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تنشــر هــذه الورقــة ضمــن مخرجــات الــدورة السادســة ألكاديميــة القانــون الدســتوري التــي انتظمــت رقميــاً عبــر 
ــة  ــة مختلف ــة مــن دول عربي ــاً وباحث ــا بمشــاركة 12 باحث ــروس كورون ــات جائحــة في منصــة Zoom بفعــل تداعي
)تونــس، لبنــان، اليمــن، ســوريا، فلســطين، المغــرب، العــراق، موريتانيــا( خــال الفتــرة مــن 26 تموز/يوليــو إلــى 

12 آب/أغســطس 2021.

ــة"  ــة العربي ــي المنطق ــاء الســام ف ــي نســختها هــذا العــام حــول “وضــع الدســاتير وبن ــة ف وتمحــورت األكاديمي
ــي اســبانيا،  ــي IE University ف ــي جامعت ــون الدســتوري ف ــورة تمــارا الخــوري أســتاذة القان ــا الدكت وحاضــر فيه
وجامعــة العلــوم السياســية فــي تولــوز )فرنســا( و الدكتــورة جنــان اإلمــام أســتاذة القانــون العــام بكليــة العلــوم القانونيــة 
والسياسية واالجتماعية في تونس والبروفيسور عاصم خليل أســـتاذ القانـــون العـــام بجامعـــة بيرزيـــت في فلســـطين. 

ــم:  ــة منه ــن وشــخصيات أممي ــراء دوليي ــع خب ــة م ــاءات قيّم ــام محاضــرات ولق ــذا الع ــخة ه ــهدت نس ــا ش كم
ممثــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ورئيــس بعثــة األمــم المتحــدة فــي جمهوريــة جنــوب الســودان، الســيد نيكــوالس 
هايســوم، والبروفيســور تــوم غينســبرغ أســتاذ القانــون الدولــي والعلــوم السياســية فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
ــوب  ــات جن ــة ورئيســة عملي ــرة اإلداري ــن شــير، المدي ــورة كاثري ــرة الدســتورية الدكت ــة، والخبي شــيكاغو األميركي
الصحــراء األفريقيــة فــي مؤسســة ماكــس بانــك الدوليــة للســام وســيادة القانــون، األســتاذ رمضــان التويجــر، مقرر 
لجنــة صياغــة الدســتور فــي ليبيــا، والدكتــور ســمير الطيــب عضــو لجنــة صياغــة الدســتور التونســي، والدكتــور 
ســامي عبدالحليــم ســعيد الخبيــر الدســتوري ومديــر برامــج منظمــة International IDEA بالســودان، والدكتــور 

محمــد الغنــام، الخبيــر الدســتوري، وعضــو مجلــس إدارة المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري.

واألكاديميــة مشــروع تنظمــه ســنوياً المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري بهــدف تشــجيع الباحثيــن فــي الــدول 
العربيــة علــى الحــوار والعمــل مــع بعضهــم البعــض وتبــادل الخبــرات حــول أهــم الموضوعــات الدســتورية الســائدة.

اآلراء الورادة بهذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العربية للقانون الدستوري.
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 المقدمة 

تؤكــد جميــع الدســاتير الموريتانيــة المتعاقبــة علــى تمســك الشــعب الموريتانــي بالديــن اإلســامي 
والديمقراطيــة وحقــوق االنســان. وقــد عرفــت موريتانيــا أول وثيقــة دســتورية قبــل اإلعــان الرســمي 
ــي  ــم الذات ــع بالحك ــم متمت ــة إقلي ــة لوضعي ــاد خاضع ــزال الب ــت ال ت ــث كان لاســتقال السياســي، حي
 تحــت االســتعمار الفرنســي، وذلــك فــي آذار/ مــارس 1959. وثانــي دســتور فــي تمــوز/ يوليــو 1961 
بعــد حصــول البــاد علــى االســتقال الكامــل مــن فرنســا فــي 28 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1960. كمــا 
شــهدت ظاهــرة المواثيــق/ اإلعانــات الدســتورية إبــان الحكــم العســكري )مــن 1978 إلــى 1991(.1 
وذلــك قبــل عــودة الحيــاة الدســتورية مع دســتور 20 تمــوز/ يوليو 1991، الدســتور الحالــي للجمهورية 
الــذي نركــز عليــه فــي هــذه الدراســة. وقــد تعــرض هــذا الدســتور لتعليــق العمــل بمقتضياتــه لمرتيــن، 
ــي  ــى التوال ــتورية عل ــات دس ــة تعدي ــرف ثاث ــكريين )2005 و2008(.2 وع ــن عس ــراء انقابي ج
ــة وأكثرهــا اســتدامة.  ــك يعــد أطــول عمــر دســاتير الجمهوري أعــوام: 2006، 2012، 2017، وبذل
ورغــم ثــراء التجربــة الدســتورية الموريتانيــة وعــدد الدراســات التــي أنجــزت بشــأنها، فــإن القاســم 
المشــترك بينهــا هــو أنهــا ظلــت تــدور فــي فلــك مواضيــع تقليديــة، ال تعيــر اهتمامــا كبيــرا بموضــوع 
ــا. فهــي بخــاف  ــب طبيعــة المشــكلة القائمــة فــي موريتاني ــذي يعــد مــن صل الدســتور والمجتمــع، ال
العديــد مــن البلــدان العربيــة لــم تشــهد الدولــة المركزيــة قبــل مجــيء االســتعمار، كمــا لــم تشــهد تجربــة 
ــى  ــم تكــن تســتند إل ــادة البــاد بعــد االســتقال ل دســتورية قبــل ذلــك، كمــا أن النخــب التــي تولــت قي
زخــم نضالــي وطنــي، كمــا هــو الحــال فــي األنظمــة السياســية فــي البلــدان المغاربيــة التــي هــي امتــداد 
لحــركات التحــرر والمقاومــة، وبالتالــي فــإن العمليــة برمتهــا فــي موريتانيــا ظهــرت لــدى قطاعــات 

شــعبية واســعة، باعتبارهــا صنيعــة فرنســية خالصــة.3 

انطاقــا مــن ذلــك تتماهــى هــذه الدراســة مــع افتراضــات بنــاء الســام وتحديــدا مــا يتعلــق بــدور 
المراجعــات الدســتورية فــي العمــل علــى تســوية المســائل الخافيــة وانهــاء النــزاع. وترصــد التغيــرات 
 التي شــهدتها التجربة الدســتورية الموريتانية، بعد مرور أزيد من عقد من الزمن على دســتور 1991

)مــن 2006 إلــى 2017(، وذلــك لتبحــث إشــكالية رئيســية، تتعلــق بمــدى اســتجابة اإلجــراءات 
والعمليــات الدســتورية المســتحدثة، الحتــواء القضايــا التــي ظلــت تغــذي الصراعــات العرقيــة وعــدم 
االســتقرار السياســي فــي موريتانيــا، مثــل الهويــة، والــرق، وتــداول الســلطة، واالنقابــات العســكرية. 
حيــث شــهدت موريتانيــا منــذ االســتقال إلــى اليــوم، الكثيــر مــن األحــداث العرقيــة التــي تســببت فــي 
ــا  ــت مآالته ــه، وكان ــه واندماج ــت دون وحدت ــرق، وحال ــون أو الع ــاس الل ــى أس ــع عل ــام المجتم انقس

مأســاوية فــي الكثيــر مــن األحيــان.
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وبمــا أن هــذه المســائل تعــد مــن بيــن األســباب المباشــرة أو غيــر المباشــرة لألزمــة الدســتورية فــي 
موريتانيــا، فــإن الســؤال اإلشــكالي الــذي تطرحــه هــذه الدراســة هــو كالتالــي: إلــى أي حــد ســاهمت 
التعديــات الدســتورية فــي موريتانيــا فــي التعبيــر عــن اإلرادة الشــعبية وتعبيراتهــا المختلفــة؟ وهــل 
أفــرزت هــذه التعديــات حلــوال حقيقــة دائمــة أم أنهــا مجــرد حلــول مؤقتــة وآنيــة؟ ومــا دورهــا فــي 
بنــاء ســام مجتمعــي دائــم؟ وتفتــرض الدراســة أن الدســتور الموريتانــي عــرف تطــورا مهمــا، مــن 
خــال إجــراء العديــد مــن المراجعــات الدســتورية التــي رامــت إدخــال إصاحــات جوهريــة إلــى وقــت 
قريــب لــم تكــن متوقعــة، وهــذه اإلصاحــات شــملت أغلــب المســائل الخافيــة. انســجاما مــع ذلــك ســيتم 
اللجــوء إلــى منهجيــة تحليليــة تفســيرية تتنــاول محتــوى الوثيقــة الدســتورية مــن زوايــا متعــددة، وذلــك 
بالرجــوع إلــى المنهــج التاريخــي كلمــا دعــت الحاجــة. فــي ضــوء ذلــك ســيتم تقســيم موضــوع الدراســة 
ــم  ــي تأزي ــاهمت ف ــي س ــكات الت ــور المش ــام لظه ــياق الع ــرق للس ــور أول يتط ــن، مح ــى محوري إل
عمليــة بنــاء الســام فــي موريتانيــا، وظهــور مشــكل الهويــة، والــرق، وتــداول الســلطة، واالنقابــات 
العســكرية؛ ومحــور ثــان يخصــص للبحــث فــي الحلــول، وكيــف اســتجابت آليــة المراجعــة الدســتورية 

لهــا بوصفهــا أقــل تكلفــة، وأضمــن للنتائــج مــن الشــروع فــي عمليــة شــاملة لوضــع دســتور جديــد.

 أوال:  ثالث مشكالت في مسار عملية بناء السالم في موريتانيا

ينطلــق الباحــث بدايــة مــن محاولــة البحــث فــي هــذه المشــكات، وذلــك بهــدف رصــد المعوقــات 
والخلفيــات التــي أثــرت فــي مســار وســياق تكويــن التجربــة الدســتورية الموريتانيــة، علــى أن يبحــث 
فــي وقــت الحــق األســباب المباشــرة وغيــر المباشــرة لهــا. ويــرى بــأن جــذور األزمــة الدســتورية فــي 
موريتانيــا ترجــع تحديــدا إلــى عــام 1959، أي قبــل االســتقال بعــام واحــد فقــط، وذلــك عندمــا انعقــد 
ــة  ــد االســتقال اســم الجمهوري ــاد بع ــل الب ــأن تحم ــراح، ب ــه اقت ــور مــن خال ــي تبل ــر وطن أول مؤتم
العربيــة الموريتانيــة، وهــو مــا رفضتــه المجموعــات الزنجيــة )األقليــة اإلفريقيــة(، فأصبــح االســم هــو 
ــات،  ــد متعــدد القومي ــا بل ــة.4 هــذه المعوقــات تتمثــل فــي أن موريتاني ــة اإلســامية الموريتاني الجمهوري
فهنــاك العــرب5 والزنــوج، والعــرب ينقســمون إلــى فئتيــن أو ثاثــة: فئــة البيضــان، وهم العــرب والمور، 
وفئــة لحراطيــن وهــم العــرب الســمر )مــن األرقــاء الســابقين(،6 وال تختلــف قوميــة الزنــوج7 كثيــرا عــن 
هــذه التوليفــة مــن أســياد وأرقــاء ســابقين. وهكــذا منــذ البدايــة اتســمت األزمــة الدســتورية وفــق توصيــف 
هوبــز بـــــــ )حــرب الــكل ضــد الــكل(، فطرحــت مســألة الهويــة السياســية، والثقافيــة،8 ومشــكلة الــرق.
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أزمة الهوية السياسية وحرب الكل ضد الكل

ــي  ــة الدســتورية ف ــة السياســية باألزم ــة موضــوع الهوي ــا عاق ــراد التســاؤل م ــون واردا اي ــد يك ق
ــي  ــة، والت ــي المنطق ــائكة ف ــع الش ــن المواضي ــية م ــة السياس ــواب أن موضــوع الهوي ــا؟ والج موريتاني
ــاوت،  ــكل متف ــا بش ــرح فيه ــة يط ــار العربي ــن األقط ــر م ــل إن الكثي ــي، ب ــر الموريتان ــص القط ال تخ
ــذه  ــرف به ــة،9 وتعت ــة االفريقي ــات العربي ــرا بالعاق ــا مباش ــط ارتباط ــي ترتب ــار الت وخصوصــا األقط
العاقــة فــي دســاتيرها المكتوبــة. مــع ذلــك نجــد أن طبيعــة المشــكلة فــي موريتانيــا، ال تخلــو مــن بعــض 
الخصوصيــة، نلمســها جليــة فــي الخطــاب األول للرئيــس الموريتانــي المؤســس المختــار ولــد داداه عــام 
1957 الــذي وجهــه مــن مدينــة أطــار الموريتانيــة، حيــث يقــول فيــه: )إن موريتانيــا هــي بالفعــل جســر 
طبيعــي وهمــزة وصــل بيــن العالــم العربــي المتوســطي والعالــم األســود(10 فــي اإلشــارة إلــى االنتمــاء 
المــزدوج العربــي اإلفريقــي. والحالــة هــذه أن هــذه الميــزة كان باإلمــكان أن تكــون إيجابيــة وعامل تمتين 
الصــات العربيــة اإلفريقيــة فــي مختلــف المســتويات اإلقليميــة،11 وعلــى الصعيــد الوطنــي تقــود إلــى 
تحقيــق شــعار “األمــة المندمجــة الغنيــة بتعددهــا واختــاف مكوناتهــا العرقيــة”، إال أن المســألة تحولــت 
ــي  ــؤر الصــراع السياســي الداخل ــرز ب ــى مشــكلة سياســية ودســتورية كمــا ســنرى شــكلت إحــدى أب إل
بيــن المجموعــات الموريتانيــة المختلفــة،12 ويجــادل الباحــث بــأن ظــروف اســتقال البــاد ســاهمت فــي 
تأجيــج االنقســام المجتمعــي، فــكان علــى تلــك الظــروف أن تشــهد ميــاد تياريــن اندماجييــن يشــطران 
البــاد: شــمالي، حيــث المطالــب المغربيــة بضــم موريتانيــا؛ وجنوبــي حيــث المطالــب بضــم موريتانيــا 
ــار  ــة المطــاف الختي ــي نهاي ــذي قادهــا ف ــة الحاكمــة ال ــردد النخب ــك بفعــل ت ــي، وذل ــى الســنغال ومال إل
طريــق ثالــث وهــو طريــق االســتقال قبــل أن تتبلــور فكــرة الدولــة لــدى الجميــع.13 ونتيجــة لذلــك كمــا 
ســبقت اإلشــارة وقــع االختيــار علــى هويــة إســامية للدولــة الوليــدة، بحكــم أن ســكان موريتانيــا يدينــون 
ــا  ــاء موريتاني ــددا انتم ــة،14 دون أن يح ــذه الهوي ــى ه ــتورا 1959، و1961 عل ــص دس ــام، فن باإلس
عربيــا أو إفريقيــا، كمــا أن المشــرع الدســتوري إزاء قضيــة اللغــة تفــادى تمامــا بــادئ األمــر اإلشــارة 
إلــى اللغــة العربيــة كلغــة رســمية،15 قبــل المراجعــة الدســتورية لدســتور 1961 عــام 1968 حيــث ورد 
نــص المــادة 3 المعــدل كالتالــي: )اللغــة الوطنيــة هــي اللغــة العربيــة. اللغــات الرســمية هــي الفرنســية 
والعربيــة(. بيــد أن مخــاوف الزنــوج فــي موريتانيــا فــي نظرنــا تجــاه انتمــاء البــاد إلــى فضــاء عربــي، 
هــو أن ينتــج عــن هــذا االنتمــاء تهميشــهم كأقليــة عرقيــة،16 وخصوصــا المتطرفيــن منهــم الذيــن يّدعــون 
بــأن العــرب وافــدون عليهــم وليســوا مــن الســكان األصلييــن،17 مــن جهــة أخــرى يعضــد ذلــك شــعورا 
متزايــدا باســتحالة وصولهــم للســلطة، وهــو مــا دفــع المتطرفيــن منهــم فــي أكثــر مــن مناســبة إلــى اتهــام 
المكــون العربــي بممارســة نظــام االبرتهايــد ضدهــم، وإقصائهــم مــن المشــاركة فــي الحكــم والوظائــف. 
وعليــه وصلــت األمــور إلــى حــد اإلعــان عــن مقاومــة نظــام الحكــم العربــي، وتــم إنشــاء منظمــة تدعى: 
الجبهــة اإلفريقيــة لتحريــر موريتانيــا )F.L.A.M( فــي العــام 1983، حيــث شــجع وجــود هــذه المنظمــة 
ــام مجموعــة مــن الضبــاط الزنــوج بالعديــد مــن المحــاوالت االنقابيــة إلنهــاء حكــم العــرب.   علــى قي
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ــر النظــام وحســب، وإنمــا  ــى تغيي ــم يكــن يهــدف إل ــذي ل ــك انقــاب عــام 1987 الفاشــل، ال ومــن ذل
تغييــر جوهــر الدولــة وانتماءهــا العربــي، واخراجهــا مــن الجامعــة العربيــة ومحيطهــا المغاربــي، ثــم 
إعــان جمهوريــة زنجيــة تحمــل اســم جمهوريــة والــو والــو )نســبة إلــى مدينــة قديمــة كانــت توجــد 
ــة  ــذه المحاول ــت ه ــوب.18 دفع ــى الجن ــاد إل ــة الب ــل عاصم ــي نق ــنغال(، وبالتال ــر الس ــة نه ــد ضف عن
االنقابيــة ذات الطابــع العنصــري النظــام الموريتانــي للقيــام بحملــة تطهيــر واســعة للضبــاط الزنــوج، 
وأعــدم ثاثــة منهــم، وحكــم علــى 40 آخريــن بأحــكام متفاوتــة.19 لكــن لــم تكــن هــذه المحاولــة األخيــرة 
ــب النظــام السياســي عامــي 1990  ــن فاشــلتين لقل ــن انقابيتي ــد جــرت محاولتي ــوج، فق ــاط الزن للضب
و1991، علــى إثرهمــا اتهمــت منظمــات حقوقيــة أجنبيــة الحكومــة الموريتانيــة بقتــل أكثــر مــن 500 
عســكري أســود،20 ومــع أن الكثيــر مــن هــذه األحــداث مبالــغ فيــه، لكــن مفعولهــا بالتأكيــد ســاهم فــي 

تأجيــج الصراعــات العرقيــة.

أزمة التعريب وتكريس االثنية 

ــا. ومــع أن مشــكلة التعريــب  تعــد أزمــة التعريــب وجهــا آخــر لألزمــة الدســتورية فــي موريتاني
ــتويات  ــى مس ــة عل ــدول العربي ــم ال ــي معظ ــا ف ــم تناوله ــا يت ــب، وإنم ــا وحس ــي موريتاني ــار ف ال تث
مختلفــة، وخصوصــا أقطــار المغــرب العربــي التــي طرحــت فيهــا مشــكلة اللغــة الفرنســية، وكذلــك 
ــدان  ــذه البل ــاتير ه ــن دس ــم تك ــا،21 إذ ل ــل معه ــة التعام ــة وكيفي ــات الوطني ــراف” باللغ ــكلة “االعت مش
ــا توجــد  ــإن موريتاني ــع التعــدد اللغــوي واالثنــي. وكيــف مــا كان األمــر ف فــي الســابق تســتجيب لواق
ــة )الَحســانيّة(، اللغــة  ــاك: اللغــة العربي ــا المجموعــات الســكانية هن ــع لغــات رئيســية تتحدثه ــا أرب به
البوالريــة، اللغــة الســوننكية، واللغــة الولفيــة، كمــا أن هنــاك مجموعــة لغويــة أخــرى منتشــرة بشــكل 
ــظ  ــا زال هــذا الجــزء يحتف ــن، وم ــا مــن الموريتانيي ــي ولكــن جــزءا منه ــة مال ــي جمهوري رئيســي ف
بلغتــه األصليــة، وهــي اللغــة البمباريــة.22 وتتحــدث بالعربيــة المجموعــات العربيــة واألمازيغيــة التــي 
ــا ووســطها.  يطلــق عليهــا )المــور والبيضــان وحّســان و”لحراطيــن”(، وتعيــش فــي شــمال موريتاني
ــة  ــوج واألفارق ــا )الزن ــق عليه ــة ويطل ــات اإلفريقي ــرى المجموع ــة األخ ــات االفريقي ــدث باللغ وتتح
والســود و”لكــور”(، وتعيــش فــي الثلــث الجنوبــي مــن البــاد حــول نهــر الســنغال. القاســم المشــترك 
ــم فــي جهــاز  ــة. وللغــة الفرنســية وجــود قائ ــر مكتوب ــن هــذه اللغــات هــو أنهــا لغــات شــفوية وغي بي
الدولــة وفــي التعليــم وفــي مجــاالت الحيــاة العامــة المختلفــة. وهــذه األخيــرة فــي موريتانيــا أي اللغــة 
الفرنســية، تمثــل محــورا رئيســيا مــن محــاور الصــراع بيــن األغلبيــة العربيــة واألقليــة الزنجيــة.23 
ــارات  ــى اعتب ــع إل ــذي يرج ــب ال ــة للتعري ــة الزنجي ــي األقلي ــة ف ــات المتطرف ــض الجماع ــبب رف بس
متباينــة: )فالبعــض يرفــض التعريــب بدعــوى الحفــاظ علــى الثقافــة الزنجيــة ومنــع الهيمنــة السياســية 
واالقتصاديــة للمجموعــة العربيــة الموريتانيــة. والبعــض اآلخــر يعــارض التعريــب خوفــا علــى 
ــث  ــض الثال ــاد، والبع ــي الب ــية ف ــة الفرنس ــن اللغ ــبة م ــة المكتس ــة واالقتصادي ــاع االجتماعي األوض
ــا(.24  ــن به ــر الناطقي ــة لغي ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــي مناه ــا ف ــا وتربوي ــر فني ــادة النظ ــى إع ــو إل  يدع
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ــة بيــن العــرب والمتطرفيــن مــن الزنــوج عــام 1966،  ــا اندلعــت أولــى المواجهــات العرقي ومــن هن
ــم،25 حيــث أدى هــذا القــرار إلــى  ــا، بتعريــب التعلي وذلــك إثــر قــرار النظــام السياســي فــي موريتاني
أزمــة داخليــة عنيفــة، تمثلــت فــي احتجــاج مجموعــة تضــم 19 إطــارا تنتمــي إلــى األقليــات الزنجيــة، 
اعتبــرت هــذا القــرار بــادرة “مخطــط محكــم لممارســة هيمنــة عرقيــة وفــرض اســتياب ثقافــي” علــى 
ــا، بحســب بعــض  ــة، راح ضحيته ــف دموي ــى أحــداث عن ــم تحــول االحتجــاج إل ــات.26 ث ــك األقلي تل
ــل  ــي، ب ــع العرق ــدة ذات الطاب ــداث الوحي ــذه األح ــن ه ــم تك ــا.27 ول ــى و70 جريح ــات، 6 قتل الرواي
ــي  ــي اندلعــت ف ــا أحــداث عــام 1989 الت ــد مــن األحــداث األخــرى المشــابهة أهمه ــاك العدي كان هن
إثــر األزمــة الحدوديــة بيــن موريتانيــا والســنغال، وســرعان مــا تحولــت إلــى عنــف دمــوي ومذابــح 
ــات  ــي قطــع العاق ــببت ف ــل ومشــرد،28 وتس ــن قتي ــا اآلالف بي ــن، ذهــب ضحيته ــن البلدي ــي كل م ف
الدبلوماســية بيــن البلديــن، قبــل اســتعادتها عــام 1992. وناحــظ أن تجــاوب النظــام الموريتانــي مــع 
أزمــة التعريــب، كان تجاوبــا مرنــا إلــى حــد مــا، حيــث أعــاد النظــر فــي بعــض خطــوات التعريــب 
ولكــن دون التراجــع عنــه،29 فتبنــى إصــاح عــام 1973 االزدواجيــة بيــن اللغتيــن العربيــة والفرنســية 
فــي كل مراحــل التعليــم، وتــرك إصــاح عــام 1979 للتاميــذ األفارقــة حــق االختيــار بيــن اللغتيــن 
ــذا اإلصــاح  ــإن ه ــك ف ــة. فضــا عــن ذل ــرب بالعربي ــذ الع ــزم التامي ــا أل ــة والفرنســية، بينم العربي
ــات  ــد اللغ ــو “معه ــا وه ــد لتطويره ــاء معه ــر انش ــم، وأق ــي التعلي ــة ف ــات الوطني ــدور اللغ ــرف ب اعت
الوطنيــة”.30 لكــن مــا زاد مــن خطــورة الوضــع أن المشــكلة أثيــرت مــن جديــد فــي مشــروع دســتور 
ــمية  ــة الرس ــي: )اللغ ــا يل ــى م ــه عل ــة من ــادة السادس ــص الم ــذي تن ــور، وال ــر الن ــم ي ــذي ل 1980 ال
هــي العربيــة واللغــات الوطنيــة هــي العربيــة والبوالريــة والســوننكية والولوفيــة(،31 حيــث أثــار هــذا 
التحديــد حفيظــة الكثيريــن مــن الزنــوج، وطالبــوا بمكانــة مماثلــة لللغــات اإلفريقيــة إلــى جانــب العربيــة 
ــة. فــي هــذا الســياق يخلــص الدكتــور  ــم يكتفــوا باالعتــراف بهــا كلغــات وطني كلغــات رســمية،32 ول
محمــد مواعــدة إلــى القــول بــأن قضيــة الزنــوج فــي موريتانيــا تــم تسييســها، لصالــح تحقيــق أطمــاع 
ــن  ــة، والمناصري ــة الفرانكفوني ــر تشــجيع الثقاف ــا، عب ــي موريتاني ــة ف ــى الهيمن ــاء عل ــي اإلبق فرنســا ف

لهــذه الثقافــة، وذلــك لفــرض التواصــل االســتعماري فــي شــكل جديــد.33

مشكلة الرق وانفجار الشرائحية 

ــيد  ــو الس ــي وه ــس موريتان ــراف أول رئي ــائكة باعت ــة ش ــا قضي ــي موريتاني ــرق ف ــة ال ــد قضي تع
المختــار ولــد داداه فــي مذكراتــه،34 وكذلــك الرئيــس محمــد خونــة ولــد هيدالــة وغيرهمــا. الرتبــاط هذه 
القضيــة بفئــة مــن الموريتانييــن تعرضــت تاريخيــا لاســترقاق، وهــي فئــة )األرقــاء الســابقين، ويطلــق 
عليهــم “لحراطيــن”، أو العــرب الســود(. وحاضــرا ال تــزال هــذه القضيــة تــدق ناقــوس الخطــر، وتهــدد 
الســلم األهلــي للمجتمــع. مــع العلــم أن الــرق فــي موريتانيــا تــم إلغــاءه قانونيــا عــدة مــرات، مــن لــدن 
 األنظمــة السياســية المتعاقبــة علــى الحكــم فــي البــاد، بمــا فــي ذلــك النظــام االســتعماري الفرنســي، 
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لكــن مخلفاتــه االجتماعيــة والثقافيــة لــم تختفــي بشــكل نهائــي. وترجــع أولــى خطــوات إلغــاء الــرق فــي 
ــن، والغــت  ــد الهاربي ــى عــام 1901 حيــث حظــرت اإلدارة االســتعمارية مطــاردة العبي ــا إل موريتاني
الــرق رســميا فــي كل مســتعمراتها عــام 1905، كمــا صــدر قــرار آخــر عــام 1959 بإلغــاء الــرق 
ــة  ــات الموريتاني ــن الحكوم ــر م ــذا األم ــى ه ــد عل ــم التأكي ــا، وت ــي لموريتاني ــم الذات ــرة الحك ــاء فت أثن
المتعاقبــة بعــد االســتقال عبــر تعميمــات عديــدة موجهــة لــإدارة. كمــا أن دســتوري 1959 و1961، 
نصــا علــى المســاواة بيــن المواطنيــن كافــة أمــام القانــون، فضــا عــن تمســكهما بالمقتضيــات الدوليــة 
لحقــوق اإلنســان.35 وفــي هــذا الصــدد صــدرت قوانيــن خاصــة لمكافحــة هــذه الظاهــرة، مثــل األمــر 
القانونــي رقــم 081/ 234 القاضــي بإلغــاء الــرق،36 والقانــون رقــم 2007/ 048 المجــرم للعبوديــة 
والمعاقــب للممارســات االســتعبادية،37 وأنشــئت محاكــم مختصــة بقــرار مــن المجلــس األعلــى للقضــاء 
ــاث محاكــم  ــة عــام 2015 بإنشــاء ث ــرار مــن الحكومــة الموريتاني ــذ هــذا الق ــم تنفي عــام 2013، وت
جنائيــة لقضايــا االســترقاق )فــي النعمــة، نواكشــوط، نواذيبــو(، وباشــرت عملهــا ونظــرت فــي بعــض 
ــة  ــة الموريتاني ــأت الحكوم ــة أنش ــة واالجتماعي ــرق االقتصادي ــات ال ــار مخلف ــة آث ــا. ولمكافح القضاي
عــام 2013 وكالــة وطنيــة لمكافحــة مخلفــات الــرق وإعــادة الدمــج ومكافحــة الفقــر تعــرف اختصــارا 
ب”التضامــن”. مــع ذلــك بقــي األرقــاء الســابقون أو “لحراطيــن” فــي موريتانيــا يختــزل واقعهــم مقولــة: 
ــواة تأسســت لمباشــرة  ــى أن أول ن ــة. وتجــدر اإلشــارة إل ــن الدرجــة الثاني ــان” أو مواطــن م “حــر ث
نضــال لحراطيــن مــن أجــل الحريــة والمســاواة يــوم 5 مــارس 1978، وحملــت هــذه المنظمــة اســم 
“منظمــة تحريــر وانعتــاق لحراطيــن”، وهــي معروفــة اختصــارا ب”حركــة الحــر”،38 وخاضت نضاال 
طويــا ضــد مخلفــات أشــكال التمييــز واالضطهــاد الممــارس علــى هــذا المكــون االجتماعــي، وتعــد 
أول منظمــة أدخلــت مصطلــح “الفئــة المظلومــة” إلــى القامــوس المحلــي.39 كمــا ظهــرت عــام 1995 
منظمــة أخــرى هــي: “منظمــة نجــدة العبيــد”، لــم تحصــل علــى االعتــراف الرســمي إال بعــد انقــاب 
ــداد واســع  ــة بالنّســب ولهــا امت ــى العبودي 3 أغســطس 2005، وتعمــل أساســا مــن أجــل القضــاء عل
فــي الداخــل والخــارج. وبعــد انقــاب 6 أغســطس 2008 بأشــهر قليلــة ظهــرت إلــى الوجــود “مبــادرة 
ــر مرخصــة حتــى اآلن.  ــرا” وهــي منظمــة غي ــة” المعروفــة ب “حركــة إي انبعــاث الحركــة االنعتاقي
وكان آخــر هــذه المبــادرات تأســس عــام 2013، وحمــل اســم “الميثــاق مــن أجــل الحقــوق السياســية 
ــن”  ــون “لحراطي ــن مك ــخصيات م ــب ش ــى جان ــم إل ــن”، ويض ــة ِللحراطي ــة واالجتماعي واالقتصادي
شــخصيات مــن مكــون “البيضــان”،40 وينتهــج القائمــون علــى “مبــادرة الميثــاق” نهجــا وســطا غيــر 
صدامــي يتمثــل فــي إدانــة ماضــي االســترقاق ومخلفــات حاضــره مــن فقــر وتهميــش، وهــو توجــه قــد 
يكــون جديــدا علــى أدبيــات الحــركات الحقوقيــة والسياســية األخــرى التــي ظهــرت فــي غمــرة تعالــي 

الدعــوات العنصريــة فــي موريتانيــا ضــد مكــون “البيضــان”.
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يتضــح ممــا ســبق وجــود واقــع انقســام مجتمعــي معقــد فــي موريتانيــا اثنيــا ولغويــا وشــرائحيا، لــم 
يتــم إيــاء قــدر كبيــر مــن االهتمــام بــه مــن لــدن النخبــة المحليــة. حيــث ظــل الصــراع فــي الماضــي 
يــدور حــول عوامــل ثاثــة، وهــي: الهويــة، التعريــب، الــرق. وهــذه العوامــل ظلــت تغــذي النزاعــات 
العرقيــة فــي موريتانيــا، وتؤجــج مســائل دســتورية أخــرى ذات صلــة بتوزيــع الســلطة والثــروة، نتيجــة 
ــة  ــا يعــرف ب “الديكتاتوري ــة نمــوذج م ــد أرســت الدســاتير الموريتاني ــا دســتوريا، فق ــاب مقاربته غي
ــى  ــة عل ــب الرئاس ــى منص ــن يتول ــة م ــلط، وهيمن ــل الس ــوض فص ــال غم ــن خ ــتورية”،41 م الدس
القــرار السياســي واالقتصــادي، مــا جعــل األنظمــة السياســية المتعاقبــة )المدنيــة، العســكرية، وشــبه 
ــر  ــارج األط ــأ خ ــص، وتلج ــاب الن ــل غي ــي ظ ــعة ف ــة واس ــلطات تقديري ــى بس ــة(، تحظ الديمقراطي
الدســتورية إلــى قاعــدة التمثيــل الفئــوي )كمــا يجــري اآلن: وزيــر أول مــن فئــة “لحراطيــن”، رئيــس 
المجلــس الدســتوري مــن فئــة الزنــوج، ورئيــس الجمعيــة الوطنيــة مــن فئــة البيــض(، علمــا أنــه قــد 
تــم اللجــوء إلــى التمثيــل الفئــوي فــي ســياقات مختلفــة كجــزء مــن جهــود بنــاء الســام، وأبــرز مثــال 
علــى ذلــك التجربــة اللبنانيــة ســابقا. بيــد أن مــا عقــد الموقــف بالنســبة للحالــة الموريتانيــة هــو أن قاعــدة 
التمثيــل الفئــوي غيــر المدســترة، فأصبــح زعمــاء كل قوميــة يتمــادون فــي التلويــح بالغبــن والتهميــش، 
ــن  ــم ع ــم ولجمه ــم أفواهه ــيلة لتكمي ــامية كوس ــي مناصــب س ــم ف ــم وتعيينه ــار إليه ــت األنظ قصــد لف
الخــوض فــي هــذه المواضيــع المحرجــة للســلطة السياســية.42 يجــادل الباحــث بــأن دســتور الجمهوريــة 
الموريتانيــة الثالــث، تبنــى منهجــا إصاحيــا لترميــم هــذه القضايــا الخافيــة، عبــر ادخــال مراجعــات 

علــى التجربــة الموريتانيــة، وهــذه المراجعــات حصلــت أعــوام 2006، و2012، و2017.

تعديالت 12 تموز/ يوليو 2006 وترتيبات بشأن تداول السلطة 

إذا كانــت خاصيــة الدولــة الحديثــة هــي أنهــا ينشــئها دســتور،43 فمــن بــاب أولــي أن تكــون إحــدى 
وظائــف الدســتور تنظيــم الســلطة السياســية وآليــات تداولهــا فــي الدولــة، خصوصــا إذا كان الهــدف 
المنشــود مــن دســترة الســلطة السياســية، هــو جعلهــا ســلطة ديمقراطيــة ال ســلطة شــمولية.44 مــع ذلــك 
فــإن طبيعــة الدســاتير تتفــاوت بطبيعــة الحــال مــن حيــث المحتــوى والتفاصيــل، فهنــاك دســاتير قصيــرة 
ال تدخــل فــي صلــب مواضيــع المســائل الدســتورية وإنمــا تكتفــي بذكــر أساســياتها، وهنــاك دســاتير 
ــر  ــات يعتب ــتور ب ــإن الدس ــن ف ــا يك ــات.45 ومهم ــا للجزئي ــاملة وأحيان ــة ش ــا بصف ــة تتطــرق له طويل
)أنســب األدوات القانونيــة التــي تكفــل اســتدامة التوافــق السياســي بيــن الهيئــات والجماعــات واألفــراد 
 الذيــن يشــكلون الدولــة(، كمــا يكفــل الحــد مــن أســباب العنــف، واســتعادة الحقــوق بالوســائل القانونية.46 
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أمــا هــدف التعديــات الدســتورية عــادة هــو اإلصــاح الدســتوري وليــس فقــط ســّد الفراغــات التــي قــد 
تتســرب منهــا نزاعــات وصراعــات داخــل مجتمــع مــا، تؤثــر علــى عــدم اســتقراره السياســي. وبالنظــر 
إلــى الدســتور الحالــي للجمهوريــة الموريتانيــة، نجــد أن هــذا الدســتور اســتمر العمــل بــه، قرابــة خمــس 
عشــرة ســنة )1991 2005(، وخــال هــذه المــدة لــم يشــهد أي تغييــر علــى بنــوده، أو تعليــق ألحكامــه، 
كمــا أن البــاد خــال هــذه الفتــرة لــم تشــهد تناوبــا للســلطة. الشــيء الــذي جعــل الدســتور يصبــح أداة فــي 
يــد النظــام الموريتانــي، تصبــغ علــى تصرفاتــه غيــر الشــرعية صبغــة المشــروعية القانونيــة. وباعتقادنــا 
أن الدســتور نفســه ســاهم فــي هــذه األزمــة عندمــا أقــام نظامــا شــبه رئاســوي )رئيــس الجمهوريــة هــو 
رئيــس الدولــة ورئيــس الســلطة التنفيذيــة( وكــرس هيمنــة الرئاســة علــى باقــي المؤسســات بمــا فــي ذلــك 
البرلمــان عــن طريــق حصــر مجــال التشــريع )المــادة 57(، كمــا أنــه هــو الضامــن الســتقال القضــاء 
ويــرأس المجلــس األعلــى للقضــاء )المــادة 89 جديــدة(. فــوق ذلــك فــإن الدســتور ســكت عــن تحديــد 
عــدد مأموريــات الرئاســة، وتــرك خيــار الترشــح مــدى الحيــاة، وهــو مــا أغفــل المجــال أمــام تنــاوب 
الســلطة، خــال األعــوام: 1992، 1997، و2003 التــي كان ينتخــب فيهــا مرشــح واحــد مــن المكــون 
العربــي، هــو الرئيــس الســابق معاويــة ولــد ســيد أحمــد الطايــع. فــكان علــى هــذا الدســتور أن يعــرف 
أول فتــرة تعليــق للعمــل بمقتضياتــه فــي إثــر انقــاب 3 آب/ أغســطس 2005 العســكري، قبــل أن يعــاد 
العمــل بــه مجــددا، ويتــم اتخــاذ قــرار بتعديلــه إليجــاد صيغــة للتنــاوب الســلمي للســلطة.47 األهــم مــن 
ــة إلــى  ذلــك أن هــذه التعديــات بــدأت فــي ســابقة مــن نوعهــا بدعــوة جميــع القــوى السياســية والمدني
أيــام وطنيــة للتشــاور حــول اإلصاحــات المقترحــة، ونظمــت هــذه األيــام خــال الفتــرة مــن 25 إلــى 
29 تشــرين األول/ أكتوبــر 2005، وعرفــت حضــور زهــاء ســتمئة مشــارك مــن مختلــف التوجهــات: 
أحــزاب سياســية، ومنظمــات نقابيــة، وقضــاة ومحامــون، ومنتخبــون وجامعيــون وفقهــاء، وصحفيــون، 
وأصحــاب مهــن حــرة، وشــخصيات مســتقلة. كان مــن نتائــج هــذه األيــام التشــاورية حصــول إجمــاع 
وطنــي واســع النطــاق بيــن الفرقــاء حــول المســار االنتقالــي.48 وتنفيــذا لذلــك تــم االتفــاق علــى اتخــاذ 
مجموعــة مــن الترتيبــات الدســتورية، وإن كانــت هــذه الترتيبــات لــم تكــرس مبــدأ تقاســم الســلطة بيــن 
القوميــات الموجــودة فــي موريتانيــا، ولكنهــا وفــرت ضمانــات للمنافســة والتنــاوب، حيث كــرس )القانون 
ــتور 20  ــل بدس ــادة العم ــو 2006 القاضــي بإع ــوز/ يولي ــخ 12 تم ــم 2006 14 بتاري ــتوري رق الدس
ــاوب الســلمي  ــدأ التن ــه(، مب ــل بعــض أحكام ــن تعدي ــة، والمتضم ــه دســتورا للدول ــو 1991 بصفت يولي
للســلطة بفــرض واليــة انتخابيــة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط )المــادة 28 جديــدة(، وقلــص مــن مــدة 
مأموريــة الرئيــس مــن ســت ســنوات إلــى خمــس ســنوات )المــادة 26 جديــدة(، واألهــم مــن ذلــك اعتبــر 
هاتيــن المادتيــن محصنتيــن يقســم رئيــس الجمهوريــة عنــد تنصيبــه علــى عــدم المســاس بهما )المــادة 29 
جديــدة(، فضــا عــن ذلــك، فقــد أصبــح الدســتور ينــص علــى أنــه ال يجــوز الجمــع بيــن منصــب رئيــس 
الجمهوريــة ومنصــب قيــادة الحــزب )المــادة 27 جديــدة(،49 وبنــاء علــى ذلــك أجريــت أول انتخابــات 
رئاســية فــي 11 و25 آذار مــارس 2007، شــهدت منافســة شرســة بيــن مرشــحين مــن جميــع القوميــات، 

وفــاز بهــا الســيد ســيدي محمــد ولــد الشــيخ عبــد هللا مــن القوميــة العربيــة.
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تعديالت 20 آذار/ مارس 2012 ومقتضيات خاصة بالسلم االجتماعي

جــاءت هــذه التعديــات متأثــرة بالحــراك اإلقليمــي العربــي الــذي اندلع عــام 2011، وتســبب بدوره 
ــدا  ــرة تحدي ــإن هــذه الفت ــك ف ــى ذل ــة إل ــب بإســقاط النظــام. إضاف ــي مطال ــدالع حــراك موريتان ــي ان ف
شــهدت تنامــي للحــراك الفئــوي. فقــام األرقــاء الســابقين بالعديــد مــن المظاهــرات التــي نــددت بواقــع 
ــام الزنــوج بتنظيــم سلســلة مــن المظاهــرات  ــار الممارســات االســتعبادية. وق التهميــش والتخلــف وآث
ــن  ــاب األمي ــا الش ــل فيه ــل العشــرات، وقت ــا واعتق ــة جــرح فيه ــدن الضف ــي نواكشــوط وم ــة ف العنيف
مانغــان عــام 2011. كمــا نظمــوا مســيرة أخــرى يــوم 29/01/2012 طالبــوا فيهــا الســلطات الحاكمــة 
بترســيم اللغــات الوطنيــة )البوالريــة، الســنونكية، الولفيــة(، وبالقصــاص مــن الضالعيــن فــي األحــداث 
ــد هــذا الحــراك، وهــو الســيد  ــة قائ ــت الشــرطة الموريتاني ــوم 24/02/2012 اعتقل ــي ي ــة. وف العرقي
ــام  ــه ق ــر اعتقال ــى إث ــي نواكشــوط، وعل ــي ف ــه بالمستشــفى الوطن ــه ألخي ــاء زيارت ــران”، أثن “وان بي
أنصــاره فــي الداخــل والخــارج بالعديــد مــن االحتجاجــات، واحتــل بعضهــم مقــر الســفارة الموريتانيــة 
بباريــس، وأوقفــوا العمــل فيهــا.50 وعلــى أي حــال تأتــي أيضــا هــذه التعديــات عقــب شــروع النظــام 
الموريتانــي فــي تنظيــم حــوار سياســي وطنــي أيــام )مــن 17 أيلــول/ ســبتمبر إلــى 19 تشــرين األول/ 
ــف  ــزب التحال ــا ح ــن ضمنه ــية، م ــة السياس ــن المعارض ــزاب م ــلطة وأح ــن الس ــر 2011( بي أكتوب
الشــعبي التقدمــي الــذي يتزعمــه الســيد مســعود ولــد بلخيــر وهــو أحــد القــادة التاريخييــن المؤسســين 
ــرين األول/  ــخ 19 تش ــي بتاري ــاق سياس ــوار اتف ــذا الح ــن ه ــق ع ــابقين. وانبث ــاء الس ــراك األرق لح
أكتوبــر 2011، بيــن الســلطة وأحــزاب المعارضــة المشــاركة، ويقتــرح هــذا االتفــاق إجــراء تعديــات 
دســتورية. حيــث تميــزت هــذه التعديــات بأنهــا جــاءت فــي إطــار اتفــاق سياســي،51 رســم خارطــة 
طريــق لمعالجــة القضايــا الخافيــة. نظمــت هــذه التعديــات بتاريــخ 20 آذار/ مــارس 2012 بموجــب 
ــور  ــت مح ــي ظل ــية الت ــاث األساس ــا الث ــت القضاي ــم 2012/ 015، وعالج ــتوري رق ــون الدس القان
ــاء  ــة؛ )2( انه ــة الثقافي ــراف بالتعددي ــألة االعت ــي: )1( مس ــا، وه ــي موريتاني ــة ف ــات العرقي الصراع
االســترقاق ومخلفاتــه؛ )3( طــي ملــف االنقابــات العســكرية.بالعودة إلــى قضيــة االعتــراف بالتعدديــة 
الثقافيــة التــي تثيرهــا قوميــة الزنــوج، نجــد أن هــذه المراجعــة الدســتورية مكنــت مــن التطــرق بشــكل 
مباشــر لهــذه المســألة عبــر إضافــة فقــرة خاصــة بهــا فــي ديباجــة الدســتور جــاء فيهــا: )إن الشــعب 
الموريتانــي الــذي توحــده عبــر التاريــخ قيــم أخاقيــة وروحيــة مشــتركة وطمــوح إلــى مصيــر واحــد، 
يعتــرف ويعلــن تنوعــه الثقافــي الــذي هــو أســاس وحدتــه الوطنيــة ولحمتــه االجتماعيــة ومــا ينجــر عنــه 
مــن حقــه فــي االختــاف(. وذلــك بعــد أن كان دســتور 20 آذار/ مــارس 1961 فــي مادتــه األولــى 
الفقــرة الثالثــة ينــص علــى أنــه: )يعاقــب القانــون كل دعايــة إقليميــة ذات طابــع عنصــري أو فئــوي(، 
وهــذه الصيغــة نفســها أعادهــا دســتور 20 تمــوز/ يوليــو 1991 فــي مادتــه األولــى، لكنــه ذهــب فــي 
مادتــه السادســة إلــى االعتــراف بــأن: )اللغــات الوطنيــة هــي العربيــة والبوالريــة والســوننكية والولفيــة. 

اللغــة الرســمية هــي العربيــة(.52
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وبالعــودة إلــى قضيــة الــرق فــإن هــذه المســألة لــم تعــد مجرمــة بالقوانيــن العاديــة، وإنمــا حســمت 
ــث جــاء  ــة، حي ــذه الصف ــا به ــب عليه ــم ضــد اإلنســانية يعاق ــا جرائ ــات 2012، وجعلته ــا تعدي فيه
فــي المــادة 13 )جديــدة(: )ال يجــوز إخضــاع أي أحــد لاســترقاق أو ألي نــوع مــن أنــواع تســخير 
ــة  ــانية أو المهين ــية أو الإنس ــرى القاس ــات األخ ــب أو للمعام ــه للتعذي ــري أو تعرض ــن البش الكائ
وتشــكل هــذه الممارســات جرائــم ضــد اإلنســانية ويعاقــب عليهــا بهــذه الصفــة(. هكــذا بعــد دســترة 
هــذه المقتضيــات للســلم االجتماعــي، جــاءت هــذه التعديــات بمقتضيــات إضافيــة لتجريــم االنقابــات 
العســكرية التــي تركــت ذاكــرة مــن الصــراع علــى الســلطة لــدى الموريتانييــن،53 فنصــت المــادة 2 
)جديــدة( الفقــرة الرابعــة: )تكســب الســلطة السياســية وتمــارس وتنقــل فــي إطــار التــداول الســلمي 
ــي  ــلطة المناف ــر الس ــن أشــكال تغيي ــر االنقابــات وغيرهــا م ــتور. وتعتب ــذا الدس ــكام ه وفقــا ألح
ــخاصا  ــوا أش ــواء كان ــم س ــون معه ــا والمتمالئ ــب أصحابه ــادم ويعاق ــل التق ــم ال تقب ــتور جرائ للدس

ــون(.  ــن بموجــب القان ــن أو اعتباريي طبيعيي

تعديالت 15 آب/ أغسطس 2017 وعود على بدء

ــي  ــاءت ف ــتور 1991، وج ــرة لدس ــة واألخي ــات الثالث ــطس التعدي ــات 15 آب/ أغس ــّد تعدي تع
ظــرف غيــر توافقــي بعــد تراجــع الحــراك اإلقليمــي فــي المنطقــة، وانصــب مضمونهــا علــى قضايــا لــم 
تكــن جوهريــة، كتغييــر العلــم والنشــيد الوطنييــن وإلغــاء إحــدى غــرف البرلمــان )مجلــس الشــيوخ(، 
ودمــج بعــض المؤسســات، ولعــل أهــم نقطــة تطرقــت لهــا تمثلــت فــي اســتحداث المجالــس الجهويــة 
ــة ودمقرطــة المؤسســات.54 مــن جهــة أخــرى تأتــي هــذه التعديــات مــع اقتــراب  ــم الامركزي لتدعي
ــه اآلن  ــذي توجــه ل ــز ال ــد العزي ــد عب ــد ول ــي الســابق محم ــس الموريتان ــة للرئي ــاء آخــر مأموري انته
ــي بصــورة  ــام الموريتان ــرر النظ ــه ق ــي. وعلي ــام القضــاء الموريتان ــه أم ــرض ملف ــاد ويع ــم بالفس ته
ــزء  ــه ج ــبتمبر 2016، قاطع ــول/ س ــخ 29 أيل ــح بتاري ــامل” افتت ــي ش ــوار وطن ــم “ح ــة تنظي انفرادي
مهــم مــن القــوى الوطنيــة، نتيجــة مخاوفهــم مــن محــوالت النظــام تغييــر الدســتور للبقــاء فــي الســلطة 
ــة  ــة بالترشــح لمأموري ــز بوتفليق ــد العزي ــر عــام 2008، وســمح للرئيــس عب كمــا حصــل فــي الجزائ
ــام 2019.  ــات ع ــدالع احتجاج ــراء ان ــه ج ــة بنظام ــل اإلطاح ــة قب ــة الخامس ــة ومحاول ــة ورابع  ثالث
 وبنــاء عليــه وضعــت خارطة االتفاق السياســي بمــن حضر، بتاريخ 20 تشــرين األول/ أكتوبر 2016، 
ــتورية  ــات الدس ــات والتعدي ــون واالنتخاب ــة القان ــق بدول ــة تتعل ــاق 57 توصي ــذا االتف ــي ه ــاء ف وج
والحكامــة االقتصاديــة والماليــة.55 ومــع أنــه يفتــرض فــي شــرعية أي تعديــات دســتورية أن 
ــددة،  ــٍد متع ــى ُصعُ ــت عل ــات رفض ــذه التعدي ــإن ه ــعبية، ف ــب ش ــي مطال ــعبيا وتلب ــوال ش ــى قب تلق
ــتور، إذ  ــب بالدس ــر التاع ــتمرار عب ــن االس ــام م ــع النظ ــو من ــا، ه ــي رفضه ــي ف ــبب الرئيس والس
ــه للســلطة  ــرت بعــد، ولكــن المخــاوف بشــأن عــدم مغادرت ــد أثي ــس ق ــم تكــن مســألة محاكمــة الرئي ل
الدســتور.  ثالثــة ال يســمح بهــا  النظــام بمأموريــة   كانــت واردة، نتيجــة مطالــب أطــراف فــي 
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وهكــذا فعلــى المســتوى الشــعبي نظمــت المظاهــرات والمســيرات إلســقاط هــذه التعديــات ولكــن دون 
جــدوى، وعلــى المســتوى السياســي مثلــت صفعــة للنظــام الــذي فقــد جــزءا كبيــرا مــن شــعبيته، وشــهد 
ــة  ــان عاق ــى األذه ــد أعــادت إل ــي فق ــى المســتوى القانون ــا عل ــر مســبوقة. أم ــاما وشــروخا غي انقس
ــد  ــد الحاجــة وتــدوس عليــه عن األنظمــة غيــر الديمقراطيــة بالدســتور، حيــث تؤكــد علــى أهميتــه عن
الحاجــة. فمســطرة مراجعــة الدســتور الموريتانــي تنــص صراحــة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 99 
ــة  ــا )3/2( أعضــاء الجمعي ــه ثلث ــى مشــروع مراجعــة إال إذا صــوت علي ــه: )ال يصــادق عل ــى أن عل
الوطنيــة وثلثــا )3/2( أعضــاء مجلــس الشــيوخ، ليتســنى تقديمــه لاســتفتاء(. ونتيجــة لذلــك عــرض 
مشــروع القانــون الدســتوري رقــم 17 118 علــى البرلمــان، فصــوت عليــه أعضــاء الجمعيــة الوطنيــة 
)الغرفــة الســفلى( ب 121 صوتــا مــن أصــل 141، ورفض من مجلس الشــيوخ )الغرفــة العليا( ب 33 
صــوت مقابــل 20. مــا يعنــي أن مشــروع هــذه المراجعــة ســقط قانونيــا. بيــد أن األمــر بالنســبة لرئيــس 
الجمهوريــة لــم يكــن كذلــك، فقــد أصــر علــى اللجــوء خــارج المســطرة العاديــة التــي يقرهــا الدســتور 
ــادة )38(  ــذه الم ــص ه ــس، وتن ــي مجــال اختصــاص الرئي ــي الدســتور تدخــل ف ــادة ف ــى م  نفســه، إل
علــى أنــه: )لرئيــس الجمهوريــة أن يستشــير الشــعب عــن طريــق االســتفتاء فــي كل قضيــة ذات أهميــة 
وطنيــة(، وبنــاء علــى هــذه المــادة أجريــت تعديــات 15 آب/ أغســطس وتــم اعتمادهــا، لتفتــح بذلــك 
نقاشــا دســتوريا لــم يحســم، بيــن مــن رأى بعــدم صحتهــا لكونهــا تمــت خارجــة المســطرة التــي يحددهــا 
الدســتور نفســه لتعديلــه، ومــن رأى بصحتهــا بنــاء علــى ســابقة فرنســية، وهــي لجــوء الرئيس الفرنســي 
الجنــرال ديغــول إلــى المــادة 11 مــن الدســتور بــدل المــادة 89 التــي تنظــم أصــول تعديــل الدســتور 
إلجــراء اســتفتاء دســتوري عــام 1962، يعــدل بموجبــه طريقــة انتخــاب رئيــس الدولــة، حيــث كان 
الهــدف هــو إحــال االنتخــاب العــام المباشــر الــذي يقــوي مــن شــرعية الرئيــس محــل االنتخــاب غيــر 
المباشــر بواســطة هيئــة انتخابيــة كمــا كان معمــوال بــه فــي الســابق فــي دســتور 56.1958 وباعتقادنــا 
أن التجربــة الموريتانيــة تختلــف مــن حيــث الســياق والخصوصيــة، رغــم ذلــك فــإن النتائــج الرســمية 
ــوز  ــدود %53,73، وف ــي ح ــاركة ف ــبة مش ــن نس ــعة تُبيّ ــعبية الواس ــة الش ــم المقاطع ــتفتاء رغ لاس
معســكر “نعــم” بنســبة %85، ورغــم الطعــون التــي تقــدم بهــا معســكر “ال” إلــى المجلــس الدســتوري، 

فــإن هــذا األخيــر رفضهــا وأعلــن بطانهــا “لعــدم اســتنادها إلــى أدلــة مقنعــة”.57

 الخاتمة 

لتداخــل  موريتانيــا،  فــي  االجتماعــي  المشــكل  وتعقيــد طبيعــة  تقــدم صعوبــة  ممــا  يتضــح 
ذاتيــة  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  وثقافيــة  وسياســية  تاريخيــة  عديــدة  عوامــل  فيــه 
كمــا  والمشــارب،  والشــرائح  والفئــات  القوميــات  متعــدد  كمجتمــع  المجتمــع  بطبيعــة  مرتبطــة 
صعوبــة،  تقــل  ال  الموريتانــي  بالمجتمــع  المتعلقــة  الدســتورية  المســائل  تنــاول  أن   يتضــح 
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ومغامــرة بحثيــة أكيــدة، خصوصــا عندما يتعلق األمــر بمقاربة الدســاتير الموريتانية للســلم االجتماعي، 
إذ نتبيــن أن دســتوري 1959 و1961 لــم يحســما فــي العديــد مــن المواضيــع، مثــل انتمــاء موريتانيــا 
عربيــا أم إفريقيــا، وبالتالــي تركــت مســألة الهويــة السياســية كمــادة خــام للصــراع بيــن القوميــة العربيــة 
والقوميــة اإلفريقيــة. إضافــة إلــى ذلــك فــإن مســألتي اللغــة والتعــدد الثقافــي لــم تكنــا بأحســن حــال. وإن 
كان دســتور 1991 اســتدرك بعــض الشــيء بتحديــد اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة رســمية للبــاد، وبــأن 
اللغــات اإلفريقيــة تعــد لغــات وطنيــة، وبانتمــاء موريتانيــا العربــي واالفريقــي. فــإن هــذه المقتضيــات 
ــم تمنــع مــن وجــود عوامــل ظلــت تغــذي النزاعــات العرقيــة والشــرائحية. وتدعــي هــذه  والتدابيــر ل
الدراســة أن األنظمــة السياســية الموريتانيــة كانــت جــزءا مــن المشــكل ال مــن حلــه، إذ لــم تعــط اهتمامــا 
ــج  ــي تأجي ــا ســاهمت ف ــل إنه ــو، ب ــدد وتنم ــا تتم ــة والشــرائحية، وتركته ــة واللغوي للحساســيات االثني
ــأت  ــك لج ــن ذل ــداث 1966 و1987 و1989 و1990، وعوضــا ع ــة كأح ــات العرقي ــض النزاع بع
إلــى أســلوب المحاصصــة والتمثيــل الفئــوي خــارج األطــر الدســتورية. ونعتقــد أن هــذه المحاصصــة 
ــدام  ــي انع ــلبيا ف ــت دورا س ــي لعب ــام السياس ــة للنظ ــلطة التقديري ــوى الس ــيء س ــع لش ــي ال تخض الت
االســتقرار السياســي، وفــي اســتمرار انقســام المجتمــع اثنيــا وشــرائحيا حــول المناصــب والوظائــف. 
وعليــه تطلــب األمــر إعــادة النظــر، وإيجــاد نوعــا مــن التســوية، قبــل انفجــار الوضــع وخروجــه عــن 
الســيطرة، وعلــى هــذا األســاس فــإن موريتانيــا اكتفــت بإجــراء تعديــات دســتورية لبنــاء الســام. وهــذا 
مــا هــدف هــذا البحــث لبيانِــه، مــن خــال تنــاول المــواد الدســتورية المعدلــة الخاصــة بهــذه المســائل، 
وقياســها فــي ضــوء افتراضــات الســام وتدبيــر النزاعــات، تحديــدا مــا يتعلــق بتوســيع قاعدة المشــاركة 
والتمثيــل الفئــوي. وهــو مــا يتماشــى مــع فرضيــة الدراســة التــي تقــول بــأن دســتور 1991، عــرف 
تطــورا مهمــا، مــن خــال إجــراء العديــد مــن المراجعــات الدســتورية التــي رامــت إدخــال إصاحــات 
جوهريــة إلــى وقــت قريــب لــم تكــن متوقعــة، وهــذه اإلصاحــات شــملت أغلــب المســائل الخافيــة، 
مــع ماحظــة غيــاب مســألة الامركزيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن دســترة مطالــب الفئــات فــي المشــاركة 
فــي الحكــم. تماهيــا مــع ذلــك تجــادل الدراســة بأنــه ال يكفــي لبنــاء الســام صياغــة المواضيــع الخافيــة 
وتحويلهــا إلــى بنــود ضمــن الوثيقــة الدســتورية، وذلــك دون وجــود آليــات وضمانــات تســهم فــي خلــق 
الثقــة لــدى األطــراف، ويتــم االحتــكام إليهــا عنــد حــدوث النــزاع ومــن أهــم هــذه اآلليــات والضمانــات 
وجــود قضــاء دســتوري وهــو مــا تفتقــر لــه التجربــة الموريتانيــة، وحســنا فعــل المشــرع الدســتوري 
التونســي عــام 2014 عندمــا تنبــه ألهميــة إنشــاء محكمــة دســتورية لكنهــا لــم تــر النــور حتــى اآلن، 
مــا يســمح باالنتقــال الســلس مــن حالــة النــزاع أو حالــة وشــوك وقــوع النــزاع إلــى حالــة ســام ووئــام. 
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 الهوامش 
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النافــذ فــي عدديــن مزدوجيــن بالعربيــة والفرنســية.
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بغدادي، مصدر سابق، ص194.( 18)

محمــد خونــه ولــد هيدالــه، مــن القصــر إلــى األســر: تجربــة رئيــس مع أطول ســجن سياســي فــي موريتانيا )نواكشــوط، ( 19)
منشــورات وكالة أنباء األخبار المســتقلة، 2012(، ص151.

بن أحمدو، مصدر سابق، ص147.( 20)

نفس المصدر السابق، ص108.( 21)

عشــاري أحمــد محمــود، الوضــع اللغــوي والتعريــب فــي موريتانيــا، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد 51، مايــو/ أيــار ( 22)
1983، ص105.

ــة العربيــة فــي المغــرب العربــي، سلســلة الثقافــة القوميــة )6(، الطبعــة 1 ( 23) نازلــي معــوض أحمــد، التعريــب والقومي
ــة، 1986(، ص37ـ38. ــز دراســات الوحــدة العربي ــروت، مرك )بي

نفس المصدر السابق، ص39.( 24)

بغدادي، مصدر سابق، ص192.( 25)

ولد أباه، مصدر سابق، ص112.( 26)

ــا مــن 1961 إلــى 1978 ( 27) ــة فــي موريتاني ــة: المجتمــع والدول ــد ســيدي محمــد، الرحيــل إلــى الدول ــار ول محمــد المخت
ــة، 2012(، ص127. ــة الوطني ــوط، المكتب )نواكش

ــة ( 28) ــة، مجل ــة الديمقراطي ــتعصاء العدال ــاني واس ــامة االرث االنس ــن جس ــا بي ــداري، موريتاني ــن أن ــد األمي ــد محم أحم
ــر 2021، ص52. ــة، العــدد 48، كانــون الثانــي/ يناي سياســات عربي

بغدادي، مصدر سابق، ص192.( 29)

محمود، مصدر سابق، ص107.( 30)

وردت صيغــة هــذه المــادة فــي دســتور 22 يوليــو 1991 النافــذ كالتالــي: )اللغــات الوطنيــة هــي العربيــة والبوالريــة ( 31)
والســوننكية والولفيــة. اللغــة الرســمية هــي العربيــة(.

محمود، مصدر سابق، ص106.( 32)

مواعدة، مصدر سابق، ص110.( 33)

(34 ).)Mokhtar Ould Daddah, La Mauritanie contre vents et marées )paris : Karthala Editions, 2003

بن أحمدو، مصدر سابق، ص139.( 35)

(36 ) Ordonnance N° 81/ 234 du 9 novembre 1981 portant abolition de L’esclavage, Journal officiel
de la RIM, 25 novembre 1981
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ــتعبادية، ( 37) ــات االس ــب الممارس ــة ويعاق ــرم العبودي ــبتمبر 2007 يج ــخ 03 س ــادر بتاري ــم 2007/ 048 ص ــون رق قان
الجريــدة الرســمية للجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة، العــدد 1154، 30 أكتوبــر 2007، ص1111.

محمــد األميــن ولــد ســيدي بــاب، التطــورات السياســية وتجربــة التحــول الديمقراطــي فــي موريتانيــا 1960 2020: ( 38)
الحصيلــة واآلفــاق، أطروحــة دكتــوراه فــي العلــوم السياســية غيــر منشــورة، الجــزء األول، جامعــة نواكشــوط 

ــة 2020 2021، ص386. ــنة الجامعي ــة، الس ــة واالقتصادي ــوم القانوني ــة العل ــة، كلي العصري

نفس المصدر السابق، ص391.( 39)

بــون ولــد باهــي، الحــراك االجتماعــي فــي موريتانيــا: مــن احتجــاج الشــرائح إلــى ارهاصــات الحــركات االحتجاجيــة، ( 40)
ــا المعاصــرة المجــال والمجتمــع، تنســيق وتقديــم: محمــد  فــي: مجموعــة مؤلفيــن: دراســات وأبحــاث حــول موريتاني

دحمــان، الطبعــة 1 )الربــاط، مطابــع الربــاط نــت، 2019(، ص82ـ83.

للمزيــد حــول هــذا المصطلــح ينظــر: ســيدي محمــد ولــد ســيد أب، الوســيط فــي القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، ( 41)
الطبعــة 1، مطابــع ســيرك )ش.م(، 2013، ص197.

محمد األمين ولد سيدي باب، مصدر سابق، ص388ـ389.( 42)

(43 ) Carré de Malberg )Raymond(, Contribution à la Théorie générale de L’Etat )Dalloz, paris,
2004(, pp. 66

ــي الوطــن ( 44) ــي: الدســتور ف ــك، ف ــدة التفكي ــي عقي ــي: دراســة ف ــج العرب ــي الخلي ــة والدســترة ف ــي، الفدرل فتحــي العفيف
العربــي عوامــل الثبــات وأســس التغييــر، سلســلة كتــب المســتقبل العربــي )47(، الطبعــة 1 )بيــروت، مركــز دراســات 

ــي، 2006(، ص80. المســتقبل العرب

ــوميت ( 45) ــر: س ــة، تحري ــامات اإلقليمي ــتوري واالنقس ــال الدس ــات االنتق ــودري، عملي ــوجيت ش ــون وس ــورج أندرس ج
ــط: ــر الراب ــات 2015، ص6. ينظ ــة واالنتخاب ــة للديمقراطي ــة الدولي ــي المؤسس ــاتير ف ــاء الدس ــج بن ــاريا، برنام بيس

https://constitutionnet.org/sites/default/files/constitutional_transitions_and_territorial_
cleavages_-arabic.pdf

عاصم خليل، صناعة الدستور وبناء الدولة: إعادة تعريف الشعب الفلسطيني، ص29. ينظر الرابط:( 46)
/https://asemkhalil.com/2011/06/27/constitution-and-state-building-in-palestine

بــون ولــد باهــي، موريتانيــا واالنتقــال الدســتوري الديمقراطــي مقاربــة لســياقات وفــرص انتخابــات 2019 الرئاســية، ( 47)
مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد 499، أيلــول/ ســبتمبر 2020، ص56.

ــة المســتقبل العربــي، الســنة 30، العــدد 339، ( 48) ــا ومســاعي التأســيس لعهــد جديــد، مجل محمــدو بــن محمــد، موريتاني
ــو 2007(، ص65. ــار/ ماي )أي

باهي، موريتانيا واالنتقال الدستوري الديمقراطي، مصدر سابق، ص57ـ58.( 49)

ــوث ( 50) ــات والبح ــي للدراس ــز الموريتان ــرب، المرك ــاط/ المغ ــي 2012 2013، )الرب ــتراتيجي الموريتان ــر االس التقري
ص137ـ138.  ،)2014 االســتراتيجية، 

ــر ( 51) ــة الفك ــة، مجل ــة الموريتاني ــة الديمقراطي ــى التجرب ــا عل ــتورية وأثره ــات الدس ــادر، التعدي ــد الق ــداه عب ــد ال محم
القانونــي والسياســي، العــدد 2، المجلــد 2017، ص18.



18 | دستور الجمهورية الموريتانية الثالث.. مراجعات من أجل بناء السالم

باهي، موريتانيا واالنتقال الدستوري الديمقراطي، مصدر سابق، ص59ـ60.( 52)

نفس المصدر السابق، ص61.( 53)

ــار ( 54) ــى من ــتورانية، المصطف ــى الدس ــترة إل ــة الدس ــن تجرب ــا م ــي موريتاني ــتوري ف ــي، اإلصــاح الدس ــد باه ــون ول ب
وآخــرون، الدســتورانية المغربيــة والمغاربيــة فــي ضــوء ربيــع الثــورات وإشــكالية االنتقــال الديمقراطــي، الطبعــة 1 

ــوم اإلنســانية، 2020(، ص88. ــي العل ــاط/ المغــرب، مركــز تفاعــل للدراســات واألبحــاث ف )الرب

باهي، االنتقال الدستوري الديمقراطي، مصدر سابق، ص62.( 55)

ولد سيد أب، مصدر سابق، ص176.( 56)

أشــير هنــا إلــى أنــه ال توجــد محكمــة دســتورية فــي موريتانيــا، وإنمــا يوجــد مجلــس دســتوري لــه اختصــاص رقابــي ( 57)
وقضائــي وآخــر استشــاري، وأعضــاء المجلــس الدســتوري جميعهــم يتــم تعيينهــم.



المنظمة العربية للقانون الدستوري

ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org
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