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   الموریتانى الداء
  عباس رءوف.د

  2007إبریل  1

 المجتمعى ف استشرى  ، قمعیة مضادات من لدیھ ما بكلى الدیكتاتور الحكم یقاوم ظلى الذ الدیمقراطیة فیروس
 من بالخصوم وزج عنف، من بھ اتسم ما رغم العجز أقصى درجاتى لإ الدیكتاتورى الحكم وصلى حت الموریتانى

 فشل ما مسدود بعد طریق إلى المستبد العسكرى الحكم نظام وصل.. السجون غیاھب فى السیاسى طیفال ألوان مختلف
   ..ركمبا حسنى بنا یفعل ما نحو على الطاعة بیت شعبھ إدخال فى طایع ولد معاویة الرئیس

 الدبلوماسیة العالقات دلوتبا"  إسرائیل"بـ باالعتراف تحل أن ممكن واالجتماعیة االقتصادیة موریتانیا مشاكل كل أن ظن
 1,2( الدیون نصف سقاطإب 2002 عام ذلك على وكوفئ ، األمریكیة الرعایة تحت للدخول الملكى الباب باعتباره ، معھا
 عن تتوقف لم السیاسیة الحركة أن كما ، واالجتماعیة االقتصادیة أزمتھا من موریتانیا یخرج لم ذلك ولكن ، ) دوالر ملیار

  )القمع حدىتت( المظاھرات فى الموریتانیون خرج كیف العالم ورأى ، إسرائیل مع والتطبیع والفساد ستبداداال ضد النضال
  .الغربیین المراقبین أدھش مما ، الناصر عبد جمال صور فیھا ورفعوا العراق على الحرب فیھا عارضوا

 الضوء من بصیص لقاءإب القارئ لى یسمح أن وأرج ، الموریتانى المجتمع فى مقراطیةیالد فیروس فعلھ ما نرى أن وقبل 
 عرفھا البالد ھذه الھامشیة، بالدال من) البعض نظر جھةو من( یعد الذى العربیة بالجامعة العضو البلد ھذا على

 الثانى القرن من( قرون ثالثة مدى على إسالمى عربى ثقافى إشعاع مركز كانت" شنقیط بالد" سماب العرب الجغرافیون
 طالب وفد حیث ، األزھر من جاء اإلشعاع ھذا مصدر أن ةالغریب المفارقات من ولعلھ) عشر السادس أوائل حتى عشر

  . إبداعھم من إسالمیة عربیة ثقافة لینشروا بالدھم إلى وعادوا شیوخھ ید على للتعلم باألزھر المغاربة رواق لىإ شنقیط

 ، جنوبا والسنغال شماال والبالزاریو المغرب تتنازعھ الذى لصحراءا إقلیم بین تقع مساحة یحتل المسلم العربى البلد ھذا
 عدد ویقدر ، رعویة بدویة حیاة فیھا تقوم صحراء منھا% 80 نحو ، مربع متر وكیل الملیون على قلیال یزید ما تبلغ

 بین یجمعون السكان من% 70 ونحو ، عشرة الخامسة سن تحت منھم %46 ةنسم الملیون وربع مالیین بثالثة السكان
 15 على أعمارھم یزید من بین% 58 عندھم األمیة نسبة وتبلغ األفارقة من والباقى ، الھجین اإلفریقى/العربى األصل
 الحدید استخراج( بالصناعة یعمل والعشر ، والرعى بالزراعة یعمل نصفھم نسمة ألف 800 على تزید ال العمل قوة سنة ،

 البطالة نسبة وتبلغ .والصید الخدمات بقطاع یعملونى والباق) األسماك تعلیب - التقلیدیة الصناعات بعض - والجبس
  .الفقر خط تحت سكانال من% 40 ویعیش% 20

 لالستعمار المعادیة الوطنیة حركةال فى بجذوره یضرب الذى السیاسى الوعى من بقدركبیر یتمتع الموریتانى الشعب ولكن
 موریتانیا لجمھوریة رئیس أول دادة ولد مختار وانتخاب 1960 نوفمبر 28ى ف االستقالل على البالد حصول منذ الفرنسى

 نموا زادت المستبدة للدیكتاتوریة المعارضة السیاسیة الحركة أن إال الموریتانى للمجتمع القبلیة الطبیعة ورغم ، اإلسالمیة
  :العربیة الساحة على نجدھا التى تجاھاتاال كل تضم وھى 1984 عام السلطة على طایع ولد معاویة استیالء منذ وتالحما
 السیاسیة الحركة وتتمتع ، نشطة  عمالیة وحركة وإسالمیین ینیولیبرال شتراكینا ) بعثیین - ناصریین( عربا قومیین
 مواجھة فى التالحم على ساعدت جبھویة برامج وتبنى ، ىالجبھو العمل على القدرة وھى عندنا نفتقدھا بمیزة عندھم
 فساد ضد وطنیة جبھة تكوین فى اآلن حتى تنجح لم التى عندنا السیاسیة الحركة عكس على ، طایع ولد معاویة استبداد

  . مبارك ولد حسنى واستبعاد واستبداد

 عام األخیر األبیض العسكرى نقالبالا وراء الدافع كانت الوطنیة للجبھة المكونة القویة السیاسیة الحركة ھذه ولعل
 ىداالستبدا الحكم بإنھاء تعھدا ، والدیمقراطیة للعدالة العسكرى المجلس وشكل ، فال ولد على الكولونیل قادهى الذ 2005

 عن یعبر نیابى بمجلس أتىی نظیفة برلمانیة انتخابات إجراء نھایتھا فى یتم عامان مدتھا انتقال فترة بعد الفاسد الدیكتاتورى
 وعندما ، متنافسین مرشحین بین جمھوریة رئیس انتخاب ثم ، جدید یوخش ومجلس ، جدیدة بلدیة ومجالس ، األمة إرادة

 بمجلسیھ البرلمان بعضویة رجالھ فاز الذى العریض الكبیر حزبھ ذاب طایع ولد معاویة األوحد الملھم الرئیس اختفى
 فى بھ یلقى ندماع)  المؤاخدة( التوالیت ورق یذوب كما ذاب ، التزویر ھندسة بفضل دورتین فى المطلقة باألغلبیة

 واسار الذین" األنفار" أما ، البالد خارج لىإ حیتانھ وھرب ، والبرلمان للحزب السابقین األقطاب بعض رىاتو ، الحمام
 فى لھم مكان عن یبحثون راحوا فقد"  شعبیا تأییدا" یعتبره ما لھ وقدموا ، والدم بالروح "طایع ولد" لـ وھتفوا الركاب فى

   .جدوى دون الصاعدة السیاسیة الحركة
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 الموریتانى الوطنى العسكرى المجلس ید على الدیمقراطى الدستورإلى  العودة مشھد تزامن ، الغریبة المصادفات ومن
 العسكرى المجلس دعاھا التى الدولى المدنى المجتمع ھیئات من برقابة نظیفة ورئاسیة وبرلمانیة بلدیة نتخاباتا وإجراء
 ھذا أمام یفتحى الذ الرائع المشھد ھذا تزامن ، بسالمتھا كلھ العالم وشھادة وشھادتھا ، االنتخابات قبةلمرا القدوم إلى الحاكم
 نیابى مجلس على مبارك ولد ىحسن الرئیس قترحھاإ التى الدستوریة التعدیالت مشھد مع المستقبل طریقى األب الشعب
 من بأبعد الدیمقراطیة وبین بینھا وتباعد،  1923 توردس قبل ما إلى"  مصر"ـب تدفع ، طایع ولد مجلس قسمات یحمل

 باالطائرة ساعاتى ف قطعھا یمكن العاصمتین بین المسافة كانت وإذا)  موریتانیا عاصمة( ونواكشوط القاھرة بین مسافةال
 إسماعیل الخدیو عھد فى الدستوریة الحركة بدایة إلى تعیدنا موریتانیا فى حدث وما ، مصر فى حدثما   بین المسافة فإن

  .الوراء إلى عاما وأربعین مائة - بذلك– وتعیدنا

 ألعضائھ لشخصیة ا المنافع  جمع فى ، )عامین( االنتقالیة الفترة الوطنى العسكرى المجلس یقض لم ، موریتانیا فى
 المعتقالت صفیتف طایع ولد حكم سببھ الذى الشدید الوطنى االحتقان عالج فى قضاھا ولكنھ ، الحرام الثروات وتكوین
 التى الصورة تبلورت حتى مصراعیھا على الوطنى الحوار مجاالت وفتحت ، والمعارضةى الرأ سجناء سراح وأطلق
 من تماما خلت السجون أن لیعلن فال ولد على الكولونیل وقف وعندما ، 1984 منذ الغائبة الدیمقراطیة عودة إلى قادت

 بین تمت التى الرئاسیة یكذبھ أحد فى بالده. وقبل الجولة الثانیة من االنتخابات، لم  االنتخابات إجراء قبل المعتقلین
 بموجبھى أعط بقانون قرارا والدیمقراطیة للعدالة العسكرى المجلس أصدر ، األولى الجولة فى األصوات أعلى صاحبى

 نص فى ماجاء ھذا( بالبالد ضالنھو على وللعمل الوطنیة للمصالح ضمان من ذلك فى لما خاصة مكانة المعارضة زعیم
  ) !القرار

 معظم انتخاب شرعیة بعدم قضت التى القضاء بأحكام الحائط عرض ضرب مجلس:  تماما مختلف مشھد ، مصر وفى
 لضم. "قراره سید" فھو ،ألحكامھ باال یلقى ال ، المجارى مصلحة مثل خدمات مرفق وكأنھ القضاء مع یتعامل ،أعضائھ

 الذى المجلس ھذا ، )طایع ولد لحزب بالنسبة الحال كانت كما تماما( بالنظام المنتفعین یضمى الذ ةالسلط حزب من أغلبیة
 الفعلى ھدفھا الدستور من  مادة 34 تعدیل ةمھم إلیھ أسندت ، " الرشیدة القراءة" كتاب طریقة على 76 المادة صاغ

 وتكمیم ،موریتانیا فى المعارضة سجناء سراح إطالق عن تسببى الذ العجز لتعویض المعارضین اعتقال فى التوسع
 - المھاجرة الطیور مع ربما- الموریتانى الدیمقراطیة فیروس مصر إلى ینتقل ال حتى الضمائر على والتلصص ،األفواه

 ال وطبعا ، االنتخابیة العملیة إدارة عن القضاء ید تكف عندما دستوریا االنتخابات تزویر وتجمل ، حوطألبا أخذا ذلك
 الذكریات عداد فى أصبحت التى الوطنیة بالسیادة مساس ھذا ففى ، والدولیة المحلیة المدنى المجتمع ھیئات لرقابة مجال
 السلطة استثمار أصول فى  خبرتھم لعدم ربما ، موریتانیا فى اإلخوة علیھ أقدمى الذ ) التھور( تقلید لذلك أیضا وفیھ

 لروللبت ومصدرة منتجة دولة إلى موریتانیا بتحول یبشر المستقبل أن رغم ، الشعوب اتروث نھب بتكنولوجیا وجھلھم
  !  ؟ الخبرة لقلة تقول ماذا لكن ، ملیاردیرات واألصبح أمخاخھم وصحبھ فال ولد على فتحلو  یعنى

 فى نبض رخآ تىح الحكم فى البقاء تأمینى إل كلھ ھذا من تھدف ، مباركیة الولد الدستوریة التعدیالت أن ذلك من وأھم
 ، العصریة الحیاة وتعقید ، الزائل الدنیا عرض من بالتخلص مصر على البركة تحل حتى ، ةكیالمبار السلسة عروق
 ، األولى العصور إلى مصر تعود عندما العالم بھا لھم شھد التى الحضارة صنع على قدرتھم المصریون یفقد ال وحتى
  . ةنیالمد فى جدیدة دروسا العالم تعلم لعلھا

 یأت لم ذلك فإن ، الدیمقراطى الحكم بداء كلھا موریتانیا إصابة فى نجح موریتانیا فى الدیمقراطیة فیروس كان وإذا
 ، االستبداد من التخلص أجل من الدائب عملال على الموریتانیة السیاسیة الحركة فصائل لمثابرة ثمرة جاء ولكنھ ، عرضا

 ولد ضد الرئاسیة االنتحابات فى نفسھ ترشیح على دادة ولد أحمد مرشحھا رأتج عندما حتى ، عضدھا فى السجون تفت لم
 ، البالد خارج بعدھا نفاه ، شھور عدة سوى سجنھ على یجرؤ لم ، والعمالة بالخیانةى الدیكتاتور كماالح واتھمھ ، طایع
 العمل من جاءت  صالبةال ھذه ، االستبدادى الدیكتاتورى للحكم المعادیة السیاسیة الحركة نضال صالبة بفضل وذلك

 االلتفاف ذلك من واألھم الموریتانى المجتمع مكونات مختلف بین المقاومة ثقافة نشرو ، بالجماھیر وااللتحام ، الجبھوى
 النظر موضع لیكونى ثانو ھو ما وترك األساسیة الوطنیة األھداف تحقیق على یركز مرحلى وطنى عمل برنامج حول

  .ى حقیق طىدیمقرا حكم إطار فى

 الموریتانیة السیاسیة النخبة إصرار نتیجة جاء ولكنھ ، عبثا الدیمقراطى التحول داء إلى یتحول لم الدیمقراطیة فیروس
 تجمع واألخرى ، واللیبرالیین اإلسالمیین تجمع واحدة:  وطنیتین جبھتین تكوین أساس على النضال مواصلة على

  . محدد وطنى عمل برنامج على لجبھتینا التقاء مع ، واالشتراكیین القومیین

 تكوین إلى أحوجنا ما..  المتمیزة التجربة تلك من المستفادة الدروس وعینا لو موریتانیا بداء اإلصابة إلى أحوجنا وما
 واقع عن یعبر جدیدى مصر لدستور طاراإ یضع ، مبارك ولد لمشروع بدیال وطنیا مشروعا تطرح وطنیة جبھة

 وراء الشعبى للحشد عمل دلیل تخذونھایو الجبھة تتبناھا  وطنیة وخطة ، مكوناتھ بمختلف المصرى المجتمع وتطلعات
 أن نتذكر أن وعلینا ، اتجاھھ تحدد بوصلة یفتقد مدمر شعبى انفجار البدیل..  مخیف بشع البدیل  .الوطنى المشروع

 فى حدث كما ، ثورتھا بدایات فى فرنسا فى ھذا حدث .للخبز طلبا الجوعى بانتفاضات بدأت التاریخ فى الكبرى ثوراتال
 مظھره على یبدو ومن الخبز بیده من كل على وھناك ھنا غضبھا ھیراالجم صبت ، االشتراكیة الثورة بدایاتى ف روسیا
  .  النعمة ثارآ من - محدود ولو - بقدر تمتعھ
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 یضعون موریتانیا فى فال وولد السودانى ف الذھب ركسوا عسكر وجود یندر ألنھ یریللتغ كأداة عسكریا انقالبا الیرید نحن
 السیاسیة الحركة درس وعینا لو فعال أدواتھ نملك ، سلمیا مدنیا تحوال نرید ولكننا ، اعتبار كل فوق الوطن مصلحة

  .لنا یكتبھ أن هللا أسال..  یصیبنا الموریتانى الداء وتركنا الموریتانیة

 


