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سەقامگیریەكی هەستیار  و
رەوتی نهێنیی ئیسالمی لەمۆریتانیا

ئەنوار بوخرص

 

سەرباری هەموو ئاستەنگەكان، كەچی هێشتا مۆریتانیا خاڵێكی 

لەو واڵتەش  بەاڵم  بیابان،  كەنار  و  ناوچەی  لە  ناوازەیە  درەوشاوەی 

الواز  و  خاڵی  چەندین  ناوچەكە  دیکەی  واڵتانی  شێوەی  بەهەمان 

توندوتیژیی  لــەرادەبــەدەر،  هەژارییەكی  ئەوانیش:  هەن.  سادە 

كۆمەاڵیەتی، كودەتا سەربازیەكان  و توندڕەوی. بەاڵم لەگەڵ بوونی 

ئەو هەموو خاڵە الوازانەدا، مۆریتانیا توانیویەتی خۆی لە زنجیرەیەك 

و  ئەفریقیا   باكوری  لە  هەریەك  كە  رزگاربكات،  قەیرانانە  لەو 

بیابانی هەژاندوە. لەڕاستیدا مۆریتانیا بەشێكی  ناوچەكانی كەنار  و 

نەكەوتۆتە ناو بازنەی ئەو ئاڵۆزی  و ناڕەزایەتییە كۆمەاڵیەتییانەوە، كە 

بەهۆی دابەشبوونی كۆمەاڵیەتی، نەژادی، زمانەوانی  و ئیقلیمییەوە 
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عبدالعزیز( ولد  )محەمەد  سەرۆك  تریش  بەشەكەی  لە  رودەدات، 

هەرچەندە  توندڕەوی،  بەرەنگاربوونەوەی  لەسەر  سوربووە   )1(

توانیویەتی  هێناوە  و  ئۆپۆزسیۆن  بە  شكستی  عبدالعزیز  ولد 

نیە  ئەوە  مانای  ئەمە  بەاڵم  دەستەبەربكات،  الواز  سەقامگیریەكی 

واڵت  چونكە  كۆنتڕۆڵدان،  لەژێر  ئەمنییەكان  سیاسی  و  مەترسییە 

بەدەست گۆڕانكاریە بونیادییەکانەوە دەناڵێنێت، بەهۆی كاریگەری 

ناوچەی  لە  سیاسی  و جوگرافیای  نادادپەروەری   كەشوهەوا ،  ژینگە، 

ئەو  هەروەها  دەکرێت.  زیاتر  الوازبونی  گومانی  بیابان،  و  كەنار 

تێكەاڵوبوونە نەژادی  و رەگەزییە وایكردوە گومان لەسەر الوازی ئەو 

سەقامگیریە زیاتر بێت.

 پشێوییە نەژادیەكان تا دێت بەرەو هەڵكشان دەچێت  و ملمالنێ 

رەگەزپەرستییەكانیش زۆر قوڵن. گروپە ئیسالمیەكان پەرتەوازەن. بۆیە 

مۆریتانیەكان تادێت بەرەو توندڕەوی دەڕۆن لە مەسەلەكانی )رەگەز و 

ئینتیامی نەژادی و ئاینی(دا، ئەمەش مەسەلەیەكی یەكجار مەترسیدارە. 

كاتێكیش ئەو مەسەالنە لەگەڵ ئابوریدا بەریەك دەكەون، دەبێتە هۆی 

لەدایكبوونی بەرژەوەندیە ئابوری  و سیاسیە دژبەیەكەكان. دەرەنجامیش 

لە  سەرچاوەكان  و  هەل   دابەشكردنی  لەسەر  شەڕەكە  وردە  وردە 

مۆریتانیا، دەبێتە بەشێك لە یاری )ئێمە بەرامبەر ئەوان(. ئەمەش هاتنی 

لەسەر  كۆمەاڵیەتی  توندی  ملمالنێیەكی  و  ترسناك   داڕمانێكی  تارمایی 

بنچینەی لێكرتازانی رەگەزی  و ئاینی دەوروژێنێت، كە سەرتاپای واڵتی 

كە  عەرەبەکان،  مەغریبییە  وەهادەكات  بەریەككەوتنە  ئەو  تەنیوە. 

جڵەوی دەسەاڵتیان بەدەستە، هانبدات لە دژی دانیشتوانی رەشپێست 

بەمەش  باشوری واڵت.  مۆریتانییە ستەملێكراوەكانی  )حەراتینەكان(  و 

بنەڕەتی  و  جیاكاریەكی  روبەڕوی  ئەفریقیەكان  مۆریتانیە  حەراتین  و 

دامەزراوەیی دەبنەوە.
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كۆكردنەوەی  لە  نوێ   شێوازی  چەندین  گشتی  بەشێوەیەكی 

ئــاراوە)2(،  هاتۆتە  رادیكاڵیەكان  هەڵوێستە  بارەی  لە  جەماوەری 

چونكە ئێستا حەراتەكان چاونەترسانەتر داواكاریەكانیان دەخەڕو)3(  

و ناڕەزایەتیی  و پشێوییەكانیش بەشێوەیەكی بەرچاو روولەزیادبونە، 

سیاسییەوە  ئابوری  و  لەڕوی  شڵۆقەی  دۆخە  ئەو  بەهۆی  ئەمەش 

توندڕەوی  بەرەو  ئاڕاستەبوونە  ئەو  پێدەچێت  هاتوە.  واڵت  توشی 

حەراتەكان  گروپی  لە  هەندێك  چونكە  گرتبێتەوە،  ئاینیشی  بواری 

بە هێزێكی زۆرەوە روبەڕوی بنەما ئایدیۆلۆژیەكان  و سیاسەتەكانی 

بنەمای  لەسەر  كە  دەبنەوە،  یاساییەكان  مادە  و  ئاینی  پەروەردەی 

ئینتیامی چینایەتی بڕیار لەسەر رەگەزایەتی دەدات. ئەمەش بۆخۆی 

لە بیرۆكەی دادپەروەری ئیسالمییەوە هەڵهێنجراوە.

ئاینی  زانایانی  چونكە  دروستنابن،  بۆشاییدا  لە  پێشهاتانە  ئەو 

ئیسالمی  و قوتابخانە ئاینیەكانی مۆریتانیا، فاكتەری گرنگ  و بەشدارن 

لە مشتومڕە ئیقلیمی  و جیهانیەكان دەربارەی رێگەدان بە توندڕەوی  

هەرچییەك  ئەنجامیشدا  لە  ئیسالمی.  شەریعەتی  لە  هەڵگەڕانەوە  و 

رودەدات لە دەرەوەی مۆریتانیا كاردەكاتە سەر واقیعە ناوخۆییەكەی. 

خۆیان  ئیقلیمی  دەرەنجامی  ناوخۆییەكان  روداوە  بەرامبەریشدا  لە 

دەبێت. بانگەشكەرانی گۆڕانكاری چاكسازی، یان توندڕەوی مۆریتانی 

ئیسالمیدا  مومارەسەی  لەفیكر  و  فراوانەكان  نەژادیە  پێكهاتە  لەناو 

لەناو  ناگونجێت  خۆیان  قەبارەی  لەگەڵ  داگیركردوە  پێگەیەكیان 

ئیسالمیدا)4(.  پڕاکتیکی  و  فكر   لە  فراوانرت  بیروباوەڕی  پێكهاتەی 

تۆڕە  ئەو  لەناو  بەرچاویان هەیە  پێگەیەكی  مۆریتانییەكان  هەروەها 

بزوتنەوە  لەگەڵ  تێدەپەڕێنن،  نیشتیامنییەکان  سنورە  توندڕەوانەی 

رەگەز  و  لە  ترسناكە  پێكهاتە  ئەو  ئیقلیمییەکاندا)5(.  هەڵگەڕاوە 

زەنگێكی  مۆریتانیا،  لە  ئاینی  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی،  ستەمكاریی 
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واڵت  و  ناسنامەی  لەسەر  فراوان  شەڕێكی  بەرپابوونی  لە  ترسناكە 

ئاڕاستە ئاینیەكە ی و داهاتوی یەكسانی و دیموكراسی تێیدا. لەراستیدا 

رەنگە ئەو روبەڕوبوونەوە ئایدیۆلۆژی  و سیاسیە، لەم نزیكانەدا ببنە 

ستەمكاری  و  كینە   رق  و  هەستی  بارودۆخەدا  ئەو  لەسایەی  کردار 

بەشێوەیەكی رون  و كاریگەر لەنێو سەركردە فكرییەكاندا باڵوبۆتەوە. 

ملمالنێیە  و  لەو  ناوخۆییەكان  سەرچاوە  تێگەیشتنی  لەدوایشدا 

هەنگاوی  ئیقلیمیەكان،  و  سنوربڕ  دینامیكە  لەگەڵ  كارلێكکردنی 

سەقامگیری  لە  هەڕەشە  هێزانەی  ئەو  روبەڕوبوونەوەی  لە  یەكەمە 

سیاسی  و كۆمەاڵیەتی مۆریتانیا دەكەن.

پەیوەندیی نێوان كۆمەڵگە  و دەوڵەت

ژمارەیەكی  خاوەن  و  هەژارە   دەوڵەتێكی  كە  مۆریتانیا،  واڵتی 

زۆری دانیشتوانە، هاوسنورە لەگەڵ مەغریبی عەرەبی  و ئەفریقیای 

لەسەر  قوڵی  كاریگەریەكی  ئایین  گەورە،  بیابانی  لەباشوری  رەش 

پێكهاتەی  ئیسالم  دروستكردوە)6(.  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  و  سیاسەت  

سەرەكی  بەشێكی  بە  ئیسالمیەكان  واڵتەیە.  ئەو  كۆمەاڵیەتیی 

لە واڵتدا، كەچی  لە چیرۆكی سەقامگیریی شكستخواردو  دادەنرێن 

لەگەڵ ئەوەشدا كێشەكانی پشت ئەو شكستە لە سەروی سیاسەتە 

رەگەزی  و  نەژادی  و  هەرەمی  زنجیرەیەكی  چونكە  ئاینییەكەوەن، 

جیاوازی كۆمەاڵیەتیش هەن. هەر لەوكاتەی مۆریتانیا لە ساڵی 1960 

سەربەخۆیی خۆی لە فەرەنسا وەرگرتوە، ئەمانە بوونەتە مایەی ئازار 

 و مەینەتی.

واڵت  و  سەرەكی  گروپی  سـێ   بۆ  هاوبەشە  پردێكی  ئیسالم، 

سپیەكان  یان  مەغریبیەكان،  )عەرەبە  فەراهەمكردون.  بۆ  رێگەی 

%30 دانیشتوانی واڵتن(، )حەراتەكان %40( كە بەنەوەی كۆیلەكان 
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لــە30%  ئەفریقیەكانیش  )مۆریتانیە  پێدەدەرێت،  ئاماژەیان 

دانیشتوانن(. حەراتەكان لە زمان  و كلتوردا هاوبەشن لەگەڵ سپیەكان. 

ئینتیام  ئاینیە هاوبەشانە  و  بێمتامنەییەك لەژێر ئەو خاڵە  بێزاری  و 

بە  هەست  مۆریتانیا  رەشپێستەكەی  دانیشتوانە  هەیە.  كلتوریانەدا 

كلتوری  و  ئابوری  و  سیاسی   بەرامبەر هەژمونی  لە  دەكەن  توڕەیی 

لەالیەن مەغریبییە سپیپێستەكان  و هەمیشە زیانیان پێدەگات.

ناسنامە  و  سیاسەتی  سەربەخۆییەوە،  وەرگرتنی  كاتی  لە  هەر 

تا رادەیەكی زۆر رۆڵێكی گرنگیان هەبووە لە  جیاكاریە نەژادیەكان 

لەناو واڵتدا،  نێوان دەوڵەت  و كۆمەڵگە  ناكۆكیەكانی  قوڵكردنەوەی 

سپیپێست  رەشپێست  و  دانیشتوانی  لەالی  نــەژادی  دڵەڕاوكـێی 

كارەكتەرێكی سەرەكی  و هەمیشەیە لە ناوچە دیاریكراوەكانی دۆڵی 

روباری سەنگال. چونكە لەو ناوچەیە هەریەك لە هاواڵتی سپیپێست  

و جوتیارە رەشپێستەكان سەرباری ملمالنێكان، لەگەڵ یەكرت دەژیان. 

و  كرد   زیادبون  لە  ڕوی  پشێویەكان  رابردو  سەدەی  هەشتاكانی  لە 

سیاسەتی  ئیدانەكردنی  لەسەر  سوربوون  رەشپێستەكان  بیرمەندە 

تر)7(.  بە زەوی  و چەند رێكارێكی  تایبەت  رەگەزپەرستی دەوڵەت 

شكستی كودەتاكەی ساڵی 1987یش، كە لەالیەن كۆمەڵێك ئەفسەری 

ئەفریقی رەشپێست لەدژی سەرۆكی سپیپێست ئەنجامدرا، هێندەی 

بەتەوژمرت  رەشپێستەكانی  چەوساندنەوەی  شەپۆلی  توڕەیی  و  تر 

و  كەس   ســەدان  كوژرانی  بە   1989 ساڵی  نیسانی  لە  دواتــر  كرد. 

چەند شەپۆلێكی وێرانكەر لە كردەوەی تۆڵەسەندنەوە لەسەر مافی 

نێوانیان  كێشەی  بە  كۆتایی  سەنگال،  روباری  دۆڵی  لە  لەوەڕاندن 

 )100( نزیكەی  دیاریدەكات.  نێوانیان  سنوری  نەخشەی  كە  هات، 

لە مۆریتانیا  )85( هەزار سەنگالیش  و  لە سەنگال  هەزار مۆریتانی 
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لە  ئەفەریقی  مۆریتانی  هەزار   )40( دەركردنی  هەروەها  دەركران. 

واڵت بە بیانوی ئەوەی سەنگالین)8(. سپیپێستەكان بە زمانی عەرەبی 

دەدوان، لەگەڵ هەندێك لە حەراتەكان دەستیان بەسەر زەو یوزاری 

توندڕەوی  دامركاندنەوەی  بیانوی  بە  رژێمیش  گرت.  دەركراوەكاندا 

نەژادی  و رەگەزپەرستی پۆزشی بۆ ئەم كارانە دەهێنایەوە.

لەهەمانكاتدا لە هەشتاكانی سەدەی رابردو، كاتێك بزوتنەوەكانی 

سەحوەی سەر سنور وەكو كۆمەڵەی )التبلیغ(  و بزوتنەوەی سیاسی 

گۆڕەپانەكە  لە  ئیسالمیەكان  ئیدی  شانۆكە،  سەر  هاتنە  ئیسالمی 

بەدیاركەوتن. ئیسالمی سۆفیگەریی، كە ریشەیەكی قوڵیان لە واڵتدا 

داكوتاوە)9( بەدیاركەوت  و ئامانجیشیان دەستەبەركردنی دانپێدانانی 

یاسایی سیاسی  و بونیادنانی بزوتنەوەیەك بوو لە خوارەوە تا سەرەوە 

توندڕەوی  لە  خۆالدان  مۆریتانی  و  كۆمەڵگەی  بەئیسالمکردنی  بۆ 

هێز.  زەبــری  بە  ــەژادی  ن ناسنامەی  ئاین  و  سەپاندنی  سیاسی  و 

ئاوێتەبونیان لەگەڵ تۆڕە رۆشنبیر  و ئاینیەكانی سعودیەش، بووەهۆی 

بەدیارخستنی شێوەیەكی نوێ  لە چاالكی كۆمەاڵیەتی ئیسالمی)10(. 

تبلیغ  گروپی  وەك  پەڕینەوە،  سنورەكان  لە  گروپانە  لەو  هەندێك 

ناوخۆییەکان  ئاینیە  رێكخراوە  لەگەڵ  سعودیە،  سەلەفیەكانی   و 

یەكیانگرت.

ئەو ئاوێتەبوونەی نێوانیان، لێشاوی جیهانیی ئاین  و تایبەمتەندییە 

ناوخۆییەکان، بەشداربوو لە دووبارە پێكهێنانەوەی بەها و دابونەریت  

هێنایەكایەوە.  نوێی  مۆدێلێكی  مۆریتانیا  لە  ئاینی  پیادەكردنی  و 

پەیوەندیە فیكریەكانیش یارمەتیدەربوون لە پێكهێنانی رێچكەیەكی 

ئەو گروپانە  ئاینییەكان. باڵوبونەوەی  پیاوە  و  بانگخوازان   بۆ  گەورە 

دروستكرد،  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی   دینامیكی  لەسەر  كاریگەری 
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كەچی سەرباری ئەوەش، فەرماندەی بزوتنەوە ئیسالمیەكان توانیان 

سەربازی  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ  بەریەككەوتن  لە  البدەن  خۆیان 

سیاسی  پرسە  جیاوازی  لە  خۆالدان  بەرێگەی  ئەوەش  مۆریتانیا،  لە 

سەدەی  نەوەدەكانی  سەرەتای  تا  رژێم.  بە  دژ  كۆمەاڵیەتیەكانی   و 

سەرچاوەی  ئاین  تری  هاوشێوەكانی  و  سیاسی   ئیسالمی  رابردوش، 

پشێوییە سیاسی  و كۆمەاڵیەتیەكان نەبوون.

ئیسالم  دەیانویست  خۆیان  مۆریتانیا  سەركردەكانی  واقعدا،  لە 

قایمكردنی  و  مانەوە  شەرعیەتی  بەهێزكردنی  بۆ  بەكاربهێنن 

ساڵی  شكستە  لەو  دەیەش  دوو  نزیكەی  دوای  خۆیان.  دەسەاڵتی 

وێرانكەر )1968ــ 1986(  و ئەو شكستەی لە جەنگی بیابانی رۆژئاوا 

حكومەتە  وایكرد  هات،  واڵت  توشی  رابردو  سەدەی  حەفتاكانی  لە 

یەك لەدوای یەكەكان ئاینی ئیسالم  و شەریعەتەكانی بە دەوڵەتەوە 

گرێبدەن، بەتایبەتیش لەرێگەی گونجاندنی سیستمی یاسای لەگەڵ 

شەریعەتی ئیسالمی)11(.

سەركردایەتی  بە  سیاسی  گۆڕەپانی  لە  ئیسالم  رۆڵی  بەهێزكردنی 

كەنداوی  واڵتانی  داراییەكانی  یارمەتیە  پێشكەشكردنی  دەوڵەت  و 

عەرەبی، هەروەها سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران لە ساڵی 1979، 

ژینگەیەكی  دروستبوونی  بۆ  بوون  لەبار  فاكتەری  هەمویان  ئەمانە 

پێوەی هەیە،  پەیوەندییان  كەسانەی  ئەو  ئاینی  و  فیكری  بۆ  منونەیی 

نەوەدەكاندا  لە  بەاڵم  متامنە)12(.  و  دەسەاڵت   دەستەبەركردنی  بۆ 

دۆخەكە گۆڕا، چونكە هەردوو رژێمی تونس  و جەزائیر بەشێوەیەكی 

توند کەوتنە ئیسالمیەكان. ئەمەش بوەهۆی پەیدابوونی ترس  و نیگەرانی 

لە مۆریتانیا. چونكە ترسی ئەوە هەبوو دامەزراوە  و شوێنە ئیسالمییە 

حكومەت،  دژی  لە  بوروژێنن  واڵت  لە  ئیسالمیزم  گەشەسەندوەكان 
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پەیدابوون،  ئاینی  لە رێكخراوی هۆشیاری  نوێ   بۆیە چەندین شێوەی 

هەبوو.  جیهانەوە  بە  پەیوەندییان  ئینتەرنێتەوە  تۆڕەكانی  رێگەی  لە 

سەربازی  سیستمی  لەگەڵ  میانڕەو  ئیسالمی  بەدواوە  لەوە  بەمجۆرە 

مۆریتانی یەكیان نەدەگرتەوە، چونكە ئەوان سوربوون لەسەر مانەوەیان 

لە دەسەاڵت  و دەرەنجامیش ئیسالمی سیاسی بووە پێوەرێكی سەرەكی 

بۆ حكومەت، تا پۆزش بۆ چەوساندنەوە  و سەركوتكردن بهێنێتەوە، كە 

لە واڵتدا بەشێوەیەكی بەرچاو پەیڕەودەكرا. ئەمەش یارمەتیدەربوو بۆ 

پەرتەوازەبوونی كۆمەڵگەی مۆریتانی)13(.

ئیسالمیەكان  سەر  بۆ  فراوانی  هەڵمەتێكی  ئاسایش  دەزگــای 

یەكەم:  دەوەستانەوە،  حكومەت  ــەڕوی  روب چونكە  دەستپێكرد، 

بۆ  ئیسالمی  هەندێك  هەوڵی  بە  نــەدەدا  رێگەیان  دەسەاڵتداران 

زیاتر  ئاسایش  و  ئەمن   دەزگای  پاشان  سیاسی.  حزبێكی  پێكهێنانی 

كە  دەكرد،  دینیەكانی  شوێنە  و  ئیسالمیەكان   رێكخراوە  چاودێریی 

بیانییەکانی لـێ   تێیدا چاالكوانی ناوخۆیی لەگەڵ كادر  و ئیسالمییە 

كۆدەبوونەوە. لە ساڵی 1994 ئەو فشارەی حكومەت گەیشتە ترۆپك  

رێكخراوی  دامــەزراوە  و  چەندین  قەدەغەكردنی  بە  دەستیكرد  و 

دەركردنی  سەركردەكانیان  و  گــەورە  دەستگیركردنی  و  ئیسالمی  

مۆریتانیا  و  لە  ئیسالمیزم  بەالڕێدا بردنی  تۆمەتی  بە  بیانی  خەڵكی 

ئاڕاستەكردنی بەرەو توندڕەوی)14(.

ــەزراوە  دام و  رێكخراو   سەر  كردیە  حكومەت  هێرشەی  ئەو 

سستكردنی  ژێرخانیان  و  پەكخستنی  بوەهۆی  ئیسالمییەكان، 

زۆربەی  چونكە  نەبوون،  ئیفلیج  تەواوی  بە  بەاڵم  چاالكیەكانیان، 

نهێنی  بە  یاخود  دیکە  پەردەی  ناو  و  لەژێر  ئاینییەكان  رێكخراوە 

لەبەردەم  ئاستەنگی  گرنگ  روداوی  دوو  بەاڵم  بەردەوامبوون)15(. 
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پەیوەندی  دروستكردنی  ئەویش  دروســتــدەكــرد،  هەواڵنە  ئــەو 

دەستپێكی  سەرەتای  و    1999 لەساڵی  ئیرسائیل  لەگەڵ  دیبلۆماسی 

 2001 سێپتەمبەری  )11(ی  هێرشەكانی  دوای  تیرۆر  دژی  جەنگ 

لەوانەش:  ئیسالمییەكان،  زۆربەی  یەكگرتوەكان.  ویالیەتە  سەر  بۆ 

هەندێك لە الیەنگرانی حكومەت بەهۆی پەیوەندی لەگەڵ ئیرسائیل 

ئەو  بەتەواوی  فەتوایەكدا  لە  گرت.  حكومەت  لە  توندیان  رەخنەی 

وایكرد  دژوەستانە  ئەو  بەاڵم  رەتیانكردەوە،  ئیدانەكرد  و  كارەیان 

ولد  معاویە  سەركوتكردن.  بە  دەستبكاتەوە  تر  جارێكی  حكومەت 

)11( هێرشەكانی  واڵت،  ئەوسای  سەرۆكی  التایع  ئەحمەد  سیدی 

راوەدونانی  هەڵمەتی  بۆ  بەكارهێنا  بیانویەك  وەك  سێپتەمبەری  ی 

ئیسالمیەكان لە سەرتاسەری واڵتدا)16(.

لە بەرامبەر دەمارگیری  و توندڕەوی ئەو كەسانەی بە ئیسالمی 

مۆریتانیا  فریادڕەسی  وەكو  خۆی  التایع«  »ولد  ناودەبران،  خراپ 

ملكەچی  میانڕەوانەی  موسڵامنە  بەو  بــەراورد  بە  نیشاندەدا، 

بوون،  ئەوانە  خراپەكان  ئیسالمییە  فەرمانڕەواكانیانن،  سیاسەتەكانی 

كە بەرهەڵستی بەكارهێنان  و هەژمونداری دامەزراوەی بیرۆکراتییان 

سیستمی  درۆزنانەی  ڕوییەکی  هەموو  دۆخی  ئەمەش  دەكرد)17(. 

دەستوریە. كارەكەش تەنیا بە سەركوتكردنی ئیسالمییەكان نەوەستا، 

تۆمەتی  بە  حكومەت   2000 ساڵی  یەكەمی  ترشینی  لە  چونكە 

ئیرسائیلەوە،  بە  التایع  ولد  پەیوەندی  هەبوونی  لە  گومانكردنیان 

حزبی یەكێتیی دیموكراسی هەڵوەشاندەوە. لەساڵی 2002ش حزبی 

پاراستنی  بۆ  بانگەشەی  كە  قەدەغەكرا،  گۆڕانكاری  لەپێناو  كاركردن 

مافی رەشپێست  و نەوەی كۆیلەكان دەكرد.

هۆی  بوونە  چەوساندنەوانە،  سەركوتكردن  و  ئەو  چڕبوونەوەی 
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زیاتربوونی دڵەڕاوكـێ  لەالیەن چینێكی فراوان لە مۆریتانیا. هەستیان بە 

بێزاری  و خراپی بەڕێوەبردنی واڵت دەكرد لەالیەن ولد التایع. لەو ماوەیەدا 

دراوی مۆریتانی كەوتە قۆناغی داڕمان  و نیوەی بەهای خۆی لەدەستدا. 

لە ساڵی 2005 داهاتی تاكەكەس لە كۆی بەرهەمهێنانی ناوخۆیی )654( 

دۆالر بوو بەرامبەر بە)1283( دۆالر لە ساڵی 2012. چونكە پەیڕەوكردنی 

سیاسەتەكانی مەحسوبیەت  و هۆزگەرایی بوونە هۆی دەوڵەمەندبوونی 

نوخبەیەك، كە پەیوەندیان لەگەڵ هۆزی سەرۆك )اسام سید(  و هۆزی 

بوون.  عبدالعزیز(  )ولد  ئێستا  سەركردەی  بە  سەر  بوالسباع(ی  )اوالد 

لەوەی  جگە  بازاڕ.  لە  گرنگ  كارا  و  كارەكتەرێكی  ببوونە  هۆزانە  ئەو 

هاوپەیامنی سەرەكی بوون لە كەرتە دارایی و بیرۆکراتی  و سەربازییەكان، 

كوتلەیەكی هەژمونداریش بوون  و دەسەاڵتێكی زۆر  و قۆرخكاری بەسەر 

كەمینەدا هەبوو. گەندەڵی  و تااڵنی  و بەكاربردن لە سیفەتە دیارەكانی 

حكومەتی ولد التایع بوو. هاوكاتیش بوو لەگەڵ نەمانی ئاسایشی ئابوری 

  و باڵوبوونەوەی هەژاری  و بەرزبوونەوەی رێژەی بێكاری)18(.

لە كۆتایشدا تیكشكاندنی ئیسالمیەكان  و سەركوتكردنی ئۆپۆزسیۆن، 

نەیانتوانی تەمەنی سیاسی ولد التایع درێژبكەنەوە، بۆیە لەنێوان چەندین 

خولی سەركوتكردن  و هەوڵی كودەتا، ئیسالمی سیاسی گەشەیكرد و بووە 

شادەماری سەرەكی بەرهەڵستیکردن. زۆربەی ئیسالمیەكان بۆ گۆڕانكاری 

سیاسی  و كۆمەاڵیەتی، بەكارنەهێنانی توندوتیژیان بەباش دەزانی. بەاڵم 

كەمینەكی توندڕەو بەهۆی ئەو سەرکوتکارییانەی دەوڵەت پیادەیدەكردن 

بەرەو توندوتیژی دەچوون. ئەوەی مایەی سەرنجە تەنیا دوای زۆربونی 

كردەوەكانی ئەشكەنجەدان  و زیندانیكردن  و دادگایكردنی ئیسالمیەكان، 

سەركوتكردن  چونكە  بەدیاركەوت)19(،  توندڕەوی  دینامیكی  ئینجا 

شەرعیەتیدا بە ئیسالمیە توندڕەوەكان تا كاری توندوتیژی وەك فاكتەرێك 

لەپێناو بەردەوامبون لەپڕۆسەی سیاسی ئیسالمی بەكاربهێنن.



17

بەرەو میانڕەوی

كۆتاییهێنا  رویــدا،   2005 ساڵی  سەربازیەكەی  كودەتا  ئەو 

سیستمێكی  مایەپوچ  و  ئابورییەكی  كە  التایع،  ولد  سەردەمی  بە 

پەكخراوی داهێنابوو. فەرماندە سەربازییەكانی كودەتاكە، سەرجەم 

سەلەفیە  و  ئیسالمی   لەوانەش  ئازادكرد.  سیاسیەكانیان  زیندانیە 

نوێی  قۆناغێكی  رێچكەی  سەر  خستە  مۆریتانیایان  رادیكاڵەكان. 

دیموكراسی مەدەنی. هەرچەندە زۆری  گۆڕانكاری  و سەردەمێكی 

بەرەو  واڵت  پێدەچوو  كورت  ساتێكی  چەند  بۆ  بەاڵم  نەخایاند، 

یەكێتی  و سەقامگیری هەنگا و بنێ. هەر زوو ئیسالمییە میانڕەوەكان 

سودیان لەو كرانەوە سیاسیە وەرگرت بۆ رێكخستنەوەی ریزەكانیان، 

بێالیەن،  سەربەخۆ  و  كاندیدی  وەكــو  چاكسازی،  نــاوی  لەژێر 

لە  ئاستەی  ئەو  تەرشیعیەكان.  شارەوانی  و  هەڵبژاردنی  ناو  هاتنە 

بوو،  سەرنجدان  مایەی  بەدەستیانهێنا،  ناوخۆییەكاندا  هەڵبژاردنە 

چونكە لە دەیان شارەوانی سەركەوتنیان بەدەستهێنا، لە ناویشیاندا 

پایتەخت)20(. ناوجەرگەی 

لەگەڵ  بوو  هاوكات  ئیسالمییەكان،  كتوپڕەی  سەركەوتنە  ئەو 

بۆیە  واڵت،  سەرۆكی  وەك  عبدالله  شێخ  ولد  سیدی  هەڵبژاردنی 

پێدانی  بە  رازیبوو  ئیسالمیەكان  ــاری  داواك بە  ســەرۆك  هــەرزوو 

شەرعیەت بە حزبە سیاسیەكان، كە بەگردبونەوەی نیشتامنی لەپێناو 

چاكسازی  و گەشەسەندن ناودەبرا، بەعەرەبی بە )تواصل( نارساوە، 

هەڵوێستێكی  مەنسور،  ولد  جەمیل  سەرۆكایەتی  بە  حزبە  ئەو 

هاریكاریانەی بەرامبەر حكومەت نواند)21(. تا دوای روداوی كودەتا 

سەربازیەكەی ئابی ساڵی 2008  و روخانی سەرۆك عبدالله هەر لە 

پەیوەندیەكی باشدا بوون.
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ئەو ماوە كورتەی تێیدا دیموكراسی هاتە كایەوە، مۆریتانیەكانی 

خستەناو چەندین باری ناهەموارتر  و زیاتریش الوازیكردن، چونكە 

یارمەتییە  بەرزبۆوە  و  خۆراكەكان  نرخی  بەرچاو  بەڕادەیەكی 

هۆی  ــووە  ب بەروبومەكان،  )تــۆو(ی  نەناردنی  لە  جیهانیەكان 

بەرزبونەوەی نرخی ئارد  و برنج. جگە لەوانەش لە ساڵی 2008 رالی 

پاریس داكار بۆ ئۆتۆمبێل الدرا، كە بیابانی مۆریتانیای دەبڕی، ئەمەش 

بوە مایەی زیان گەیاندن بە كەرتی گەشتوگوزار.

گۆڕانكاریی مێژوی لە دینامیكی

سیاسەتی ئیسالمیەكانی مۆریتانیادا

خۆیان  ئیسالمییەكان  كودەتا،  پاش  لە  كەم  ماوەیەكی  دوای 

دەكرد.  مۆریتانیا  نوێیەکانی  سەربازییە  فەرمانڕەوا  لە  پشتیوانیان 

دژی  نەبوو،  ئیسالمییەكان  بە  متامنەیان  سەركردەكان  هەرچەندە 

تێكەاڵوبونیان بوون بە سیاسیەت. جەمیل ولد مەنسور لە ساڵی 2009 

پشتیوانی لە محەمەد ولد عبدالعزیز كرد بۆ پۆستی سەرۆكایەتی )كە 

زیاتربكات  ئاسانكاری  كودەتاكەبوو(، هەوڵیشدا  ئەندازیاری  ژەنڕاڵ  و 

بۆ حكومەتە تازەكەی، ئەوەش لە رێگەی بەستنی هاوپەیامنی لەگەڵ 

ناوی  بە  دامەزرابوو  تازە  كە  عبدالعزیز،  حزبەكەی  و  تواصل   حزبی 

نێوان  پەیوەندی  عبدالعزیز  ولد  كاتێك  كۆماری(.  لەپێناو  )یەكگرتن 

مۆریتانیا  و ئیرسائیلی هەڵپەسارد، پەیوەندی نێوانیان پتەوتریش بوو.

جەمیل ولد مەنسور، بزوتنەوەكەی وەك حزبێكی سیاسی خاوەن 

لە  مامناوەندی  هەڵوێستێكی  كە  خستەڕو،  ئیسالمی  مەرجەعێكی 

بیروباوەڕ  ئەو  لەسەر  بەڵگەیەكیش  وەك  پەیڕەودەكرد.  سیاسەتدا 

گرتنەئەستۆی  لە  دەستپێشخەریكرد  ئاینییەکەی،  میانڕەویە  و 

و  ئاینی   توندڕەوی  بیری  ئاشكراكردنی  بۆ  سەركردایەتیكردن  رۆڵی 
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روبەڕوبوونەوەی ئەو كەسانەی بانگەشەی بۆ دەكەن. ئەو گۆڕانكارییە 

ئیسالمیە  وایكرد  مۆریتانیا،  لە  ئیسالمیەكان  سیاسەتی  دینامیكی  لە 

مۆریتانیاوە.  سیاسیی  گۆڕەپانی  ناوجەرگەی  بكەونە  میانڕەوەكان 

سەركەوتنیشیان لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی ساڵی 2013 وایكرد ببێتە 

دووەم هێزی سیاسی لە واڵت. هەرچەندە بەشی هەرە زۆری ئۆپۆزسیۆن 

بایكۆتی هەڵبژارنەكانی كرد. هەروەها حزبی )تواصل(یش لە ساڵی 2014 

لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی پاشەكشەیكرد  و رەخنەی توندیشی لەو 

كێبڕكێیەی سەرۆكایەتی گرت  و بە نادادپەروەر وەسفیكرد.

دەرکەوتنی پەڕگیریی توندوتیژ

بوو  هاوكات  ئیسالمیەكان  فكیریەی  و  سیاسی   میانڕەویە  ئەو 

چاالكییە   2011 تا   2005 سااڵنی  لە  توندڕەوی،  زیادبوونی  لەگەڵ 

كردبوو،  زیادبوون  لە  روی  كەم  زۆر  شێوەیەكی  بە  تیرۆریستیەكان 

چاالكی تیرۆریستی، چاالكی بزوتنەوەی جیهادی مۆریتانی نەبوو، بەڵكو 

دروستیانكردبوو.  ناوخۆیی  و  ئیقلیمی   توندڕەوانی  بوو  تێكەڵەیەك 

كەچی لەگەڵ ئەوەشدا بەشداربوونی مۆریتانیەكان لە هێرشە ناكام  و 

هەوڵی بێ  بەرنامەی گروپە توندڕەوەكان، دڵنیاییبەخش نابێت، چونكە 

كێشەكان  چارەسەرنەبوونی  و  كۆمەاڵیەتی   و  سیاسی   هۆكاری  كاتێك 

بەو شێوەیە چەق ببەستێت، ئەو كارانە دروستدەبن. دۆخی هەژاری،  

كاریگەری  بێگومان  مێژویی،  پێشێلكردنی  گەندەڵی  و  بێبەشبوون، 

لەسەر گرتنەبەری رێچكەی توندڕەوی دروستدەكات.

بە  بەرەنگاربونەوە  منونەی  تــونــدڕەوەكــان،  مۆریتانییە  الی 

توندوتیژی و لەرێگەی گروپێكی تیرۆریستی جەزائیری بەناوی )گروپی 

پێش   1998 ساڵی  لە  كە  دەبێت،  و شەڕكردن(  بانگەشە   بۆ  سەلەفی 

بۆ  بگۆڕن  خۆیان  ناوی  و  بەدیاربكەون   كەنار  ناوچەی  لە  ئەوەی 
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رێکخستنی ئەلقاعیدە لە مەغریبی ئیسالمی لەساڵی 2007. چەندین 

هەبوو،  بیاباندا  كەنار  و  ناوچەی  واڵتانی  لەناو  سەربەخۆیان  شانەی 

راكێشانی  بە  دەستیكرد  گروپە  ئەو  2005ەوە  ساڵی  سەرەتای  لە 

دەستەی بچوك بچوک بۆ ناو سەربازگەكانی خۆیان لە ناوچەی كەنار  و 

بیابان. ئەو یەكگرتنەش لە میانەی پەالمارێكی گروپی سەلەفیەكان لە 

حوزەیرانی ساڵی 2005 گەاڵڵەبوو بۆ سەر بنكەی )املغیتی سەربازی(، 

كە دەكەوێتە دوری نزیكەی 350 كیلۆمەتر لە سنوری جەزائیر  و بووە 

هۆی كوژرانی پانزە سەربازی سوپا  و برینداربونی حەڤدەی تر)22(.

تیرۆریستیەكانی  تۆڕە  بەاڵم  گورزوەشاندن،  توانای  سەرباری 

ئەندام  و  ژمارەی  لەڕوی  بەتایبەتی  توانابوون،  كەم  مۆریتانیا  ناو 

لە  رادیكاڵەكان  ئیسالمیە  یاخیبوونی  وایكرد  ئەمەش  داراییەوە. 

لەگەڵ  بێت.  سادە  تەواوی  بە  كاریگەریەكانی  و  تەكتیك   و  چەمك  

لە مۆریتانیا  نادادپەروەری كۆمەاڵیەتیەی  ئەوەشدا ئەو رقە قوڵە  و 

گەنجانی  لە  دەستەیەك  خوڵقاندنی  بۆ  یارمەتیدەربوون  هەبوون، 

ئەو  گشتی  بەشێوەیەكی  توندڕەوی.  مەترسی  بۆ  ئامادە  ناجێگیر  و 

هەیە،  ئیقلیمەكانەوە  تیرۆریستیە  تۆڕە  بە  پەیوندیان  مۆریتانیانەی 

بە رادەی پاڵنەر  و ئاڕاستەكانیان هەمەجۆرن. سەرباری ئەوەش دیارە 

دوو خاڵی هاوبەش كۆیاندەكاتەوە، ئەوانیش، تەمەنی توندڕەوەكان 

 و ئاڕاستەكردنیان بەرەو توندوتیژی.

پلەیەكی  لەناو  خاڵەكانی دەستپێكردن  و پڕۆسەكانی توندڕەوی 

دیاركراودا تێكهەڵكێش دەبن)23( ئەو مۆریتانیانەی دەستگیردەكرێن، 

یان تاوانبارن، یان بەهۆی ئەنجامدانی كاری تیرۆریستی دەكوژرێن، 

سەرجەمیان سەرەتای چونیان بەرەو توندڕەوی بریتییە لەو دۆخەی 

تێیدا دەژین. وەك بێكاری  و بەسەربردنی ماوەیەكی زۆر لە ئیشێكی 
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خراپ. هەموو كاتێكیش دوای باڵوبوونەوەی بانگەشەی جیهاد، ئینجا 

بە  باوەڕیان  كاتێكیش  هەر  بەدیاردەكەوێت)24(.  ئاینی  توندڕەوی 

مەشقپێكردنی  سەربازگەكانی  رێگای  ئەوا  كرد،  توند  ئاینی  وتاری 

ئەلقاعیدە لە مەغریبی ئیسالمی دەگرنەبەر.

توشبونیان  ترسی  كە  دیاریدەكەن،  كەسانە  ئەو  ئاماژەكان 

كۆمەاڵیەتیەوە  لــەڕوی  لەوانەی  بریتین  هەیە:  گروپانەوە  بەو 

دورەدەستەكان  ناوچە  لە  زیاتر  بێبەشن  و  و  نامۆ   كۆمەڵگە  لەناو 

دەژین)25(. زۆر كەس بەهۆی كۆچكردن  و ئاوارەبوون لە ئەنجامی 

قەیرانە یەك لەدوای یەكەكان، كە لە 30 ساڵی رابردودا كۆمەڵگەی 

مۆریتانی ناچاركردوە دووبارە خۆی دروستبكاتەوە، هەروەها شەپۆلە 

لەو  دەوڵــەت  فەرامۆشی  و  وشكەساڵی   یەكەكانی  لــەدوای  یەك 

بارەیەوە، ئەمانە هەموو بەشدارن لە فراوانبوونی بیناكردنێكی ناڕێك 

 و نالەبار. ئەو گۆڕانكاریانەش بوونە هۆی تێكەاڵوبوونی كلتورەكان  و 

پشێوییەكی فراوانی كۆمەاڵیەتی. هاوكات لەگەڵ ئەو هەموو كێشانە، 

لەگەڵ  كۆمەاڵیەتیشی  چاودێری  شێوازەكانی  دامەزراوە  و  داڕمانی 

دەبەستێتەوە.  بەیەكەوە  ناوخۆییەكان  كۆمەڵگە  خێزان  و  كە  بووە، 

هەروەها پاشەكشەكردنی تۆڕەكانی پشتیوانی كۆمەاڵیەتی زیاتر بارە 

كۆمەاڵیەتی  و سۆزداریەكانی قورسرتكرد  و رێژەی لەیەكجیابونەوەی 

خێزانەكان یەكجار زۆربوون. دەرەنجامیش دەبێتە هۆی كەموكورتی 

كۆمەاڵیەتی  و  پەیوەندی  ساردبونەوەی  خێزانی  و  چاودێری  لە 

پڕبوونی خانەی نەجەوانان  و بەجێهێشتنی خوێندن  و قوتابخانە)26(.

بەهەمانشێوە  پـــەروەردەش  سیستمی  كەمتەرخەمییەكانی 

بەشدارە لە پەرتەوازەبوونی كۆمەڵگە، چونكە ژمارەیەكی دیاریكراو 

ئەوانی  هەیە،  خوێندنیان  توانای  مۆریتانیا  هەژارەكانی  مناڵە  لە 
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لە  قوتابخانەكانیش  خۆی  دەكەن.  ئاینییەكان  قوتابخانە  لە  روو  تر 

ژمارەدا كەمن، كە تێیدا وتاری ئاینی توندڕەوانەی تێدا دەگوترێتەوە، 

لە  پەیڕەودەکەن.  توندوتیژی  كەسانەی  ئەو  بۆ  ــواردەدات  ب یان 

رێنامیی  شوێنێكی  وەك  خۆیان  ــان  زۆری هەرە  ــەی  زۆرب كاتێكدا 

نەژادی نیشاندەدەن بۆ ئەو گەنجانەی توشی هەژانی كەسایەتی  و 

پشێوی ناسنامە بوونەتەوە. هەندێكجار ئەو قوتابخانانە ژینگەیەكی 

هاوبەش  بوارێكی  كردنەوەی  بەهۆی  ئاینی،  دەمارگیری  بۆ  لەبارن 

الیەنگری  ئاشكرا  بە  هەندێكیشیان  تاكەكان.  نێوان  كارلێكردنی  بۆ 

دەرچوانی  لەگەڵیان.  هاوسۆزن  و  دەكەن   توندڕەوانە  گروپە  ئەو 

بانگەشەی  وەرگرتنی  بۆ  ئامادەن  زیاتر  پەروەردەیە  سیستمە  ئەو 

ئەو  دەرەنجامی  ستەمكارەكان.  سیاسیە  سیستمە  دژی  شــۆڕش 

بێكاری  و  رادەی  بەرزبونەوەی  هۆی  دەبێتە  فاكتەرانەش  هەموو 

تەمەڵبوونی گەنجەكان، دواتر دەبنە ئامانجێكی ئاسان بۆ ئەو چەتە 

تاوانبارانە  و بانگەشەكەرانی توندڕەوی. هەندێكیشیان راپێچی كاری 

نایاسایی دەكرێن، یان مێشك  و هزریان پڕدەكەن  و خاڵی دەبنەوە 

لە هەموو هەستێكی مرۆڤایەتی  و چەسپاندنی خودی خۆیان لەسەر 

ئاستی كۆمەاڵیەتی)27(. بەمەش ئەو گروپە توندڕەوانە بەشێوەیەك 

زۆر  ئەوانەی  بۆ  لێدێت  خەیاڵییان  خێزانێكی  وەكو  شێوەكان  لە 

لە  ئامانجێك  هەبوونی  و  ئینتیامبوون   بە  هەستكردنن  تامەزرۆی 

ژیانیان. ئەندامبوون لەناو ئەو گروپانە، رەنگە رێزگرتنی خۆیان لەال 

بەهێزبكات  و زیاتر متامنەیان پێببەخشێت. ئەمەش وادەكات گەنجە 

بێئومێدەكان هەستی كۆنتڕۆڵكردنی ژیانی خۆیان لەال دروستببێت  و 

ئومێدێك بۆ دەستەبەركردنی ژیانێكی ئاسودەتر مسۆگەربكەن)28(.

گرتنەبەری رێچكەی توندڕەوی بۆ یەكێكی وەكو سیدی ولد سیدنا، 
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لە  بە رێکخستنی قاعیدەیە  كە گەنجێكی مۆریتانی توندڕەوی سەر 

واڵتی مەغریبی ئیسالمی. منونەیەكە لەسەر ئەو مەسەلەیە. چونكە 

هۆشبەرەكانی  مادە  توندڕەوییەوە،  بازنەی  ناو  بچێتە  ئەوەی  پێش 

بەكارهێناوە  و بەردەوام مەی خواردۆتەوە  و دزی بچوكیشی كردوە، 

تێكەڵبوونی  كەچی  ئەنجامداوە.  سێكیشی  دەستدرێژی  هەروەها 

تەمەنی هەرزەكاریدا  لەدوا ساڵەكانی  توندڕەو،  ئیسالمی  فیكری  بە 

بووە، كاتێك هەر بەرێكەوت رێگەی كەوتۆتە ناو جیهانی یەكێك لە 

دیارترین زانا ئاینییە جیهادییە توندڕەوەکان. دواتر لە رێگەی یەكێك 

ئیسالمی  قوتابخانەیەكی  سەردانی  جار  چەندین  ناسیاوەكانی  لە 

كردوە لە دەرەوەی پایتەخت  و لەوێ  ئاشنابووە بە فیكر  و دیدگای 

مصعب  )ئەبو  ئەویش  عێراق  لە  قاعیدە  رێکخستنی  ئەمیرێكی 

الرزقاوی(یە)29(.

لە هەمانكاتدا، گروپێكی سەلەفی بۆ بانگەشە  و شەڕكردن، بوونە 

بەشێك لە رێکخراوی قاعیدە، كە لە روبەرێكی فراوانی جوگرافی لە 

واڵتانی مەغریبی ئیسالمی بوونیان هەیە، ئەمەش وایكرد خەڵكێكی 

بە  توندوتیژی  ئەوانە  جیهادكردن.  بۆ  گروپانە  ئەو  ناو  بچنە  زیاتر 

موسڵامنان  خاكی  ئازادكردنی  بۆ  دادەنێن  فاكتەر  رێگە  و  باشرتین 

رێکخستنی  فیكری عەملانی.  و  كۆیالیەتی   نەزانین  و  كۆتوبەندی  لە 

قاعیدە لە مەغریبی ئیسالمی سودی لە توڕەیی  و جۆش  و خرۆشی 

گەنجانی مۆریتانی وەرگرتوە بۆ بەسەربازیكردنیان  و مەشقپێكردنیان 

تا  خۆیان  واڵتی  ناو  بۆ  گەڕاندنەوەیان  دواتــر  مالی.  باكوری  لە 

رۆژئــاوا  و  باڵیۆزخانەكانی  سەربازی  و  ئامانجە  سەر  هێرشبكەنە 

گەشتیارانی بیانی  و كارمەندانی كارە مرۆییەكان.

منونەكەی ولد سیدنا تیشكدەخاتە سەر چۆنیەتی فیكری جیهادی 
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جیهانی  و چۆن ریشەی لەناو دابونەریتی سیاسەتی مۆریتانی داكوتاوە. 

تیرۆریستیەكانی  توندڕەوی سیاسی  و كردەوە  بۆ  پۆزشی  ولد سیدنا 

بەوە دەهێنایەوە، كە كارێكی شەرعی ئیالهیە  و بەهۆی بارودۆخی 

سەركەوتن  بۆ  جیهادیەكانیشی  هەوڵە  ڕودەدات.  واڵتەوە  ناوخۆی 

یەكساندەكرد  توندوتیژی،  بەكارهێنانی  لە رێگەی  بەسەر حكومەت 

بەسەر  زاڵبێت  تا  دەدات  ئەنجامیان  بەزۆر  سوپا  كردەوانەی  بەو 

فەرماندەی  مۆریتانیا هەمیشە  لە  مۆریتانی.  كۆمەڵگەی  و  دەوڵەت  

بۆیە  زۆر،  ناوبانگێكی  خاوەنی  دەبنە  خوێنڕێژییەوە  لە  كودەتاكان 

هەندێك لە جیهادییەكانی وەك ولد سیدنا خۆیان لەوان بە راست  و 

ڕەوانرت دادەنێن)30(.

بنچینەی لۆژیکی بۆ پەروەردەكردنی روح  و ویژدان سیفەتێكی 

بۆ  كەمەندكێشكراون  گەنجانەی  لەو  ژمارەیەك  لەنێوان  هاوبەشە 

ناو جیهانی توندوتیژی. بۆیە تێگەیشنت لەو كارلێكەرە مەترسیدارەی 

لەنێوان ستەمكاریی سیاسی  و كەموكوڕی كۆمەاڵیەتیدا هەیە، كارێكی 

پێویستە بۆ چارەسەركردنی ئەو هۆكارانەی دەكەونە پشت توندڕەوی 

دەسەاڵتدارێكی  وەكو  بونیادییەکانی  فاكتەرە  چونكە  مۆریتانیا.  لە 

كردەوەكانی  ئــابــوری  و  كۆمەاڵیەتی  و  جیاكاری  گــەنــدەڵ  و 

دەخوڵقێنـێ  ستەمكاری  پەیڕەویدەكات،  چەوساندنەوەی حكومەت 

  و بەشدارە لە پەیدابوونی توندڕەوی. لە هەمانكاتدا فاكتەرێكی تری 

گرنگ هەیە، كە رێكخراوە توندڕەوەكان بە وتاری ئاینی گوزارشت لە 

ئاڕاستەیان دەكەن. بۆیە  ستەمكاریەكان دەكەن  و بەرەو توندڕەوی 

ئەو دەسەاڵتەی ئەو تۆڕانە مومارەسەیدەكەن بەشدارە لە پێكهێنانی 

گەنجانی توندڕەو.
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گەڕاندنەوەی سەقامگیرییەكی لەرزۆک

ناجێگیری  و  تیرۆریستان   كوانوی  بە  مۆریتانیا  هەمیشە 

سەقامگیری دانراوە)31(، چونكە سنورەكانی بەردەوام لە پشێویدان  

كۆمەاڵیەتی  بونیادی  هەمانكاتدا  لە  الوازە.  لەوێ   حكومەتیش  و 

بەرەو داڕمان دەچێت بەهۆی زنجیرەیەكی هەرەمی كۆمەاڵیەتی 

چەقبەستوو لە ستەمكاری ئابوری  و گەندەڵی سیاسی. بەاڵم دوای 

حكومەتی  2009ەوە  ساڵی  لە  عبدالعزیز  ولد  محەمەد  هاتنی 

كەمرتبكاتەوە،  واڵت  لەسەر  تیرۆر  هەڕەشەی  توانی  مۆریتانیا 

فرە  رێچكەیەكی  دەوڵەت  عبدالعزیز  ولد  سەردەمی  لە  چونكە 

كۆنتڕۆڵكردنی  بۆ  دانا  میكانیزمێكی  چەند  و  گرتەبەر   الیەنی 

ئیسالمییەكان  هاندانی  لە  بریتیبوو  كە  توندڕەوی.  باڵوبونەوەی 

بۆ تێكەڵبوونیان بە مشتومڕی زانایانی ئاینی لەسەر توندوتیژی  و 

یاخیبوون لە شەریعەتی ئیسالمی)32(. هەروەها لەسەر چۆنیەتی 

چاالكە  بەرگریكارانە  و  سیاسەتە  ئەو  تیرۆر.  بەرەنگاربوونەوەی 

بەرۆكی  كە  قەیران  زنجیرەیەك  لە  ببێت  رزگار  مۆریتانیا  وایكرد 

سەرنجدانە،  مایەی  ئەمەش  گرتووە.  بیابانی  كەنار  و  ناوچەی 

الواز  خاڵێكی  بە  مۆریتانیا  ساڵێك  چەند  پێش  چونكە  بەتایبەتی 

لە  تیرۆر  بەرەنگاربونەوەی  بۆ  ئەمنی  سیستمی  لەڕوی  دادەنرا 

لە  تیرۆریستەكانە  گروپە  هەمیشەیی  ئامانجێكی  واڵت  ناوچەكە. 

كرایە  دەستدرێژییەی  بەو  سەرەتاش  قایمكردوە.  خۆیان  بیابان  و 

سەر بنكەی سوپا لە ساڵی 2005 دەستیپێكرد  و بووە هۆی كوژرانی 

پانزە سەرباز، دواتر پەالماردانی نەواكشۆت لەنێوان سااڵنی 2007  و 

2011. بۆیە مۆریتانیا كەوتبووە ناو سەقامگیریەكی ناجێگیر  و الواز 

لەسەر دەستی رێکخستنی قاعیدە.
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ئیسالمییە میانڕەوەكان بە دید و بۆچونەكانی خۆیانەوە، خواستی 

توندڕەوەكان.  گروپە  و  دەوڵــەت   لەنێوان  هەبوو  نێوەندگیرییان 

مشتومڕە  كرد.  ئیسالمیان  چاكسازی  پڕۆسەیەكی  سەركردایەتی 

بكرێتەوە،  لەوە  دووبارە جەخت  وایكرد  ئیسالمیانە  ئەو  ئاینیەكانی 

كە میانڕەوی ئاینی سودی سیاسی بۆ حكومەت دەبێت.

میانڕەو   ئیسالمیە  نێوان  ملمالنێی   ،2009 ساڵی  نەواكشۆت  لە 

چونكە  دەستیپێكرد،  زیندانەوە  هۆڵەكانی  لەناو  توندڕەوەكان  و 

پێوەركانی  و  ئاینیەكان   بنەما  لە  بەرگرییان  بەندكراو  ژماریەك 

گرتنەبەری كاری توندوتیژی دەكرد وەك ئامانجێك لەپێناو گۆڕانكاری 

سیاسی  و كۆنتڕۆڵكردنی كۆمەاڵیەتی. رەخنەی توندیشیان لە زانایانی 

ئاینی گرت لەسەر ئەو كۆت و پێوەندانەی لەسەر توندوتیژی دانراوە 

ئەو  لەسەر  سوربوون  جیهادیەكان  ئاینییەوە.  دامەزراوەی  لەالیەن 

رەخنە توندەی لە ئیسالمیە سیاسیەكانیان گرتوە بەهۆی پەیڕەوكردنی 

فرەیی سیاسی.

لە رۆژنامەكاندا رۆشنبیرانی الیەنگری توندوتیژی ئیسالمی، دژی 

ئیسالم  پەیامی  كە  ئیسالمیدا،  فكری  لەناو  بوون  چاكسازی  رەوتی 

بۆ  پێناسە  دووبارە  دادەڕێژنەوە  و  خۆیان  بەرژەوەندی  لە  دووبارە 

محەمەد  ولد  ئەمین  محەمەد  منونە  بۆ  دەكەن.  بەهاكانی  پێوەر  و 

گەورەی  مزگەوتی  ئیاممی  ناودەبرێت،  »مەجلیسی«  بە  كە  سامل 

نەواكشۆتی هەڵبژارد بۆ دانانی بنچینەی ئیسالمی سیاسی دیموكراتی. 

راوێژ )شوری( و حوكمی  بنەمای قورئانی  لەنێوان  بەاڵم سازشکردن 

رون  و  دەستێوەردانێكی  تەواو  و  چەواشەكاریەكی  بە  دیموكراسی 

ئاشكرا دادەنرا لەو بنەمایانەی مرۆڤ دایناون لە مەزنی خودادا)33(. 

هەروەها )لخدیم ولد سەمان(یش، كە سەركردەیەكی دیاری رەوتی 
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لە  هەیە  قاعیدەوە  رێکخراوی  بە  پەیوەندی  مۆریتانییە  و  جیهادی 

لەالیەن  ئاینی  پڕۆسەی چاكسازی  پێشكەشكردنی  ئەفریقیا.  باكوری 

تۆمارەكانیدا  لە  رەتكردەوە  و  دیموكراسیەكانەوە  مەدەنیە  ئیسالمیە 

محەمەد  وەك  میانڕەوی  سیاسی  ئیسالمی  ناو  دیاری  كەسایەتی 

دروست  و  راست   لەرێگەی  بەالدان  ئامانج   و  كردە  ئەلددوی  ولد 

تۆمەتباری كرد، چونكە بە سادەیی باوەڕی بە كێبڕكـێیەكی ئاشتیانەی 

سیاسی هێناوە. كەسانی وەكو ولد سەمان  و هاوشێوەكانی دیکەی، 

بیرۆكەی خۆیان لە نوسینە فیكریەكانی سەر بە سەلەفیەت بە رێگەی 

لەالیەن جیهادیەكانی  كە  توندڕەوانە هەڵهێنجاوە،  نیشتامنپەروەری 

عیراق  و سعودیە  و سوریا  و یەمەن بەكاردەهێرنێت.

كەچی لەگەڵ ئەوەشدا ئەو بەرهەڵستیە فیكریە سیاسیە ئیسالمیە  

و هاونیشتامنیە دیموكراسیە خاڵی كۆكراوەی نێوان )67( سەلەفییە 

یان  پەیوەندی  نەبوو، ئەمەش بەهۆی  بەندیخانە  ناو  توندڕەوەكەی 

تیرۆریستەكان)34(.  رێكخراوە  و  توندڕەو ەکان  لەگەڵ  هاوسۆزیان 

وەك چۆن ولد ئەلدو دەڵێت: گرنگە جیاوازی بكرێت لەنێوان باڵی 

توندڕەوی ئیسالمی سیاسی  و ئەوانەی ئامادەی گفتوگۆن  و دەیانەوێت 

كاری  بە فكرە چەقبەستوەكەیان دەربارەی  دووبارە چاوبخشێننەوە 

چەكداری. هەروەها لەنێوان ئەوانەی خواستی چاندنی تۆوی فیتنە  

و پشێوییان هەیە. بەپێی وتەكانی ئەلدو، دەكرێت دەستەی یەكەم 

رزگاربكرێن  و لە بیروڕاكان بەشداریان پێبكرێت، بۆیە ئەو مشتومڕە 

بیرۆكە  و  گریامنە  لەسەر  هەڵامڵین  پەردە  بۆ  پێویسنت  سۆزداریانە 

ئاینیە هەڵەكان، كە تیرۆر  و كوشنت  و تەكفیركردن بە راست دەزانن. 

سەبارەت بەو جیهادیانەی ئامادەی وەرگرتنی هیچ شتێك نین، ئەوا 

پێویستە دادگا رێچكەی خۆی بگرێتەبەر لەگەڵیان)35(.
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چاككردنی  بۆ  پەسەندبوو  ال  داڕشتنەی  جۆرە  ئەو  حكومەت 

ئەو  هەمانكاتدا،  لە  گرتوخانەكاندا.  لەناو  تیرۆریستەكان  رەفتاری 

نیشانیدا  دەریانبڕی،  بەندكراوەكان  لە  هەندێك  نەرمونیانیەی 

ئەو  تایبەمتەندییەكانی  بكەن  و  حكومەت  لەگەڵ  گفتوگۆ  ئامادەن 

رێچكە ئیسالمیەی میانڕەوەكان خستویانەتەڕو باوەڕی پێبهێنن. ئەو 

یارمەتیدەرێكی زۆر  دەستپێشخەرییەی حكومەت كردی، هاندەر  و 

پشتیوانی  لەدەستداوە  و  ئەخالقییان  بەهای  كەسانەی  ئەو  بۆ  بوو 

سوربوون  هێشتا  زۆرێكیشیان  هەرچەندە  دەكەن.  توندڕەوی  لە 

لەسەر دید و بۆچونە نالیرباڵیەكەیان، بەاڵم لیرباڵیزم ئامانجی ئەو كارە 

نەبوو، چونكە ئامانجی هەر بەرنامەیەكی خۆدروستكردنەوە، بریتییە 

نەك  توندوتیژی،  بەرامبەر  هەڵوێست  لە  گەورە  گۆڕانكاریەكی  لە 

پلورالیزمی دیموكراسی.

دەگەیشتنە  گفتوگۆكان  هەندێكجار  ئەوەش  سەرباری  كەچی 

بنبەست  و هیچ ئەنجامێكی ئەرێنی نەدەبوو، چونكە زیاتر لە بیست 

دەكرد،  فیكریەكانیان  پێوەرە  چوارچێوە  و  لەسەر  پێداگریان  زیندانی 

لەپێناو  توندوتیژی  هاندانی  و  بەكارهێنان   لە  دەكات  چاوپۆشی  كە 

دەمێنێتەوە  پرسیار  چەند  لێرەدا  كۆمەاڵیەتی.  سیاسی  و  گۆڕانكاری 

لەسەر  تــاوان(.  بۆ  )گەڕانەوە  هەرەس  راستەقینەی  رێژەی  لەسەر 

كەسایەتی  دوو  ئەوانیش  هەیە،  نوێامن  منونەی  دوو  هەرەسیش 

كە  سبتی،  ولد  مەحمود  محەمەد  مەجلیسی  و  سەرەكین؛  سەلەفی 

ئەمەی دواییان بە داود نارساوە. سەرۆك ولد عبدالعزیز لە ساڵی 2010 

چوارساڵ  دوای  2015ش  ساڵی  لە  و  دەكرد   مەجلیسی  بۆ  لێبوردنی 

هەردووكیان  دووبارە   2015 ساڵی  لە  دواتر  ئازادكرا.  داود  زیندانی 

دەستگیركرانەوە بە گومانی تێوەگالن لەگەڵ تۆڕێكی جیهادی سەلەفی.



29

هەڵمەتێكی  پتەو  و  پێشوەختە   سرتاتیژیەتێكی  بە  حكومەت 

نەرمونیانی گرتەبەر بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. سەرۆك ولد عبدالعزیز 

چەند  و  كــردەوە   تازە  سوپای  لــەواڵت  و  بەهێزكرد  بەرگریەكانی  دژە 

الی  بوو  توندڕەوی  كەمكردنەوەی  لێی  ئامانج  كە  دانا،  سرتاتیژیەتێكی 

دانیشتوانە الوازەكە. چەند بەرنامەیەكی دانا بۆ ریشەكێشكردنی توندڕەوی، 

مەبەستیش لێی خۆ دروستكردنەوەی ئەو بەندكراوانەیە کە تاوانبارن بە 

تاوانی تیرۆر. لە الیەكی تریش فشاری سەربازی لەسەر تۆڕی توندڕەوەكان 

زیاتركرد)36(. هەروەها بونی خۆی لە ناوچە دورەدەستەكان بەهێزتركرد لە 

رێگەی كۆنتڕۆڵكردنی سنور  و ئەو رێگاوبانانەی بەیەكەوە دەیانبەستێتەوە، 

ئەوەش بە یارمەتی ویالیەتە یەكگرتوەکان  و یەكێتی ئەوروپا)37(. جگە 

چاودێری  زیاتر  مزگەوتەكان  و  سەر  خستە  فشاری  حكومەت  لەوانەش 

ئەو بانگخوازە توندڕەوانەی دەكرد، کە گومانیان لەسەربوو، بەشێوەیەكی 

بەرنامە بۆداڕێژراو ئەو كەسانەی دەستگیردەكرد، كە هاندەری توندڕەوین، 

یان نیازیان هەیە بچنە ناو گروپە چەكدارەكانی سوریا.

زۆر  پەیڕەویكرد،  عبدالعزیز  ولد  ســەرۆك  هەڵوێستەی  ئەو 

تاکتیکی  بەهۆی  كە  بوو،  مالییەكەی  هاوتا  هەڵوێستی  پێچەوانەی 

دەكرد،  دورەدەستەكانی  ناوچە  حوكمی  جیاجیا،  گروپی  پێكهێنانی 

دەیانتوانی  كە  پاداشتدەكرد،  كۆمەاڵیەتیانەشی  دەستە  و  هۆز   ئەو 

بگەنە چاودێری دەوڵەت  و بازاڕە نایاساییەكان)38(. دەستكاریكردنی 

نایاسایی  رێگەی  گرتنەبەری  مالی  و  لە  حوكم  بۆ  فەرمی  پەیکەری 

لەالیەن كارمەندانی دەوڵەت  و گروپە رەگەزیی  و نوخبەی ناوخۆیی 

ئەمانە  بەرژەوەندیەكانیان،  بەهێزكردنی  بۆ  چەكدارەكان  تاقمە   و 

بەڕێوەدەبات  و  واڵت  كە  دیاریدەكرد  رێچكەیەیان  ئەو  هەموویان 

بەرەو لێواری دەبات)39(.
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پێچەوانەی هەندێك واڵتی دەوروبەر، مۆریتانیا زوو زانی كە رسوشتی 

حوكمكردن لە مالی بە ئاسانی ناوچەی باكوری نوقمی ئاڵۆزی، هاتنی 

تاوان  و توندڕەوی، كردوە.  بە لێشاو ، بەزاندنی سنورە نیشتامنیەكان، 

بەو شێوەیە تاوانی سیاسی  و كۆمەڵگە هەڕەشەیەكی راستەوخۆیان بۆ 

سنوربڕی  رەهەندی  بەپێی  دروستدەكرد.  مۆریتانیا  سەقامگیری  سەر 

پەیوەندی  دروستكردنی  وادەكــات  كە  كۆمەاڵیەتیەكان،  پەیوەندیە 

كەچی  هەرێمەكەدا.  سنوری  لەناو  بێت  قورس  رەگەزی  و  خێڵەكی  

مالی  لەگەڵ  لەسەر سنوری مۆریتانی  نەژادی  و خێڵەكیەكان  ئینتیام 

باڵودەبێتەوە  و تێیدا رەگەزی دیار لەناو بزوتنەوەی تیرۆریدا پەیدادەبێت. 

وەكو گروپی تەوحید  و جیهاد لە رۆژئاوای ئەفریقیا لە هۆزی ملحار، كە 

گروپێكی عەرەبی كاریگەرن  و بنكەیان لە )غاو(ە و پەیوەندی خێڵەكی  

شتیش  هەمان  هەیە.  مۆریتانیادا  جەزائیر  و  باشوری  لە  بازرگانی  و 

لەسەر ئەو كەسانە جێبەجێدەبێت، كە بە مۆریتانی عەرەبی ناودەبرێن  

و لەناو رێکخراوی قاعیدە لە مەغریبی ئیسالمی كاردەكەن)41(. ئەو 

تۆڕانە سنور دەبڕن  و پەیوەندیەكی سیاسی  و خێڵەكی پتەویان هەیە ، 

ئەمەش وادەكات مۆریتانیا هەمیشە یاریكەرێكی گرنگبێت لەو هەوڵە 

بەردەوامانەی دەدرێن بۆ چارەسەركردنی ناكۆكی نێوان حكومەت  و 

تاقمە توندڕەوەكانی ناو مالی.

دەوروبــەر  لەناوچەكانی  توندوتیژییانەی  كــردەوە  ئەو  زۆرجــار 

رودەدەن، رێگە خۆش دەكەن تا كۆمەڵگەكانی سەر سنور وردەوردە ببنە 

ناوەندێكی خراپ بۆ ئەو داواكارییە نەژادیە توندڕەوانەی سنور دەبڕن 

 و تاوان ئەنجامدەدەن. بۆیە بەكارهێنانی باكوری مالی وەك پەناگەیەكی 

لەسەرەتای سااڵنی  مۆریتانیا  وایكرد  ئەمەش  مەترسیە.  تیرۆر جێگەی 

2010  و 2011 چەند پەالمارێكی ئاسامنی  و هێرشی كۆماندۆسی بكاتە 

سەر سنور دژی شانە توندڕەوەكانی سەر بە رێکخراوی قاعیدە لە واڵتی 

یاخیبوون  و هەڵگەڕانەوەی  بەرپابونی  مەغریبی ئیسالمی)42(. دوای 
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لە  بەشداریكرد  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  نەواكشۆت   ،2012 ساڵی 

دانوستاندنەكان لەبارەی قەیرانی نێوان گروپەكان، کە لە باكوری مالی 

ئەنجامدەدران. فەرماندە مۆریتانییەكان پەیوەندیە مێژوییەكانی نێوان 

روداوەكان  پێشخستنی  بۆ  بەكاردەهێنن  مالی  لە  عەرەبیەكان  هۆزە 

بەشێوەیەكی باشرت لەپێناو كۆنتڕڵكردنی ناوچەكە)43(.

رێگەی قورس بۆ بەرەوپێشەوەچوون

یارمەتیدەر  تیرۆریستان  بەرەنگاربوونەوەی  هەوڵەكانی  رەنگە 

بووبێت لە روبەڕوبوونەوەی ئیسالمییە توندڕەوەكان، بەاڵم هۆكارەكانی 

نەكراون.  چارەسەر  مۆریتانی  كۆمەڵگەی  لەناو  توندڕەویە  ئەو  پشت 

چونكە سەركەوتنی سەرتاسەری مۆریتانیا لە بەرپەرچدانەوەی پەالمارە 

تیرۆیستییەكان، مانای ئەوە نیە لە مەترسی دوركەوتۆتەوە. دۆزینەوەی 

تــەواوە،  هێزێكی  بە  پێویستی  توندڕەوی  كێشەكانی  بۆ  چارەسەر 

چاالكیە  لەگەڵ  توندڕەوی  بزاڤی  بەشداری  لەگەڵ  بێت  هاوشان  كە 

لەناوچە  وەبەرهێنان  حكومەت  و  بەهێزكردنی  وەكو  نابزاوتییەكاندا. 

فەرامۆشكراوەكان  و گرەنتی یەكسانی لە رەخساندنی هەلی ئابوری بۆ 

دانیشتوانە هەژارەكە  و باشرتكردنی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی.

تا ئێستاش مۆریتانیەكان بەشێكی زۆری جیهادییە شارەزاکان لە 

تەكتیكی شەڕ پێكدەهێنن، كە لەناوچەی كەنار  و بیابان كاردەكەن. 

بەوە دەكات، كە زۆرترین  لە شەڕكەری مۆریتانی شانازی  فەوجێك 

بەراورد  هەیە.  یاخیبوو  بیابانی  دامەزراوەی  لەناو  دیاری  ئەندامی 

بەرێژەی ژمارەی دانیشتوانەكەی، هیچ واڵتێكی تر لەناوچەی كەنار  

و بیابان هێندەی مۆریتانیا ئەو ژمارە زۆرە لە تیۆریسێنی جیهادی و 

رەگەزی تیرۆریستی دیار بەرهەمناهێنێت )44(. مۆریتانیا بە دەركردنی 

زۆرملـێی  رۆیشتنی  و  سنورەكان  پشت  بۆ  شارەزاكان  جەنگاوەرە 

جیهادییەكان بەرەو مالی  و لیبیا، لەڕوی سەربازیەوە سودێكی زۆری 
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بینیوە. بۆیە ئەگەری گەڕانەوەی ئەو جەنگاوەرە شارەزایانە پێویستە 

جێگەی مەترسی بێت بۆ حكومەتی مۆریتانی)45(. چونكە تائێستاش 

لە  توندوتیژەكاندایە  كردەوە  نوێبونەوەی  ئەگەری  لەبەردەم  واڵت 

باكوری مالی. تائێستا واڵت پێشوازی لە دەیان هەزار كۆچبەری مالی 

دەكات لەناو خێوەتەكانی مبیرا لەرۆژهەاڵتدا.

پێشكەوتنە  لەو  بریتییە  تر،  هەستیارەكەی  الواز  و  هەرە  خاڵە 

هێواشەی حكومەت لەسەر چارەسەركردنی نادادپەروەری كۆمەاڵیەتی 

ریشە داكوتراو  و ستەمكاریە نەژادی  و رەگەزیەكاندا هەیەتی، چونكە 

هەموو منونەكانی توندڕەوی ئەوە بەدیار دەخەن، كە زنجیرە هەرەمیە 

سیاسی  و كۆمەاڵیەتی  و نەژادییەکان رۆڵێکی گرنگ دەگێڕن  و وەها لە 

مۆریتانییەكان دەكات توڕەبن  و روبكەنە توندڕەویی سیاسی)46(. بۆیە 

تا ئەوكاتەی كەموكورتییە رێچكەیەكانی واڵت لە بواری فەرمانڕەوایەكی 

كۆمەاڵیەتی  ــەروەری  ــ دادپ یاسا  و  ســەروەربــوونــی  و  حەكیامنە  

لەو  مۆریتانیا  كاتە  ئەو  چارەسەردەكرێت،  ریشەیی  بەشێوەیەكی 

دۆخە هەستیارە دێتەدەر  و بەرەو رێگەی سەركەوتنی پڕ لە بەربەست 

دەچێت، بەاڵم ئەوەی مایەی نیگەرانیە، سەرۆك ولد عبدالعزیز خۆی 

لە چاكسازیە قورسەكان الدا، كە دەكرا ببێتە چارەسەرێكی ریشەیی بۆ 

پشێویە كۆمەاڵیەتییەكان  و توندڕەوی. هەرچەندە دەستكەوتەكانی لە 

نیە.  تیرۆر جێگەی مشتومڕ  بواری ئەمنی  و پاشەكشەكردنی مەترسی 

هەروەها هەر لە ساڵی 2012ەوە گەشەسەندنی ئابوری گەیشتە زیاتر 

كەمبوونەوەی  ئابوری  و  ژێرخانی  پێشكەوتنی  لە  سااڵنە)47(.  لە 5% 

هەژاری رادەبەدەریش بەرەوپێشەوەچونێكی بەرچاوی هەبووە)48(.

تائێستا  چونكە  بكرێت،  زیاتریش  دەكرا  ئەوەدا  لەگەڵ  بەاڵم 

مۆریتانیا بەدەست گەندەڵییەكی زۆر  و دابەشبوونێكی نایەكسانانەی 

پــەروەردە  تائێستا  دەناڵێنێت.  گشتیەكانەوە  سەرچاوە  سامان  و 

كارەبا  و  خــواردنــەوە  و  ئــاوی  دەستەبەركردنی  قەیراندایە  و  لە 
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لەكاتێكدا  ناهاوسەنگن.  و  كەم   زۆر  تەندروستیەكان  خزمەگوزاریە 

مرۆیی  و  سەرمایەی  لە  وەبەرهێنان  بۆ  حكومەت  هەوڵەكانی 

بەشێوەیەكی  الوازترە  و  زۆر  خێزانەكان  بۆ  داهات  دەستەبەركردنی 

كۆمەاڵیەتی  و  دابەشبونی  هەروەها  جێبەجێدەكرێت.  خــراپ 

و جیاكاری رەگەزی  و  مافەكانی زەوی   بە  پشێوی سیاسی سەبارەت 

نەژادی لەناو دەزگا سیاسی  و بیرۆکراتیەكانی دەوڵەتدا بەرەو خراپرت 

چوون)49(.

 )40%( رێژەی  بە  دانیشتوانن  زۆرینەی  ئێستا  كە  حەراتەكان، 

رێژەی  بە  پێکدەهێنن  سوپا  ناو  سەربازانی  زۆری  زۆرینەی   و 

كۆمەاڵیەتی  یەكسانیی  لەسەر  هەیە  پێداگرییان  زۆرترین   ،)70%(

لەكاتی  دەســەاڵت)50(.  كاریگەرەكان  و  پۆستە  بە  تێكەڵكردنیان   و 

لەسەر  2014ش  ساڵی  سەرۆكایەتیەكەی  هەڵبژاردنە  هەڵمەتی 

ستەمكاریە كەڵەكەبووەكان ئۆقرەیان لـێهەڵگیرا  و بەڕوی حكومەتدا 

تەقینەوە، كاتێك كە »بیرام ولد والداە ولد« ئەعبیدی خۆی كاندیدكرد، 

كە چاالكوانێكی دژی بەكۆیالیەتیكردن بوو.

چاالكی حەراتەكان بۆتە سەرچاوەی بێزارییەكی زۆر بۆ حكومەت، 

دەكات  رەشپێستەكان  یەكگرتوی  بەرەیەكی  دروستكردنی  ترسی  كە 

لە مۆریتانیا )حەرات  و مۆریتانیە بە رەچەڵەک ئەفریقییەکان( دژی 

سپیپێستەكان. كە مەغریبیی سپی پێدەڵێن. ئەو ملمالنێ كۆمەاڵیەتی 

 و نەژادیانەش زۆرجار لەگەڵ ئایین بەریەك دەكەون.

هەڵبژاردنە  لــە  ــات  ه دووەم  پلەی  بــە  كــە  ئەعبیدی،  ــد  ول

سەرۆكایەتیەكەی ساڵی 2014دا، یەكێكە لەو منونانەی لە ساڵی 2012ەوە 

سەرئێشەكانی لەگەڵ دەسەاڵتداران پەیدابوو، كاتێك كتێبی زانایەکی ئاینی 

لە مەزهەبی مالكی سوتاند، چونكە پێیوابوو هانی كۆیالیەتی دەدات. ئەو 

كتێب سوتاندنە زریانێكی لە مۆریتانیا دروستكرد، چونكە خۆپیشاندەران  

بۆ  بە دەستپێشخەری  رێكخراوەكەیان  و  ئەعبیدی  ولد  ئاینی  پیاوانی  و 
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زیندوكردنەوەی بزوتنەوەی كۆیالیەتی لە مۆریتانیا تاوانباردەكرد. رەخنەی 

توند  لە خۆی  و چاالكوانەكانی تر گیرا  و یەكێك لە ئیاممەكانی نەواكشۆت 

لە گوتارێكیدا بە شێوەیەكی راشكاوانە بە )شەیتان  و تاوانبار وەسفیكردن 

زاناكانیش  قورئان  و  ئــەوا  نەوەستێرنێن،  خۆیان  شوێنی  لە  ئەگەر 

دەسوتێنن()51(. لە ترشینی دووەمی ساڵی 2014 ولد ئەعبیدی بەهۆی 

رێكخراوێكی  بۆ  )ئینتیامی  رەگەزپەرستی(  و  )بانگەشەی  باڵوكردنەوەی 

ئەنجامدانی  بێمۆڵەت  و  خۆپشاندێكی  سەركردایەتیكردنی  ناشەرعی  و 

توندوتیژی دژی پۆلیس( دەستگیركرا، وەك ئەوەی لە رۆژنامەی گاردیان 

ئاشتیی  شێواندنی  بە  هاوڕێكانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  باڵوكرایەوە)52(. 

كۆمەاڵیەتی تۆمەتبارکران، ئەمەش بەهۆی هۆشیاركردنەوە  و كۆكردنەوەی 

حەراتەكان لە مۆریتانییە رەشپێستەكان، بۆ ئەوەی تانە لە یاسا  و مومارەسە 

رەگەزپەرستییەكان بدەن، كە لەپێناو دەستبەسەرداگرتنی زەوی  و پاراستنی 

دەقە  لەسەر  پشێوی  هەروەها  ئەنجامدەدران)53(.  زەویوزار  مافەكانی 

ئاینییەكانیش دروستبوو، كە چاوپۆشی دەكات لە جیاكاری كۆمەاڵیەتی  

سزای  واڵت  رۆژئــاوای  باكوری  لە  توانیبووی  دادگای  كاتێك  نــەژادی.  و 

لەسێدارەدان بەسەر )محەمەد شێخ ولد ئەمخیتەر(دا بسەپێنێت، بەهۆی 

باڵوكردنەوەی وتارێك كە تێیدا )محمد(ی پەیامبەر بە كەم دەزانێت. بەپێی 

رۆژنامەی فرانس پرێس، وتارەكەی ولد ئەمخیتەر رەخنەی لە هەندێك 

ئاینی گرتووە، كە درێژە بە )سیستمێكی كۆمەاڵیەتیی ستەمكار(  دەقی 

دەدات دژ بە چینی خوارەوەی »پشتگوێخراو  و گیرۆدەی دەستی جیاكاری 

دروستبوونی  بووەهۆی  وتارە  ئەو  لەدایكبونیەوە()54(.  کاتی  لە  هەر 

سەرۆكی  كە  سەرۆكایەتی،  كۆشكی  لەبەردەم  گردبونەوە  و  ناڕەزایی  

ناچاركرد داوای دانبەخۆداگرتن و هێمنی پارێزی بكات   و بەڵێنیدا رێكاری 

پێویست بۆ بەرگریكردن لە ئیسالم  و پێغەمبەرەكەی بگرێتەبەر)55(.

گردبونەوەی  سەنگالیش  روباری  دۆڵی  مۆریتانیای  بەشی  لە 

مۆریتانییە  چونكە  ئەنجامدەدرێن،  رێكخراوەنەتر  بەكۆمەڵ 
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چەندین  رێگەی  لە  یەكسانیدا  و  دادپەروەری   لەپێناو  ئەفریقیەكان 

خەباتدەكەن.  مەبە(  رەگەزنامەکەم  بۆ  )دەست  وەكو  رێكخراوی 

پشێویە نەژادییەكان لەو دۆڵەدا، لە بێمتامنەیی  و گومانی ئاڵوگۆڕكراو 

گرتووە  سەرچاوەی  كراوەكان  رەنگ  و  رەشەكان   مۆریتانیە  لەنێوان 

بــاوە.  زۆر  )جوتیارەكان(دا  سپیەكان(  و  )مەغریبییە  لەنێو   و 

هەڵمەتی  نەژادیەكان  رێكخراوە  چۆن  تێبینیدەكرێت  هەروەها 

خۆراكیەكان   دامەزراوە  وەبەرهێنان  و  پڕۆژەكانی  بەرهەڵستیكردنی 

و كێڵگە فرەڕەگەزیەكانی سەرۆك دەكەن. حەراتەكان  و مۆریتانییە 

پڕۆژە  ئەو  دژی  توند  بەشێوەیەكی  ئەفریقییەکان  رەچەڵەک  بە 

سەرمایەگوزارییانەن، كە لەالیەن مەغریبیە سیپەكانەوە قۆرخكراون.

پشێویە  ئەو  كۆنتڕۆڵی  تاڕادەیەك  توانی  عبدالعزیز  ولد  سەرۆك 

كۆمەاڵیەتییانە بكات، چونكە ژەنڕاڵ سوڵتانی ولد محەمەد سەیادی وەك 

سەرۆكی ئەركانی درك دانا، كە لە چینی پشتگوێخراوەكانی مۆریتانیایە، 

هەروەها مامادو دیالو باتیا، وەزیری بەرگری نیشتامنی، كە مۆریتانییەكی 

ئەفریقیە. ئەمەش هەنگاوێكی باشە بۆ بەرەوپێشەوەچوون، هەرچەندە 

هەردووكیان لەژێر سەرپەشتی هاوپەیامنی نزیك سەرۆكن. ژمارەیەكیش 

هەر  ئەمەش  دەیانگرێتەوە،  ژەنڕاڵ  بەرزكردنەوەی  پلە  حەراتەكان  لە 

تێكەڵبونی  زەروریەتی  لە  كە  بەوەی  بوو،  سەرۆك  تری  هەنگاوێكی 

 2013 ساڵی  لە  لەوانەش  جگە  تێدەگات.  حكومەت  لەناو  كەمینەكان 

ولد عبدالعزیز ئاژانسێكی نیشتامنی دامەزراند بۆ نەهێشتنی پاشاموەی 

پاشاموەی  و  تیرۆر   بنبڕكردنی  بۆ  هەروەها  هــەژاری.  و  كۆیالیەتی  

كۆیالیەتی، لیژنەیەكی وەزاریی پێكهێنا بۆ سەرپەرشتیكردنی هەماهەنگی  

و جێبەجێكردنی ئەو نەخشەرێگایەی حكومەت بە هەماهەنگی لەگەڵ 

ساڵی 2015شدا حكومەت  ئابی  لە  ئەنجامیدەدا.  نەتەوەیەكگرتوەكان 

یاسای توندی دەركرد بۆ ئەوەی جێگەی ئەو یاسایە بگرێتەوە کە لەساڵی 

2007ەوە دەرچووبوو، كە كۆیالیەتی بە تاوان دادەنا. لەناو دەقی یەكێك 
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لەو  بەدواداچوون  بۆ  تایبەت  دادگای  دامەزراندنی  نوێیانەدا  یاسا  لەو 

كەسانەی تاوانی بەكۆیلەكردن ئەنجامدەدات  و سزای زیندایان بەسەردا 

دەدات. لە هەمانكاتدا رێكخراوە ناحكومیەكان دانیان پێدانرا و مافی 

بەرگریكردن لە قوربانیانی كۆیلەكردنی پێبەخرشا.

توانای هاتوچۆكردنی سەرۆك ولد عبدالعزیز لەناو كێڵگە پڕ لە 

ئەگەر  بەردەوامنابێت،  رەگەزپەرستیی  و  نەژادی   سیاسەتی  مینی 

تەنیا  حكومەت  چونكە  نەبێت،  لەگەڵدا  سەرتاسەری  چاكسازیەكی 

ئەو  چارەسەركردنی  لە  بینیبوو  بەخۆیەوە  بچوكی  پێشكەوتنێكی 

رەچەڵەک  بە  مۆریتانییە  حەراتینەكان  و  بەرامبەر  ستەمکارییەی 

دەكرد  زیاتر  توندڕەوی  رادەی  كێشانەی  ئەو  دەكرا.  ئەفریقییەکان 

تەنیا چەند فاكتەرێكی كەمی هەبوو  لەناو ئەو کۆمەڵگەیانەدا، كە 

بۆ داواكردنی دادپەروەری.

رون نیە تا چەند سەرۆك ئامادە  و بەتوانایە لەسەر بەرەوپێشەوەچوون 

ئەو  نافەرمیەكان  و  فەرمی  و  دامەزاراوە  لە  ئەنجامدانی چاكسازی   و 

ناكۆكی  و  مەحسوبیەت   جیاكاری  و  لە  پشتیوانی  رێكارانەی  و  رێسا  

بە  جەوهەری  دەسەاڵتێكی  سیاسی  سیستمی  دەكەن.  نوێ   میراتی 

سەرۆك دەبەخشێت بۆ ئەنجامدانی گۆڕانكاری، بەاڵم لە هەمانكاتدا 

سەرۆكیش توشی ئەگەری بەربەست و دەستگرتن دەبێتەوە لەالیەن 

ئەو كەسانەی بەرژەوەندی تایبەتیان هەیە  و چاكەیان بەسەر سەرۆكەوە 

تا ماوەیەكی زۆر هەژمونی بەسەر  هەیە. چونكە ئەو شێوازە گشتیە 

سیاسەت  و ئابوریدا كێشابوو، سەرباری ئەوەی چەندین جار سیستمی 

خۆی  سەرۆك  خودی  زۆرجار  دەسەاڵتدا  ناوەندی  لە  گــۆڕدرا.  واڵت 

بەشدارە لە پەیوەندیی خێزانی  و پەیوەستبوون)56(، کاتێک پڕۆسەی 

دووبارە رێكخستنەوەی دابەشبونی دەسەاڵت دێتەئاراوە، وەك ئەوەی 

لە حاڵەتی كودەتادا رودەدات، ئیدی گۆڕانكاری لەناو خودی كوتلەی 
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سەرۆك  بووە  عبدالعزیز  ولد  كاتێك  منونە:  بۆ  رودەدات.  بااڵدەستدا 

كۆمار، ئەو قۆرخكردنەی پیاوانی بازرگانی لە هۆزی اسامسید هەیانبوو 

لە سەردەمی ولد التایع، بوون بەهاوپەیامنی ولد عبدالعزیز  و ئەندامانی 

چەسپاو  و  نوێی*  میراتی  سیستمی  لە  چاكسازی  هەوڵی  هۆزەكەی 

یاخیبوو لە گۆڕانكاری، ئەركێكی قورسە  و ولد عبدالعزیز دوودڵ بوو 

لە ئەنجامدانی. لەكۆتایشدا داهاتوی سیاسی سەرۆك بەندە بە تۆڕی 

دەستەبژێرەکان  و پەیوەندییە كڕیارییەکان.

كۆتایی:

بۆ  گرنگن  بەدەستیهێناون،  عبدالعزیز  ولد  دەستكەوتانەی  ئەو 

واڵتێك كە روبەڕوی سیاسەتێكی الواز  و حزبیی سەربازی  و پشێویی 

نەژادی  و رەگەزپەرستی بۆتەوە، كەچی سەرباری ئەو پێشكەوتنەی 

تائێستا مۆریتانیا لەبەردەم مەترسی  براوە، بەاڵم  بەرەو سەقامگیری 

پشێوی كۆمەاڵیەتی  و سیاسیدایە.

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، لەسەروشیانەوە ویالیەتە یەكگرتوەكان  و 

فەرەنسا  و یەكێتی ئەوروپا دەتوانن رۆڵی گرنگ بگێڕن لە بەهێزكردنی 

سرتاتیژیەتی  سەرەكی  پاڵپشتێكی  كە  مۆریتانیا،  لە  سەقامگیری 

رۆژئاوایە لەناوچەی كەنار، چونكە ئەگەری رزگاركردنی واڵتانی الواز  

تواناكان  بەهێزكرنی  بە  زۆرەكان  كێشە  چارەسەركردنی  بۆ  تینوو  و 

ئەنجامدەدرێت. بە پێچەوانەوە ناتوانرێت واڵتێك رزگاربكرێت ئەگەر 

خۆی خواست  و فاكتەری بەهێزی نەبێت بۆ ئەنجامدانی ئەو ئەركە 

سەرەكیە بۆ واڵتەكەی و باوەڕی پێنەكرێت یان فشاری نەخرێتە سەر 

بۆ باشرتكردنی شێوازەكانی. ئەو تایبەمتەندیەی نێوان توانا  و ئارەزو، 

كە  دروستدەكات،  رۆژئاوا  بەهێزەكەی  سیاسەتە  لەسەر  شوێنەواری 
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دەبێت چەندین دەستە لەناو واڵتانی الواز لەیەك جیابكاتەوە)57(. 

ئامانجی دیاریكراو بریتیە لە بەهێزكردنی ئەو واڵتەی تا چ رادەیەك 

ئەو  ئەدای  باشرتكردنی  تەنگەژانە  و  لەو  هەیە  دەرچونی  توانای 

واڵتانەی دەیانەوێت ئەوە بكەن، بەاڵم ناتوانێت بەشێوەیەكی باشرت 

حوكمی هەرێمەکەی خۆی بكات. 

بەاڵم  شکستخواردوەکانە،  و  الواز  واڵتە  ریزی  لە  مۆریتانیا 

ئەمەش  نیشتیامنیەكانی.  توانا  بونیادنانی  بۆ  هەیە  خواستێکی 

تۆقاندنی  رادەستی  خۆی  كە  مالیە،  سەركردایەتی  پێچەوانەی 

ولد  ــردوە.  ك تاوانكارییەکان  كاریگەرییە  فشاری  تیرۆریستی  و 

بەاڵم  هات،  ئەمنی  روبەڕوبوونەوەی  هەمان  توشی  عبدالعزیز 

پێداگریكرد لە كارەكەی، بۆیە شایستەی پشتیوانیكردنی نێودەوڵەتییە. 

و  یەكگرتوەكان   ویالیەتە  لە  ئەمنییانەی  سەربازی  و  یارمەتییە  ئەو 

یەكێتی ئەوروپاوە دێن، كارێكی پێویستە بۆ مۆریتانیا بە مەبەستی 

روبــەڕوی  تا  بەرگریەكانی  بەهێزكردنی  و  سنورەكانی   پاراستنی 

توندڕەوە چەكدارەكان ببێتەوە، ئەوانەی لە ناوچەی كەنار  و بیابان 

دەسوڕێنەوە. هەروەها پێویستە هاوبەشە نێودەوڵەتیەكانی مۆریتانیا 

زیاتر وەبەرهێنانی سەرچاوەكانی مەشقپێكردن بۆ كارمەندانی سەر 

پێشخستنی  بۆ  مۆریتانیاش  حكومەتی  یارمەتیدانی  بكەن،  سنور 

ئامادەكاریەكانی. ئەمە جگە لە باشرتكردنی میکانیزمی پەیوەندیكردن 

 و گۆڕینەوەی زانیاری لەنێوان ئاژانسەكانی جێبەجێكاری یاسا )وەک 

پۆلیس  و درك  و گومرگ()58(.

تەنانەت  فەرماندەكان،  عبدالعزیز،  ولد  پێشینەكانی  چۆن  وەك 

ئەو  چونكە  گەورەدان،  ترسێكی  لەبەردەم  هەمیشە  بەهێزەكانیش، 

دامەزراوەیەكی  كە  هەڵدەوشێنێتەوە،  لەبەریەك  سوپا  دابەشبوونە 

سوپا  ئەفسەرانی  لە %90ی   ،2005 ساڵی  لە  مۆریتانیا.  لە  بااڵدەستە 
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لە مەغریبیە سپییەكان بوون، كە عەرەبی بەربەرین. لەكاتێكدا تەنیا 

لە %7 حەراتینەكان بوون  و لە %3 ئەفریقیە رەشپێستەكان بوون. لە 

پێچەوانە  سەرژمێریكردنە  لەو  هەندێك  دەسەاڵتدا،  هەرەمی  رێسای 

بۆوە، چونكە حەراتەكان بەرێژەی %70 لە سەربازانی بەناچاری بوون، 

ئەفریقیە رەشپێستەكان لە %5 بوون مەغریبیە سپیەكانیش لە %25 

لەناو  ئالۆزتركرد  دۆخەی  ئەو  خێڵەكییەكان  دابەشبوونە  بوون)59(. 

هەیكلی سەركردایەتی سوپادا، لەبەر نەبوونی هاوسەنگی نەژادی  و 

رەگەزی، چونكە ئەو ئەفسەرانەی لە هۆزە هەژموندارەكانی پەیکەری 

سیاسی  و ئابوری واڵتەوە هاتبوون، كەمینە بوون لەناو چینی سەربازیدا. 

ئەم ناسەقامگیریە ناوخۆییەش زیاتر سیستمەكە الواز دەكات  و توانای 

روبەڕوبوونەوەی خیانەت  و لێكرتازانی نیە لە كاتی قەیرانەكان.

مانەوەی  لەپێناو  دامەزراوەیە  بەو  عبدالعزیز  ولد  پشتبەستنی 

سیاسی، وەها دەكات هەمیشە لەبەردەم مەترسییەكی ناوخۆییدا بێت، 

كە لە روی ژمارەوە هێزی هەژموندارن بەسەر ئەفسەرانەوە)60(.

ولد  لە  فشار  ئەوروپا  یەكێتی  و  یەكگرتوەكان   ویالیەتە  پێویستە 

گەشەسەندنی  بەرەو  واڵت  تا  كاربكات  ئەوەی  بۆ  بكەن  عبدالعزیز 

هێزە  مەشقپێكردنی  هەروەها  ببات.  دادپەروەرانەتر  كۆمەاڵیەتی 

لە  یاسا  رزگاركردنی  بە  راسپێردراون  دەزگایانەی  ئەو  و  چەكدارەكان  

واڵت. پێویستە ئەو واڵتانە زیاتر وردببنەوە لەسەر باشرتكردنی بەهرەی 

نێوانیان.  ئەمنی  هەماهەنگی  زانیاری  و  كۆكردنەوەی  شەڕكردن  و 

بەهێزكردنی  بۆ  هەیە  بەرنامەیەك  بە  پێویستی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

مافەكانی  یاسا  و  لە  رێزگرتن  و سەربازیەكان  و  مەدەنی   پەیوەندییە 

مرۆڤ، چونكە گەشەسەندنی ئابوری  و نوێكردنەوەی سەربازی ئەگەر 

سەرتاسەری نەبوو، ئەوا دەگاتە رێگەیەكی بنبەست.
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رۆڵی سیاسەتی ئابوری 
لەبەرەنگاربونەوەی هەژاری لە مۆریتانیا

د. خطاري ولد أحمد ولد بيه

 

پێشەکی

كە  دادەنرێت،  هەڕەشەكان  گەورەترین  لە  یەكێك  بە  هەژاری 

بۆ  سنورێك  دانانی  یان  لەناوبردنی  بۆتەوە،  مرۆڤایەتی  روبەڕوی 

زەرورەتێكی  لەوەی  جگە  سیاسیە،  ئابوری  و  زەرورەتێكی  هەژاری 

روی  ــەژاری  ه گرفتی  بیستەمەوە  لەسەدەی  هەر  ئەخالقیشە. 

سەرقاڵكردوە.  بەخۆیەوە  ئابوری  بیرمەندانی  كردوە  و  لەزیادبوون 

یەكێكە  هەژاری  بەرەنگاربونەوەی  سیاسەتەكانی  لەهەمانكاتدا، 

لە چوارچێوەی  مشتومڕ  مایەی  بۆتە  پرسە هەرە سەرەكییانەی  لەو 

نێودەوڵەتیدا. چ لەسەر ئاستی حكومەتەكان، یان دامەزراوە و دەستە 

نێودەوڵەتیەكانەوە. هەروەها بابەتی سەرەكی چەندین توێژینەوە  و 
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هەژاری  دیاردەی  لەوانەش:  جگە  جیهانییە.  هەرێمی  و  كۆنگرەی 

مرۆڤەكانی  بەرۆكی  كۆنەوە  لە  هەر  بەڵكو  نیە،  نوێ   دیاردەیەكی 

گرتوە.

كراوەتەوە  هەژاری  رادەی  لەسە  جەخت  سەرژمێری  نوێرتین 

بۆ  ناوە  گرنگیان  هەنگاوی  واڵت  چەندین  جیهانی.  ئاستی  لەسەر 

نەهێشتنی  و وەدەستهێنانی ئامانجی ئابوری  و گەشەكردنی ئابوری، 

بەاڵم چەندین واڵتی تریش لە شوێنی خۆیان نەجواڵن لە بەرامبەر 

و گەشەی  بووە   زیاتر  لەناویاندا  و هەژاری  ئەو مەسەلە هەستیارە  

ئابوریش لە پاشەكشە دابووە. پاشەكشەكردن لە رادە  و رێژەی هەژاری 

دەگەڕێتەوە بۆ چەند بارودۆخێكی تایبەت لەهەر واڵتێكدا لە روی 

لەگەڵ  مامەڵەكردن  روی چۆنیەتی  لە  بەتایبەتیش  مرۆیی.  مادی  و 

بەكارهێنانێكی  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  و  پالنی  دانانی  و  گرفتە   ئەو 

لەسەر  پێداگری  و  مرۆییەكان   مادی  و  سەرچاوە  تەندروستانەی 

جێبەجێكردنی ئەو پالنانە.

لەناو  بەرزی رێژەی هەژاری  لە روی  دیارترین واڵت  لە  یەكێك 

واڵتانی باشوری بیابانی ئەفریقیادا، مۆریتانیایە، بەپێی سەرژمێرییەكان 

هەژاریدا  هێڵی  لەژێر  واڵتە  ئەو  دانیشتوانی  كۆی  %42ی  نزیكەی 

دەژین  و زیاتر لە %25ی كۆی دانیشتوان لە هەژارییەكی رادەبەدەردان. 

بۆكردوە،  بەرنامەڕێژی  مۆریتانیا  کە  ئابوریی،  سیاسەتی  هەرچەندە 

زەبەالح  پڕۆژەی  هەوڵیداوە  سەربەخۆبونیەوە  لەسەردەمی  هەر 

لەبواری ژێرخانی ئابوری وەك دروستكردنی قوتابخانە، نەخۆشخانە، 

چاككردنی رێگاوبان، كەنارەكان، رۆشنكردنەوەی شارەكان  و گەیاندنی 

جەرگەی  ناو  دەچنە  پڕۆژانەش  ئەو  بێگومان  جێبەجێبكات.  ئاو 

پڕۆژانەش،  لەو  جگە  هەژارییەوە.  بەرەنگاربونەوەی  سیاسەتی 
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روبەڕوبونەوەی  بۆ  كردوە  دەستگرتنەوە  سیاسەتی  پەیڕەوی  واڵت 

لە هەشتاكانی سەدەی  ئابوریە گەورەكان  بۆشاییە  قەرز  و  قەیرانی 

بوو.  گرفتی هەژاری  زیاتری  قوڵكردنەوەی  ئەمەش هۆكاری  رابردو. 

زوو چوارچێوەیەكی  واڵتانەی هەر  لەو  بووە  یەكێك  مۆریتانیا  بۆیە 

هاوكاری  بە  هەژاری  بەرەنگاربونەوەی  بۆ  ئامادەكردوە  سرتاتیژی 

بانكی نێودەوڵەتی لەساڵی 2000  و هەر بە كردەوەش لەسەر ئەزری 

واقیع جێەجێیكردوە.

یەكەم  قۆناغی  جێبەجێكراوە،  قۆناغ  بەدوو  چوارچێوەیە  ئەم 

 2010 بۆ   2006 لەنێوان  دووەمیشی  قۆناغی   ،2005 بۆ  لــە2001 

واقیعیدا  لە  قۆناغانە  ئەو  ئامانجەكانی  بەدیهێنانی  بوو. هەرچەندە 

بەڵكو  شكستیهێناوە،  نیە  ــەوە  ئ مانای  ــەوە  ئ ــەاڵم  ب ــووە،  دوربـ

لەهەندێكیاندا بەرەو پێشەوەچونیش بەدیكراوە.

ئەو پەیوەندیە پتەوەی لە چەندین بوار  و روەوە لەنێوان هەژاری  

سیاسەتانە  ئەو  وایكردوە  هەن،  ئابوریدا  گشتیەكانی  سیاسەتە  و 

پرسیارەش:  ئەو  وەاڵمدانەوەی  بۆ  بكرێت،  بۆ  هەڵسەنگاندنیان 

هۆی  دەبنە  ئامادەیكردون،  دەوڵەت  گشتیانەی  سیاسەتە  ئەو  ئایا 

زیاتر  بۆ  رێژەكە؟  زیادكردنی  یان  هەژاری،  رادەی  كەمكردنەوەی 

وردبونەوە لەسەر ئەو پرسیارە سەرەكییە، دەتوانین چەندین پرسیاری 

تر بكەین:

• هەژاری  و رواڵەتەكانی لەمۆریتانیا بەچ شێوەیەكە؟

• گرنگرتین ئامانجە سیاسیە گشتیەكانی ئابوری لە مۆریتانیا چیە 

 و دەستكەوتەكانی كامەن؟

بەدوو تەوەر وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەدەینەوە:

تەوەری یەكەم: هەژاری  و رواڵەتەكانی لە مۆریتانیا
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لەخۆدەگرێت،  مۆریتانیا  كە  ئەفریقیا،  باشوری  بیابانی  ناوچەی 

و  جیهان   ناوچەكانی  هەژارترین  لە  یەكێكە  جوگرافییەوە  لەڕوی 

كەمرتین پێشكەوتن بەخۆیەوە بینیوە، لە هەموو شوێنێكی تر زیاتر 

كۆمەاڵیەتی.  ملمالنێی  ئابوری  و  قەیرانی  بە  توشبوون  بۆ  ئامادەیە 

هەستیارترینیانە  ئابوری  و  ژێرخانی  لە  واڵتە  الوازترین  هەروەها 

نێودەوڵەتیەكاندا.  نرخە  دابەزینێكی  هەڵبەزین  و  هەر  لەبەرامبەر 

كشتوكاڵی  و  ئیشوكاری  بە  پشت  زیاتر  ناوچەكە  دانیشتوانی  بۆیە 

ئەو  دانیشتوانی  لە 60%  زیاتر  پیشە  باو دەبەسنت. وەك  ئاژەڵداری 

واڵتە ئەم كارە دەكەن. رێژەی هەژاریش لەو واڵتە بەرێژەی 50%)1(  

و رێژەی مردنی مناڵ  و دایك  و پیرەكان تێیدا رۆژانە بەرزدەبێتەوە، 

و  جوگرافی   لەڕوی  مۆریتانیا  كە  مەغاریبەكان،  ناوچە  دیارە  بەاڵم 

سیاسی بەشێكە لەوان، بەراورد بە واڵتانی باشوری بیابانی ئەفریقیا 

باشرتە  و هەژاری لەچاو ئەوێ  بەرێژەی %15 یە.
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1
ناساندنی هەژاری  و رێگاكانی پێوانەكردنی

ـ ناساندنی هەژاری

كێشەی  لەسەر  لێكۆڵینەوە  چەندین  هەبوونی  سەرباری 

بۆ  پێناسەیەك  كۆدەنگ  بە  نەیانتوانیوە  توێژەران  بەاڵم  هەژاری، 

بووە  ئاشنا  مرۆڤایەتی  كۆنەوە  لە  هەر  بكەن.  هەژاری  چەمكی 

گونجاویان  چارەسەری  چەندین  فەلسەفەكان  ئاین  و  هەژاری،  بە 

پێشكەشكردوە. بۆ منونە: کۆماری ئەفالتۆن كە لە بیروهزری خۆیدا 

بونیادیناوە، تێیدا هەموو مرۆڤێك بە دادپەروەرانە دەژی. سەرجەم 

یەكگرتنی  ــەروەری  و  دادپ لەسەر  جەختیان  ئاسامنیەكان  ئاینە 

دەوڵەمەندەكان  لە  ــەژاران  ه جیانەكردنەوەی  و  كۆمەاڵیەتی  

كردۆتەوە. 

بەوە  هەژاری  نێودەوڵەتیدا  بانكی  1999ی  ساڵی  راپۆرتێكی  لە 

ناساندوە كە: )بێتوانایی لە دەستەبەركردنی رادەیەكی كەمی ئاستی 

بژێوی()2(.
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لــەبــەردەم  گرفتێكە  هـــەژاری  وایــە:  پێی  ســەرمــایــەداریــش 

پاڵ  ئەستۆكەی دەخاتە  بەاڵم  جێبەجێكردنی خودی سەرمایەداریدا. 

خودی تاك  و بەرپرسیاری دەكات لەبەردەم هەژاری خۆی(.. كەچی 

چارەسەری  هەوڵدەدات  هەر خۆی  دواییانە،  بەم  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

كاریگەریە نەرێنیەكانی بكات. 

رۆبرت مكنامرا، كە یەكێكە لە سەرۆكەكانی بانكی نێودەوڵەتی 

وەسفدەكات:  شێوەیە  بەو  هەژاری  رابردو،  سەدەی  حەفتاكانی  لە 

هەژاری رەها دۆخێكە، كە تێیدا هۆكارەكانی ژیان بەهۆی خۆراكی 

خراپ، نەخوێندەواری، نەخۆشی، شوێنی پیس، بەرزبونەوەی رێژەی 

ناوەندی  مام  ئاستی  نزمبونەوەی  پێشبینیكردنی  منااڵن  و  مردنی 

تر  پێناسەیەكی  زیاتر هیچ  لەوە  نزم،  یەكجار  رادەیەكی  تا  كاركردن 

وەك پێویست بۆ هەژاری نیە(. مكنامرا كە خۆی یەكێكە لە دیارترین 

ئەو كەسانەی بایەخیان بە مەسەلەی هەژاری داوە، لەساڵی 2003دا 

مێژوەش  ئەو  پێش  كــردوە)3(،  هەژاری  لەناوبردنی  بۆ  بانگەوازی 

ویالیەتە  كە  لەوە كردوە،  باسی  گاڵتەجاڕیەوە  بە  ئەمریكا  سەرۆكی 

هەژاری  بەاڵم  راگەیاندوە،  هــەژاری  دژی  جەنگی  یەكگرتوەكان 

سەركەوتوە.

دەستەبەرنەكردنی  لە  بریتیە  هەژاریش  بۆ  پێناسە  باوترین 

سەرچاوەی پێویست بۆ دابینكردنی پێداویستیە سەرەكیەكان لەالیەن 

تاك یان خێزانەوە.
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2
رواڵەتەكانی هەژاری لەمۆریتانیا

دانیشتوانی  %42ی  كە  دەكەنەوە،  لەوە  جەخت  ئامارەكان 

هێڵی  لەژێر  %25.2ش  هەیە  و  هەژارییان  گرفتی  مۆریتانیا 

بۆ  نیشتامنی  ئۆفیسی  ئاماری  بەپێی  ئەمەش  هــەژاریــیــەوەن. 

سەرژمێریكردن لەساڵی 2008 لەسەر دۆخی گوزەرانی دانیشتوان.

هەژاری پارەی نەقدی

ئەوەش بریتیە لە داهاتی ئەو كەسانەی بە شێوەیەكی ئاسایی  و 

لەژێر یەك چەتردا دەژین  و بەشێك یان هەموو داهاتیان لەگەڵ یەك 

دابەشدەكەن، وەك )خێزان(. ئەگەر تەنیا لە یەك كەسیش پێكهاتبێت. 

هێڵی هەژاری بەكارهێرناو لەو ئامارەنەدا وەك ئەوەی بانكی نێودەوڵەتی 

دیاریكردوە، لەبارەی بارودۆخی گوزەرانی خێزانەكان، رۆژی یەك دۆالر 

بۆ هەر تاكێك بەپێی نرخی جێگیری ساڵی 1985. كەچی هێڵی هەژاری 

ژێر سفر بریتیە لە ئاستی بەكاربەر كە دەگاتە )275( دۆالر بۆ تاكێك 

لەیەك ساڵدا. لەو خشتەیەدا بەرزبونەوەی هێڵی هەژاری  و هەژاری 

رادەبەدەر دیاریدەكەین لەساڵی 1990ەوە...
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خشتەی )1(

هێڵەكانی هەژاری رادەبەدەر بۆ تاك بە ئۆقیە لەساڵدا

بۆ  سرتاتیژی  چوارچێوەی  گەشەپێدان:  ئابوری  و  كاروباری  وەزارەتی  سەرچاوە: 

بەرەنگاربونەوەی هەژاری. بەرگی دووەم، 2012 ل 25.

هەژاریدا  هێڵی  لەژێر  مۆریتانیا  لە  كەسانەی  ئەو  ــژەی  رێ

دەژین، لەساڵی 2008 بە نزیكەی %42 مەزەندە كرابوو. لەكاتێكدا 

پاشەكشەكردنی  لەگەڵ  ژیاون.  رادەبەدەردا  هەژاریەكی  لە   25.2%

فراوانبونی هەژاری پێوانەیی، ئەگەر بەراوردێك بكرێت لەگەڵ پێش 

و  هەژاری   بەرەنگاربونەوەی  بۆ  سرتاتیژی  بەرنامەی  جێبەجێكردنی 

ئەگەر ئەو دیاردەیە بە ژمارەی خێزانەكان پێوانە بكرێت، ئەوا رێژەی 

بەپێی  بەاڵم  مەزندەدەكرێت.   35.1% بە   2008 لەساڵی  خێزانەكان 

پێوانەی رەها ئەوا ژمارەی هەژاران لە زیادبوندایە.

جیاوازی نێوان رێژەی هەژاری

گوندنشیەنەكاندا  لەناو  یەك  بەپلە  نەقدی  پارەی  هەژاریی 

شارەكانیش %20.8یە. هەروەها  لە  دەگاتە 59.4%  و  هەیە   بوونی 

ناوچە گوندنشینەكان زیاتر سێ  لەسەر چواری هەژارانی واڵتن، واتە 

)%77.7(. بەپێی ئامارەكانی ساڵی 2008 بۆ باری گوزەرانی خێزانەكان 

كراوە. دەركەوتوە لەكۆی 13 ویالیەت )7(یان دیاردەی هەژاریان تێدا 

باڵوە بەرێژەی زیاتر لە55%.

 هەژاری رادەبەدەر هێڵی هەژاری ساڵەكان
1990 32800 24400 
1996 58400 34450 
2000 72600 54000 
2004 94650 70400 
2008 129000 96000 

 

سەدی  رێژەی کانكەرتە
 % ئاراستەكراو بۆ

 
 3.03  گەشەكردنی پیشەسازی

 1.02  و گواستنەوەی وشكانی ژێرخان
 1202  گەشەپێدانی الدێكان
 2201  كەرتە مرۆییەكان

 201  پێشكەوتنی دامەزراوەكان
 602  كۆمپانیای نیشتمانی بۆ پیشەسازی كانوەكان

 ..2  كۆی گشتی
 

 

لەبری  سەدیرێژەی  تێچوو كردنخەرج بواری
 بریارلێدراو

 رێژەی جێبەجێكردن جێبەجێكراو

 0.02 116.2  02.  1.002 تەندروستی
 6100 .2333  002  .1612 پەروەردەی بنەڕەتی

نەهێشتنی 
 نەخوێندەواری

1201 .0. 1. 202 

 .6 122.1 2106 32622 ئاوی پاك
و  پاكردنەوە

 جوانكردنی شارەكان
22.62 300 112. 1.1 
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ویالیەتەكانەدا  لە  هــەژاری  ئــامــارەكــان،  شیكاری  بەپێی 

دابەشدەبێت بۆ سەر چوار ناوچە: یەكەم/ ویالیەتە زۆر هەژارەكان 

لرباكنە(..  )تكانت، گورگول،  لە  لە هەریەك  زیاتر لە60%  بەرێژەی 

لەنێوان 55%  بەرێژەی  رادەیەك هەژارن  تا  ویالیەتەكانی  دووەم/ 

سـێ یەم/  كیدیامگ(..  ئادرار  و  رۆژهەاڵتی  )حەوزەی  لە   60% بۆ 

لە  بۆ %50یە  لەنێوان 30%  بەرێژەی  تێیدا  ویالیەتەكانی هەژاری 

ویالیەتەكانی  ئەینشیری(.. چوارەم/  ئەترارزە  و  رۆژئاوا،  )حەوزەی 

زمور و  تیرس  )نوازیبوا،  لە   20% بەرێژەی  كەمە  تێدا  هەژارییان 

نەواكشۆت(. بەكورتی ئەو ناوچانەی زۆرترین هەژاری لێیە بریتین 

چونكە  ئادرار(،  وادان  كەرتەی  لرباكنە  و  تكانت  و  )ئافتوت  و  لە 

دیاردەیەکی  رشۆڤەكان،  بەپێی  %70یە.  لە  زیاتر  هەژاری  رێژەی 

لەناو  هەیە  زۆر  جیاوازی  كە  دەردەكەوێت  لەرادەبەدەر  هەژاری 

ئەو حاڵەتانەی ئاماژەیپێكراوە، ئەو یانزە كەرتە بەهۆی هەژارییەكی 

هەژاری  بە  زۆری  كاریگەریەكی  %50وەیە  لەسەروی  كە  زۆرەوە، 

تۆماركردوە.

دانیشتوانی  لەئاستی  گرنگیش  جیاوازیەكی  لەهەمانكاتدا 

هەژاری  رادەی  نەواكشۆت  لە  چونكە  بەدیاردەكەوێت،  شارەكان 

لەشارەكانی   )29.7( بەرامبەر  لە   )15.6%( بە  نزمرتە  لەرادەبەدەر 

تر. بەپێی دینامیكی هەژاریش ئەو دیاردەیە الی گوندنشینەكان روو 

لەزیادبوونە  و لەشارەكانیش لە پاشەكشەدایە.

جیاوازی بەپێی چینی كۆمەاڵیەتی  و ئابوری  و جۆرەكانی

كۆمەاڵیەتی  چینە  ئەو  الی  ــەژاری  ه دیــاردەی  هەرچەندە 

لە  سەرپەرشتیدەكەن  سەربەخۆكان  جوتیارە  كە  ئابوریەی،   و 
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پاشەكشەدایە، بەاڵم تا ئێستاش ئەو چینە زیاتر كاریگەرە بە هەژاری، 

لەبەرئەوەی نزیكەی لە %70ی هەژاری لەناویاندا باڵوە. ئەو چینەی 

كەمرت كاریگەرە بە هەژاری بریتین لە كرێكارانی كەرتی گشتی، كە 

باس  نیە  ئەوتۆ  جیاوازیەكی  هیچ  دەگاتە 22%.  لەناویاندا  هەژاری 

بەسەرۆكی  پەیوەستبێت  كارەكە  ئەگەر  بكات  هەژاری  رێژەی  لە 

لەو خێزانانەی  زیاتر دەبێت  رێژەی هەژاری  لە هەمانكاتدا  خێزان. 

لەو  بە 42.6%  بەرامبەر  بەنزیكەی 40.3%  دەكەن  بەخێویان  ژنان 

خێزانانەی پیاو سەرپەرشتیان دەكات.

سیاسەتە ئابوریە گشتیەكان  و دەستكەوتەكانی

گرنگ  قۆناغی  سـێ   بە  مۆریتانیا  لە  گشتی  ئابوری  سیاسەتی 

هەبووە،  بەخۆی  تایبەت  رسوشتێكی  قۆناغێكیش  هەر  تێپەڕیوە، 

قەرزە  قەیران  و  قۆناغی  دەوڵــەت   دروستبوونی  قۆناغی  چونكە 

كێشەی هەڵكشانی هەژاری  و  دواتر  لە هەشتاكان  و  دەرەكییەكان 

كۆنتڕۆڵكردنی ئەو دیاردەیە.

یەكەم/ سیاسەتی ئابوری دوای جەنگی سەربەخۆیی

بە لەبەرچاوگرتنی ئەو هەواڵنەی كە پێویست بووە بۆ گەشەكردنی 

ئابوری لەو واڵتانەی كە تازە سەربەخۆییان وەرگرتوە. چونكە لە سفرەوە 

دەستیان بەهەموو كارێك كردۆتەوە. هەروەها بەهۆی پابەندنەبوونە 

رێژەی  مۆریتانیا  و  بە  بەرامبەر  فەرەنسا  دەسەاڵتدارانی  داراییەكانی 

بەشداریكردنی خەزێنەی فەرەنسا لە بودجەی مۆریتانیا بەدیاردەخات، 

كە بۆ %57 كەمیكردوە، لە ساڵی 1960  )%39(، لە 1961  )36%(، 1962  

)%11(، لە1963  تا ساڵی 1964 بەتەواوی راگیرا. بۆیە مۆریتانیا جگە لە 
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پشتبەسنت بەخۆی هیچ رێگەیەكی تری لەبەردەمدا نەمایەوە)4(، بۆیە 

هەر لەوكاتەوە دەستیكردوە بەئامادەكردنی پالنی گەشەكردنی ئابوری 

 و یەكەمیشیان بە پالنێكی چوارساڵە دەستیپێكرد )1963ــ1966(، دووم 

)1970ــ1973(  و پاشان پالنی پێنج ساڵە لە )1976ــ1980(، لەدوایدا 

پالنێكی تری چوار ساڵەی دانا، کە بۆ ماوەی پێنج ساڵ کاریگەرییەکانی 

بەردەوامبوو )1980ـ1985(.

ئەو پالنانە لە ماوەیەكی زۆر قورس  و دژوار لە مێژوی مۆیتانیادا 

جێبەجێكراون، چونكە جگە لە دەستهەڵگرتنی خەزێنەی فەرەنسی لە 

پشتیوانیكردنی مۆریتانیا، هەر هەمانكات  و لە كۆتایی شەستەكانیشدا تا 

ناوەڕاستی هەشتاكان مۆریتانیا شەپۆلێك وشكەساڵی زۆر مەترسیداری 

بەخۆیەوە بینی  و زەرەر و زیانێكی یەكجار زۆری بە سامانی ئاژەڵی  و 

كشتوكاڵی گەیاند، كە ئەوكات بڕبڕەی پشتی ئابوری  و ئاژەڵداری بوو. 

جگە لەو شوێنەوار  و كاریگەریە خراپانەی جەنگی بیابان لەدوای خۆی 

بەجێی  هێشتبوو.

لێرەدا دەتوانرێت ئامانجە سەرەكیەكانی ئەو پالنانە لە شێوەی 

بنەمای گشتی كۆبكرێنەوە:

ــ وەدەسهێنانی ئابورییەكی سەربەخۆ.

ــ وەدەستهێنانی گەشەكردنی ئابوری  و كۆمەاڵیەتی.

کانزاکان  چونكە  کانزاکاری،  پیشەسازی  بە  رەها  برەودانێكی  ــ 

كەرتێكی گرنگی ئابورین.

ــ هاندان بۆ پێشنیازی تازە  و تایبەت  و تێكەاڵ و و پشتیوانیكردنی 

پڕۆژە تایبەت  و بچوكەكان.

و  گشتی   نیشتامنی  دەستی  كــاری  راهێنانی  بۆ  كاركردن  ــ 

پشتبەسنت بە سەرچاوەی ناوخۆیی بۆ گەشەی ئابوری.
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گەیشتە  پالنانە  ئــەو  بۆ  داڕێـــژراو  بەرنامە  وەبەرهێنانی 

ئابوریە  كەرتە  هەموو  بەسەر  كە  ئۆقیە*  ملیار   146057 نزیكەی 

نیشتامنیەكاندا دابەشكرا. پێشبینیدەكرا ئەو پالنانە رێژەی لەنێوان 15 

پالن  دابینبكات. هەروەها  ناوخۆیی  پاشەكەوتی گشتی  لە  بۆ 20% 

بۆ دامەزراندنی چەند پڕۆژەیەكی كشتوكاڵی  و چاكکردنی روبەرێكی 

زۆری خاكی ناوچە نزیكەكانی روباری سینگال. ئەو زەویانە نزیكەی 

80.000 دۆمنی تێدەپەڕاند لە هەموو واڵتدا.

مامناوەند  و  بچوك   پــڕۆژەی  چەندین  پیشەسازیش  بواری  لە 

ئەنجامدران، كە هاوبەشبوون لە بەرهەمهێنانی هەندێك پێداویستی 

كارگەیەكی  دامەزراندنی  بۆ  هەبوو  پالن  لەوانەش  جگە  ناوخۆیی. 

كانزایی.  پااڵوگەیەكی  سااڵنە  و  تۆن  ملیۆن  یەك  وزەی  بە  ئاسن 

هەروەها دەستكرا بە ئەنجامدانی گازی گیراوەی شیش  و چیمەنتۆ 

بە وزەی )10( هەزار تۆن سااڵنە  و پااڵوگەیەك بۆ پااڵوتنی نەوت بە 

وزەی یەك ملیۆن تۆنی سااڵنە. هەر سەبارەت بە پڕۆژەكانی ژێرخانی 

ئابوری. كە گرنگرتینیان دروستكردنی گەڕەكێك بوو كە شاری نعمە بە 

بەدرێژایی 1100 كلم  و چەند رێگەیەكی  نەواكشۆت دەبەستێتەوە 

لەناوچە  نەخۆشخانە  قوتابخانە  و  چەندین  هەروەها  تریش. 

تایبەت  كەرتی  لەبەردەم  رێگا  كردنەوەی  و  كرانەوە   جیاجیاكاندا 

لەپێناو كاركردن لە بواری پەروەردە  و تەندروستی. هاوكات كردنەوەی 

گشتی  و  كەرتی  ــەزراوەی  دام هەندێك  بۆ  سەرمایەداری  دەستی 

رێگەدان بە كەرتی تایبەت  و بەشداری پێكردنیان لەو پڕۆژانە. جگە 

لە كاركردنی پااڵوگەیەكی نەوت لە ئەنوازیبۆ. كارگەیەكی شەكر لە 

بە  نەواكشۆت  لە  دۆستایەتی  بەندەری  دروستكردنی  و  نەواكشۆت  

یارمەتی كۆماری چینی میللی.
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ئەو پالنانە بوونە هۆی رەخساندنی هەلی كار بۆ زیاتر لە 25000 

كەچی  گشتیدا،  نیمچە  و  گشتی   كەرتی  لەنێوان  كاركردن  جۆری 

كەچی  هەندێكیشیان،  سەركەوتنی  پالنانە  و  هەموو  ئەو  سەرباری 

لەكۆتایی ساڵەكانی 1983  و 1984 لەبەرامبەر كاریگەری وشكەساڵی 

راگرتنی  ئاسن  و  نرخی  دابەزینی  بەهۆی  بــوو،  دەستەوەستان 

یارمەتی هەندێك واڵتان بۆ مۆریتانیا. بۆیە مۆریتانیا نەیتوانی قەرزە 

دەرەكیەكانی بداتەوە، ئەمەش پشێوییەكی زۆری كۆمەاڵیەتی خوڵقاند  

و ژینگەیەكی كارەساتباری لەناو واڵتدا دروستكرد. دواتریش بووە هۆی 

گەورەتربوونی کەلێنی ئابوری، كە هەر لە بنەڕەتدا لەسەر بنەمایەكی 

بۆش دامەزرابوو. بۆیە مۆریتانیا جگە لە رووكردنە بانكی نێودەوڵەتی  

و سندوقی دراو، هیچ رێگەیەكی تری لەبەردەمدا نەما، لەپێناو دووبارە 

دانانەوەی خشتەیەك بۆ قەرزەكانی  و دەستەبەركردنی قەرزی نوێش. 

بۆ ئەوەی كاربكات لەسەر كپكردنەوەی ئەو گرفتانە پێش ئەوەی جێ 

پەنجەی خۆی بەسەر گەشەكردنی ئابوری  و هەژاری بەجێبهێڵێت. ئەو 

بەرنامەیش بە بەرنامەی چاكسازی ئابوری ناونرا.

دووەم/ بەرنامەی راستكردنەوەی پەیکەری دامەزراوەكان لە مۆریتانیا

كێشە   هەموو  ئەو  دوای  مۆریتانیا   1985 ساڵی  دەستپێكی  لە 

بەدانانی  دەستیكرد  گرتبوو،  بەرۆكی  زۆرانــەی  ئابورییە  گرفتە  و 

بەرنامەیەكی بەرفراوان بۆ راستكردنەوەی پەیکەری ئابوری. سەرەتاش 

بە بەرزكردنەوەی دروشمی بەهێزكردنی ئابوری  و بەرنامەی چاكسازی 

ئابوری  و  بۆ گەشەكردنی  پالنی  بەرنامەیە  ئەو  ئابوری دەستیپێكرد. 

مەبەست  ئابوری واڵت.  پەیکەری  لە  بۆ چاكسازیكردن  كارپێكردنی 

واڵت  بودجەی  كورتهێنانی  كەمكردنەوەی  یەكەمی  قۆناغی  لـێی: 
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بوو، پاشان لەناوبردنی  و دواتریش زیادكردنی بودجە بۆ یارمەتیدانی 

گەشەی ئابوری. 

ئەو  دەرەنجامی  و  ئامانج   گرنگرتین  باسی  بەدرێژی  لێرەدا 

بەرنامەیە دەكەین:

پالنی بەهێزكردنی ئابوری  و دارایی:

تایبەت  دەرهاویشتەی  بــارودۆخ  و  كۆمەڵێك  بە  پالنە  ئەو 

بنارسێت.  ئابوری  بەهێزكردنی  پالنی  بە  وایكرد  كە  ــوو،  دەورەدراب

چونكە پێش كۆتاییهاتنی قۆناغی چوارەمی پالنەكە )واتە پێش پالنی 

پێشوتر( بەساڵێك  و سەرەتای ساڵی 1985، ئابوری لە مۆریتانیا بەرەو 

رێگەیەكی داخراو دەڕۆیشت  و روبەروی كۆمەڵێك گرفت  و كێشەی 

مەترسیدار  و كەڵەكەبوو ببۆوە، كە گرنگرتینیان پاشاموە  و كاریگەریە 

خراپەكانی 15 ساڵ لە وشكەساڵی بوو، كە زیانێكی زۆری بە كەرتی 

بەلێشاوی  كۆچكردنی  هۆی  ببوە  ئەنجامیشدا  لە  گەیاندبوو،  الدێ  

گوندنشینان بەرەو شارەكان. دواتریش سەرهەڵدانی چەندین گرفتی تر 

لەناو شارەكاندا، چونكە دەبوایە تا رادەیەك پێداویستیە سەرەكیەكانی 

هەروەها  شارەكان.  لە  دابینبكرێت  خەڵكە  ئەو  بۆ  شارستانی  ژیانی 

و  دروستدەكرد   كارەكان  جێبەجێكردنی  لەبەردەم  زۆری  ئاستەنگی 

باری ئابوریی نیشتامنی قورسرتدەكرد، چونكە پێویستبوو رێگاوبانەكان 

پشتیان  زیاتر  پڕۆژانەی  لەو  هەندێك  بە  كارپێكردن  باشرتبكرێن  و 

بەسەرچاوە سەرەكیەكانی دەرەوە دەبەست، وەك پااڵوگەی نەوت  و 

پڕۆژەی شەكر.. دواتر پڕۆژەكانی كەرتی گشتیش باری سەرشانی واڵتی 

پڕۆژانە  و)5(  ئەو  ئیدارەدانی  لە  قورسرت دەكرد. هەبوونی گەندەڵی 

ناشەفافی لە بودجەی واڵت  و بودجەی وەرگیراو.
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ئەمانە هەموویان بوونە هۆی ئەوەی دەوڵەت لە جێبەجێكردنی 

بەهێزكردنی  پالنی  ئەو  جێگەی  لە  و  بوەستێت   چــوارەم  پالنی 

ئەو  بۆ  سنورێك  تا  درێژدەبۆوە،  ساڵ  چوار  بۆ  كە  دابنێت.  ئابوری 

خاڵێكدا  لەچەند  پالنانەش  ئەو  ئامانجی  دابنێت.  گرفتانە  و  كێشە  

كورتدەكرێنەوە:

كۆی  سااڵنەی  گەشەكردنی  لە  بەرزتر  ئاستێكی  تۆماركردنی  ــ 

گەشەی  لە  بەردەست  تێكڕای  بەرامبەر  لە  ناوخۆیی  بەرهەمی 

دیموگرافی، كە بەنزیكەی %2.6 مەزندە دەكرا. واتە بگاتە رێژەیەكی 

ئابوری كەمرت نەبێت لە %4 بۆ باشرتكردنی بەرهەمی وەبەرهێنانی 

گشتی  وەبەرهێنانی  رێژەی  كەمكردنەوەی  خواستی  جێبەجێكراو  و 

بۆ كۆی بەرهەمی ناوخۆیی، كە ساڵی 1984 لەسنوری %35دا بوو.

ساڵی  بۆ  دەوڵەت  بودجەی  لە  هاوسەنگیەك  دروستبوونی  ــ 

رەنگە  كە  بودجەیە،  بەو  بكرێت  پاشەوكەتیش  وردەوردە  و    1986

تاساڵی 1988 بگاتە نزیكەی %5 لە كۆی وەبەرهێنانی پێویست.

زیادكردنی  رێگەی  لە  بودجە  لە  كورتهێنان  كەمكردنەوەی  ــ 

هاوردەكانی كەرتی نوێ   و كەمبونەوەی كورتهێنان لە بودجەی ئێستا 

بۆ نزیكەی %11 لە كۆی بەرهەمی ناوخۆیی. كە پێشرت %34 بوو لە 

ساڵی 1984. حكومەتیش لەپێناو بەدیهێنانی ئەو ئامانجە سیاسی  و 

داراییانە دەستیكرد بە:

دارایی  لەسەر  توند  دەستگرتنەوەی  سیاسەتێكی  پەیڕەوكردنی 

گشتی، كە بریتیبوو لە كۆنتڕۆڵكردنی خەرجیەكانی ئێستا  و باشرتكردنی 

ئەدای ئیدارەدانی گشتی لە رێگەی زیاتركردنی چاالكیە كردەییەكانی 

باج  و دەستكەوت. هەروەها پەیڕەوكردنی سیاسەتی دامەزراندن  و 

رەخساندنی هەلی كاری نوێ  لە رێگەی كەرتی تایبەت.
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مامناوەندەكان  و  و  بچوك   دامــەزراوە  راوکردن  و  بواری  لە  ــ 

تایبەت  كەرتی  لە  نرخەكان  سەربەخۆبونی  سیاسەتی  گرتنەبەری 

كەرتی  لەناو  تێچوی  نرخی  لە  نزیك  ئاستێكی  بۆ  بەرزكردنەوەی   و 

گشتی.

ــ پەیڕەوكردنی سیاسەتی پێدانی قەرز، كە كەرتەكانی بەرهەمهێنان 

دامــەزراوە  راو  و  كشتوكاڵ  و  بواری  لە  بەتایبەتی  بوو،  پێشەوە  لە 

بچوكەكان. لەگەڵ دابەزینی دراوی نیشتامنی لەبەرامبەر دراوی بیانی. 

تا  خەرجیەكانەوە،  بە  دەستگرتن  سیاسەتی  پەیڕەوكردنی  هەروەها 

هاوسەنگییەك لە بودجەی خەرجیەكاندا دروستببێت.

دەكەین،  پالنانە  ئــەو  وەبەرهێنانەكانی  بە  ئاماژە  لێرەدا 

%92ی  لە  مەزندەدەكرێت  و  ئۆقیە  ملیار   )55( بەنزیكەی  كە 

لە  بریتیبوون  بەرنامەیە  ئەو  دەستكەوتەكانی  جێبەجێكراوە، 

وەدەستهێنانی دەرەنجامێكی باش، كە خۆی لە زیادبوونی بەردەوامی 

كۆی بەرهەمی ناوخۆیی دەبینیەوە بۆ ساڵی 1985 لە 53.230 ئۆقیە 

ببوە 62.999 ملیار ئۆقیە لەساڵی 1986  و لەساڵی 1987 بووە 69.171 

بەرێژەی  واتە  ئۆقیە.  ملیار   75.404 بووە   1988 لە  ئۆقیە  و  ملیار 

باج  دەستكەوتەكانی  تێكڕای  هەمانكاتدا  لە  گەشەیكردبوو.   3.6%

بودجەی واڵت  بەمەش  بوو،  بەرچاودا  زۆربونێكی  لە  ماوەیەدا  لەو 

بەدرێژایی ساڵەكانی ئەو بەرنامەیە نزیكەی )596 ملیۆن ئۆقیە( لە 

ساڵی 1986 بۆتە )1773 ملیۆن ئۆقیە( لە ساڵی 1987، دواتر بووە بە 

)3613 ملیۆن ئۆقیە لە ساڵی 1988(. هەر لەو ماوەیەشدا كورتهێنان 

بێگومان گەشەكردن لە كۆی  پێدراوەكان كەمرت كردوە.  لە بودجەی 

سەرجەم  لەسەر  هەبوو  ئەرێنی  رەنگدانەوەی  ناوخۆیی  بەرهەمی 

كەرتەكانی ئابوری نیشتامنی. 
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بەرنامەی پشتیوانیكردن  و پێدانی پارەی كاش )پارەی نەقدی( )1988ــ1991(

دارایــی  ئابوری  و  بەهێزكردنی  بەرنامەی  دەرەنجامەكانی 

لەژێر  چاكسازی  سیاسەتی  هەمان  وایكرد  هێنابوون،  بەدەستی 

چونكە  پەیڕەوبكرێت،  پێدان(  و  پشتیوانی   )بەرنامەی  ناونیشانی 

ئامانجەكان نزیكبوون لە یەك  و هەمان سیاسەتی پێشوش بەكارهێرنا 

بۆ بەدیهێنانی.

بەمشێوەیە  بەرنامەیە  ئــەو  ئامانجی  گرنگرتین  دەتوانین 

كورتبكەینەوە)6(:

بە نزیكەی 3.5%  تێكڕای گەشەكردنی سااڵنە  ــ وەدەستهێنانی 

لەو ماوەیەدا.

ــ پاشەكەوتكردنی گشتی لە )بودجەی گشتی( لە سنوری %6 لە 

كۆی بەرهەمی ناوخۆیی.

لەسەر  هێشتنەوەی  و  وەبەرهێنان   ــاری  ك باشرتكردنی  ــ 

وەبەرهێنانی گشتی لە سنوری %16.6 لە بەرهەمی خاوی ناوخۆیدا.

ــ كەمكردنەوەی كورتهێنان لە بودجەی بازرگانی، لە كۆتایی ئەو 

ماوەیە گەیشتۆتە رێژەی %9.8 لە بەرهەمی خاوی ناوخۆ.

ــ كەمكردنەوەی تێكڕایی خزمەتەكانی قەرزی سەرەكی لەنێوان 

20 بۆ %25 لە دەستكەوتەكانی هاوردەی ساڵی 1991.

 سیاسەتە پەیڕەوكراوەكان بۆ سەركەوتنی ئەو بەرنامە فرە الیەن 

بوو: وەك سیاسەتی كەرتەكان: لەوانەش سیاسەتی كەرتی كشتوكاڵ 

 و چاكسازی لە دامەزراوە گشتیەكان  و سیستمی بانكی  و سیاسەتی 

نرخ  و كەرتی گشتی  و دارایی گشتی، لەگەڵ سیاسەتی پارەی كاش  و 

سیاسەتی كەرتی دەرەكی  و قەرزەكان  و چەندینی تری لەخۆدەگرت. 

هەروەها بەرنامەكە ئەولەویەتێكی زۆری بە چاکكردنەوەی كەرەستە 

رێكخستنی  لە  جگە  دابوو.  سەرەكی  وەبەرهێنانی  ئامێرەكانی   و 
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سەرەكی  فێربوونی  بۆ  ئەولەویەت  پێدانی  فێربوون  و  خەرجی 

لەوانەش  جگە  نوێیەكان.  ئابوریە  ئاڕاستە  لەگەڵ  گونجاندنی   و 

نرخەكانیشی  شێواندنی  بەرەنگاربوونەوەی  تەبەنای  بەرنامەكە 

دەكرد، كە بە راستی  و دروستی خەرجی فاكتەرەكانی بەرهەمهێنانیان 

بۆ  پشتیوانی  پێشكەشكردنی  چوارچێوەیەشدا  لەو  نەدەخستەڕو. 

بەرهەمی كشتوكاڵی  و كااڵكان  و بەرزبونەوەی نرخی خزمەتگوزاریە 

خەرجكردنێكی  سیاسەتی  گرتنەبەری  هەروەها  الدرا.  گشتیەكانیش 

دەستگیران بۆ دووبارە بەهێزكردنەوەی دراوی نیشتامنی، كە لەساڵی 

1989 بەهاكەی بۆ %10.3 دابەزی بە بەراورد بەساڵی 1988. ئەمەش 

پێیان  كە  نێودەوڵەتییەکان،  داراییە  دامەزراوە  داواكاریەكی  بەهۆی 

دانراوە.  بۆ  بەهای  نرخەكەی خۆی  لە  زیاتر  وابوو دراوی مۆریتانی 

چاكسازی  سیاسەتی  گشتیەكان:  خەرجیە  بۆ  سنورێكیش  دانانی  بۆ 

پەیڕەوكرا  گشتی  نیمچە  كەرتی  گشتی  و  كەرتی  دامەزراوەكانی  لە 

رێكخراوەیی  یاسایی  و  میكانیزمێكی  چەند  دانانی  رێگەی  لە 

سەرتاسەری. بۆ منونە: كۆمەڵێك دەقی یاسایی دانران بۆ دیاریكردنی 

سیستمی ئەو دامەزراوانە  و چۆنیەتی كاركردنیان  و بەرێوەبردنیان. 

ئەو دەقانەش وەك فەرمانی یاسای 90/90  و مەرسومی 118/90، كە 

دامەزراوە گشتیەكان  و كۆمپانیاكانی خاوەن سەرمایەداری گشتی  و 

پابەندنیان  پەیوەندی ئەو دەستانەش بە دەوڵەتەوە دیاریدەكات  و 

دەكات بەو یاسایانە. كە لە مەرسومی پێشو بە ژمارە )113/90( شێوە 

دامەزراوە  ئیدارییەكانی  ئەنجومەنە  بەرێوەچوونی  رێكخسنت  و   و 

گشتیەكانی دەستنیشانكردوە. هەروەها مەرسومێكی تریش بە ژمارە 

دامەزراوە  ئەو  جۆری  دیاریكردنی  لە  بریتیە  كە  هەیە،   )90/45(

گشتیانە، جگە لە هەبوونی مەرسومی ژمارە )90/72( كە موسادەقە 
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دەكات.  گشتییەکان  سەرمایەدارە  كۆمپانیا  سیستمی  منونەی  لەسەر 

نێوان دەوڵەت  و دامەزراوە  پەیوەندی  یاسایانە  ئەو  بەپێی  ئەمەش 

گشتیەكان روون  و ئاشكرا دەبێت لەژێر سایەی پابەندبوونیان بە هەر 

تر. منونەی  قەرزێكی شایستە بۆ هەر الیەنێك بەرامبەر الیەنەكەی 

گشتی  خزمەتگوزاری  كۆمپانیای  هەندێك  وەك  كۆمپانیانەش  ئەو 

دامــەزراوەی  )sone lec(و  كارەبا  ئاو  و  بۆ  نیشتامنی  )كۆمپانیای 

پۆستە  و گەیاندن )OPT(. هەروەها پەیکەری دامەزراوەی )سینم(

یش دووبارە دانراوەتەوە  و كاركراوە بۆ رزگاركردنی دارایی بە بەهای 

100 ملیۆن دۆالر. كە وایكرد بتوانێت جارێكی تر پڕۆژەی ئەمهودات 

تەواوبكات  و بەرهەمهێنانی زیاتربكات. ئەو چاكسازیانە كۆمپانیای 

گەیاندنیشی  پۆستە  و  دەستەی  هەناردە  و  و  هاوردە   بۆ  نیشتامنی 

گرتۆتەوە.

هاریكاری  سیاسەتی  بەرنامەیە  ئەو  كۆمەاڵتیشدا،  بواری  لە 

خۆراكی گرتەبەر )خۆراك بەرامبەر كاركردن(  و زیادكردنی دەرماڵەی 

پــەروەردە  و  لەگەڵ  گشتی  شێوەیەكی  بە  كۆمەاڵیەتیەكان  كەرتە 

لێكۆڵینەوەكان  چڕكردنەوەی  بۆ  كاركردن  هەروەها  تەندروستی.. 

لەبارەی سەركەوتوترین رێگا بۆ كۆنتڕۆڵكردنی رەهەندی نەرێنی بۆ 

هاواڵتیان،  كۆمەاڵیەتی  دۆخی  باشرتكردنی  بەرێگەی  چاكسازیەكان 

ژمارەیەكی  دارایی  بەهێزكردنی  ئابوری  و  بەرنامەی  بەهۆی  چونكە 

زۆری كرێكاران بێكار مانەوە. ئەو پالنەی لەناو بەرنامەی پشتیوانی 

ملیۆن   )604( گەیشتە  بڕەكەی  دانرابوو  وەبەرهێنان  بۆ  دارایــی 

بوو.  ساڵ  سـێ   كە  بەرنامەیە،  ئەو  تەمەنی  درێژایی  بە  دۆالر  و 

بەرنامەیە  ئەو  سایەی  لەژیر  پێشبینیدەكرا  دەرەنجامەكەی  كەچی 

كە  گرفت،  فاكتەر  و  چەندین  بەهۆی  نەبوون،  دڵخۆشكەر  زۆر 
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لەسەر  بوون.  ناوخۆیی  هەندێكیشیان  و  بوون   دەرەكی  زۆربەیان 

 1989 ساڵی  ئەپریلی  لە  كە  سەنگال  قەیرانی  ــی:  دەرەك ئاستی 

و  موڵك  هاواڵتیانی  زۆر  ژمارەیەكی  هۆیەوە  بەو  سەریهەڵدابوو، 

دراوی  بە  بانكیان  ئاڵوگۆڕی  ئەوەی  دوای  گەڕانەوە،  داگیركراو  ماڵ 

بیانی بوو. ئەمەش سەرچاوەیەكی گرنگی ئابوری بوو. هەروەها ئەو 

قەیرانە بووە هۆی پەیدابوونی دڵەڕاوكـێ  لەنێو ریزی جوتیارەكان، لە 

گرنگرتین ناوچە لەناو واڵت. كە ناوچەیەكی بەپیت  و پڕبەرهەم بوو 

)كەناری روباری سەنگال(. لەهەمانكاتدا جەنگی دووەمی كەنداویش 

بوەهۆی وەستاندنی یارمەتیە داراییەكانی واڵتانی كەنداو بۆ مۆریتانیا  

یارمەتیە  پشتی  بڕبڕەی  كە  تریش.  هەندێكی  كەمكردنەوەی  و 

دەرەكیەكان بوو بۆ مۆریتانیا. ئەمەش بەهۆی هەڵوێستی مۆریتانیا 

ناوخۆیش:  ئاستی  لەسەر  جەنگەدا.  لەو  عێراق  پشتیوانیكردنی  لە 

ئەو ماوەیە هاوكات بوو لەگەڵ چەند ساڵێک لە وشكەساڵی، چونكە 

ئەمەش  هەبوو،  بەردەوامی  شارەكان  ناو  بۆ  گوندنشینەكان  هاتنی 

چەند دەرەنجامێكی خراپی لێكەوتەوە. بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی  و 

سەرباری ئەو هەموو بەربەستانە، كەچی بەرهەمی خاوی نیشتامنی 

ملیۆن   92.619 گەیشتە  بەرنامەكەش  كۆتایی  لە  بوو.  لەزیادبووندا 

واڵت  گشتی  بودجەی  لەسەر  بەرچاویشی  كاریگەریەكی  ئۆقیە. 

ماوەیەدا،  لەو  هەر  ئۆقیە  ملیۆن   3524 دەگەیشتە  كە  تۆماركرد، 

 3063 نزیكەی  بە   1990 ساڵی  لە  1991. هەرچەندە  ساڵی  لە  واتە 

لە  پێدراویش  پارەی  بودجەی  هەروەها  كورتیهێنابوو.  دۆالر  ملیۆن 

خەرجی   و  تۆماركرد  زیادی  بەرنامەیە  ئەو  تەمەنی  یەكەمی  ساڵی 

رێژەی  بوو.  زیادبووندا  لە  بــەردەوام  گشتیەكانیش  دەستكەوتە  و 

هەاڵوسان لەو ماوەیە بۆ %10 دابەزی.
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بەرنامەی چاكسازی پەیکەری )1992ــ 1995(

جیادەكرانەوە،  جێگیر  رسوشتێكی  بە  پێشو  بەرنامەی  هەردوو 

كێشەی  لە  پڕبوو  كە  داڕێژرابوون،  دژوار  زۆر  دۆخێكی  لە  چونكە 

بەرایی  بەرنامەیە  دوو  ئەو  تریش:  لەالیەكی  ناوخۆیی.  دەرەكی  و 

دەستپێكردنی  بۆ  نراون  هەنگاوانەی  لەو  بوون  یەكەم  هەنگاوی   و 

بەرنامەی چاكسازی چوارچێوە فراوان بۆ پەیکەری دامەزراوەكان، كە 

 1992 ساڵی  لە  نێودەوڵەتی  بانكی  )FMI(و  هاوكاری  بە  مۆریتانیا 

دەستی بە جێبەجێكردنی كردوە.

گرنگی  بە  دركی  مۆریتانیا  حكومەتی  چوارچێوەیەدا  لەم  هەر 

چوارچێوەی  فراوانكردنی  و  گەشەكردن   هەوڵەكانی  بە  ــژەدان  درێ

چاكسازیە پەیکەریەكان كرد. بۆیە لە كۆتاییەكانی ساڵی 1992 حكومەت 

بە هەماهەنگی لەگەڵ سندوقی دراوی نێودەوڵەتی  و بانكی نێودەوڵەتی 

تا  دەستپێبکات   1992/10/1 ماوەی  لە  كە  داڕشت  بەرنامەیەكیان 

پەیکەری  راستكردنەوەی  بەرنامەی  بە  بێت  و  بەردەوام   1995/9/30

ناونرا. ئەو بەرنامەیە چەندین ئامانجی هەبوو، لەوانەش:

ــ بەدەستهێنانی تێكڕایی مامناوەندی گەشەی ئابوری بە نزیكەی 

%3.5 سااڵنە.

ــ دابەزاندنی رێژەی هەاڵوسان، بۆ ئەوەی لە كۆتایی بەرنامەكە 

بگاتە %3.6 ، دوای ئەوەی لە%9 بوو لە ساڵی 1991.

پارەدان  تەرازوی  كراوەی  لەهەژماری  كورتهێنان  دابەزاندنی  ــ 

كۆتایی  لە  بۆ 6.6%  1991ەوە  ساڵی  بەرهەمی  كۆی  لە  لە 14.5% 

بەرنامەكە.

هەر بۆ ئەو مەبەستەش حكومەتی مۆریتانیا چەندین سیاسەتی 

پەیڕەوكرد، كە بەمشێوەیە كورتیان دەكەینەوە:
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ــ باشرتكردنی دۆخی دارایی حكومەت بە رێگەی جێبەجێكردنی 

گشتی(  و  خەرجی  كەمكردنەوەی  )واتــە  خەرجكردن  سیاسەتی 

باشرتكردنی دەستكەوتەكانی باج.

نیشتامنی،  ئابوری  لەناو  تایبەت  كەرتی  پێگەی  بەهێزكردنی  ــ 

لە  تایبەت  وەبەرهێنانی  دەرەكی  و  بازرگانی  هاندانی  بە  ئەمەش 

كەرتی راو   و پیشەسازیە جیاجیاكاندا، لەوانەش پیشەسازی باو.

بەهێزكردنی  بۆ  بانكی،  بواری  لە  سەرتاسەری  چاكسازیەكی  ــ 

رۆڵی بانك، جگە لە چاكسازی لە سیاسەتی )دڵنیابوون(.

لەناو  پەیکەرییەكان  چاكسازیە  لەسەر  بــەردەوامــبــوون  ــ 

 )80(  1989 ساڵی  تا  گشتی  كەرتی  چونكە  گشتیەكاندا،  دامەزراوە 

بازرگانیان  رسوشتێكی  هەندێكیان  كە  لەخۆدەگرت،  دامــەزراوەی 

نەبوو )20(. دەوڵەتیش بەشداربویەكی سەرەكی )40( دامەزراوە  و 

لە سەرجەم كەرتە ئابوریەكانی نیشتامنیدا باڵوببنەوە  و لە )1/2( لە 

لە  بانكی وەرگرتوە.  لە كەرتی  وەبەرهێنانی گشتی  و )1/5( قەرزی 

هەمان ساڵدا )12( دامەزراوەی گشتی بەشێوەیەكی رەها كۆنتڕۆڵی 

كەرتی وەبەرهێنانیان كردبوو، دەستیان بەسەر %95 لە فرۆشتنەكاندا 

پەیکەری  لە  چاكسازیەكان  پڕۆسە  سەرباری  بــەاڵم  گرتبوو)8(. 

كەچی  پیشودا،  بەرنامەی  هــەردوو  لە  دامەزراوانە  لەو  هەندێك 

دۆخی دارایی لە ئاستی پێویستدا نەبوو، بەڵكو جیاوازیەكی زۆریش 

هەبوو. بۆیە حكومەت بەرنامەیەكی تۆكمەتری داڕشت بە هاوكاری 

دارایی  تری  دامــەزراوەی  هەندێك  نێودەوڵەتی  و  دراوی  سندوقی 

سندوقی  )BAD(و  گەشەپێدان  بۆ  ئەفریقی  بانكی  وەك  دەوڵەت. 

جگە   ،  )FADES(كۆمەاڵیەتی و  ئابوری   گەشەپێدانی  بۆ  عەرەبی 

بەرنامەی  بە  بەرنامەیەش  ئەو  ژاپۆن.  و  ئەڵامنیا   هاوكاریەكانی  لە 
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بە  تێچوەكەشی  نارسا.  گشتیەكان  دامەزراوە  كەرتی  راستكردنەوەی 

پێشرت  ئەو الیەنانەی  )500( ملیۆن دۆالر مەزندە دەكرا، كە بەسەر 

باسامنكردن، دابەشكرا )9(.

بەشداریكردنی سەرۆكایەتی  لە  دەوڵەت  بەرنامەیە،  ئەو  بەپێی 

ژمارەیەك لەو دامەزراوانە پاشەكشەیكرد، جگە لە بەردەوامبوون لە 

 ، snim. Air. Mauritanie. Opt. sonelec دروستكردنی پەیکەری

لە  بۆ هەریەك  دارایی  دابینكردنی پشتیوانی  لە  ئیرت دەستیهەڵگرت 

كۆمپانیا دڵنیابوون  و دابینكردنی دڵنیایی  و البردنی قۆرخكاری بەسەر 

بۆ  مۆریتانییەکان  كۆمپانیا  كە  كەرەستە،  هەندێك  هاوردەكردنی 

هاوردە  و هەناردە قۆرخیان كردبوو. لە هەمانكاتدا ئەم هەواڵنە تەنیا 

شێوەی  بەڵكو  نەبوو،  دامەزراوەكان  پەیکەری  دروستكردنەوەی  بۆ 

دەگرتەوە  بەرهەمهێنانی  كەرتەكان  كە  كەرتەكانیش،  لە  چاكسازی 

لەناو سەرتاسەری ئابوری نیشتامنیدا.

و  گشتیەكان   ــەزراوە  ــ دام پەیکەری  دروستكردنی  لە  جگە 

سیستمی  كە  داراییەكانیش،  چاكسازیە  بە  پــەرەدرا  چاكسازیکردن، 

لە  نیشتامنی  خاوی  بەرهەمی  ماوەیەشدا  لەو  دەگرتەوە.  باجیشی 

 1994 ساڵی  لە  بەرنامەیەی  ئەو  كۆتایی  لە  چونكە  بوو.  زیادبووندا 

دەستیپێكرد، كۆی گشتی بەرهەمهێنان گەیشتە 124.933 ملیار ئۆقیە، 

بودجەی واڵتیش زیادیكرد، لە هەندێك شوێنیش كورتهێنانی تۆماركرد. 

لە ساڵی 1992 كورتهێنانەكە بە رادەی 13161 ملیۆن ئۆقیە بوو، ساڵی 

1993 كە بەدوا كورتهێنانی گەورە دادەنرێت لە بودجەی دەوڵەت، دوای 

جێبەجێكردنی بەرنامەی دروستكردنەوەی پەیکەری دامەزراوەكان لە 

ساڵی 1994 )5740( ملیۆن ئۆقیە بوو. رێژەی هەاڵوسانیش بۆ 50% 

كەمیكرد.
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گەشەپێدانی  هــەژاری  و  بەرەنگاربونەوەی  سرتاتیژیەتی  سـێ یەم/ 

ژێرخانی ئابوری لە مۆریتانیا لەماوەی )1994ــ 2001(

سیاسەتی  پــەیــڕەوكــردنــی  قۆناغی  یــەكــەم  سرتاتیژیەتە  ــەو  ئ

بەرەنگاربونەوەی هەژاریە لە مۆریتانیا. كە چەندین رەگەزی سەرەكی بۆ 

سیاسەتی حكومەت لە بواری بەرەنگاربونەوەی هەژاری لەخۆدەگرێت. 

وەك چۆن دۆخەكە هاوشێوەی پالنە دورمەودا  و مامناوەندەكان بوو. 

كە لە ماوەیەكی كورتدا جێبەجێدەكرێن. چونكە ئەو سرتاتیژیەتە لە دوو 

بەرنامە  و دوو چوارچێوە بۆ گەشەپێدان  و بەرەنگاربونەوەی هەژاری 

دووەمیش   ،1998 و    1994 نێوان  ماوەی  لە  یەكەمیان  جێبەجێكران، 

لەنێوان 1998  و 2001)10(.

ئەم  دەرەنجامی جێبەجێكردنی،  ئامانج  و  لەڕوی  ئەو سرتاتیژیەتە 

سیاسەتانە لەخۆدەگرێت )1994 تا 2001(:

بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  سرتاتیژە  ئەم  دەستتێوەردانی  بواری  یەکەم: 

هەژاری  و گەشەپێدانی ژێرخانی ئابوری

ئەو بوارە چاالكییە ژێرخانییەکان  و هەندێك بوارە كۆمەاڵیەتییەكانی 

دەگرتەوە، بەو شێوەیە:

أ . ئەو دەستتێوەردانانەی بەندن بەچاالكی ژێرخانییەوە:

لێرەدا مەبەست دەستتێوەردانی ئەو سرتاتیژەیەتەیە، کە پەیوەستە 

بەچاالكیە ئابوریەكان و لەپێناو نەهێشتنی هەژاری ئەنجامدەدرێن، ئەو 

بەو  دەگرێتەوە  گوندی  و شارنشینی  بواری  دەستتێوەردانەش هەردوو 

شێوەیە)11(:

ــ لە ناوەندە گوندییەکان

الدێیەكانەوە  لە  بنچینەدا  لە  مۆریتانیا  لە  هــەژاری  پێیەی  بەو 

كشتوكاڵی،  كەرتی  لە  بەرهەمهێنان  الوازی  بەهۆی  دەستپێدەكات، 

بۆیە سرتاتیژیەتی بەرەنگاربوونەوەی هەژاری لەو ناوەندەدا گرنگی بە 

جوتیارە بچوكەكان دەدا.
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ــ لەناوەندە شارنشینییەکان

هەژاریی شارەكان بەهۆی نەبوونی كەمی هەلی كارەوەیە، بۆیە 

سرتاتیژیەتی یەكەم بۆ بەرەنگاربونەوەی هەژاری لە مۆریتانیا دەبێت 

زیاتر لەسەر خوڵقاندنی هەلی كار بێت، بەو مەرجەی گرنگیبدرێت 

بە دانانی سیستمێك بۆ پێدانی قەرز  و رەخساندنی كاری سەربەخۆ.

دووەم: دەست تێوەردانی كاتی  و الواز

بەرنامەی  لــە  یــەكــەم  قوناغی  كۆمەاڵیەتیەكانی  ــوارە  بـ

بەرەنگاربونەوەی هەژاری  و گەشەپێدانی ژێرخانی ئەولەویەتی داوە 

بە بوارەكانی پەروەردە  و تەندروستی  و ئاوی پاك، چونكە ئەو بوارانە 

گرنگیەكی زۆریان هەیە لە بەرەنگاربونەوەی هەژاریدا.

ئامانجی سەرەكی ئەو بەرنامەیەش بریتیە لە:

پاراستنی  ئابوری  و  لە گەشەكردنی  رێژەی 4.4%  بە  ــ گەیشنت 

تێكڕای هەاڵوسان لە سنوری )3%(.

لەكۆی   14% لە  كارپێكراو  بودجەی  لە  كورتهێنان  دابەزینی  ــ 

بەرهەمی خاوی ناوخۆ بۆ ساڵی 1994، بۆ %9  و ساڵی 1995یش بۆ 

%4 لە كۆتایی بەرنامەكە. هەروەها هەوڵدرا كاریگەریەكانی الیەنی 

كپبكرێتەوە  هاواڵتیان  لەسەر  داراییەكان  دەستپێوەگرتنە  سیاسەتی 

بۆ  هەیە  كۆمەاڵیەتیان  رسوشتێكی  پڕۆژانەی  ئەو  خوڵقاندنی  بە 

بەرەنگاربونەوەی هەژاری.

دەستكەوتەكانی بەرنامەكە:

ــ تێكڕای گەشەكردنی راستەقینە لە ساڵی 1995 گەیشتە 4.6% ، 

ساڵی 1996 گەیشتە %4.7 ، ساڵی 1997 گەیشتە %4.5. ئەو رێژانەش 

هەاڵوسانیش،  ئاستی  لەسەر  پێشبینیكرابوو.  لەوەی  بەرزتربوون 

ئاستەكە پاشەكشەیكرد  و لە كۆتایی پالنەكەدا گەیشتە %4.5 لەبری 

%3 كە پێشبینیدەكرا.
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 1997 و    1996 ساڵی  ــەت،  دەوڵ بودجەی  دانانی  لەبارەی  ــ 

ملیار   1.09 گەیشتە  زیادەكەی  چونكە  تۆماركرد،  بەرزتری  ئاستێكی 

لەساڵی 1996، ساڵی 1997 گەیشتە 2.506 ملیار. ساڵی 1995 بەبڕی 

1.16 ملیار ئۆقیە كورتیهێنابوو)12(.

ئاستێكی  لە  زۆر  پاشەكشەكردنی  هــەژاری،  ئاستی  لەسەر  ــ 

ئەمەش  مایەوە.   50% لە  هەر  بەرنامەكە  كۆتایی  تا  نەبوو،  بەرزدا 

سەرەكیەكە  ئامانجە  بەدەستهێنانی  لە  پالنەكە  كارانەبوونی  مانای 

دەگەیەنێت، كە بریتیبوو لە بەرەنگاربوونەوەی هەژاری.

قەبارەی وەبەرهێنانی گشتیش لەو بەرنامەیە گەیشتە )75.085( 

ملیار ئۆقیە، دواتریش بەسەر كەرتە حكومیەكان دابەشكرا.

خشتەی ژمارە )2(

PIP دابەشكردنی كەرتەكان بۆ وەبەرهێنان لەبەرنامەی

سەرچاوە:

 MARHES – TROOICAUX SPECIAL MAURITANIE. 1999/ P207

 

 هەژاری رادەبەدەر هێڵی هەژاری ساڵەكان
1990 32800 24400 
1996 58400 34450 
2000 72600 54000 
2004 94650 70400 
2008 129000 96000 

 

سەدی  رێژەی کانكەرتە
 % ئاراستەكراو بۆ

 
 3.03  گەشەكردنی پیشەسازی

 1.02  و گواستنەوەی وشكانی ژێرخان
 1202  گەشەپێدانی الدێكان
 2201  كەرتە مرۆییەكان

 201  پێشكەوتنی دامەزراوەكان
 602  كۆمپانیای نیشتمانی بۆ پیشەسازی كانوەكان

 ..2  كۆی گشتی
 

 

لەبری  سەدیرێژەی  تێچوو كردنخەرج بواری
 بریارلێدراو

 رێژەی جێبەجێكردن جێبەجێكراو

 0.02 116.2  02.  1.002 تەندروستی
 6100 .2333  002  .1612 پەروەردەی بنەڕەتی

نەهێشتنی 
 نەخوێندەواری

1201 .0. 1. 202 

 .6 122.1 2106 32622 ئاوی پاك
و  پاكردنەوە

 جوانكردنی شارەكان
22.62 300 112. 1.1 
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بە  بەرنامەیە  ئەو  بەشەكانی  سەرجەم  تێچووی  تێكڕای  سەرەتا 

بەنزیكەی  واتە  كرابوو،  مەزندە  ئۆقیە   )1.545.247.000( نزیكەی 

بەراورد  بە  كەمە  بڕێكی  ئەمەش  ئەمریكی.  دۆالری   )12.362.000(

چارەسەركردنیان  هەوڵی  گرفتانەی  كێشە  و  ئەو  قەبارەی  لەگەڵ 

دەدرێت، یان هەوڵی كەمكردنەوەیان دەدەرێت.

گەشەپێدانی  هەژاری  و  بەرەنگاربونەوەی  بەرنامەی  دووەم/ 

ئابوری لەماوەی )1998ــ 2001(

ئامانجی  یەكەمجاربوو  بەرنامەیەدا،  ئەو  چوارچێوەی  لە  هەر 

بە  ببەسرتێتەوە  گەشەكردندا  لە  بەرز  رێژەیەكی  بەدەستهێنانی 

تایبەت  رۆڵێكی  هەروەها  هەژاری،  بەرەنگاربوونەوەی  بەرنامەی 

بەرەنگاربونەوەی  لە سرتاتیژیەتی  تایبەت  كەرتی  تا  درا   و گەورەش 

كارگە  و  بچوكەكان   ــەزراوە  دام بەهێزكردنی  رێگەی  بە  هــەژاری 

هاوبەشەكان  و ئاسانكردنی دەستەبەركردنی قەرز، لەگەڵ زیادكردنی 

ئابوری  ژینگەی  لەگەڵ  گونجاندنی  بچوكەكان  و  دامەزراوە  ژمارەی 

هەژاری یەكبگرنەوە.

ئامانجی بەرنامەكە:

بەرنامەی  جێبەجێكردنی  لە  یەكەم  ماوەی  تەواوبوونی  دوای 

چڕوپڕتر  و  بۆچونێكی  سیاسەتەكان  ــەژاری،  ه بەرەنگاربونەوەی 

پسپۆریانەیان گرتەبەر بۆ دیاردەی هەژاری، تا پرسی بەرەنگاربونەوەی 

بایەخ  و  جێگەی  ببێتە  دەوڵەتدا  كەرتەكانی  هەموو  لەناو  هەژاری 

گرنگیپێدان. ئەویش بە رێگەی دامەزراندنی دەستەیەكی نیمچە وزاری 

كە ئەركی مافەكانی مرۆڤ  و بەرەنگاربونەوەی هەژاری پێبسپێردرێت 

بۆ  سیاسەتەكان  سەرجەم  سەرپەرشتیكردنی  واتە   .1998 لەساڵی 
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جێبەجێكردنی پێداویستیە سەرەكیەكانی دانیشتوانە هەرە هەژارەکان 

بەرنامەیەش  ئەو  سەرەكی  ئامانجی  گوزەرانیان.  باری  باشرتكردنی  و 

كۆتوبەندی  لە  دانیشتوان  زۆری  ژمارەیەكی  رزگاركردنی  لە  بریتیبوو 

هەژاری  و باشرتكردنی باری بژێویان، بە سودوەگرتن لە خزمەتگوزاریە 

كۆمەاڵیەتیە سەرەكیەكان. بە شێوەیەكی گشتی هەوڵدرا كە:

ــ دابەزاندنی رێژەی هەژاری النیكەم بۆ %18 تا ساڵی 2001، بە 

بەراورد بە دۆخی هەژاری ساڵی 1996)13(، كە رێژەكەی %50 بوو 

لەناو سەرجەم ئەو خێزانانەی لەژێر هێڵی هەژاری دەژیان.

گەشەكردنی  تایبەتی  دۆخی  هەندێك  ئاستی  باشرتكردنی  ــ 

مرۆیی، لەوانەش بارودۆخی ژنان  و منااڵن.

خشتەی ژمارە )3(

بڕی تێچوی خزمەتگوزاریە كۆمەاڵیەتیە سەرەكیەكان

لەناو بەرنامەی دووەمدا )1998ــ 2001(

بۆ  نیشتامنی  سیاسەتی  عــال،  محمد  السالك  محمد  ولــد  ســەرچــاوە: 

نەواكشۆت  زانكۆی  باڵونەكراوە،  توێژینەوەیەكی  هەژاری،  بەرەنگاربونەوەی 

2011 ل 43.

 هەژاری رادەبەدەر هێڵی هەژاری ساڵەكان
1990 32800 24400 
1996 58400 34450 
2000 72600 54000 
2004 94650 70400 
2008 129000 96000 

 

سەدی  رێژەی کانكەرتە
 % ئاراستەكراو بۆ

 
 3.03  گەشەكردنی پیشەسازی

 1.02  و گواستنەوەی وشكانی ژێرخان
 1202  گەشەپێدانی الدێكان
 2201  كەرتە مرۆییەكان

 201  پێشكەوتنی دامەزراوەكان
 602  كۆمپانیای نیشتمانی بۆ پیشەسازی كانوەكان

 ..2  كۆی گشتی
 

 

لەبری  سەدیرێژەی  تێچوو كردنخەرج بواری
 بریارلێدراو

 رێژەی جێبەجێكردن جێبەجێكراو

 0.02 116.2  02.  1.002 تەندروستی
 6100 .2333  002  .1612 پەروەردەی بنەڕەتی

نەهێشتنی 
 نەخوێندەواری

1201 .0. 1. 202 

 .6 122.1 2106 32622 ئاوی پاك
و  پاكردنەوە

 جوانكردنی شارەكان
22.62 300 112. 1.1 
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لە  دابەشكردن  سیستمی  چۆن  بەدیاردەكەوێت  خشتەكەدا  لە 

و  تەندروستی   پاك  و  ئاوی  دەستەبەركردنی  بە  گرنگی  بەرنامەكەدا 

رێژەی  هەرچەندە  سەرەتایدا.  قۆناغی  لە  بەتایبەتی  داوە،  پــەروەردە 

هەریەك لە تەندروستی  و پەروەردە جیاوازیەكی ئەوتۆیان نیە لەگەڵ ئەو 

رێژەیەی لە بەرنامە  و پالنی گەشەكردنی پێشو بۆیان تەرخانكرابوو. كەچی 

جیاوازیەكی زۆر لەرێژەی دیاریكراو بۆ تەوەری نەهێشتنی نەخوێندەواری 

بە نزیكەی %50 لەناو دانیشتوان هەیە، ئەوانەی لە تەمەنێكی پێگەیشتون، 

كە ئەوكاتە نەخوێندەوار بوون. بەمەش دەتوانین بڵێن: ئەو بەرنامەیە لەو 

بەشەدا گرنگی بەبابەتی فێركردنی گەورەكان  و نەهێشتنی نەخوێندەواری 

نەداوە. ئەمەش مانای وایە، لەو قۆناغەدا لەگەڵ ئەولەویاتی تێچونەكە 

نەرۆیشتون. بەاڵم دابینكردنی سەرچاوە  و دانانی لەو بەرنامەیەدا مانای 

ئەوە نیە پێویستە لە بواری تێچووندا سود لە هەموو بڕێكی دیاریكراو 

وەربگیرێت، چونكە رێژەی جێبەجێكردن لە بوارێكەوە بۆ بوارێك جیاوازی 

هەیە  و ئەو جیاوازیەش رەنگدانەوەی دەبێت لە شێوەیەك لە شێوەكانی 

ئەولەویاتەكە. بۆ منونە: هەرچەندە دابینكردنی ئاوی پاك بۆ خواردنەوە 

رێژەی %12.5 لە كۆی بودجەی بەرنامەكە پێکدەهێنێت، كەچی رێژەی 

جێبەجێكردنی بە راستەقینەی نەگەیشتە %59، ئەمەش وایكرد بەهای ئەو 

بودجەیەی بەراستی سودی لێبینیوە كەمرت بێت لەو سودانەی لە كەرتی 

لە  %9.6ی  رێژەی  تەنیا  تەندروستی  هەرچەندە  هەبووە.  تەندروستی 

بودجەی بەرنامەكە بۆ دابینكرابوو.

لە  جگە  نەخوێندەواریش،  نەهێشتنی  تــەوەری  بە  سەبارەت 

تاڕادەیەك  جێبەجێكردنیشی  ئاستی  بۆی،  دابینكراو  رێژەی  ونبونی 

بە  ئەوتۆی  بایەخێكی  بەرنامەكە  واتە   ،1.1% بە  فەرامۆشكرابوو 

نەهێشتنی نەخوێندەواری نەداوە.
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كۆی گشتی پڕۆژەكانی بەرنامە بۆداڕێژراو لەو پالنەدا )80( پڕۆژە 

بوو، كە )21(یان لە بواری گەشەكردنی گوندەكاندا بوو، ئەوانی تریش 

لە بوارەكانی ئاو  و سندوقەكانی قەرز  و پەروەردە  و تەندروستی... هتد.

چوارەم/ میكانیزمی سرتاتیژیەتی بەرەنگاربونەوەی هەژاری  و رۆڵی 

لە دانانی سنورێك بۆ هەژاری لەماوەی 2001 تا 2015. 

بۆ  كاریكردوە  و  پێشەنگبووە  واڵتانەی  لەو  یەكێكە  مۆریتانیا 

بەرەنگاربونەوەی  بۆ  سرتاتیژی  )بەرنامەی  دانانی  و  ئامادەكردن 

الیەن  لە  بوو  پێشنیازێك  چوارچێوەی  لە  ئەمەش  ــەژاری(،  ه

هەژار،  واڵتانی  سەر  قەرزەكانی  كەمكردنەوەی  بۆ  مۆریتانیاوە 

كە لە مارسی ساڵی 1999 بە سودمەندبوونی مۆریتانیا راگەیەنرا. 

چوارچێوەی  دانانی  ئامادەكاریەكانی  لە  بەشداربوو  هەروەها 

گردبوونەوە  ئیداری  دەسەاڵتی  وەرگرتنی  لە  جگە  سرتاتیژی، 

پیشەیی  و  كۆمەاڵیەتی  و  رێكخراوە  نوێنەرانی  ناوخۆییەكان  و 

دەستەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی.

لە ساڵی 2000 مۆریتانیا ئەو بەڵگەنامەیەی تەواوكرد  و هەر لەو 

كاری  چاالكیەكانی  سەرجەم  یەكەمی  سەرچاوەی  بووە  كاتەشەوە 

حكومی  و بۆ جێبەجێكردنی بەندەكانی ئەو رێككەوتە، كە ماوەكەی 

لە ساڵی 2001ەوە دەستیپێدەكرد تا 2015 ، دابەشدەبوو بەسەر سـێ  

قۆناغ، كە ئێستا لەبواری جێبەجێكردن دان. 

پــڕۆژە  رسوشتی  دەستكەوت  و  ئامانج  و  لە  بــاس  لــێــرەدا 

جێبەجێكراوەکان دەكەین:

سرتاتیژی  ــوەی  چــوارچــێ لــە  یــەكــەم  قۆناغی  1.ئــامــانــجــی 

بەرەنگاربوونەوەی هەژاری.

سەرەكیەكان  ئامانجە  بۆ  كورتدەكەینەوە  باسەكەمان  لێرە 
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لە  جگە  قۆناغە.  ئەو  بەدیهاتوەکانی  دەرەنجامە  گرنگرتین   و 

بەسەر  بەراستی  كە  وەبەرهێنانی گشتی جێبەجێكراو،  دابەشكردنی 

كەرتەكانی ئەولەویەتیان هەیە دابەشكراون:

ــ ئامانجی قۆناغی یەكەم

لەوەدا كارەكە پەیوەستبووە بەو ئامانجانەی لە بواری گەشەكردن 

 و سەقامگیری ئابوری  و كەمكردنەوەی هەژاری. ئامانجە سەرەكیەكان، 

كە لەو بوارەدا ئومێدی بەدیهێنانیان دەكرا دوای جێبەجێكردنی پالنی 

كاری ساڵی 2001 بۆ 2014 بریتیبوون لە:

كۆی  لە  سااڵنە  گەشەكردنی  تێكڕایی   2014 ساڵی  هاتنی  بە   -

بەرهەمی خاوی ناوخۆیی بگاتە 7%.

ساڵی  لە   2.4% رێژەی  نەگاتە  هەاڵوسان  رێژەی  زیادبوونی   -

2014. دواتریش پێداچوونەوەی بۆ بكرێت.

كۆی  لە   3% بۆ  گشتی  بودجەی  لە  كورتهێنان  گەیاندنی   -

بەرهەمی خاوی ناوخۆیی.

لە   14.75 رێژەی  بۆ  كراوە  هەژماری  لە  كورتهێنان  گەیاندنی   -

كۆی بەرهەمی خاوی ناوخۆیی لە ساڵی 2014دا.

- گەیاندنی یەدەگی دەرەكی بۆ 6 مانگ لە هاوردە.

بەرهەمی  لەكۆی   255 بۆ  وەبەرهێنان  تێكڕای  وەدەستهێنانی   -

ناوخۆیی.

رێژەی  %38.6  و  بۆ  هەژاری  نەهێشتنی  رێژەی  دابەزاندنی   -

هەژاری رادەبەردەریش بۆ 21.8%.

بۆ  سرتاتیژی  لەچوارچێوەی  یەكەم  قۆناغی  دەرەنجامەكانی 

بەرەنگاربونەوەی هەژاری:

دەتوانین بڵێین: سەرباری ئەو هەموو هەواڵنە، كەچی ئامانجە 

سەرەكیەكانی قۆناغی یەكەم لەو سرتاتیژیەدا نەهاتەدی، هەرچەندە 

نزیكەی  گەیشتە  كە  جێبەجێكراو،  گشتی  وەبەرهێنانی  بەرنامەی 
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دەرەكیش  سەرچاوەیەكی  چەند  لەالیەن  ئۆقیە  و  ملیۆن   15497

قۆناغە  ئەو  ئەنجامەكانی  كەچی  لـێكرا.  پشتیوانی   57% بەرێژەی 

دڵخۆشكەر نەبوو)14(.

پێشكەوتنی  لەسەر  بەدواداچونكرا  كاتێك  ئابوری:  گەشەكردنی  ــ 

تێكڕای  بینیامن  سرتاتیژە،  ئەو  یەكەمی  قۆناغی  لە  راستەقینە  گەشەی 

لەگەڵ  ماوەیە  ئەو  بەدرێژایی   )3.7%( لە  گەیشتۆتە  ئابوری  گەشەی 

لە  نزیكرتە  ئەمەش  بوو.  تەنیا )5.2%(  جیاوازی سااڵنی 2003  و 2004 

خراپرتیش  بەرەو   2004 بەهاتنی  و    7% دەكاتە  كە  دیاریكراو  تێكڕایی 

پاشەكشەیەكی  الدێكان  كەرتی  چونكە  گەشەكردندا.  تێكڕای  لە  چووە 

بەهۆی  تۆماركردبوو  دووەم  یەكەم  و  ساڵی  دوو  لە  زۆریان  یەكجار 

پیشەسازی  كەرتی  لە  شتیش  هەمان  كشتوكاڵی.  بەروبومی  خراپبونی 

باشرتبوو، چونكە گەشەیەكی بەرچاوی  لە هەموو كەرتەكان  رویدا، كە 

بەخۆیەوە بینی لە ماوەی 2001 تا 2004  رێژەكەی گەیشتبوە %15.1ی 

سااڵنە.

بابەتەوە هەیە،  بەو  پەیوەندیان  دەرەنجامانەی  ئەو  ــ هەاڵوسان: 

چونكە   ،2004 تا   2001 مــاوەی  بەدرێژایی  لـێكەوتەوە.  بێئومێدی 

بۆ  دەگەڕایەوە  هۆكارەكەشی  گەیشتە 7.2%.  تێیدا  تێكڕایی هەاڵوسان 

ئاستی دارایی  و نەختینەیی  ئەو سیاسەتە بەرفراوانەی لەسەر هەردوو 

گیراونەتەبەر، كە بووەهۆی گەشەكردنی كوتلەیەك. ئەمەش رەنگدانەوەی 

لەسەر ئەنجامی دەستەوەستانی دەسەاڵتدارانی مۆریتانیا هەبوو لەسەر 

كپكردنەوەی هەاڵوسان  و شكستهێنانیان لەبەردەم مەسەلەی هەژاری  و 

دواتریش ئەو هۆكارانە دەبنە مایەی زیاتركردنی هەژاری.

لەماوەی  بودجە.  كورتهێنان  بە  سەبارەت  بودجە:  دۆخی  ــ 

2001 تا 2004 گەیشتە %11.5، هەرچەندە لەساڵی 2001 گەیشتبوە 

ئەو  بەهۆی  پاشەكشەیكرد،  بۆ 8%  كۆتایی 2004  لە  بەاڵم   ،14.3%
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دانانی  بۆ  گیرانەبەر  ساڵەكە  دووەمی  نیوەی  لە  توندانەی  رێكارە 

سنورێك بۆ كورتهێنانەكە.

ــ دۆخی هەژماری كراوە: دۆخی هەژمارە كراوە جگە لە ئاڵوگۆڕە 

ژمارەی  كورتهێنانەكەی  پێویستبوو.  زۆری  تێچونێكی  فەرمیەكان.. 

پێوانەیی شكاند. لە ساڵی 2003 گەیشتە )293 ملیۆن ئۆقیە( لە ساڵی 

لە  نزیكەی  دەرەنجامەش  ئەو  رێژەی  ملیار(،   610( گەیشتە   2004

%23.7 بوو بەدرێژایی ئەو ماوەیە.

یەدەگی فەرمی: سەبارەت بە یەدەگی فەرمی، جگە لە سەرچاوە 

پرتۆڵیەكان، بەدرێژایی ئەو ماوەیە لە ئاستێكی الوازدا بوو، كە لەنێوان 

0.4  و 1.4 لە مانگەكانی هەناردەكردنی. ئەمەش دەستكەوتێكی زۆر 

دورە لەو ئامانجە دیاریكراوە، كە دەكاتە 6 مانگ لە هەناردەكردن.

ــ تێكڕای وەبەرهێنانی گشتی: سەبارەت بە تێكڕای وەبەرهێنانی 

بۆی  سرتاتیژیەتەكە  لەناو  كە  دیاریكراو،  رێژەی  نەتوانراوە  گشتی 

دانرابوو بەدەستبهێنێت.

سرتاتیژی  و  لــەچــوارچــێــوەی  دووەم  قۆناغی  1.ئامانجی 

دەرەنجامەكانی )2006 بۆ 2010(

ماوەی  لە  دانابوو  بۆ  نەخشەی  ئابوریەكانی حكومەت  ئامانجە 

2006 تا 2010 بەشێوەیەكی گشتی بریتیبوون لە)15(: 

ــ بەرزكردنەوەیەكی مامناوەند لە گەشەكردنی بەرهەمی خاوی 

ناوخۆیی بۆ %9.4ی سااڵنە.

ــ دابەزاندنی تێكڕایی هەاڵوسان بۆ دەوروبەری %5 لە 2010دا.

لە  بەخشینەوە(  )بەبێ   بودجە  لە  كورتهێنان  كۆنتڕۆڵكردنی  ــ 

دەوربەری %10 لە كۆی بەرهەمی خاوی ناوخۆیی.

ــ بەرزكردنەوەی یەدەگی دراوی بیانی بۆ نزیكەی 3.7.
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ــ بەرزكردنەوەی یەدەگی قورس كە 3 بۆ 7 مانگ لە هاتوەكان 

دابپۆشێت لەگەڵ توانای هاتنی ئەو ماوەیە.

- كەمكردنەوەی رێژەی هەژاری لەسەر ئاستی نیشتامنی بۆ 35% 

رێژەیە  ئەو  كەمكردنەوەی  هەروەها  و    2006 لەساڵی  لەبری 46% 

لەنێو دانیشتوانی الدێكان بۆ كەمرت لە %45 ساڵی 2010 لەبری 60% 

لەكاتی دەستپێكی قۆناغەكە.

بۆ  سرتاتیژی  چوارچێوەی  دووەمــی  قۆناغی  دەرەنجامەكانی 

بەرەنگاربونەوەی هەژاری

سەرباری هەموو هەوڵەكان  و دانانی بەرنامەیەك بۆ وەبەرهێنانی 

لە  دابەشكرا،  هەبوو  ئەولەویەتیان  كەرتەكانی  بەسەر  كە  گشتی، 

قۆناغی دووەمی چوارچێوە سرتاتیژیەكە، گەیشتە نزیكەی )694823( 

ملیۆن ئۆقیە  و دابینكردنی هەندێكیشی لەالیەن سەرچاوەی دەرەكی 

بەرێژەی %63، ئەنجامەكەی بەو شێوەیەبوو:

لەنێوان سااڵنی  ئابوری  تێكڕای گەشەی  ئابوری:  ــ گەشەكردنی 

لە  لە دەرەوەی نەوت  و %307یش  2006 بۆ 2009 گەیشتە 3.2% 

پێكهاتە نەوتیەكان. ئەمەش بریتیە لە سـێیەكی ئەو هەڵسەنگاندنانەی 

بەرنامەكە.  دووەمــی  قۆناغی  لە  دەكرا  سرتاتیژی  چوارچێوەی  بۆ 

لەو   10.7% بگات  ئابوری  گەشەی  تێكڕای  پێشبینیدەكرا  چونكە 

ماوەیەی بۆی دانراوە. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆكاری سەرەكی: 

پاشەكشەكردنی نرخی هەناردە كانزایەكان، چونكە زیادەڕۆیەكی زۆر 

هەر  كە  پرتۆڵی،  بەرهەمهێنانی  قەبارەی  بەرامبەر  گەشبینی  لە  كرا 

لەساڵی 2006ەوە بەكارهێرناوە. چونكە لەبری بەرهەمهێنانی 4200 

بەرمیل رۆژانە، تەنیا 21102 بەرمیل رۆژانە بەرهەمهێرناوە.

ئەو گەشەكردنە لە بنچینەدا زیاتر لە كەرتی سـێیەك پێشبینیدەكرا، 

كە لە گواستنەوە  و گەیاندن  و بازرگانی  و خواردنگە  و ئوتێل  و چەند 
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خزمەتگوزاریەكی تایبەت پێكدەهاتن  و بەشداربوو لە گەشەكردنی 

ئابوری بەنزیكەی %1.6 لەو ماوەیەدا.

دەكاتە  مامناوەندی  گەشەی  نیوەی  كۆی  بە  بەرامبەر  ئەمەش 

ئابوریەكانی  چاالكیە  ــەی  زۆرب سااڵنێكە  كەرتەش  ئەو   .)3.7%(

قۆرخكردوە.

 2006 نێوان  لەماوەی   6.7% گەیشتە  هەاڵوسان  تێكڕایی  ــ 

كەرەستەی  ژمارەیەك  و  وزە   نرخی  بەرزبونەوەی  بەهۆی   2007 تا 

خۆراكی هاوردەكراو لە 2008 گەیشتە %7.3  و دواتر بەهۆی باجی 

نێودەوڵەتی دابەزی بۆ 2.2%.

گەیشتە  شیرینەكانی  و  نەوت   بەبێ   بودجە  لە  كورتهێنان  ــ 

%60 لە ناوەڕاستی 2006 تا 2009. واتە بەرامبەر بە %8.3 لە كۆی 

كورتهێنانە  ئەو  دواتر  نەوت.  لە  بەدەر  ناوخۆیی  خاوی  بەرهەمی 

لەگەڵ  ماوەیە  لەو  گرتەبەر  رێكخراوەیی  نیمچە  ئاڕاستەیەكی 

جێبەجێكردنی  بەهۆی   2008 لە  زۆر  بەرزبونەوەیەكی  تۆماركردنی 

بەرنامەیەكی تایبەت بۆ دانانی سنورێك بۆ قەیرانی خۆراك.

مۆریتانیا نەیتوانی لەو ماوەیە یەدەگی پێویست بەدەستبهێنت، 

رەنگە  پێشو،  ماوەی  لەگەڵ  بــەراورد  بە  باشرتبوونیشی  سەرباری 

سەرچاوە  بەخشینەوە  و  قەبارەی  بۆ  بگەڕێتەوە  ئەوە  هۆكاری 

نەوتیەكان. هەروەها الدانی قەرزەكان لە چوارچێوەی پێشنیازێك بۆ 

كەمكردنەوەی قەرزە هەمەالیەنەكان بۆ ساڵی 2006 كە بە )242.5( 

ملیار ئۆقیە بوو.

بەاڵم قەبارەی وەبەرهێنانی گشتی سەرباری بەرزبونەوەشی لەو 

ماوەیە، كەچی نەگەیشتە ئاستی پێویست كە %25 بوو لە بەرهەمی 

ناوخۆیی.

جێبەجێكردنی  مــاوەی  لە  ــەژاری  ه رادەی  پاشەكشەكردنی 

قۆناغی  لە  هەژاری  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  سرتاتیژی  چوارچێوەی 
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دووەم لە ئاستێكی پێویستدا نەبوو. چونكە رێژەی هەژاری %42 الی 

دانیشتوان كەمیكرد  و تێكڕای هەژاری ژێر هێڵی سفریش بۆ 25.5% 

دابەزی، بەاڵم تێكڕایی مردنی دایك  و منااڵن زۆر بەرزبۆوە. ئەمەش 

سرتاتیژی،  چوارچێوەی  لە  بوو  تەندروستی  ئامانجی  شكستی  واتای 

كەچی تێكڕایی خوێندن زیادیكرد  و نەخوێندەواری كەمبۆوە. بەاڵم 

پێكهاتە  و نەگونجانی  نەبوو لەگەڵ جۆری  باشرتبوونە هاوكات  ئەو 

لەگەڵ بازاڕی كار.

بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی قۆناغی دووەمی چوارچێوەی سرتاتیژی 

لە قۆناغی یەكەم باشرتبوو، سەرباری چەندین بەربەست، كە هاوكات 

بوو لەگەڵ ئەو قۆناغە  و دیارترینیان ناسەقامگیری سیاسی.

كۆتایی:

هەرچەندە لەماوەی دوو دەیەی رابردو مۆریتانیا لە روی ئابوری 

 و كۆمەاڵیەتی پێشكەوتنی بەخۆیەوە بینی، بەاڵم هەژاری بە هەموو 

واڵتە  ئەو  روبەڕوی  كە  قورسەیە  كارە  ئەو  تائێستاش  جۆرەكانیەوە، 

بۆتەوە، چونكە لەگەڵ ئەو رۆڵەی سیاسەتی ئابوری گشتی گێڕاویەتی 

لە باشرتكردنی ئاماژە ئابوریەكان  و دروستكردنی ژێرخانێكی پتەو  و 

بەهێز  و پاشەكشەكردنی بێكاری، بەپێی وتەی الیەنە فەرمیەكان بۆ 

لە )%10( كەمیكردوە، بەاڵم هێشتاش بارودۆخی كۆمەاڵیەتی بەهۆی 

بەرۆكی  شەستەكانەوە  لە  هەر  كە  وشكەساڵی،  شەپۆلێكی  چەند 

هەروەها  بیابان،  جەنگی  كاریگەری  لەگەڵ  گرتوە  و  واڵتەی  ئەو 

بەرهەمی  الوازی  ئابوری  و  چاكسازی  سیاسەتی  جێبەجێكردنی 

گەشەكردن، دۆخەكە بەرەو خراپرت چووە  و ناهاوسەنگی لە دۆخی 

كۆمەاڵیەتی  و دارایی دروستبووە.

اإلدارية  والدراسات  لألبحاث  املفتوحة  القدس  جامعة  مجلة  سەرچاوە: 

واالقتصادية - املجلد األول - ع »3« - حزيران 2015.
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سوپای مۆریتانیا دەست
لەسەر چەك  و پێ لەناو سیاسەت

محمد سامل ولد محمد

و  سیاسی   ژیانی  لە  سەرەكیە  كارەكتەرێكی  مۆریتانیا  سوپای 

هاوشانی هێزە مەدەنیەكانە لە بەڕێوەبردنی كاروباری سیاسی واڵت. 

هەر لە یەكەم كودەتای سەربازییەوە رسوشتی پەیوەندی نێوان ژیانی 

مەدەنی  و سەربازی لە مۆریتانیا، پرسیارێكە  و پێویستی بە وەاڵمە. 

بەهۆی ئامادەبوونیان لەناو هەر دیمەنێكی سەربازی  و سیاسی لەناو 

دامــەزراوەی  لەناو  خێڵەكیەكان  گروپە  هێز  و  لە  هەریەك  واڵتدا، 

سوپادا پێگەیەكی زۆر گرنگیان هەیە. زنجیرە كودەتاكان كە هەر لە 

بەندی خستۆتە  و  كۆت   هاتون،  یەك  لەدوای  یەك  1978ەوە  ساڵی 

كەوتۆتە  سوپا  هەمیشە  بۆیە  مۆریتانیا.  لە  سیاسی  رێچكەی  سەر 

بەر بۆسەی ئاگری بزوتنەوە سیاسیەكان. لەالیەكی تریشەوە ئەگەر 

كاروباری  ئیدارەدانی  لە  بووبێت  مەدەنیەكان  هێزە  هاوشانی  سوپا 
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هەبووە  مەدەنی  پاڵپشتێكی  بەردەوام  بەرامبەردا  لە  ئەوا  سیاسی، 

منونە:  بۆ  وەرگیرابێتەوە.  رژێمێك  لە  متامنە  تێیدا  كاتێك  لەهەر 

بۆ  بوو  ئاماژەیەك   2013 ساڵی  نۆڤەمبەری  23ی  هەڵبژاردنەكانی 

دەستتێوەردانی سوپا  و كۆنتڕۆڵكردنی سیاسەت. ئەم ئاماژانەش دوو 

هەماهەنگی  كاندیدكردن  و  رێچكەی  هەبوو،  سەرەكییان  رێچكەی 

لەسەر  كاریگەری  دروستكردنی  رێچكەی  زۆرینە ،  الیەنگرانی  لەناو 

لیستی دەنگدەران.

دامەزراندنی سوپا

دامەزراندنی سوپای مۆریتانیا دوای سەربەخۆبوون بە ماوەیەكی 

لە ساڵی  كەم دواكەوت  و دواتر دوای یەكەم ساڵی سەربەخۆبوون 

)محمد  پێشو  بەرگری  وەزیری  دەستی  لەسەر  كردەوە  بە   ،1961

لەناو ژینگەی پەروەردەوە هاتبوو، بە  ولد شیخ( دامەزرا، ئەو زاتە 

ناو  بێنە  بڕیاریاندا  دواتر  كە  دەورەدرابوو،  مامۆستا  دەستەبژێرێک 

مەعیوف ،  ولد  فەیاهـ  السالك،  ولد  مستەفا  )محمد  وەك:  سوپاوە، 

موبارەك ولد بونا مختار(.

جەمسەرێكی  لە  هەمیشە  وەك  نــوێ   مۆریتانیای  سوپای 

كۆمەاڵیەتیەوە هەڵقواڵبوو، چونكە سەرەتا چەند گروپێكی خێڵەكی، 

شەریعەتی  زانستی  كلتور  و  بە  سەرقاڵبوون  كۆنەوە  لە  هەر  كە 

هۆزەكانی  لە  گروپێك  چەند  بۆیە  بوون.  دەسەاڵتدا  لە  ئیسالمیەوە 

)حسان( كە خۆیان هێزێكی چەكدار بوون  و مێژوی خۆیان لەسەر 

سەركەوتن  و ملمالنێ سەربازییەكان بونیادنابوو، لەگەڵ چەند گروپێك 

لە رەشپێستەكان، لەناو دامەزراوە نوێیەكەی سوپادا جێگیركران.
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بونیاد و پێکهاتەی سوپا

دامــەزراوەی  بونیادی  ئاستی  بەرزبونەوەی  رادەی  ئاماژەكان 

سەربازی  و ئەمنی لە مۆریتانیا بە شێوەیەكی بەرچاو تۆماردەكات:

بەو  سەرباز  و  هەزار   )30( نزیكەی  دەگاتە  ژمــارەوە  لەڕوی 

شێوەیە دابەشكراون:

دركی نیشتامنی ژمارەیان 4500 كەسە.

پاسەوانی نیشتامنی زیاتر لە سێ  هەزار كەسە.

پۆلیسی نیشتامنی ژمارەیان 4400 كەسە.

باشرت  چونكە  هێزانەیە،  ئەو  پشتی  بڕبڕەی  نیشتامنی  سوپای 

ئــامــادەكــراون  و  زیاتر  جبەخانەوە  ــەڕوی  ل و  مەشقیانپێكراوە  

بەپێی  دەبێت.  كەس   )16500( نزیكەی  ژمارەیان  بەدەسەاڵترتن. 

بێت.  كەمرت  ژمارەیە  لەو  رەنگە  تریش  الیەنی  هەندێك  ئاماری 

ئەمریكی  )llss military balances(ی  پەیامنگای  ئاماری  وەك 

سەرباز   )15875( بە  ژمارەیان  كە  سرتاتیجی)1(.  لێكۆڵینەوەی  بۆ 

مەزەندە دەكات.

كەمیی  ســەربــاری  دەڵێت:  مۆریتانیا  لە  ئەمریكا  باڵیۆزی 

ئامادەباشی  و  ژمارەیان، بەاڵم سوپایەكی گرنگە لە ناوچەكە لەڕوی 

چەكدارییەوە)2(.

بەهۆی بارودۆخە ئاڵۆزەكانی ناوچەكە، بەرنامەی چەكداركردنی 

چونكە  چڕتركراوەتەوە،  2005ەوە  ساڵی  لە  نیشتامنی  سوپای 

ئەتڵەسی  باكوری  هاوپەیامنی  و  فەرەنسا   ئەمریكا  و  یارمەتیەكانی 

سودێكی زۆری هەبووە لە پڕچەككردنی سوپا.

بەپێی پێكهاتە نوێیەكەی، سوپای مۆریتانیا لە سـێ  لیوای گەورە 

فڕۆكەوانی  لیوای  دەریایی  و  لیوای  و  وشكانی   لیوای  پێكدێت: 
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سەربازی  دامــەزراوەی  ژمارەیەك  لیوایانەشدا  ئەو  لەناو  سەربازی، 

هەروەها  هــەن،  فێركاری  دامـــەزراوەی  شــەڕكــردن  و  یەكەی   و 

پیشەیی  خزمەتگوزاری  رسوشی  كە  هەیە،  تریش  دامەزراوەیەكی 

هەیە  و دابەشكراون لەناو ئەو لیوایانەدا. 

كودەتاكان بۆ پیادەكردنی دەسەاڵت

بەپێی دەستور  و یاساكانی مۆریتانیا، سەرۆك كۆماری هەڵبژێردراو، 

سوپاش  و  دادوەرییە   بااڵی  سەرۆكی  سوپایە  و  بااڵی  فەرماندەی 

پێچەوانەی  ئەوە  بەاڵم  سنورەكانە،  ئاسایش  و  و  ئارامی  پارێزەری 

بواری سەربازی خۆی  كردەوەكانیانە، چونكە چەند دەیەیەكە سوپا 

سیاسی  دیمەنی  بەمەش  سیاسی،  ژیانی  ناو  خزاوەتە  و  تێپەڕاندوە  

لەناو واڵتدا شێواوە، چونكە گرتنەبەری رێگەی كودەتا، زوتر  و خێراتر 

دەیانگەێنێتە كۆشكی كۆماری. 

بۆ  توندوتیژی  بەكارهێنانی  بكەین،  بەوە  ئاماژە  پێویستە  لێرەدا 

گەیشنت بە دەسەاڵت، نەریتێكی باو  و كۆنی مۆریتانیایە  و تەنانەت 

پێش دروستبوونی دەوڵەتی مەدەنی  و دامەزراندنی سوپاش هەبووە. 

بە  گەیشنت  بۆ  بووە  گرەنتی  باشرتین  كوشنت  توندوتیژی  و  دیــارە 

واتا  )الغدرە(  دەوترا  سەربازیەكان  كودەتا  بە  پێشرت  دەســەاڵت)3(. 

لەناوبردنی ئەمیر بە كوشنت، جگە لەوەش چەندین فاكتەر  و هۆكاری تر 

هەن، وەك نەبوونی باکگراوندێكی سەربازی بۆ فەرماندە یەكەمەكانی 

كودەتاكان. زۆرجار كودەتاچییەكان تەنیا كۆمەڵە مامۆستایەك بوون و 

دواتر گوازراونەتەوە بۆ ناو دامەزراوەی سەربازی  و لەگەڵ خۆشیان 

كۆمەڵێك بیرۆكە  و بیروباوەڕی باو  و ئینتیامی كۆمەاڵیەتیان هێناوە. 

جگە لەوەش مامەڵەكردنێكی نەرمونیانی سەرۆكی پێشو )ولد دادە(، 
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كە بە متامنەیەكی زۆرەوە هەڵسوكەوتی لەگەڵ ئەركانی رژێمەكەی 

دەكرد. هەروەها قەیرانە سیاسیە كەڵكەبووەكان  و بارودۆخی جەنگی 

بیابان لە 1975 بۆ 1978، كە واڵتی توشی نەهامەتی كرد  و سوپاشی 

الیەنانە  ئەو  پەالماری  ناچاریكرد  برد  و  تێكشكاندن  لێواری  بەرەو 

بدات كە هاندەری شەڕەكە بوون.

كودەتای یەكەم، وایكرد سوپا دەست بەسەر دەسەاڵتدا بگرێت  

فەرماندەی  چونكە  مەرجەع،  بووە  ئاشكرا  و  رون   شێوەیەكی  بە  و 

كودەتاكە بە )ولد دادە(ی سەرۆكی هەڵبژێردراوی گوت: »سەرۆكی 

بەرێز سوپا متامنەی خۆی لە تۆ وەردەگرێتەوە«.

زنجیرە کودەتایەک

)عەقید مستەفا ولد محمد  ئەوكاتەی  لە ساڵی 1978ەوە،  هەر 

السالك( یەكەم كودەتای سەربازیی ئەنجامدا، دوای ئەوە زنجیرەیەك 

بە  ئەوكاتە  مۆریتانیا.  لە  گرتوە  سیاسی  رێچكەی  بەرۆكی  كودەتا 

)كارێكی زەروری وەسفكرا(، چونكە رژێم دەستەوەستان بوو، ئەمن 

بەرەو  دانیشتوانیان  زۆری  زۆربەی  بوو)4(.  ناسەقامگیر  ئاسایش   و 

ئەو  هۆكارەكانی  لێرەدا  سنورەكان.  رویانكردە  یان  هاتن،  شارەكان 

كودەتایە دەخەینەڕو:

ــ توڕەبوونێكی زۆری ئەفسەرانی بەشی رۆژهەاڵتی مۆریتانیا لە 

بەرامبەر چەوساندنەوە لەسەر دەستی كەمینەیەكی سەر بە باشور، 

لە سەروی هەموشیانەوە سەرۆك )ولد دادە( خۆی.

كە  نــوێ ،  عەرەبی  قەومی  ئاڕاستەیەكی  دیاركەوتنی  بە  ــ 

فیكری  و  سیاسی   گۆڕەپانی  لە  خۆیان  چانسی  دەیانویست 

تاقیبكەنەوە، دوای ئەوەی توانیان بخزێنە ناو سوپا)5(.
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)حسان(،  دژی هۆزی  لە  دەستەبژێری سەربازی  كاردانەوەی  ــ 

چونكە زۆربەی ئەندامانی لیژنەی سەربازی بۆ رزگاركردنی نیشتامن 

لەو هۆزەبوون  و كۆنتڕۆڵی جومگە سەرەكیەكانی سوپایان كردبوو.

لە  سیاسی  بڕیاری  بەسەر  نێودەوڵەتی  كاریگەری  هەبوونی  ــ 

جەزائیر  و  لە  هەریەك  یاداشتنامەكان،  راپۆرت  و  بەپێی  مۆریتانیا، 

بەرەی بۆلیساریۆ، دوو پشتیوانكەری سەرەكی كودەتاكە بوون.

گرتنەبەری رێگەی كودەتاكردن بەردەوامی پێدرا  و دوای ساڵێك 

سەربازی  سەركردەی  1979دا،  لە  یەكەم  كودەتای  ئەنجامدانی  لە 

ناچاركرا  هاورێكانیەوە  لەالیەن  السالك(  ولد  مستەفا  )محەمەد 

لولی(،  أحمد  ولد  محمود  محمد  )عەقید  بۆ  بەجێبهێڵت   دەسەاڵت 

بەزەبری هێز  كە  درێژەینەكێشا،  ئەویش  تەمەنی دەسەاڵتی  كەچی 

حوكمی دەكرد)6(. دوای ئەویش )محمد خونە ولد هیدالە( جێگەی 

گرتەوە. ئەمەش دەستپێكی قۆناغێكی جێگیرتر  و چەوسێنەرتر بوو لە 

مێژوی سەربازیدا.

كانونی  مانگی  لە  هیدالە(دا،  )ولد  بەسەر  كودەتایەك  دوای 

گەیشتە  تایع(،  ئەحمەد  سیدی  ولد  )معاویە   1984 ساڵی  یەكەمی 

ناوخۆیی  و  فاكتەری  چەندین  بەهۆی  كودەتایە  ئەو  دەســەاڵت. 

دەرەكییەوە رویدا، لە گرنگرتینیان:

ــ هەڵوێستی فەرەنسا  و مەغریب بەرامبەر ولد هیدالە، كە لەڕوی 

هەژماردەكرا.  بۆلیساریۆ  بەرەی  لەسەر  سیاسیەوە  و  كۆمەاڵیەتی  

هەروەها نیگەرانی ئەو دوو واڵتە بەرامبەر پەیوەندیە بەهێزەكەی 

هیدالە لەگەڵ جەزائیر. جگە لە ئاڕاستە دوژمنكارەكەی بۆ دامەزراوە 

رۆژئاوایی  دارایی  فەرمانگەی  بەدڵی هەندێك  كە  نێودەوڵەتییەکان، 

نەبوو.
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ــ دروستبوونی دۆخێكی نەخوازراو  و ئاڵۆز بەهۆی زنجیرەیەك لە 

راوەدونانی قەومیە عەرەبەكان  و دەستگیركردنیان  و روبەڕوبوونەوەی 

ركاربەرە سیاسی  و سەربازیەكان بە زەبری هێز.

ــ كەڵكەبوونی ناڕەزایەتییە دەركی  و ناوخۆییەكان  و بێدەسەاڵتیی 

لە ئیدارەدانی واڵت بە شێوەیەكی تەندروستانە. ولد تایع هەر لەو 

كاتەی جڵەوی دەسەاڵتی گرتەدەست، كاریكرد بۆ بێدەسەاڵتكردنی 

موچەی  داراییەوە،  و  تەقەمەنی   لەڕوی  سەربازیەكان  دامــەزراوە 

توانا سەربازیەكانی  و  كەمی هێشتەوە   بە  ئەفسەرانی سوپای هەر 

سوپا  و رێچكەی چەكداركردنیان هەر بە هەژاری مایەوە. لە الیەكی 

خوڵقاندنی  بۆ  هەواڵگری،  و  سیاسی   ئەمنی  دامەزراوەی  تریشەوە: 

ترس  و دڵەڕاوكێ   و هەڵوەشاندنەوەی هێزی سیاسی  و كۆمەاڵیەتی 

بایەخێكی زۆری پێدەدرا.

عبدالعزیز(  ولد  )محمد  تایع،  ولد  سەردەمی  كۆتایهاتنی  دوای 

هاتە سەر  ئەنجامیدا،  ساڵی 2005  ئابی  لە 3ی  كە  كودەتایەكدا  لە 

حكوم  و كەسێكی بەهێز  و كارامە بوو. بۆ ماوەی دوو ساڵ مۆریتانیای 

گواستەوە بۆ قۆناغێكی دیموكراسی ناوازە لە جیهانی عەرەبیدا. دواتر 

لە رێگەی هەڵبژاردنەوە، كە جێگەی رەزامەندی هەموو جیهان بوو، 

لە  بەاڵم  عبدالله هاتە سەر حوكم،  ولد شیخ  سەرۆك سیدی محمد 

نیوەی ساڵی 2008 ژنڕاڵەكان بەهۆی دروستبوونی ناكۆكی  و ملمالنـێ  

سەرۆكیان الدا.

سوپا لەناو بۆسەی ئاگری بزوتنەوە سیاسیەكان

سوپای مۆریتانی خۆی لەناو بۆسەی بزوتنەوە سیاسیەكان بینیەوە، 

دیارە بزوتنەوەی ناسیۆنالیستیی عەرەبی یەكەم هێزی سیاسی بوو، 
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بەڵگەنامەكانی  بەپێی  سەربازی.  دامەزراوەی  ناو  بخزێتە  توانی  كە 

ناسیۆنالیستی  بزوتنەوەی  مۆریتانیا،  لە  عەرەبی)7(  بەعسی  حزبی 

عەرەبی پشتیوانی سەرەكی كودەتای ساڵی 1978 بوو بۆ روخاندنی 

رژێمی سەرۆكی هەڵبژێردراو ولد دادە. سەرباری ئەو هەموو زیان  

و دەستگیركردنانەی لەناو سوپا بەریانكەوت)8(، چونكە سەركەوتنی 

رەوتی بەعسی لە مۆریتانیا لەسەر چەندین ئاستی جیاجیادا لەوانەش 

كەرتی ئەمنی)9(، یەكجار زۆر دیاربوو. ماوەی نێوان سااڵنی 1982ــ 

1992ش سەرەتای دەركەوتنی گرنگرتین فەرماندەکانی رەوتی بەعسی 

بوو لەناو سوپا: وەك فەرماندە )عبدالقادر ولد ناجی(  و )محمد سعید 

ولد حسین()10(.

زۆر  ئامادەیەكی  سوپادا  لەناو  رەشپێستەكان،  قەومییە  كەچی 

ئەفریقیا  سەربەخۆبونی  هێزەكانی  بزوتنەوەی  هەبوو،  بەهێزیان 

دەیان ئەفسەر  و سەربازی لەناو پێكهاتەی سوپادا جێگیركرد)11( كە 

باوەڕیان بە دووبارە پێكهێنانەوەی سیاسەت  و دەسەاڵتی مۆریتانی 

هەبوو بە سیستمێكی نوێ ، تا مافی رەشپێستەكان دەستەبەر بکەن و 

لە خراپرتین دۆخیشدا هەوڵبدەن بۆ جیابونەوە. بەاڵم ئەو بزوتنەوەیە 

بەهۆی داواكارییە شۆڕشگێڕانەكانیان، یان نەهێشتنی رەگەزپەرستی 

بە گوێرەی شیكردنەوەكان، توشی هەڵمەتێكی پاكتاوكردن بوونەوە، 

كە تێیدا فەرماندەكانیان یان لەسێدارەدران، یان دەستگیركران.

لە كاتێكدا ناسیۆنالیستە عەرەبەكان  و رەشپێستەكان، كە دیارترین 

هێزی سیاسی بوون، رویانكردبوە ناو سوپا  و كاریگەریان دروستكرد  

و بوونە هۆی نانەوەی پشێوی سیاسی، كەچی هێزی تری سیاسیش 

ناو سوپا وەك  ئەفسەرانی  لە  نزیكبونەوەی  ئامانجی  لە  دورنەبوون 

بیروەریەكانی  لەناو  هەروەها  رحــامن()12(.  اعبید  ولد  )مستەفا 
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)میساقییەكان(  رەوتی  هاوپەیامنیەتی  لە  باس  سەربازی  سیاسەتی 

سەربازیە  فەرماندەی  لەگەڵ  امین  ولد  عبدالرحمن  محمد   و 

توڕەكان دەكات بۆ دامەزراندنی )هاوپەیامنی لەپێناو مۆریتانیەكی 

دیموكراسی( كە سەرۆكی پێشو ولد هیدالە سەرۆكایەتیدەكردن  و لە 

دا  و  كودەتایەكی شكستخواردوی  ئازاری ساڵی 1981 هەوڵی  16ی 

تێیدا فەرماندە سەربازیەكانی هاوپەیامنیەتەكە بوونە قوربانی. هەر 

لەو بارەیەوە باس لە هاوپەیامنێتییەكی تری نێوان هێزە ئیسالمییەکان 

و رێكخراوی رێکخستنی بزوتنەوەی فرسان بۆ گۆڕانكاری سەربازی 

بڕوخێنن. سااڵنی 2003ــ  تایع  دەكرێت. كە هەوڵیاندا سەرۆك ولد 

رژێم  توانی  كە  تر،  هاوپەیامنی  چەندن  بۆ  بوو  شانۆیەك  2005ش 

لەڕوی سیاسی  و سەربازییەوە بلەرزێنێت، بەاڵم بەتەواوی نەیڕوخاند.

كەتیبەی مەدەنی

بوبێت  مەدەنییەكان  هێزە  هاوشانی  مۆریتانی  سوپای  ئەگەر 

هێزی  بەرامبەریشدا  لە  بەاڵم  سیاسی،  كاروباری  بەرێوەبردنی  لە 

سەربازی  ئەفسەرێكی  هەر  بۆ  بووە  سەرەكی  پاڵپشتێكی  مەدەنی 

ئێستاش  تا  ــم.  رژێ لە  وەربگرێتەوە(  )متامنە  بڕیاریدابێت  كە 

سوپا  مافی  لە  بەرگری  زۆرەوە  هێزێكی  بە  سەربازی  پارێزەرانی 

و  بە هێزێكی رێكخراوتر  پیادەكردنی دەسەاڵت، چونكە  بۆ  دەكەن 

بەهێزتری دادەنێن. كودەتای ساڵی 2008یش رۆڵی سەرەكی پێكهاتە 

چونكە  سەملاند.  سەربازی  كودەتای  ئەنجامدانی  لە  مەدەنیەكانی 

گەلەوە،  لەالیەن  مەدەنیەكان  هەڵبژێردراوە  نوێنەرە  زۆری  زۆربەی 

وەرگرتنی  لە  كرد  سوپاش  مافی  سەربازی  و  رژێمی  لە  بەرگرییان 

هەرە  دامەزراوە  لە  یەکێکە  دامەزراوەیە  ئەو  بەوپێیەی  دەسەاڵت، 
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ئەو  دواتر  رێكخراوەکان)13(.  و  نیشتامنی   یەكگرتو،  پێشکەوتو، 

ناونران،  ئۆتۆماتیكی  زۆرینەی  یان  پەرلەمانی  كەتیبەی  بە  كەسانە 

بەپێی گوزارشتی فەرماندەكانی ئۆپۆزسیۆن.

گوللە لەناو سندوقی دەنگدان

لە  بوو  یەكێك   2013 ساڵی  دووەمی  ترشینی  هەڵبژاردنەكانی 

گرنگرتین ئاماژەكانی دەستتێوەردانی سوپا  و كۆنرتۆڵكردنی سیاسەتی 

واڵت. ئەو ئاماژەیەش دوو رێچكەی سەرەكی دیاریدەكرد:

الیەنگرانی  لەناو  هەماهەنگی  كاندیدكردن  و  1.رێچكەی 

كاریانكرد  چاالكانە  سوپا  ناو  فەرماندەكانی  گەورە  چونكە  زۆرینە: 

لە پڕكردنەوە  و هەڵبژاردنی ناوی كەسە نزیكەكانی خۆیان. جگە لە 

وتوێژكردنی راستەوخۆ لەگەڵ چەندین هۆز بە ئامانجی هەماهەنگی 

بۆ پشتیوانیكردنی سیاسی بۆ حزبی دەسەاڵتدار. لەالیەكی تریشەوە 

كۆمەڵە  بەسەر  داهاتو  پەرلەمانی  ئەندامانی  كە  دیاربوو  روونی  بە 

ئەمینەكان  ــەزراوە  دام سوپا  و  فەرماندەكانی  گەورە  ژەنڕاڵێك  و 

دابەشكراون.

2.رێچكەی كاریگەربوون لەسەر لیستی دەنگدەران: ئەمەش بە 

گواستنەوەی كەتیبە سەربازیەكان بۆ دەنگدان لەو ناوچانەی حزبی 

یەكالكردنەوەی  مەبەستی  بە  نییە،  دەسەاڵتی  تێیدا  دەسەاڵتدار 

بە  چاوەڕواندەكرا  راگەیاندنەكان  بەپێی  چونكە  هەڵبژاردنەكە. 

هەزاران سەرباز لە كەرتی )لكرص( لە نەواكشۆت  و شارەوانیەكانی 

ئاالك  و كرمسین  و ودان دەنگبدەن)15(. دیارە یەكێك لە گرنگرتین 

هۆكارەكانی سەرنەكەوتنی وتووێژەكانی نێوان زۆرینەی دەسەاڵتدار 

لەگەڵ ئۆپۆزسیۆن، رەتكردنەوەی داواكاریەكی ئۆپۆزسیۆن بوو لەسەر 
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راگەیاندنی بەڵێنێك بۆ گەل، كە تێیدا فەرماندەکانی سوپا و گەورە 

الیەنگری  و  جوڵەنەكەن   خۆیان  جێگەی  لە  و  بێالیەننب   ئەفسەران 

هیچ پارتێكی سیاسی نەبن)16(.

بەهەر شێوەیەك بێت، دیارە دیدوبۆچونی دامەزراوەی سەربازی 

لەسەر سیاسەت لە مۆریتانیا بریتیە لە دوو رێچكە:

فەرماندەكانی  بە  سەر  سیاسی  هاوپەمانی  دروستكردنی  ــ 

سوپا، ئەمەش بۆ گرەنتیكردنی پێگە  و كاریگەری لەناو دامەزراوەی 

ئەو  سەملاندویەتی  سەربازی  دامەزراوەی  مێژوی  چونكە  سەربازی، 

ئەفسەرانەی كەمرت ئامادەییان هەیە لەناو كاروباری سیاسی، كەمرتین 

چانسیان هەیە لەڕوی پلە بەرزكردنەوە  و دەوڵەمەندبوون.

شكۆمەندی  و  كە  فەرمی  سەنەدێكی  دەستەبەركردنی  ــ 

سەروەری دەوڵەت بپارێزێت  و یارمەتی رژێمی دەسەاڵتدار بدات بۆ 

فراوانكردنی دەسەاڵت  و بازنەی خۆی.

باجی بەسیاسیكردنی سوپا

بەسیاسیكردنی سوپا،  لە  باجێكی زۆر گەورە دەدات   مۆریتانیا 

رەنگە گرنگرتین رواڵەتی ئەو باجەش بریتیبێت لە:

بۆ  پێویستە  كە  گەشەكردن  رێچكەی  لە  پشێوی  1.دروستبوونی 

ملمالنێی  كودەتاكان  و  كەشوهەوای  بەهۆی  ئەمەش  سەقامگیری، 

نێوان ئەفسەران دەستەبەر نابێت. جگە لە نەبوونی پالنی سرتاتیژی بۆ 

گەشەكردن، كە پێویستی بە كەسانی شارەزا  و شایستە هەیە بەرێوەیببات.

سەربازیەكان  كودەتا  بەهۆی  چونكە  سوپا،  وزەی  2.مژینی 

لە  دەیان  بە  سەربازی  دامــەزراوەی  پاكتاوكردنەوە،  پڕۆسەكانی   و 

رۆڵەكانی بە هۆی شەڕ و شۆڕەوە لەدەستدەدات.
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3.لێدان لە رێرەو  و رێكخستنی سوپایی، ئەویش بە رێگەپێدانی 

پاداشت  و بەرزكردنەوەی پلە بەبێ  هیچ پێوەرێك، كە ئەفسەرانی 

كودەتاچی  و كەسە نزیكەكانیان وەریدەگرن. ئەمەش دەبێتە هۆی 

دروستبونی جیاوازی  و ناكۆكی لەناو دامەزراوەی سەربازی.

4.گرنگیدانی نێودەوڵەتی بە سوپا، بەمەش سوپا بۆتە رەگەزێكی 

رۆڵێكی  بەتایبەتی  فەرەنساش  ئیقلیمیەكاندا.  كێشە  لەناو  گرنگ 

سەرەكی گێڕاوە لە جێبەجێكردن  و رێكخستنی كودەتا سەربازیەكان 

لە مۆریتانیا. ئەمەش هەمان ئەو رۆڵەیە كە هەریەك لە مەغریب  و 

جەزائیر  و سەنیگال بە رۆڵێكی كەمرت گێڕاویانە.

5.گەندەڵی دارایی  و تێكهەڵكێشكردنی پەیوەندی نێوان بواری 

وەبەرهێنێكی  بۆتە  سەربازی  كەسی  چونكە  سیاسی.  و  مەدەنی  

تایبەتی  و پێشبڕكـێ  لەگەڵ هاواڵتیان دەكات)17(.

كێشە  بە  سەرقاڵبونی  مۆریتانیا  و  پێگەی  6.پاشەكشەكردنی 

بازنەیەكی  كودەتایەك  هەر  ئەنجامدانی  لەگەڵ  كە  ناوخۆیەكان، 

ئاڵۆزتر زیاددەكات.

مانەوەی سوپا لەناو جەرگەی سیاسەت:

لەگەڵ بوونی ئەو هەموو نەرێنیانە، بێگومان ئاسۆیەكی رون نیە 

بۆ دانانی سنورێك بۆ پەیوەندی سوپا بە سیاسەت لەژێر سایەی ئەو 

فاكتەرە سەرەكیانە كە گرنگرتینیان:

لە  الیەنەكاندا  بەسەر  دابەشبونیان  و  نوخبەی سیاسی   الوازی  ــ 

زۆربەی كاتدا. هەروەها دەستەوەستانی هێزی مەدەنی لە بەرامبەر 

ئەنجامدانی حوكمێكی سیاسی تۆكمە  و ئیدارەی واڵت  و ئیدارەدانی 

و  هەڵخلیسكان   لە  دوربخاتەوە  واڵت  وابكات  كە  ناكۆكیەكان، 
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كودەتای سەربازی  یەكەم  لە  دەستتێوەردانی سەربازی. چونكە هەر 

النكەی  بوونەتەوە  و  الداوە   خۆیان  سیاسیەكان  هێزە  مۆریتانیاوە  لە 

سەربازی بۆیان. بۆیە هەمیشە زەمینەسازبووە بۆ ئەنجامدانی كودەتا 

یەك لەدوای یەكەكان.

لەناو  سەربازی  دامـــەزراوەی  سیاسیكردنی  بە  قوڵبونەوەی  ــ 

سیاسەتدا، تاڕادەیەك كە ناتوانرێت لەكاتی ئێستادا باس لە سوپایەكی 

مەدەنی  و دامەزراویەكی سەربازی بكەیت، چونكە هەر ژەنڕاڵێك لەناو 

سوپادا جێگەی خۆی قایمكردوە  و پارێزراوە. بەهەمانشێوە هۆزەكانیش.

مۆریتانیا  بە  گرنگی  نێودەوڵەتیەكان  هێزە  بڵێین  دەتوانین  ــ 

چونكە  نیشتامنی،  سوپای  بە  گرنگیدان  لە  بەردەوامدەبن  دەدەن، 

هەروەها  بەرژەوەندیەكان.  بەدیهێنانی  بۆ  سەرەكیە  گرەنتی  تاكە 

كەرتە  تر  و  مەدەنییەکانی  دامەزراوەكانی  بۆ  یەكەمن  پاسەوانی 

ئابوریەكانیش.

دیارە روخساری نەخشەی سیاسی لە مۆریتانیا، لەگەڵ شەپۆلەكانی 

ملی جواڵو گۆڕانكاری بەسەردا دێت. زۆر قورسە سەرباز لە سیاسەت 

دوربخرێتەوە، چونكە دامەزراوەی سەربازی هەمیشە پەنجەی لەنێوان 

پیتكەی تفەنگەكەیەتی  و ئەولەویەتی داوە بە هەڵمەتە سیاسیەكانە. 

هەموو  بە  حزبی  گۆڕەپانی  ــەدای  ئ الوازی  سایەی  لەژێر  بۆیە 

پێكهاتەكانیەوە، چ ئەگەر پشتیوانی رژێم بێت، یان دژی بێت، بەهۆی 

دەستەوەستانیشی لە دامەزراندنی كلتورێكی سیاسی كە خاوەن گوتاری 

سەربازی هەمیشە  دامەزراوەی  ئەوا  بێت،  باوەكەی  نەریتە  ئێستا  و 

ئامادەدەبێت لە كاروباری سیاسی مۆریتانیادا.

*)محمد سامل ولد محمد( نوسەر و رۆژنامەنوسێىك مۆریتانییە
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مۆریتانیا و مەغریب

محمد سامل

گرژی   لە  زۆرجار  مۆریتانیا  و  مەغریب   نێوان  پەیوەندیەكانی 

نێوانیان،  هەڵپەسێردراوی  دۆسیەی  چەندین  بەهۆی  ئاڵۆزیدایە،  و 

زیاتربونی  هۆی  دەبنە  دۆسیانەش  ئەو  وروژاندنی  جار  زۆربــەی 

پشێویەكان، گرنگرتنیشیان چۆنیەتی ئیدارەدانی پەیوەندیەكانی نێوان 

مۆریتانیا لەگەڵ هەریەك لە جەزائیر  و بەرەی بۆلیساریۆیە. چونكە 

سیاسەتی مۆریتانیا كێشەی هاوسەنگبوونی هەیە لە پەیوەندیەكانی 

بتوانێت  مەغریب  ئەستەمە  بەاڵم  مەغریب،  جەزائیر  و  لەگەڵ 

مۆریتانیا  چونكە  فەرامۆشیبكات،  دوربخاتەوە  و  لەخۆی  مۆریتانیا 

الیەنێكی گرنگە بۆ ئەو واڵتە.

رەهەندێكی  چەند  مەغریب  مۆریتانیا  و  نێوان  پەیوەندیەكانی 

مێژویی  و جوگرافیی هەیە، بەاڵم لەڕوی سیاسیەوە، پێویستە مەغریب 

واز لە هەندێك خەونی باوكایەتی سیاسی بهێنێت بەسەر مۆریتانیای 
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بێالیەنییەكی  بە  پێویستی  مۆریتانیا  لەبەرامبەریشدا  هاوسـێیەوە. 

چونكە  مەغریب.  جەزائیر  و  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  هەیە  ئەرێنی 

بااڵكان  بەرژەوەندییە  یاری  گەورەیە  دراوسێ  دوو  ئەو  ئاشكرایە 

واڵتانە،  لەو  الیەك  هەر  بۆ  الیەنداریی  بە  مۆریتانیا  بۆیە  دەكەن، 

زیانێكی گەورەی پێدەگات.

لەنێوان  رابگرێت  هاوسەنگییەك  بتوانێت  مۆریتانیا  نییە  ئاسان 

كە  )مەغریب(  لەگەڵ  حوكمیدەكات،  میلیتاریزم  كە  )جەزائیر( 

فشاری  كارتێكی  مۆریتانیا  توڕەبێت.  لێی  ساتێكدا  لەهەر  لەوانەیە 

بەهێزیشی نیە بەرامبەر مەغریب، جگە لەكارتی هەڵوێست وەرگرتن 

بەهێز  زۆر  كارتێكی  ئەویش  كە  ــاوادا.  رۆژئ بیابانی  مەسەلەی  لە 

جێبەجێكراوە  ئەگەرچی  بۆلیساریۆدا،  بەالی  شكانەوەی  بۆیە  نیە، 

هۆی  ببێتە  رەنگە  ترسناكە  و  ئاماژەیەكی  بووە،  بەردەوامیش   و 

گرژبونی  بەهۆی  بێالیەنی  دیارە  مەغریب.  لەگەڵ  توند  گرژبونێكی 

بۆیە  واڵتدا.  هەردوو  لەنێوان  دەڕوات  كزی  بەرەو  پەیوەندیەكانی 

هەڵوێستی مۆریتانیا لە بیابانی رۆژئاوا، تاكە خاڵی بەهێزە لە رێچكەی 

پەیوەندی نێوان نەواكشۆت  و ریبات. مەغریبیش دركی بەو راستیە 

مۆریتانیادا،  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  مەغریب  لەبەرامبەریشدا  كردوە. 

پەیوەندیە  دیارترینیان:  لەدەستە،  بەهێزی  فشاری  كارتی  چەندین 

كۆمەاڵیەتیە پتەوەكان لەگەڵ ژمارەیەكی زۆر لە ناوەند  و دەسەاڵت، 

و  ئەمنی   پەیوەندیی  لە  هەیە  ــژی  دورودرێ مێژویەكی  هەروەها 

دامــەزراوەی  لەگەڵ  چ  مۆریتانیا،  گشتی  نوخبەی  لەگەڵ  سیاسی 

سەربازی، یان ئەو كەرتانەی كاریگەری مەدەنییان هەیە.

چەمكە  بە  كۆنە،  و  قوڵ  مۆریتانی-مەغریبی،  پەیوەندی 

دروستبوونی  زەمەنی  لە  كۆنرتە  پەیوەندیە  ئەو  سیاسیەكە، 
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هەوڵ  یەكەم  مۆریتانیا  ملینەكەی  خاكە  لەسەر  چونكە  دەوڵەت، 

مەغریب  باكوری  لە  كە  دەوڵــەت.  دوو  دروستبوونی  بۆ  دراوە 

مەغریب  سەدەدا  چەندین  لەماوەی  لەوەش  جگە  جێگیركراوە، 

پێشوازی لە نوخبەی مۆریتانی كردوە  و پاڵپشتێكی گرنگ بووە بۆ 

ئیامرەتە تازە دروستبوەكان  و سەركردایەتی روحی لە مۆریتانیا)1(. 

مێژویی  الپــەڕەی  و  شیعری   دێڕی  چەندین  لە  گەشتانەش  ئەو 

مۆریتانیا،  سەربەخۆبوونی  دوای  بەاڵم  تۆماركراون)2(.  مۆریتانیا 

ئەو پەیوەندییە هەر زوو رەهەندێكی نوێی وەرگرت. بەهۆی دژە 

ئەو  سەربەخۆبونی  و  دروستبون   بەرامبەر  مەغریب  هەڵوێستی 

بۆیە  واڵتەكەی،  لە  بەشێك  وەك  مۆریتانیا  تەماشاكردنی  واڵتە  و 

ئەحمەد  لەالیەن  كە  كرد،  چەك  پڕ  ئازادیخوازی  سوپای  مەغریب 

ولد حرمە )سیاسیەكی مۆریتانی(یە، دامەزراوە و چەندین پڕۆسەی 

سەربازی لە مۆریتانیا ئەنجامداوە)3(.

پێش ئەوەی سەرلەنوێ  پەیوەندیەكانیان بگەڕێتەوە بۆ ئاستێكی 

ئیجابی، دوای دان پێدانانی مەغریب بە دەوڵەتی مۆریتانی لە سەرەتای 

حەفتاكاندا. دواتر شكانەوەی مۆریتانیا بەالی مەغریب لە دژی بەرەی 

بۆلیساریۆ)4(. دوای هاتنی رژێمی سەربازی بۆ ناو دەسەاڵت. دووبارە 

گرژی كەوتەوە نێوان مۆریتانیا  و مەغریب  و لەالیەكی تریش جەزائیر 

كرد  سەربازی  رژێمی  پشتیوانی  و  هێڵەكە   سەر  هاتەوە  سەرلەنوێ  

لەنەواكشۆت، كەچی مەغریب لە ساڵی 1981 پشتیوانی لە هەوڵێكی 

شكستخواردوی كودەتایی كرد)5(. مەغریبیش راشكاوانە دوژمنایەتی 

خۆی بۆ سەرۆكی پێشوی مۆریتانیا )محمد خونە ولد هیدالە( دەربڕی 

 و هەوڵیدا رژێمەكەی بڕوخێنێت. تا لە 12ی كانونی دووەمی 1984 

توانی ئەو كارە بكات بەهاوكاری فەرەنسا.
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دواتر بەهۆی نزیكبونەوەی مۆریتانیا  و جەزائیر، دووبارە گرژی 

هەر  نەوەدەكاندا.  نیوەی  لە  مۆریتانیا  مەغریب  و  نێوان  كەوتەوە 

ئاشكراكردنی  لە  بەشداریبكات  توانی  جەزائیر  سۆنگەیەشەوە  لەو 

التایع)6(.  ولد  رژێمەكەی  دژی  رەشپێستەكان  كودەتایی  هەوڵێكی 

بەمەش پەیوەندی نێوانیان پتەوتر بوو تا پێش كودەتا سەربازیەكەی 

ساڵی 2005 كە تێیدا مەغریب پشتیوانیكرد  و یەكێكبوو لە دیارترین 

ئەو الیەنانەی هانی كودەتای دەدا دوای ئەو ساڵە.

حكومەتی دوای ولد التایع

عبدالعزیز  و مەغریب  ولد  نێوان سەرۆك  پەیوەندیی  زوو  هەر 

جگە  بەهێزبوو،  سیاسی  كۆمەاڵیەتی  و  هۆكارێكی  چەند  بەهۆی 

الشیخ  )ولد  رژێمەكەی  الدانی  لە  مەغریب  بەرژەوەندییەكانی  لە 

عبدالله( كە )زیاد لە پێویست دیموكراسی بوو(. ولد الشیخ كەسێكی 

زۆر كراوە بوو، بە نزیكبونەوەی لە ئیسالمیەكان فەرەنسای توڕەكرد  و 

بە نزیكبونەوەشی لەگەڵ چەپەكان مەغریبی توڕەكرد. جگە لەوەش 

بیابانی  مەسەلەی  بەرامبەر  بێالیەنی  هەڵوێستێكی  هەوڵیدەدا 

بنەمای  فەرەنسا  رۆڵی  و  مەغریب   رۆڵی  بۆیە  بگرێتەبەر،  رۆژئاوا 

لێرەدا  الشیخ(دا.  )ولد  بەسەر  بوون  سەربازیەكە  كودەتا  سەرەكی 

)یاسین  مەغریب  هەواڵگری  سەرۆكی  كاتێك  روندەبێتەوە،  ئەوە 

تەنیا  كرد،  مۆریتانیای  سەردانی  بیانی  بەرپرسی  یەكەم  مەنصور( 

بوو.  كودەتایە  ئەو  پشتیوانی  پاڵپشتی  و  بەڵكو  نەبوو،  رێكکەوتێك 

دوای ئەوە هەر زوو پەیوەندیەكان سەرلەنوێ  بەهێزبوونەوە  و زۆر 

رونرت  و بەهێزتریش لە جاری پێشو. راگەیاندنەكانی مەغریب باسیان 

لەوە دەکرد کە ئەو زاتە بە رەچەڵەک مەغریبییە و ژیانی خۆی لە 
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لە  سەربازی  مەشقپێكردنی  بازنەكانی  لەنێو  مەغریب  و  شارەكانی 

شاری منكاس بەڕێكردوە، بەاڵم ئەوەی لە بیر و هزری هەردوو واڵتدا 

نەبوو، بەهێزبونی هەڵوێستی ئەفریقیایە بەرامبەر كودەتا نوێیەكە  و 

دەستەوەستانی مەغریبە لە كردنەوەی پەنجەرەی ئومێدێك. جگە لە 

مامەڵەكردنێكی باوكانەی لەگەڵ رژێمی مۆریتانیا)7(، ئەمانە وایانكرد 

نەخایاند،  زۆری  گەڕانەكەشی  بگەڕێت،  تر  پاڵپشتێكی  لە  مۆریتانیا 

چونكە جەزائیر  و لیبیا چاوەڕێی یەك ئاماژەی مۆریتانیا بوون.

ئەمنیەتی جەزائیر  و ئامێزی لیبیا

دانانی  بە  ــكــردەوە  رەت مەغریبی  پێشنیازێكی  مۆریتانیا 

کونسوڵخانەیەک لە شاری )عیون( لە باشوری مەغریب. هەرچەندە 

بكرێت،  بۆ  باشی  خوێندنەوەیەكی  رەتكردنەوەیە  ئەو  دەبوایە 

بێالیەنی  كاردانەوەیە  ئەو  چونكە  شارە،  ئەو  هەستیاری  بەهۆی 

مۆریتانیای دەردەخست لەم مەسەلەیە  و لە ناكۆكیەكانی لەبارەی 

توڕەبوونێكی  بە  مەغریبەوە  لەالیەن  بەاڵم  ــاوادا.  رۆژئ بیابانی 

بە  بەرچا و،  بەشێوەیەكی  مۆریتانیا  لەبەرامبەردا  وەرگیرا،  زۆر 

بۆلساریۆش  بەرەی  لەگەڵ جەزائیر   و  پەیوەندیەكانی  فراوانكردنی 

چەندینجار  عبدالعزیز(  ولد  )محمد  سەرۆك  قوڵرت.  بەشێوەیەكی 

پێشوازی لە بەرپرسانی بیابان كرد. هەروەها مۆریتانیا  و بیابان لە 

یەكرت نزیكبوونەوە  و سەرۆكی پێشوی مۆریتانیا )محمد خونە ولد 

كۆشكی  راوێژكاری  بە  كرا  بوو،  بیابانی  رەچەڵەك  بە  كە  هیدالە(، 

سەرۆكایەتی.

پێشوی  لەگەڵ رژێمی  بەهێزیشی  پەیوەندیەكی زۆر  مۆریتانیا 

مەغریب،  بۆ  نەبوو  دڵخۆشكەر  كارێكی  ئەمەش  دروستكرد.  لیبیا 
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بەرەی  سەرەكی  پشتیوانكەرێكی  بە  قەزافی  مەغریب  چونكە 

بەمەش  ــا.  دادەن جەزائیر  بەهێزی  هاوپەیامنێكی  بۆلیساریۆ  و 

مۆریتانیا  لە  كاریگەربوون  نەخشەی  دەرەوەی  لە  خۆی  مەغریب 

بینینەوە، چونكە پشتیوانی جەزائیر  و لیبیا لەسەر ئاستی سیاسەت  

بتوانێت  کە  دروستبوو،  تازە  سەربازی  رژێمی  وایكرد  ئابوری،  و 

دۆزینەوەی  بەرەو  تێپەڕێنێت  و  ئابورییەكان  سیاسی  و  قەیرانە 

بەڕوی  بگەڕێت  بەرژەوەندیانە  پەیوەندیەكی  لە  نوێ   ئاستێكی 

ئابوری  و سیاسی.

لێرەدا چەندین ئاماژەی تر هەن لەسەر قەیرانی نێوان ئەو دوو 

واڵتە، لەوانەش:

قەیرانی دبلۆماسی: ماوەی سـێ  ساڵە مۆریتانیا تاڕادەیەكی زۆر 

دبلۆماسیەتی خۆی لەو واڵتە كەمكردۆتەوە  و دۆسیەی باڵیۆزخانەی 

مەغریبی لەالیەن راوێژكارێكی دبلۆماسی جەزائیری بەرێوەدەبرێت، 

مۆریتانی  باڵیۆزخانەی  كاروباری  كەسەی  ئەو  گواستنەوەی  دوای 

هەنگاوەش  ئەم  مالی،  واڵتــی  لە  باڵیۆزێك  وەك  بەرێوەدەبرد 

مەبەستەكەی رون  و ئاشكرایە بۆ هەردوو واڵت. هەروەها مۆریتانیا 

ئەو كەسەی رەتكردەوە، كە مەغریب وەك کونسوڵ داینابوو، داوای 

گۆڕینی كرد، بەاڵم مەغریب رەتیكردەوە.

مۆریتانیا  لە  باڵیۆزەكەی  گۆڕینی  تائێستاش  مەغریب  كەچی 

رەچەڵەك  و  هەمان  لە  كە  رەتدەكاتەوە،  عمر(  بن  )عبدالرحمن 

هۆزەكەی سەرۆك )محمد ولد عبدالعزیز(ە. چەند الیەنێك لە رژێمی 

ئۆپۆزسیۆن.  الیەنی  پشیوانیكردنی  بە  دەكەن  تۆمەتباری  مۆریتانی 

محمد  بازرگانی  فال  و  محد  ولد  اعل  پێشو  سەرۆكی  لەوانەش 
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توندترین  و  سەرۆك   دیاری  و  نزیك   خزمی  دوو  كە  بوعامتو،  ولد 

مەغریب  تائێستا  بۆچی  تێبگەین  ناتوانین  هەروەها  ركابەرەكانن. 

لە  نەخۆشەكەی  خانەنشین  و  باڵیۆزە  هێشتنەوەی  لەسەر  سورە 

نەواكشۆت! بەتایبەتی كە وەزارەتی دەرەوەی مەغریب لە سەردەمی 

وەزیری پێشو )سعدالدین عوسامنی( بەتوندی هەوڵیدەدا بەكەسێكی 

تر بیگۆڕێت. بەاڵم بێهودە بوو.

حەواندنەوەی بەرهەڵستكاران: لە مەغریب دوو كەس لە دیارترین 

كراوەتەوە،  جێگەیان  مۆریتانیا  ئێستای  سەرۆكی  بەرهەڵستكاری 

ئەوانیش بازرگان: مستەفا ولد الشافعی  و محمد ولد بوعامتو، محمد 

ولد بوعامتو بەم دواییانە سەرجەم كاروبارە گرنگەكانی گواستۆتەوە 

مەغریب  و هەروەها چەندین بەڵێندەرایەتی بازرگانی گرنگی لەگەڵ 

بە شافعیش: مەغریب  وەرگرتوە. سەبارەت  مەغریبەكان  دامەزراوە 

رەتیكردەوە مامەڵە لەگەڵ یاداشتنامەی راگرتنی دادوەری بكات، كە 

لەالیەن دامەزراوەی دادوەری لە نەواكشۆت لە دژی دەرچوە. لەبری 

ئەمنیەكانی  سیاسی  و  دامــەزراوە  لەگەڵ  شافعی  پەیوەندی  ئەوە 

مەغریب باشرت بوو، لەالیەن هەریەك لە رژێمی مۆریتانی  و جەزائیری 

مەغریب  نێوان  پەیوەندیەكانی  بەرێوەبردنی  بە  تۆمەتبارە  شافعی 

سەلەفییە  بزوتنەوە  وەك  جیابۆوە،  بزوتنەوەی  هەندێك  لەگەڵ 

چەكدارەكان لە ناوچەی ئەزواد  و ناوچەی كەنار بەگشتی)8(.

سیاسی  بەرهەڵستكاری  دوو  بە  تەنیا  كەسە  دوو  ئەو  نابێت 

گرنگی  بەرهەڵستكاری  دوو  كە  نیە،  تێدا  گومانی  بەڵكو  دابنێین، 

پەپوەندییە  ئەو  بەهۆی  عبدالعزیز(ن.  ولد  )محمد  ئێستا  سەرۆكی 

بەهێزەی لەگەڵ بازنەكانی ناوەوەی ئەفریقیا  و واڵتانی دەوروبەری 

مۆریتانیا هەیانە. ولد بوعامتو یەكێك بوو لە گرنگرتین ئەندازیارەكانی 
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پەیوەندی نێوان سەرۆك محمد ولد عبدالعزیز  و حكومەتی سەرۆكی 

یەكەمی  پیاوی  بە  شافعییش  ساركوزی.  نیكۆالی  فەرەنسا  پێشوی 

چەند  راوێــژكــاری  چونكە  ئەمنییەوە،  لــەڕوی  ــرا  دادەن ئەفریقی 

مەسەلەی  چەندین  نێوەندگیری  و  بووە   ئەفریقیەكان  سەرۆكێكی 

فڕاندنی كردوە لە ناوچەی كەنار.

چەندین  مەغریب:  لە  چارەسەر  وەرگرتنی  رەتكردنەوەی 

سەرچاوە باسیان لە رەتكردنەوەی سەرۆكی مۆریتانی كرد لە وەرگرتنی 

چارەسەر لە مەغریب، كاتێك بەهۆی چەند گوللەیەكی وێڵەوە لە 13 

كانونی یەكەمی ساڵی 2012 توشی پێكان هات، سەرۆك محمد ولد 

عبدالعزیز سەرباری پێشنیازەكەی مەغریب بۆ وەرگرتنی چارەسەرەی 

سەرەتایی لە نەخۆشخانەیەكی سەربازی پێش ئەوەی بچێتە فەرەنسا، 

بەاڵم سەرۆك سوربوو لەسەر وەرنەگرتنی چارەسەر لە مەغریب.

باڵیۆزخانەكان،  لەگەڵ قەیرانی  قەیرانی سەردانی چاوەڕونكراو: 

واڵت،  ــەردوو  ه لەنێوان  هەبوو  لوتكە«ش  »سەردانی  قەیرانی 

داوای هەمواركردنەوەی وادەی سەردانێكی  پێشرت مەغریب  چونكە 

سەرۆكی مۆریتانیای كرد بۆ مەغریب، ئەمەش بە دڵی مۆریتانیەكان 

نەبوو، بۆیە سەرۆكی مۆریتانیا دەستپێشخەریكرد بۆ سەردانێكی بۆ 

محەمەدی  مەلیك  سەردانیكردنی  ئێستاش  تا  دراوسێی.  جەزائیری 

مەلیكی  هەرچەندە  ــراوە.  دواخ روداوێكی  مۆریتانیا  بۆ  شەشەم 

مەغریب چەندینجار سەردانی سەنگال  و مالی كردوە.

هەڵویستی مۆریتانیا بەرامبەر ئیسالمیەكان: مۆریتانیا گەیشتنی 

ئیسالمیەكان بە ئیدارەدانی كاروباری گشتی لە مەغریب بە ئاگاییەكی 

زۆرەوە مامەڵەی لەگەڵ كرا، هەرچەندە حكومەتی )عبد ئیالهـ بن 

بەاڵم  بكات،  پتەو  مۆریتانیا  لەگەڵ  پەیوەندیەكانی  هەوڵیدا  كیران( 
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مامەڵەی  هەستیارییەوە  بە  نەوكاشۆتەوە  لەالیەن  هەڵوێستەكەی 

پاڵپشتێكی سەرەكی  بە  هاورێكانی  كیران  و  بن  كرا، چونكە  لەگەڵ 

ئەو  تریشەوە  لەالیەكی  مۆریتانی)9(.  ئۆپۆزسیۆنی  بۆ  دەبینی 

هەوڵەیان بە هاندانێك لە قەڵەمدەدا بۆ سزادانی مۆریتانیا، بەهۆی 

هەردوو  نێوان  پەیوەندیەكانی  لە  تەقلیدی  رێچكەی  لە  دەرچونی 

زیاتر  پەیوەندیەكان  بەدورگرتن  خۆ  هاندان  و  لەنێوان  بۆیە  واڵت. 

گرژ  و ئاڵۆز دەبوون)10(.

هەڵبژاردنەكانی  رەوانەی  خۆی  نوێنەرانی  مەغریب  لەكاتێكدا 

و  چاودێر   چەند  جەزائیر  كەچی  نەكرد،  مۆریتانیا  سەرۆكایەتی 

یەكێتی  وایكرد  هەروەها  رەوانەكرد.  نەوكاشۆت  بۆ  نوێنەرێکی 

لەوانەش  جگە  رەوانەبكات.  خۆی  چاودێری  نوێنەر  و  ئەفریقیا 

داڵدەدانی نەقیبی سەندیكای پارێزەرانی پێشوی مۆریتانی )ئەحمەد 

ولد  محمد  سەرۆك  دوژمنایەتیكردنی  بە  كە  بوحبینی(  ولد  سامل 

هەردوو  نێوان  قەیرانەكانی  لە  بوو  تر  یەكێكی  نارساوە،  عبدالعزیز 

كورسییەك  لەسەر  مۆریتانیا  بەهێزەكەی  ملمالنێـیە  كەچی  واڵت. 

نەیتوانی  هەرچەندە  ئەفریقیا،  ئاسایشی  ئەنجومەنی  لەناو 

كورسیەكەش بەدەستبهێنێت، كە جەزائیر یارمەتیدەری سەرەكی بوو 

لەو مەسەلەیە، بەهەمان شێوە هۆكارێكی تری ئاڵۆزیەكانە.

پاڵپشتی  بە  مۆریتانیا  ئەفریقیاش،  یەكێتی  پرسی  بە  سەبارەت 

یەكێتی  بەدەستبهێنێت.  ئەنجومەنەكە  سەرۆكایەتی  توانی  جەزائیر 

دادەنرێت،  مەغریب  دۆستەكانی  دامەزراوە  لە  یەكێك  بە  ئەفریقیا 

هەروەها  رۆژئاوا،  بیابانی  قەیرانی  لەكاتی  هەڵوێستەكانی  بەهۆی 

بەهۆی  دووەمیش  بۆلیساریۆ،  بــەرەی  بە  زۆربەیان  دانپێدانانی 

بەسەر  ئەفریقیا  باشوری  جەزائیر  و  دەوڵەتی  هەردوو  هەژمونی 



110

ئەفریقیا.  یەكێتی  بە  بەرامبەر  ئەمنیەكان  و  سیاسی   هەڵوێستە 

لە  یەكێك  چونكە  نەكێشا،  زۆری  مەغریب  چاوەڕوانكردنەكەی 

ئەفریقیا  یەكێتی  بۆ  مۆریتانیا  سەرۆكایەتی  وێستگەكانی  گرنگرتین 

دانانی كەسێكی ئەفریقییە تایبەت بە پرسی بیابانی رۆژئاوا، ئەویش 

جواكیم شیسانی بوو، سەرۆكی پێشوی دەوڵەتی مۆزەمبیق  و تاوانبار 

بە پشتیوانیكردنی بەرەی بۆلیساریۆ لەالیەن مەغریبەوە)11(.

لەسەر ئاستی راگەیاندنەكانیش، كەناڵەكانی راگەیاندنی مەغریبی بە 

ئاشكرا رەخنە لە مۆریتانیا دەگرن. هەرچەندە بەم دواییانە تەوژمەكەی 

هەركاتێك  دەبێت  گەرمرت  هەیە  و  بەردەوامی  بەاڵم  بۆتەوە،  كەمرت 

قەیرانێك سەریهەڵدایەوە. پێشرت مۆریتانیا چەندین پەیامنێری ئاژانسی 

مەغریبی لە واڵتەكەی دەركرد  و وەزارەتی دەرەوەی مۆریتانیا چەند 

پەیامنێرێكی تۆمەتبار كرد بە جێبەجێکردنی چەند کارێک لە دەرەوەی 

چاوپێكەوتنی  چاودێری  مۆریتانیا  دەسەاڵتدارانی  راگەیاندن.  كاری 

هەندێك لەو پەیامنێرانەی دەكرد لەگەڵ ژماریەک لە راگەیاندنكارانی 

مۆریتانی، كە بە هەڕەشە  و هاندانی دادەنا. ئەمەش مەغریبی توڕەكرد.

مۆریتانیا  لە  بۆلیساریۆ  بەرەی  ئامادەبوونی  سەروبەندەدا  لەو 

و  نێودەوڵەتی   كۆنگرە   لەمیانەی  چەندینجار  ــوو،  دەب بەهێزتر 

ئەفریقیەكان دیدار و چاوپێکەوتن دەكرا لەنێوان سەرۆكی مۆریتانیا  و 

فەرماندەکانی بەرەی بۆلیساریۆ. ئەو نزیكبونەوەیەش لەكاتێكدا بوو 

كە مۆریتانیا رێگەی نەدا کونسوڵخانەیەک لە شاری عیونی باشوری 

ئاسایشی  نێوان  روبەڕوبوونەوەی  جاروبار  بكرێتەوە.  مەغریب 

بەرامبەریشدا  لە  رودەدات.  بیابان  خۆپیشاندەرانی  مەغریبی  و 

لە  و  لێدەكرێت  پێشوازی  مۆریتانیا  لە  هەمیشە  بیابان  باڵیۆزی 

راگەیاندنەكان  وتاری توند دەنوسێت، كە پڕە لە رەخنە لە مەغریب.
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یەكێكی تر لە ئاماژەكانی گرژبونی پەیوەندیەكانیان بریتیە لە وەرگرتنی 

ژمارەیەكی زۆر لە خەڵكی بیابان لە ناوچەی باكوری مۆریتانیا، كە مەغریب 

بە هەڕەشەیەكی راستەقینەی دادەنێت، چونكە لەوانەیە ئەو كەسانە بتوانن 

بە بەڵگەنامەی فەرمی مۆریتانی بێنە ناو مەغریب، بۆیە ریبات بە پێنەدانی 

دانیشتوانی  دژی  بەتایبەتی  زیاتركرد.  گرژیەی  ئەو  ژوەرە  چونە  بلیتی 

بەرژەوەندی  بە  زیانگەیاندن  بوەهۆی  قەیرانەش  ئەو  مۆریتانی،  باكوری 

ژمارەیەكی زۆر لە بازرگانە مۆریتانیەكان. هەروەها مەغریب دەستیكرد بە 

رێگەگرتن لە ژمارەیەك لە كەسە نزیكەكانی سەرۆك محمد ولد عبدالعزیز، 

بوار  بەرتەسككردنەوەی  لە  جگە  بازرگانین،  كاری  خەریكی  ئەوانەی 

لەبەردەم دانیشتوانی باكوری مۆریتانیا بە رێگەی گرتنەبەری رێكاری ئەمنی 

توند دژی جواڵنەوەی تاكەكان  و هێنانی كااڵ  و كەرەستە  و ئاژەڵ لەنێوان 

هەردوو واڵت. لەگەڵ ئەوانەشدا چەند یەكەیەكی سەربازی بەشێوەیەكی 

هەمیشەیی لەسەر سنورەكانی لەگەڵ مۆریتانی باڵوەپێكردوە. هەرچەندە 

زۆرجار رەنگە ئەو رێكارانە بۆ پاراستنی ئاسایشی سنورەكان بێت، لە دژی 

باكوری  هێنانی مادەی هۆشبەر  و كااڵی قەدەغەكراو. بەاڵم دانیشتوانی 

مۆریتانیا زیانی زۆریان پێدەگات.

هــەردوو  نێوان  ئاسایشی  هەماهەنگی  تریشەوە  لەالیەكی 

بەردەوام  ریبات  پاشەكشەیكردوە،  دواییدا  ساڵەی  سـێ   لەو  واڵت 

رەتدەكردەوە،  مۆریتانیا  بۆ  هیدالەی  ولد  سیدی  رادەستكردنەوەی 

بۆ  هەوڵەكانی  بەهۆی  بكات.  كارە  ئەو  ناچاربکرێت  ئەوەی  پێش 

ساختەكردنی  بە  كە  تونسی،  دەستگیرکراوێكی  رادەستكردنەوەی 

دراوی مەغریبی تۆمەتبار بوو.

مەغریب  هێشتا  هۆكارانەش،  هەموو  ئەو  سەرباری  لەراستیدا 

ناتوانێت دەست لە مۆریتانیا هەڵبگرێت. بەاڵم زەحمەتە مۆریتانیاش 
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میلیتاریزم  كە  جەزائیر،  لەنێوان  رابگرێت  هاوسەنگییەك  بتوانێت 

حکومی دەكات  و مەغریب هەمیشە لـێی توڕەیە. هەروەها بەهۆی 

رۆڵ  و پێگە  و ئاستی هێزی سیاسی  و سەربازی مۆریتانیا، وادەكات 

هەردوو واڵت ناچاربن بەردەوام بن لە ملمالنـێ   و بیركردنەوە لەوەی 

كـێ  دەتوانێت نەواكشۆت بۆ خۆی ببات. 

هەیە  فشاری  بەهێزی  كارتێكی  ــەردەوام  ب كە  مەغریب،  بەاڵم 

پتەوەكانە  كۆمەاڵیەتیە  پەیوەندیە  دیارترینیان  كە  مۆریتانیا،  بەسەر 

ناوەند  و دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی. هەروەها  لە  ژمارەیەكی زۆر  لەگەڵ 

مێژویەكی دورودرێژ لە تێكەاڵبوونی پەیوەندی ئاسایش  و سیاسی لەگەڵ 

یان كەرتە مەدەنییە  لەڕوی سەربازی  لە مۆریتانیا، چ  نوخبەی گشتی 

كاریگەرەكان. چونكە مەغریب یەكێك بوو لە دیارترین پاڵنەرانی كودەتا 

لەو  جگە  مۆریتانیا.  لە  شكستخواردوەكان  یان  سەركەوتو،  سەربازیە 

قورسایە روحیەی مەغریب هەیەتی وەك ناوەندی تیجانی. تائێستا هەر 

مەغریب پرسی تیجانی بەرێوەدەبات، بەهۆی ئەوەی یەكێكە لە یەکە 

دبلۆماسییە گرنگەكان. هەرچەندە مەغریب پشتیوانی لە كودەتای 2008 

كرد، كە زۆر كەس بە كودەتایەكی دژی دەسەاڵتی سیاسی  و كۆمەاڵیەتی 

دایاندەنا لە دژی تەریقەی تیجانی لە مۆریتانیا، بەاڵم هەر زوو پەیوەندی 

نێوان شانشینی مەغریب  و دەسەاڵتدارانی نەواكشۆت گرژی تێكەوت. 

پاشان لەسەر دەستی هەندێك كەسایەتی  و شێخی تەریقەتی تیجانی 

توانرا هەندێك پرسی هەڵپەسێردراو بجوڵێنن  و دبلۆماسیەتی جەماوەری 

لەنێوان مۆریتانیا  و مەغریب بەهێزبكەن)12(.

سەبارەت بە واڵتانی ئەفریقیاش، ئەوا مەغریب كارتێكی فشاری 

رێگەی هەڵوێستەكانی  لە  ئەویش  مۆریتانیا،  دژی  لە  بەهێزی هەیە 

سەنیگال  و مالی، ئەو واڵتە چەند ساڵێكە لەسەر ئیقاعی ئاماژەیەكی 

رۆژگارێكە  مەغریب  ئەوەی  لەگەڵ  كاردەكەن،  دەڕۆن  و  مەغریبی 
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كۆنتڕۆڵ  سەنیگال  لە  روحــی  سیاسی  و  هەڵوێستی  توانیویەتی 

رێگەی  لە  هەیە  بەهێزی  ئامادەبوونێكی  مالییش  لە  كەچی  بكات. 

پشتیوانیكردنی حكومەتی نوێ  بە سەركردایەتی )ابراهیم كیتا(.

لە  مەغریب  دەستی  لەناو  تریش هەن  بەهێزی  كارتی  چەندین 

زانكۆكانی  لە  خوێندن  هەلی  پێدانی  پرسی  لەوانەش:  مۆرتانیا،  دژی 

خوێندكارە  لە  پێشوازی  مەغریب  زۆرە  سااڵنێكی  چونكە  مەغریب، 

مۆریتانیەكان دەكات، زانكۆی مەغریبی بە هەلێكی گونجاو دادەنێن 

بۆ درێژەپێدان بە خوێندن. ئەمەش وادەكات پێكهاتەیەكی مەدەنی  و 

سەربازی لەوێ  دروستبكرێن  و كاریگەریەكی زۆر لەسەر دروستكەرانی 

بڕیار لە مۆریتانیا دروستبكەن، ئەو رەهەندەش خاڵێكی بەهێزە دژی 

حكومەتی مۆریتانیا، ئەگەر مەغریب بڕیاریدا دەرگای زانكۆكانی بەسەر 

خوێندكارانی مۆریتانی دابخات.

جەزائیر  و  مەغریب   لەنێوان  پەیوەندی  بە  مۆریتانیا  پێدەچێت 

بەناو كێڵگەی مینی سیاسی  و دبلۆماسی  و ئەمنی تێبپەڕێت لەنێوان 

عەبای  لەژێر  خۆی  توانی  مۆریتانیا  باكوریەكەی.  دراوسێ  هەردوو 

پشتیوانی مەغریبی لەكودەتاكردن بەسەر سەرۆكی ئێستا بێنێتە دەر 

یەكەوە  بە  گرنگ  پرسی  چەندین  كە  جەزائیر،  عەبای  ژێر  بكەوێتە 

تیرۆر، چونكە ئەو دوو  ئاسایش و  دەیانبەستێتەوە، لەوانەش پرسی 

هاوبەشن  و  سوتاون   تیرۆر  ئاگری  بە  واڵتێك  هەر  لە  زیاتر  واڵتە 

تیرۆرستان  سەرەكی  النكەی  بە  كە  مالی،  لەگەڵ  سنورەكانیان  لە 

هاریكاری  دەبێت  بەناچاری  مۆریتانیا  حكومەتی  بۆیە  داەنرێت. 

لەگەڵ جەزائیر بكات لە بوارە ئەمنی  و هەواڵگرییەكان بۆ پاراستنی 

سنورەكانی.

مۆریتانیا  و  جەزائیر   لە  هەریەك  عەرەبیش،  بەهاری  لەبەرامبەر 

وایە  پێی  مۆریتانی  حكومەتی  هەیە،  نەرێییان  هەڵویستی  هەمان 
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مەترسییەكی  عەرەبی،  گەردەلولی  بۆ  مەغریب  سەردانەواندنی 

لەگەڵ  هاوكاتە  ئەمەش  خۆی،  سەقامگیری  سەر  بۆ  راستەقینەیە 

چڕبوونەوەی جواڵنەوە سیاسیەكانی ئۆپۆزسیۆنی مۆریتانی، بۆ الدانی 

مامەڵە  ژیرانە  توانی  مەغریب  چونكە  نەواكشۆت،  لە  ئێستا  رژێمی 

جەزائیر  مۆریتانیا  و  لەبەرامبەردا  بكات،  ئیسالمیەكان  پرسی  لەگەڵ 

هەمان تێڕوانینیان هەبوو لەبەرامبەر ئیسالمیەكان.

كە  هاوبەشەكانی  خاڵە  گرنگرتین  لە  یەكێكە  سەربازی  خاڵی 

چونكە  دەبەستێتەوە،  بەیەكەوە  جەزائیر  مۆریتانیا  و  دەسەاڵتدارانی 

لەنێوان هەردوو واڵتدا دامەزراوەی سەربازی جڵەوی كارەكەی لەدەستە، 

سیاسی  ئابوری  و  نزیكبونەوەیەكی  هۆی  بۆتە  نزیكبونەوەیەش  ئەو 

رێكخستنەوەیە،  ئەو  رواڵەتەكانی  دیارترین  لە  یەكێكیش  ئەمنی.   و 

كاراكردنی رۆڵی لیژنە بااڵكانە لەنێوان هەردوو واڵت  و پشتیوانی جەزائیرە 

بۆ بەرنامە ئابورییە تایبەتەكەی بە دەستگرتنی هەژارانی مۆریتانیا، كە بە 

گرنگرتین بەرنامەی ئابوری دادەنرێت بۆ سەرۆكی ئێستای واڵت.

لە كۆتایدا دەتوانین بڵێین: پەیوەندیی نێوان مەغریب  و مۆریتانیا 

جوگرافیایەكان،  و  مێژویی   رەهەندە  بەهۆی  نەپچڕاوە،  بەتەواوی 

بەاڵم پێویستی بە سیاسەتێكی تەندروستانەیە بۆ ئەوەی مەغریب واز 

لە خەونی باوكایەتیكردنی سیاسی مۆریتانیا بهێنێت. لەبەرامبەریشدا 

پەیوەندی  بەرامبەر  بێت  پۆزەتیڤ  بێالیەنێكی  پێویستە  مۆریتانیا 

واڵت  هەردوو  نیە  تێدا  گومانی  چونكە  جەزائیر،  و  مەغریب   نێوان 

یارییەكی گەورەی بەرژەوەندیەكان دەكەن  و مۆریتانیا زیاتر زیانی 

ئەو  تا  بۆیە  بشكێتەوە.  یەكێكیاندا  بەالی  بریاریدا  ئەگەر  پێدەگات 

ئەوا  دەبێتەوە،  رسوشتی  واڵتە  دوو  ئەو  نێوان  پەیوەندی  كاتەی 

قەیرانەكە هەر بەردەوام دەبێت. 

محمد سامل، توێژەر و رشۆڤەکاری سياسیی مۆریتانی.
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سەرچاوە:

موقع  العالقة،  ترميم  وفرص  التوتر  محفزات  واملغرب:  موريتانيا 

http://essirage.net/node/679 .الرساج االخباریة

سەرچاوەكان:

موڵك و  لەگەڕاندنەوەی  كرد  مەغریبی  لەسوڵتانی  پشتیوانی  سوپا   1-

سامانەكەی و یەكگرتنەوەی ئەركانەكەی لەباشوری مۆریتانیا.

-2 پیاهەڵگوتنی شاعیرە مۆریتانیەكان بە سوڵتانی مەغریب، لەو پەیوەندیە 

بەدیاركەوت، جگە لەنامەگۆڕینەوە بەردەوامەكەی نێوان نوخبەی زانستی و 

سیاسی لەگەڵ پاشاكانی مەغریب لەمۆریتانیا پێش سەربەخۆبون

لەساڵی  مۆریتانیا  لەرۆژهەاڵتی  )النعمة(  روداوەكــەی  لەنیوشیاندا   3-

لەهەمان  ئەگار  تری شاری  پێشو  تیرۆركردنی عومدەی  1961 و هەروەها 

ساڵدا. )یاداشتەكانی سەرۆكی پێشو مختار ولد دادە(

مختار  پێشو  یاداشتەکانی هەردوو سەرۆکی  بۆ  بگەڕێیتەوە  دەتونیت   4-

ولد داداه، محمد خونه ولد هیدالە.

-5 سیدی أعمر ولد شیخنا: »موریتانیا املعارصە: شهادات و وثائق« ص371.

بەتێوەگالن  تۆمەتباردەكەن  تایع  ولد  وەزارەتەكەی  كەس  هەندێك   6-

ئەویش  مەغریب.  مۆریتانیا و  لەنێوان   1989 خوێناویەكەی  ــەروداوە  ل

بەشكاندنەوەی بەالی سەنگال.

داواكــەی  لەگەڵ  نەشیاوی  رەفتارێكی  مەغریب  مەلەكی  دیوانی   7-

سەردانیكردنی محمد ولد عبدالعزیز بۆ مەغریب نواند، ئەویش بەگۆڕینی 

وادەكەی، حكومەتی مۆریتانیاش ئەمەی بەسوكایەتی لەقەڵەمدا.

-8 النهار الجزائریە: ولد الشافعی عمیل املخابرات املغربیە.

http://www.ennaharonline.com/ar/terrorisme/67835-

زۆر  رادەیەكی  تا  مەغریب  مۆریتانیا و  ئیسالمیەكانی  نێوان  پەیوەندی   9-
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ئیسالمیەكانی  الی  زۆریان  رێزێكی  مۆریتانی  ئیسالمی  سەرانی  قوڵە و 

مەغریب هەیە.

-10 عبدالله باها لەچاوپێكەوتنێكی لەگەڵ كەناڵی هەواڵی مۆریتانی باسی 

پەیوەندی  بەهێزكردنی  بۆ  كرد  كیران  بن  حكومەتەكەی  لەهەوڵەكەی 

لەگەڵ مۆریتانیا. پێیوابوو دۆخی ئێستایان وەكو پێویست نیە.

-15--08  12-2014-http://www.alakhbar.info/intrep/interv/7112

html.06-47

-11 صحیفە الحدث: صدیق البولیساریو ممثاًل لالتحاد اإلفریقی.

http://www.ahdath.info/?p=1959

-12یەكێك لەدیارترین رواڵەتەكانی ئەو دبلۆماسیەتە، دۆسیەی تۆماركردنی 

قوتابیانی مۆریتانیە لەزانكۆكانی مەغریب، چونكە ژمارەی تۆماركراوەكان 

ئەوانەی  لەژمارەی  زیاترن  زۆر  پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیەكان  بەهۆی شێخ و 

لەوەزارەتەوە دێن.
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 ئایندەی بزاڤی سیاسی لە مۆریتانیا

د. محمد محمود ولد الصديق

 

عــەرەبــی،  شــۆڕشــی  یەكەكانی  ــەدوا  لـ ــەك  ی ســەركــەوتــنــە 

كۆت  و  لە  هاتنەدەر  خواستی  گەالنەی  ئەو  بۆ  هیوابەخشبوو 

سەركەوتنی  دوای  هەبوو.  چەوساندنەوەیان  كۆیالیەتی  و  بەندی 

پێكهێنانی  هەڵبژاردن  و  وەك  دەرەنجامەكانی،  شۆڕشانە  و  ئەو 

ئەمە  دیموكراسیانە.  شێوەیەكی  بە  دامەزراوەكان  ئەنجومەنی 

شۆڕشانە  ئەو  چونكە  بكات،  زیاتر  تریش  گەالنی  ئومێدی  وایكرد 

رزگاربوونیان  ئازادی  و  ویستی  گەالنەی  ئەو  بۆ  بوون  پاڵنەرێك 

هەبوو. تا ئێستاش برەودان بەو شۆڕشانە لە فراوانبووندایە  و رژێم 

بە  دركیان  گەالنە  ئەو  گرنگرت،  لەوەش  دەڕوخێرنێن.  رژێم  لەدوای 

هەبوونی توانایەكی زۆری خۆیان كرد، بۆ ئەنجامدانی هەر كارێك 

 و گۆڕینی رێچكەی مێژوییان هەركاتێك پێویستیكرد.
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تۆڕە  لە  گەنج  كۆمەڵێك   ،2011 فێربایەری  25ی  رۆژی  لە 

كۆمەاڵیەتییەكان لە مۆریتانیا، هانی خۆپیشاندانیان دا، ئەمەش بووە 

واقیعیەتی  پێشهات  و  لەبارەی  زۆر  مشتومڕێكی  پەیدابوونی  هۆی 

دروستبوونی شۆڕش لە مۆریتانیا. رژێمی مۆریتانیاش وەكو ئەوانەی 

پێش خۆی دەیانوت: شۆڕش لە مۆریتانیا هەر لە 2005ەوە بەرپابووە، 

واتە: )مێژوی ئەو كودەتایەی بەسەر سەرۆك معاویە وەلد ئەلتایع(

كەچی  )دوای شۆڕشە(.  لەقۆناغی  ئێستا  مۆریتانیا  كرا. هەروەها  دا 

بەر  دەكەوێتە  بەهەمانشێوە  مۆریتانیاش  پێیوابوو  كەسیش  زۆر 

هەژموندار  سەربازی  رژێمی  خۆیدا  لەگەڵ  شۆڕشەكان  و  زریانی 

لێرەدا  لە حەفتاكانەوە دەسەاڵتی قۆرخكردوە.  رادەماڵێت، كە هەر 

رەگوریشەكەیەوە  رێچكە  و  لەڕوی  كارلێكەرە  سیاسییە  بزاڤە  ئەو 

هەڵدەسەنگێنین.

تەوەری یەكەم: رەگوڕیشەی ئەو بزاڤە

عەرەبی  بەهاری  روحی  سااڵنێكە  وایە  پێیان  مۆریتانییەكان 

ناڕەزایەتییەكی  كەسێكدا  هەموو  لەپێش  چونكە  تێپەڕیوە،  بەوێدا 

بەهێزیان بۆ سەر رژێمە چەوسێنەرە گەندەڵەكەی خۆیان نیشاندا، 

خەباتكردن،  بۆ  بەكارهێنا  جیاوازیان  میکانیزمی  شێواز  و  چەندین 

وەك: )مزگەوت، زانكۆكان، ئینتەرنێت...( هەروەها روبەڕوی زیندان، 

لە  توانییان یەكێك  تا لەكۆتایدا  ئازاردانیش بوونەتەوە،  راوەدونان  و 

دڕەندەترین رژێمە دیكتاتۆرییەکان بڕوخێنن، كە هەر لە سەردەمی 

سەربەخۆیبوونەوە حوكمی واڵتی دەكرد. ئەویش رژێمەكەی معاویە 

هۆكارێك  چەند  لەبەر  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  بوو،  ئەلتایع  وەلد 

ــازادی  و  ئ بۆ  تینوویەتیەیان  هەموو  ئەو  نەیانتوانیووە  تائێستا 

سەربەخۆی بشكێنن  و بیكەن بە واقیعێكی راستەقینە.
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هاتنەئاراوە  سیاسی  پێشهاتی  چەندین  نەوەدەكاندا،  كۆتایی  لە 

ساڵی  لە  كە  دیموكراسی،  زنجیرەی  بە  كۆتاییهێنان  هۆی  بووە   و 

تاكالیەنەی  رژێمێكی  هاتنەكایەی  هۆی  بووە  و  راگەیەنرا   1991

جلوبەرگێكی  بە  پۆلیسی،  عەشایری  سەربازی  رسوشتێكی  خاوەن 

فشاری  لەژێر  ئەوكاتە  ئەلتایعی  وەلد  رژێمی  ساختە.  دیموكراسی 

جەنگی  لە  هەڵوێستی  و  مرۆڤ   مافەكانی  پرسی  دەرهاویشتەكانی 

دووەمی كەنداو، وایكرد دەست لەگەڵ كیانی سەهیۆنی تێكەڵبكات، 

گەندەڵی کارگێڕی  و دارایی بەشێوەیەكی چاوەڕواننەكراو باڵوببۆوە. 

ئەو پێشهاتانە هاوكات بوون لەگەڵ كشانی سێبەری هەندێك بزاڤی 

حزبی  هەندێك  ئیسالمی  و  رەوتی  لە  خۆی  كە  نیشتامنی،  سیاسی 

چاكسازیكردنی  لە  بێئومێدبوون  دەبینییەوە.  ناڕازیی  دیموكراتی 

)بەهاری  هاتنەكایەی  بۆ  دروستكرد  لەباری  ژینگەیەكی  رژێمیش، 

ناڕەزایەتییەكان(.

لە مۆریتانیا دژی رژێمی عەقید معاویە وەلد ئەلتایع لە مایۆی 

ناڕەزایەتیی نیشاندرا  تا 2005 بە بەرزكردنەوەی سێ  دروشم   2003

ئیرسائیل(،  لەگەڵ  كارنەكردن  و  گەندەڵی  نەهێشتنی  )دیموكراسی، 

ڤیستیڤاڵ  مانگرتن  و  خۆپیشاندان،  بەشێوەی  ناڕەزایەتییەكان 

لە  بزاڤەدا  لەو  گێڕا  گرنگیان  رۆڵێكی  مزگەوتەكانیش  بەرێوەچوون. 

رێگەی مینبەرەكانیانەوە، گوتار خوێندنەوە، بەستنی كۆڕ  و كۆبونەوە. 

هەروەها زانكۆ  و پەیامنگاكانیش رۆڵێكی بەرچاویان گێڕا. كەناڵەكانی 

هێزەكانی  چونكە  هەبوو،  كاریگەرەكەیان  هەرە  رۆڵە  راگەیاندن، 

ناڕازی بە شێوەیەكی ئەكتیڤانە توانییان لە رێگەی دامەزراندنی تۆڕی 

ناوبانگی  و  ناو  رابكێشن،  خۆیان  بۆ  زۆر  جەماوەرێكی  ئەلكرتۆنی، 

رژێم بزڕێنن. بۆیە ئەو كاتە رژێم بە ناچاری بەدوای ئەو كەسانەوە 

بوو، كە ئەو كارانە دەكەن.
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 2003( و  شكستخوارد  كودەتای  هەوڵی  لە  زنجیرەیەك  دوای 

2004(، سەركردایەتی دامەزراوەی سەربازی ویستی سەرۆك معاویە 

هەڵبژاردنی  هەمواركردەوە،  دەستوری  بكاتەوە،  خۆی  لەكۆڵ 

پەرلەمانی  و سەرۆكایەتی رێكخست، بۆ هەڵبژاردنی یەكەم سەرۆكی 

مەدەنی لە مێژوی مۆریتانیا، بەاڵم چەند جەمسەرێك لەناو سوپاوە 

هاتنەناو پڕۆسەی هەڵبژاردن  و هەوڵیاندا باڵێكی سیاسی دروستبكەن، 

لە  ساڵ  دوو  دوای  بەمەش  بكەن.  كارە  ئەو  توانییان  2008یش  لە 

هەڵبژاردنی سەرۆك، دیسان مۆریتانیایان خستەوە ناو كێشمەكێشی 

وەلد  محەمەد  ژەنڕاڵ  بەسەركردایەتی  سەربازییەكانەوە،  ملمالنێ 

عەبدولعەزیز.

هۆكاری سەرەكی بۆ لەباربردنی یەكەم

بەهاری دیموكراسی مۆریتانی:

هەندێك رژێمی ستەمكاری عەرەبی، ئەو ئەزمونەی مۆریتانیایان 

بە هەڕەشەیەك لەسەر خۆیان دەبینی، بۆیە لەگەڵ هێزە ناوخۆییەكان 

پالنێکییان دانا، تا ئەو ئەزمونە هەر بەساوایی لەباربربێت. هەروەها 

كەم ئەزمونی مۆریتانیەكان  و نەبوونی منونەیەكی كۆنی شۆڕشكردن 

لە ناوچەكە، نەبوونی هەماهەنگی لەنێوان هێزە سیاسییەكان لەمەڕ 

هێنانەوەی پارەی بەتااڵنرباوی واڵت، دەركردنی یاسای دورخستنەوەی 

ئەمانە  سەربازییەكان،  کەسێتییە  خستنەسەر  فشار  سیاسیەكان  و 

هەمووی هۆكاربوون بۆ دووبارە گەڕانەوەی واڵت بۆ هەمان بازنەی 

خوالوە، كە خەباتێكی زۆری بۆ كرابوو تا لێی رزگاربنب. دواتر لەگەڵ 

هاتنی شنەبای )بەهاری عەرەبی(، ئومێدی مۆریتانییەكان گەشایەوە 

بۆ هێنانەدی خەونە مەزنەكەیان  و تەواوكردنی رێگەی خەباتكردن. 
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تایبەمتەندییەكانی بەهاری عەرەبی ئەو سودانەی هەبوو، )خرۆشانی 

دەرونی جەماوەر، پێشكەشكردنی منونەیەك بۆ شۆڕشێكی سەركەوتو، 

دۆخی  تری،  جۆرەكانی  خەبات  و  لەسەر  شارەزایی  زیاتربوونی 

گونجاوی نێودەوڵەتی(، بەمەش لەم بارودۆخانەدا دووبارە داواكردنی 

ناونیشانی  كە  سەریهەڵدایەوە،  تاكالیەنە  سەربازی  رژێمی  الدانی 

ئێستای بزاڤی مۆریتانیایە. 

داوا  كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە  لە   ،2011 فێربایەری   25 رۆژی  لە 

وەك  دروشمدا  چەندین  لەژێر  شەقام.  سەر  بێنە  كرا  جەماوەر  لە 

بەاڵم  سبەی...(،  مۆریتانیای  بێدەنگنابین،  چیرت  فێربایەرــ  )25ی 

ئەو كارە زۆری  بەهۆی فشاری زۆری گەنجان  و گروپە جیاجیاكان. 

نەخایاند )تەنیا سـێ  مانگ(، چونكە بە هۆی رەفتار  و مامەڵەی هێزە 

ئەمنییەكان، چ سەركوتكردنی دڕندانە، یان نانەوەی ئاژاوەگێڕی لەنێو 

ئەو گروپانە، بووە هۆی تێكدانی ریزی خۆپشاندانەكە  و الوازبوونی 

چەند  تەنانەت  جەماوەری.  گڕوتینی  لەدەستدانی  بزاڤە  و  ئەو 

گروپێكی سیاسی سەر بە رژێم پەیدابوون، كە هەوڵیاندەدا ئەو بزاڤە 

حزبێك  چەند  بەدامەزراندنی  بەكاربهێنن.  خۆیان  بەرژەوەندی  بۆ 

وەك )بزاڤی گەنجان لەپێناوی نیشتامن و ...(.

گەنجان  ناڕەزایەتی  داینەمۆی  توانی  فێربایەر  25ی  بزاڤەكەی 

بەكاربخات، بەاڵم نەیتوانی چینە كۆمەاڵیەتییە بەهێزەكە بگرێتەخۆ، 

كە هیچ شۆڕشێك سەركەوتوو نابێت بێ  ئەوان. ئەو بزاڤە نەیتوانی 

كەم  )النی  رازیبكات  بەهێزەكان  كۆمەاڵیەتییە  كوتلە  سەرجەم 

وەك  تەنیا  رەشپێستەکان  نوێنەری  منونە:  بۆ  سیاسیەوە(.  لەڕوی 

بەهاری  ئەوە  گوایە  دەكــرد،  بزاڤەی  ئەو  سەیری  تەماشاكەرێك 

هاوپەیامنی  حزبی  هەروەها  نییە،  بەوانەوە  پەیوەندی  عەرەبیە  و 
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پێشكەوتوی جەماوەریش، هیچ پۆزشێكی بۆ ئەو بزاڤە نەدەبینی.

سەركردایەتی  نەیتوانی  گەنجان،  بزاڤەكەی  ــەوەی  ئ دوای 

ئۆپۆزسیۆنە  رێكخەری  رژێم.  دژی  بكات  بزوتنەوەیەكی جەماوەری 

دیموكراسییەكان هاوپەیامنیەتێكی سیاسیان كرد لەگەڵ ئەو حزبانە: 

)تەكەتول، یەكێتی هێزە پێشكەوتوەكان، حاتم، تواصل، ایناد  و بلیج...( 

روخاندنی  سەرەكیان  ئامانجی  كە  داڕشت،  نوێیان  سرتاتیژیەتێكی 

رژێمی ژەنڕاڵ محەمەد وەلد عەبدولعەزیز بوو. لە رۆژی 12 مارسی 

هەزار  دەیان  كە  رێكخست،  جەماوەریان  خۆپیشاندانێكی   2011

دەكرد،  محەمەدیان  سەرۆك  الدانی  داوای  و  لەخۆدەگرت   كەسی 

ژنان رێكخرا،  لە خۆپیشاندانی گەنجان  و  ئەوەش زنجیرەیەك  دوای 

یەكالبوونەوە  و  دروشمی  رێكدەخران،  هەفتانە  خۆپیشاندانانە  ئەو 

دەستبەرداربونی سەرۆكیان بەرزدەكردەوە.

سیاسیانە  و  خۆپیشاندانە  و  نــاڕەزایــەتــی  ئــەو  هەرچەندە 

)بزوتنەوەی  بەدەستهێنا  سەركەوتنی  گەنجان  بزاڤی  بەدیاركەوتنی 

ئیسالمی  بزوتنەوەی  لەسەر  چاالكوانەكانی  كە  مۆریتانی،  گەنجانی 

خۆپیشاندان  و  رەوتی  توانییان  دایامنەزراندبوو(،  دەكران  ئەژمار 

ناڕەزایەتییەكان بگەیەننە پایتەخت. 

تەوەری دووەم: نەخشەی سیاسی لە مۆریتانیا

دیمەنی سیاسی ئەمڕۆی مۆریتانیا بەسەر دوو هێزی سەرەكی دابەشدەبن: 

یەك، سەرۆك  و ئەو كوتلە سیاسییەی پشتیوانی لـێدەكات. دوو، رێكخەری 

هەرچەندە  دەكەن.  سەرۆك  رۆیشتنی  داوای  كە  دیموكراسی.  ئۆپۆزسیۆنی 

هاوپەیامنی  حزبی  كە  )یەكگرتنێك  هەیە  ئۆپۆزسیۆن  تری  كوتلەیەكی 

جەماوەری و حزبەكانی وئام  و صواب لەخۆدەگرێت(، بەاڵم ئێمە تەنیا باسی 

ئەو دوو هێزە دەكەین، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ملمالنێیەی نێوانیان.
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یەكەم: سەرۆك  و زۆرینەكەی

بەهۆی  دەســەاڵت  بە  گەیشتنی  ساتەوەختی  یەكەم  لە  هەر 

كودەتاوە، ژەنڕاڵ محەمەد وەلد عەبدولعەزیز هەوڵیداوە كوتلەیەكی 

بە  پشت  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  كە  دروستبكات.  بەهێز  سیاسی 

سەرۆك  كە  حزبەی  )ئەو  ببەستێت  كۆماری  لەپێناو  یەكێتی  حزبی 

لە  دەستی  ئەوكاتەی  تا  دەكــرد  سەرۆكایەتیشی  و  دایمەزراند 

سەرۆكایەتی ئەنجومەنی بااڵی دەوڵەت كێشایەوە لە 2009(.

رژێمە،  ئەو  سیاسی  ئــەدای  لەسەر  خێرا  چاوپێداخشاندنێكی  بە 

یەكەمی حوكمكردنیدا(  قۆناغی  لە  )النی كەم  بزانین كە چۆن  دەتوانین 

داڕشتنەوەی  لەرێگەی  بكات  بەهێزتر  خۆی  بەهێزی  خاڵی  توانیویەتی 

چینێكی  مێشكی  عەقڵ  و  تێیدا  كە  جەماوەری.  دیامگۆجی  گوتاری 

پشتیوانییەكی  دواتر  كە  پێتێكداوە،  ستەملێكراوانی  هــەژاران  و  زۆری 

ئیقلیمی  و نێودەوڵەتی لێهاتەكایەوە. بە تایبەتی دوای رێكەوتنی دەكار. 

دەستەبەربكات،  كۆمەاڵیەتی  هێزی  ژمارەیەك  پشتیوانی  توانی  پاشان 

هەر  وەستانەوە.  دژی  2009دا  ساڵی  سەرۆكایەتی  هەڵمەتەكەی  لە  كە 

تریش  حزبی  هەندێك  رەزامەندی  توانی  نەوەستا  و  بەوەش  بەتەنیا 

ئۆپۆزسیۆن  هەڵوێستی  لەسەر  كاریگەری  ئەمەش  دوای  بەدەستبهێنێت. 

دروستكرد، دوای هاویشتنی یەكەم گوللە لە جەنگە كراوەكەی حكومەت 

سەركردەی  دادەی  وەلد  ئەحمەد  رەزامەندی  توانی  قاعیدە،  لەگەڵ 

ئۆپۆزسیۆنیش مسۆگەربكات. تا وایلێهات هەمان كاریش لەگەڵ سەرۆكی 

لەدوایدا  هەڵوێستەش  ئەو  بكات.  بلخیر(یش  وەلد  )مەسعود  پەرلەمان 

بووە رێگەخۆشكەرێك بۆ سازكردنی زەمینەیەك بۆ چوونە ناو حزبی وئام  

و هاوپەیامنەكانی )كە بیجل ولد حمید سەرۆكایەتی دەكرد  و ژمارەیەك 

محەمەد  وەك:  لەخۆدەگرت،  ئەلتایعیشی  وەلد  رژێمەكەی  كەسایەتی 
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یەحزیە وەلد ئەملختار ئەلحەسەن، لوەلید وەلد وداد..( هەروەها حزبی 

)صواب(یش كە دەیەویست بیرۆكەی شۆڕش الواز بكات. بەتایبەتی دوای 

مۆریتانی  گەنجانی  هەوڵیاندەدا  كە  فێربایەر،  25ی  لە  گەنجان  شكستی 

لە  كاریگەر  گەورە  و  هێزێكی  توانی  رژێم  بەمەش  سەرشەقام.  بهێنە 

دەستیان  یەك  لەدوای  یەك  نەبرد  زۆری  بەاڵم  كۆبكاتەوە،  خۆی  دەوری 

لـێ  بەردەدا، بەتایبەتی دوای سەركەوتنی شۆڕشەكانی عەرەبی لە تونس و 

میرس  و لیبیا. هەروەها ئەنجامدانی چەند هەڵەیەك لەالیەن رژێمەوە، بە 

دەستربدن بۆ كەیسی چەند كەسایەتییەك )چەند بازرگانێكی كردە ئامانج 

 و هەروەها هەڵگیرسانی شەڕ لەگەڵ رێكخراوی قاعیدە(.

دووەم/ رێكخەری ئۆپۆزسیۆنی دیموكراسی

ئۆپۆزسیۆن چەند كاتێكی یەكجار سەخت  و ئاڵۆزی بەسەربردبوو 

سیاسی  گوتاری  چونكە   ،2009 سەرۆكایەتییەكەی  هەڵبژاردنە  دوای 

خۆی لە بەرژەوەندیی گوتاری بەهێزی وەلد عەبدولعەزیز لەدەستدا، 

الوازبوو.  زیاتر  رژێم  بە  داننان  )تواصل(یش  حزبی  رۆیشتنی  دوای 

دەرەنجامەكانی نوێبوونەوەی ئەنجومەنی پیرانیش گورزێكی بەهێزی 

وەشاندە توانا سیاسیەكانی ئۆپۆزسیۆن، بەاڵم پاش هەوڵەكانی رژێم 

 و گۆڕانی رێچكەی شۆڕشەكان، ئەوانیش هەرزوو كەوتنەوە خۆیان. 

لێرەدا چەند خاڵێك دەخەینەڕو لەسەر هاتنەوەی ئۆپۆزسیۆن بۆ ناو 

دیمەنی سیاسی:

هاتەكایەوە،  عەرەبی  ئەنجامی شۆڕشەكانی  لە  دۆخەی  ئەو   .1

كە دووبارە ئومێدی بەخشییەوە بە گۆڕانكاری  و بووەهۆی وااڵكردنی 

بەرزكرنەوەی  بۆیە  ئۆپۆزسیۆن،  هێزەكانی  لەبەردەم  دەرگاكان 

داواكاریەكانیان  و هەوڵدان بۆ گۆڕینی واقیعەكە سەریهەڵدایەوە.
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2. بەدیاركەوتنی چەند رەوتێكی كۆمەاڵیەتی بەهێز )ایرا دەست 

لە رەگەزم مەدە( هەرچەندە لەگەڵ رەوتی ئەوان یەكی نەدەگرتەوە، 

بەاڵم دژی ئاڕاستە سیاسیەكانی رژێم بوون.

هاوپەیامنی  لە  دور  سیاسی  كوتلەیەكی  بەدیاركەوتنی   .3

مێژویی  و  ســەركــردەی  ژمــارەیــەك  كە  پێشكەوتو،  جــەمــاوەری 

سەركردەكانی ناوەڕاستی لەخۆدەگرت )وەلد بربس  و ئەلساموری(، 

كە خاوەن جەماوەرێكی زۆر بوون.

ناڕەزاییەكان  كۆمەاڵیەتییە  هێزە  الی  ئومێدێك  پەیدابوونی   .4

بەرامبەر بە رژێم، كە هەر پاشاموەی خودی رژێم بوون، ئەو هێزانە 

لەالیەن رژێمی ئێستاوە هەوڵی توڵەسەندنەوەیان لـێدەكرا.

ئــەوانــەی  ــازرگــان  و  ب دژی  جەنگێك  ــاو  ن كــەوتــە  ــم  رژێ  .5

پەیوەندییەكی فراوانیان هەیە وەك )مستەفا ولد ئیامم الشافعی( كە 

رەگەزی سەرەكی ئۆپۆزسیۆن بوو، ئەو زاتە دەستێكی بااڵی هەبوو، 

النی كەم دەستی دەگەیشتە زۆر جێگا، ئەمەش پاڵپشتێكی باش بوو 

بۆ ئۆپۆزسیۆن.

دواخستنی  بەڵێنەكان  و  بردەنەسەری  لە  شكستهێنان   .6

پیران،  هەڵبژاردنی  بەردەوامی  )دواخستنی  هەڵبژاردنەكان  وادەی 

شكستی  مانای  ئەمەش  شارەوانیەكان(  پەرلەمانی  و  هەڵبژاردنی 

ناسنامەی  بابەتی سەرژمێریكردن  و  لەبارەی  تایبەتی  بە  کارگێڕی  و 

نیشتامنی بوو.

دەرەنجامەكانی  بەرجەستەكردنی  لەئاست  دەستەوسان   .7

وتوێژكردن، سەرباری الوازی  و دەستنەبردن بۆ پرسە جەوهەریەكان 

لە دابەشكردنی دەسەاڵت، هەروەها هەرسنەكردنی لەالیەن زۆرینە، 

كە لە قوربانیاندا لەپێناو رژێم  خۆی لە پلەی دووەمدا بینینەوە.
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8. ناڕازیبوونی بەردەوام لەالیەن زۆرینەی پشتیوانكاران لە رژێم، 

ئەمەش وایكرد دانانی سەرۆكێكی نوێ  بۆ حزب قورسرت بكات.

9. الوازی رژێم لەبەردەم گوتاری ئۆپۆزسیۆن )ئەدای بەهێزیش 

مەحسوبیەت،  پەیڕەوكردنی  لەبارەی  بەتایبەتی  پەرلەمان(،  لەناو 

دامەزراندن  و گەندەڵی.

تەوەری سێیەم: ئایندەی بزاڤی جەماوەری  و سیاسی لە مۆریتانیا

لە  سیاسی  جەماوەری  و  بزاڤی  ئایندەی  زانینی  بۆ  هەوڵدان 

و  هەیەتی   سودانەی  ئەو  بەهۆی  بایەخپێدانە،  جێگەی  مۆریتانیا 

یارمەتیامندەدا بۆ پێشبینیكردنی ئایندە بەپێی توانا. بە گوێرەی ئەو 

دەستەبەردەكات  بۆ  گرنگامن  رادەیەكی  لەبەردەسنت،  كەرەستانەی 

كە  رەهەندەكانیەوە،  هەموو  بە  واقیع  لە  وردبونەوە  زانیاری  و  لە 

بۆ  بزاڤە.  ئەو  ئایندەی  بۆ  بكەین  سیناریۆ  پێنج  پێشبینی  دەتوانین 

زانیاری: رەنگە رێچكەی روداوەكان ببنە هۆی گۆڕینی، یان البردنی 

سیناریۆیەك لەو سیناریۆیانە، یان هاتنەكایەوەی سیناریۆیەكی تر بە 

پێی دۆخەكە.

1. سیناریۆی شۆڕش

لەڕوی  رێكخسنت  رەنگە  بدەین،  بەوە  ئاماژە  گرنگە  سەرەتا 

ئەو  چونكە  حاڵەتەدا،  لەو  نەبێت  ئەوتۆی  مانایەكی  زانستییەوە 

سیناریۆیە بەندە بە دەستەبەركردنی ئەو چوار مەرجە:

ــ بەشداریكردنی هەموان: چونكە ئەگەری دابەشبوونی سیاسی 

رۆیشتنی  داوای  الیەكیان  ئارادایە،  لە  ئۆپۆزسیۆن  الیەنەكانی  لەنێو 

هیچ  تریان  ئەوەی  دەكات  و  دیموكراسی(  ئۆپۆزسیۆنی  )رێكخەری 

رودانی  پێشبینی  ئەستەمە  بۆیە  نابینێت.  كارە  ئەو  بۆ  پۆزشێك 
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هەندێك  لەبەرئەوەی  بەتایبەتی  بكرێت.  سیناریۆیە  جۆرە  ئەو 

كۆمەاڵیەتی  كوتلەیەكی  سیاسییەوە  لەڕوی  كەم  النی  الیەنانە  لەو 

شۆڕش  قەبارەی  بە  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانكاری  ئەستەمە  سەرەكین  و 

لەكاتی ئامادەنەبوونی ئەودا بكرێت.

بێت:  قوربانیدان  ئامادەی  كە  پێداگرانە،  نیازێكی  هەبوونی  ــ 

توانای  مەرجێك  بە  پێكدەهێنێت،  بزاڤەكە  خوالنەوەی  تەوەرەكە 

هۆشیاریەوە  بە  هەبێت،  سەركردایەتیكردنی  جەماوەر  و  راكێشانی 

سیاسی  و  جیاوازییە  لەگەڵ  مامەڵە  نیشتامنییەوە  روحێكی  بە   و 

لە  واتە:  قوربانیبدات.  ئامادەبێت  هەروەها  بكات.  ئایدۆلۆژییەكان 

چەمكی دەستپێشخەرانی تەقاندنەوەی شۆڕش نزیكرت بێت. ئەوەی 

لە  سیاسی  خەباتی  و  لە2011   گەنجان  خەباتی  سەرنجدانە،  مایەی 

كاری  بە  کە  تێپەڕێنن،  یاساییانە  شێوە  ئەو  نەیانتوانی  2012شدا، 

شۆڕشگێڕییەوە بەندن.

ــ تەقاندنەوەی پرسە جەماوەرییە گەورەكان: گرنگرتین بەش  و 

بزوێنەر  و پاڵنەری شۆڕشەكانن، كە خۆی لە چەند پرسێكی گەورەدا 

دەخاتە  پەنجە  بۆ جەماوەر، چونكە  ئیلهامبەخشیشە  دەبینێتەوە  و 

لە  منونە  بۆ  كۆمەڵگە.  سرتاتیژیەكانی  بەرژەوەندییە  خەم  و  سەر 

ئازادییەكان  مەسەلەی  ئەگەر  سەركەوتوونەدەبوو  شۆڕش  تونس 

نەبوایە. لە میرس گەر یاسای لەناكاو  و مەسەلەی گەندەڵی نەبوایە 

هەن  پرس  بەدەیان  مۆریتانیاش  دۆخــی  لە  رویــنــەدەدا.  شــۆڕش 

وەك:  جەماوەر،  جواڵندنی  بۆ  یارمەتیدەردەبن  بوروژێرنێن،  گەر 

دادپەروەری، مەسەلەی كۆمپانیا كانزایەكان، گەندەڵی  و دەسەاڵتی 

سیناریۆیە،  ئەو  لەبەردەم  بەربەستێك  بوونی چەند  سوپا. سەرباری 

كەچی سیناریۆیەكی چاوەڕوانكراوە.
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2. سیناریۆی نۆرەكردن

رسوشتێكی  هەمیشە  سیاسی،  كۆمەاڵیەتی  بزاڤی  رسوشتی 

دەكەین،  كورت  مەودایەكی  باسی  ئێمە  لێرەدا  بەاڵم  بووە،  جواڵو 

و  رژێم   نێوان  ئێستای  نزیكبوونەوەی  یەك  لە  تەمەنی  چونكە 

هێزە  جەنگانەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  سەرەتاكەی  ئۆپۆزسیۆن، 

كە  ئەنجامیانداوە،  دیكتاتۆری  سەربازی  رژێمی  دژی  مەدەنیەكان 

كردوە  و  مۆریتانیایان  حوكمی  1978ەوە  كودەتاكەی  كاتی  لە  هەر 

هەر  پێشكەشكردنی  لە  بوون  دەستەوەستان  حوكمكردنیشیاندا  لە 

شتێك بۆ واڵتەكەیان. جگە لە گۆڕینی پێستی سەرەوەی خۆیان، هیچ 

گۆڕانكاریەكی تریان نەكردوە. ئەو سیناریۆیە لەو كاتانەدا رودەدات 

بەسەر  خۆیان  نەیانتوانی  جەماوەرییەكان  سیاسی  و  هێزە  ئەگەر 

پشتیوانی  بتوانێت  رژێمیش  بسەپێنن  و  سیاسی  پاڵنەری  بااڵنسی 

جەماوەر  و هێزە كاریگەرەكان بەدەستبهێنێت.

3. سیناریۆی رێكەوتن

سیاسی  هەڵبژاردەیەكی  هەمیشە  رێكکەوتن،  بۆ  وتوێژكردن 

بۆی،  پێشینیەك  هەبوونی  لەبەرچاوگرتنی  بە  پێشنیازكراوە، 

بەسەردا  دەرگای  هەركاتێك  كە  فێریكردون  رابردوش  ئەزمونەكانی 

داخرا، ئەوا رژێم رودەكاتە وتوێژكردن. بۆ منونە لە هەڵبژاردنەكانی 

سیاسیی  ئەجێندای  گۆڕینی  رەتكردنەوەی  سەرباری   2009/6/6

خۆشی، كەچی رویكردە وتوێژكردن، بەاڵم رونەدانی ئەو سیناریۆیە 

رژێم  و  لەنێوان  متامنە  نەبوونی  بە  بەندە  سەرەكی  بەشێوەیەكی 

ئۆپۆزسیۆن.
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4. سیناریۆی كودەتا

)كودەتا(،  سیناریۆی  پێیدەڵین  كەس  هەندێك  سیناریۆیە،  ئەو 

هەر لەساڵی 1978ەوە هەر كاتێك واڵت بگاتە رادەی دروستبوونی 

قەیرانی سیاسی، مۆریتانیەكان ئەو كارە ئەنجامدەدەن، بەاڵم ئێستا 

لەناو  رژێم  )گۆڕانكاریەكانی  رودانــی  لە  هەیە  رێگرییەك  چەند 

یەكەی  ئەنجامیداون، هەندێك  دامەزراوەی سەربازی  سەركردایەتی 

سەربازی گواستۆتەوە بۆ ناوەوە، بەرژەوەندی زۆرێك لە سەركردایەتی 

دامەزراوەی سەربازی بەرژێمەوە گرێدراوە( هەروەها رەنگە بەرەو 

ئاڕاستەیەكی تر بیانبات وەك )بڕیارێكی رژێم بە پەلكێشكردنی سوپا 

بۆ ناو جەنگە كراوەكەی لەگەڵ قاعیدە.

5. سیناریۆی ترازان 

بە پێی راپۆرتێكی پەیامنگای كارنیجی، لەواڵتێكی وەك مۆریتانیا 

سیناریۆی دەستبەرداربوون لەئارادایە. بەهۆی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی 

 و رێچكەی بەڕێوەبردنی واڵت بەدرێژایی سااڵنی رابردو، كەمرت نییە 

و دواخستنی  ژیانی سیاسی   بەسەر جومگەكانی  لە هەژمونی سوپا 

لەسەر  رەنگدانەوەی  دواتر  كە  گرنگەكان.  پرسە  یەكالبوونەوەی 

هەرەمی كۆمەاڵیەتی دەبێت لەالیەك  و لەالیەكی تریشەوە پێداگری 

كە  قاعیدە،  لەگەڵ  كراوە  جەنگێكی  ناو  بۆ  چونی  لەسەر  رژێمێك 

بكاتەوە  دەرگایەك  رەنگە  كردوە،  مالی  باكوری  ناوچەی  كۆنتڕۆڵی 

چونكە  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی  و  ناسەقامگیری  بەهۆی  تــرازان،  بۆ 

و  پارتیزانی   شەڕی  لە  هەیە  باشی  شارەزایەكی  قاعیدە  رێكخراوی 

فراوانبوونی چوارچێوە جوگرافییەكەی، كە هیچ قایم نییە  و هەموو 

كات ئەگەری ئەوە هەیە ببەزێرنێت.
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