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بعد سبع سنوات  2019شباط /فرباير 24يرتقب السنغاليون االنتخاابت الرائسية القادمة، املقرر تنظيمها يف 
 ه االنتخاابت يفأتيت هذة، وعلى إجراء آخر انتخاابت وصل فيها الرئيس املنتهية واليته ماكي صال إىل السلط

ددات اليت عض احملبناك نوات الوالية الرائسية لتصبح مخس سنوات بدل سبع. وهالوقت الذي غري السنغال س
 املعطى الديين -أواًل - أسهار تؤثر دون شك يف أي استحقاق انتخايب سنغايل رائسيًّا كان أو غري رائسي، وعلى 

ات ، العالقكا، كذلواثنيً  ايب،الصويف حيث تلعب الطرق الصوفية مشايخ ومريدون دورًا مهمًّا يف املشهد االنتخ
دية للمرشحني رب القدرة املاا: تعتاثلثً مع فرنسا اليت تعترب حمد ًِّدا مهمًّا يف حظوظ هذا املرشح أو ذاك كما سنرى، و 

سياسية ة التحالفات الهو لعب رابعحمدًدا مهمًّا يف متويل احلمالت ووصول خطاب املرشح إىل الناخبني، واحملدد ال
ية حلملة االنتخاباأثناء  دؤواباخلاسرين ممن مل حيصل على التزكية االنتخابية الذين  خصوصا يف صفوف املرشحني

 يعلنون مساندة هذا املرشح أو ذاك.
 

 قانون التزكية االنتخابية: عقبة أمام املرشحني الصغار
 

تشك ِّل تشكيلة سياسية  229يعترب السنغال أكثر دول العامل أحزااًب سياسية؛ حيث يوجد به ما ال يقل عن 
املسجلني  وبلغ عدد 2017 (، وكان آخر حتديث لالئحة االنتخابية السنغالية سنة1املشهد احلزيب السنغايل)

ت نسبة انخبً  178على الالئحة االنتخابية حينها ستة ماليني ومائتني وأربعة عشر ألفا و % منهم عن 54ا، عربر
 (.2أصواهتا يف ذلك االستحقاق)

 

 الجزيرة( )بالسنغال  2019ن على رئاسيات فبراير خمسة مرشحين يتنافسو
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 النتخابية" الذي ينص علىعلى قانون "التزكية ا 2018ة قد صادقت يف أبريل/نيسان وكانت احلكومة السنغالي
ألف تزكية  65إىل  53أنه جيب على كل مرشح لالنتخاابت، لكي يُقَبل ملف ترشحه احلصول على ما بني 

على  ألقصى من املسجلني% وهو احلد ا1٪ إىل 0.8انتخابية، اليت متثل نسبة ترتاوح يف حدها األدىن بني 
ماكي صال،  واليته، رئيس املنتهية(. ويرى املدافعون عن هذا القانون، وعلى رأسهم أنصار ال3الالئحة االنتخابية)

ذا عارضون هلملبينما يرى ا هبا،أن فلسفته تكمن يف سد الطريق أمام الرتشيحات اليت ال مصداقية انتخابية ألصحا
 (. 4القانون أنه خمالف للقيم الدميقراطية)

 
عدد  ورائها تقليلَ  لقصد منان اكتهم املعارضة الرئيس ماكي صال وحكومته أبن املصادقة على هذا القانون إمنا  وت

 ى عدد املرشحنيلفعل علر اباملنافسني للرئيس ماكي صال يف االستحقاق القادم. وال شك أن هذا القانون أثر 
 (. 5قدم للرائسيات)ومنع العديد من "املرشحني الصغار" من الوصول إىل عتبة الت

 
سباب قضائية منهم أل طب اثننيمرشًحا مت قبول سبعة فقط، أي ما يزيد على الربع قلياًل )وقد مت ش 87ومن بني 

أي ضعف عدد  مرشًحا، 14كان   2012لينزل العدد إىل مخسة(، مع العلم أبن عدد مرشحي رائسيات 
ال، رضنين ومها: خليفة صلس الدستوري ترشح معا. وقد ألغى اجمل2019املرشحني احلاصلني على التزكية سنة 

اد، و ابق، عبد هللا ئيس السالر  عمدة مدينة داكار املسجون بتهمة اختالس أموال عامة كما سنرى، وكرمي واد، جنل
حزاب ايل وهو أبرز أي السنغقراطوالوزير السنغايل السابق املقيم يف الدوحة بقطر، والذي كان مرشح احلزب الدمي

سا ان سونكو وإدريل، وعثمي صارضة. واخلمسة الذين متت تزكية ملفاهتم هم: الرئيس املنتهية واليته، ماكاملعا
 (.6سيك وماديكه نيانغ واحلاج عيسى صال)

 
 مرشحون أبوزان خمتلفة

 
ا ابت يعرف ملوفًقا  ميكنلكل مرشح من املرشحني اخلمسة نقاط ضعف ونقاط قوة، ولديه فرص ويواجه خماطر، و 

دات ه احملدكزين على هذ(، أن حناول إبجياز استعراض حاالت هؤالء املرشحني، مر SWOPتحليل الرابعي )ابل
 ية السنغالية:النتخابطة ا)نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر(، لكي نفهم مكانة كل العب منهم يف اخلري

 
 ماكي صال: الطريق إىل العهدة الثانية 

 
صال، هو املرشح األبرز يف االستحقاق الرائسي الراهن، وهو رئيس البالد منذ  الرئيس املنتهية واليته، ماكي

(. وقد طلب من مناضلي حزبه ومن أنصاره APR، ومرشح حزبه حزب التجمع من أجل اجلمهورية )2012
ا، ويف هذا ألًفا، وهي احلد األدىن للتزكيات املطلوبة قانونيًّ  53ضرورة حصوله على مليوين تزكية انتخابية بداًل من 

الطلب رسالة من الرئيس ماكي صال تعين أن العدد الذي سيزُكي ملفه يف الرتشح سيظهره أمام املرشحني اآلخرين 
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(. وقد أكدت 7دون عناء) 2019أنه األكثر شعبية وأنه سيفوز يف الشوط األول من رائسيات فرباير/شباط 
صال، حاليًّا أن توقيعات تزكية مرشحها جتاوزت آمنة توري، رئيسة الوزراء السابقة ووكيلة محلة ماكي 

 (.8املليونني)
 

كار" ايا "بينو بوك مى حمليًّ ي يسويرتأرس ماكي صال حتالًفا سياسيًّا عريًضا ينشط على وسائل التواصل االجتماع
(Benno Bokk Yakkar وتعين ابللهجة الولفية "متحدون من أجل نفنس اأَلَمل"، و )نوط ملتحالف هذا ا

وم يعبئة الناخبني من مث تو ئيس ور من بينها إنعاش محلة الرئيس ماكي صال، وتعبئة املوق ِّعني على ترشح الر أبم
 االقرتاع. 

 
فاوت سبب التبعية وقد واجهت حكومة ماكي صال خالل عهدته الرائسية األوىل أزمات اقتصادية واجتما

ط، وُصن ِّف  البسينغايلشرائية للمواطن الساالجتماعي بني خمتلف شرائح اجملتمع فضاًل عن ضعف القوى ال
لطاليب الذي ضراب ا اإليفالسنغال ضمن مخس وعشرين دولة األكثر فقًرا يف العامل، كما جتسدت تلك األزمة 

دفع منحهم، وقد تطور  ، بسبب أتخر2018عرفته جامعة سان لويس ابلشمال الغريب السنغال، يف مايو/أاير 
 (. 9ى)جلرحاط جرراءه أحد الطالب ميًتا فضاًل عن وجود عدد من إىل صدام بني قوى األمن سق

 
اديكه ي حال غرميه، م، كما هيديةافتتح ماكي صال محلته االنتخابية من مدينة طواب، عاصمة الطريقة الصوفية املر 

ا  خصوصً خب الصويفلة الناغاز نيانغ، املنشق عن احلزب الدميقراطي السنغايل. ويف هذا االفتتاح فرصة واضحة مل
نتهية س السنغايل املظ الرئيحظو  من أتباع هذه الطريقة املؤثرة يف توجهات الكثري من السنغاليني. وال شك أن من

هما ين أُلغي ترشيحاد اللذو رمي واليته أن اجمللس الدستوري أزاح من طريقه مرشحني خطريين، ومها: خليفة صال وك
 ليت تنتظرا فمن املخاطر بية.ين إلغاء توجهات مناصريهما االنتخاألسباب قضائية، لكنر إلغاء ترشحهما ال يع

إىل أين ستتجه اكار؟ و مة دماكي صال اجلواب على السؤال: ملن سيصو ِّت أنصار خليفة صال الكثريون يف العاص
 أصوات مناصري احلزب الدميقراطي السنغايل الذي مل يرشح أحًدا هلذا االستحقاق؟

 
 بة سياسية غنيةإدريسا سك: مرشح ذو جتر 

 
(، بكونه املرشح الرائسي 2004إىل  2002يتميز االقتصادي إدريسا سك، رئيس الوزراء السنغايل السابق )من 

السياسي، فقد التحق منذ فجر  سنة يف املعرتك 59ذا التجربة الغنية، فقد استفرغ أربعني سنة من عمره البالغ 
، كما قادها سنة 1998ة محلة عبد هللا واد الرائسية سن شبابه بصفوف احلزب الدميقراطي السنغايل، وقاد

  (.10. ويتميز هذا املرشح بقلة تصرحياته اإلعالمية وإيثاره العمل يف صمت)2000
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م ابختالس األموال وتعرض للسجن سنة  متت تربئته. كما ترشح  مث 2004ومن نقط ضعف هذا املرشح أنه اهته
مرشرًحا عن حزبه "َرونمِّي"  2007حيالفه احلظ قط، وكان آخرها رائسيات  مرارًا الستحقاقات رائسية سابقة ومل

(Rewmi لكن نتائجه مل تكن جيدة، فعاد للحزب الدميقراطي السنغايل سنة )ترشح لرائسيات مث. 2009 
لشوط اايل، ماكي صال، يف % من أصوات الناخبني، ليساند الرئيس احل8فجاء يف الرتبة الثامنة حاصًدا  2012

أقل  ا مشاركة دامتإال أهن صال الثاين من االنتخاابت، وليشارك هذه املرة ابسم حزبه "َرونمِّي" يف حكومة ماكي
ياسية دورا فات الستحالمن سنة حيث أصبح إدريسا سك أحد الوجوه املعارضة ملاكي صال ونظامه. وستلعب ال

السجني  دة دكانا عموازنة من أبرزه هاما يف صاحل إدريسا الذي استطاع أن جيذب إليه مساندة شخصيات
 خليفة صال كما سنرى.

 
 عثمان سونكو: املرشح املثري

 
على  عب جديدق؛ وهو السنة، هو أصغر املرشحني سنًّا، ويعترب "مفاجأة" هذا االستحقا 44عثمان سونكو، 

ر عثمان يتصد. و ريقةاملسرح السياسي السنغايل، وال ينتسب ألي حزب سياسي من األحزاب السنغالية الع
 صفوف اسًعا يفدى و سونكو وسائل التواصل االجتماعي حيث جيد خطابه املعارض ذو املفردات الالذعة ص

الغاز يف السنغال: اتريخ و ، كتابه "النفط 2017الشباب ويف صفوف الشتات السنغايل. وقد ألرف سونكو، سنة 
جنبية من خالل أجلهات  الينيالغاز والنفط السنغمن السلب"، واهتم فيه الرئيس ماكي صال مبنح عقود استغالل 

رباير/شباط فائسيات ر لة تفامهات غري واضحة. كما نشر كتابه األخري "حلول" قبل ثالثة أشهر من انطالق مح
اليته ال يف و اكي صإىل حكامة جديدة، وينقد تسيري نظام م -أي الكتاب-، والذي يدعو من خالله 2017

لك مفتشي س صفوف سي يفعن مفتش الضرائب، عثمان سونكو، نشاطه النقايب احلما الرائسية املاضية. وُعرف
(. وقد انُتخب PASTEFالضرائب، وهو مرشح احلزب الوطين السنغايل من أجل العمل واألخالق واألخوة )
 .حلايلاعثمان سونكو عمدة ملدينة تييس أكرب املدن السنغالية وهو رئيس جملسها اجلهوي 

 
ملهنية. لسرية ارق اكي صال قد أقال عثمان سونكو من وظيفته يف إدارة الضرائب بسبب خكان الرئيس ما 

جه إسالمي. ذات تو  ضغط ويتهمه بعض منتقديه أبنه "مرشح داعش" ذاكرين أنه سيتم متويله من خالل مجاعات
ن ثماعقائاًل: إن  ت،هتامااال وقد نفى انئب اخلليفة العام للطريقة املريدية، الشيخ سريين عبدو امباكي، تلك

ح عثمان سونكو ن للمرشلى أعسونكو ليس سلفيًّا وإنه من أتباع الطريقة املريدية الصوفية، وهذا مؤشر واضح 
 حاضنة يف طواب. 

 
 27ل طواب" يف سم "مغار مو ومن فرص سونكو عالقته الوثيقة بطواب قاعدة الطائفة املريدية املؤثرة، وقد حض

للنفوذ  تقاد قوي خيلو من ان. غري أن فرنسا تنظر إليه بريبة نظرًا خلطابه الذي ال2018أكتوبر/تشرين األول 
 (.11الفرنسي ابلسنغال)
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 ماديكه نيانغ: املرشح املنشق

 
 لسنغايل،احلزب الدميقراطي ا سنة(، وهو أحد األعضاء البارزين يف 65نيانغ هو أسن املرشحني اخلمسة ) ماديكه

من قبل -فض ترشيحه (، وقد مجع حوله، بعد ر 2012إىل  2009وهو وزير اخلارجية السنغايل السابق )من 
اها "ائتالف صة به مسخا اسيةابسم احلزب، مجع تشكيلة سي -عبد هللا واد رئيس احلزب الدميقراطي السنغايل

يكه ، ومن خالل هذا االئتالف استطاع ماد”(Coalition “Madické 2019" )2019ماديكه 
 احلصول على توقيعات التزكية لالنتخاابت املطلوبة لقبول ملف ترشحه. 

 
عن طلس الدستوري كنر اجمللحزب أصرر الرئيس عبد هللا واد على أن يكون جنله، كرمي واد، هو املرشح األوحد لل
ا السبب، دفع غرامة. هلذالبته بومط يف أهليته نظرًا مللفه القضائي املتعلق بسوء التسيري ونظرًا لصدور حكم بسجنه

ذلك. وقد سافر كرمي ل  جنلهو أعلن العضو القيادي يف احلزب، ماديكه انينغ، ترشحه رغم معارضة عبد هللا واد 
رشيح ت وحبث معهما ضرورة ، والتقى عبد هللا واد وجنله كرمي2018لول سبتمرب/أي 24ماديكه إىل الدوحة، يف 

يعترب هذا من حلزب. و اسم احلزب له، غري أن عبد هللا واد اعترب ذلك خيانة للحزب، ورفض تقدمي أي مرشح اب
 ترشحه نأ ويرى ماديكه نقاط ضعف املرشح، ماديكه، الذي قد حُيرم من أصوات هذا احلزب املعارض العتيد.

 ليس خيانة بل هو إنقاذ للحزب الدميقراطي السنغايل. 
 

ة دينة طواب عاصممشحه من ن تر وحرًصا من ماديكه أن يظل قريًبا من انخيب احلزب الدميقراطي السنغايل فقد أعل
ن انطالق محلته االنتخابية من ، كما أعل2018أكتوبر/تشرين األول  28الطريقة الصوفية املريدية ابلسنغال، يف 

ال، ، ماكي صاملنتهية واليته ، وهو أمر ابلغ الداللة، خصوًصا أن الرئيس2019فرباير/شباط  3س املدينة يف نف
 القوة الناخبة ستنهاضالرصة أعلن هو اآلخر انطالق محلته من نفس املدينة ويف نفس التاريخ. وأمام ماديكه ف

شكوك فيه حبكم اديكه ممرشح لقوة الناخبة للمللحزب الدميقراطي السنغايل وإن كانت فرصة ضعيفة فوالء هذه ا
د ال ا مستقالًّ وققى ترشحً سيب قبضة عبد هللا واد القوية داخل احلزب، فمن الواضح أن ترشح ماديكه يف النهاية

 (. 12جيد الدعم املطلوب من قواعد احلزب املتمسكة أكثر بتوجيهات رئيسه واد)
 

 احلاج عيسى صال: السياسة والتصوف
 

س جلامعة الساحل ابلسنغال احلاصل على دكتوراه يف علوم الكمبيوتر يعترب  ، الربوفيسور 1995األكادميي املؤس ِّ
سنة. مت قبول ملف مهندس  63احلاج عيسى صال، الثاين من حيث السن بعد ماديكه سك فهو يبلغ 

اسية السنغالية (، أحد األحزاب السيPURاملعلوماتية، احلاج عيسى صال، مرشح حزب الوحدة والتجمع )
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األكثر تنظيًما. واألكثر جتذرًا يف الريف السنغايل مما يعين أنه على اتصال وثيق ابلكثري من القوى الناخبة يف 
 البلد، خصوًصا يف صفوف "دائرة املسرتشدين واملسرتشدات" وهي مجاعة صوفية جتانية تتبع شيخها التجاين سي.

املسرتشدين  "دائرة بني حزبه، حزب الوحدة والتجمع، وعن نفوذه وبغض ِّ النظر عن أنصار هذا املرشح داخل
ات اًل حىت تشريعيه جمهو ل امسواملسرتشدات" الصوفية فإنه غري معروف لدى غالبية الناخبني السنغاليني، حيث ظ

 لى عكسنغايل عإلعالم الس، اليت حصل فيها على مقعد برملاين. كما أنه قليل احلضور يف ا2017يوليو/متوز 
ا ذا املرشح دعمً ن جيد هقع أاملرشحني اآلخرين الذين ميلؤون األخبار وافتتاحيات الصحف اليومية. ومن املتو 

 (.13معتربًا ضمن مجاعته الصوفية)
 

 املرشحان الغائبان احلاضران
 

ا كان من املمكن للمرشح، خليفة صال، الذي مل يتم اعتماده بسبب متابعات قضائية، أن يكون منافًسا رائسيًّ 
، ومع أن هالته الشعبية تنحصر يف مدينة داكار، غري أنه ابت ميثل أيقونة معارضة النظام. ومنذ السابع من  قوايًّ

، خيضع خليفة صال لسجن احتياطي مدته مخس سنوات نتيجة هتمة اختالس أموال عامة 2018مارس/آذار 
 Prisonمعتقل يف سجن روبوس ) دوالر(، وهو 3,140,064مليار فرنك غرب فريقي ) 1.8وتبييض مبلغ 

de Reubeuss.ابلعاصمة داكار ) 
 

ومة السنغالية وبلدية داكار ، مثلت احلك2018وخالل جلسة متابعة حماكمة خليفة صال، يف يناير/كانون الثاين 
 إطالق سراحه يفالنظر  كواسالطرف املدين، وقبل ذلك أبايم كان خليفة قد التمس من حمكمة العدل التابعة أل

قال تعسفي. ومع أن دوالر(، نظرًا لتعرضه العت 8729000مليارات فرنك غرب إفريقي ) 5وتعويضه مبلغ 
وهو يف السجن، غري أنه مل  2017خليفة قد مت انتخابه انئًبا يف الربملان السنغايل يف تشريعيات أغسطس/آب 
نية؛ حلصانة الربملااا يلغي و مائية، وهيستفد من احلصانة الربملانية؛ ألنه مت انتخابه خالل خضوعه ملساءلة جن

رئيس ماكي صال  كون ال  إىل حيث مل حيصل أن شارك خليفة يف أية جلسة برملانية مع نظرائه النواب، ابإلضافة
ه، وهي الورديين مكان رة سهامدكتو كان قد أصدر قرارًا إبلغاء وظيفة خليفة صال كعمدة لبلدية داكار ومت تعيني ال

 ن حيصل على عفوح إال ألرتشلبنانية. ومل يعد أمام خليفة صال كي ميارس حقه السياسي يف ا سنغالية من أصول
، السيدة سهام لداكار ديدةرائسي صادر من غرميه ماكي صال، وهو أمر مستبعد. ونشري هنا إىل أن العمدة اجل

ا من العمدة السابق، فانتخاهبا عمدة قد كرس استمرارية ن بلدي ل يف اجمللس الليفة صاخوذ فالورديين، مقربة جدًّ
شح إدريسا ته للمر ساندويف عموم املشهد السياسي بداكار العاصمة. وقد أعلن خليفة صال من داخل سجنه م

 (.14سك، مما واد حظوظ هذا األخري)
 

د وال ختتلف حالة خليفة صال كثريًا عن حالة كرمي واد، جنل الرئيس السابق، عبد هللا واد، وهو املرشح األوح
ابلسجن ست سنوات  2015للحزب الدميقراطي السنغال واملقيم يف الدوحة. وكان كرمي واد قد ُحكم عليه سنة 
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بتهمة اإلثراء غري املشروع، وقد عفا عن الرئيس ماكي صاحل لكنه ظل مطالبا بدفع غرامة. وكان الرئيس ماكي 
ه من احلزب الدميقراطي السنغايل، يف صال قد انزعج من اجتماع ُعقد ابلدوحة بني كرمي واد وبعض أنصار 

، لكن قطر طلبت من ضيفها كرمي واد عدم استغالل وجوده ابلدوحة ألي نشاط من شأنه 2018مارس/آذار 
أن يغري عالقتها بداكار. ومن املالحظ أن كرمي واد، املتهم ابلثراء غري املشروع، قد استفاد من عفو رائسي يف 

رتًضا أن يدوم ست سنوات، عكس خليفة صال الذي ما فتئ سجينا، ليخرج من سجن كان مف 2016صيف 
مليون دوالر(،  24مليار فرنسك غرب إفريقي )أزيد من  138إال أن كرمي ما زال مطالًبا بدفع غرامة مبلغها 

. ومع إصرار رئيس احلزب الدميقراطي 2019وهلذا السبب مت رفض ملفه للرتشح لرائسيات فرباير/شباط 
بد هللا واد، على أن يكون مرشح احلزب األوحد هو ابنه كرمي واد، فإن إلغاء احملكمة هلذا الرتشح السنغايل، ع

مع أنه مل يفو ِّت فرصة للرتشح للرائسيات  2019سيعين أن هذا احلزب لن يشارك يف رائسيات فرباير/شباط 
 7 واد، إىل داكار، يوم اجلمعة حىت اآلن. ويف هذا السياق، عاد الرئيس السابق، عبد هللا 1978ابلسنغال منذ 
، بعد سنتني من اإلقامة يف فرنسا وعلى رأس أولوايته الدعوة إىل مقاطعة هذه االنتخاابت 2019فرباير/شباط 

اليت يرى واد أهنا فاسدة ملا شاب عملية اختيار مرشحيها من اختالالت. وال شك أن عدم وجود مرشح حلزب 
سابقة يف الدميقراطية السنغالية وستوجه أصابع االهتام للرئيس، ماكي صال، الرئيس واد، أهم حزب معارض، يعد 

وحكومته أهنم كانون السبب يف تعطيل مرشح املعارضة ذات الشعبية الواسعة، وابلتايل مت اإلضرار بصورة املمارسة 
 (.15الدميقراطية هبذا البلد الذي رسرخ تقاليد مهمة يف هذا اجملال)

 
 فرص وحساابت ظرفية لعبة التحالفات..

 
على األبواب  القرتاعااعة سما إن دقت ساعة احلملة االنتخابية وجد اجلد وأصبحت معركة الساعة األخرية أي 

فك  يت اآلنحعصي حىت بدأت لعبة التحالفات مع هذا املرشح أو ذاك تنسج خيوطها، وهي حتالفات يست
ف حيكمه ه األحر ة هذحة، وما جرى منها حىت كتابطالمسها، حيث تتشكل يف غياب ايديولوجية سياسية واض

عالقة هلا  اقات الا سيمنطق األلفة مع املرشح وحيكمه البحث عن الفرص وتغليب احلساابت الظرفية، وكله
قف تال فمعلوم أنه ماكي ص يتهابلربامج السياسية وال ابلتموقع السياسي للمرشح. ابلنسبة للرئيس املنتهية وال

 ثل املعارضتني:معارضيه مبعض  الرائسية احلاكمة بطبيعة احلال، واليت استطاعت أن جتذب إليهاوراءه األغلبية 
حة خاسرة هلذا مها مرشكلتاعمدة بودور احملامية عائشه اتل صال، والعمدة السابقة ملاميب عايدة امبودج، و 

لنسبة ابونفس الشيء  تها.أقصاالستحقاق حيث قدمتا ملفني للرتشح هلذا االستحقاق لكن التزكية االنتخابية 
 ه للرئيس ماكي." والذي أعلن مساندت2019للمرشح اخلاسر حجيبو سوماري الذي يقود حتالف "حجيبو 

 
مدة دكار على دعم ول عأما إدريسا سك فقد فاز بدعم املرشح اخلاسر الشيخ احلسن سني، كما استطاع احلص

 كار.برية يف العاصمة السنغالية د السابق املوجود ابلسجن خليفة صال ذي الشعبية الك
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ليا ابسم حمعروفة وامل وقد حظي عثمان سونكو بدعم "منصة املستقبل السياسي" برائسة الشيخ التجاين ديي
وغان غاي داين (، فضال عن املرشح اخلاسر السياسي بSenegaal Bi Ñu Bëgg"سنغال يب نيو بيغ" )

لرئيس د زار اقونكو مسؤوال خلمسني حزب سياسي. وكان سالذي أعلن مساندة لسونكو، كما ساندته مخسون 
جلسا معا لكن ، و 2019شباط /فرباير  8السابق عبد هللا واد بعد عودته للسنغال قادما من ابريس يوم اجلمعة 

 .ء املرشح الشابايل ورالسنغتلك اجللسة مل تتوج ابإلعالن عن وقوف عبد هللا واد وحزبه احلزب الدميقراطي ا
ال ماديور سة نديبرائ رشح مادكيه نيانغ ثقة حزب املصاحلة الوطنية من أجل الوحدة األفريقيةوانل امل
 (.16ضيوف)

 
 الطرق الصوفية: خزان انتخايب جذاب

 
ن ا فرعان أساسيانية وهللتجايتميز السنغال بوجود أربع طرق صوفية أساسية ذات اتريخ عريق يف البلد، وهي: ا

والفاضلية  مركزها ابجنسانو لكنتية ن )ان والثاين مبدينة كوخل(، والقادرية وهلا كذلك فرعا)أحدمها مركزه مبدينة تواو 
ر العاصمة. وما ها مبدينة داكاة ومركز يينيومركزها بقرية النمجاط مبوريتانيا(، مث املريدية ومركزها مبدينة طواب، والال

الكبرية  فروعها األربعةبنغالية الس فالطرق الصوفية زالت هذه الطرق تلعب أدوارًا سياسية ودينية واجتماعية ابلغة،
تفاعل دائم مع املشهد  إىل اليوم يف 1960تشك ِّل رأس مال رمزايًّ ظل منذ ما قبل استقالل البالد سنة 

 يدين قائمة علىم ابملر قتهالسياسي. ومن املعروف أن لشيوخ الطرق وزاًن خاصًّا يف السنغال، خصوًصا أن عال
ه رأي طائفة كبالسمع والطاع شح ه إىل هذا املر ن أتباعمرية ة يف الغالب، وأي رأي أو نصيحة من الشيخ قد توج ِّ

 أو ذاك. 
 

ند أي استحقاق يوخها عشصبح يوتؤثر الطرق الصوفية األربع يف املشهد االجتماعي والديين السنغايل وابلتايل 
ص يف الغالب، حير و لكبري. يب اا اخلزان االنتخاانتخايب كعبة املرشحني ومثابتهم من أجل احلصول على أصوات هذ

 شحنيغري أن املر  رائسية،ت المجيع شيوخ الطرق الصوفية يف السنغال على أن ال ينحازوا ألي طرف يف االنتخااب
 (. 17ال يفتؤون يغازلون هذه الطريقة أو تلك وخيطبون ود شيخها وحاشيته)

 
نون لصوفية وال يعليقتهم ان طر عن عادة خالل احلملة االنتخابية على أن املرشحني للرائسة يف السنغال ال يفصحو 

ال ري يف هذا اجملاء الشهستثنانضواءهم حتت هذه الطريقة أو تلك حىت يضمنوا عالقة منسجمة جبميع الطرق، واال
من أتباع الطريقة  أنه 2007و 2002هو الرئيس السابق، عبد هللا واد، الذي أعلن صراحة يف رائسيات 

 (.18ت)قاقايدية، كما أن أتباع هذه الطريقة احنازوا إليه وصورتوا له يف تلك االستحاملر 
 

ومع كل هذا، فإن أي مرشح للرائسة السنغالية البد أن يكون ضمن محلته االنتخابية زايرة خاصة ملدينة طواب 
ا االستحقاق، فإن مرشحني معقل الطريقة املريدية، و"التربك" مبزار مؤسس الطريقة، الشيخ أمحدو مببا، ويف هذ
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(. ويف آخر استحقاق رائسي 19اثنني قد انطلقت محلتهما من هذه املدينة، ومها: ماكي صال وماديكه نيانغ)
% من أصوات والية اجنربل وعاصمتها طواب 54.2، حصل الرئيس احلايل، ماكي صال، على نسبة 2012سنة 

ة يف والية تييس وخصوًصا مدينة تَِّواُونن معقل التجانية معقل املريدية، كما حصل ماكي صال على أغلبية مرحي
، الشيخ ابب مالك سي، يف سبتمرب/أيلول  ، 2018األبرز يف السنغال، وقد أعلن خليفة الطريقة التجانية بتَِّواُونن

أن طائفته الصوفية تؤيد ماكي صال. وكانت حكومة ماكي صال قد أجنزت مشاريع تنموية مهمة بوالية 
 .(20تييس)

 
كتوبر/تشرين األول أ 27 وينبغي أال ننسى أن الرئيس ماكي صال كان قد حضر افتتاح موسم "مغال طواب"، يف

رئيس ماكي صال لتمس القد او ، وألقى فيه كلمة حبضور خليفة الطريقة املريدية، سريين املنتقى امباكي. 2018
نظمه السنوي الذي ت ملهرجانذا اتقدم هلا. وهمن الشيخ املنتقى أن يدعو له ابلنجاح يف العهدة الثانية اليت سي

ربعة أاضية أكثر من لسنة املاضره الطريقة املريدية ختليًدا لرجوع شيخها املؤسس، الشيخ أمحدو مببا، من منفاه ح
، ذهب 2018شرين الثاين نوفمرب/ت 14ماليني شخص. وخالل ختليد ذكرى املولد النبوي املاضية اليت وافقت 

، حاضرة الطريقة التجانية، وحضر مراسيم االحتفالرئيس ماكي صا طريقة ىل جانب شيخ اللديين إال ال إىل تَِّواُونن
 (.21سريين اببكر منصور سي)

 
 هل ابت الطريق سالًكا أمام ماكي صال؟

 
ري أن عامل غ 2019ط شبا/قد ال جيد الرئيس املنتهية واليته، ماكي صال، معارضة قوية يف رائسيات فرباير

اد وخليفة صال كرمي و   ل منة والتحالفات االنتخابية قد يكون يف صاحل بعض املرشحني. كما أن منع كاملفاجأ
ستحقاق هذا اال على من الرتشح نظرًا لصدور أحكام قضائية ضدمها تتعلق بقضااي جنائية سيلقي بظالله

 الرائسي. 
 

 عالم أن القضاءديث اإلحت ابسنغال، وقد يف البداية، يطرح إقصاء هذين املنافسني قضية استقالل القضاء يف ال
دانت للدولة اليت أ العامة تشيةالسنغايل صار شيًئا فشيًئا حتت "وصاية" السلطة التنفيذية، فضاًل عن كون املف

ئيس يل تقاريرها لر دارة حتهي إعمدة داكار، خليفة صال، ليست سوى إدارة اتبعة لرائسة اجلمهورية السنغالية، و 
لفساد عة املتهمني ابلك متابذيف  ي يقوم بدوره إبصدار ما يراه مناسًبا يف ضوء تلك التقارير، مبااجلمهورية الذ

قضاء ن سلك المهيم َدمن، استقالته قدرم القاضي السنغايل البارز، إبرا 2018املايل. وال ننسى أنه يف مارس/آذار 
هلرم القضاء اهيكلة  ، وأنمصداقيته وسلطتهمبيًنا يف خطاب طويل وجهه لإلعالم أن القضاء يف السنغال فقد 

ل هذه استقال ضمانبالسنغايل تكرس ثقافة اخلضوع؛ حيث فشل رئيس اجلمهورية، ماكي صال، يف التزامه 
 (. 22املؤسسة)
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عارضة، حزاب املأبرز ومن اجللي أن هذا االستحقاق الرائسي عرف سابقة مل حتدث يف املاضي وهي غياب أ
هريية حلزب قواعد مجاهلذا ا م أنلسنغايل برائسة عبد هللا واد، عن هذا التنافس، ومن املعلو احلزب الدميقراطي ا

 ال. عريضة ومن أبرز مناصريه أتباع الطريقة املريدية أقوى الطرق الصوفية يف السنغ
 

ة يف ء موجوداالستياو صام وحىت لو افرتضنا فوز الرئيس ماكي صال يف هذا االستحقاق فإن شروط النزاع واخل
د األصوات عافضاًل عن تص املشهد السياسي السنغايل، فاملرشحون الكثريون الذين مل تتم تزكيتهم مستاؤون،

السابق خليفة  ة داكارعمد الناقدة لبطاقة الناخب نفسها، وأنصار احلزب الدميقراطي السنغايل وكذلك أنصار
 ع حوله.ومتناز  تأزممو استحقاق رائسي صال يف حالة خصام حلكومة ماكي صال، وهذا يعين أننا نتوجه حن

قاق، يف هذا االستح  ستؤثراليت ومع ذلك تبقى لعبة التحالفات اليت يتقنها السياسيون السنغاليون هي الدينامية
عض سيستفيد منه ب لسنغايلااطي فاخلزان االنتخايب الكبري الذي كانت أصواته تذهب مباشرة ملرشح احلزب الدميقر 

ل السؤال حول ما جيع وهو ة، لكن ال نعرف حتديًدا إىل أي املرشحني ستذهب أو سيذهب أمههااملرشحني اخلمس
يس ألصوات هو الرئن هذه ايد مموازين القوى بني املرشحني غري واضح متاًما. ومن غري املنطقي أن يكون املستف

ايل عن إقصاء ي السنغراطقاملنتهية واليته، ماكي صال، خصوًصا أنه هو املسؤول يف نظر أنصار احلزب الدمي
 مرشحهم الرائسي، كرمي واد.

 
 ضماانت جناح املرشح الرائسي يف السنغال

 
ات سها ثقة املؤسسعلى رأ أييتوهناك عوامل متغرية تلعب دورًا أساسيًّا يف جناح أي مرشح للرائسة يف السنغال 

ان، وهذه من عدد السك %95لسنغال الصوفية يف هذا املرتشح أو ذاك، ومن املعلوم أن نسبة املسلمني يف ا
نسان ياة اليومية لإليف احل لطرقالنسبة موزعة على الطرق األربعة اليت أشران إليها آنًفا. ونظرًا لتجذر هذه ا

، وقد ظل سالميةة اإلالسنغايل فإنه من غري املمكن أن يتجاهل أي مرشح للرائسة هذه املؤسسات الديني
ا من الطرق الصوفية ومشاخيها ويف نفس الوق السياسيون السنغاليون يتقربون ه تعاملهم مع هذ رصون يفت حيجدًّ

 علمانية كما ةلفالسنغال دو  الطرق ومع مشاخيها على أال يفسر فعلهم على أنه استغالل للدين ألغراض سياسية،
ا كي صال محلتيهمكذلك ما نغ و تنص على ذلك املادة األوىل من دستور البالد. وكما ذكران فقد أطلق ماديكه نيا

ة يف طواب املنظم غال"من جمين طواب، كما حرص املرشحان، ماكي صال وعثمان سونكو، على حضور فعالية "م
سي  يقة احلاج مالكتباع طر رف أطمن طرف الطريقة املريدية، وعلى حضور فعالية "غامو" املنظمة يف تَِّواُونن من 

ال مرحب به صن ماكي ، وأأن سونكو مرحب به أكثر يف طواب التجانيني. وكان من الواضح لدى بعض املراقبني
(  (.23أكثر يف تَِّواُونن

 
وتعترب عالقة املرشح الرائسي السنغايل مع فرنسا عاماًل أساسيًّا ال يقل أمهية عن عالقته مبشايخ الطرق الصوفية. 

ظ بنفوذ قوي يف هذا البلد غرب ومن املعلوم أن فرنسا كانت تستعمر السنغال يف القرون املاضية، وما زالت حتتف



 12 

% من االستثمار األجنيب املباشر ابلسنغال أتيت من ابريس، كما تقدم الشركات الفرنسية ربع 40اإلفريقي؛ فنسبة 
إمجايل الناتج احمللي وربع إيرادات الضرائب يف البالد، وتوفر الشركات الفرنسية ما يقارب عشرين ألف وظيفة يف 

حلضور الفرنسي االستثماري يف السنغال أن أبرز شركة لالتصال )سوانتل( هي الذراع السنغال. ومن أمثلة ا
٪ من منجم الزركون حيث 50( الفرنسية Erametالسنغالية لشركة "أورانج" الفرنسية. ومتتلك شركة "أرامت" )

فت لشركات فرنسية يتم استغالل الرمال الغنية ابلتيتانيوم والزركون يف السنغال، هذا فضاًل عن احلضور الال
( للمشروابت والزيوت، وشركة تواتل املسيطرة على جوانب Castelابلسنغال، من بينها: جمموعة كاستيل )

مهمة من إنتاج الطاقة ابلسنغال، فضاًل عن شركة اخلطوط اجلوية الفرنسية، ومصرف سوسيتيه جنرال 
(Société Générale)(24.) 

 
ىل إظر بعني الرضا رنسا تنلت ف يف عالقات املرشحني فعلى سبيل املثال ظغري أنه من املالحظ أن هنالك تفاواتً 

عن  ا صدرت تصرحياته، بينمعلي الرئيس املنتهية واليته، ماكي صال، وترى فيه حليًفا إفريقيًّا ميكن االعتماد
ج السنغال سوف خير فًسا املرشح عثمان سونكو قد ال تُرضي ابريس خصوًصا عندما أعلن أنه عندما يصبح رئي
اللة من دقف ذات موا من جمموعة دول غرب إفريقيا اليت تتعامل ابلفرنك غرب اإلفريقي، بينما مل تصدر

 املرشحني الثالثة الباقني حول فرنسا.
 

 خامتة
يب استحقاق انتخا ة يف أيلعادامن املؤكد أن الطرق الصوفية ستلعب دورًا أساسيًّا يف هذا االستحقاق كما جرت 

قع أن هذا ًعا، ومن املتو ا وأتبايوخً ، واملرشحون اخلمسة يتوددون سرًّا أو علًنا للطرق الصوفية األربع شابلسنغايل
ب سنغالية، وسيلعاابت النتخاالقرتاع سيجري يف ظروف تتسم غالبا ابملراقبة وهو ما تعودان عليه يف مجيع اال

أن أغلب  ج. ومن املالحظالنتائ عالنإاع والتسابق حنو اإلعالم التقليدي واجلديد دورًا مهمًّا يف نقل وقائع االقرت 
اليته، و رئيس املنتهية إىل ال اهتاالقواعد االنتخابية السنغالية توجد يف األرايف، وهي أقرب على العموم يف توجه

يبقى إتقان و رايف،  األماكي صال، يف حني ستكون حظوظ املرشحني األربعة اآلخرين أكثر يف املدن منها يف
كثر مع أالفات قد حتعبة التحالفات دينامية أساسية يف هذا االستحقاق، فاملرشح الذي استطاع ضمان لع

ماكي  نتهية واليته،رئيس املح الاجلهات السياسية واملدنية واالجتماعية ستكون حظوظه أوفر. ويف حالة ما مل ينج
ول من ربعة الباقني ححني األملرشواجه حتالف اصال، وهو املرشح األوفر حظًّا، يف الشوط األول فمن احملتمل أن ي

 سيحصل منهم على أعلى نسبة، وحينها سيكون التحدي أشد ابلنسبة ملاكي صال.
_____________________________________ 

 ، ابحث يف مركز اجلزيرة للدراسات.سيدي أمحد ولد األمري -*
 

 اإلحاالت:
 ( انظر:1)
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229 PARTIS POLITIQUES AU SÉNÉGAL, Seneplus, Le 6 Avril 2018, vu le 7 fevrier 2019: 
senegal-au-politiques-partis-https://www.seneplus.com/politique/229  

 
 ( انظر:2)

RAPPORT SUR LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 30 JUILLET 2017, CENA aout 2017, vu le 5 fevrier 
2019: 

https://www.cena.sn/site/rapports/legis_2017.pdf  
 
 ( انظر:3)

MADIAMBAL DIAGNE: CE QUE RÉVÈLENT LES PARRAINAGES, Seneplus, Publication 17/12/2018, vu 
le 3/2/2019: 
parrainages-les-revelent-que-https://www.seneplus.com/opinions/ce  

 
 ( انظر:4)

Loi n° 2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du Code electoral, publié Jul 4, 2018, vu le 25 Janvier 2019: 
-code-du-r%C3%A9vision-portant-2018-juillet-04-du-22-2018-n%C2%B0-https://www.sec.gouv.sn/loi

C3%A9lectoral%  
 
 ( انظر:5)

Ihssane GUENNOUN: Le Sénégal à l’épreuve des Présidentielles de février 2019, Policy Center for the New 
South: J a n v I e r 2 0 19, vu le 3/2/2019: 

01_0.pdf-PP19-http://www.ocppc.ma/sites/default/files/PCNS  
 
 ( انظر:6)

Marlène Panara: Sénégal – Élection présidentielle: 5 candidats pour un fauteuil, Afrique le Point, publlié le 
23/01/2019, vu le 25/01/2019: 

-2019-01-23-fauteuil-un-pour-candidats-5-presidentielle-election-http://afrique.lepoint.fr/actualites/senegal
php.2365_2288160  

 
 ( انظر:7)

Présidentielle 2019 : Macky veut 2 millions de parrains, SenewebNews-RP | Le 12 avril, 2018, vu le 4/2/219 
.html million_n_24360-2-veut-macky-2019-http://www.seneweb.com/news/Politique/presidentielle 

( 
 ( انظر: 8

Video-Aminata Touré à Macky SALL: “Nous avons  ttaint la barre mythique des 2 millions de parrainage”, 
AZACTU  Déc. 01, 2018, vu le 4/2/2019:  

-de-millions-2-des-mythique-barre-la-atteint-avons-nous-sall-macky-a-toure-aminata-https://azactu.net/video
parrainage/  

 
 ( انظر:9)

Sénégal : la grève des étudiants se poursuit, Jeune Afrique 20 mai 2018, vu le 5/2/2019: 
poursuit-se-etudiants-des-greve-la-https://www.jeuneafrique.com/depeches/561255/societe/senegal/  

 
 ( انظر:10)

Présidentielle au Sénégal: Idrissa Seck, le silencieux,  RFI Publié le 01-02-2019, vu le 3/2/2019: 
http://www.rfi.fr/afrique/20190131-presidentielle-senegal-idrissa-seck-silencieux 

 
 ( انظر:11)

Portrait du leader de PASTEF: “Sonko, une nouvelle figure politique qui rompt avec le système”, senxibar le 27 
Avril 2018, vu le ½/2019: 

https://www.seneplus.com/politique/229-partis-politiques-au-senegal
https://www.cena.sn/site/rapports/legis_2017.pdf
https://www.seneplus.com/opinions/ce-que-revelent-les-parrainages
https://www.sec.gouv.sn/loi-n%C2%B0-2018-22-du-04-juillet-2018-portant-r%C3%A9vision-du-code-%C3%A9lectoral
https://www.sec.gouv.sn/loi-n%C2%B0-2018-22-du-04-juillet-2018-portant-r%C3%A9vision-du-code-%C3%A9lectoral
http://www.ocppc.ma/sites/default/files/PCNS-PP19-01_0.pdf
http://afrique.lepoint.fr/actualites/senegal-election-presidentielle-5-candidats-pour-un-fauteuil-23-01-2019-2288160_2365.php
http://afrique.lepoint.fr/actualites/senegal-election-presidentielle-5-candidats-pour-un-fauteuil-23-01-2019-2288160_2365.php
http://www.seneweb.com/news/Politique/presidentielle-2019-macky-veut-2-million_n_24360
https://azactu.net/video-aminata-toure-a-macky-sall-nous-avons-atteint-la-barre-mythique-des-2-millions-de-parrainage/
https://azactu.net/video-aminata-toure-a-macky-sall-nous-avons-atteint-la-barre-mythique-des-2-millions-de-parrainage/
https://www.jeuneafrique.com/depeches/561255/societe/senegal-la-greve-des-etudiants-se-poursuit/
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-rompt-qui-politique-figure-nouvelle-une-koSon-PASTEF-de-leader-du-https://www.senxibar.com/Portrait
systeme_a49643.html-le-avec  

 
 ( انظر:12)

Présidentielle au Sénégal: Madické Niang, le dissident, PressAfrik 31/1/2019, vu le 3/2/2019: 
-le-Niang-Madicke-Senegal-au-Presidentielle-5-4-https://www.pressafrik.com/PORTRAIT

dissident_a195581.html 
 
 ( انظر: 13)

Le Professeur Issa Sall Du Pur, La Promesse D’une Surprise Toujours Possible (par l’APS), lactuacho.com 
(dimanche, février 3rd, 2019), u le 5/2/2019: 

-promesse-la-pur-du-sall-issa-professeur-le-presidentiels-postulants-des-http://www.lactuacho.com/portrait
laps-par-possible-toujours-surprise-dune/ 

 
 ( انظر:14)

Sénégal – Ouverture du procès de Khalifa Sall : ce que l’accusation reproche au maire de Dakar, Jeune Afique, le  
14 décembre 2017, vu le 4 fevrier 2019: 

-laccusation-que-ce-sall-khalifa-de-proces-du-ouverture-https://www.jeuneafrique.com/501971/societe/senegal
dakar-de-maire-au-reproche/ 

 
 ( انظر:15)

Karim Wade, Jeune Afrique (dossier spécial), vu le 5/2/2109: 
wade-https://www.jeuneafrique.com/personnalites/karim/ 

 
 انظر: -( 16)

Présidentielle 2019: Les jeux d’alliances, Rewmi le Jan 30, 2019, vu le 9/2/2019: 
dalliances.html-jeux-2019-http://www.rewmi.com/presidentielle 

 وانظر كذلك:
Présidentielle du 24 février 2019 : Les jeux d’alliances se précisent, TerangaNew, 3/2/2019, vu le 9/2/2019: 

precisent-se-dalliances-jeux-les-2019-fevrier-24-du-https://teranganews.sn/2019/02/presidentielle/  
 
 :2019فرباير/شباط  3، مت التصفح يف 2018ثاين نوفمرب/تشرين ال 13للدراسات، الثالاثء، ( انظر: عبد العزيز جمالـس، التصوف والسياسة يف السنغال، مركز اجلزيرة 17)

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/11/181107073246593.html 
 
 ( نفس املرجع السابق.18)
 
 ( انظر:19)

Lancement de la campagne présidentielle, Allafrica.com, 3 Février 2019, vu le 5/2/2019: 
https://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00066146.html 

 
 ( انظر:20)

Ihssane GUENNOUN: Le Sénégal à l’épreuve des Présidentielles de février 2019, Op cité. 
 
 ( انظر:21)

A l’instar du Magal, Macky prend une importante mesure pour le Gamou,SeneNews Publié le 15/11/2018, VU 
LE 5/2/2019: 

wade_253268.html-karim-recevoir-pour-sapprete-e-point-du-maison-https://www.senenews.com/actualites/la 
 
 
 

https://www.senxibar.com/Portrait-du-leader-de-PASTEF-Sonko-une-nouvelle-figure-politique-qui-rompt-avec-le-systeme_a49643.html
https://www.senxibar.com/Portrait-du-leader-de-PASTEF-Sonko-une-nouvelle-figure-politique-qui-rompt-avec-le-systeme_a49643.html
https://www.pressafrik.com/PORTRAIT-4-5-Presidentielle-au-Senegal-Madicke-Niang-le-dissident_a195581.html
https://www.pressafrik.com/PORTRAIT-4-5-Presidentielle-au-Senegal-Madicke-Niang-le-dissident_a195581.html
http://www.lactuacho.com/portrait-des-postulants-presidentiels-le-professeur-issa-sall-du-pur-la-promesse-dune-surprise-toujours-possible-par-laps/
http://www.lactuacho.com/portrait-des-postulants-presidentiels-le-professeur-issa-sall-du-pur-la-promesse-dune-surprise-toujours-possible-par-laps/
https://www.jeuneafrique.com/501971/societe/senegal-ouverture-du-proces-de-khalifa-sall-ce-que-laccusation-reproche-au-maire-de-dakar/
https://www.jeuneafrique.com/501971/societe/senegal-ouverture-du-proces-de-khalifa-sall-ce-que-laccusation-reproche-au-maire-de-dakar/
https://www.jeuneafrique.com/personnalites/karim-wade/
http://www.rewmi.com/presidentielle-2019-jeux-dalliances.html
https://teranganews.sn/2019/02/presidentielle-du-24-fevrier-2019-les-jeux-dalliances-se-precisent/
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/11/181107073246593.html
https://fr.allafrica.com/view/group/main/main/id/00066146.html
https://www.senenews.com/actualites/la-maison-du-point-e-sapprete-pour-recevoir-karim-wade_253268.html
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 ( انظر:22)
Démissionnaire de la magistrature, le juge Ibrahima Dème "n'exclu(t) rien", SenewebNews-RP | Le 28 mars, 

2018, vu le 5/2/2019: 
jug_n_242193.html-le-magistrature-la-de-http://www.seneweb.com/news/Justice/demissionnaire 

 
 ( انظر:23)

Ihssane GUENNOUN: Le Sénégal à l’épreuve des Présidentielles de février 2019, Op cité. 
 ( انظر:24)

Les investissements directs étrangers, ECONOMIES AFRICAINES, 21 juin 2017, vu le 6 fevrier 2019: 
-directs-investissements-exterieur/les-commerce-territoires/senegal/le-http://www.economiesafricaines.com/les

etrangers  
 

http://www.seneweb.com/news/Justice/demissionnaire-de-la-magistrature-le-jug_n_242193.html
http://www.economiesafricaines.com/les-territoires/senegal/le-commerce-exterieur/les-investissements-directs-etrangers
http://www.economiesafricaines.com/les-territoires/senegal/le-commerce-exterieur/les-investissements-directs-etrangers

