
 2021فبراير تقرير حول أبرز التظاهرات االحتجاجية فى موريتانيا خالل شهر 
 وقفات احتجاجية "متزامنة" أمام الرئاسة في نواكشوط 

 
 الوئام الوطني

 . وقفات احتجاجية متزامن األربعاء عرفت الساحة المحاذية للقصر الرئاسي بنواكشوط اليوم
 .تجتمع فيه الحكومة للتعبير عن مختلف مشكالهم والمطالبة بإيجاد حل لهاويتظاهر المواطنون في الوقت الذي 

وتجمهر العشرات من المعلمين للتعبير عن رفضهم لتصريحات وزير التهذب مطالبين ب"إقالته"،ردا على ماقالوا 
للوئام إن ماقاله  قال المعلم يعقوب ولد إسماعيل أحد المعلمين المحتجين في تصريحو  .إنها إهانة قام بها للمعلمين

بالمائة من المدرسين ال يعرفون شيئا عن مهنتهم وأن النسبة المتبقية ال تستطيع  90الوزير من أن أزيد من
 .في المائة من المقرر الدراسي، أمر في غاية الخطورة 80توصيل سوى 

 زارة قد دعت له قبلويقول ولد إسماعيل إن سبب تصريحات الوزير هو رفض المدرسين للتقويم الذي كانت الو 
وندد المحتجون بتصريحات الوزير مطالبين ب"إقالته" من منصبه فورا، وأن يعتذر قبل ذلك لجميع المعلمين،  .أيام

هذا وتظاهر العمال غير الدائمين بالدولة،  ."وتتم محاكمته على كالمه، واصفا التصرف ب"غير المسؤول
"PNP"  .سنة المحرومين من التسجيل في الجامعة،  25كما تظاهر طالب مطالبين الرئيس بالتدخل إلنصافهم

 .طالبا من التسجيل في الجماعة 634معلنين رفضهم القرار القاضي بحرمان 



 لدكاترة المعطلون يحتجون أمام رئاسة الجمهورية )صور(

 
 

 2021 02 10  نظم تجمع أعضاء مجلس مجموعة الدكاترة المعطلين اليوم األربعاء -الوئام الوطني
 .وقفة أمام القصر الرئاسي بساحة الجمهورية

  بمنحهم حقهم الطبيعي والمشروع  الجهات الحكومية المعنية  وطالب الدكاترة
  وذكر المحتجون خالل الوقفة بالتعهدات التي أعطاها لهم كل من رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني

  .ووزير التوجيه اإلسالمي
تتاب األخير، مشددين على ضرورة اكتتاب جديد لصالح كل من المعهد العالي للدراسات ونوه الدكاترة باالك

 .والبحوث اإلسالمية وجامعة العيون اإلسالمية وجامعة المحظرة باكجوجت
 حراك المناهض لمكب تيفيريت يؤجل جميع الوقفات االحتجاجية )بيان(

 



 
الحراك المناهض لمكب النفايات  أعلن

عقدته لجنتها  الذيانه بعد االجتماع  بتيفيرت
لتدارس وتقييم مراحل  2021|02|14بتاريخ 

مسار المطالب وما استجد من وعود من جهات 
 .المعضلةحل هذه  فيعليا تؤكد البدء الفعلي 

أنها قررت تعليق جميع الوقفات االحتجاجية 
مارس من  14المطالبة بإغالق المكب حتى 

 .القادمالشهر 
جنة أن أي تظاهر قبل هذا الموعد غير وتعتبر الل

 :التاليالبيان  فيوهذا ما فصلته  مسؤولة عنه
 
 
 
 

دائنو الشيخ الرضى يتظاهرون من جديد 
 لبون المحكمة بلقاء لجنة التصفيةويطا

 

 



الدائنين وقالت رئيسة نادي  .بأنصافهمينظم دائنو الشيخ الرضى اآلن وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية للمطالبة 
تصريح لوكالة الوئام أن لجنة التصفية منذ شهر كانت على موعد مع رئيس المحكمة لكن  في"  أضف"لخوير منت 

وأضافت  .وباألمس كان الموعد الجديد ولم يلتقي بهم رئيس المحكمة حسب قولها معروفة.الموعد أجل ألسباب غير 
اء قال كلمته تحت قبة البرلمان ولم يتبقى اال تفعيل تلك الكلمة أنها توجه رسالة إلى الحكومة مفادها أن رئيس الوزر 

 ...وخير الناس من يعطي على عجل

 
 

 على اعتقال صيادين بميناء تانيت تاحتجاجا :نواكشوط

 
نظم عدد من الصيادين وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام وزارة الصيد في نواكشوط للمطالبة  -الوئام الوطني

 .زمالء لهم اوقفهم الدرك أول أمس بميناء تانيت شمال العاصمةبإطالق سراح 
وقال محمد ولد السالك نائب رئيس رابطة الصيادين التقليديين الموريتانيين من أجل إصالح الصيد، انهم منذ أمس 

قارب معتصمين أمام وزارة الصيد الجهة الوصية للمطالبة بإطالق سراح زمالء لهم اعتقلوا على خلفية نزاع مع 
واوقف الصيادون لدى فرقة الدرك  .وأضاف ولد السالك أن القارب جر شباكا للصيادين الموريتانيين  .صيد تركي

شخصا، احيلوا إلى مدينة  12واكد نائب رئيس االتحادية أن المعتقلين وهم   .الوطني الموجودة بميناء تانيت
عد أن صعدوا على ظهر القارب التركي الذي اخترق وتم توقيف الصيادين ب .اكجوجت وال يزالون موقوفين هناك



واكد نائب رئيس اتحادية الصيادين أن الرابطة جاءت لعين المكان،  .وفق تعبيرهم وأفسدهامنطقة تواجد شباكهم 
وطالب الصيادون الوزارة باالستجابة لمطلبهم  .وحاولت معرفة سبب المشكل، إال أن قائد فرقة الدرك لم يرد عليهم

 .انهم جزء كبير من هذا القطاع مؤكدين

 
 

 
 



 
 أمام وزارة اإلسكان 10تواصل اعتصام نساء الجيب 

االعتصام أمام مباني وزارة  10الوئام الوطني _ يواصل نساء حي الجيب 
 .اإلسكان والعمران في تفرغ زينة

ووجه النسوة دعوة لرئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني للتدخل لتسوية 
 .مشكلتهن

لرئيس الجمهورية بمقطع من خطاب ترشحه قال فيه انه لن   وذكر النسوة
  .يدع أحدا على قارعة الطريق

أن توجهن للمجلس األعلى للفتوى والمظالم،  10وسبق لنسوة حي الجيب 
 .القضية +ولكنهن أكدن انه لم يتحرك بعد في

 
 



 

 



 تلك جوانب متعدد من مظاهر االحتجاجات في شهر فبرائر اغلبها قادتها نساء ونقابات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المحبوبي احمد محمد اعداد:



 الروابط:
https://alwiam.info/ar/15252 

https://alwiam.info/ar/15227 
https://alwiam.info/ar/15226 
https://alwiam.info/ar/15073 
https://alwiam.info/ar/14976 
https://alwiam.info/ar/14980 
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