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 الملخص

تقوم هذه الدراسة على معالجة مشكلة البحث المزدوجة ،والمتمثلة في عالقـة تكـوين              

الدولة القطرية الموريتانية بطبيعة الدور السياسي للجيش ،مما حتم ضرورة دراسة تشأة الدولة،             

 .وتطورات االجتماع السياسي المحلي ودور االستعمار في نشوئها

وبنيتـه وخصائصـه، وأنمـاط تدخلـه فـي الحيـاة            كما تمت دراسة تأسيس الجيش      

السياسية،وصوال الى النتائج السلبية  لهذا التدخل على مسيرة الحكم المدني ،واجهاض المؤسسة             

 .1978العسكرية لجهود التحول الديمقراطي، بشكل متواصل منذ عام 

 فـي   وتكمن اهمية الدراسة في حساسية منا قشة قضايا المؤسسة العسكرية وتـدخالتها           

الحياة السياسية الموريتانية ، والهمية التعرف على العالقة بين تكوين الدولة والجيش وأثر ذلك              

 .على مسار التحول الديمقراطي

وتتأطر الدراسة في الحدود الجغرافية لجمهورية موريتانيا االسالمية،اضافة الى االرث          

ثـة،والتطورات السياسـية    الجغرافي للمغرب االقصى، كما شهدته العصـور الوسـطى والحدي         

 ).2005-1957(واالجتماعية في الحقبة الزمنية بين عامي

وقد لجأ الباحث الى منهج البحث التاريخي،للتعرف على جذور نشوء الدولـة القطريـة              

بمؤسساتها ومن ضمنها الجيش،والمراحل المختلفة لتـدخل الجـيش فـي السياسـة بأشـكاله               

                                .ثير على مسار التحول الديمقراطيالمختلفة،بما حمله هذ التدخل من تأ

 ، قد جاء بقـرار 1960وخلصت الدراسة الى أن نشوء الدولة القطرية الموريتانية عام           

استعماري،بمؤسسات غير مكتملة البناء،وغير مؤهلة للقيام بدورها المحدد دستوريا،مما أدى الى           

 .سسة العسكرية وأجهاض المسار الديمقراطيالتدخل المستمر للمؤ

 ه



 التدخالت التي تختلط فيها الدوافع السياسية والقبلية والجهوية مع التـدخالت            حيث أدت 

تؤكد عدم  ل تراجع المشاركة السياسية والثقة بالمستقبل وجدوى االنتخابات ذاتها،و        الىالخارجية،  

 .مقراطينضوج مؤسسات الدولة والمجتمع لحماية المسار الدي

ويوصي الباحث باجراء المزيد من الدراسات ،المتعلقة بتكـوين الدولـة الموريتانيـة             

وتطور االجتماع السياسي في هذا القطر،اضافة الى البحث في االسباب التي تقف وراء التدخل              

 .المستمر للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية،وانتكاس مسار التحول الديمقراطي

 و



Abstract 

       This study addresses the problem of the relationship between the 

establishment of Mauritania and the political role of the army.                    

    This study necessitated the need to explore domestic socio-political 

local developments and the role of colonialism state’s estableshment.            

    The founding of the army, including its structure and characteristics, was 

also studied in an effort to understand the influence of the army in the 

political life of the country.                                                                             

    It also explored its role in undermining civil governance 

throughout the attempted transition to democracy beginning in 1978.          

                        The study is limited to the geographical borders of the 

Islamic Republic of Mauritania, and the historical Arabian Maghreb,     

focusing     specifically on political and social developments between 1957 to 

2005.                           

      The researcher used an analytical historical methodology that sought to 

identify the roots of the nation state and its institutions including the army. 

It also identifies the different stages and types of army intervention in 

politics. 

       The study concludes that the emergence of the state of Mauritania in 

1960 took place by dint of a colonial decree, and was enacted before the 

completion of its institutions.  

This made it incapable of fulfilling its constitutionally defined role, 

which led to the continuous interference of the military establishment in its 

affairs and the abortion of the democratic process 

ز



These interventions in turn resulted in the intermixing of political, 

tribal and sectoral interests and motivations, which also combined with 

foreign intervention. 

 This resulted in the retreat of political participation and public trust 

in the future, and the feasibility of the electoral system itself. This evidences 

the immaturity of the state’s institutions and the inability of the society to 

protect the democratic process. 

The researcher recommends further studies on the composition and 

evolution of the Mauritanian state and the development of its socio-political 

system, in addition to exploring the reasons which stand behind the 

repeated intervention of the military in political life, and the setting back of 

democratic transition. 

 

 ح



 الفصل األول

 المقدمة

 .خلفية البحث-)1-1 (

 .مشكلة البحث-)1-2(

 .مبررات البحث-)1-3(

 .أهداف البحث-)1-4(

 .أهمية البحث-)1-5(

 .أسئلة البحث-)1-6 (

 .الفرضيات االساسية-)1-7(

 .منهج البحث ومحدداته-)1-8(

 .التعريفات-)1-9(

 .وصف مكان البحث-)1-10(

 

 

 

 

 

 

1



 المقدمة

مغرب العربي تنافسا دوليا و استعماريا بهدف إخضاعها ووضع مواردها في           شهدت بالد ال  

خدمة الدول االستعمارية، منذ أواسط القرن التاسـع عشـر امتـدادا للمحـاوالت البرتغاليـة                

 .واالسبانية،  والصراع الهولندي الفرنسي البريطاني منذ القرن السابع عشر

حاوالت االسـتعمارية، بينمـا كـان المغـرب          وقد تصدت أيالة الجزائر و العثمانيين للم      

األقصى الممتد بين نهر السنغال جنوبا والمتوسط شماال واألطلسـي غربـا، تتـوارث حكمـه                

 .سلطنات وممالك صنهاجية إسالمية ووثنية

طاعت إمارات إسالمية يقودها العرب الحسانيون و بربر صنهاجة السـيطرة علـى             ت واس

بطين وحتى الساللة العلوية الحاكمة في المغرب، بما شـهدته هـذه            االقليم ، منذ قيام دولة المرا     

 .المراحل من توحيد وتفكيك لهذه السلطنات

منطقة الساقية  (  وقد اتفقت اسبانيا وفرنسا على تقسيم المغرب األقصى، الصحراء الغربية         

 الذي أطلق عليها مسمى الصحراء االسبانية ،في حين كانـت معظـم             ، )الحمراء ووادي الذهب  

 . من نصيب فرنساالمغرب وموريتانيا

ومع تصاعد كفاح شعوب المغرب العربي من اجل االستقالل عقب الحرب العالمية الثانية             

، وإدراك الدول االستعمارية لحتمية انتصارها ، فقد عمدت إلى التأسيس إلنشاء دول قطرية في               

 .مستعمراته ، لبناء عالقات خاصة بتفاقيات لهيمنة غير مباشرة

ستعمار في تجزئة المغرب األقصى، باسـتقالل المملكـة المغربيـة ،            لقد برزت آثار اال   

في ) المستعمرة االسبانية (مـ ، وتقسيم الصحراء الغربية      1960وانشاء  القطر الموريتاني عام      

 .مـ بين المغرب وموريتانيا 1975اتفاق مدريد عام 
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ى، ارتكـز الـى     وال شك بان نشوء الدولة الموريتانية الحديثة في أطراف المغرب األقص          

وجود شكل من أشكال السلطة والتنظيم االجتماعي السياسي ، في الدواخل المغربية  التي امتـد                

 .نفوذها إلى األطراف بسلطات غير مركزية

  وحمل هذا النشوء في مضمونه إشكاليات ذات عالقة بالجغرافيا السياسـية واالجتمـاع             

ليمية والدولية لدول المغرب  العربـي وفـي         السياسي، انعكست على الصراعات المحلية و اإلق      

 .لعبة التنافس الدولي 

وكانت أهم هذه اإلشكاليات، توجهات المملكة المغربية التي أعلنتها في كتاب ابيض عـام              

  ، عن ضرورة العودة إلى حدود المغرب الكبير ،وتضمين الدستور بنصوص صـريحة                1958

 . من الجزائر ومالي والسنغال عن ضم موريتانيا والصحراء الغربية وأجزاء

وذلك إضافة إلى مناهضة كونفدرالية مالي التي تضـم المسـتعمرات الفرنسـية السـابقة          

الستقالل موريتانيا باعتبارها امتدادا للكونفدرالية، واحتضانها لمنظمات مسلحة، تتبـع لقيـادات            

 .موالية للمغرب ،واخرى تتبنى الهوية الزنجية والتبعية للسنغال 

دت هذه التحديات الى اإلسراع في تأسيس الجيش الموريتاني لردع التهديدات الخارجية،             وأ

والسيطرة على اإلشكاليات الداخلية التي تهدد والدة الدولة الموريتانيـة مـن رحـم المشـروع      

 .االستعماري ،وان ارتكزت لمبررات تاريخية وسياسية

مرسـوم القاضـي بإنشـاء المؤسسـة        وقد شكلت هذه العوامل اسباب التعجيل بإصدار ال       

 ،و قبل اإلعالن عـن االسـتقالل        189/60 بصفة القانون رقم     1960 نوفمبر   25العسكرية في   

 .بثالثة أيام ألهميتها في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها
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