعطاء األوامر وفرض الطاعة ، وذلك لن یكون ا

.ة مبدئیة یؤمن بها الشعب ویتمسك بها إال إذا قامت هذه األخیرة وفقا لقاعد

وقد تكون هذه القاعدة مبنیة على عادات وتقالید فتسمى السلطة عندئذ سلطة تقلیدیة أو 
...الخ زعیم.والثقة فیه لما له من صفات كرئیس حزب أو ملك أو ،على تعلق المجتمع بشخص

مشكلة مبنیة على نصوص قانونیة وضعیة وهي سلطة زعامة، أوفتسمى السلطة حینذاك 
ومن هنا فال یعقل القول بوجود مشروعیة طالما لم ینظم ویتقبل الشعب الخ.السلطة القانونیة 
على اللیبرالیة وفي الدول الشیوعیة على فالمشروعیة في الغرب قائمة1أسلوب الحكم ،

،وأن درجة المشروعیة القتراع العامالماركسیة وعلیه یمكن الحصول على المشروعیة بعیدا عن ا

.86ص،، (د س ن) 1، الجزائر : دار بن عكنون للنشر جالسیاسیة المقارنةالقانون الدستوري والنظم ، سعید بو الشعیر ـ  1
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علیها للحكم على النظام بأنه دیمقراطي أو دیكتاتوري وأنها أیضا العامل هي التي یعتمد
األساسي في استقراره باعتبار أن عامل أو االستقرار هو من الممیزات األساسیة التي تتمیز بها 

1أنظمة الدول المتقدمة عن أنظمة الدول النامیة . 

وضعت برنامج أنهاتداركنا مشروعیة االنقالبات العسكریة في الدول العربیة نجد ماوٕاذا
مصر إلىسیاسي حتى تحاكي به الشعب في تبریر االنقالب كمصر ، تونس ،الجزائر لو نعود 

محمد األحرارمجموعة الضباط نجد انه من أسباب االنقالب العسكري األول الذي قام به
النظام القائم من قبل المجتمع هو عدم احترام 2م1952سنة **جمال عبد الناصرو*نجیب

وهـــــــــــــــي

.86ـ سعید بو الشعیر ، الرجع نفسه ، ص 1
. 66،ص2002للنشر والتوزیع ،أطلس، مصر : االنقالب على ثورة یولیو،ـ عاطف عبد الغني2
م بالسودان ألب مصري وأم مصریة سودانیة المنشأ ،التحق بالكلیة الحربیة وتخرج منها 1902یولیو8ولد في محمد نجیب:*

م ثم شارك في ثورة یولیو 1950م، وتلقى العدید من اإلصابات ثالث منها كانت خطیرة ،رقي إلى رتبة لواء سنة 1918سنة 
م  أصبح هو رئیسا للبالد 1953ٕاعالن قیام الجمهوریة م ،و 1952یولیو 23وهي انقالب عسكري على الملك فاروق في 

والوزراء في نفس الوقت ومع حدوث صراعات داخلیة مع أعضاء مجلس قیادة الثورة قاموا بعزله ووضعه تحت اإلقامة الجبریة 
س أنور السادات عام سراحه في عهد الرئیأطلقمع آسرته في فیال بالسیدة زینب بعیدا عن الحیاة السیاسیة لمدة ثالثین عاما ، 

مذكرات محمد، م توفي بعد دخوله مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة. انظر كتاب احمد یحي1984أوت 28م وفي 1971
.1984،مصر :المكتب المصري للنشر ،لمصرنجیب كنت رئیسا

ك وتابع الدراسة حتى تحصل م باإلسكندریة زاول دراسته االبتدائیة هنا1918جانفي 15**جمال عبد الناصر: ولد في سنة 
بالكتیبة الثالثة بنادق ثم ُنقل إلى أسیوط ثم التحقم 1937على شهادة الثانویة من مدرسة النهضة المصریة بالقاهرة في 

السودان ، وبعد عودته من السودان تم تعیینه مدرسا بالكلیة الحربیة ،والتحق بعدها بكلیة أركان الحرب فالتقى خاللها بالعدید 
یة وكذلك حركة ،ساهم جمال عبد الناصر في تأسیس منظمة التحریر الفلسطیناألحرارمن الضباط أسس معهم تنظیم الضباط 

عدم االنحیاز الدولیة مع نهرو وأحمد سوكارنو وتیتو، كما یحسب له العدید من اإلنجازات التاریخیة كتأمیم قناة السویس والبنوك 
م 1970سبتمبر28م وافته المنیة في 1961الخاصة واألجنبیة كذلك قیامه بوحدة إدماجیة مع سوریا إال أنها انفصلت سنة

خاصة حركات التحرر كالقضیة الجزائري ، والتمییز العنصري في واألسیویةاإلفریقیةللقضایابمساندته ،ویحسب له الكثیر 
،بقلم أنور أسرار الثورة المصریة وبواعثها الخفیة وأسبابها السیكولوجیة.لالطالع انظر جمال عبد الناصر، إفریقیاجنوب 

,1960، 311السادات ، مصر:ع



المفاهیمي للدراسةاإلطارالفصل األول                                                       

18

األول هو نظام ملكي إنم والفرق بینهما 2013سنة النقطة المشتركة مع نظام محمد مرسي
تهم على تحمل المسؤولیة وان شرعیقادرینلم یعودوا قادة وٕانهمالثاني فهو نظام جمهوري ،إما

وقد یعتبر وسیلة لمحاربة الفساد السیاسي واإلداري هذا ما أكده مشكوك فیه أمرالسیاسیة صار 
على كرسي الحكم لمدة طویلة جعل من المعارضة ***جمال عبد الناصر ،بقاء حسني مبارك

على السلطة وقعت مصر مرحلة عدم وبتنازلهالشعب خاصة مع الربیع العربي رأيتكسب 
االستقرار السیاسي مع االنقالب األخیر بقیادة السیسي برر أن الدولة مازالت تعاني ضعف في 
التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة وفشل الحكومة المدنیة في تصویب األوضاع كذلك غیاب 

1.الذي عانت منه مصر مؤخرا األمروهو األحزاب السیاسیة 

كذلك على الجزائر إذ عرفت هذه األخیرة انقالبا كان بقیادة هواري بومدین األمرهذا ینطبق و 
م على احمد بن بلة رئیس الجمهوریة ،واعتبر بن بلة آنذاك انه شخص لم یعد قادر 1965سنة 

.67المرجع السابق ، ص سعید بوالشعیر ،ـــــ 1
, في كفر المصلحة محافظة المنوفیة, و هو رابع رؤساء 1928أیار 4ولد محمد حسني السید مبارك في حسني مبارك: ***

بعد اغتیال الرئیس أنور السادات في أحد االستعراضات 1981تشرین األول 14الجمهوریة المصریة, إذ تولى منصب الرئاسة 
بعد تنحیه على إثر ,2011شباط 11مصر حتى , و استمر في منصبة كرئیس ل1981تشرین األول 6العسكریة في 

، أنهى دراسته ینایر, لیكون بذلك صاحب رابع أطول فترة حكم في الوطن العربي25مطالبات شعبیة واسعة عرفت بثورة 
بكلیة رتبة مالزم ثاني،ة الحربیة لیتخرج منها في شباط بالثانویة في مدرسة المساعي المشكورة الثانویة والتحق مباشرة بالكلی

بشهادة بكالوریوس علوم الطیران ، تابع 1950الطیران لمدة عام بعد أن رشحته الكلیة الحربیة لذلك ،فتخرج منها في آذار سنة 
لقائد 1973. شارك مبارك في حرب 1964سابقا السوفیتيدراسته العسكریة العلیا في أكادیمیة فرونز العسكریة في االتحاد 

م . بعد تولي السادات 1974ذلك الوقت وكان برتبة لواء وحصل بعدها على رتبة فریق أول طیار القوات المصریة الجویة في
م 1981تشرین األول 14م ، قام بتشكیل الحزب الوطني الجمهوري برئاسته ، تولى هو الحكم في 1975حكم مصر في عام 

إلىالسادات ، تعرض منصب حسني مبارك تیالاغبعد ترشحه من قبل مجلس الشعب وكذلك االستفتاء الشعبي الذي أقیم بعد 
متعددة ، حتى اغتیالم التي طالبت بتنحیته عن السلطة ، وكذلك محاوالت 2005عدة هزات مثل تلك المظاهرات الحاشدة في 

مبارك وزمانه من المنصة الى المیدان (الحلقة ، م . انظر محمد حسنین هیكل 2011ینایر 25كانت نهایة حكمه بعد ثورة 
.2012فیفري 9،جریدة الشروق ،)األولى
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مشروعیته على انه احد القادة العسكریین أوعلى إدارة شؤون الدولة واستند بومدین في انقالبه 
مجلس الثورة أعضاء م ،وكذلك بحكم انه 1956أوت20الثورة الذي تأسس فيي مجلسف

االنقالب واعتبره انه مجرد تصحیح . أعلن(او المنتمین لجماعة وجدة)، هواري بومدین 

ان مشروعیة النظام تقوم على المشروعیة الثوریة المنصوص علیها في مختلف المواثیق 
مصدر الشرعیة وتفسیرا لها إذن,هذه المشروعیة التي تقیم الشرعیة الدستوریة والقانونیة ، وهي 

توقیف .أوتعرضت المسیرة الثوریة لتهدید إذاتسترد مكانها في أي وقت إن. یمكن 
والمشروعیة الثوریة تتناسب مع نوع من السلطة هي السلطة الثوریة وتتمیز بكونها تاریخیة 

J,cvatin etیقول الكاتبانل ماالحركة الوطنیة للتحریر فهي مثباعتبارها نابغة من وأصیلة
J,leca تكون دیمقراطیة أو باألحرى أنه دیمقراطیة لكونها تاریخیة بالتالي إنتاریخیة قبل

یلة .أص

الثوریة بالنصوص الحزبیة والقانونیة ، ولعل أهمها المواثیق التي المشروعیةوقد تدعمت 
أصدرتها السلطة آخرها المیثاق الوطني الذي أكد هذا المبدأ وأضفى علیه الشعب الشرعیة  وعد 

بع طاأخذتهذه المشروعیة إنوالموحد بین الوطنیین والثوریین ، وكما بذلك العامل المشترك
بن بلة إنالمسار االستقاللي نجد إلىبالعودة .1الشرعیة الثوریة  في شكلها بقواعد قانونیة

عرف ارتباطه الوثیق بالمؤسسة العسكریة وحزب جبهة التحریر الوطني والسلطة في الجزائر ، 
فهذا األخیر العائد من السجن في فرنسا تمكن من نزع الشرعیة لقیادة الحكومة المؤقتة 

ظهور مجموعة من التیارات ، حیث إلىأدت للجمهوریة الجزائریة ، ومن الفوز باالنتخابات 
على صعید اإلدارة من دون شيء) على انه ال یمكن القیام بأي 1962(األزمةنت هذه بره

، وسیظل قوة الثقل اإلحداثبعین االعتبار جیش التحریر الوطني ، الذي ال یترك مسرح األخذ

.89.سعید بوالشعیر ، المرجع السابق ص 1
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نقلة نوعیة داخل النظام ، وفي تحدید مساره على الصعید الداخلي أو على الصعید أیةفي 
إعادة تنظیم الحزب إلىالسلطة ، إلى، منذ وصوله *سعى احمد بن بلةالخارجي ، وقد 

والسیطرة على فصائله ، فابعد العدید من القادة الثوریین .

ركز بن بلة سلطاته من خالل احتالله لمنصب األمانة العامة لحزب جبهة التحریر الوطني 
م ودعم كل ذلك 1964جویلیة ممارسة الصالحیات في ما یتعلق بالوالیات بتاریخإلى،إضافة 

بتشكیل نظام المیلیشیات الشعبیة لحمایة الثورة من خصومها لكن لم یكتب لهذه التجربة النجاح 
1اثر االنقالب الذي قام به بومدین . 

العسكر قد عاد للحكم في السیاسة ویراد أنتم مالحظته من مشروعیة االنقالب نجد مع ما
معة الغضب في في جفما حصلحصل في تونس ومصر، من ذلك التبریر وهذا ما

المشروعیة ویطالبون بالشرعیة فكان مبدآ، جعلت من المصریین یتخلون عن 2011فیفري25
الرئاسیة النصیب الكافي للسیسي في االنقالب على مرسي فغیاب األحزاب السیاسیة لالنتخابات

مقراطیة وعدم توفر قاعدة التحادات وحریة التعبیر واالستقرار السیاسي،وفقدان مظاهر الدی
.2العمال والنقابات المهنیة والتجاریة والفنیة 

،بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة السلطة التنفیذیة في بلدان المغرب العربي دراسة قانونیة مقارنةفدوى مرابط ،ـ 1
.42،ص2010،
ـ یاسر قطیشات ، المرجع السابق.2

بمدینة مغنیة ، واصل تعلیمه الثانوي بمدینة تلمسان وقد أدى 1916دیسمبر 25الرئیس أحمد بن بلة یوم *احمد بن بلة : ولد
زب الشعــــــــــــــــــــــــبحالحركة الوطنیة باشتراكه في إلى، فانظم 1945ماي 8إلحداثبعمق تأثر،1937الخدمة العسكریة سنة 

المنظمة ، لیصبح بعدها مسؤوال عنرئیسا لبلدیة مغنیة1947الدیمقراطیة حیث انتخب سنة الجزائري وحركة االنتصار 
بمعیة السیدین حسین  آیت أحمد  و رابح 1949الخاصة  حیث  یشارك  في  عملیة   مهاجمة مكتب برید  وهران  عام 

1952وات سجن. هرب من السجن سنة بالعاصمة و حكم علیه بعد  سنتین  بسبع سن1950ألقي علیه القبض سنة بطاط.
قبض علیه مرة . لیلتحق في القاهرة بآیت أحمد و محمد خیذر حیث یكون فیما بعد الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني

خالل عملیة القرصنة الجویة التي نفذها الطیران العسكري الفرنسي ضد الطائرة التي كانت تنقله من المغرب  1956أخرى سنة 
1962أطلق سراحه سنة تونس رفقة أربع قادة آخرین لجبهة التحریر الوطني (بوضیاف ، بطاط ، آیت أحمد ، لشرف) .نحو 

سبتمبر 15في حیث  شارك في مؤتمر طرابلس الذي تمخض عنه خالف بینه و بین الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة.
عزل من طرف مجلس الثورة. ظل معتقال إلى غایة 1965جوان 19انتخب أول رئیس للجمهوریة الجزائریة. في 1963
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محددات االنقالبات القانونیة المطلب الثالث :

شروعیة قي االنقالبات یستوجب علینا التوقف في الشرعیة القانونیة ، وتتعزز مالتطرق للإن
كان یتطابق إذاشرعیا یعتبرباالنتخابات حتى تقر بمفهوم الدیمقراطیة ، فمفهوم الشرعیة أكثر

مع الدستور والقانون المطبق في البلد الذي تم فیه ذلك العمل ، فالشرعیة مرتبطة مع القانون 
الوضعي وهي منظمة شأنها شأن القواعد القانونیة وفق هرم معین (شرعیة دستوریة ، شرعیة 

نیة .......الخ ).قانو 

الدولة اللیبرالیة حیث عارضت شعوب أوروبا إلىـحسب أغلب الفقهاء ـ أصلهایرجع و
وهو قول یتنافى اإلفرادالقوانین كوسائل لحمایة بالحریة, فظهرتالحكم المطلق مطالبة 

الحدیثة.فالسلطة الشرعیة ظهرت في اإلسالم قبل ظهور اللیبرالیة التاریخیة،والحقائق 

في النظام أما في الدول االشتراكیة فان الشرعیة أساسا تكون في خدمة المشروع المتمثل
مصدره في النصوص الموضوعة من قبل السلطة وهو االشتراكیة ،ویجد المبدأإقامتهالذي ترید 

العلیا المتمثلة في الحزب , والتي تعد المصدر المادي للشرعیة ، حیث تضفي علیها هیئات 
تحویلها من مشروع سیاسي قانوني .بخاصة البرلمان الصفة القانونیة و الدولة 

وان فهي ضروریةتخضع لفكرة أو لمبدأ الحتمیة االشتراكیة في هذه الدوللذا فان الشرعیة
ومن  خالل ما سبق یتضح لنا 1.لبنیة الفوقیة الزائلة مع الدولةكانت ال تشكل سوى جزءا من ا

األثر إلىبان المشروعیة الدستوریة والمشروعیة تحمالن مفهومین مختلفین ،الن األولى ترمز 
المقید المرتبط بالنظام الدستوري المضمون احترامه بواسطة السلطات العمومیة تحت طائلة 

. توفي 1990سبتمبر 29التحق بالجزائر  بتاریخ  ، و بعد إطالق سراحه أنشأ بفرنسا الحركة الدیمقراطیة بالجزائر.1980
،بیروت : منشورات )العفیف األخضرتر(، مذكرات احمد بن بلة. انظر كتاب روبیر میرل، 2012افریل 11في الجزائر یوم 

).نساآلداب،(د
.60ـ السعید بو الشعیر ، المرجع السابق ، ص1
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ر التفكیر وجیة ومصادبط بسلطة حیث األیدیولالعقوبات . في حین ان المشروعیة هي صفة ترت
1والمرجعیة تشكل الموضوع الذي تؤمن به الجماعة أو على األقل أغلبیتها .

استقاللها بالكامل في أخذتتونس قد أنوفي الحدیث عن الشرعیة في الدول نجد 
سیسي بتاریخ تخابات لتشكیل المجلس القومي التأانإجراء،عندما تقرر 1956مارس 20
من الحزب الحر الدستوري والمنظمات تتألفالجبهة القومیة التي نشأت، 1956مارس 25

الجبهة على اإلبقاء على الملكیة ، ولكن في شكل ملكیة دستوریة ، وبناء وأصرتالقومیة ، 
ن أإلى، اإلطارالتنظیمات في هذا على ذلك ظل المجلس القومي التأسیسي لمدة طویلة یضع

2رئاسة الجمهوریة مؤقتا الى الحبیب وٕاسنادو النظام الجمهوري قرر القادة التونسیین االتجاه نح

كان المجلس القومي التأسیسي وٕاذاالذي كان یشغل آنذاك منصب رئیس الحكومة ،*بورقیبة
التي تتمثل یبة ت في النهایة توجیهات الرئیس بورقهو الذي وضع الدستور وصاغ أحكامه كرس

ئاسي یضمن النفوذ واالستقرار للحكومة وقد طبق بورقیبة في ترك النظام البرلماني وٕاقامة نظام ر 
یسمیه "الوحدة الوطنیة "التي عن طریقها أمكن تحقیق االستقالل ، وكان یوجه البدایة ما

واضعي الدستور نحو اختیار معین ، ولذلك جاء الدستور مؤسسا لنظام حكم قوي یلتئم فیه 
قد كان بورقیبة ورفاقه حریصین على إقامة نظام في منظمة الحزب الدستوري ، فاألمةممثلو 

3.حكم قوي یتولى قیادة الشخص الذي أهلته ظروف الكفاح لیتولى هذه المسؤولیة 

.90، ص سعید بو الشعیر ، المرجع - 1
.64ـفدوى مرابط ،المرجع السابق ، ص- 2
:الهیئة المصریة للكتاب دراسات في االشتراكیة الدیمقراطیة ، القاهرة ،تجربة االشتراكیة الدیمقراطیة في تونس،هاد عودة ج-3

.23(دس ن) .ص 
بمدینة المنستیر من أسرة متوسطة. وتتوفر حیاته على 1903أوت 3ولد الزعیم الراحل الحبیب بورقیبة یوم ،*الحبیب بورقیبة 

ي عندما انخرط في الحزب الحر الدستور 1922أفریل 5رصید زاخر بالنضاالت التي بدأت مناخاتها السیاسیة تتشكل منذ 
لیبتدئ من ثّمة مسارا طویال من النضال الفكري والمیداني مّهد لمیالد الحزب الحر الدستوري التونسي الجدید وتأسیس جریدة 

تمیزت نضاالت الزعیم الراحل الحبیب بورقیبة بمنحى وطني عمیق مؤمنا بسیادة تونس وحتمیة .یومیة هي العمل التونسي
داخل تونس وخارجها على التعریف بالقضیة التونسیة ومن ابرز محطات ذلك النضال تحریرها من نیر االستعمار. لذلك عمل
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، بدأت االنطالقة األولى لطي مرحلة النظام الرئاسي المقتبس من 1970وخالل عام 
ببعض مالمح باألخذالنظام الرئاسي األمریكي ، حیث شهدت تونس تحوال دستوریا جذریا ، 

ومن هذه المالمح حق إقالة الحكومة بالمصادقة على "الئحة لوم" في ظروف النظام البرلماني ، 
في إالمحددة ، وتمكین رئیس الجمهوریة من حل المجلس النیابي ، وهي صالحیات ال توجد 

األنظمة البرلمانیة .

انت صدور القانون الدستوري غیر أن الخطوة الحاسمة في التخلي عن النظام الرئاسي ك
الدستور أصبحالذي حمل مقتضیات جدیدة أدخلت تغیرات عمیقة ، 1978افریل 8المؤرخ في 

معها على شكل وثیقة دستوریة معها على شكل وثیقة دستوریة جدیدة ، وفي هذا التعدیل ، 
الفرنسیة االقتباس من تقنیات دستور الجمهوریة إلىظهر میل المشرع الدستوري التونسي 

الخامسة . 

السلطة ،وذلك من خالل االنقالب األبیض في إلىالعابدین بن علي زینوبعد وصول 
التوتر السیاسي مع المعارضة . إلنهاء، وقام باتخاذ قرارات وٕاجراءات سیاسیة 1978نوفمبر

1وكان من أهم هذه القرارات إلغاء فكرة الرئاسة مدى الحیاة .

1-Michel Camau,Changmeent politique au Maghreb, Pris: CNRS édition,1991,p141.

الرأي العام إلىالتونسیة القضیةحیث شرح 1945تحوله الى القاهرة وفتح مكتب المغرب العربي وسفره الى نیویورك سنة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عن مواصلة النضتثنیهومنافیه لم خاض الزعیم الراحل الحبیب بورقیبة تجربة مریرة في سجون المستعمر .العالمي

رج لمزید أعاد تنظیم الحزب وأعد الشعب من جدید للكفاح قبل ان یتحول الى الخا1949ومنذ سنة .من أجل نیل االستقاللـ
فانتخب الحبیب .1956مارس 20التعریف بالقضیة التونسیة لیتوج هذا المسار النضالي الوطني الشامل بنیل االستقالل یوم 

كانت مسألة تحریر المرأة أفریل بتشكیل الحكومة التونسیة11أفریل وكّلف یوم 8بورقیبة رئیسا للمجلس القومي التأسیسي یوم 
فتحقق هذا الرهان في مرحلة أولى بصدور .استأثرت باهتمام الزعیم الحبیب بورقیبة غداة االستقاللمن أولى المسائل التي 

. لیمضي من ثمة في تركیز أسس الدولة الحدیثة 1956أوت 13مجلة األحوال الشخصیة التي برزت في صیغة قانون بتاریخ 
جویلیة 25وفي .آلخر جندي فرنسي عن تراب الوطنبعد تخلیص البالد من رواسب االستعمار وتحقیق الجالء النهائي 

الحبیب وأصبحالجمهوریة وٕاعالنالنظام الملكي إنهاءبعد مداوالت تاریخیة باإلجماعقرر المجلس القومي التأسیسي 1957
الزعیم بورقیبة نص الدستور الذي یقر سیادة الشعب في امضي1959وفي غرة جوان .بورقیبة اول رئیس للجمهوریة التونسیة
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أن بورقیبة خلق نوعا من السلطة الملكیة واحتسبها لنفسه فأراد بذلكما یمكن الحدیث عنه 
عل الحكم ملكي بالرغم من الدیمقراطیة التي سایر بها الدولة ، واختیاره كرئیس للدولة عن ج

هذا كان له رد آخر لدى أصحاب األحزاب أنال ة شرعیة ، إطریق انتخابات دیمقراطی
شرعیته وذلك من خالل إلغاء الخالفة اآللیة التي كانت السیاسیة.وصول بن على للحكم اثبت 

أصدر عددا من قرارات العفو رئیسا للجمهوریة بخلو المنصب ، كماتجعل من رئیس الوزراء 
، وصادق على اتفاقیة األمم المتحدة المناهضة للتعذیب في السیاسیینالعام عن المعتقلین 

، كما اإلنسانل جمعیات للدفاع عن حقوق هذا فضال على السماح بتشكی1م ،1988یولیو 11
إلىصدر قرار بإلغاء محكمة أمن الدولة االستثنائیة ، ومنصب الوكیل العام للجمهوریة ، نظرا 

م .صدر المیثاق 1988یولیو 19عدم دستوریتها ،وكان قد صدر قانون جدید للصحافة في 
ذي اعتبر بمثابة التزام أخالقي م ، وال1988یولیو 25الوطني الذي اقترحه الرئیس بن علي قي 

التیارات دون استثناء ، وقد نال المیثاق الوطني موافقة یحدد ضوابط الحركة السیاسیة لكافة 
حزبا وهیئة شعبیة ونقابات مختلفة ، ویحتوي مواضیع رئیسیة وهي الهویة ،والنظام السیاسي 16

،والتنمیة والعالقات الخارجیة .

المالحظ للتطورات التي جرت في تونس من خالل االنتخابات التي جرت في السنوات إن
) أو تلك التي جرت في ظل التعددیة الحزبیة 1979ـــ1974و ()1968ـــ 1964التالیة (

هرت أن أدخلت تعدیالت على الدستور ، وأظم 1994سنة وآخرها ( انتخابات لبن علي )
ن اضطرابات سیاسیة داخلیة بالرغم من أنه أقام العدید من الرئیس السابق بن علي یعاني م

مظاهر بناء الدولة الحدیثة بعد االستقالل احتواء الوالء القبلي أهمولعل من .وطنه ویضمن حقوق المواطن وسالمة الدولة
ب الذي صار یسمى وتغییر اسم الحز واإلداریةاإلعالمیةاألجهزةوالجهوي وتعزیز الروح الوطنیة وتحدیث التعلیم وتونسة 

، القاهرة: الدار الثقافیة الحبیب بورقیبة سیرة زعیمانظر كتاب الطاهر بلخوجة، .الحزب االشتراكي الدستوري
.11،ص1999للنشر،

1 - Michel Camau, op-cit,p 141.
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بها لم تكن كافیة واعتبر وصوله للحكم أتىالتعدیالت وٕاصالحات سیاسیة إال أن الشرعیة التي 
دون شرعیة .

م بصدور الدستور , وهذا ما 1976فظهرت في سنة في الجزائرالشرعیة الدستوریةإما
الجزائر انتقلت من إنإطارات النقابة بقوله أمام*نالحظه في خطاب الرئیس هواري بومدین

الشرعیة الدستوریة ، هذه الشرعیة الدستوریة  تستمد معناها من النظام الذي إلىشروعیةمال
الى 18.مواد من افیةصناعیة والزراعیة والثق، وهي خاضعة للحتمیات الثالث ( الإقامتهتبغي 

من الدستور )21
وهي خاضعة أیضا للمیثاق الوطني المصدر األیدیولوجي السیاسي المعتمد لمؤسسات 

ألحكامتأویلأليالحزب الواحد والدولة على جمیع المستویات وكونه كذلك المرجع األساسي 
وقوانین األمةلسیاسة االسميق هو المصدر الصادر بنشر المیثااألمرالدستور أو بعبارة 

1الدولة.

حدث لیس انقالب وذلك عندما أعلن هو ماأنفي مصر لم یختلف الوضع اعتبر السیسي 
م بحضور أرفع 2013یولیو 3القائد األعلى للقوات المسلحة ووزیر الدفاع ، مساء یوم 

شخصیتین  دینیتین في البالد شیخ األزهر وبطریرك الكنیسة القبطیة ، وعدد من كبار الجیش ، 
التمرد ارید بالمشهد أن والدكتور محمد البرادعي عن جبهة اإلنقاذ ، واثنین من نشطي حركة

عسكري.انقالبمدني وتأكید أن ما یحدث لیس التفافیكون 
كما قام ما حاول السیسي أثباته أن مرسي رفض التنازل عن السلطة مثلما فعل مبارك .

م الذي اقره مرسي وكذا حل مجلس الشورى المنتخب، الذي كان الهیئة 2012بتعلیق دستور 
م تشكلت 2013ات السیسي تضمنت تعدیل الدستور بعد إجراء انتخابالتشریعیة في البالد،خطة

متكونة من عشرة خبراء ، لوضع التعدیالت ، على أن یكون نة من الرئیس ،فیما بعد لجنة معی
الدینیة وٕاقرار الصیغة للجنة أخرى من خمسین ممثال للقوى السیاسیة والمدنیة والنقابیة والهیئات 

.90بوالشعیر ،المرجع السابق ، صـ سعبد1
م ، ولد في 1978دیسمبر 27م، الى 151965،رئیس الجزائر من*هواري بومدین:هو رئیس الجزائر اسمه محمد بوخروبة 

ـــــــالیوم(وتحمل المدرسةفي مدینة قالمة1938سن السادسة دخل مدرسة ألمابیر سنة وعندما بلغم1932اوت 23قالمة في 
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ل وطرحه لالستفتاء .انتهت اللجنة من التعدیالت واتضحت الوجهة النهائیة للدستور المعد
1الدستوریة للنظام الجدید كإلغاء مواد الدستور ذات المحتوى اإلسالمي . 

،  مصر تشریح انقالب عسكري عربي في القرن الحادي والعشرینـ 1
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2013/09/20139192611595401.htm سبتمبر 1، في

. 10:30سا ،2013

الزم الكّتاب. ختم القرآن الكریم وأصبح یدّرس أبناء اسم مدرسة محمد عبده)، یدرس في المدرسة الفرنسیة وفي نفس الوقتـــــــ 
تعلم .د الشیخ الطیب ابن لحنشنحیث درس عالعربیة. توجه إلى المدرسة الكتانیة في مدینة قسنطینةواللغة قریته القرأن الكریم

الجزائریین بومدین. رفض هواري بومدین خدمة العلم في مدارسها ثّم التحق بمدارس قسنطینة معقل جمعیة العلماء المسلمین
بالثكنات الفرنسیة لدى بلوغهم االلتحاقولذلك كانت تفرض علیهم الفرنسیة تعتبر الجزائریین فرنسیینالفرنسي (كانت السلطات

والتحق في تلك الحقبة بجامع الزیتونة الذي كان یقصده العدید من الطلبة1949السن الثامنة عشر) وفّر إلى تونس سنة 
هناك وتفوق في حیث درس األزهر الشریفحیث التحق ب جامع 1950الجزائریین، ومن تونس انتقل إلى القاهرة سنة 

.دراسته
التحریر الوطني في انضم إلى جیش1954نوفمبر –تشرین الثاني 01مع اندالع الثورة الجزائریة في ،اندالع الثورة الجزائریة

:المنطقة الغربیة وتطورت حیاته العسكریة كالتالي
أشرف على تدریب وتشكیل خالیا عسكریة، وقد تلقى في مصر التدریب حیت اختیر هو وعددا من رفاقه لمهمة حمل -1956
.األسلحة
اسمه األصلي بوخروبة محمد إبراهیم كما تولى العسكري "هواري بومدین" تاركاباسمهصبح منذ هذه السنة مشهورا ا 1955

.مسؤولیة الوالیة الخامسة
.ئد األركان الغربیةقاأصبح1958

.شرف على تنظیم جبهة التحریر الوطني عسكریا لیصبح قائد األركانأ1960
.للدفاع في حكومة االستقاللوزیرا 1962
.نائب رئیس المجلس الثوري1963

. فتمیزت فترة حكمه 1978غایة دیسمبر إلى1965یونیو/جوان 19تولى بومدین الحكم في الجزائر بعد انقالب عسكري من 
صناعیة الزراعي كما قام بتأمیم المحروقات الجزائریة (البترول). وأقام أیضا قواعدفي جمیع المجاالت خاصة منهباالزدهار

أصیب هواري بومدین صاحب شعار "بناء وفاتهإلى كبرى مازالت تعمل إلى حد الساعة. وكان في أول األمر رئیسا لمجلس
المثانة،غیر أن ، وفي بدایة األمر ظن األطباء أّنه مصاب بسرطانعالجه تزول بزوال الرجال" بمرض استعصىدولة ال

هواري بومدین أصیب بمرض "والدن ستروم" وكان هذا التحالیل الطبیة فنّدت هذا اإلدّعاء وذهب طبیب سویدي إلى القول أن
وقد مصابا بهذا الداءالجزائر خصیصا لمعالجة بومدین، وتأكّد أّن بومدین لیسالمرض وجاء إلى الطبیب هو نفسه مكتشف

انظر كتاب عمامرة سعد .على الساعة الثالثة وثالثون دقیقة فجرا1978دیسمبر 27مات هواري بومدین في صباح األربعاء 
.18،24،ص ص 1997نشر، ،قصر الكتاب البلیدة لل1978ـــــ 1932هواري بومدین الرئیس القائد، بن البشیر
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االطار المفاهیمي للمؤسسة العسكریةلمبحث الثاني:ا

من ولذلك البدمن العسكریین كما تم ذكره سابقااالنقالب العسكري تقوم به مجموعة إن
شاملة.واضح للمؤسسة حتى یتم وضع دراسة إطاروضع

وهي العسكریة.كافي للمؤسسةبالتالي تم صیاغة مطالب تخدم هذا المبحث لتقدیم شرح 
ثالثة مطالب :

مفهوم المؤسسة العسكریة .-1
تطور المؤسسة العسكریة .-2
مهام المؤسسة العسكریة .-3

مفهوم المؤسسة العسكریة المطلب األول :

المؤسسة العسكریة لیست من قبیل المؤسسات السیاسیة ،ذلك بأن وظیفتها إنسبق مما
مؤسسة إداریة تتولى إدارة عملیات الحرب ، ویقوم إذاعن أرض الوطن ،إنهاتنحصر في الذود

علیها فنیون لیس من شأنهم اتخاذ القرار السیاسي ،وبالتالي یتعین أن تكون المؤسسة العسكریة 
النظام السیاسي ، ویمثل وضعها على هذا النحو مصال واقیا من ظاهرة الحكومات بمنأى عن 

العسكریة ،التي البد وأن تكون دیكتاتوریا بحكم ما تملكه من قوة مسلحة قاهرة تستند إلیها في 
1استبدادها.

إنه مؤسسة لألمة السلطة،بإمرةأو هي مؤسسة من مؤسسات الدولة ولیس جهاز أو أداة 
القضاء أو رئاسة الدولة األخرى،شأنه في ذلك شأن مؤسسات السیادة الحاكمة،ولیس للنخبة 

ومعنى ذلك أن البرلماني.في النظام الجمهوري الدیمقراطي وفي النظام الملكي الدستوري أو 

مصر :دار الجامعیة ،التخلف السیاسي وغایات التنمیة السیاسیة رؤیة جدیدة للواقع السیاسي في العالم الثالث،ـ أحمد وهبان1
.81، ص2000للنشر ، اإلسكندریة ،
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لطة مؤسسة الجیش نصاب مستقل في الكیان السیاسي ، ومحاید في عالقات السیاسة والس
متى إالداخل المجتمع . وال یمكن أن یدرك هذا الوضع االعتباري للجیش في الدولة الحدیثة 

1المفهومین.أمكن إدراك الفارق بین الدولة والسلطة ووعي التمایز النظري بین 

كان التعریف ذائع الصیت للدولة في الفهم الغربي یعدها المؤسسة الشرعیة الوحیدة إذا
الضبطم القوة ،فإن الدولة تمارس هذا الدور عبر عدد من مؤسسات المخولة باستخدا

قوة السالح واستناد احتكار لها من االجتماعي ، وعلى رأسها المؤسسة العسكریة : لما یتوافر
حتىاالعتبار النظم الغربیة لهذا الدور وتأثره العمیق في واقع الدولة في الغرب ، كحاله فرنسا

القات (المدنیة تلك النظم بصیاغة حدود العاهتمتلمثال ، فقدم على سیبل ا1958عام 
ترتب علیه من التوافق النظري والعلمي على ضرورة إخضاع القیادة العسكریة والعسكریة ) وما ی
2للقیادة السیاسیة.

أدوات القوة واإلكراه في احتكرواارتبطت المؤسسة العسكریة بالعسكریین ، ذلك أنهم 
المجتمع فإنهم یستطیعون فرض إدارتهم على المدنیین ،ویمكنهم عند تولي السلطة من خالل ما 

إستقرار السیاسي لفترات طویلة .وكذلك فإن ما یمثله یحظون به من قوة مكانة أن یحققوا الال
یوفر للعسكریین إمكانیة العسكریون من عناصر للقوة والمهارة واإلدارة الفعالة والحاسمة ، 

المبادرة بإنجاز ومتابعة مشروعاتهم التنمویة ، ولذلك یتوقع یحقق العسكریین إنجازات وأهداف 
3تحدیثیة أكثر تمیزا مقارنة بالمدنیین .

، 2002، بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة للنشر ، الجیش والسلطة في الوطن العربي، أحمد ولد داداه وآخرون 1
.16ص

، 13، مجلة القراءات اإلفریقیة ،ع مستقبل الدولة اإلفریقیة بین السطوة العسكریة وجدوى الدیمقراطیة،ـ علي أبو فرحة 2
.43،ص2012سبتمبر 

،جامعة القاهرة للنشر 2ـ ، مصر :طوٕادارة الصراعالتطور السیاسي والتحول الدیمقراطي ـ الحراك السیاسي ـ رشاد القصبي ،3
.210، ص2003،
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صاحبة القرار في الدولة ، والسیاسیینالمؤسسة العسكریة في نظر الكثیر من القیادیین إن
حتى من أحزاب سیاسیة أوكان لها مساندین في السلطة إذاا خاصة فإذا زاد شأنها عظمة قوته

ذلك من الحرب الباردة إلى استقالة العدید من الدول كإفریقیا مثال .ویندرج 

تطور المؤسسة العسكریة المطلب الثاني :

السوفیتيوالفكر اللیبرالیةتقسیمه في األنظمة ما یمكن إدراجه في تطور المؤسسة العسكریة 
منهج معین .یتخذ، فكالهما 

ـــــــــ العسكریون من وجهة نظر لیبرالیة : إن أغلب دراسات حول العسكریین نجدها تنبع 1
االجتماعیة فقد كانت بدایتها من مبدأ من المجتمعات النامیة ومن بینها المجتمعات العربیة 

لألمریكان ،حیث دعمت أمریكا م والذي ینادي بوجوب أن تكون1823سنة Monroeمونرو 
وكذا المراكز البحثیة للعلوم بیوت الخبرة األمریكیة صناعات األسلحة والمعدات العسكریة

تماعیة لتعزیز دور العسكریین في أمریكا الالتینیة لشغلهم الفراغ السیاسي الذي خلفه رحیل االج
نیة .المستعمر اإلسباني وٕاظهارهم بمظهر البدیل للمبادرات التنظیمیة المد

وبالرغم من ظهور نظریات كنظریة االجتماع العسكري والتي تحتوي على 

ـــــــــــــــ العمل العسكري كمهنة .

ـــــــــــــــ التنظیم العسكري كبناء اجتماعي مستقل .

العسكري.ــــــــــــ النظام 

1دراسة الحرب والقیادة الحربیة .ــــ العالقات المدنیة العسكریة وــــــــ

ـ التحلیل سوسیولوجي شامل لنسق السلطة العسكریة ، القاهرة : دار المعارف علم إجتماع العسكري، هیم خضر راـ احمد اب1
.81ص¸1980للنشر , 
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ما طابعها الممیز ، أن المؤسسة العسكریة كان لها دائبالرغم من وجود هذه النظریات إال
كما سلف ذكره االستقاللنتیجته هو أدلة كثیرة لسیطرة العسكریین في الدول النامیة دوذلك لوجو 

التي تدعمت بموقف المؤسسة العسكریة منها :

إال أن الجیش المحلي،أن التنظیمات المدنیة تقع في سیاق تنظیمات المجتمع نجدـــــ أوال 
حیث إن المؤسسة العسكریة العالمي،على خالف ذلك فهو مجبر أن یكون في مستوى السیاق 

القومي.تقوم أصال للعمل الخارجي وتنظیم نفسها للعمل 

، أي یجـب أن یكـون دائمـا فـي حالـة ثانیا ــــ الجیش عبارة عن آلة في أعلـى مسـتوى التفاعـل 
المشـاكل الیومیـة المعتـادة كـي یعــــــــــــــــــــــــــــــــیشتفاعل ، وهذا یجعله مؤسسـة مسـتثناة مـن مقتضـیات 

یعیدا عن محاربة الحیاة المدنیة الحدیثة عادة ما تكون عرضـة لإلجبـار لهـذه المؤسسـة العسـكریة 
الــوظیفي قــادرة علــى التركیــز علــى التحــدیث وبصــورة أكثــر بنائهــا ن تكــون مــن خــاللأإذ یجــب 

.تأثیرا دون مراعاة الواقع المعاش

على أساس العمل والكفاءة مما فالجیش یعد أحدث وكیل قانوني للدولة في المجتمع المتغیر
یتیح له فرصة التركیز أكثر على المستوى العالمي في أعلى مستویاته. فالجیش تحت حراسة 

في هذه المجتمعات المتغیرة، بل یجعل هذه ضباط التحدیث ال یحمل فقط لواء االستقرار 
في العمل مع الغرب .المجتمعات تتعاون فیما بینها

بق سرا أن نقول إن الغرب بقیادة الوالیات المتحدة صار یدعم وفي ظل الدراسات لم ی
" قوة فوق قوتها ونفوذا التدخل العسكري في النظم السیاسیة للبالد العربیة من خالل منحها 

1".واجهة القیادات السیاسیة المدنیةإضافیا واستقاللیا سیاسیا وكثیرا ما یدفعها إلى التدخل لم

للحمایة الدولیة لتسیر الدولة وجعلت من الجیش المصدر الرسميإذ*هذا ما تؤكده العدید من الدول كالجزائر ، المغرب ، 
سواء الخارجیة أو الداخلیة .

، 1981، نوفمبر 66، القاهرة : مجلة السیاسة الدولیة ، ع القواعد والتسهیالت األمریكیة في الشرق األوسطجمال زهران ،ـ1
. 101ص
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ویمكن إرجاعها إلى أربعة نشأة مختلفة بیة الحدیثة قد نشأتة الجیوش العر نجد أن نشأ
أنواع : 

النوع األول : الجیش الموروث في الیمن ، فبالرغم استقالل هذه الدول العربیة بصورة 
البریطاني القوي.االستعماريرسمیة ومنذ زمن مبكر إال أنها كانت خاضعة للتأثیر 

في العراق وسوریا ومصر حیث االستعماریةالنوع الثاني : الجیوش الموروثة عن السلطات 
السلطات االستعماریة بصورة واضحة في بنائها على األقلیات العرقیة واللغویة اعتمدت

وعناصر أمیة لمواجهة الثورات الوطنیة .

التحرر القومي كما المسلح في سبیلالعملالجیوش التي ظهرت من خاللالثالث:النوع 
1الجزائر.في 

النوع الرابع : الجیوش التي نشأت بعد تحقیق االستقالل السیاسي كما في باقي البالد 
العربیة .

أما من حیث التنافر الذهني للمؤسسة العسكریة في البالد العربیة فنجد انه في مراحل 
وقیادتها وحیث تم تطهیر اإفریقیوأوضاع معینة قد تمت الحركة السیاسیة بواسطة جزء من 

وفصل األجزاء األخرى منها ، نظرا لظهور التناقضات الفكریة التي كانت تعبر في الغالب عن 
2تناقضات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة . 

بعد التعرف على الجیش من وجهة الماركسیة:السوفیتیةـــــــ العسكریون من وجهة نظر 2
تقود في مجمله أن العسكریین قوة ثوریة تقدمیة السوفیتیةنظر لیبرالیة ظهرت النظریة الماركسیة 

لى االشتراكیة كطریق مغایر عن الرأسمالیة وقد تم وضع خصائص وهي :الدول النامیة إ

. 15ـ 1، ص 2013، الجزائر : دار هومة ، ) تر الحاج مسعود (، مذكرات وراء القبور،ـ عفرون محرز 1
، 2002، بیروت : دار الرواد للنشر ، ، التنمیة السیاسیة في البالد العربیة والخیار الجماهیريـ عامر رمضان أبو ضاویة 2

.123ص
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فئات المتوسطة االجتماعیة إلى الأصولهمالخاصیة األولى:  فصائل الضباط تمتد 
1.والصغیرة 

الجیش وبالدرجة األولى فصائل الضباط والضباط الذین یبرزون في الثانیة:الخاصیة 
أو كهیئة مستقلة ال تتطابق مصالحها دائما أو بطریقة اجتماعیة،المجتمعات األقل نموا كقوة 

الجیش.غیر مباشرة مع مصالح غالبیة أفراد 

هو الدور الكبیر الذي لعبه ستالین نفسه ویظهر ذلك السوفیتیةمن النظریة إدراجهما یمكن 
بمثابة القوة الثوریة الجیشفي الحرب العالمیة الثانیة من خالل عالقته مع هتلر ، حیث جعل 

ولهذا نجد المؤسسة العسكریة في البالد التقدمیة ،وكل ذلك هدفه جذب الدول للنظام الشیوعي 
استقاللها ، حیث لم تكن وقتئذ تملك جیوشا بالمعنى المتعارف العربیة كان ضروریا في بدایة

كان األمر یقتصر على بعض وحدات البولیس التي تتولى حمایة األمن الداخلي وٕانماعلیه ، 
صار لكل دولة حیز إقلیمي . االستقاللللدولة المستقلة .فبمجرد 

ي رمز للسیادة اإلقلیمیة المؤسسة العسكریة لدى القادة العرب هأننوضحه أنما یمكن 
واالستقالل الوطني ، ومن هنا اختلفت أوضاع البناء للقوات المسلحة في كل دولة عربیة عنها 
في األخرى تبعا لمیراث الفترة االستعماریة من حیث تكوین النواة األولى لهذه المؤسسة ومن 

ریة السابقة .فإلى جانب ارتباطهم بالدولة االستعماحیث والء قادة االستقالل السیاسي ونوع 
المجندین من قبل اإلدارة االستعماریة جنودا وضباطا ، الذین سبق أن مارسوا هذه المهمة فقد 
أوكلت القیادات السیاسیة العربیة مهمة بناء المؤسسة العسكریة إلى ضباط وخبراء كانوا قد تلقوا 

مثل كلیة أوروبا وأمریكا (تعلیمهم وتدریبهم في المدارس والكلیات العسكریة المتخصصة في

بعصابات وصلت الى هذا المستوى أشارت أغلب الدراسات إلى أن أصل معظم العسكریین من الطبقة الكادحة أو مرتبطین ـ 1
عن طریق العالقات بالطبقات والمهن اأخرى بالتالي نمت من خالل الدور الذي یلعبه الجیش، كذلك في تنشیط الفالحین نحو 

.206الحیلة العسكریة والسیاسیة ، انظر رشاد القصبي ، المرجع السابق ، ص
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وست بوینت العسكریة ، وكلیة سانت هرست العسكریة البریطانیة وبعض المدارس والكلیات 
1األخرى في أوروبا الغربیة والشرقیة ).

مهام المؤسسة العسكریة المطلب الثالث :

ما تملكه المؤسسة العسكریة هي روح االحتراف العسكري ویقصد به :

العسكریة .القوات المسلحة أن تحول كل جهودها وطاقتها لممارسة وظیفتهاأــــ أن على

ب ــــــ أن القوات المسلحة ما هي إال خادم للبالد ولیس سیدا لها .

ج ــــ أن الوظیفة العسكریة یجب أن تحدد دستوریا في تحقیق األمن الداخلي والدفاع عن 
2الخارجي.البالد ضد الغزو 

دورا كبیرا في كثیر من البلدان اآلسیویة وأمریكا الالتینیة فالدول التي فالجیش یلعب 
استقالت عانت من مشكل عدم االستقرار وتضخم المشاكل ، ومؤسساتها السیاسیة كانت ال تزال 
في طور التكوین ، وهكذا یصبح الجیش هو القوة المسیطرة باعتبارها قوة منظمة حدیثة أدخلت 

تمر بمرحلة انتقالیة .في مجتمعات غیر منظمة

المجتمعات:الجیش في وهناك ثالث احتماالت لدور 

ــــــ جیش ثورة یحمل إرادة التغییر الجذري .

ـــــ جیش إصالحي یأخذ على عاتقه القیام بإصالحات عامة , وال تمس األبنیة االجتماعیة 
بالتغییر .واالقتصادیة

3ة على األوضاع القائمة دون تغییر .ــــــ جیش محافظ یأخذ على عاتقه المحافظ

.126و ضاویة ، المرجع السابق ، صـ عامر رمضان أب1
.81ـ احمد وھبان ، المرجع السابق ، ص2
.
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نجد أن من أسباب تدخل الجیش یلعبهالروح الوطنیة للعسكر وكذلك الدور الذي إثباتبعد 
الحكم المدني ، بعجزه عن إدارة شؤون البالد  إلىفي السلطة هي الفساد وسوء اإلدارة الموجهة 

وبعض العناصر أحست بأنها أصبحت مقیدة ومعرقلة عن القیام بدور إیجابي وفعال، نتیجته 
وساد االعتقاد بان السیطرة العسكریة تصرفات المدنیین ونزاعاتهم ، وصراعاتهم على السلطة 

كل .الفعالة ، تستطیع أن تجد حال أسرع للصراعات والمشا

البیروقراطیة الحزبیة عملت على حجب الشباب الطموح عن بلوغ مراكز في الحكومة إن
السلطة إلىالمدنیة ، مما جعل الجیش هو السبیل الوحید أمام هذا الشاب الطموح للوصول 

والمراكز العالیة وتحقیق المكاسب االقتصادیة واالجتماعیة الشخصیة منها والوطنیة ، مما یؤدي 
خاصة في والعمال .فالزعامة العسكریة تبرزوین نخبة جدیدة تأتي من الفالحین والشبابتكإلى

وقت األزمات .

نوعین إلىالحكم وذلك قد تعود هي إال أداة قد تصل إلى صحیح أن المؤسسة العسكریة ما
ثالث إلىفي البالد العربیة ویمكن تقسیمها والجیشمن خالل العالقة الموجودة بین السلطة 

وهي:

الجیش هو جیش للسلطة ال جیشا للدولة فحسب أنندرس من خاللها جیش السلطة: ـــــ 1
ولدیه ثالث میزات األولى ، صورة مؤسسة برسم االستخدام العادي من قبل السلطة والنخبة 

قابل لالستعمال لتحقیق الحاكمة فهو لیس مجرد أكثر من أداة في ید النظام السیاسي وهو
،مثل قمع المجتمع وقوى المعارضة عند االقتضاء والحفاظ على دیمومة سیطرة النخبة هدفین 

1الحاكمة.

.199، ص1998، الجزائر :المطبوعات الجامعیة للنشر ، الجماعات الضاغطةـ فاروق حمیدشي ، ــ 1
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الحاكم،أما الثانیة صورة مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص المملوكة للفریق السیاسي 
1واألمة.ولیس ملكیة عامة للدولة 

مواجهة فرقاء ففي الثالثة تبدو صورة الجیش صورة فریق سیاسي في المجتمع ،وفي 
آخرین فبتدهور نصابه من جیش للدولة إلى جیش السلطة ، تتدهور عالقته بالمجتمع سیاسیین

جیش نخبة سیاسیة إلى، 2جیش لطبقة سیاسیة إلىالوطني لیتحول من جیش للشعب أو األمة 
جیش فرد، وفي موازاة ذلك ، یتدحرج الوالء من والء للنخبة إلىحاكمة ، ثم من جیش نخبة 

والء لفریق أضیق فیها ، وهكذا دوالیك. فإلىالحاكمة ،

كیف رأیناإن: العالقة هنا هي التي یصبح فیها الجیش سلطة ،بعد سلطة الجیشــــ 2
سنرى أن سیطرة السلطة على جمیع المؤسسات بما فیها المؤسسة العسكریة سیختلف الوضع ،

إلىالجیش سیشق طریقه نحو السیطرة على الدولة وما ینتجه من سیطرة المؤسسة العسكریة 
االنقالب العسكري بالتالي یقع في التغییر .

:األخیرة مختلفة قلیال ، ألن طرفیها هما الجیش والمجتمع المنفلت من الجیش األهليـــ 3
تیة خاصة : مجتمع العصبیات األهلیة أو عقال الدولة ، أي مجتمع المنطوي على سلطة ذا

التي یطرأ على مؤسسة الجیش في المجتمعات العربیة أن.بالتالي ما یمكن العصبيالمجتمع 
3.العصبيتعاني نقصا حادا في االندماج االجتماعي 

المؤسسة العسكریة أو الجیش بصفة خاصة تكتمل مهامه في أنندركه أنما یمكن 
كمصر،بغض النظر عن التاریخ الماضي للدولة الدولة،السیطرة التامة على جمیع هیاكل 

وموریتانیا.الجزائر تونس،
.21-20آخرون ،المرجع السابق ، صـ احمد ولد اباه و 1

ـ2 NIKOLAY MARINOV AND HEIN GOEMANS, Coups and Democracy, London: Cambridge
University Press, 2013, p5.
3 op-cit , p06.
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أنهاال إلى أخرى إأخرى أو من قارةإلىاالنقالب العسكري یختلف من دولة أنصحیح
ة التامة على وسائل اإلعالم والمراكز الحساسة في الدولة ، ر كالسیطكلها تنتهج نفس األسلوب

سلطة غیر االنقالبذلك یبقى دستور حتى یضفي علیها شرعیة لحكمه،رغم إدراجوبعدها یتم 
رعیة ألنها لم تأتي بطریقة دیمقراطیة شرعیة عن طریق االنتخابات وهو ما حدث في مصر ش

كل منقلب برر ما حدث باألوضاع إنال ،إ1967تانیا ، وموری1965، والجزائر 1952سنة 
.ة التي تمر بها الدول

یعد ذلك لمأنانتخابات إال واضحة بالرغم من وجودإفریقیافسطوة المؤسسة العسكریة في 
غامض ، فدول كإفریقیا ما زالت تعاني من ویالت المؤسسة العسكریة فما حدث مؤخرا في غانا 

االتحاد اإلفریقي ترفض شرعیتها مع مناداة من هیئة أمم المتحدة .وموریتانیا جعل منظمة 

لى القول بأن حدوث االنقالبات العسكریة داخل الدول ومهما یكن األمر فإننا لسنا بحاجة إ
قالب عسكري ذوي توجهات أن قادة كل انالسیاسیة، السیمامن شأنه أن یطیح باستقرار نظمها 

المخلوع.النظام ألیدیولوجیةأیدیولوجیة النظام المغایر 

انقالبات بین المتعاقبة،هي القارة الوحیدة التي عرفت خالل السنوات إفریقیا بالتالي نجد أن 
هو إال حصیلة معینة لبعض والمنحنى المدرج ماانقالب،80ناجح وفاشل بلغ حوالي 

انقالبات.
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الكثیر من ما طرحالعسكري صار ظاهرة تحدث في دول العالم الثالث ، وهواالنقالبإن 
نقالب الفیتو ، انقالب انقالب حكومي أو وصي ، االعالم ، فاالنقالب أنواع :الدراسات في

حسب بي بي سمیث فهي تدخل ضمن إطار التغییر السیاسي للدولة .ستباقيالفیتو اإل

في عالم السیاسة بالرغم من االنقالبیینلكن إضفاء نوع من الدیمقراطیة على السلطة أدخل 
قلة الخبرة أو الحنكة السیاسیة ، التي صارت جزء من حیاتهم بالتالي لدخول الصراع الداخلي 

الشعب حتى یأخذ مشروعیة أو حصانة رب منحاولة التقالبد من دراسة األجواء جیدا وم
دبلوماسیة من الشعب .

.تقوم بھ مجموعة  من العسكریین : االنقالب العسكري -

,المؤسسة العسكریة ھي التي تدعم العسكریین -

یحدث انقالب عسكري عند سیطرة المؤسسة العسكریةعلى -
.  جمیع مقالید السلطة عن طریق احد العسكریین 

في ظاھرة االنقالبات العسكریةمخطط یوضح أھم نقاط 
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یعتبر مجرد تغییر وٕاصالح ما االنقالبفالمشروعیة تكتسب من طرف العامة ، ففي حالة 
لم یقدم علیه الرئیس السابق بالتالي كان هو المنقذ ومع بروز المؤسسة العسكریة صار الحكم 

عسكري واضح مع تحریك خارجي بسیط.
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موریتانیا ، هده الدولة التي دارت من حولها الكثیر من الدراسات ، بدایة من موقعها 
االستراتیجي الذي كان مستهدف من قبل االستعمار وكذلك ماحملت البالد من ثروات ، دون 
ان ننسى طبیعة النظام السیاسي الذي كان له األثر الكبیر، بدایة من محاربة االستعمار الى 

إذن هي مثل بقیة الدول خاضت صراع كبیر ضد االستعمار الفرنسي.االستقالل 

صحیح انها تحررت في القرن الماضي، اال انها عرفت زعزعة في عدم االستقرار السیاسي 
نتیجته هي االنقالبات المتواصلة فیها نظرا لحكم المؤسسة العسكریة وسیطرتها لذلك كانت لنا 

ا .الدراسة في هذا الفصل على موریتانی

ففي الفصل الثاني تم فیه تحدید عوامل االنقالبات العسكریة في موریتانیا، ومحاولة تقدیم 
معطیات عامة حول موریتانیا، وكذلك وضع تفسیر وتحلیل أسباب االنقالبات بمختلف 

مطالب.بالتالي احتوى الفصل على مبحثین وكل منهما على ثالثة أوضاعها،
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یات عامة حول موریتانیامعطالمبحث األول:

جعلها تمتلك ممیزات كبیرة على غرار الدول االفریقیة ان الموقع االستراتیجي لموریتانیا 
األخرى ، وهو ما جعل فرنسا تلحقها بمستعماراتها ، وبالتالي كان البد من تقدیم دراسة شاملة 

للموضوع.

بحث ، حیث قدم للمبحث وللدراسة معمقة للموضوع كان البد من وضع مطالب شارحة للم
ثالثة مطالب .

.لموریتانیاـــــــ الموقع الجیوالسیاسي1

ــــــ النظام السیاسي لموریتانیا.2

ــــــ التركیبة السوسیولوجیة لموریتانیا.3

الموقع الجیو السیاسي المطلب األول :

شماال ودرجتي ° 26، ° 16تقع موریتانیا في شمال غرب افریقیا ، بین درجتي عرض  
غربا . تحدها السنغال جنوبا، والجزائر ومالي شرقا ، المحیط األطلسي شماال ومن 17،5طول 

الشمال الغربي الصحراء الغربیة ، وتغطي الصحراء أراضي البالد ویشكل نهر السنغال الفاصل 
1الطبیعي للحدود بین البلدین .

كلم مع 463كلم كل منها مع 5074الكلیة : ، حدودها 2كلم1،303،700تبلغ مساحتها 
كلم مع الصحراء الغربیة 1561كلم مع السنغال ، و813كلم مع مالي ، و2237الجزائر، 

م ) بالنسبة ألهم915كلم ، واعلى قمة بها كدیة إدجیل ( 754طول الشریط الساحلي 2.

. 286، ص 2011، عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر  ، جغرافیة الوطن العربيـ نبیل موسى الجبالي ، 1
.287، ص2008، األردن : دار دجلة للنشر ، موسوعة الوطن العربيـ محمد موسى محمود ، 2
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دائم مع نسیم متواصل على األنهار نهر السنیغال، اما المناخ صحراوي ، حار وجاف بشكل 
1السواحل ، شدید البرودة وشتاء مع أمطار موسمیة .

الطبوغرافیا: سطحها عبارة عن صحاري شاسعة یتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بین 
متر في الشرق وتتوسط الرمال أراضي موریتانیا 400-200متر في الغرب و200الصفر 

2باتساع كبیر .

: أهم المناطق الجغرافیة

: وتمتد على ضفة نهر السنغال ، وتعتبر أراضي هذه المنطقة منطقة وادي السنغال–أ 
مم في 500من أخصب أراضي موریتانیا .تسقط األمطار بشكل غیر منتظم وتصل إلى معدل 

3السنة تقریبا .

وتقع هذه المنطقة في الجنوب الشرقي من موریتانیا ، المنطقة الجنوبیة الشرقیة :- ب
ن حدود مالي شرقا وجنوبا وكراكورو غربا ، ویتراوح معدل هطول األمطار فیها ما بین بی

مم في السنة .300-600

وتقع مابین نعمة وكیفما في الجنوب , وودان عطار في الشمال منطقة التمور :–ج 
وتتمیز هذه المنطقة بإنتاج التمور .

: وتتضمن المناطق التي تسیطر علیها القبائل الرحل , والتي منطقة تربیة المواشي-د
تربى قطعان الجمال في الشمال ، واألبقار والخراف والماعز في الجنوب .

. 287ــ محمد موسى محمود، المرجع السابق ، ص 1
.283، المرجع السابق ، صـــ نبیل موسى الجبالي2
.287المرجع السابق ، ص محمد موسى محمود ، -3
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: وتقع هذه المنطقة في شمال البالد , وتشمل مناجم الحدید منطقة الثروة المعدنیة - ه
حتیاطي كبیر لم یستغل بعد في الخام في زویرات ومناجم النحاس في اكجوج , كما یوجد ا

.منطقة تازیاست

: وتشمل كل الجزء الغربي من موریتانیا المطل على المحیط منطقة الصید الساحلیة-و
األطلسي على امتداد المیاه اإلقلیمیة بدءا من سلسلة األرنب في الشمال وانتهاء بمصب نهر 

السنغال جنوبا .

ة تنموفیها األعشاب التي تتحمل الحفاف والنباتات كونها منطقة صحراویالنبات الطبیعي :
1الحولیة التي تنمو مع سقوط المطر وتصبح مرتعا لرعي الماشیة .

كما یوجد بها بعض السهول الخصبة كسهل الشاماه في األراضي التي تحیط بنهر 
2السنغال،وكذا سهول براكنا و جورجول .

یر من الخامات الطبیعیة التي جعلتها مصدر مایمكن ادراجه ان موریتانیا دولة تمتلك الكث
اهتمام سواء في القرن الماضي أو الحاضر .

لموریتاني االنظام السیاسي المطلب الثاني :

ال یختلف النظام السیاسي الموریتاني عن غیره من األنظمة السیاسیة في افریقیا ،إال فیما یتعلق 
االستعمار الفرنسي ، وتأثر المؤسسات ببعض الخصوصیة ، فقد عرف البلد احتالل من 

م اعلن عن قیام الجمهوریة الموریتانیة 1960السیاسیة الفرنسیة بالرغم من استقاللها سنة 
اإلسالمیة ، برئاسة المختار ولد دادة .

.288ـ المرجع نفسه ، ص1
، القاهرة : دار المعارف - السودان –موریتانیا –المغرب األقصى –الجزائر –الدول واالمارات عصر، ـ شوقي ضیف2

.584للنشر ، ( د س ن)، ص 
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یتكون النظام السیاسي الموریتاني من ثالث سلطات وهي :

أوال ــــ السلطة التشریعیة :

م ، تتكون السلطة التشریعیة من الجمعیة 1991الدستور الموریتاني من 46وفق المادة 
الوطنیة ومجلس الشیوخ وذلك امام المطالبات بإقامة برلمان مكون من غرفتین وهومن نتائجه 
أن یقوي الدیمقراطیة لتنوع التمثیل السیاسي والشعبي في البرلمان ، كما أنه یحد من شدة 

األول الذي غلب علیه طابع الحماس والمغاالة الذي یمكن من المواجهة بین الحكومة والمجلس 
إزالة األخطاء والغموض الذي یعلق بمقترحات القوانین التي قد تكون مصدر نزاع في المستقبل 

كما انه ضروري لتوازن النظام ، وألعادة الحیاة في المناطق الجهویة .

انیة :ویتكون هذا الجهاز التشریعي من مكتب ولجان وفرق برلم

هو الهیئة الرئاسیة للجمعیة الوطنیة ویولي المكتب على الصعید اإلداري تحدید أ ــ المكتب :
قواعد تنظیم وسیر مصالح الجمعیة ، وكذلك النظام األساسي للعمال، ویتكون من خمس نواب 

ومراقب مالي وخمس كتاب .

مباشرة برئاسة أكبر أعضائها سنا وتتم عملیة انتخابه اثناء الدورة العادیة ، التي االنتخابات
یساعده للقیام بمهام السكریتاریة احد أعضاءه األصغر سنا ، وینتخب أعضاء المكتب اآلخرین 
أثناء الجلسة الموالیة النتخاب الرئیس ،ویتم انتخابهم سنویا أثناء جلسة افتتاح الدورة العادیة 

1الثانیة .

ت ا، بیروت : مؤسسة الجامعیة للدراسالجمهوريالسلطة التشریعیة في الدول العربیة ذات النظام ــ طربوش قائد أحمد ، 1
,179-177، ص1995والنشر ، 
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كتب برقابة المصالح المالیة للجمعیة الوطنیة ویعد اما المسیر المالي فیكلف تحت امرة الم
الرئیس والمسیر المالي ومیزانیة الجمعیة ویسهران على إنجازها، ویشرف الكتاب على تحریر 
التقریر النهائي ویقیدون أسماء النواب الراغبین في التدخل كما یتولون مراقبة النداء األسمى 

وبالوقوف ویقومون بفرز األصوات .ویعاینون التصویت برفع األیدي والجلوس 

هیكلة اللجان :  

تتكون بناء على طلب الحكومة أو الجمعیة بهدف بعض اللجان الخاصة :-1
المشاریع ، وتختص بدراسة النصوص التشریعیة المعروفة علیها وتتألف من 
ثمانیة أعضاء، وتنتهي مهام اللجنة أبعد من التصویت النهائي من الجمعیة 

المشروع الذي یبرر إنشائها أصال .الوطنیة على
وهي مؤقتة ویزاول بسببها إنشائها تختفي وتزول والهدف اللجان بالمناسبة :-2

منها في الغرفتین هو النظر في قضایا الحصانة الدبلوماسیة والتحقیق الرقابي 
على أن تتداخل صالحیاتها مع باقي اللجان .

أعلنت عنها الحكومة لة استعجالحاوسبب وجودهااللجان متساویة األطراف :-3
وفي هذه الحالة فإن 1، ویبلغ عدد أعضاءها سبعة أعضاء لكل من الغرفتین ،

المشروع یقرأ مرة واحدة من طرف كلتا الغرفتین فإذا لم تتفقا ، تتكون لجنة 
مشتركة إلقتراح القانون وفي حال عدم التوافق یمكن للحكومة بعد قراءة واحدة ان 

معیة الوطنیة ، أثبتت األمر نهائیا .تطلب من الج
تهدف الفرق البرلمانیة إلى تمثیل األحزاب السیاسیة         الفرق البرلمانیة : -4

التي یحتمها البرلمان ، فالفریق عادة یضم عادة كل الذین یتسنون رؤیة سیاسیة مولدة ، 
أما العدد األقصى . فال وال یقل الفریق البرلماني للجمعیة الوطنیة عن عشرة أعضاء ، 

حد له إذ یمكن للمجلس ذاته ان یندمج في فریق واحد .

.180ــ طربوش قائد احمد ، المرجع السابق ،ً ص1
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األحزاب السیاسیة :

م تأسس نظام تعددي في موریتانیا على انقاض النظام العسكري 1991بصدور دستور 
م اثر انقالب العسكري ولد دادة الذي یعتمد1978األستثماري الذي حكم موریتانیا منذ عام 

م ، وتأسست مجموعة من 1991نظام الحزب الواحد. بصدور قانون األحزاب بموجب دستور 
ابرزها الحزب الجمهوري الحاكم ، واتحاد القوى الدیمقراطیة ،( تشكیال 28األحزاب وصلت 

عهد جدید ) الذي یقوده احمد ولد اباه ، ورغم ان هذا الحزب قد حل رسمیا إال أنه مازال فاعال 
ة السیاسیة بعد الحزب الحاكم .على الساح

مثل حزب العمال من أجل التغیر ، وهوحزب ذو طبیعة اجتماعیة وتوجد أحزاب أخرى
أساسا،وحزب التحالف الشعبي التقدمي  وهو حزب الناصرین القومیین وحزب الطلیعة الوطنیة 

1المحضوروتتحته بنضوي الباحثون .

مثل حزب الجبهة الشعبیة الذي یقوده ماء العینین وتوجد أحزاب أخرىن مرتبطة بأسماء ِمؤسسها
2،والتجمع من اجل الدیمقراطیة الذي یتزعمه "احمد ولد سي بایة ".الشبیه

السلطة التنفیذیة –ثانیا 

صالحیات رئیس الجمهوریة :–

من الدستور 23جاء الباب الثاني من الدستور حول السلطة التنفیذیة حیث نصت المادة 
فقد نصت على 24ان رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة واإلسالم دینه أما المادة م على1991

ان رئیس الجمهوریة هو حامي الدستور، وهوالذي یجسد الدولة ، ویضمن بوصفه حكم السیر 
المنتظم والجید للبالد .

البحوث ة، مجلالتجربة الدیمقراطیة في موریتانیا ، نظرة تقییمیة ألداء السیاسي لألجزاب السیاسیةــ احمد محفوظ بیه ،1
.366-339، ص 2005، جویلیة 43والدراسات العربیة ، ع 

.366ــ احمد محفوظ بیه ، المرجع السابق ، ص 2
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بنصها على ان یمارس رئیس 25اما اختصاصات رئیس الجمهوریة فقد نظمتها المادة 
یة السلطة التنفیذیة ویترأس مجلس الوزراء ، كما ینتخب لمدة ستت سنوات عن طریق الجمهور 

االقتراع المباشر والعام،عن طریق األغلبیة المطلقة المعبرعنها باالصوات .بالتالي كل مواطن 
سنة مؤهل لالنتخاب 40مولود بموریتانیا یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة ،وال یقل عمرهعن 

45او 30نتخابات بامر من رئیس الجمهوریة ،ویتم انتخابها في مدة أقصاها ،وتفتح اال
یوما،على األكثر قبل انقضاء المدة الرئاسیة الجاریة ، ویحدد رئیس الجمهوریة قانون نظامي 

1وشروط وصیغ قبول الترشح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهوریة .

وریة السیاسة الخارجیة لالمة وسیاستهاالدفاعیة واألمنیة ویسهر على ویحدد رئیس الجمه
تطبیقها ، ویعین الوزیر االول وینهي وظائفه ، كما یعین الوزراء باقتراح من الوزیر األول ، كما 
یمكنه ان یفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم ، وینهي وظائفهم بعد استشارة الوزیر األول 

مسؤولون امام رئیس الجمهوریة ، ویبلغ رئیس الجمهوریة اراءه الى ،والوزیر األول والوزراء 
2البرلمان  عن طریق خطاب، وال یستدعي فتح أي نقاش .

من هذا الدستور، وهویتمتع بالسلطة 70كما یصدر القوانیین في االجل المحدد في المادة 
انه القائد األعلى للقوات التفیذیة ویمكنه أن یفوض جزأها أو كلها للوزیر األول ، دون ان ننسى

المسلحة ویترأس المجالس واللجان العلیا للدفاع الوطني ، وله الحق في إرساء السفراء في الدول 
األجنبیة ،كما یمضي المعاهدات ویصادقها .ولرئیس الجمهوریة ان یستشیر الشعب عن طریق 

االستفتاء في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة .

ان الوزیر األول ویحدد سیاسة الحكومة تحت اشراف رئیس ومن جهة أخرى نشیر الى 
الجمهوریة ویوزع المهام بین الوزراء ، ویدیر وینسق نشاط الحكومة ,كما تسهر الحكومة على 
اعمال السیاسة العامة للدولة طبقا للتوجهات واالختیارات من قبل رئیس الجمهوریة .وتتصرف 

.10:30. سا http://ar.wikisource.org/wiki .12 /11 /2014ــ دستور موریتانیا ، 1
.226السایق ، ص طوبوش أحمد ، المرجع -2
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وتسهر على نشر وتنفیذ القوانین والنظم وهي مسؤولة الحكومة في اإلدارة والقوات المسلحة , 
من 74و 75امام البرلمان حسب الشروط وطبقا لإلجراءات المنصوص علیها في المادتین 

الدستور .

وتتعارض وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظیفة تمثیل مهنیة 
وظیفة عمومیة وخصوصیة ، ویحدد ، ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل

قانون نظامي الشروط التي یتم بمقتظاها استبدال أصحاب لك االنابات والوظائف والمهام ، اما 
1من هذا الدستور .48استبدال أعضاء البرلمان فیتم طبقا ألحكام المادة 

السلطة القضائیة :–ثالثا 

األعلى للقضاء ، المحكمة العلیا ، في موریتانیا من المجلستتشكل السلطة القضائیة 
المفتشیة العامة للقضاء والسجون .

المادة    الدستوربمقتضىاءللقضاألعلىالمجلسیعتبر: المجلس األعلى للقضاء –1
النظامویحدد. إلستقاللیة القضاءکضامندورهفيالدولةلرئیسالمساعدالجهاز)89( 

.واختصاصاتهوتشکیلتهسیرهاألساسي

الذيالقضائيالهرمقمةفي األعلىالجهازهيالعلیاالمحکمةإنالمحكة العلیا : -2
العملي2الواقعأنغیرسیرهاوحسنالقضائیةالسلطةاستقاللیةفيیساهمأنیفترض
رئیسهاتعیینلطریقةنظراوذلكالتنفیذیةالسلطةمنیئافششیئاالمحکمةقربهذه

.  لهالممنوحةالواسعةوالسلطات

لالرئیسيالرقابةجهازالعامةالمفتشیةلتشکالمفتشیة العامة للقضاء والسجون :-3
3ـ237المرسوم79بموجبمنظمةوهي. القضاةواستقامةالقضائیةاإلدارةسیرحسن

دستور موریتانیا ، المرجع السابق .- 1
.26- 24، ص 2005،نوفمیر،التقریر النهائي حول العدالةالة ،نة الوزاریة المكلفة بالعدجالل-2
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منالکثیرمنیعانيمتجاوزاأصبحالذيالنصهذاإن. 1979سبتمبرفيالصادر
لتتداخوالتيللمفتشیةالمعطاةالواسعةاإلختصاصاتبینالتوازنعدمأهمهامنالنواقص

وال یتضمنالمتوفرةلهاالمحدودةلالوسائوبینالمرکزیةاإلداراتبعضاختصاصاتمع
تقاریرلاستغالكیفیةیوضحالكماالمساعدینالمفتشینلدورتوضیحأيالمرسوم
1.المفتشیة

لمطلب الثالث : التركیبة السوسیولوجیة لموریتانیا ا

م إلى موریتانیا أو بالد شنقیط هي التسمیة التي كانت تطلق علیها ،یرجع أصل هذا اإلس
وصنهاجة هم سكان البالد األصلیون وقد كانوا یحكمون قبل ،مملكة موریتانیا الصنهاجیة

2المیالد شمال المغرب وغرب الجزائر .

ان أوال : السك

اني إلى عدة طبقات عدد سكان بسیط بالنسبة لمساحة البالد وینقسم المجتمع الموریت
، فقبائل بني حسن العربیة وهي الطبقة المحاربة والتي نزلت موریتانیا وكان لها مرتبطة ببعضها

3، یتانیا كان لهم إقبال على التعلمدور بارز في تعریب موریتانیا خاصة وأن أهل مور 

لى موریتانیا یجد موقعا جغرافیا مناسبا لخلق شعب مزیج بین األفارقة السود في والناظر إ
جنوب القارة والشعوب البیضاء في الشمال ، وفعال شكلت موریتانیا عبر العصور نقطة وصل 
وجسرا تجاریا ربط ما بین الشمال والغرب اإلفریقیین وتشكل في تجارة القوافل بین تمبكتو 

الشعبین لم یمتزجا وٕانما نشأ في المنطقة تجمع سكاني ذو ثقافتین وسجلماسة ، إال أن 
متعایشتین ویجمعهما اإلسالم  وكان دخول اإلسالم في القرن الثاني هجري والثامن میالدي 

.26، المرجع السابق ، ص الةنة الوزاریة المكلفة بالعدجالل- 1
.479، ص 2010، عمان : دار ومكتبة الحامد للنشر ، جغرافیة الوطن العربيبراهیم الفاعوري ، إـ  2
.311، ص 2006، اإلسكندریة : مؤسسة شباب الجامعة للنشر ،دیم والحدیثقتاریخ إفریقیا الـ محمود السید ، 3
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.وفي بدایة القرن الحادي والعشرین ال زالت موریتانیا مقسمة إلى مجموعتین سكانیتین هما 1
2البیضان* واألفارقة الزنوج* .

، تعیشان معا في المدن الكبرى ، ویسكن األفارقة ، الذین تعود أصول معظمهم لدولة السنغال 
رغم تجنسهم موریتانیین ، تقلیدیا بمحاذات النهر ال البالد صحراویة أو شبه صحراویة ، وفیما 

بین یبدو فإن اإلسالم ، القاسم المشترك والتعایش التاریخي یحتویان كثیرا من الفروق الكامنة
3مكوني هذا الشعب .

اعتبر القبائل الموریتانیة بدایة بالتجمعات كغیرها من قبائل المغرب العربي* وبالعودة إلى 
قبائل بني حسان التي استقرت في ادرار وتیرس في الجنوب الغربي من موریتانیا والبرابیش 

ن ودان ووالته ، فشغلت الحسانیین في مدینة تیشت واألودایة الحسانیة في الصحاري الواقعة بی
قبائل حسان العربیة موریتانیا ، ثم المرابطون وهم من صنهاجة التي خالطت العرب ثم تحولت 
إلى ممارسة الشعائر الدینیة وتفرغوا للعبادة وكانوا موضع الرعایة من جانب األهالي ، ثم 

ظهم للقرآن الكریم جماعات السود وقد جمع اإلسالم بین هؤالء جمیعهم وعمل على تعلیمهم وحف
والعلوم اإلسالمیة فهم یتعلمون في الزوایا التي بمثابة المعاهد الدینیة ویشرف علیها العائالت 
العریقة في المراكز الكبیرة فهي تقوم بتحفیظ القرآن والتعریف بمبادئ الدین زمنهم من یتجه إلى 

.392، ص 2010ــ إبراهیم الفاعوري ، تاریخ الوطن العربي ، األردن : دار الحامد للنشر ، 1
إشارة إلى السكان من ذوي البشرة الفاتحة من شعوب الصحراء الكبرى وهم سكان صنهاجة القاطنین حول *البیضان: البیض 

مدینة اوداغست القائمة اطاللها الییوم شمال شرقي والیة الحوض الغربي من حنوب شرق موریتانیا ، فقد كان هذا المصطلح 
وتعود أصولها إلى اندماج الكتلة الصنهاجیة مع سانیة السكان الذین یتحدثون اللغة الحعلىم یطلق17خالل القرن 

المجموعات العربیة الحسانیة وغیر الحسانیة .
ربیة عیشون حنبا الى جنب مع القبائل الهم یعو والسوننكیة والفالبور والحراتون من الولوف موه%14ج : یشكل نسبة و *الزن

.البربریة

.  391ـ المرجع نفسه ، ص3



عوامل االنقالبات العسكریة في موریتانیاالفصل الثاني 

52

ین وغیرها ، وبعدها دخلت مراكز العلم في الشمال لیواصل تعلیمه العالي في جامعة القروی
1البالد في مرحلة االحتالل ( اإلستعمار الفرنسي ) .

والیة زائد العاصمة نواكشط ، 12وتمتلك موریتانیا حالیا في تقسیمها اإلداري على 
بلدیة ریفیة .163منها بلدیة و280مقاطعة و53باإلضافة الى 

والیات موریتانیا:

لرقم  العاصمة عدد السكان 2005المساحة االسم ا
اطار361,867124,792والیة ادرار1
كیفة 60000234,527والیة لعصابة 2
آالك 25,926141,529والیة لبراكنة3
نواذیبو 679322,184والیة داخلة نواذیبو4
كیھیدي2134126,64والیة كركول 5
سیلیباتي 85,15367,571والیة غیدیماغا 6
النعمة254,998275288والیة الحوض الشرقي 7
لعیون12636219165والیة الحوض الغربي8
اكجوجت 345,43711,111والیة انشیري 9

نواكشط1,110,015         24,679والیة انواكشط 10
كجكجة 298 ,150           224,442والیة تكنانت 11
تزویرات 345,442150,298والیة تیرس زمور 12
روصو2,029106,316والیة ترارزة13

.484هیم الفاعوري ، المرجع السابق ، صإبرا

ثانیا : اللغة 

العربیة هي اللغة الرسمیة حسب الدستور الموریتاني ، رغم أن اللغة الفرنسیة هي -
اللغة السائدة في الدوائر الحكومیة .أما في ما یخص اللغة اإلنجلیزبة قلیلة اإلنتشار 

من ذلك.

,311السید ، المرجع السابق ، ص ـ محمود 1
سكانیة رئیسیة وهم الزنوج والبربر والعرب وقد *تألف المجتمع الموریتاني من الناحیة الساللیة والعرقیة إلى ثالث مجموعات

.كما نجد ان المجتمع ربیة عكدخول اإلسالم ونزوح القبائل الساهمت بعض العوامل في تكوین مالمح المجتمع الموریتاني
الموریتاني یتكون من البربر أیضا وهم قبائل عدیدة كمسوفة وجدالة ولمتونة وهي قبائل صنهاجیة ذوي أصول حمیریة ویعتبرون 

قبائل قحطانیة بالتالي هذه القبائل تعربت  منذ دخول اإلسالم وتزاوجوا مع القبائل العربیة حتى اصبحوا كیان واحد.
.170: دار الرتب الجامعیة ،( د د ن ) ، ( د س ن) ، ص بیروت،مدن وشعوب العالمأنظر حسان حالق ، 
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ثالثا : اللهجات 

العربیة السائدة في موریتانیا ومن أقرب اللهجات العربیة إلى وهي اللهجة الحسانیة: -
1اللغة العربیة الفصحى .

لهجة زنجیة تتكلمها أقلیة قبیلة البوالر( الفوالني ).یة :البوالر -
لهجة زنجیة تتكلمها أقلیة قبیلة السونونكي ( السراغولي).السوننكیة :-
اقلیة قبیلة الولف في سنغال وتتكلمهاهي ذاتها اللهجة الزنجیة الساریة الولوفیة : -

2السنغالیة المتجنسة في موریتانیا . 

وهي لهجة أمازیغیة شبه منقرضة كانت في األصل لغة القبائل البربریة لهجة آزناك:-
الموریتانیة، وال یتحدثها اآلن سوى مئات في أقصى غرب موریتانیا .

هي ذاتها اللهجة الزنجیة السائدة في دولة مالي ویتكلمها القلیل من البمباریة :-
3السكان في المناطق الموریتانیة المحاذیة لمالي.

تعتبر موریتانیا خلیط كبیر من األجناس على غرار دول المغرب العربي ،وذلك إلجتماع 
تعدد اللهجات إال أنها القبائل التي استطاعت أن تندمج وتشكل أقلیة كبیرة في موریتانیا ، ومع

صارت دولة واحدة ، دیانتها هي اإلسالم الذي ساد منذ قرون إذ تقاربت نسبة المسلمین بالبالد 
.%100حوالي 

1 - Hamahou Allah Ould Salem, Histoire de la Mauritanie, Nouakchott, Lauréat du Prix
Chinguitt,2006,p6.

.396ـ إبراهیم الفاعوري، تاریخ الوطن العربي ، ص 2
.491ـ  المرجع نفسة ، ص 3
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ات العسكریة المبحث الثاني : أسباب اإلنقالب

وقعت موریتانیا في خلط كبیر، وتوالت علیها األسباب من ساسیة وٕاقتصادیة دون أن ننسى 
اإلجتماعیة ، ویبقى الرابط التاریخي هو األقوى حیث برزت أحزاب سیاسیة تطالب بالتغییر وهنا 

كان تدخل الجیش في السلطة  في جمیع المیادین .

بالتالي كانت عملیة البحث في أسباب اإلنقالبات تتوجب وضع مطالب لتحلیل هذه 
األسباب . حیث قدم للمبحث ثالثة مطالب :

یخیة.التار األسباب .1
السیاسیة.األسباب .2
األسباب االقتصادیة واإلجتماعیة ..3

األسباب التاریخیة :-المطلب األول 

هو انها صنیعة االستعمار في الدولة الجدیدة  لموریتانیا المستقلة ان اول مایالحظ
، ذاك ان القیادة الجدیدة تسلمت مقالید الحكم من المستعمر الذي تبنى ورعى مشروع الفرنسي

الدولة الوطنیة المرفوض من طرف العدید من النخب السیاسیة ، وخصوصا التیار الوطني 
المناضل ضد االستعمار ، والداعي الى االستقالل البالد ثم وحدتها مع المغرب الذي كان في 
تلك الفترة یعیش غلیانا ثوریا جازفا جعل منه كعبة النخب الوطنیة المغاربیة ( وخصوصا 

موریتانیة ) .الجزائریة وال

وبالعودة لمفهوم الدولة ظهرت الدولة بمعناها الحدیث في القرن السادس عشر في أوروبا 
عندما بدأ الفصل بین السلطات السیاسیة التي هي أحد اركان الدولة ومن یمارسونها وذلك بعد 

عن أساس عقالني آخر 1أفول نجم النظام الملكي بفضل الثورة الفرنسیة راح الناس یبحثون

.57ص،2004، القاهرة ، دار الفجر للنشر ،  الدولة رؤیة سوسیولوجیةعبد العالي دبلة ، -1
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للسیادة ، فقامت الثورة الفرنسیة على صیحة " عاشت االمة " بدال من الصیحة القدیمة " عاش 
الملك " فعندما أعلن " لویس الرابع عشر " او نسب ذلك إلیه الصیغة الشهیرة ( انا الدولة ) ، 

1كان یعبر عن التطابق بین اشخاص الملك ومؤسس الدولة  .

اریف عدیدة منها ان الدولة هي ظاهرة اجتماعیة تنشأ وتتحقق من واقع حیاة وضعت تع
االفراد ، الذین یشعرون بضرورة التضامن االجتماعي بینهم مما یقتضي تجمعهم وتقویة الروابط 
بینهم ، ونتیجة لالختالف السیاسي بین افراد هذا المجتمع أو داخل الجماعة ، وتقوم فئة حاكمة 

على باقي المجتمع الذي یصبح الفئة المحكومة ، اذن االختالف السیاسي بین وتفرض سلطانها
2االفراد ، هو الذي أدى ظهور فئة حاكمة وفئة محكومة .

یعرفها ماكس فیبر أن الدولة هي جماعة مشتركة ذات سیادة إلزامیة ، تمارس تنظیما 
كان الذین یعیشون علیها ، مستمرا ، وتحتكر استخدام القسر في نطاق رقعة من األرض والس

3وتحتوي كل أشكال الفعل التي تحدث في نطاق سیادتها .

اما تعریف اإلسالم عن فكرة الدولة المستقلة عن اشحاص الحكام أي عن الخلیفة الذي كان 
بمثابة امین على السلطة التي یمارسها بصورة مؤقتة ونیابة عن االمة ، فالدولة توجد عندما 

دها ال في انسان في شخص معنوي مجرد له طابع الدوام واالستقرار ، توجد سلطة تسان
4ومستقبل عن اشخاص الحكام .

فالدولة في العالم الثالث هي عبارة عن جهاز أو نسق یضرب بجدوره في أعماق المجتمع ، 
ویمثل المجتمع بكل مافیه من نظم وثقافة البیئة الداخلیة للنظام السیاسي ، اما العالم الخارجي 

.57ص،، المرجع السابق ـ عبد العالي دبلة 1
.36، ص 2007، اإلسكندریة ، مصر : دار الجامعة للنشر ، النظم السیاسیة، ــ محمد رفعت عبد الوهاب2
.15، ص2008، مصر : نظریات التحدیث والتبعیةالدولة بین ـ احمد زاید ، 3
,13، ص 1996، مصر ، -دراسة مقارنة–األنظمة السیاسیة المقارنة ـ غبد اهللا حسن الجوجو ، 4
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ماتزال ككل فإنه یمثل البیئة الخارجیة لهذا النظام ، اما نظم الدولة في العالم الثالث فإنها نظم 
1ترزخ تحت سیطرة األرستقراطیات القدیمة والصفوات العسكریة. 

وبالعودة إلى الدولة في القارة اإلفریقیة فهي ولیدة االستعمار ، الذي شغل نظم اإلدارة 
ومؤسساتها وكان النظام الحاكم هو العسكري كون الذي یسیر المدینة أو الدولة ظابط أو جنرال 

میدانیة ، حتى یتمكن من قمع أي حركة ثوریة من طرف األهالي ، وتكون لدیه خبرة عسكریة
وهوماحصل في موریتانیا.

تكتسب  الفترة التاریخیة للدولة الموریتانیة أهمیة خاصة باعتبارانها توفر المقومات المؤسسة 
نجد ان للفضاء الطبیعي الثقافي بثوابته البنیویة التي مازالت تحكم الواقع السیاسي لموریتانیا،إذ 

المجتمع الموریتاني هو مجتمع قبلي منقسم إلى فئات متمیزة ومغلقة ، وتحكم البنیة السیاسیة 
البداوة )، وقد ولد –القرابة –في هذا المجتمع شبكة عالئقیة ذات ثالثة عناصر ( القداسة 

من التوازن التركیب المعقد بینها أنماطا مختلفة من السلطة ، ورهانات متعددة األبعاد ، وأنماط
والتنافس .

إال أننا نبادر هنا بالمالحظة أن المناخ السیاسي ظل طوال الفترة التاریخیة المذكورة قائما 
على انزیاح حاد بین سلطة سیاسیة قائمة على القرابة والعنف و هي االمارة لدى بني حسان، 

من النفوذ والحركیة .وسلطة أیدیولوجیة إشاعة نجدها لدى الزوایا ، وتحتوي على هامش واسع

أما بنیة االمارة فتقوم على إدارة العنف ، وبسط السیطرة المسلحة من خالل تحالف عصبي 
یستجیب على حد بعید لمعیار السلطة العصبیة.

إال أن السیطرة لم تكن مطلقة ودائمة ، وال محددة الفضاء ، بل كانت مسرح اضطرابات 
، اضف إلى ذلك كله أن  المجال اإلقلیمي لالمارات دمویة متواصلة وحروب ، قل أن تهدأ 

ذاته غر متمیز ،وال مضبوط المعالم ، وسكانه غیر مرتبطین به كل االرتباط ، اذ أنهم بدوا عن 
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مواطن الكأل یبحثون ، عاى أن العقبة في استقرار االمارة تكمن في غیاب الشرعیة االیدلوجیة 
ألیدیولوجیة المنهزمین في حربهم .هذه الزوایا رفضت لممارستها باعتبار ان الزوایا أصحاب ا

إعطاء الشرعیة لإلمارة ، وأرسو نظاما تشریعیا دینیا ، بل خرقوا سلطة االمارة وبسطوا نفوذهم 
على مختلف االمارات ففي ظل هذه التوترات السیاسیة بین الزوایا واالمارات ، ظهر االستعمار 

1محموما على بسط النفوذ على الشواطئ الموریتانیة .بعد فترة تمهیدیة عرفت فیها صراعا 

والواقع ان االستعمار لم یمكث فیها طویال، وٕان تعددت أشكال مقاومته وامتدت في مقاومة 
مسلحة في الفترة األولى إلى مقاومة ثقافیة عنیدة ثم مقاومة سیاسیة قامت على ید التیار 

الذي ناضل من أجل استقالل منذ االربعینات ، الوطني الذي یتزعمه النائب احمد ولد حرمة ، 
ودعا إلى الوحدة المغاربیة ، وتبنى القضایا العربیة التحریریة ، مما أثار سخط الفرنسیین الذین 
أرغموه على اللجوء إلى القاهرة ثم الرباط لیواصل من هناك دعوته إلى استقالل البالد ووحدتها 

نظیم حرب العصابات الشعبیة ضد الدولة الجدیدة مع المغرب ، ولقد أشرف من هناك على ت
ذات االستقالل الداخلي ، مدعوما بذلك من طرف تیار من التیار العروبي عرف باسم حزب 

. تاریخ اعالن استقالل 1960نوفمبر 28النهضة ، وقد استمر هذا الوضع حتى یوم 
موریتانیا وٕانشاء أول مركزیة في تاریخها .

جدیدة منذ بدایتها سیاسة معارضة من طرف حزب النهضة وعانت من وقد لقیت الدولة ال
حرب العصابات التي نظمها" جیش التحریر الوطني " الذي تدعمه المملكة المغربیة التي 
رفضت االعتراف  بالحكم الجدید وطالبت بانضمام موریتانیا إلیها باعتبارها جزء ال یتجزأ منها، 

ة العربیة بجهد لمنع دول العربیة األخرى باالعتراف بها، مما كما عملت على الجبهة الدبلوماسی
حال دخولها جامعة الدول العربیة ,

، 2007، مصر : مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة ، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربيــ منیسي احمد ،1
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عوامل االنقالبات العسكریة في موریتانیاالفصل الثاني 

58

لكن الذي یهم هو انبثاق أول دولة مركزیة في موریتانیا كونها ولدت من مجتمع بدوي 
وقبلي متنقل لم یعرف الحداثة ، سواء في مؤسساتها أو ثقافتها ، ذلك أن االستعمار لم یترك في

البالد أي مقومات مدنیة ، ولم یستطع خرق التحصین الثقافي العنید الذي لعبته المؤسسات 
1الدینیة التقلیدیة .

التاریخیةالقاعدةإلىتستندأنیمكنالإذ، البدایةمنذالشرعیةإشكالیةطرحتھنا منو
التمثیلیةاآللیاتأنكما، رفضموضعدائماظلتالمركزیةالدولةأنباعتبارالمفقودة ، 
الضمنیة"الدینیةالعائلة"مننوعهاعننتجمما، اھوجوددونحالعائقاشكلتاإلیدیولوجیة

الشعار علىالقائمة"القداسةبسلطة"المدنیةدولةتعوضوالعنفتعاطيتأبىالتي
لمالمطلوبةالشرعیةأنكما"الصالحتركفقدالسالححملمن"البالدعلماءعندالمعروف

البالدفيالمتحكمالتیارإنإذ، قاسابذكرناكماالوطنيالنضالإلىتستندأنلهایمكن
عنبهااالرتباطوثیقظلو، تهاذااالستعمارمنمساندةوبتخطیط، السلطةإلىوصلقد

مكتوبة .اتفاقیاتوداتھطریق معا

قطاعتأسیسمنذلكیعنیبماتهاذاالدولةبناءمشروععلىقائمةالشرعیةأصبحتثممنو
المشروعوھو، الثقافي-التمثیلياإلطارفيالدولةومھمفغرسوالمجتمعفيالحداثة، 

عمللمطاالتصديوالداخليالمستوىعلىالبیئیة-الثقافیةالعوائقبهة مجایستدعيالذي
یبرزتعبویاخطابالهمةمستقهاطریتتلمسالدولةبدأتقدو، الخارجيالمستوىعلىاألجنبیة
ات و ھمن مختلف االتجالهاتفاف جمیع الحساسیات السیاسیة حو و الالدولة بناءضرورة
الشعبحزبھوجامعحزبإلىمهاانضماوالتكتالتھذه كلاندماجنها منتجممااأللوان 

المشروعثماربدأتحتىقلیلةسنونمضتأنماوم،  0196سنة أنشئالذيالموریتاني
فهااكتشابدأو، الحداثةقوالبمرةألولالموریتانيالمجتمعفعرف، لهاأكتؤتيالتنموي
ھلكتھم أالذینالبادیةلھأفلولیهاإلتشد المدینةأضواءبدأتوسحریةھشة دوعارمبفضول
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لھم توفرأنالناشئةالدولةاستطاعتوم ) ،1986( ابتداء من سنة القاسیةالجفافسنوات

.سخیةمساعداتاألریاففيمھمنالمتبقینعلىتدفقتومقبولةعیشظروف

االرتباطبدأو، اإلعانةواإلدماجعاملصورةالمواطنیننھذفيتتخذالدولةبدأتو
، السریعاإلیقاعذاتالمدنإلىالزحفحركةته شجعالذياألمرھو و، یتقوىویتدعمیها
علىذلكفيمرتكزة، السیاسيالرفضھامشیة لكلكبیرةاستیعابطاقةالدولةظهرت أو

بمساندة"المشتركالوطن"بناءأجلمناألیديتشابكضرورةعلىالقائمالتوحیديالمشروع
، الموریتانيالشعبحزبالتنموي ، فاستطاعالمشروعفيومشاركتهاالوطنیةالقوىكل

ولوانهاأباختالفالمعارضةحركاتكلجذب،المشروعةالسیاسیةللممارسةاألوحداإلطار
العروبيالقوميجه التو ذونهضة الحزبكانو، الرفضخطابمرةكلمستوعباجهاتهاتو 

حزبأخیراوها لماامتداداتشكلالتيالقومیةالمجموعاتبعدهمنثم، مستقطبةجماعةأول
( الماركسي) الذي یتمیز بشدة معارضته وعمق رفضه ، لكنه الیساريالتوجه ذيالكادحین

1.سرعان ما تم استقطاب خطابه رجاالته یعد فترة قمع قصیرة 

اإلیدیولوجیةتها شرعیتؤسسأناستطاعتالدولةأنإلىالموجزالتحلیلھذافينخلصو
التعریبمنجهاتهاتو وتهاتموجاكلیستوعبشاملخطابذاتها ، أيالحداثةخطابعلى

2اإلسالمیة .الشریعةتطبیقحتىوالیساريالتأمیمو القومي

صحیح موریتانیا مجتمع بدوي، لم یعرف الحداثة في مؤسساتها و ال ثقافتها وقد كان هذا 
دعم الفرنسي) مؤسس عائق بالنسبة للقیادة السیاسیة " مختار ولد دادة " (كونه قد إعتمد على ال

النظام الموریتاني بخطاباته التعبویة التي تبرز ضرورة بناء الدولة ودعوته الى ضرورة تجمیع 
م .وفي 1960المساعي السیاسیة في تكتل جامع باسم جزب الشعب الموریتاني الذي أنشأ سنة 

وشكلت م تم تعدیل الدستور لینص على ان حزب الشعب هو الحزب الوحید الحاكم ، 1965
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م المتعلقة بسیطرة الحزب على الدولة تحوال جذریا في فلسفة1963قرارت حزب الشعب مارس 
الحكم وتدبیر الشأن العام ، لتركیز السلطة في ید المكتب السیاسي للحزب وأمینه العام رئیس 

1الدولة ، وبالفعل دخلت موریتانیا مرحلة الحزب الواحد .

تدخل صف التعددیة الحزبیة ، خاصة في ظل األوضاع الراهنة كان البد لموریتانیا من أن 
في تلك الفترة مع القطبیة الثنائیة ، والمساندة األبرز كانت  من طرف السیاسین الفرنسین  ، 
بالتالي كان البد لمختار ولد داده أن یتخذ قرار خاصة مع الضغط المتزاید من طرف السیاسین 

انوا یلقون الدعم من اإلتحاد السوفیاتي وهو ما أدخل البالد في فتح مجال التعددیة ، كونهم ك
في صراع سیاسي بین األحزاب ،وللتخلص من هذه المشاكل قامت الحكومة الموریتانیة بتنفیذ 
سلسلة من المشاریع التنمویة السیاسیة واإلصالحیة كما دعت إلى مؤتمر "الوضوح" من أجل 

یاسي واحد، لكنها لم تنجح في ذلك، وتواصلت توحید كل األحزاب السیاسیة تحت غطاء س
إلى حدوث إنقالب 1978جوان 10التصدعات والصراعات الداخلیة ، األمر الذي أدى 

عسكري ناجح بقیادة العقید ولد السالك .

م حیث 1978اما المرحلة الثانیة فقد عرفت تصاعدا واضحا، فالنظام العسكري بدایته من 
یة في السلطة في جمیع األصعدة سواء الداخلیة أو الخارجیة ، عرف هیمنة المؤسسة العسكر 

م منعرجا حاسما في تاریخ موریتانیا ، نتیجة استیالء ولد السالك على السلطة 1978حیث تمثل 
2.ضد سیاسة المختار ولد دادة المؤیدة للمغرب في قضیة الصحراء الغربیة " ،وأعلن انه "
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ة هو الوضع السیاسي الذي آلت إلیه األمور ، فمع إن سبب تدخل العسكریون في السیاس
قدوم ولد السالك حاول وضع مخطط جدید یخدم السیاسة والعسكر وهي عبارة عن إصالحات ، 
فأسس المجلس العسكري الوطني ، لكنه فشل في إعادة االستقرار للبالد وتفاقمت الصراعت 

ة داخل مجلس إصالح الوطني ، وبلغت الحادة بین األجنحة العسكریة والسیاسیة ، ومراكز القو 
هذه الخالفات ذروتها لتدخل البالد في  مرحلة عدم االستقرار السیاسي وتوالت بعدها اإلنقالبات 

العسكریة .

المطلب الثاني  : األسباب السیاسیة 

عانت  موریتانیا من اإلنقالبات كغیرها من دول القارة اإلفریقیة  ،ومن األسباب التي كانت 
في تلك  االنقالبات هي األحداث التي عرفتها بعد االستقالل وتسلم مختار ولد دادة اسبب

، بالرغم من أن ولد دادة حدد صراع سیاسي قوي بین الحكومة والمعارضةفظهرالسلطة ،
أساسیین صیاغة النظام السیاسي  ، وٕاعادة الدستور الجدید ومحاولة مهامه في محورین 

م إلى نظام رئاسي معدل ، والقیام 1959السیاسي من برلماني الذي أقره دستور تحویل النظام 
واحد ، وبدأ بإستقطاب باتصاالت ومفاوضات مع األحزاب من أجل اإلندماج في حزب

األطراف المعارضة للمشروع المغربي مثل اإلتحاد الوطني الموریتاني واإلتحاد اإلشتراكي 
1لى حزب النهضة .للمسلمین الموریتانیین والضغط ع

قرار ولد دادة كان واضحا أال وهو محاولة وضع موریتانیا ضمن الدول الشیوعیة تحت 
إطار الحزب الواحد ، لكن هذا لم یكن في صالح ولد دادة حیث قام بالعدید من االتصاالت في 
محالة منه جعل األحزاب التي تشكلت في سلطته وهو األمر الذي حصل لكن بقى دائما 

ف السیاسي اآلخر یعاني من قرارات ولد دادة . الطر 

.68ابراهیم محمد، المرجع السابق ، ص -1



عوامل االنقالبات العسكریة في موریتانیاالفصل الثاني 

62

یبدو ان نظام ولد دادة بدأ یتلقى ضربات غیر متوقعة ، في فترة بدأت الدولة تفرض نفسها 
وشرعیتها ، وتحقق الوفاق الوطني ،وذلك من خالل ظهور مشكلة أخرى وهي مع الحكومة ،اذ 

ظائف بالبیض فحسب حیث أعلن حاولت الحكومة اإلستجابة لمطالب شعبیة بأن تنحصر الو 
تعدیل وزاري فیه ثالثة وزراء زنوج ، مع تصاعد إضرابات العمال الزنوج وقمع الحكومة 

م بین العمال والموظفین والطالب . 1961بمساعدة لها خاصة عام 

م 1973وأدى هذا التقارب إلى إنشاء اتحاد عام أو حزب باسم الكادحین الموریتانیین ، في عام 
یدیولوجیة یساریة معادیة لإلمبریالیة ومتأثرة بالماركسیة المادة* وداعیا إلنجاز المهام تبنى أ

الثوریة والوطنیة الدیمقراطیة على ید تحالف طبقات ثوریة یتخطى مقارعة السلطة أو اإلستعمار 
إلى قضایا اجتماعیة وٕاقتصادیة .

د دادة إلى احتواء المعارضة وأمام تحرك الشارع الموریتاني والمعارضة السیاسیة سعى ول
، حیث قرر المكتب السیاسي 1971النشیطة ونفذ إصالحات ومقرارات المؤتمر العام عام 

م وفي 1961م مراجعة إتفاقیات التي تربط البالد بفرنسا منذ عام1972الوطني في جویلیة 
1م تم إلغاء اإلتفاقیات الجائرة كلیا .1973فیفري 

حكومة ولد دادة هو الصراع الذي حدث في المنطقة لكن ما أثار غضب الشعب من
المغاربیة عنن قضیة الصحراء الغربیة ، كان النزاع حول الصحراء الغربیة قد ارتبط بإعالن 

م ، األمر الذي أدى إلى تمسك اسبانیا 1963اسبانیا عن اكتشاف الفوسفات في باطنها عام 
لمغرب وٕاعالنها جمهوریة مستقلة . وفي إطار بالسیطرة علیها ، وذلك بعد التمهید لفصلها عن ا

التنافس على الصحراء الغربیة ، أیدت الجزائر تكوین ( الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء 
، مما حدا المغرب على رفع القضیة إلى محكمة العدل 2م 1984ووادي الذهب )  في عام 

,287،صالمرجع السابقاحمد منیسي ، ــ 1
,بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة ، النظم السیاسیة العربیة قضایا االستمرار والتغییرــ على الدین هالل ونیفین مسعد ، 2
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فدخلت األمم المتحدة النزاع بصفة فعلیة وریتانیة . الدولیة التي أقرت بوجود حقوق مغربیة م
م بحیث كانت هذه السنة حساسة بالنسبة للحل السلمي للقضیة .1975وذلك عام 

وعلیه فقد یواصل نشاط األمم المتحدة على أكثر من نطاق ، فعلى الصعید السیاسي ، 
وتجاوبا مع وفي محاولة منها إلى تحدید مواقف الدول المعنیة ، وكذا السكان الصحراویین ،

) للجمعیة العامة لألمم المتحدة ، والتي نصت على أن بعثة 93( د 3292روح الالئحة 
وٕاعداد تقریر في الموضوع یقدم إلى 1تقصي الحقائق یتعین علیها دراسة وضعیة اإلقلیم ،

) ومن ثم یمكن تحدید األهداف التي كانت 30الجمعیة العامة خالل دورتها العادیة ( د 
ها األمم المتحدة من خالل هذه البعثة على النحو التالي :تنتظر 

فاألهداف المتوخاة من طرف البعثة فقد أرسلت هذه البعثة من طرف لجنة تصفیة 
" وهي مكلفة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة وكانت 24اإلستعمار المسماة " لجنة 

متكونة من ممثلین لثالث دول هم : 

ي : ممثال دائما لكوت دیفوار لألمم المتحدة رئیسا .السفیر سیمون أك-
السیدة ماري جیمینار مارتیناز ، دبلوماسیة كوبیة ( كوبا ) .-
السید مانو سهار بینشفة : دبلوماسي إیراني ( إیران ) .-

وقد كانوا مرافقین بالعدید من الموظفین التابعین للـمم المتحدة وتعتبر هذه البعثة األولى من 
من 17ماي 12التي تصل إلى الصحراء الغربیة ، بحیث مكثت خمسة أیام أي من نوعها 

م ، وقد كان الهدف من إرسال هذه البعثة بالنسبة لألمم المتحدة یتمثل 1975نفس الشهر عام 
في :

مراقبة المعلومات التي كانت تعطیها القوة المدیرة (  إسبانیا ) كل سنة .–أ 

2010، الجزائر : دار هومة ، الصحراء الغربیة في األمم المتحدة ...... وحدیث عن الشرعیة الدولیةـ إسماعیل معراف ، 1
.110، ص 
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دراسة وضعیة اإلقلیم من جمیع الجوانب .–ب 

معرفة طموحات سكان المنطقة فیما یخص مستقبلهم .–ج 

محاولة تحدید مواقف الدول المعنیة بالنزاع .–د 

هكذا فقد اكتشفت البعثة أن األطراف المعنیة بالخالف كلها متفقة حول فكرة تصفیة 
ئل تحقیق ذلك ، وقد استخلصت البعثة نتائج اإلستعمار من اإلقلیم ، ولكنها مختلفة حول وسا

1تتعلق أساسا بمعرفة مواقف كل األطراف المعنیة .

م أي خمسة 1975اكتوبر11وقدمت تقریرا شامال إلى الجمعیة العامة في دورتها المنعقدة في 
أكتوبر من نفس السنة ، ویمكن ان نصنفها 16أیام قبل صدور الرأي االستشاري للمحكمة أي 

الشكل التالي :على 

بالنسبة إسبانیا :–أ 

فقد تبین من خالل تقریر اللجنة أن مدرید ترغب في تطبیق الئحة األمم المتحدة بتصفیة 
اإلستعمار ، وكذا االنسحاب من اإلقلیم في أقرب وقت ، كما أنها اعترفت بتقریر المصیر 

الذاتي ( تقریر المصیر الصحراویین وهذا عن طریق تمكینهم أي الصحراویین من اإلستقالل
الداخلي ) یكون في ظل فترة وجیزة ، ثم االنتقال إلى تحقیق االستفتاء تحت إشراف األمم 
المتحدة كما أعربت عن كامل استعدادها للتعاون مع المنظمة األممیة وكافة األطراف المعنیة 

بالنزاع من أجل تمكین المنطقة من تقریر مصیرهم .

:بالنسبة للمغرب-ب 

أما النتیجة الثانیة التي توصلت إلیها البعثة بوقف الرباط ، حیث اعتبرت المغرب أن الصحراء 
االسبانیة تمثل جزء من إقلیمیة وترفض فكرة اللجوء إلى االستفتاء الذي ِیؤدي إلى انفصال 

.111–110إسماعیل معراف ، المرجع السابق ، ص ــ 1
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ضرورة حل مشكل الالجئین 1اإلقلیم عن أمن المغرب ، كما أكد المغرب للبعثة األممیة على
هذا بإتفاق مع موریتانیا ولن یتم ذلك ، إال برحیل القوات واإلدارة االسبانیة من اإلقلیم ، ودعى و 

األمم المتحدة إلى الحضور المؤقت حتى تساهم في تسییر اإلدارة المؤقتة أیضا هناك ، فإن 
ن هذا حكومة الرباط ال ترى في االستفتاء إال من خالل صورتین ال ثالثة لها : فإما أن یتتج ع

االستفتاء ضم اإلقلیم للمغرب ، وٕاال فإن المغرب یفضل بقاءه تحت االحتالل االسباني ، وهو 
بهذه الطریقة ینفي وجود الشعب من خالل إدراجه لعبارة مجموعة الالجئین تجري حل مشكلتهم 

عترف بالتعاون مع الدول المجاورة ویقصد موریتانیا كما أردفنا سابقا وهو في كل األحوال ال ی
للشعب الصحراوي بحقة تقریر المصیر .  

بالنسبة للجزائر :   -ج 

في حین تبین للبعثة أن موقف الجزائر یذهب على تأكید موقفها لصالح تصفیة االستعمار ومع 
تطبیق مبادئ األمم المتحدة في هذا المجال ، وتأكید تعلقها بمبدأ تقریر المصیر المعترف به 

ن لها أطماعا سیاسیة ، بل تتصرف في هذا الموضوع لكونها إحدى دول دولیا لیس من زاویة أ
المنطقة ، وهي معنیة بطریقة غیر مباشرة ، ویمكن تحدید موقف الجزائر حسب تقریر البعثة 

وفق النقاط التالیة :

لقد تمسكت بضرورة خروج نفیا قاطعا أیة مطامع ترابیة بالنسبة لإلقلیم .-
االستعمار من المنطقة معتمدة على مبادئ األمم المتحدة كما تمسكت بضرورة خروج -

وقرارات منظمة الوحدة االفریقیة ( سابقا ) .
كما أكدت على احترامها إلرادة الشعب الصحراوي في االختیار الحر والبعید عن -

المساومات .

.112ــ إسماعیل معراف ، المرجع السابق ، ص 1
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ة كما اعتبرت أن مساندتها للشعوب الراغبة في تقریر مصیرها یتم عن تجربة ثوریة مریر -
، كما یستمد شرعیته من المواثیق الرسمیة للدولة الجزائریة .

بالنسبة لموریتانیا :–د 

أما نواقشط فقد أعلنت عن مطالبها تجاه الصحراء الغربیة وهذا بطرحها للتقسیم التالي :

الشمال للمغرب ، والجنوب لموریتانیا ، كما اعتبرت أن الصحراویین والموریتانیین هما 
، والمالحظ أن البعثة وجدت لدى موریتانیا مواقفا متناقضة وهي كالتالي :شعب واحد

فقد إنقسم الرأي السیاسي إلى قسمین ، فقسم مع ضم اإلقلیم ، والقسم اآلخر مع اإلعتراف 
بحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیرهم ، مما جعل السیاسة الموریتانیة غیر واضحة تماما 

1ینتج عن وصول البعثة فقط ، بل یستمد عمقه من سنوات سابقة .، وهذا الموقف السلبي لم

وهذا ما أخلط األوراق حیث دخلت موریتانیا في حرب ضد المغرب ، معظم المعارك كانت 
ضاریة دار معظمها في الجزء الموریتاني متجاوزا نطاق األراضي الصحراویة ، أحیانا بتنفیذ 

الموریتانیة بما في ذلك الهجوم على العاصمة هجمات عدیدة على مدن في عمق األراضي 
نواكشط وقد اتسمت فترة ماقبل انسحاب موریتانیا من الصحراء باعتماد استراتیجیة ضرب 
الحلقة الضعیفة ، فتم التركیز على موریتانیا الطرف األضعف لتكسیر التحالف المغربي 

جوي للجیش الموریتاني  2اءالموریتاني الذي أخذ یتسع بتدخل القوات الفرنسیة بتوفیر غط
إستزفت من خاللها موریتانیا الكثیر من إقتصادها ،مع العلم أن موریتانیا لم تمتلك من العتاد 
العسكري قلیل من األسلحة وطائرة واحدة ، مما أدخل البالد في أزمة كبیرة ومن هنا انسحبت 

إحتدم الصراع بینها وبین الجزائر موریتانیا من الحرب لتعلن المغرب استعادتها للجزء الثاني أین
مغربي ال یعترف بموریتانیا ، وبالرغم من كل ذلك واستقالل موریتانیا إالأن البرلمان ال

.113إسماعیل معراف ، المرجع نفسه ، ص - ـ1
.132- 128،  بیروت : دار الفجر للنشر، ص نزاعات الحدود العربیةعبد القادر رزیق المخادمي، - 2
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یعتبرها دولة تابعة له ، بالتالي قلب الطاولة على ولد دادة كان البد منه أذ قام العسكریون ومازا
م .1978بأنقالب عسكري علیه في سنة 

: األسباب االقتصادیة واإلجتماعیة المطلب الثالث

عرفت موریتانیا حالة استنفار في االقتصاد مما أدخلها في أزمة إجتماعیة كبیرة ، كون 
اقتصاد موریتانیا ظل یعتمد على الزراعة دون وجود دعم كافي للطاقات األخرى، بالتالي تمیز 

رف الفرنسي، ففي بالضعف الشدید الذي اعتمد على الخارج في الدعم خاصة من الط
السبعینات من القرن الماضي عرفت موریتانیا مرحلة جفاف ، سببه هو قلة األمطار و كذلك 

،بالرغم من محاوالت جادة في التخلص من 1صراع مع السینغال في حوض النهر السینغال
األزمة، ففي عهد ولد دادة خرجت الجماهیر في مسیرات حاشدة تطالب بإلصالحات ، خاصة 

الشعب صار مدركا لما یعرف بالدولة والحقوق التي علیها على الشعب .وأن 

ان النظام المدني قدم ما یعرف بإصالحات وذلك إلمتالك موریتانیا على ثروات طبیعیة حیث 
نجد : 

:الموارد الزراعیة والرعویة -1

الموریتانیون رغم ضعف إنتاجیة القطاع الریفي وضعف مساهمته في الناتج المحلي ظل 
یعتمدون علیه في حیاتهم وٕان كانت موجة الجفاف التي ضربت البالد في نهایة الستینات 
والسبعینات ، أدت بسكان الریف نحو النزوح إلى المدن بالتالي إزداد اإلهتمام أكثر نحو القطاع 

الصناعي .

نه یوجد حوالي أ2002الثروة الحیوانیة : تشیر التقدیرات عن الثروة الحیوانیة لسنة 
ألف رأس من األغنام13759ألف رأس من البقر ،وألف رأس من اإلبل ،16950

.549، ص 2002،عمان : دار أسامة للنشر ، موسوعة الدول العربیةـ امنة إبراهیم أبو حجر ، 1
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- 1968والماعز ،و قد حصل تدهور كبیر في اعداد الماشیة ، خالل فترة اشتداد الجفاف (
1من اإلبل .%7من الماعز واألغنام و%19من البقر و%15) هلك فیها حوالي 1973

في %52كبیر في قطاع الریفي في الناتج المحلي اإلجمالي من وهذا وقد عرف انخفاض 
في منتصف الثمانینات لتصل في عام %22في السبعینات و%23بدایة الستینات الى 

.%18إلى حوالي 2002

من %80كما تأثر القطاع الزراعي بحالة الجفاف الذي أدى إلى التخلي عن أكثر من 
2ملیون هكتار قبل الجفاف .15إلى األراضي الزراعیة التي كانت تصل 

:الزراعة-1
هي بدائیة وتعتمد على األمطار والوسائل التقلیدیة وهي تنقسم إلى ثالثة اقسام وهي :

الزراعة المطریة :وتعتمد على األمطار التي تحدث فیضان في نهر السنغال التي كانت –أ 
سببا في ارتواء العدید من األراضي الزراعیة .حیث كان یعتمد علیة في االقتصاد الموریتاني 

من اجمالي انتاج %38من نسبة اإلنتاج.اما حالیا بلغ حوالي %60إذ بلغت نسبته حوالي 
الحبوب .

:اعة المرویة الزر -2
الف هكتاروقد اعتبرت هذه المساحات 150وهي أراضي محاذیة لنهر السنیغال بحوالي 

الف هكتار ال 40مناطق استثمار ، وبخصوص المساحات المقدرة لموریتانیا فهي تقدر
هكتارا ، وهذا دلیل على وجود مساحات كبیرة للزراعة المرویة ال 21386یستعمل منها إال 

عة ،وتمتلك موریتانیا مناطق مرویة أهمها:تستغل للزرا

2006، (د د ن) ، )2002-1992سة حالة موریتانیا ومراقبة االئتمان ،( دارالبنك المركزيـ محمد عبد الرحمن صدفي ،1
.61ص 

.62ـ المرجع نفسه ، ص 2
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مزرعة سها امیوري ( الجنوب الغربي ) وتختص بزراعة األرز والتي أنشأت بموجب -
400اتفاق بین موریتانیا والصین ،وفیها نصت على استصالح األراضي وزراعة 

1هكتارمن األرز .

موریتانیا واألمم المزرعة النموذجیة غوغل ( الجنوب الشرقي ) بتمویل مشترك بین -
المتحدة للتنمیة .

المزرعة التجریبیة في كیهیدي برأس مال وطني .-
:الزراعة الموسمیة-3

حیث نجد معظمها تنحصر في الواحات والودیان ذات المیاه الجوفیة القریبة من سطح 
وتكثر البحر ، حیث یتم رفع المیاه بالوسائل التقلیدیة ، وقلة من یستعملون الوسلئل الحدیثة ،

في هذه المناطق النخیل والخضراوات .

یمكن أن نلخص معوقات الزراعة في االنقاط التالیة :

مشكلة التمویل ومشكلة ضعف الموارد المحلیة وارتفاع حجم الدیون الخارجیة وسوء -
استخدام وتوزیع القروض المخصصة لهذا القطاع ، وعدم جدیة هیئات الرقابة 

واإلشراف والتمویل .
األیدي العاملة بسبب الجفاف التي أدت إلى الهجرة الزراعیة إلى المدن نقص-

باإلضافة نجد أن هذه األیدي تعاني من نقص الخبرة .
التخلف التكنولوجي حیث مازالت موریتانیا تعتمد على الوسائل التقلیدیة . -
ي تدني القطاع الخاص في تنمیة القطاع الزراعي ، خاصة المشروعات الكبیرة الت-

تتطلب تمویل ضخم ، ویعود ذلك إلى عدم مرونة القوانین العقاریة وقلة التنسیق بین 
2فئات ومصالح اإلدارات المعنیة بتحدید وتطبیقا للسیاسات الزراعیة . 

. 129، ص 2007، 2، القاهرة : جامعة أسیوط ،طقراءات االقتصادیات الوطن العربيعبد الهادي سویفي ، ـ 1
.64-63صدفي ، المرجع السابق ، عبد الرحمنـ محمد2
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: الثروة المعدنیة -

استغل البعض منها والباقي تمتلك موریتانیا كغیرها من الدول اإلفریقیة على ثروة طاقویة كبیرة 
قید الدراسة والبحث ، في البدایة اعتمد علیه بدرجة كبیرة في الصادرات قبل ان تتخذ الدولة 

1قرار اإلعتماد على قطاع الصید البحري ، واإلستثمار فیه بدایة من الثمانینات .

الحدید :–1

الحدید حیت یقدر اإلحتیاطي العالمي موریتانیا من أهم دول القارة اإلفریفیة إنتاجا لمادة 
من %14من اإلحتیاطي العربي و21,6ملیون طن وهو ما یمثل 2465الموریتاني ب

منطقةفيیوجدحیثللبالدالغربيالشمالاإلحتیاطي العالمي ویوجد مركز المعدن في أقصى 
ویتوزع على المناطق التالیة :"الجلكدیة"

.الحدیدأنواعأجودمنوتعتبرطنملیون90فیهااالحتیاطيویبلغتزادیتشرق-
ملیون طن .37منطقة افدریك ویقدر اإلحتیاطي بها بحوالي -
ملیون طن وهو من اجود أنواع 125منطقة ارویصات ویبلغ اإلحتیاطي فیها حوالي -

الحدید .
من طرف شركة حدید 1963هذا وقد بدأ فعال استغالل منجم الجدید سنة 

من رأسمالها والباقي %55.8) التي تمتلك فیها فرنسا نسبة (MIFARMAموریتانیا
بالرغم من تأمیم %5بین الشركات اإلیطالیة البریطانیة وما تملكه موریتانیا نسبة 

التي تأسست قبلها بعامین 1974نوفمبر 28الشركة الوطنیة للمعادن والمناجم في 
، وكانت هذه الشركة من طرف وهي التي تقوم باستغالل هذا المعدن الى حد الساعة

م الى شركة ذات رأس مال 1978القطاع العمومي الموریتاني لكنها تحولت سنة 
1مشترك .

.484، ص جغرافیة الوطن العربيـ إبراهیم الفاعوري ، ـ1
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:النحاس–2
م ، حیث أجریت 1931تعتبر منطقة أم أقرین مخزن كبیر للنحاس وكان اكتشافا سنة 

.وكانت أول خطوة 2ملیون طن من النوع العالي الجودة من النحاس 9م وجود 1952سنة
م ،وهذا كله لدراسة إمكانیة 1953لتعدین النحاس إنشاء شركة تعدین النحاس في موریتانیا سنة 

، والبقیة شركاء من %40ملیون دوالر وتملك موریتانیا حوالي 16تعدینه، وبوفرة رأس مال قدره 
وریتانیة .وتأسست المغرب وفرنسا ، إال انها لم تستمر الشراكة بسب الخالف مع الحكومة الم

بعدها شركة أخرى وهي ممزوجة بین الشركات األجنبیة والموریتانیة وهي شركة سوماك 
م وتوقفت بنفس السبب السابق .وأكدت الدراسات 1971م .بدأت بتصدیر النحاس سنة 1966

ردن والتقدیرات أن احتیاط موریتانیا من النحاس تحتل به المركز الرابع في الدول العربیة بعد األ
3والمغرب والسعودیة .

:الثروة السمكیة-3
تعتبر الشواطئ الموریتانیة من أغنى الشواطئ العالمیة بالسمك ، وقد وصلت تقاریر عن األمم 

الف طن سنویا دون وجود أي تأثیرات 800-500المتحدة أن طاقة اإلصطیاد بلغت ما بین 
عن تزاید الطبیعي لألسماك .

وقد كان اإلستثمار في الثروة السمكیة جد كبیر حیث إتسم بمراحل بدایة بضعف التسییر ثم 
الهشاشة واإلستنزاف ، ففي مرحلة اإلستقالل وقعت موریتانیا إتفاقیة مع فرنسا نصت على أنه 
یجوز اإلصطیاد في المیاه اإلقلیمیة للبلدین ، وكمحاولة إلستغالل الثروة السمكیة تم إنشاء 

ة التجهیزات والصناعات السمكیة في الستینات من أجل تنیع وتصدیر السمك ،لكنها شرك
سرعان ما افلست نتیجة سوء التسییر وقلة الخبرة الفنیة والوطنیة ،ولتحسین الموقف لجأت 
موریتانیا الى حل وهو عقد إتفاقیات مع شركات أجنبیة للصید في المیاه اإلقلییمیة مقابل دفع 

.606، ص1998، 1بیروت :  دار الجیل للنشر ، ط،الموسوعة الجغرافیة للوطن العربيكمال موریس شربل ، ـ 1
سالمیة محمد بن سعود اإل،  السعودیة :جامعة اإلسالم الموسوعة الجغرافیة للعالم اإلسالميـ فوزان بن عبد الرحمن فوزان ، 2

.529-527ص ، 1،1999، ط11، مج 
.529ـ المرجع نفسه ، ص 3
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صعوبة كبیرة نتیجة لضعف الرقابة البحریة ، حیث قامت السفن 2تصل إلى إتاوات سنویة 
البحریة األجنبیة بالتهرب من نصوص اإلتفاقیة وعدم إحترام الشروط المتفق علیها ، فكان رد 

1الحكومة الموریتانیة أن تبنت سیاسة جدیدة وهي :

السفینة في المیاه سیاسة االفراغ اإلجباري ، تقوم هذه السیاسة على افراغ حمولة -
اإلقلیمیة في میناء نواذیبوا بدل اسبانیا .

إنشاء الشركة الموریتانیة لتسویق األسماك والتي تحتكر لسوق المنتجات السمكیة -
وهوماسمح في التحكم في سوق انتاج المادة .

ونجد ان هذا القطاع لدیه نقائص وهي :
المراكب الخشبیة بالتالي الصیاد ضعف المراكب المستخدمة ، اذ مازال اإلعتماد على-

ال یستطیع اإلبتعاد بها طویال .
كما نجد قلة خبرة الصیادین ومحدودیة مقدرتهم المادیة .-
كذلك عدم قدرة األسطول الوطني على أداء مهمة الصید البحري ، مما اضطر إلى -

االعتماد على أسطول أجنبي .
مراكز تكوینیة في التكوین البحري نقص العنصر البشري المؤهل ، نتیجة عدم مجود -

وعدم قدرتها على تلبیة الحاجات المتزایدة .
قلة رؤوس األموال ، حیث یتطلب مبالغ مالیة ضخمة .-
2قلة هیئات مكلفة بالرقابة وعدم وجود الكفاءة الالزمة .-

الخبرة وما یمكن أن نستنتجه ان االقتصاد  هو العمود الفقري ألي دولة لكن سوء التسییر وقلة 
هي دائما ما یوقع أصحابها في استغالل اجنبي للثروة المحلیة بالرغم من عقد اتفاقیات بین 

البلدین لكنها تبقى أسیرة االتفاق دون ان تستطع التخلص منه .

.606ـ ـكمال موسى شربل ، المرجع السابق ، ص1
.618ـ المرجع نفسه ، ص 2
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أما الحالة اإلجتماعیة التي عاشتها موریتانیا فقد كانت كبیرة میؤوس منها كحدوث إضرابات 
متتالیة نتیجة عدم توفر مناصب عمل ، كما نجد أیضا تنافر كبیر بین البیض والزنوج وهو 
ماخلق فجوة في موریتانیا اضطرت من خالله الحكومة معالجة الوضع لكن دون فائدة فقد 

اجات حول نظام السیاسي الموریتاني . تواصلت اإلحتج

واختار ولد دادة اإلبقاء على النظام التربوي واإلجتماعي الذي ورثه عن اإلدارة الفرنسیة 
ي م تدریس اللغة العربیة مع اللغة الفرنسیة ف1960قبل أن یقرر حزب الشعب في مؤتمر 

ا ٕاضرابات في المدارس ضد هذبیة و أدت إلى مظاهرات شعالمدارس اإلبتدائیة والثانویة التي 
1اإلجراء وخاصة من الزنوج طالبا ومثقفین ونددوا بسیاسة التعریب التي یتبعها النظام .

لقد عمل ولد دادة على سیاسة تعلیم جدید للتوازن بین الوطن الواحد وهو ما یتبناه حزب 
یب السریع یجعل العربیة لغة الشعب فالتعریب هو مواجهة الفرانكفونیة ومناداة المتعربین بالتعر 

العمل الوحیدة في البالد.

.606موسى شربل ، المرجع السابق ،ص لكما- 1
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المخطط یوضح أهم عوامل االنقالبات العسكریة في موریتانیا

بالرغم من امتالك موریتانیا للعدید من الممیزات الجغرافیة ، كموقعها اإلستراتیجي الذي 
جعلها مستقطبة من طرف األوربیین ،  لكنها وقعت هي األخرى ضحیة اإلستعمار الفرنسي 
الذي استطاع في فترة وجیزة أن یقضي على المقاومة الموریتانیة ، وبعد صراع طویل امتد من 

م خاضت معه مقاومة عنیفة بشقیها الثوري والسیاسي .1960م إلى 1902

ومع األحداث اإلقلیمیة التي وقعت كعدم اعتراف المغرب بها وكذا مساندة بعض الدول 
العربیة من أجل اإلستقالل واالنفصال عن المغرب ، وبعد مفاوضات مع الطرف الفرنسي نجح 

بذلك لموریتانیا حریتها بالرغم من العراقیل التي ولد دادة في التوقیع على وثیقة اإلستقالل مانحة 

االسباب التاریخیة 

.الصراع على السلطة لیس حدیث إذ أنھ نجد صراع توارثتھ الدولة من القبائل االولى•
.قدرة الشعب الموریتاني على  التخلص من االستعمار •

االسباب السیاسیة 

.سوء تسیر من ولد دادة للدولة وظهور اطراف اخرى ساهمت في اسقاط حكمه •
.   مجریات األحداث اإلقلیمیة خاصة الصراع مع المغرب والصحراء الغربیة •
.استمراراالضطرابات وتضعضع االستقرار السیاسي •
,صراعات حادة  داخل دوائر صنع القرار•

االسباب االقتصادیة 
و االجتماعیة 

امتالك موریتانیا ثروة طاقویة طبیعیة لكن عدم وجود الخبرة الفنیة اوقعتھا في مشكلة االعتماد •
.على التسییر األجنبي

.  المجتمع الموریتاني مازال یعتمد على نظام القبیلة بالتالي عدم تجانسھ مع نظام الدولة الحدیث•
.معاناة الشعب الموریتاني من البطالة •
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واجهتها ولم تكن بمحض الصدفة اذ شكل اعالن ولد دادة الرئیس األول للبالد  اعتماده على 
النظام االشتراكي متخلیا بذلك عن اللبیرالي بعدما كان یأتیه الدعم من فرنسا .

تخاب الرئیس لعهدتین وكذا یشكل فالنظام الموریتاني هو نظام جمهوري رئاسي یقوم على ان
البرلمان عبر انتخابات حرة ، إال ان ذلك لم یكن بالكافي لولد دادة ، حیث أدخلت البالد في 
ازمة اقتصادیة سببها قلة الخبرة الفنیة , أیضا عدم امتالكها على وسائل حدیثة تواكب به الدول 

المتقدمة .

دة فمع تزاید اإلحتجاجات زادت المظاهرات كم ان الحالة االجتماعیة للدولة لم تكن جی
وتعالت أصوات كثیرة تطالب باإلصالح وهو ماحاول ولد دادة فعله، لكن المؤسسة العسكریة 
كان لها رد آخر وخاصة فیما یتعلق بقضیة الصحراء الغربیة التي استنزفت فیها موریتانیا كل 

إصداراتها خاصة وانه كان المدخول الوحید لها .
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، 1960اكتویر 28عن االحتالل الفرنسي  في منذ حصول موریتانیا على استقاللها
سنة  18والبالد لم تشهد حالة استقرار سیاسي یفضي إلى تحقیق تنمیة شاملة للشعب فبعد 

.سیة عسكریةاعات سیاالدولة من صر تحت ظل الحكم المدني برئاسة المختار ولد دادة عانت

التي حدثت في موریتانیا كان لها أثر كبیر على الساحة الداخلیة ، بالتالي ه التفاعالتهذ
عرفت الدولة تدخل طرف آخر هدفه وضع حد للصراعات، فالمؤسسة العسكریة كانت الطرف 

الذي أدخل الدولة في مرحلة جدیدة من نظام مدني إلى نظام عسكري .

البارز إلى درجة انها خلقت لنفسها نظام ، سیطرة المؤسسة العسكریة كان له األثر األقوى و إن 
عسكریة زعزعة به بانقالباتوعبرت عنه ذا النظام الذي توارثته أصحاب الرتب العسكریةه

عسكري أعتلىاستقرار الدولة ، مما جعلها تتوارث من قبل العسكرین حتى أصبحت عادة فكلما 
.یشهد على ذاكاالنقالباتفتاریخ الرئاسة إال وأسقطه آخر

صحیح أن موریتانیا هي واحدة من الدول اإلفریقیة التي عرفت انقالبات، جعلت من نفسها 
تم إدراجه في هذا البحث ماحدیث الساعة بالتالي كانت ملتقى البحث بالنسبة للباحثین وهو 

موریتانیا.في االنقالباتخصص فصل كامل عن تاریخ العلمي حیث

العسكریة سواء الفاشلة أو االنقالباتع مبحثین حدد من خاللها تاریخ في هذا الفصل تم وض
التي خلفها االنعكاسات، أما البحث الثاني فقد أدرجت لناجحة في المبحث األول بالتفصیلا

ویحتوي كل مبحث على ثالثة مطالب .االنقالب. 
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االنقالبات العسكریة على ضوء الحرب الباردة :المبحث األول

ففي ظرف متسارعا ،العسكریة في موریتانیا جعلها تعرف نموا كبیرا االنقالباتإن سلسلة 
لبثت ظن المتتبعون أنها األخیرة لكن مامتتالیا،انقالباقیاسي عرفت موریتانیا خمسة عشرة  

.االنقالباتعن تاریخ شاملة واضحة دراسة تقدیموأن تكرر الموقف . بالتالي كان البد من

االعتماد، وقد تم وهنا نضع أهم التواریخ،قد تمت بتسلسلالعسكریةاالنقالباتتالي نجد أن بال
لالنقالبات:على ثالثة مطالب شارحة ومفسرة 

االنقالبات العسكریة أثناء الحرب الباردة . -1
االنقالبات العسكریة بعد الحرب الباردة .-2

االنقالبات العسكریة أثناء الحرب الباردة :المطلب األول

عن تخطیط لبعض القادة كانت عبارةاالنقالبفي م1967سنة إن بدایة التفكیر
خاصة وأن نظام مختار ولد دادة عرف ،وذلك نتیجة للتطورات التي عرفتها البالد،العسكریین

القضیة بسببصراع مع المعارضة وكذلك على الساحة الخارجیة ( الجزائر والمغرب) 
وجود الكفاءة العسكریة وعدم فشلت نتیجة لفطنة ولد دادة االنقالب، إال أنها فكرة الصحراویة

1للقادة في ذلك الوقت كون الجیش تشكل حدیثا .

:1978سنة انقالب-1

االوضاع موریتانیا تفاقمت علیها، خاصة وأناالنقالبي هو بدایة التفكیر الجدي ف
السیاسیة واالقتصادیة في موریتانیا وتنامي ظاهرة التذمر في االوساط الشعبیة وفي الجیش أثر 

,Moktar OULD DADDAHـ 1 La Mauritaniecontre vents et marées. Paris :Karthala, 2003.
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في نواحي الحیاة 1تمسك النظام السیاسي بنظام الحزب الواحد من دون احداث تغییرات
، السیما بعد دخول 2النظامإزاحةالذي خلق قناعه عند قادة الجیش بضرورة مراألالمختلفة،

النظام في تحالف مع المغرب في مواجهة البولیساریو والتي عدها البعض خطأ  سیاسیا  كبیرا
أزمه إلىوعلى أثر هذا التحالف والمواجهة العسكریة مع البولیساریو تعرضت موریتانیا 

. فضال عن ازمة أمنیة خانقة الموریتانیةها انخفاض الصادرات اقتصادیة من ابرز مالمح
الجیش الموریتاني في حرب ودفعت بالجیش الموریتاني الى العمل على انهاء معاناة الشعب

قام العقید محمد المصطفى ولد محمد السالك ومجموعة من 1978/ 7/ 10وفي ،الصحراء
(بعد فترة حكم استمرت *بالرئیس المختار ولد دادهالضباط العسكریین بمحاولة انقالبیة أطاحت 

وانتهت بذلك مرحلة الحكم المدني وسیادة الحزب الواحد ، وانتقلت البالد الى ،عاما)18
مرحله الحكم العسكري ، وشكل قادة االنقالب لجنة عسكریة بقیادة العقید محمد المصطفى ولد 

محمد السالك  .

سبتمبر / :، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ، بیروت مظاهر المشاركة السیاسیة في موریتانیامحمد األمین ولد سیدي باب، ـ 1
.329,ص2005

أتم دراسته الثانویة في مدینة مدینة بوتلمیت الموریتانیة، اكمل تعلیمه االبتدائي فیها، ثمب1942سنةولد*مختار ولد دادة: 
سافر الى باریس إلكمال دراسته وحصل على شهادة 1948سانت لویس السنغالیة، وحصل على دبلوم المدرسة الوطنیة، عام 

اللیسانس في الحقوق من جامعة السوربون، وشهادة مدرسة اللغات الشرقیة الحیة، مارس مهنة المحاماة وتقلد وظائف عدة في 
عین 1959داري الموریتاني، قاد النضال الوطني والسیاسي من أجل استقالل موریتانیا وعروبتها، في عام الجهاز اإل

، 1960/ 11/ 28رئیساللوزارء من قبل المجلس النیابي الموریتاني، توج نضاله في قیادة الشعب بتحقیق استقالل موریتانیا في 
، تعرض لألبعاد خارج 10/7/1978منصبه حتى أطیح به في انقالب ، واستمر ب8/1961/ 20أنتخب رئیسا للجمهوریة في 

. ینظر عبد الباري عبدالرزاق 2003، توفي (رحمه اهللا) في عام 2001/ 17/7عاما ومن ثم عاد للوطن في 23الوطن مدة 
.183- 182، ص 1966نشر، بیروت، ، دار االندلس للطباعة وال، جمهوریة موریتانیا االسالمیةالنجم



تداعیات اإلنقالبات العسكریة في موریتانیاالفصل الثالث 

80

أخرى أبرزها غیاب الخلفیة العسكریة لقادة االنقالب األول، یضاف إلى ذلك العامل أسباٌب 
فهم في الغالب مجموعة من المعلمین ُنقلوا إلى المؤسسة العسكریة الولیدة، وحملوا إلیها رواسب 
أفكارهم التقلیدیة وانتماءاتهم االجتماعیة والجهویة. وكذلك مرونة الرئیس السابق المختار ولد 

بیر من الثقة مع أركان نظامه المتصارعة، إضافة إلى األزمة السیاسیة داداه وتعامله بمستوى ك
التي أنهكت البلد ودفعت بالجیش إلى 1978-1975المتفاقمة، وظروف حرب الصحراء 

."الوحل، وأرغمته على االنقضاض على من ورطه في الحرب

دما نّفذ العقید عن1978السیاسي في موریتانیا منذ العام االنقالبات المسارطوقت سلسلة 
مسیرة ضروریة فالنظام أصبح المصطفى ولد محمد السالك أول انقالب عسكري اعتبره "

ولقد 1"عاجًزا، واألمن غیر موجود، ومعظم السكان قد نزحوا إلى خارج المدن أو إلى الحدود
كان ذلك االنقالب تعبیًرا عن :

ینتمي إلیها ولد محمد السالك قائد غضب عارم لضباط مجموعة الشرق الموریتاني التي -
االنقالب، ضد ما یعتبرونه تهمیًشا من األقلیة المنتمیة إلى الجنوب التي على رأسها المختار 

.ولد داداه الرئیس المطاح به

بروز اتجاه قومي عروبي جدید بدأ یختبر حظه في الساحة السیاسیة والفكریة بعد أن -
استطاع اختراق الجیش.

من النخبة العسكریة من قبائل الشوكة (حسان)، حیث كان أغلب أعضاء اللجنة ردة فعل-
العسكریة لإلنقاذ الوطني من هذه الفئة، على تحكم الزوایا ومن هذه الطبقة ینحدر الرئیس ولد 

داداه.
خیار عسكري غیر مكترث بقیم التحرر، وسعي النظام إلى المساواة االجتماعیة، وتقلیص -

یث المجتمع.الفوارق وتحد
جزء من التأثیر الدولي على القرار السیاسي واألمني في موریتانیا؛ حیث تؤكد تقاریر -

ومذكرات أن الجزائر وجبهة البولیساریو كانتا أهم داعم لهذا االنقالب.

.329محمد األمین ولد سیدي باب ، المرجع السابق ، ص ــ 1
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:1979انياالنقالب العسكري الث

الشیوعي ول، بعد ان قاد ضباط الیمیناألاالنقالبقل من عام على أجاء بعد مرور 
. وتم تنفیذه من داخل اللجنة العسكریة بوساطة بعض اعضائها 1979ریلفا6في انقالبا

العقید احمد سالم ولد سیدي والعقید محمد محمود ولد احمد لولي والعقید الشیخ ولد بیده 1مثل
ي ثر استبعادهم من مراكزهم على اساس انتمائهم السیاسإ. 2اسة المقدم احمد ولد بوسیفوبرئ

الوطني لقیادة شؤون لإلنقاذول، وقد شكل قادة االنقالب لجنة عسكریة االنقالب األمن قبل قادة
المعروف بـ كادیر الدولة ضمت شخصیات عسكریة جدیدة مثل المقدم آباه ولد عبد القادر 

.والعقید انبییغ

تصفیة خصومهم العسكریین والمدنیین منهم ذو نیاالنقالبیأهدافكان من بین إذ 
تولي بوسیف رئاسة الوزراء وشكل حكومته. اال أن حكم بوسیف لم كذلكقومیة، و االتجاهات ال

فوق المحیط 27/5/1979یدم طویالً ، حیث تعرضت الطائرة التي نقلته الى السقوط یوم 
. مما خلق ذلك 3ةراء سقوط الطائر االطلسي الى الغرب من دكار ولم تعرف االسباب الحقیقیة و 

اء الحكم العسكري فراغاً  في السلطة ونتیجة لذلك فقد تعرض انصار بوسیف من اعض
نقاذ الوطني واستطاع ثالثة ضباط الجماعیة من اللجنة العسكریة لإلقالةالشیوعي الى اإل

.ن بوسیف من الهروب الى المغربمقربین م

. 379محمد األمین ، المرجع السابق ، ص-1
األدباء اتحادمنشورات:دمشق،اتحاد المغرب العربي بین االحیاء والتأجیل،دراسة تأریخیة سیاسیة،المدینيتوفیقــ 2
.386،ص2006لعرب،،ا

)ینتمي الى قبیلة Cyrsaint، خریج الكلیة العسكریة الفرنسیة المعروفة بأسم (1940من موالید ولد هیداله، ضابط موریتاني *
، وتدرج في الرتب العسكریة  الى رتبة جنرال تولى رئاسة الجمهوریة 1962العروسین في شمال موریتانیا التحق بالجیش عام 

.1984-1980بنفسههقاداثر انقالب 
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:1979االنقالب العسكري الثالث

جدیدة عرفت تشكلت لجنة 27/5/1979بعد مقتل بوسیف رئیس الوزراء الموریتاني یوم 
*المقدم محمد خونا ولد هیدالةبانتداب(اللجنة العسكریة للخالص الوطني). والتي قامت سمبا

وزیر الدفاع لرئاسة اللجنة وبشكل مؤقت لحین انتخاب رئیس الدولة وفي مدة اقصاها شهرین، 
یر بانقالب داخلي على اعضاء اللجنة العسكریة واصدر قرارات اعلن من خاللها وقد قام االخ

العقید انبییغ والعقید احمد سالم ولد سیدي أبرزهماقالة انصار بوسیف من اللجنة العسكریة ومن 
ورقى نفسه الى رتبة جنرال وتعیین العقید محمد محمود ولد لولي رئیساً  للدولة یوم 

، قام اللواء محمد خونا ولد هیدالة وزیر الدفاع بانقالب 4/1/1980وفي یوم ،3/6/1978
عسكري تمكن فیه من السیطرة على مؤسسات الدولة والجیش واعفى محمد محمود ولد لولي 
من منصب رئیس الدولة، وعین نفسه رئیساً  للجنة العسكریة للخالص الوطني، ورئیس 

ارة الدفاع، وقد عرف انقالب ولد هیدالةالجمهوریة ورئاسة الحكومة فضال عن قیادته لوز 
.1االنقالباتبانقالب

:1981االنقالب العسكري الرابع

بعد تولي ولد هیداله رئاسة الدولة، اتبع سیاسة مناهضة للموقف المغربي من مشكلة 
عن قرب إلیهم،واستمع موریتانیاإلىالصحراء، حیث استقدم بعض شیوخ القبائل الصحراویة 

استراتیجیةُیقوم مسیرتهم وان یساعدهم على رسم أنوحاول وقدم لهم بعض النصائح،
المستقبل، لضمان كسب الرهان ضد المغرب، وقد شجعه على المضي في هذا التوجه تصدع 

الذي اآلمرالمغربیة وخالفه الشخصي مع الملك الراحل الحسن الثاني، -العالقات الموریتانیة 
تشكل قاعدة خلفیة لمقاتلي أصبحتیتهم موریتانیا بأنها أنإلىالحسن الثاني كدفع بالمل

وأعلنواإلقلیمیةالبولیساریو، وناصر ولد هیداله حجج جبهة البولیساریو في المحافل الدولیة 

.67،ص 2010, بیروت الدار العربیة للنشر والتوزیع ،السیاسي في افریقیا االنقالبات في موریتانیاالعنف ابراهیم محمد ،ـ1
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(انحیازه للجزائر)،ترافق إلىأسبابه،وكان ذلك راجع في احد 1اعترافه بالجمهوریة الصحراویة 
، فضالً  عن سیاسته الداخلیة التي اتسمت اإلقلیمیةذلك مع اضطراب عالقات موریتانیا 

التحالف مع وٕاعادةجناح الیمین من الحزب الشیوعي ومالحقته جناحه المدني، بإقصائه
.2البعثیین والیسار الشیوعي

مارس16محاولة انقالبیة في إلىله وغیرها تعرضت حكومة ولد هیدااألسبابونتیجة لهذه 
من بوساطة مجموعة كوماندوز (قادمة من المغرب حیث مقر المعارضة الموریتانیة)1981

الرئیس بوسیف وهم اباه ولد عبد القادر والعقید احمد سالم ولد أنصاربینهم ثالث ضباط من 
منظمة (التحالف من اجل موریتانیا أعضاءسیدي والعقید انبییغ الذین كانوا من 

القي القبض على منفذي االنقالب واعدم الضباط الثالثة بعد فشل محاولتهم الدیمقراطیة).وقد
3بحكم قضائي، وكانت من نتائج هذا االنقالب :

عن الحركات تكون بدیالأنرادها ولد هیداله أصیغة جدیدة للمشاركة السیاسیة ثأحدا-أ ً
تحل محل مؤسسة البرلمان.اةوأدالسیاسیة 

التخلي عن مشروع الدیمقراطیة الذي كانت اللجنة العسكریة قد وعدت به فجر استیالئها -ب
نظام الحزب الواحد.وٕالغاءعلى الحكم 

شكل ولد هیداله ما عرف(بهیاكل تهذیب الجماهیر)كأداة للتعبئة والتهذیب السیاسي -ج
واالقتصادي واالجتماعي...الخ.

.لعالقات الدبلوماسیة مع المغربقطع ا-د

.383صوفیق المدیني ، المرجع السابق ، ــ ت1
.329محمد األمین ولد سیدي باب،  المرجع السابق، ص ــ 2
.383ـ ابراهیم محمد، المرجع السابق ،ص -3
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:1983االنقالب العسكري الخامس

سیاسة تصفیة نتهاجبا،قام الرئیس ولد هیداله1981رس/ما16بعد فشل انقالب 
التنظیمات السریة السیاسیة ذات االرتباط بالخارج مثل حزب البعث(العراق)والحركة الناصریة 

دستور النظام وٕارساءالسیاسي المتمثل بمشروع الحكومة المدنیة اإلصالح(لیبیا)،والتراجع عن 
إحباطعن اإلعالمالموریتانیة عبر وسائل األمنأجهزة،وضمن هذا السیاق أعلنت 1النیابي
أسماءالنظام الموریتاني لم یعلن عن أنال إ،1983ة لقلب نظام الحكم في أواخر مارسمحاول

األمن قد قامت أجهزةأنبل اكتفى بالقول الوطني والدولي،قادة االنقالب أمام الرأي العام
.ومن ابرز الشخصیات التي وجه لها 1984بالنظام عام أطیحسراحهم عندما وأطلقباعتقالهم، 

االتهام بالمحاولة االنقالبیة وزیر الخارجیة النقیب البحري دحان ولد احمد محمود ورئیس 
یس السابق المصطفى ولد محمد السالك، واتهمت وزارة الحكومة سید احمد ولد ابنجارة والرئ
.2وراء المحاولة االنقالبیةالخارجیة الموریتانیة العراق بالوقوف 

:1984السادسالعسكرياالنقالب

خصومه السیاسیین وٕابعادالمسلمین واإلخوانوتقربه للزنوج بعد تفرد ولد هیداله بالسلطة،
كل ذلك دفع ولد داده،ألنصارواضطهاده القاسیة مثل الناصریین والیسار الشیوعي،بالتصفیة

في تدبیر االنقالب لإلسهامالعامل الخارجي الذي یتطلع للبحث عن مصالحه في موریتانیا 
أركانرئیس ه.في انقالب ابیض قاد19843/ 12/12العسكري ضد الرئیس ولد هیداله یوم 

احمد الطایع بتدبیر فرنسي وبعنایة من المغرب عندما اقنع الرئیس الجیش معاویة ولد سیدي
وفرنسا في بوروندي اإلفریقیةمیتران ولد هیداله على حضور مؤتمر یجمع زعماء بعض الدول 

استجاب لدعوة الرئیس إنانه وما إالوعلى الرغم من شكوك ولد هیداله من مغادرة البالد.

.389السابق ، ص ــ توفیق المدیني ، المرجع1
.389ــ توفیق المدیني ، المرجع السابق ، ص 2
العسكریة في موریتانیا ، المرجع السابق .االنقالباتـ تاریخ 3
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ویصف خبراء السیاسة بان انقالب ولد الطایع .1السلطةعلى*الفرنسي حتى استولى ولد الطایع
لدى الرئیس بوساطةكان جزء من صفقة سریة بین فرنسا والمملكة المغربیة التي تعهدت القیام 

فرنسا طرفاً في المشكلةاللیبیة والتي كانت-اللیبي معمر القذافي في حل المشكلة التشادیة
ومن نیا ادخل السجن لفترة من الزمنموریتاإلىوبعد نجاح االنقالب وعودة الرئیس ولد هیداله 

وج، وتشكیل حكومة تأشیرة الخر وٕالغاءسراح السجناء من قادة الرأي إطالقابرز نتائج االنقالب 
متمثلة بالتعاون مع البنك1985اقتصادیة سنه إصالحاتكما ادخل **امرأةمرة وألولضمت 

كما عمل على تحسین عالقات اإلنسانالدولي والترخیص لرابطة وطنیة للدفاع عن حقوق 
.2وریتانیا بكل من فرنسا والمغربم

:1984االنقالب العسكري السابع

/ 12/ 12استولى معاویة ولد سیدي احمد الطایع على نظام الحكم في موریتانیا یوم أنبعد 
اللجنة العسكریة من ذوي أعضاءبعض إقصاء، تمكن وخالل سنتین من حكمه من 1984

نتیجة لعدم ثقته اإلقصاءالتوجه الناصري ممن شاركوا معه باالنقالب على ولد هیداله. وجاء 
-ضده، بعد توتر في العالقات الموریتانیة انقالبیةمحاوله أيكهم في بهم ولتوجسه من اشترا

عسكري ینتمي للتیار الناصري أياللیبیة، حیث شهدت المؤسسة العسكریة الموریتانیة استبعاد 
اللجنة العسكریة أعضاءفي زیادة هذه الشكوك تجاه أسهمتوقد 3عن العاصمة نواكشوط

حول الجیش الموریتاني، وقد تضمن األمریكیةمته المخابرات للخالص الوطني التقریر الذي قد
لإلعدادویهیئون التنظیم الناصري إلى) من منتسبي الجیش ینتمون 1000التقریر وجود(

.ــ مصطفى عاشور ، المرجع السابق1

فیها، الثانویة بمدینة االبتدائیةدراستهانهيشمال موریتانیا، إطاربمدینة 1941ولد عام معاویة ولد سیدي احمد الطایع ،*
بنظام ولد داداه شغل مناصب أطاحتالعسكریة التي اللجنةأعضاءروسو، انهى الدراسة العسكریة في فرنسا، كان احد 

به أطیحعاماً ، حتى 21سیاسیة وعسكریة فكان وزیر اول ثم رئیس اركان الجیش ثم رئیساً للدولة، استمرت فترة حكمه 
.389، انظر توفیق المدیني ، المرجع السابق ، ص 2008/ 8/ 25، 3/8/2005ري في عسكبانقالب

.419ـ محمد األمین ولد سیدي باب ، المرجع السابق ،ص 2
.390ـ توفیق المدیني ، المرجع السابق،ص 3
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بعض الحركات السیاسیة في موریتانیا نهایة عام إعالنترافق ذلك مع .النقالب عسكري
الكشف عن مخطط انقالبي ضد النظام لتعلن بذلك والئها لنظام الطایع وعدم وجود اي 1986

وتمكنت السلطاتلمؤسسة العسكریة الموریتانیةتنظیم سري عسكري للحركات السیاسیة داخل ا
االنقالبیةالمحاولةوإحباطالناصريھالتوجذويالضباطمنمجموعةاعتقالمنالموریتانیة

.امھدھفي

: 1987االنقالب العسكري الثامن

من داخل ، العسكري(لحركه افالم الزنجیة)جاء هذا االنقالب هذه المرة بقیادة الجناح
حدى التنظیمات السریة داخل الجیش الموریتاني التي وصفت إالموریتانیة المؤسسة العسكریة

وهي اول محاوله انقالبیة یقوم بها الزنوج وبمساعدة اطراف خارجیة وقوة التماسك.بدقة التنظیم 
على اثر طرد وزیر الداخلیة الموریتاني من اصل زنجي(آن آمدو زكریا)من منصبه من قبل 

.1986لموریتاني ولد الطایع عام الرئیس ا

.قبل تنفیذه بثمان واربعین ساعة وتمكنت 19871/ 2/10ب تم الكشف عنه یوم اال ان االنقال
السلطات من احباطه، وكان قادة االنقالب ال یستهدفون تصفیة الرئیس ولد الطایع وقیادة البلد 
فحسب بل كانوا یهدفون الى انهاء االنتماء العربي لموریتانیا واعالنها جمهوریة زنجیة تحمل 

جنوب البالد. إلىالبوالریة ونقل العاصمة والو)وهو اسم مشتق من اللهجة-اسم جمهوریة(والو
لم تراعي موازین القوى ألنهاغیر موفقه في اختیار توقیت االنقالب *وقد كانت الحركة الزنجیة

ا الخطأ الزنجیة ثمن هذالحركةداخل الجیش الذي یسیطر علیه التیار القومي العربي،وقد دفعت 

390، في حین یشیر توفیق المدیني في كتابه آنف الذكر ص 152محمد االمین ولد سیدي باب، المرجع السابق ،ص ـ 1
في حین یشیر عالء الدین محسن، 13/8/1987قبل انطالق موعد التنفیذ في لیلة اكتشافههذا االنقالب قد تم أنإلى

تاریخ أنإلى20/11/1987في 562وطن العربي،باریس، العدد والو، مجلة ال-موریتانیا العربیة ستصبح جمهوریة والو
لكننا نرجح صحة تاریخ االنقالب ما جاء في كتاب د/ محمد االمین ولد سیدي باب، مظاهر 23/10/1987االنقالب كان یوم 

الحدث.إلىموریتاني وأقرب ألنهالسیاسیة في موریتانیا المشاركة
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فیما باإلعدامالزنوج وحكم على ثالثة قیادیین .حیث تم اعتقال مئات الضباط والجنودغالیا ً 
هذا إنالمفاجآتالمؤبد.ومنإلىسجن بقیة المشاركین في االنقالب من خمس سنوات 
اطلع على تفاصیله في مقر نأاالنقالب تم الكشف عنه من قبل ضابط فرنسي بعد 

ذكور واتصل بموریتانیا االستخبارات الفرنسیة التي لم تشأ التدخل بالموضوع، فقام الضابط الم
ضمیره ال یمكنه ان یتحمل المذابح الجماعیة ضد ذلك الشعب إنوكشف االنقالب قائالً (

1.العربي الطیب الذي زاره ذات یوم)

:1987االنقالب العسكري التاسع

داخل الجیش الموریتاني بتاریخ الزنجیةالحركةبعد فشل االنقالب الذي قاده تنظیم 
الحركةعند هذا الحد، بل بدأت باالتصاالت ببقایا تنظیم أفالم،لم تتوقف حركة 2/10/1987

.النقالب عسكري جدیدلإلعدادیة في داخل المؤسسة العسكر ةالجناح العسكري العامل
عسكري وذلك وفعالً قام الجناح العسكري وبالتنسیق مع سالح الطیران بالتخطیط النقالب

27سبة عید االستقالل الوطني یوم القصر الرئاسي ساعة االحتفال بمناباستهداف
تصفیة الرئیس الطایع وكبار معاونیه من قادة إلى.وكان قادة االنقالب یهدفون 19902نوفمبر

أن إالوالو)-دولة(الوالووٕاقامةوالوحدات العسكریة المهمة في العاصمة نواكشوط األركان 
حاولة االنقالبیة تم الكشف عنها من قبل الرئیس الطایع عندما شعر بوجود حركه غیر الم

طبیعیة لوحدات الحراسة عند بوابات القصر الرئاسي خارج السیاقات التي تم االتفاق علیها مع 
على مراسم االحتفال تجلى ذلك بوجود قیادات عسكریة(الزنوج)غیر متفق اإلشرافالمعنیین في 

الحفل واتخاذ بإلغاءً◌ امرأفي مهام أمن االحتفال بعد ذلك اصدر الرئیس الطایع هاإشراكعلى 
األمنیةاستثنائیة مما فوت الفرصة على المخططین لالنقالب وتمكنت القوات أمنیةإجراءات

.391السابق ، ـ توفیق المدیني ، المرجع 1
.391ــ المرجع نفسھ ، ص2
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فیما بعد اشتراكهم اإلعالمالقبض على الضباط الزنوج الذین كشفت وسائل إلقاءمن الموریتانیة
.داداإلعفي 

:1990االنقالب العسكري العاشر

لم تطرأ على الساحة السیاسیة الموریتانیة اي محاولة انقالبیة 1990نوفمبر27بعد انقالب 
یتخذ من الدیمقراطیة سوى تغییر نظام الحكم لهویته من حكم عسكري الى حكم مدني،

وقد عد هذا التحول بمثابة والتعددیة الحزبیة منهجاً  له وكان هذا التوجه یحظى بدعم امریكي،
انقالب عسكري بقیادة الطایع، الذي تولى قیادة الدولة والعمل على وضع دستور جدید للبالد 

وفاز 1992،نص الدستور على اجراء انتخابات رئاسیة وتشریعیة في كانون االول 1991عام
نص الدستور و 1997.1به رئیساً  للجمهوریة عام الطایع برئاسة الجمهوریة ثم اعید انتخا

في حین ظل الجیش یراقب الوضع السیاسي في البالد ایضاً على تكوین االحزاب السیاسیة،
من تحقیق غایاتها في التغییر السلمي، وما الدیمقراطیةومعرفة إلى أي مدى تستطیع التجربة 

یمكن ان تؤدیه المؤسسة العسكریة في تغییر اوضاع البلد نحو األحسن، إال ان ذلك لم یمنع 
نوفمبر27ولد حنانا یوم بعض ضباط الجیش في االعداد لمحاوله انقالبیة برئاسة الرائد صالح

كنت القوات االمنیة الموریتانیة من اعتقال وتمبمناسبة االحتفال بعید االستقالل الوطني،2000
قادة االنقالب بتهمة التحضیر لالنقالب واغتیال الرئیس معاویة ولد الطایع وحكم على 

ومن هنا تشیر مدة محكومیتهم وتسریحهم من الخدمة العسكریةاالنقالبین بالسجن لمدة شهرین،
.2تساؤلالقصیرة ازاء الفعل الذي قاموا به أكثر من 

.153محمد االمین ولد سیدي باب ، المرجع السابق ، ص ـ 1
.392ــ توفیق المدیني ، المرجع السابق ، ص 2
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:2003االنقالب العسكري الحادي عشر-

الحزبیة بالتعددیةعلى الرغم من استقرار االوضاع في موریتانیا بعد وضع الدستور واخذها 
والتشریعیة الدوریة. اال ان البعض من القیادات العسكریة كان الرئاسیةواجراءها االنتخابات 

اذ تمكن الرائد صالح ولد حنانا ومجموعة من .عسكري في البالدبانقالبلقیام یتطلع الى ا
الضباط داخل المؤسسة العسكریة الموریتانیة بالتخطیط لمحاولة انقالب مستثمراً بذلك عالقاته 
داخل الجیش وبالتعاون مع طالئع شبابیة من الضباط ومن ابرزهم الرائد محمد ولد شیخانا 

د لوه والنقیب محمد ولد السالك من القیام والنقیب عبد الرحمن ولد میني والطیار محمد ولد سع
.وتمكن قادة االنقالب من السیطرة على قیادة االركان 2003جویلیة8عسكري یوم بانقالب

اال .نواكشوطورئاسة الجمهوریة والمطار والهندسة العسكریة واغلب مواقع الجیش في العاصمة
یل) استطاعت من افشال ئان قوات االمن الموریتانیة وبمساعدة جهات خارجیة (اسرا

والقاء القبض على بعض منفذي االنقالب في حین استطاع البعض منهم من الفرار .االنقالب
ومن اسباب لقوا علیه اسم فرسان التغییر.الى بوركینا فاسو وأسسوا تنظیما معارضاً  مسلحاً  اط

:1یقول الرائد صالح ولد حنانا هيفشل االنقالب كما 

تقني للرئیس الطایع في مجال االتصاالت وقد رجح الرائد صالح ولد حنانا ان وجود دعم -1
تكون السفارة االسبانیة هي الجهة التي وفرت الدعم التقني للرئیس الطایع.

تسریب معلومات عن االستعدادات لتنفیذ االنقالب مما أدى الى التعجیل بالعملیة قبل -2
یس ولد الطایع باالختباء والعمل على افشال المحاولة الوقت المحدد لها وبالتالي سمح للرئ

االنقالبیة.

في حین یرى اخرون ان من بین االسباب الحقیقیة وراء فشل االنقالب هي:

.155محمد االمین ولد سیدي باب، المرجع السابق، ص -1
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الفشل االعالمي اذ لم یتمكن قادة االنقالب العسكري من اذاعة بیان االنقالب او حتى -
ان.االتصال بمراسلي الوكاالت لتسلیمهم نسخة من البی

العسكریة للخالص الوطني والتي تحكم اللجنةفشل قادة االنقالب في االتصال بأعضاء -2
البالد مما جعل من االنقالب وكأنه ضدهم ولیس ضد الرئیس ولد الطایع.

:2003االنقالب العسكري الثاني عشر

سها التي في السنة نف2003نوفمبرخابات الرئاسیة فيتزامن هذا االنقالب مع اجواء االنت
االنتخابیة، وكانت مؤشرات الحملة 2003جویلیة8د صالح ولد حنانا في شهدت انقالب الرائ

والتدابیر االداریة توحي بالتحضیرات من طرف النظام لعملیة تزویر كبرى ولمصلحة الرئیس 
ترك انطباعاً  عاماً  بأن مواجهة 2003جویلیة-جوان 8لد الطایع، ال سیما ان انقالب و 

النظام خیار مطروح.االمر الذي دعا المرشح للرئاسة ولد هیداله الى طرح فكرة تنظیم عصیان 
مدني او انتفاضة شعبیة بالتعاون مع مجموعة من القیادات السیاسیة في ادارة حملته على ان 

طرة على هذه المحاولة في الیوم السابق تتم العملیة مع بدء االعالن عن النتائج، لكن تم السی
لالنتخابات واعتقل المشاركون فیها بتهمة زعزعة النظام وقلب نظام الحكم بالقوة، وتمت 

وقد اتهم االمن 1محاكمتهم وادانتهم وحكم علیهم بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفیذ.
نظام الحكم في موریتانیا، وفي الموریتاني بصفة رسمیة االستخبارات اللیبیة بتمویل خطة قلب

بیان للشرطة القضائیة اكدت فیه ان الرئیس السابق محمد خونا ولد هیداله قد حصل من لیبیا 
على اكثر من تسعمائة الف دوالر امریكي لتمویل حملته االنتخابیة وعلى مرحلتین قبیل 

.20032نوفمبرالتي جرت فياالنتخابات 

.393توفیق المدیني ، المرجع السابق ، ص ـ 1
السابق.ـ محمد عبد العاطي ، المرجع 2
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:2003عشراالنقالب العسكري الثالث 

بعد فشل انقالب الرائد صالح ولد حنانا وهروبه الى خارج البالد، اجرى اتصاالت مع 
شخصیات عسكریة داخل الجیش الموریتاني وانصار فرسان التغییر وهو االسم الذي اطلقه 

وبعد عودة الرائد على التنظیم العسكري الذي تأسس بعد االنقالب،82003مدبروا انقالب 
نشط هذا التنظیم وتمكن من ادخال كمیات 2004اوت صالح ولد حنانا الى موریتانیا في شهر 

من االسلحة واجهزة االتصاالت الى قلب العاصمة نواكشوط، وقد استطاعت االستخبارات 
نقیب حد اقارب الأرت جمیع االسلحة وذلك بوشایة من الموریتانیة من القاء القبض علیهم وصود

ب الى القضاء فأحیل المشاركون في االنقالمیني الرجل الثالث في الفرسانعبد الرحمن ولد
فاسو وركینا.وقداتهمت الحكومة الموریتانیة اطراف اقلیمیة خارجیة ابرزها دولة بوتم تسریح البقیة

: 2005انقالب الرابع عشر 

هذعادت من جدید وهالسیاسي ، حتىبعد فترة هدوء نسبیة عرفتها موریتاني افي استقرار 
نسبیا وذلك من األخیر ، حیث عرفت عودة الحكم إلى الشعباالنقالبالمرة كانت مختلفة عن 

. االنقالبطرف أصحاب 

قاد هذا االنقالب العقید أعل ولد محمد فال السباعي الذي یشغل منصب مدیر االمن 
ب نخبة من قادة الجیش والحرس الجمهوري، الى جان1985الوطني في حكومة الطایع منذ عام 

الذي كان یشارك في مراسیم تشیع 1ضد الرئیس ولد الطایع.3/8/2005نفذ االنقالب صبیحة 
الملك السعودي الراحل (فهد بن عبد العزیز) وبعد االعالن عن االنقالب تم تشكیل ما یسمى

.393توفیق المدیني ، المرجع السابق ، ص ــ 1



تداعیات اإلنقالبات العسكریة في موریتانیاالفصل الثالث 

92

بالد، ومن بین ابرز اسباب االنقالب لقیادة الفي حینه المجلس العسكري للعدالة والدیمقراطیة.
1هي:

خطأ حسابات الرئیس ولد الطایع بترجیح كفة التحالف مع امریكا على حساب الحلیف -1
.12/12/1984التقلیدي الفرنسي الذي جاء به الى الحكم في 

نتیجة احساس الحلفاء الغربیین بمن فیهم االمریكیون بأن النظام القائم استنفذ صالحیته، -2
التذمر العام الذي ساد المجتمع والمؤسسة العسكریة بسبب سطوة الرئیس وحاشیته على مقدرات 
البالد االقتصادیة ومؤسسات الدولة، ولتفادي ما لم تحمد عقباه ال سیما وان موریتانیا من الدول 
ً الغنیة بالمعادن كالحدید وغیره وتمتلك فضاء تصعب السیطره علیه وربما یكون مالذا

امناً للحركات االسالمیة المناهضة للغرب والعولمة االمریكیة االمر الذي دفع الحلفاء الغربیین 
بالتفكیر بضرورة تغییر ولد الطایع واالحتفاظ بعالقات عسكریة جیدة مع موریتانیا لمواجهة 

االرهاب.

النقالب علیه.تدهور عالقة الرئیس ولد الطایع بقادة الجیش والذي یبین صحة ذلك وقوع ا-3

تردي الوضع االقتصادي بسبب استفحال عملیات النهب لمقدرات الدولة التي تحكمت -4
فیها عوامل الوالء والمحسوبیة والعشائریة في بطانة ولد الطایع االمر الذي زاد من معدالت

2.البطالةوالفقر

1984دیسمبر 12وانقالب2005اوت3ابه كبیر بین انقالب ویالحظ ان هنالك تش
:عدة منهاوألسباب

في الحالتین ینقلب الصدیق على صدیقه وهو في زیارة خارج البالد.-1

مبارك، الالستقرار السیاسي في موریتانیا وانعكاساته على السیاسة الخارجیة إتجاه الدول المغرب العربي السایحأیوبـ-ـ1
، (جامعة الحاج لخضر ، قسم العلوم السیاسیة ، تخصص دراسات متوسطیة ومغاربیة في ، مذكرة ماجستیر2005-2010

.71ص، 2010التعاون واألمن ) 
.71، محمد األمین ولد سیدي باب , المرجع السابق ، ص2



تداعیات اإلنقالبات العسكریة في موریتانیاالفصل الثالث 

93

من مظاهر القوة.ما سواهتغلیب طابع التسامح ونبذ العنف على -2

عملیة تحشید التأیید لالنقالب من خالل تنظیم تظاهرات التأیید التي تشرف على تنظیمها -3
شود لها االدارة العمومیة.وتعبئة الح

من تدبیر فرنسا.الموقف الدولي من االنقالب كان في الحالتین(االنقالبین)-4

وبعد ذلك تمكن المجلس العسكري للعدالة والدیمقراطیة من تشكیل حكومة انتقالیة ضمت 
) 19انتخابات رئاسیة خالل (بإجراء.وتعهدت1ن ضمنهم وزراء في حكومة الطایعوزیراً  م24

شهراً  وقد التزم المجلس العسكري بالوعد واشرف على اجراء انتخابات رئاسیة انتهت بفوز
.25/3/2007رئیساً  لجمهوریة موریتانیا في *سیدي محمد ولد الشیخ عبداهللا

بعد الحرب الباردة االنقالبات المطلب الثاني : مرحلة 

الجنرال محمد ولد عبدالعزیز، والذي اطاح بالرئیس المنتخب وهو االنقالب األخیر، قاده
سیدي محمد ولد الشیخ عبد اهللا  الذي انتخب من قبل الشعب رئیسا للجمهوریة في 

وقد من منفذي االنقالب العسكري نفسه في حینه.مساندةوالذي حضي بدعم و 25/3/2007

.452ــ محمد األمین ولد سیدي باب ، المرجع السابق ، 1
، تلقى علومه االبتدائیة واالعدادیة في موریتانیا 1938راكنة الموریتانیة عام ولد في والیة البسیدي محمد ولد الشیخ عبد اهللا ، *

في االقتصاد من فرنسا، عاد الى بالده وشغل منصب مدیر التخطیط ثم DEAوالسنغال. حصل على شهادة الدراسات المعمقة 
الكویت وعمل مستشاراً  اقتصادیاً  سافر الى 1982اعتقل على اثر اول محاولة انقالب، عام 1978وزیر االقتصاد، عام 

للمصارف الكویتیة للتنمیة االقتصادیة والعربیة. عاد الى موریتانیا بدعوى من الرئیس ولد الطایع وشغل منصب وزیر الطاقة 
لیعمل مستشار 1989بعد خالف مع ولد الطایع، سافر الى الكویت عام 1987والمیاه ثم وزیر الصید واالقتصاد، اعتقل عام 

شارك في اول حوار بین االغلبیة والمعارضة، 2004، عام 2003لوزیر النیجر لدى الصندوق الكویتي. عاد الى بلده عام 
، ثم انتخب رئیساً  للبالد في 2006شارك في جلسات االیام الوطنیة للتشاور، رشح نفسه لالنتخابات الرئاسیة عام 2005عام 
.5/5/2007في 12وان الدولي، العدد . ینظر جریدة العن2007مارس/ -آذار25
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انیة شكلت االرضیة المناسبة ومهدت سبقت هذا االنقالب تطورات سیاسیة على الساحة الموریت
1أسباب :لهذا االنقالب الذي كانت له

من األسباب المعلنة أنه بعد سنة من حكم الرئیس السابق سید محمد ولد الشیخ عبد اهللا 
ظهرت في األفق بوادر أزمة خطیرة بین الرئیس السابق ولد الشیخ عبد اهللا و الجنراالت في 

تشكیل الحكومة الجدیدة في نسختها الثانیة، و التي ضمت عناصر الجیش، بعد اإلعالن عن 
حسبت على نظام الرئیس السابق معاویة ولد سید حمد الطایع متهمة بالفساد، و شكل 

وجود نوع من -أي العسكریون فرقة برلمانیة سمیت بكتلة حجب الثقة عن الحكومة الجدیدة،
اشهر من االنقالب، عندما قدم المؤیدون للعسكر الصراع داخل مؤسسة البرلمان بدء قبل ثالثة

بعقد جلسة طارئة للمصادقة على تأسیس محكمة عدل سامیة للنظر في مصادر طلبا برلمانیا
ثم اقدام زوجة تمویل هیئة خیریة لزوجة الرئیس (خنتو بنت البخاري ) والذي جوبه بالرفض.

.الرئیس على توجیه اتهام لنواب مجلس الشیوخ بالفساد

و تفاقمت األزمة تدریجیا مع إصرار الرئیس السابق سید محمد ولد الشیخ عبد اهللا على 
اإلبقاء على تشكیلة الحكومة، و عندما تبین أنه ال مناط لوجود مخرج من األزمة أقال الرئیس 
ولد الشیخ عبد اهللا الجنراالت األربعة النافذون في المؤسسة العسكریة، و على رأسهم الجنرال 

حمد ولد عبد العزیز، و الجنرال محمد ولد الغزواني من مناصبهم العسكریة و إحالتهم إلى م
التقاعد، و كانت ردة فعل الجنراالت المقالین عنیفة، و ذلك بإعالنهم عن انقالب عسكري یوم 

، و بوضع حد لسلطات رئیس الجمهوریة ولد الشیخ عبد اهللا كما جاء في نص 2008وتأ6
جاءت هذه العملیة ) و الذي تاله الرئیس الموریتاني محمد ولد عبد العزیز بقوله: "1البیان رقم (

التصحیحیة نتیجة لعدة أسباب منها تعطیل الرئیس السابق للدستور خالل عمل البرلمان... 
و قد رفض الرئیس بتعنت مساعي البرلمانیین لحجب الثقة عن حكومة ال یرضون عنها، و 

.2010بغداد : جامعة بغداد ، ، ذاكرة االنقالبات العسكریة في موریتانیا : الصراع على السلطة، ـ محمود صالح الكروي 1
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البرلمان، و تثبت هذه القضایا عجزه عن حل المشاكل التي یعاني رفضه لدورة طارئة في 
منها المواطنون، و هكذا أعلن المجلس العسكري وضع حد لسلطات الرئیس السابق سید 

1."محمد ولد الشیخ عبد اهللا

نوع من الحوارات الجادة مع قوى المعارضة سواء المشاركة أليفشل الحكومة في التوصل -
في البرلمان او خارجه، ولم تقدم تلك الحكومة اي خطوة نحو استیعاب قوى المعارضة، مما 
ادى ذلك الى حدوث تصادم أو قطیعة شبه تامة االمر الذي لم یعد ممكنا ان یعمل الفرقاء معا 

لخدمة المصالح العلیا للبالد.

العامل االقتصادي وتمثل بسیطرة مجموعة معروفة على الموارد المهمة للدولة مما خلق -2
التذمر لدى فئات واسعة من الشعب طبقات غنیة على حساب الشعب، وقد عزز ذلك من حالة 

االمر الذي  اسهم في تعمیق االزمة السیاسیة، ولعل االنقالب العسكري ما هو اال مظهرا من 
زمة.مظاهر تلك األ

طموح قادة االنقالب لتحصین الجیش من التأثیرات المتنامیة للحركات االسالمیة في الساحة -3
.الموریتانیة

عدم ارتیاح فرنسا لسیاسة ولد الشیخ عبد اهللا الداخلیة، بعد اتخاذه خطوات منها (اطالق -4
.ئاسيوالترخیص لحزب اسالمي، وبناء مسجد في القصر الر ،2سراح السجناء السلفیین

.سعي الرئیس ولد الشیخ عبد اهللا في بناء نظام سیاسي قوي بعید عن هیمنة قادة الجیش-5

،595خطاب رئیس المجلس العسكري محمد ولد عبد العزیز بمناسبة االنقالب،  جریدة األمل الجدید، العدد ـ 1
.3،ص18/06/2008

عسكریین 3بعد اطالق سراح السجناء السلفین وقعت ثالثة تفجیرات في موریتانیا اسفرت عن مقتل اربعة فرنسیین و ــ 2
.8/2008/ 18في 461ینظر جریدة الوطن السوریة، العدد موریتانیین،
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المعارضة وبعض من رموز النظام السابق (نظام ولد ألحزاباشراك الرئیس عبد اهللا -6
1.الطایع ) في الحكومة، االمر الذي ازعج قادة العسكر

تجرأ الرئیس ولد الشیخ عبداهللا بتهدید اسرائیل وذلك من خالل اعالنه بعرض العالقات -7
الدبلوماسیة معها على استفتاء شعبي عام والخشیة من اقدامه على تنفیذ هذا التهدید الذي 

.بقبول شعبيیحظى

سي عسكري على نظام رئابانقالبالتي دفعت قادة العسكر الى القیام تلك هي األسباب،
منتخب دیمقراطیا یتمتع بالشرعیة الدستوریة والقانونیة.

صالح الكروي ، المرجع السابق .ودمحمـــ 1
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العسكریة في موریتانیا .االنقالباتانعكاساتالمبحث الثاني :

العسكریة أثرت جدا في النظام السیاسي الموریتاني ، األمر الذي عرف االنقالباتان 
الحجة التي كانت تدرج أو السبب الرئاسي ، إال أن راج العدید من العسكرین إلى الكرسياستد

هو انتشار الفساد السیاسي وعدم قدرة الرئیس على تولي زمام األمور .

الدراسة والبحث العلمي تم ، وفي نطاق اموریتانیفيقالب انعكاس على األوضاع بالتالي فلكل ان
:لمبحث الذي احتوى على مطلبینتخدم اانعكاساتوضع

.االنعكاسات السیاسیة-1
االنعكاسات االقتصادیة واالجتماعیة.-2

سیاسیة نعكاساتاال المطلب األول :

یكرس ظاهرة العنف كحل مألوف ,إن االستعمال غیر المبرر لالنقالبات العسكریة في موریتانیا
علي خالف األنظمة الدیمقراطیة التي تلجأ إلي مختلف الوسائط ,لتغییر األوضاع السیاسیة

بما تشمل ,وكذا أدوات التعبیر غیر العنیفة,الدستوریة والمجتمعیة لتجاوز األزمات السیاسیة 
1من وسائل رقابیة ناجعة لتصحیح أخطاء النظام السیاسي وٕاعادته إلي سكته الصحیحة .

واعتالء الكرسي ,ترسخة في ذهنیة النخبة الحاكمة في موریتانیایبدو أن ثقافة االنقالبات م
وقد اعتادت .ألفوها للوصول للحكم التيعلي فوهة الدبابات واآللیات المدرعة هي الطریقة

أو من وراء ، استثنائیةالحكم في موریتانیا سواء بشكل مباشر عبر سلطات ,المؤسسة العسكریة
واحتجب النظام العسكري لفترة قصیرة للغایة,القسوة والشراسةستار في ظل حكم شمولي بالغ 

، جامعة نواكشط: المجلة الموریتانیة للقانون واالقتصاد 1990جوان 20ر و في دست، البعد االقتصادي مد سالممحمد ولد احـ 1
.80، ص 1993، 7،ع 
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االعتقال دون ویضع الرئیس المنتخب رهن ,ثم عاد لینقض علي السلطة بهذه القبضة العنیفة,
اإلفصاح عن مكانه .

1961وكان من نتائج هذا االنقالب ان أوقف العمل بأحكام دستور ،م 1978انقالبففي 
القائمة وحل محله میثاق دستوري قامت بوضعه لجنه عرف الدستوریةبعد حل المؤسسات 

بالمیثاق الدستوري للجنه العسكریة ، وقد عرف هذا المیثاق خمس تعدیالت قبل ان یتم الغاءه 
.19911جویلیة20تور الثالث في عندما ظهر الدس1991سنة 

ولي بالتدخل المباشر إلي مرحلتین تمیزت األ1984ویمكن تقسیم حكم العسكریین منذ 
في حین شهدت المرحلة الثانیة اإلشراك النسبي للمدنیین في,للعسكر في إدارة النظام السیاسي

2اللعبة السیاسیة ولكن تحت وصایة القیادات العسكریة . 

موریتانیا حلم الدیمقراطیة مع سیطرة العسكر بقیادة تودع2008االنقالب األخیر ففي 
الجنرالین محمد ولد عبد العزیز قائد الحرس الرئاسي ومحمد ولد الغزواني قائد الجیش علي 
مقالید السلطة بعد اعتقال الرئیس المخلوع ولد الشیخ عبداهللا ورئیس وزرائه یحیي ولد أحمد 

.اسيالواقف في ثكنة عسكریة تابعة للحرس الرئ

وفي الحقیقة كانت الصدمة األخیرة التي شكلها االنقالب األخیر غیر مبررة ألن كل 
ذلك أن ,االنقالبات التي عرفتها موریتانیا في كفة واالنقالب العسكري األخیر في كفة أخري

فبعد أن حققت موریتانیا منذ قرابة العام وأربعة أشهر المفاجأة ,دالالته كانت قاسیة ومحبطة
إعجابا وتقدیرا لتجسیدها المبهر ألول انتخابات حقیقیة ,المذهلة التي أسالت الكثیر من المداد

تعود موریتانیا إلي نقطة الصفر ,وحرة ونزیهة ال غبار علیها وشهد بشرعیتها القاصي والداني
.وكأن تلك الوالدة الحقیقیة لتجربة دیمقراطیة كانت وهما ونضجا عابرا

.203-202ـ محمد األمین ولد سیدي باب ، المرجع السابق ، ص 1
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لیست لدیها ,أن الدول الضعیفة دیمقراطیا,موریتانیا األخیر لیؤكد مرة أخريجاء انقالب 
یلهو,بل نتیجة لغیاب قوة المجتمع المدني,مناعة ضد قفزات المؤسسة العسكریة إلي السلطة

القصر ىإذ یحركون دباباتهم ویستولون علز،بیون باللعبة السیاسیة بشكل مستفاإلنقال
وفي الوقت نفسه یتبجحون بإصرارهم علي إعادة حیاة الرئیس المنتخب مهوري ویعتقلون الج

1.دیمقراطیة سلیمة خالیة من الشوائب

فقد أظهرت تطورات المواقف أن الموریتانیین انقسموا ألول مرة ,علي مستوي ردود الفعل
الشرعیة أحدهما ینتظم تحت الجبهة الموریتانیة للدفاع عن ،في ظرف مماثل أمام اتجاهین

ویعتبر االنقالب هدما للشرعیة ونكوصا للوراء ویدعو إلعادة الرئیس المنتخب وابتعاد الجیش 
والثاني یضم أحزاب المعارضة السابقة ویري أن االنقالب كان ضرورة ,عن الشأن السیاسي

.لتهیئة الساحة السیاسیة أكثر للدخول القوي والثابت في النظام الدیمقراطي اآلمن
فمعارضة األمس أصبحت موالیة للحكام الجدد ,موریتانیاغریب أن اآلیة انقلبت الیوم في وال

واألغرب من ذلك أن حزب تكتل القوي الدیمقراطیة بزعامة .وحلفاء األمس یعارضون بشراسة
بینما یقول خصوم الحزب أنه یسعي ,أحمد ولد داداه یدعم االنقالب ویرفع الشعارات المؤیدة له

ویرد مناصروه علي ذلك ,جیش لتحقیق ما لم یتمكن من تحقیقه عبر صنادیق االقتراععبر ال
.بأن التجربة أثبتت أن الجیش ال محید عن التعامل معه لمن یرید حكم موریتانیا

الحكم الرشید في موریتانیا تتمثل في غیاب الطابع التمثیلي الختاللإن التجلیات األساسیة 
وتعمل لصالح الموریتانیین في إطار من االحترام ,القیم الجمهوریةلدولة تقوم علي أساس

لحقوق اإلنسان في مفهومها الواسع ومبادئ الحكم الرشید من إنصاف وعدالة اجتماعیة 
ومشاركة دیمقراطیة وشفافة في مجال التسییر المالي مما أدي إلي هشاشة اإلدارة وٕاحداث 

2.وعات المكونة لموریتانیاقطیعة بین هیئات الدولة ومختلف المجم

ي جمیع المستویات تغلب النزعة التقدیسیة للرئیس عل,علي مستوي السلطة التنفیذیة الرئاسیة
كما شجع بشكل كبیر علي ممارسة دیكتاتوریة ,التسییس المفرط للوظائف العمومیةمما شجع  

1revuelectroniquehumanit'Coupd'tatenMauritanie',06.08.2008.www.humanite.frlectronique.
، المرجع السابق .سيرو محمد عصام لع-2
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,أدت إلي شخصنة المؤسسات وارتباطها بنخبة بعینها,مفرطة تهمیش دور باقيمع 1
المؤسسات الدستوریة كالبرلمان والحكومة ودخول هذه المؤسسات في تحالفات مع أو ضد 

.الرئیس 2

كما أن المشكلة الجوهریة یكمن في أن جمیع األحزاب السیاسیة الموریتانیة تفتقر إلي 
المعارضة نظرة فال نجد عند أي حزب ال في األغلبیة الرئاسیة وال في ,مشروع مجتمعي عام

ومع غیاب هذه النظرة یصبح مبدأ التناوب علي ,واضحة ومحددة لما یرید أن ینجزه لموریتانیا
دون أن تكون هنالك ,بل یصبح نوعا من التغییر المیكانیكي بین أشخاص,السلطة فاقد الروح

.قطیعة بین من حل وبین من ارتحل

ولة والمجتمع المدني كان وجودها سیسمح كما أن غیاب مساحات للحوار الفعال بین الد
فوجود ,باالتفاق علي قواعد الدولة بما فیها القواعد الدستوریة المدعمة لشرعیة الحكم الرشید

مثل هذا الحوار بإمكانه أن یساعد علي تسییر التنوع وتسویة النزاعات االجتماعیة وصیاغة 
یع شفافة للمصادر خاصة لصالح وضمان إعادة توز ,سیاسات اجتماعیة تشاركیة وعادلة

.المجموعات األكثر ضعفا

.غیاب سیاسة وطنیة منسجمة في مجال الالمركزیة والتخطیط الترابي والتنمیة المحلیة-
.ضعف العنایة بالمصادر والخبرات البشریة-

علي ى المدني والسلطات الموازیة األخرضعف المبادرة الوطنیة وضعف قدرة المجتمع-
.المشاركة

عدم قیام هیئات التعاون الدولي في بعض األحیان بدور ایجابي في ترقیة الخطط -
.3الواقعیة والمنسجمة والمعتمدة من طرف الفاعلین في مجال الحكم الرشید

أي واقع للمغرب العربي، للملتقى العلمي المغاربي الثاني:مستقبل الحراك السیاسي في موریتانیا، محمد محمود ولد الصدیق-ـ1
,2012نوفمبر 21/22والمنعقد بتونس بتاریخ ،في ظل الثورات العربیة

مود ولد الصدیق ، المرجع السابق ,حمد محـ م2
المنعقد من طرف بعض جمعیات ، قضایا الحكم الرشید في ما بعد الفترة االنتقالیة بموریتانیا،توصیات ملتقي فكري حول ــ 3

.2007مارس 4بتاریخ ، موریتانیا، المجتمع المدني
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یبدو أن البنیة السیاسیة في موریتانیا هشة لدرجة أن عمل المؤسسات یرتبط بأوتوقراطیة 
وهدفها ,تفرز كل مرة نخبة عسكریة لیس لها أي برنامج لتغییر المجتمع,متكلسة وغیر منتجة

أو كما حصل في االنقالب األخیر بتنحیة رئیس مدني ,الرئیسي االنقضاض علي السلطة فقط
ولم تعط له الفرصة الكاملة لممارسة الحكم وفق القواعد ,فائز في انتخابات نزیهة وشفافة

حتي وٕان اقتضي األمر الخوض في عملیات تصحیحیة ,االدیمقراطیة المتعارف علیه
.فیلزم أن تنجز بواسطة المؤسسات الشرعیة للبلد,لألوضاع السیاسیة

ال تعبر بالفعل عن مواقف صارمة ,منهاالكبرىوخاصة الدول ,كما أن المجتمع الدولي
,دعوة إلي عودة الدیمقراطیةفباستثناء بالغات الشجب األولي وال,إزاء االنقالبات في موریتانیا

فیتم عادة االعتراف بالوضع ,فان لغة المصالح االقتصادیة تكون لها الكلمة األولي واألخیرة
بعد ,التحول الدیمقراطيزنجاإلالقائم وبالسلطة الحاكمة التي تحاول مرة أخري تقدیم ضمانات 

بتنظیم انتخابات رئاسیة جدیدة لیس أكثر منإال أن تعهدات العسكر ,انتهاء المرحلة االنتقالیة
1.حیلة مفضوحة لاللتفاف علي إرادة الشعب

واالجتماعیةت االقتصادیةالمطلب الثاني : االنعكاسا

االنعكاسات االقتصادیة :-1

فكلما بالتالي،االقتصادیةاثرت على الناحیة دثت في موریتانیا حلتي ان التغیرات السیاسیة ا
یمكن تغیره فیها وقد اعتبرت هذه حدث انقالب إال وجاء صاحبه بالتعدیالت حتى یغیر ما
التغیرات هي إصالحات ومن بین هذه اإلصالحات نجد :

انشاء العملة الموریتانیة هي األوقیة والتي جاءت في ظل االستقالل النقدي والمالي ،وهوما 
االقتصادیة الضروریة  ، والهدف منه تشجیع المستثمرین ساعد في توفیر البیانات والمعطیات 

.73ص ,1999,،األهالي للطباعة والنشر : سوریا،علم اجتماع التنمیة,وآخرونىجهینة سلطان العیسـ 1
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وتعمیمه على مختلف مصالح البالد وٕادارة موارد القطاع بأسلوب اكثر االستثمار الوطنیین على 
1.اقتصاديمردود 

%67,6ملیار اوقیة ،ساهم القطاع فیها بنسبة 12حوالي االستثمارحیث وصل نسبة مبلغ 
،التنمیة الریفیة %29، النقل والمواصالت %33اعة والمعادن وتم توزیعها كالتالي الصن

للقطاعات األخرى .%14،%10،الصحة والتعلیم 14%

أما فیما یخص المشاریع فنجد :

مشروع أمبوریة الستصالح األراضي وزراعة األرز في منطقة روصو .-
نواكشط .مشروع مصفات تكریر النفط في نوادیبوا ، ومصنع قولبة السكر في -
.مشروع طریق األمل-
تعاون مع جمهوریة الصین الشعبیة .مشروع بناء میناء نواكشط بال-

لت والتي خدمت القطاع االقتصادي لدینا هذه اهم المشاریع اما فیما یخص التعدیالت التي حص
تحدید النفقات العمومیة وترشیدها ومراجعة سیاسة الدولة فیما یخص المؤسسات العمومیة ، 

المشروعات المنجمیة كذلك إعادة تنظیم الدین العمومي الخارجي ، المضي قدما في تنفیذ 
خاصة في مجال الحدید والجبس والنحاس وذلك باالستثمار مع مستثمرین عرب .أیضا تطویر 

بحري واستغالله بشكل احسن .برنامج الصید ال
اما فیما یخص أكبر التدابیر التي اعتمدها الدولة الموریتانیة التي كان المراد منها رفع 

:مستوى االقتصادي والتي وضعت في شكل برنامج مدروس 
بخصوص النفقات العامة :

.العمومیة ذات طابع صناعي وتجاريعن المؤسساتتقلیص المعونات المالیة وحجمها-

.70محمد عبد الرحمان الصدفي ، المرجع السابق ، ص ـ 1
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ن وتقلیص بعض المصروفات السعي إلى إعادة الدیون وتكوین لجنة إلدارة تلك الدیو -
.الخارجیة

بخصوص اإلرادات العامة :
أسعار  بعض المنتوجات الدولة .ادةزی-
.محاربة التهرب من دفع الضریبة-
1اصالح نظام الضریبة على الشركات وأرباحها على الدخل .-

تشجیع النشاطات اإلنتاجیة الكثیفة .لوالجمركیةأعادة تنظیم نظام اإلعفاءات الضریبي -

خصوص النقود والقروض :ب

.االئتمان الممنوحة للحكومةصكوك وضع-
وضع سیاسة انتقائیة لتشجیع القطاعات ذلت القدرة السریعة على النمو من خالل كمحها -

النصیب األوفر من القروض الداخلیة .
على الودائع تحت الطلب وذلك تخفیضهاو%2أسعار الفائدة على الودائع بنسبة رفع-

تصاص السیولة الزائدة .المدخرات المحلیة والمساهمة في امبهدف تعبئة 
:بخصوص األسعار

ل اصالح وذلك من أج%16اع سیاسة صرف مرنة وتخفیض قیمة العملة بنسبة إتب-
فیها .المغالىالتشوه في صرف العملة الوطنیة 

اعتماد سیاسة تحریر األسعار بصورة تدریجیة حتى تكون قریبة من سعر التكلفة بالنسبة -
2.لالقتصاد

ویمكن ان نلخص ان االقتصاد الموریتاني لدیه خصائص هي:

.87-84ــ محمد عبد الرحمن الصدفي ، المرجع السابق ،ص1
، العرب قل تجارب النیة كالسیك صندوق النقد یفرض وصفته المألوفة لدفع البلد الى اإلفالسحموریتانیا ،ـ غالیة إبراهیم2

.12ص ، 03/2008/ 29األسبوعي 
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عدم تبلور فكر اقتصادي واضح ،اذ تقوم اللیبرالیة االقتصادیة في إقامة تنافس مطلق -
التنافس على قواعد  منها:وكامل فیقوم هذا 

حركة اإلنتاج ،الید العاملة ، المواد األولیة ، رؤوس األموال .حریة -
وجود فاعلین اقتصادیین ذوي قدرات متماثلة تجعلهم یتنافسون بصورة متكافئة .-
عدم التنوع في اإلنتاج :حیث یركز االقتصاد الموریتاني على قطاعین أساسیین هما -

بحري ، حیث یفتقر القطاعین الى استخدام وسائل تكنولوجیة حدیثة الزراعة والصید ال
مما أدى الى ضعف اإلنتاج ، كما أدى االهتمام على هذین القطاعین الى ضعف 

1اإلنتاج واإلنتاجیة .

شكل كبیر على االستدانة من والى :حیث تعتمد موریتانیا باالستدانةاقتصاد یعتمد على -
التنمویة ، والبد من اإلشارة الى ان الجفاف مقرونا مع سوء نجاز مختلف المشاریع إ

2000اإلدارة ، قد زاد من مجموع الدیون الخارجیة الموریتانیة ومثال ذلك ما حدث سنة 
حین تم اعفاء موریتانیا من دیونها بمبادرة اعفاء الدول الفقیرة المدیونة بكثرة .

2000:2-1999حددت في برنامج استثماراتالتي االستثماراتوالجدول التالي یوضح نسبة 

http://www.rfd-، االقتصاد الموریتاني من الیبرالیة الى اللیبرالیة المتوحشةدادة ،ــ احمد ولد 1
mauritanie.org/ar/document.jhtml ,20 /11 /2015.20:30سا

ـ احمد ولد دادة ، المرجع السابق .2
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.

:اإلنعكاسات االجتماعیة ــــ 2

جعل الطبقة االجتماعیة مستاءة ماوصلت إلیه موریتانیا جراء اإلنقالبات العسكریة المتكررة 
، بالتالي انعكس هذا بالسلب علیهم ، بالرغم من أن محاوالت احداث إصالحات في الجانب 

االجتماعي كان ببذل جهد كبیر من طرف المؤسسة العسكریة .

ونتیجة للوضع االقتصادي القائم نجد  الطبقة االجتماعیة قد انعكس علیها الوضع بدرجة 
مما ذكرناه ان االقتصاد قد عرف العدید من اإلصالحات على طول مدة اإلنقالب كبیرة بالرغم 

والنتیجة كانت :

ب الخصخصة لالستثمار في قطاع الصحة والتعلیم بسبب فتح باالتوظیف في الغاء-
جمیع األنشطة االقتصادیة كالزراعة واالتصاالت والبنوك.

ة الشهادات الجامعیة الذین یفوق إلى وجود بطالة ، خصوصا لحملأدى إلغاء الوظائف -
حامل للشهادة ،ناهیك عن بطالة المدن واألریاف 6000عدد المسجلین منهم أكثر من 

1، وتشیر بعض التقاریر الرسمیة حسب الجنس إلى :

المرجع السابق ,ــ احمد ولد دادة ، 1

%النسبة القطاع
40,7تهیئة اإلقلیم

24,5القطاع الریقي 

18,3المصادر البشریة

14,7التنمیة الصناعیة

1,8التنمیة المؤسسیة 
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من سكان %35الجغرافیة فهناك المناطقمن الرجال ،أما حسب %25من النساء ،40%
من مناطق البداوة.%20من سكان الریف ، و%30الحضر و

الجریمة المنظمة في المدن والشذوذ في رلالنتشاارتفاع اعداد البطالین یؤدي بالضرورة -
السلوك العام ، وتعاطي المخدرات والمسكنات والتفكك األسري ، وهوما یقود الى تحلل 

النسیج االجتماعي .
تكاد توفر حاجیاتها .انهیار الطبقة الوسطى واتساع دائرة الفقر فكثیر من المواطنین ال-
حیث ان موریتانیا ةالسیاسیالكافیة لمواجهة التحدیات الخبرةغیاب إرادات سیاسیة لها-

تعاني من مشكل القبیلة والدولة .
1عدم اكتساب القدرات الكافیة ذات التخصص .-

.12، صغالیة إبراهیم ، المرجع السابق ــ 1

االنقالبات العسكریة أثناء الحرب •
: الباردة 

تمیزت بكثرة االنقالبات بلغت اربعة •
.عشر انقالب 

:االنقالبات العسكریة بعد الحرب الباردة•
تمبزت بدخول موریتانیا مرحلة •

.الدیمقراطیة 

االنقالبات العسكریة 

عدم استقرار : انعكاسات سیاسیة •
السیاسي لموریتانیا بالرغم من عدم 

الى 2008حدوث انقالب في الفترة 
.غایة الیوم

محاولة موریتانیا :انعكاسات اقتصادیة •
النھوض باالقتصاد رغم وجود العدید 

.من النقائص كونھا تعمل بالمدیونیة 
تدني المستوى : انعكاسات اجتماعیة •

.المعیشي والثقافي في مراحل االنقالب 

انعكاسات اإلنقالبات

موریتانیافيالعسكریةاالنقالباتتداعیاتیوضحمخطط
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التي وقعت في موریتانیا جعلتها متغیرة بشكل كبیر في المسار ان مجریات األحداث 
سة عشرة فاضت على موریتانیا بالكثیر ، فخم، وذلك ان االنقالبات العسكریة قد االسیاسي

وقد استنزفت من خاللها موریتانیا مختلف طاقاتها البشریة انقالبا لیس باألمر الهین ،
. والطبیعیة

فخریجوكرة ، لتنتقل فیما بعد إلى هاجس كبیر للعسكرین ، بدأت كفاالنقالباتفبدایة 
سواءثر الكبیر في الساحة السیاسیة المدارس الفرنسیة ، قدموا للدولة تطور جدید، كان له األ

ومع المراقبة المتواصلة من المحتل الماضي الذي قدم وحتى الخارجیة ، الداخلیة أمن الناحیة
صاغت موریتانیا دستور جدید ، ومأثرة إلى درجة أنهامساعدات وتسهیالت كبیرة لالنقالبین

م .1961سنة الذي أعلن عنه مختار ولد دادة فيوالتخلي عن الدستور

االنقالباتمحاوالت التغییر في موریتانیا خلق لها فجوة أخرى وهي ردود الفعل على تلك 
مرحلة دیمقراطیة جدیدة هادخلتأآخر انتخابات حدث في موریتانیا في التي حصلت ، لكن ما

أشادت بها الكثیر من المجتمع الدولي ، إال ان االنقالب األخیر غطى مجددا على طموحات 
الدولة .فعادت األزمة االقتصادیة وكذلك التدین المالي حتى یتم رفع االقتصاد الموریتاني دون 

فیها.المزرىاإلغفال عن الوضع االجتماعي 
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ومن خالل هذه الدراسة التي تناولنا فیها تاریخ االنقالبات العسكریة في موریتانیا نستنتج  
مایلي :

عتمدت علیه الدول الالتینیة واالفریقیة االنقالب ظاهرة نمت  في القرن الماضي ، اان 
ه األخیرة كانت السباقة ، وقد برزت االنقالبات في الدول األوروبیة بالرغم من أن هذأكثر من 

السیاسیة فیها االستقالل و تطور االحداث دول العالم الثالث بصفة خاصة بعد ظهور موجة 
.بحكم امالها في تحقیق بناءالدولة تلبي طموحتها

تقوم به مجموعة أو فئة من ویكون التحضیر لالنقالب حسب تقنیة دقیقة وصارمة ، و 
الضباط العسكریین ومدعومین من القوات العسكریة وتكون بالسیطرة على جمیع هیاكل الدولة 

كالتلفزیون المطارات وغیرها .

،  ویقرها ملك النقالب ذریعة أال وهي المشروعیةوفي إطار تبریر االنقالب إتخذ أصحاب ا
شروعة ، وهذا ماحصل في كل من المبالعودة إلى النصوص أو زعیم أو رئیس حزب 

أخطاء الرؤساء قبلهم ، وأعتبروا االنقالب مجرد  مصر،الجزائر، تونس حیث تم استغالل
بیض.تصحیح ، أما فیما یخص تونس فهو إعادة الهیكلة السیاسیة لها ,وصنف بإنقالب أ

نتخابات إلعطاء الحریة طیة قدمت فكرة الشرعیة مجسدة في إوفي محاولة بث روح الدیمقرا
بنسبة تجعله للشعب في إختیار رئیسه لكن صاحب االنقالب هو الذي یتصدر القائمة ، ویفوز 

ن الحكم مدني لیس عسكري مع كتعبیر منه على أرئیس الدولة فیقدم بذلك برنامجه السیاسي 
أنه هو المسؤول عن المؤسسة العسكریة .

ة الوطن والشعب ، إال أنها صارت تدیر شؤون بالرغم من أنها مؤسسة تقوم على حمای
ظلت 2008الى غایة 1978البالد سیاسیا وعسكریا ، وهو ما حصل في موریتانیا فمنذ سنة 

تعاني من نظام عسكري یسیطر على مختلف القطاعات الحیویة للدولة .
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بعد ت الجیوش في الدول االفریقیة هي وراثة من المستعمر ، والتي نشأإن ظاهرة بناء
االستقالل ، فبناء المؤسسة العسكریة تعود إلى ضباط كانوا قد تلقوا تعلیمهم وتدریبهم في 

تخصصة في أوروبا ككلیة ویست بوینت العسكریة وغیرها من مالمدارس والكلیات العسكریة ال
المدارس األجنبیة .

، لكن سیدا علیهالة وهي خادم لها ولیس إرتكزت وظیفة المؤسسة العسكریة على حمایة الدو 
فنجد أن معظم العسكریین هم الموقف انعكس فقد صارت هي التي تدیر األوضاع في البالد ، 

في موریتانیا .همجرد شباب من الریف ، عانوا من ویالت الفقر ، وهذا مانجد

تراتیجي الذي جذب االستعمار تمتلك موریتانیا خزان كبیر من الثروات نظرا لموقعها االس
قد تمیزت موریتانیا عن غیرها من دول المغرب العربي بالثروة السمكیة دون أن ننسى ، و إلیه

الطبیعیة كالزراعة ، النحاس وأخیرا مناجم الفحم .

اري عسكري ، قد جاء االستعمار الفرنسي الذي غیر الدولة من نظام قبلي إلى نظام إد
أن یبسط رایته فوق األراضي ، بالتالي إستطاع االستعمار الفرنسي یدیره ضابط أو جنرال

الموریتانیة ، واستغالل األراضي لیأتي بعد ذلك الصراع السیاسي وتأخذ موریتانیا استقاللها سنة 
ویعین ولد دادة رئیس الدولة من قبل المستعمر .1960

مع استقالل موریتانیا حاولت بناء الدولة برئاسة مختار ولد دادة معتمدا على سیاسة تخدم 
مقدما صورة جدیدة للحكم كالسلطة 1961الموریتانیة ، فحاول وضع دستور جدید سنة الدولة 

السلطة القضائیة وهي أما،العلیا في البالد، السلطة التنفیدیة والرئیس هو السلطةالتشریعیة 
هیئة تابعة للدولة مهمتها تحقیق العدالة .

موریتانیا محاكاة الدول المستقلة في ومن هنا كان المنطلق لظهور الدولة الحدیثة فحاولت 
، فقام ولد دادة تقدیم مساعي كبیرة ول المتطورة حتى تقدم مستقبل لهانفس الفترة ومواكبة الد
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للرقي بالدولة الموریتانیة ، بالرغم من أنها كانت ذات طابع تقلیدي دیني تكامله الزوایا 
واالمارات.                                        

، لكنه اصطدم بواقع آخر صراع داخلي وخارجي ترأس ولد دادة الدولة الموریتانیة 
فالداخلي كان مع المعارضة السیاسیة إذ نجد أن الكثیر من األحزاب رفضت سیاسة ولد دادة 

نظام الحزب الواحد وبرئاسته هو إعتمادهواعتبرتها التخدم إطالقا المجتمع الموریتاني خاصة
فكانت ردة فعله حل األحزاب أو وضع رؤساء األحزاب اما في السجن أو اإلقامة الجبریة .،

موریتانیا صراع كبیر بدایة من عدم االعتراف بها من طرف الدول أما خارجیا فقد عرفت
إلى اآلن االعتراف بها بإعتبارها جزء من التراب لذي مازال یرفض اخاصة المغرب العربیة 

المغربي ، وهو ما أجل إنضمامها لجامعة الدول العربیة ، ثم  مشكلة النزاع الحدودي مع 
–من المنطقة أین شهدت صراع ثالثي علیها ( المغرب الصحراء الغربیة بعد خروج اسبانیا 

یا من النزاع .موریتانیا ) وما لبث أن إنسحبت موریتان–الجزائر 

إن النزاع الحدودي مع المغرب أدخل موریتانیا في أزمة إقتصادیة كبیرة استنزفت موریتانیا 
الطبیعیة ، فوصلت إلى درجة االستدانة من الدول األجنبیة أین أدخلها في من خالله ثرواتها 

لى الخبرة مشكلة الدیون ، وعدم وجود الخبرة في تسییر الشؤون االقتصادیة جعلها تعتمد ع
األجنبیة أین أوقعها في سیطرة الشركات األجنبیة من خالل التعاقدات .

إلى جانب هذا كله نجد الوضع االجتماعي ال یختلف عن قبله ، فقد عرف المجتمع 
الموریتاني تأثر كبیر باالزمة االقتصادیة التي كان وراءها النزاع الحدودي ، دون أن ننسى 

انتشر كبیر في ظل وجود متخرجین من مختلف الجامعات ، كذاك البطالة التي زادت وعرفت
.مشكلة الصراع االثني بین البیض والزنزج 

وهذا ما أدى إلى حدوث أول إنقالب بقیادة ولد السالك على حكم مختار ولد دادة ، 
وكل انقالب فموریتانیا دولة عانت من مرض االنقالب إذ ال یمرعام أو أشهر إال وحدث إنقالب 
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یختلف عن الذي قبله فهناك من لم یتوقع حدوث نقالب علیه ، وهناك من تفطن لمحاولة 
االنقالب فقام بإعدام المحاولین أو نفیهم أو وضعهم تحت اإلقامة الجبریة ، الغریب في األمر 

نجد ان الشعب الموریتاني قد تعود على االنقالب فلم یعد یبالي .

لت موریتانیا مرحلة جدیدة هي االنتخابات وكانت فكرة الدیمقراطیة ، دخ2005بعد إنقالب 
جسدت بأتم معنى الكلمة ونوهت به الكثیر من الدول ، إذ عاد الحكم من العسكري إلى المدني 

إال ان الهدف كان من أجل التغییر والعودة من جدید إلى 2008عادت االنقالبات سنة لكن 
.ات الحكم المدني من خالل االنتخاب

واالقتصادیة وآخرها االجتماعیة لقد انجرت عن االنقالبات تغیر كبیر في األوضاع السیاسیة 
بالرغم من محاولة تحسین األوضاع عن طریق اإلصالحات التي وضعها االنقالبیین ، إال أنها 
لم تكن كافیة فالمعارضة السیاسیة طالبت بحل الحكومة فیما قامت الحكومة بحل الكثیر من 

1991بدستور 1961حزاب بالتالي عدم الوصول إلى حلول ، ومع إلغاء الدساتیر كدستور األ
وهي متواصلة .

ومازال االقتصاد الموریتاني یعرف تراجعا كبیرا حیث قامت الحكومة الموریتانیة باالستدانة أین 
جعل كذلك فتح باب االستثمار للخوصصة مما أوقعها في مشكلة مع الدول المستدینة ،

برة في تسییرموریتانیا تتعامل مع مختلف الشركات المتعددة الجنسیات ، وكل ذلك سببه قلة الخ
.صادیةالشؤون االقت

هي :مجموعة من االسبابیمكن أن نستخلص في األخیر

أن االنقالبات العسكریة تقوم بها مجموعة من الضباط لإلطاحة بالنظام السابق.- 1

.ام السیاسي للدولةالمؤسسة العسكریة التي لعبت دور كبیر في تغییر النظفعالیة-2



خـــــــــــاتـــــمة

113

دخول موریتانیا مرحلة الدیمقراطیة حیث عرفت مزیج في الحكم بین المدني –3
والعسكري.

على السلطةالكثیر من األمور كالسیطرةات العسكریة في موریتانیا غیرتن االنقالبإ
و إعطاء ،ى وهو ماعجز عنه الرئیس السابقماحدث إعادة اصالحأن ومحاولة إظهار للعالم 

مجسدة بالدیمقراطیة عن طریق االنتخابات وهو ما أدخل وتكونطابع الشرعیة للحكم ،
موریتانیا مرحلة جدیدة .

كما نجد أن موریتانیا في الوقت الحالي عرفت استقرار نوعي بعیدا عن ضغط المؤسسسة 
، وفرض ا ید في قلب موازین الدولة ، عن طریق التسییر الخفي لهاالعسكریة التي كان له
كان لها باع طویل .النظام العسكري الذي

ال یمكن أن نجزم في السنوات القادمة هل ستظل موریتانیا محافظة على االستقرار 
.قالب جدید یغیر طابع الدیمقراطیةالسیاسي لها أم أن ستشهد ان
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.1984للنشر،
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قائمة المراجع

120

جریدة األمل خطاب رئیس المجلس العسكري محمد ولد عبد العزیز بمناسبة االنقالب،  ــــــ 51
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Laureate du Prix Chinguitt,2006.

-59 Michel Cama , Changement politique au Maghreb, Pris: CNRS
édition,1991.
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lخریطة توضح أھم المدن الموریتانیة

المصدر : من الرابط االلكتروني 

http://watn.paramegsoft.com/arabic-Countries/map_22.html
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خریطة توضح الموقع الجیوسیاسي لموریتانیا

المصدر : الرابط االلكتروني 
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/map/mapmauritania.htm
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عددا من العقبات التي في القرن الماضي واجھت نظم الحكم في افریقیا عقب االستقالل

شھدت السبیل الى التدخل العسكري في الحكم ولم تستطع ھذه النظم التغلب علیھا رغم مرور 

عقود طویلة ، مما أعطى مبررا الستمرار ظاھرة االنقالبات  العسكریة ومن أھم ھذه العقبات 

ضعف البناء السیاسي في ھذه الدول والذي جاء نتیجة :

حیث فشلت األحزاب التي قادت الدول االفریقیة نحو لحاكمتدهور هیبة الحزب ا-
االستقالل في مواجهة آمال وتوقعات شعوبها ولم تتحول إلى بوتقة تصهر داخلها كافة 

واإلقتصادیة لتحقیق الوحدة ات واالختالفات سواء السیاسیة أواالجتماعیة االنقسام
الوطنیة لكنه أصبح أداة لتمجید الرئیس .

هدت االنقالبات العسكریة هي موریتانیا ، هذه األخیرة التي أصبح لها باع أكثر دولة ش
طویل مع االنقالبات ، أو ربما صار إختصاص أكثر منه ظاهرة ، فاالنقالبات التي حصلت 

غیر لها الكثیر سواء من الناحیة السیاسیة ، االقتصادیة واالجتماعیة .

علیها األمر بشكل سلبي وذلك بأزمة عانت موریتانیا من االنقالبات كثیرا وانعكس
لة مرحموریتانیا،إال أنه مالبث ان تغیرت األوضاع ، حیث دخلتواجتماعیةاقتصادیة 

، بعیدا عن السیطرة العسكریة التي اكتسبت سلطتها دیمقراطیة عن طریق االنتخابات
بالمشروعیة ، لكن عودتها إلى الشرعیة غیر مجرى االحداث فیها . 
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Régimes Face en Afrique après l'indépendance dans le siècle dernier, un
certain nombre d'obstacles, qui a vu la voie à une intervention militaire dans la
gouvernance n'a ces systèmes pourrait pas être évité malgré le passage des
décennies, ce qui a donné une justification pour la poursuite du phénomène
des coups d'Etat militaires et le plus important de ces obstacles faiblesse de
reconstruction politique dans ces pays, qui il est le résultat de:

- La détérioration du prestige du parti au pouvoir où les partis qui ont
conduit les pays africains à l'indépendance dans le visage des espoirs et des
attentes de leurs peuples ont échoué et ne se transforment en un creuset
fondus au sein de toutes les divisions et les différences, à la fois politiques et
Ooalajtmaih économique à réaliser l'unité nationale, mais il est devenu un outil
de glorifier le président.

Plus Etat coups d'Etat militaires témoins sont la Mauritanie, dont le dernier est
devenu son avec une longue histoire de coups d'Etat, ou peut-être devenir
une spécialité plutôt qu'un phénomène, coups qui ne ont pas eu beaucoup à la
fois en termes politiques, économiques et sociaux.

La Mauritanie a souffert de coups souvent réfléchi négativement et que la crise
économique et sociale, mais il Malbut que les conditions ont changé, où la
Mauritanie est entré dans le stade démocratique à travers des élections, loin
de contrôle militaire, qui a gagné l'autorité légitime, mais son retour à la
légitimité est le cours des événements là-bas.
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