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 مقدمة  

 ،محمد ولد الغزواني ،يكون وزير الدفاع الموريتاني السابق( 1)المجلس الدستوري لنتائج االنتخابات الرئاسية النهائيةبإعالن 

، وسط مروراً بوزارة الدفاع قد ضمن العبور من القيادة العامة ألركان الجيوش إلى مؤسسة الرئاسة في أقل من سبعة أشهر

جدل سياسى محتدم داخل أوساط المعارضين للرئيس حول عالقة الجيش بالسياسة في بلد متخم باالنقالبات العسكرية، وارتياح 

قتراع ما ظل أقرانه من قادة األركان يسعون إليه، لكن عبر بين أنصاره، وهم يرون قائد الجيش السابق يحسم بصناديق اال

 صناديق الذخيرة.

 

ية دخوله السباق الرئاسي كمرشح شالنخبة السياسية ع نال قبول تيار عريض من الذي ،محمد ولد الغزواني ،ورغم أن الرئيس

ه وأركان حكمه بشكل معلن ومنظم، إال ت حوله نخب سياسية من كل االتجاهات ودعمه الرئيس المنتهية واليتإجماع، والتف  

بداية العملية الديمقراطية  ذمن (2)رئيس في موريتانيا اأنه خرج من الحملة الرئاسية بشعبية مهزوزة، ليحصد أدنى نسبة فاز به

رة في المئة، بفعل ارتباك المحيطين به خالل انطالقة الحملة المحض    52اد أصواته عند نسبة ، بعدما توقف عد  1992

لالنتخابات الرئاسية، وغياب خطاب مطمئن لكل رموز العملية السياسية من لجانه اإلعالمية وبعض المحسوبين عليه، ورغبة 

 .(3)الشباب الجامحة في فرض التغيير، والتصويت الكبير على أسس فئوية وعرقية في االنتخابات األخيرة

 

نة المستقلة لالنتخابات عن فوز الرجل في الجولة األولى، إال أنها ورغم تحفظ القوى السياسية المعارضة على إعالن اللج

، في إقرار ضمني بانتهاء المسار االنتخابي، وبداية العمل السياسي، بعد حسم الصراع على منصب (4)بادرت لطلب الحوار

موريتانية بمأمورية هادئة، الرئيس عبر إعالن المجلس الدستورى غير القابل للطعن أمام المحاكم الموريتانية، وسط آمال 

 وأبرز القوى السياسية بموريتانيا. ،محمد ولد عبد العزيز ،بعد عشر سنين من الصراع بين الرئيس المنصرف

 

طرح عدة أسئلة داخل الساحة السياسية الموريتانية، بمنصب رئيس الجمهورية ت   ،ولد الغزواني ،منتخبالوبفوز المرشح 

ا في ظل لمحتمل أن تحكم البالد؟ وما طبيعة الحكومة المنتظرة؟ وما مستقبل الحزب الحاكم سابقً أبرزها: ما شكل األغلبية ا

 عن السلطة؟ وكيف ستكون العالقة مع القوى السياسية المعارضة؟  ،محمد ولد عبد العزيز ،غياب رئيسه الفعلي

 ولد عبد العزيز )يمين( وولد الغزواني درسا في األكاديمية العسكرية الملكية بمكناس المغربية )األوروبية(
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محمد ولد عبد العزيز؟  ،مع سلفه وصديقه ،محمد ولد الغزواني ،كيف سيتعامل الرئيس المنتخب :ولعل السؤال األكبر هو

ستقبل األيام بفعل ا قد تسوء في ممالعالقة بينه نبتأمينه وحماية مصالحه داخل البلد أم أ يوهل سيشركه في السلطة أم يكتف

 وتضارب المصالح والمحيط؟ األمزجةاختالف 

 

 نحو أغلبية جديدة 

وأركان حكمه  ،محمد ولد عبد العزيز ،الرئيس الموريتاني المنصرفيجزم أغلب رموز السياسة واإلعالم بالبلد أن دعم 

كان له الدور األبرز في مساره نحو القصر، لكن يدركون كذلك أن قوى سياسية عديدة من  ،محمد ولد الغزواني ،للمرشح

لمعارضون من ا في وصوله للقصر، بعدما تمكن المرشحون اخارج األغلبية دعمت الرجل، وساندته، وكان دعمها حاسمً 

 خلخلة انسجام األغلبية وأخذ بعض رموزها وناخبيها.

 

 سهمت في دعم الرجل من خارج األغلبية التقليدية:أومن أبرز األطراف التي 

 

اء السابقين بموريتانيا، ويتولى قيادته الرئيس السابق : وهو أحد أقدم األحزاب المحسوبة على األرق  التحالف الشعبي التقدمي

لحزب لهزة عميقة خالل الفترة األخيرة، بفعل استقالة أبرز رموزه في والية . وقد تعرض ا(6)مسعود ولد بلخير ،للبرلمان

ل رافعة سياسية كبيرة، وقد قرر باإلجماع تيرس الزمور بشمال البالد، وفي مقاطعة الميناء بنواكشوط، لكنه ال يزال يشك   

وفق ما هو -نها من قبل، لكن أبرزها محمد ولد الغزواني، مقابل تفاهمات لم يعلن ع ،الخروج من المعارضة ودعم المرشح

فور إعالن فوز المرشح، ليحظى الحزب بهيئة  يجتماعواال يقتصادا للمجلس االهو تثبيت رئيس الحزب رئيسً  -دشاه  م  

 دستورية لها مكانة في المنظومة الدستورية بموريتانيا.

 

الثانية خالل انتخابات البرلمان األخيرة، ويقوده : وهو الحزب المعارض الذي حل في المرتبة التحالف الديمقراطي التقدمي

ل في لة في اللجنة المستقلة لالنتخابات والمجلس الدستوري، وممث  وقد كان من األحزاب الممث   .يعقوب ولد أمين ،النائب

لحضور ووالية تكانت ووالية لعصابه، وتمكن من ا ،نواكشوط ،ولديه شعبية بالعاصمة ،مؤسسة المعارضة الديمقراطية

 الفاعل في بعض المجالس البلدية في الحوض الغربي.

 

ا في البرلمان، الوزير : وهي كتلة يقودها رئيس فريق حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية سابقً كتلة مواصلة المسار

زب اإلسالمي المختار ولد محمد موسى، وقد ساندت الرجل بشكل مبكر، وكانت من أوائل الكتل السياسية التي غادرت الح

 المعارض، ولها حضور قوى في والية نواكشوط ووالية إينشيرى.

 

، وتضم مجموعة من رموز التيار اإلسالمي، وقادة (5)عمر الفتح ،: وهي كتلة يقودها القيادي اإلخواني السابقكتلة راشدون

وتسعى  .محمد ولد عبد العزيز ،الجمعوية التي تعرضت لالستهداف أو المضايقة أو هما معا إبان مرحلة الرئيسالمؤسسات 

ا في الحضور في المشهد السياسي من بوابة ا على مكاسبها التقليدية، أو طمعً الكتلة السياسية إلى التهدئة مع السلطة حفاظً 

 يو تعارف سابق بين بعض رموزها والمرشح الذي بات اليوم الرئيس الفعلالرئيس الجديد، بحكم عالقات قبلية أو جهوية أ

 لموريتانيا.
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سالم ولد فاضل، وهو أحمد سندت مهمة الحملة في والية تكانت وقد ضمنت المجموعة الحضور في تشكيلة الحملة، حينما أ  

، مع مرافقة زعيم التيار 2019عة في مايو/أيار أحد أبرز رموزها، وأحد كوادر التيار اإلسالمي إلى غاية انشقاقه مع المجمو

 ه وترحاله خالل الحملة الرئاسية.ل   الجديد للمرشح في ح  

 

، وتضم الكتلة (7)محمد محمود ولد األمات ،: وهي كتلة يقودها نائب رئيس حزب التكتل المعارضالتجمع من أجل الوطن

األغلبية، بعد ربع قرن من ضة والتوجه نحو أبرز رموز المعارضة التقليدية، ممن قرروا ترك الساحة السياسية المعار  

 1992الصراع من أجل الوصول إلى السلطة واالستهداف الممنهج من قبل الرؤساء الذين تولوا قيادة البالد في الفترة ما بين 

 يبو والترارزه والبراكنه.ذونوا ،نواكشوط ،بالعاصمة ي. وللكتلة حضور قو2019إلى 

 

 بين التشكيالت الجديدة المنبثقة من األغلبية : ومن 

 

حيث الثقل االنتخابي األكبر بموريتانيا، ويقودها  ؛ق الحوضين بشكل خاصةنشط في مناطت: وهي كتلة شبابية تحالف األمل

، ولديها تمثيل في عدة مجالس محلية وبعض (8)يمحمد ولد سيد أحمد فال بيات ،األمين العام السابق لوزارة الشؤون اإلسالمية

وعمدة  ،أحمد ولد الفتح ،غه المساعدالمجالس الجهوية، ومن أبرز رموزها شيخ مقاطعة تمبدغه السابق وعمدة بلدية تمبد

متو بنت محمدو ولد باب، وبعض رجال األعمال  ،ونائب رئيس المجلس الجهوي ،البكاي ولد خطره ،بلدية أم الحياظ المساعد

 داهنا ولد المامي. ،البارزين في المنطقة كرجل األعمال

 

توحيد الكتل الداعمة له، ودمجها مع األحزاب  واآلن ه ،انيمحمد ولد الغزو ،ولعل أبرز التحديات التي تواجه الرئيس المنتخب

 التقليدية الفاعلة في األغلبية وأبرزها حزب االتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

 

بداية حكمه صعوبة في الخروج بتوليفة سياسية متجانسة بحكم الحزازات القديمة بين  ،ولد الغزواني ،وسيكون أمام الرئيس

 داعميه، والصراع على المناصب بين مراكز القوى المحيطة به. وهو بين خيارات مكلفة بالكامل، ولعل أبرزها: 

لذي سانده والحزب الذي لملمة شتات المحيطين به، وفى األمر رسالة غير ودية للرئيس التأسيس حزب سيأسى جديد  -

تبناه، وتكرار لسيناريو مشابه قام به مجمل الرؤساء السابقين، لكنه مكلف من الناحية السياسية، حيث سيدخله القرار في 

 صراع مبكر مع سلفه، ويفتح الباب لصراع داخلي بين داعميه من أجل أخذ مواقع متقدمة في الحزب الجديد.

ب من أجل دمج القوى الجديدة الداعمة له في الحزب، ومنحها الفرصة الكاملة من أجل أخذ الدفع باتجاه فتح باب االنتسا -

 مواقعها قبل االنتخابات التشريعية والبلدية، وإشراكها في القرار.

 

 ف بتشكيل الحكومة؟كل  من سي  

تتجه أنظار النخب السياسية واالقتصادية واإلعالمية داخل البلد لمعرفة  ،محمد ولد الغزواني ،مع تنصيب الرئيس المنتخب

من سيختاره الرئيس المنتخب لمنصب الوزير األول، بحكم مركزية المنصب في الحياة التنفيذية بموريتانيا، والرسالة المعنوية 

 للشخص الذي سيتم انتدابه لبداية مأمورية جديدة.
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على منطق  يلشخص المحتمل، والجهة التي ينتمي إليها، في بلد يحاول بعض أبنائه التعالوتطرح عدة أسئلة حول هوية ا

وقت الحسم، أو كانت المناصب التنفيذية  الجهة والقبيلة والفئوية في مجالسهم العامة، لكنهم يرتهنون للمعايير ذاتها كلما جد  

 النظر عن الموقع والموقف.أو االنتخابية مطروحة للتداول من طرف الجهات السياسية، بغض 

 

ويعتقد بعض أبرز المتابعين للشأن السياسى بموريتانيا أن الوزير األول القادم لن يخرج من التشكيلة التي خدمت خالل 

محمد ولد عبد العزيز، بحكم الحاجة إلى الخبرة والقدرة على التعامل مع التحديات المطروحة،  ،العشرية األخيرة مع الرئيس

محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ما  ،والرئيس المنتخب ،محمد ولد عبد العزيز ،عامل الثقة بين الرئيس المغادر ناهيك عن

بشكل مفاجئ، بل إن البعض يرى أن اإلبقاء  ،عدم القطيعة النهائية مع رموز مرحلته، واألشخاص الذين خدموا معه ييقتض

لدقة والحساسية من تاريخ البلد، ايين أمر الزم لعبور محطة بالغة على بعض رموز الحكومة وقادة األركان وبعض اإلدار

 اعه والمحافظين عليه.كما أنها رسالة وفاء لنهج قدم الرجل نفسه كأحد صن  

 

ا طرح عدة أسماء لتولى المنصب األهم بموريتانيا بعد منصب رئيس الجمهورية وقيادة البرلمان، بعضها ينتمي جغرافي  وت  

ا لمعطيات الديمغرافيا، دأبت األنظمة السياسية المتعاقبة على التعيين منه، لضمان االستقرار السياسي، واحترامً للحيز الذي 

 ،محمد ولد عبد العزيز ،ا للرئيس المغادرسكان المنطقة خالل الفترة األخيرة، دعمً  هناهيك عن مستوى الحماس الذي أظهر

  في المئة. 81محمد ولد الشيخ الغزواني، بنسبة بلغت  ،يفته في الحكما لخلفي مأموريته األولى والثانية، وتصويتً 

 

، ووزير الوظيفة العمومية (9)عابدين ولد الخير ،وزير العدل السابق :أبرزها ،طرح عدة خيارات من الحوض الشرقيوت  

، ولكل (11)موالي الطاهر الشيخ الكبير ولد ،، ومحافظ البنك المركزي المساعد(10)سيدنا عالي ولد محمد خونه ،الحالي

محمد  ،فة الوزارية من الحوض الشرقي في حالة جنوح الرئيسيمنهم نقاط قوة وضعف، لكنهم أبرز المرشحين لقيادة التول

محمد ولد أبيليل، والوزارة األولى بعد  ،حبت منهم قيادة البرلمان إبان الرئيسإلى االختيار منه، بعدما س   ،ولد الغزواني

 ولد حدمين، وتم اختيار الرئيس من الوسط في االنتخابات األخيرة. ىيحي ،اإلطاحة بالوزير

 

ا في والية بينما يرى آخرون أن عامل الثقة والمكانة والشعبية والتخصص يميل لصالح بعض األطراف األخرى، وخصوصً 

ا داخل الساحة بقوة، بحكم كونه أبرز شخصية بالمنطقة، وأكثرها حضورً  ،المختار أجاي ،طرح اسم الوزيرحيث ي   ؛البركنة

محمد ولد عبد  ،وعالقات أكبر مع سلفه المغادر ،محمد ولد الغزواني ،المحلية، ويحظى بعالقات وازنة مع الرئيس المنتخب

بملفات البلد االقتصادية، بحكم الوظائف التي تولى  االعزيز، كما أنه بحكم التخصص والتجربة، أكثر الوزراء الحاليين إلمامً 

محمد  يسيد ،ا في المشهد السياسي بعد الوزير المغادر للتشكيلة قبل أيامتسييرها خالل المراحل الماضية، وأكثرهم حضورً 

 ولد محم، بحكم دوره في منطقة البركنة ونواكشوط، وتوليه ملفات سياسية معقدة خالل السنوات األخيرة.

 

تراجعت حظوظ  ،المنحدر من منطقة الركيز ي،بيرام ولد الداه ولد أعبيد ،مع دخول السلطة في تفاوض معلن مع المرشحو

الذي أصبح يشكل القوة الثانية في السباق -أبناء منطقة الترارزه في قيادة التوليفة الوزارية المحتملة، بحكم انتماء الرجل 

حكومة  ةمنصب الوزير األول، مع إمكانية إشراكه هو وبعض الرموز الداعمة له في أيللمنطقة، واستحالة تكليفه ب -الرئاسي

 محتملة.

 

إسماعيل  ،نهار لسبب أو آلخر، فمن المحتمل أن يكلف وزير الخارجية الموريتاني في الوقت الراهنالكن إذا فشل الحوار أو 

بحكم العالقة القوية مع المرشح محمد ولد الغزواني، والسمعة بقيادة الحكومة،  ه،المنحدر من والية الترارز ،ولد الشيخ أحمد
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الطيبة له في األوساط الدولية والعربية على وجه الخصوص. كما أنه لم يتول تسيير ملفات داخلية تجلب له انتقام السكان، 

 ولم يمكث في التشكيلة الوزارية الحالية أكثر من سنة.

 

، )بالشأن السياسي يعتقدون أن انتقال السلطة من الشمال إلى الشرق أو الوسط )الرئاسةغير أن بعض المحللين والمهتمين 

 ،محمد ولد الغزواني ،يجعل اختيار الوزير األول من المناطق الشمالية أكثر من احتمال مطروح، بل يرى البعض أن الرئيس

لن ينعكس  تقال السلطة من الشمال إلى الشرقن انبحاجة إلى إرسال رسالة طمأنة للقوى السياسية والمالية في المنطقة، بأ

على حظوظ النخب السياسية والمالية بالمنطقة، وأن الشراكة الفاعلة ستكون عنوان المرحلة المقبلة. ناهيك عن حاجة التجربة 

بعقالنية مع المشهد، الحالية لتجاوز كل المطبات المحتملة، وطمأنة القوى المتحفزة لمعرفة ما ستؤول إليه األمور، والتعامل 

من أجل إنجاح أول تجربة رئاسية يتولى فيها أحد سكان المنطقة الشرقية مقاليد األمور في البلد، عبر االنتخابات، وثاني 

 المصطفى ولد محمد السالك. ،تجربة من نوعها، بعد التجربة القصيرة للعقيد الراحل

 

أمام خيارات ثالثة يمكن الركون إليها، مع تفاوت في  ،ولد الغزوانيمحمد  ،وفى حالة االختيار من الشمال سيكون الرئيس

  فيها.الحظوظ واإلمكانيات السياسية والتخصص، وهم من الجيل الذي عايش التجربة الماضية وكان فاعاًل 

 

أبرز الشخصيات المطروحة  ،سيدي محمد ولد محم ،سيكون الرئيس السابق للحزب الحاكم ،ففي حالة االختيار من والية آدرار

لة الحكومية، والعالقات يبحكم الحضور الفاعل في الساحة الموريتانية، والعالقات الواسعة، والتجربة داخل الحزب والتشك

 اإلقليمية الوازنة، مع هدوء تحتاج إليه المرحلة، وقدرة على استيعاب األغلبية والوافدين إليها.

 

أبرز المرشحين  ،سيد أحمد ولد الرايس ،مور سيكون وزير االقتصاد والمالية السابقوفى حالة االختيار من تيرس الز

للمنصب، فالرجل حاضر بقوة في الذاكرة الجمعية للممسكين بزمام األمور خالل العشرية األخيرة، وصاحب تخصص تحتاج 

قات وازنة بمجمل المؤسسات المالية إليه الحكومة في ظل التحديات االقتصادية، وخبر مجمل الدوائر الحكومية، وله عال

محمد  ،محمد ولد عبد العزيز، وكان أحد خيارات الرئيس المنتخب ،العربية والغربية، ويحظى بعالقات قوية بالرئيس المغادر

ء بين الفرقا ،كاراد ،كان له الفضل في هندسة اتفاق العاصمة السنغاليةو ،خالل الحملة االنتخابية األخيرة ،ولد الغزواني

 .2009سنة  ،السياسيين الموريتانيين

 

ر للسلطة، فإن رجل األعمال من والية إينشيرى، ومن الدوائر المحيطة بصديقه المغاد  االختيار أما إذا قرر الرئيس المنتخب 

 قد يكون الخيار األمثل إلدارة المرحلة القادمة. ،أحمد بابه ولد اعلي ،البارز ورئيس غرفة التجارة والصناعة

 

 العالقة بالطيف المعارض

 ،عرف عن الرئيس المنتخبرغم توليه مقاليد األمور في المؤسسة العسكرية واألمنية خالل السنوات العشر الماضية، لم ي  

توجه نحو الصدام المباشر مع المعارضين للحكم الذي كان أحد أبرز رموزه وأدواته التنفيذية، بل إن  ،محمد ولد الغزواني

، بحكم تربيته الصوفية، 2005ر إليه باعتباره رجل اإلطفاء داخل التوليفة العسكرية الحاكمة منذ انقالب البعض كان ينظ

نته من معرفة المجتمع وفهم أنجع الطرق المالئمة للتعامل معه، وحرصه على استمرار النظام ا استخباراتية مك  وتوليه أدوارً 

 وحها للقمع ومحاولتها فرض نفسها بقوة الحديد والنار.في بلد انتهت فيه أنظمة عسكرية ومدنية بفعل جن
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بلغ أوجه  ،محمد ولد عبد العزيز ،ورغم أن التركة ثقيلة والخالف بين المعارضة اإلسالمية المتصدرة للمشهد ونظام الرئيس

ة المواجهة بينها ا ضمن دائرة المعارضة العنيفة، بفعل تركخالل األشهر األخيرة، ومع ظهور قوى زنجية مصنفة تاريخي  

إال أن البعض ال يزال لديه أمل بأن يكون انتقال السلطة من محمد ولد عبد  ،المختار ولد داداه ،وبين األنظمة منذ الرئيس

محمد ولد الغزواني، فرصة للدخول في حوار مباشر مع المعارضة، وإنهاء القطيعة بين األطراف السياسية  ،لى رفيقهإالعزيز 

 داخل البلد.

 

أن ولد الغزواني أبلغ مقربين منه عن قلقه من إلى اع القرار والمحيطين بالرجل، ن  وتشير بعض المعلومات المتداولة بين ص  

المعارضة التقليدية، وانحسار المد المعارض بين التيار  يأن تتحول معارضته إلى معارضة فئوية وعرقية، في ظل تالش

التي تمثل غالبية األرقاء السابقين، و"تحالف التعايش المشترك" الذي يمثل كل  اإلسالمي/اإلخوان المسلمين وحركة إيرا

 الحركات الزنجية بموريتانيا.

 

بيرام ولد  ،ا في االنتخابات األخيرةثانيً  وقد بدأت اتصاالت أولية بين السلطة وأذرعها السياسية واألمنية مع المرشح الذي حل  

 تتوسع لتشمل بعض رموز المعارضة أو المرشحين الثالثة اآلخرين على أقل تقدير.، ومن المتوقع أن يعبيداالداه ولد 

 

سارع إلى التملص من الحوار  ،سيدي محمد ولد بوبكر ،القوة الداعمة للمرشح الثالث في االنتخابات ،غير أن التيار اإلسالمي

ربما في انتظار تشكيل الرئيس الجديد لحكومته  كان حاميدو بابا، ،امع النظام القائم، ومثله سارع المرشح الذي حل رابعً 

 المرتقبة، أو تسلمه لمهامه على أقل تقدير.

 

رت بشكل صريح عن استعدادها للتعامل مع الرجل والتحاور معه، وإن من الواضح أن كل القوى السياسية عب   ،ومع ذلك

حوار بالصدام والتشاور بالقرارات األحادية حيث ينتهي ال ؛كانت المخاوف حاضرة من تكرار تجارب مريرة لها مع سلفه

 والتقارب باالستهداف المباشر.

 

 إمكانية التعايش وشكل الحضور

محمد ولد عبد العزيز، أبرز األسئلة  ،محمد ولد الغزواني، والرئيس المنصرف ،يشكل مستقبل العالقة بين الرئيس المنتخب

المطروحة بإلحاح في الساحة المحلية، بفعل المخاوف من الصدام المبكر بين الرئيس المسؤول عن تسيير البلد بحكم االنتخاب 

ا بأغلب دوائر صنع القرار، بحكم حضوره الطاغي في المشهد خالل أربع عشرة ونصوص الدستور، والرئيس الممسك فعلي  

 ،ومحمد ولد الغزواني ،2008-2007محمد ولد الشيخ عبد هللا  يهما: سيد ،، تمكن فيها من ترشيح رئيسين لقيادة البلدسنة

، وتسيير رئيسين من 2008 ،محمد ولد الشيخ عبد هللا يوسيد ،2005 ،، واإلطاحة برئيسين هما: معاوية ولد الطايع2019

 .2009أغسطس /آب  2009، وبا أمباري من أبريل/نيسان 2007-2005 ،وهما: اعل ولد محمد فال ،وراء الستار

 

وتثير تصريحات الرئيس المتكررة عن استمراره في التأثير في المشهد السياسي بموريتانيا، بل ومتابعته للمشاريع التنموية 

عتباره واجهة شكلية مخاوف كثيرة، بل إن البعض حاول استخدامها في الحملة الرئاسية للنيل من محمد ولد الغزواني، با

 محمد ولد عبد العزيز، وعهدة ثالثة حسب بعض المعارضين المناوئين له. ،للرئيس الفعلي

 

طمأنة القوى السياسية بالبلد على مستقبل  األخير يحاول خالل مؤتمره الصحف ،محمد ولد عبد العزيز ،ورغم أن الرئيس

الرئيس المنتخب للدولة، ولن يكون الرئيس من خلف الستار، كما لم يكن   إنه لن يتدخل في تسييرالعالقة بين الرجلين، قائاًل 
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ا من خلف الستار إبان توليه مقاليد الحكم، إال أن حجم التعيينات التي قام بها في دوائر صنع القرار كالجيش صديقه رئيسً 

بنقض بعض  ايفته في المشهد مربوطً واإلعالم والدبلوماسية والموانئ والمؤسسات المالية الكبيرة، تجعل مستقبل تحكم خل

ر داخل األوساط السياسية والشعبية بأنه ناجم عن الضعف، وربما فس  قراراته فور تسلمه السلطة، ألن أي تساهل أو انتظار سي  

 ،الرئيسا كما فعل مع يمنح الرئيس المغادر سلطة أكبر في األشهر القادمة، ويضمن له والء الكثير داخل دوائر الدولة، تمامً 

محمد ولد الشيخ عبد هللا، قبل أن يطيح به في انقالب عسكري، بعدما رفض إقالة الحكومة التي كانت محل تحفظ من  يسيد

 كبار الضباط داخل المؤسسة العسكرية.

___________________________________ 

 ، كاتب صحفي موريتاني.* سيد أحمد ولد باب

 المراجع

 :2019 تموز/يوليو 9 دخولال اريخ، ت2019حزيران /يونيو 28 ،موقع الوكالة الموريتانية لألنباء ،عالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية االثنين المقبلاإللمجلس الدستوري: ا -1

58229.html-http://www.ami.mr/Depeche 

في المئة  53.2، وفاز بنسبة 2014 تموز/في المئة في انتخابات يوليو 84، بينما فاز ولد عبد العزيز بنسبة 2019 حزيران/يونيوفي المئة في انتخابات  52غزواني بنسبة فاز ولد ال – 2

 .2003في المئة سنة  63، وفاز معاوية ولد الطايع بنسبة 2007سنة  %53، وفاز سيدي ولد الشيخ عبد هللا بنسبة 2009في انتخابات 

دو بابا، حيث كانت المناطق المحسوبة على الزنوج لصالح كان والمناطق يكان حام ،ت أغلب الزنوج للمرشحوصو   ي،عبيدابيرام ولد  ،ت أغلب األرقاء السابقين للمرشحصو   – 3

األول في الميناء بفارق كبير  يعبيداحيث كان كان حاميدو بابا األول في السبخة وبيرام ولد  ؛رام، وهو ما عكسته السبخة في نواكشوط والميناءالمحسوبة على األرقاء محسومة لصالح بي

 عن مجمل منافسيه.

 

 : 2019 تموز/يوليو 11 دخولال اريخ، ت2019 تموز/يوليو 7 ،مرشحو المعارضة: الحوار هو الحل الوحيد لألزمة التي تمر بها موريتانيا، موقع زهرة شنقيط – 4

https://www.zahraa.mr/node/20661 

 ،الغزواني، فيديو بموقع المرابطون، للمترشح محمد ولد هعمر الفتح ولد سيدي عبد القادر ـ أعلن خاللها دعم "تيار راشدون" الذي يقود ،كلمة للسيناتور السابق عن حزب "تواصل" – 5

 :2019 تموز/يوليو 8 دخولال اريخت ،2019مايو/أيار  18

https://www.youtube.com/watch?v=hStinZzq7tg 

 دخولال اريخ، ت2019 حزيران/يونيو 2 ،ولد الغزواني، فيديو بموقع األخبار إنفو ،ن حزبه دعم المرشحخالل إعال ،مسعود ولد بلخير ،خطاب رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي – 6

 :2019 تموز/يوليو 9

 VQ0_UA3https://www.youtube.com/watch?v=EPbq 

 10 دخولال اريخ، ت2019 أيار/مايو 2 ،محمد ولد الغزواني، فيديو بموقع بلوارميديا ،دعمه للمترشح ،محمد محمود ولد أمات ،ابقخطاب إعالن نائب رئيس حزب التكتل الس – 7

 :2019 تموز/يوليو

https://www.youtube.com/watch?v=KZwdluzIvgo 

 :2019 تموز/يوليو 11 دخولال اريخ، ت2019 حزيران/يونيو 8 ،األمل يستعرض أبرز خططه ويقرر دعم ولد الغزواني/صور، موقع زهرة شنقيطانظر: تحالف  – 8

https://bit.ly/2XJ73UF 

 تموز/يوليو 12 اريخ الدخول، ت2017أبريل/نيسان  20 ،، موقع المشاهد38ية ومبررات اللجوء للمادة يكتب عن التعديالت الدستور ،عابدين ولد الخير ،انظر: وزير العدل السابق – 9

2019 : 

http://www.mushahide.com/node/10356 

 :2019 تموز/يوليو 12 اريخ الدخول، ت2014 شباط/فبراير 19، سيدنا عالي ولد محمد خونه، النشرة المغاربية ،دارةانظر: السيرة الذاتية لوزير الوظيفة العمومية وعصرنة اإل – 10

22.html-17-01-19-02-2014-04217/2-27-13-28-10-https://newsmaghreb.info/index.php/2013 

 :2019 تموز/يوليو 10 اريخ الدخول، ت2019 نيسان/أبريل 24 ،فريقيا تناقش بنواكشوط تنظيم سوق تحويل األموال، موقع صحراء ميدياإانظر: بنوك  – 11

  https://bit.ly/2Y4MYaw 
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