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موريتانيا :منظمة العفو الدولية تدعو إىل اإلفراج عن رئيس اجلمهورية
واحرتام احلرايت األساسية

تدعو منظمة العفو الدولية إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن رئيس اجلمهورية ،سيدي حممد ولد شيخ عبد هللا ،املعتقل منذ
تويل اجليش السلطة يف  6أغسطس/آب  .2008وهو حمتجز بال هتمة يف القصر الرائسي يف العاصمة ،نواكشوط ،وقد منعت
عائلته من زايرته.
كما تدعو املنظمة إىل احرتام احلرايت األساسية ،وال سيما حرية التعبري وحرية التجمع ،املكفولتني مبقتضى املعايري الدولية اليت
انضمت إليها موريتانيا كدولة طرف ،كما يكفلهما الدستور املوريتاين.
فمنذ اإلنقالبَّ ،فرقت قوات األمن ابلقوة عددا من املظاهرات السلمية اليت نظمها أنصار رئيس الدولة ،مستخدمة يف ذلك الغاز
املسيل للدموع ضد املتظاهرين .ويف  8أغسطس/آب ،تعرض األشخاص الذين حاولوا حضور مؤمتر صحفي نظمته يف نواكشوط
"اجلبهة الوطنية للدفاع عن الدميقراطية" ،وهي ائتالف لألحزاب السياسية اليت أدانت االنقالب العسكري ،للضرب على أيدي
رجال الشرطة ،الذين استخدموا قبضات أيديهم واهلراوات.
خلـفية
يف  6أغسطس/آب  ،2008أطاحت جمموعة من ضباط اجليش ابحلكومة املوريتانية اليت تولت احلكم منذ االنتخاابت الرائسية يف
مارس/آذار  .2007وجرى اعتقال الرئيس سيدي حممد ولد شيخ عبد هللا ،ورئيس الوزراء حيىي ولد أمحد ،ووزير الداخلية حممد ولد
رزيزمي ،ومسؤو ْلني كبرييْن آخريْن يف الدولة .وقد أفرج يف  11أغسطس /آب  2008عن مجيع هؤالء ابستثناء رئيس الدولة.
و َّ
شكل اجلنرال حممد ولد عبد العزيز ،الذي قاد االنقالب ،جملس دولة يضم أحد عشر ضابطا يف القوات املسلحة .وتعهد جملس
الدولة اجلديد بتنظيم انتخاابت حرة وشفافة "يف أقرب وقت ممكن".
وقد دعا اجملتمع الدويل إىل اإلفراج عن رئيس الدولة وإىل العودة إىل النظام الدستوري .كما قام عدد من الدول ،مبا فيها فرنسا
والوالايت املتحدة ،بتجميد مساعداته غري اإلنسانية إىل موريتانيا ،بينما علَّق االحتاد األفريقي عضوية موريتانيا يف املنظمة.
وكان سيدي ولد شيخ عبد هللا قد كسب االنتخاابت الرائسية يف مارس/آذار  .2007ومثَّلت هذه االنتخاابت املرحلة النهائية من
عملية استعادة السلطة املدنية يف بلد قاده العسكر منذ اإلطاحة حبكم معاوية ولد سيد أمحد طايع ،يف انقالب خال من إراقة
الدماء يف أغسطس/آب .2005

