التجربة الموريتانية في الحرب على اإلرهاب
متعددة
سُطويلُوآفاقُ
نف ُ
َ
ِّ
عبد الله ولد محمدي
كاتب وصحفي موريتاني مختص بالشؤون اإلفريقية

تسعينياتُالقرنُالماضيُ،عندماُبدأُ
يرددهاُالموريتانيونُمطلعُ
ُ
“اإلرهابُأمرُُ
ُ
َّ
يحدثُلآلخرين”ُ،مقولةُُكانُ ِّ
يان ُالدولُ
فيهدد ُكِ َ ُ
والخوف ُفي ُكلُِّ ُمكانُ ،
َُ
ويتحول ُإلى ُحريق ُعالمي ُينشر ُالفوضى ُ
شررُ ُاإلرهاب ُيتطاير ُ
ِّ
َّ
َ
مسوغين ُأحدهما ُجغرافيُ ،واآلخر ُثقافيُ
وأمن ُالشعوبُ ،ويعبثُباستقرارهاُُ.وكانت ُالمقولة ُتقوم ُعلى ُ
ِّ
وتاريخي.
المسوغُُالجغرافيُفينطلقُمنُأنُموريتانياُبعيدةُُعنُمناطقُالصراعُالذيُأحدثهُاإلرهابُفيُالشرقُ
أماُ
ِّ
القارة ُالهنديةُ ،على ُالرغم ُمن ُالتحاق ُموريتانيين ُبهذه ُالمناطقُ ،على ُقلَّ ةُُ.
األوسط ُوأفغانستان ُوشبه ُ َّ
ظلُ
الوحدة ُالدينية ُوالمذهبية ُللشعب ُالموريتانيُ ،الذي ُ َُّ
وأما ُ
المسوغُ ُالثقافي ُوالتاريخي ُفينطلق ُمن ُ َ
ِّ
هوياتُالقاتلة”ُالتيُانتشرتُفيُبلدانُعدةُ،
الدينُوالمذهبُوالعقيدةُ،ولمُيعرفُ َط َُ
والُتاريخهُ“ال َّ
أحاديُ ِّ
عوامل ُأخرىُ ،على ُنشأة ُالتطرف ُالعنيفُ ُ.وكذلك ُإن ُعلماء ُموريتانيا ُكانوا ُيميلون ُفيُ
َُ
وساعدت ُمع ُ
كل ُقولُ ُأو ُفعلُ ُيقودُ ُإلىُ
ويتورعون ُعن ُ ُِّ
فتاويهم ُإلى ُالمواقف ُاإلصالحيةُ ،أكثر ُمن ُالمواقف ُالثوريةُ ،
َّ
إزهاقُروحُ،حتىُفيُمواجهتهمُلالستعمارُالفرنسيُالذيُبسطُهيمنتَ هُالظالمةُعلىُالبالدُ
ُِ
سفكُدمُأوُ
ُِ
مستهلُالقرنُالعشرينُ،كانواُ َيرونُأنُالجهادُباألسوةُالحسنةُوالكلمةُالطيبةُوالقولُالبليغُ،أجدىُ
ُِّ
فيُ
وأنفعُُفيُالعاجلُواآلجلُمنُحملُالسيف.

انقالب الموازين
نخبةُأهلُالبلدُ،حتىُمعُ
ظلَّ تُتلكُالمقولةُمسلَّ مةُُيركَ نُإليهاُأصحابُُالقرارُ،ويتبنَّ اهاُمعشرُُغيرُُقليلُمنُ ُِ
وم َّراكشُ ،وتصاعد ُدخانهُ
اندالع ُحرائق ُاإلرهاب ُفي ُمدن ُالجزائرُ ،وانفجار ُقنابله ُفي ُفنادق ُالدار ُالبيضاء ُ َ
الذي ُيزكم ُاألنوف ُمن ُمركز ُالتجارة ُالعالميُ ُ.إلى ُأن ُكان ُ“هجوم ُلمغيطي” ُالذي ُقلب ُاألمور ُرأسا ُعلىُ
عقب.
سياسيا ُغير ُمستقرُ ،فأركانُ ُالنظامُ
مع ُبداية ُشهر ُيونيو ُمن ُعام ُ2005مُ ،كانت ُموريتانيا ُتعيش ُوضعا ُ
ًّ
معمرُ
أموال ُالزعيم ُالليبي ُالراحل ُ َّ ُ
ُ
أسهمت ُ
السياسي ُالحاكم ُكانت ُتهتزُ ُعلى ُوقع ُأزمة ُسياسية ُخانقةُ ،
َ
همتُآنذاكُبالسعيُإلىُقلبُنظامُالحكم.
ُ
مولُ
حركاتُسياسيةُُات َ
القذافيُفيُتجذيرهاُ،عندماُ َّ
ومعُانشغالُاألمنُالموريتانيُبالخطرُالداخليُ،كانتُ َوحدةُُمنُالجيشُترابطُعندُ َثغرُُحدوديُ َمنسيُُفيُ
عمقُ َمفازاتُالصحراءُالكبرىُ،علىُبعدُكيلومتراتُقليلةُمنُالحدودُمعُالجزائرُ،هناكُاتخذُعشراتُُالجنودُ
من ُقلعة ُاستعمارية ُمتهالكة ُمركزا ُلمراقبة ُالحدودُ ،في ُمنطقة ُنائية ُال ُيتحرك ُفيها ُسوى ُقليل ُمنُ
المدربةُمنذُعدةُقرون.
الغزالنُبكالبهاُ
المهربينُ،وبعضُالرعاةُوقبائلُ“النمادي”ُالتيُتعيشُعلىُصيدُ ِ
َّ
ِّ

ذات ُمساء ُيوم ُخريفي ُصحراوي ُهادئُ ،استقبلت ُوحدةُ ُالجيش ُالمنقطعةُ ُعن ُالعالمُ ،سيارةُ ُعلى ُمتنهاُ
سيارتهم ُلخلل ُفنيُ ،ويحتاجون ُإلى ُالتزود ُبالماء ُوالوقود ُوالطعامُ،
تعرضت ُ َّ
موريتانيون ُقالوا ُإنهم ُرعاةُ ُ َّ
الحال ُفي ُالتقاليد ُالصحراوية ُلم ُيبخل ُالمرابطون ُعلى ُ َّ
بكل ُماُ
الثغر ُالحدودي ُعلى ُضيوفهم ُ ُِّ
ُ
ومثلما ُهو ُ
سيارتهم ُومنحوهم ُالماء ُوالطعامُ ُ.ولم ُتكنُ
َُ
يمكن ُالجودُ ُبهُ ،فاقتسموا ُمعهم ُ
الشاي ُوالخبزُ ،وأصلحوا ُ َّ
لبوس ُمسافرين ُعاديينُ ،سوى ُمفرزة ُاستطالع ُتابعة ُ“للجماعة ُالسلفيةُ
تلك ُالمجموعةُ ُالتي ُ ِلب َست ُ َ ُ
للدعوةُوالقتال”ُالتيُ َ
هجماتُإرهابيةُخلَّ فتُ
تنشطُفيُالجزائرُمنذُ
وتورطتُفيُ َ
تسعينياتُالقرنُالماضيَّ ُ،
َّ
إقليمياُ ،ومبايعة ُ“تنظيم ُالقاعدة”ُ،
التوسع ُ
َُ
قررت ُ
ًّ
عشرات ُآالف ُالقتلى ُمن ُالجزائريينُ ،ولكن ُالجماعة ُ َّ
لتحمل ُفيما ُبعدُ ُاسم ُ“تنظيم ُالقاعدة ُفي ُبالد ُالمغرب ُاإلسالمي”ُ ُ.وفيما ُكان ُالجنودُ ُالموريتانيونُ
َُ
بطبعهمُالصحراويُاألصيلُيتسابقونُفيُإكرامُضيوفهمُ،كانُعناصرُُكتيبةُاالستطالعُيكتشفونُالمكانُ،
وحددوا ُمكان ُجهاز ُاالتصال ُبقيادةُ
َُ
فرصدوا ُ
مكامن ُالقوة ُوالضعف ُفي ُدفاعات ُالوحدة ُالعسكريةَّ ُ ،
الجيش .
في ُاليوم ُالرابع ُمن ُيونيو ُ2005م ُبعد ُصالة ُالفجرُ ،عادت ُالمفرزةُ ُمع ُعشرات ُالمقاتلين ُالذين ُكانواُ
فدمرواُجهازُاالتصالُ،ودخلواُ
مختبئينُوراءُالكثبانُ،وشنواُهجوماُعنيفاُومفاجئاُعلىُالوحدةُالعسكريةَّ ُ،
قتيالُ
ُ
رجالُالقاعدةُببسالةُكبيرةُ،فأوقعتُمنهمُ
فيُمواجهةُمباشرةُمعُ“ثكنةُلمغيطي”ُالتيُواجهتُ َُ
جندياُموريتانياُأبيدتُتماما.
المكونةُمنًُُّ ُ17
وعدةُجرحىُ،ولكنُالوحدةُالعسكريةُ
َّ
واحداُ َّ
أحدثُهجومُُلمغيطيُصدمةُُكبيرةُللموريتانيينُ،أطاحتُبمسلَّ مةُ“اإلرهابُأمرُُيحدثُلآلخرين”ُ،ومعهُبدأُ
وأدى ُالهجومُ ُاإلرهابي ُإلىُ
وعيُ ُالنخبة ُالموريتانية ُبخطر ُاإلرهابُ ،وعلى ُرأسها ُقادةُ ُأجهزة ُالدولةَّ ُ ،
أقلُمنُشهرين.
تداعياتُسياسيةُوأمنيةُكبيرةُ،انتهتُبسقوطُنظامُالرئيسُمعاويةُولدُالطائعُبعدُ َُّ
مواجهة حتمية
تأخر ُإدراكُ ُالحكومة ُوالجيش ُالموريتانيين ُآنذاك ُلحجم ُالمخاطر ُالتي ُكانت ُتنمو ُعلى ُطول ُالحدود ُمعُ
َُ
الجارتين ُمالي ُوالجزائرُ ،فالقاعدةُ ُكانت ُتتحالفُ ُمع ُبعض ُالسكان ُالمحلِّ يين ُفي ُشمال ُماليُ ،فيما ُكانتُ
كتائبُالقاعدةُفيُشمالُ
َُ
أكبرُرافدُيمدُُ
نشئُفيماُبعدُُ َُ
َُ
تتمددُفيُصمتُداخلُموريتانياُ،لت
خالياهاُالنائمةُ َّ
المغررُبهمُبشعاراتُ“الجهاد”ُو“نصرةُاإلسالم”ُ،فيماُكانُتنظيمُُ
ماليُبالمقاتلينُمنُالشبابُالموريتانيُ
َّ
راءُتمتدُُعلىُآالفُالكيلومترات.
وضعُأسسُ“دولةُمارقة”ُفيُصح َُ
َُ
القاعدةُيحاولُ
تحث ُالخطا ُنحو ُحربُ ُعلى ُاإلرهاب ُلم ُتختَ ر ُالوقتُ
بعد ُسقوط ُنظام ُولد ُالطائعُ ،بدا ُواضحا ُأن ُموريتانيا ُ ُ
ضباطاُ
الدروس ُالتي ُ َّ
َ ُ
وال ُالمكان ُالمناسبين ُلهاُ ،ولكن ُ
تلقاها ُالجيشُ ُالموريتاني ُفي ُهذه ُالحربُ ،أبرزت ُ َّ
يتقدمهمُالرئيسُالحاليُ
سرعانُماُأمسكواُ ِبزمامُاألمورُ،ودخلواُالمواجهةُمعُ“القاعدة”ُبشجاعةُوجرأةَّ ُ،
مواقعُجديدةُ
َُ
محمدُولدُالشيخُالغزوانيُُ.وتوالتُبعدُذلكُالعملياتُُاإلرهابيةُفيُموريتانياُ،مستهدفةُُ
للجيش ُعلى ُالحدود ُفي ُ“تورين” ُو”الغالوية” ُسقط ُفيها ُعشراتُ ُالجنودُ ُ.واستهدفت ُعمليةُ ُانتحاريةُ
وعناصرُ
َُ
وسطُالبالدُ،ووقعتُاشتباكاتُُبينُاألمنُ
السفارةَُُالفرنسيةُفيُنواكشوطُ،وقتلُس َّياحُفرنسيونُ َ
ِّ
الهجماتُاإلرهابية.
منُالقاعدةُفيُقلبُنواكشوطُ،ونجحُاألمنُالموريتانيُفيُإحباطُكثيرُمنُ َ
السلطاتُوضعُ
ُ
الهجماتُاإلرهابيةُ،بدأتُ
بعدُعامُ2008مُحينُكانتُموريتانياُتشهدُموجةُُمتصاعدةُمنُ َ

إستراتيجية ُوطنية ُلمكافحة ُاإلرهابُ ،شارك ُفي ُرسم ُمعالمها ُسياسيون ُوقادةُ ُأمنيون ُوقانونيونُ
“ردُالفعل”ُإلىُ“مرحلةُالمبادرة”ُ
لتخرجُموريتانياُمنُمرحلةُ ُِّ
َُ
وناشطونُاجتماعيونُومثقفونُوعلماءُُ ِدين؛ُ
فيُمواجهةُالقاعدة.
إستراتيجية شاملة
انطلقتُاإلستراتيجيةُالموريتانيةُمنُالنظرُإلىُظاهرةُاإلرهابُباتجاهاتهاُالمختلفةُ،فهيُتدركُأنُالظاهرةُ
ومعقدةُ،تتشابكُ
َّ
ظاهرةُمركَّ بةُ
ُ
الُيمكنُحصرهاُفيُاتجاهُواحدُ،والُالنظرُإليهاُمنُزاويةُواحدة؛ُبلُهيُ
لتزيدهاُتعقيداُعلىُتعقيد.
أسبابهاُواتجاهاتها؛ُ َ
زاوج ُبين ُاالتجاهينُ
وقد ُحاولت ُاإلستراتيجيةُ ُالموريتانيةُ ،انطالقا ُمن ُهذه ُالرؤية ُالمركَّ بة ُالواعيةُ ،أن ُت َُ
تطويرُ
َُ
األمني ُوالتنمويُ ،وتفعيل ُالدبلوماسية ُوجعلها ُخادمةُ ُلهذه ُاألهدافُ ،ولكن ُالمحور ُاألبرز ُكان ُ
الجيشُوتسليحهُ،وتنشيطُالعملُاالستخباراتي.
محاورُرئيسةُ:محورُقانونيُ،ومحورُأمنيُوعسكريُ،ومحورُسياسيُ
َُ
وتقسمُهذهُاإلستراتيجيةُإلىُأربعةُ
َ
ودبلوماسيُ،ومحورُثقافيُوديني.

أُ-المحورُالقانوني:
قادرة ُعلى ُمواجهة ُاإلرهاب ُوالقضاء ُعلىُ
ُ
ينهض ُهذا ُالمحورُ ُإلى ُوضع ُ(ترسانة) ُقانونية ُجديدةُ ،تكون ُ
مستجداتُالقانونُ
مصادرُتمويلهُ،حتىُيتالءمُالقانونُُالجنائيُالموريتانيُوهذهُالظاهرةُالجديدةُ،ويسايرُ
َّ
لتكونُمنسجمةُُمعُالقانونُالموريتانيُ
َُ
الكثيرُمنُالقوانينُ
َُ
الدوليُفيُهذاُالمجالُُ.وقدُراجعتُموريتانياُ
َّ
لسدُالثغراتُالقانونية.
قوانينُُجديدةُ ُِّ
وسنَّ تُ
َ
لمحاربةُاإلرهابُالذيُصدرُسنةُ2010مَ ُ،
الخناق ُعلى ُتبييضُ
َُ
ضيقت ُاإلجراءاتُ ُالتطبيقية ُلقانون ُمحاربة ُاإلرهاب ُ
ولتجفيف ُمصادر ُتمويل ُاإلرهابَّ ُ ،
األموال ُلصالح ُاإلرهاب ُالذي ُكان ُيستفيد ُمن ُ َ
عشرات ُماليين ُالدوالرات ُمن ُتجارة ُالرهائنُ ،واستحدثتُ
الممولين ُومراقبتهم ُوالتضييق ُعليهمُ ،والتحقيق ُمعهمُ
مختصة ُفي ُمتابعة ُ
هيئات ُرقابيةُ ُمالية ُ
ُ
ِّ
َّ
وتقديمهمُللقضاء.
المتعدد ُاألطراف ُلمحاربة ُاإلرهاب ُمع ُكثيرُ ُمن ُالهيئات ُوالمنظماتُ
وتنسق ُموريتانيا ُفي ُإطار ُالعمل ُ
ِّ
ِّ
والدوليةُ ،مثلُ :جامعة ُالدول ُالعربيةُ ،واألمم ُالمتحدةُ ،واالتحاد ُاإلفريقيُ ،واالتحاد ُاألوروبيُُ.
اإلقليمية ُ َّ
وتنسقُأيضاُمعُالدولُالتيُتربطهاُبهاُ َعالقاتُُثنائية.
ِّ
بُ-المحورُاألمنيُوالعسكري:
لكلُإستراتيجيةُوطنيةُأوُإقليميةُأوُ َدوليةُلمحاربةُاإلرهابُ،
الفقريُ ُِّ
العملُاألمنيُوالعسكريُهوُالعمودُ ِ
ُ
سواءُكانتُاستباقيةُ(العملُاالستخباراتي)ُ،أوُبعديةُ(الردعُوالهجوم)ُُ.وقدُأولتُاإلستراتيجيةُالموريتانيةُ
هجماتُإرهابيةُ،أوُحتىُإنشاءُخالياُنائمةُ
ُ
عملُوقائيُ
أولويةُُللعملُاالستخباراتي؛ُألنهُ ُ
يحولُدونُوقوعُ َ
العامة ُلألمنُ
الكثير ُمن ُاألجهزة ُالعاملة ُفي ُهذا ُالمجال ُمثل ُاإلدارة ُ
َُ
في ُالبلدُ ُ.وقد ُجنَّ دت ُموريتانيا ُ
َّ
الوحدات ُاالستخباراتيةُ
الوطني)ُ ، (DGSNواإلدارة ُ
العامة ُلألمن ُالخارجي ُوالتوثيق)ُ ، (DGSEDومكاتب ُ َ
َّ

العامُألمنُالطرق )(GGSR
ِّ ُ
والدركُوالحرسُوالجماركُ،إضافةُُإلىُالتجمعُ
لكلُمنُالجيشُالوطنيُ
التابعةُ ُ
َ
خصيصاُلمحاربةُاإلرهابُبتمويلُُمنُالمملكةُالعربيةُالسعوديةُ،فيُإطارُإستراتيجيةُموريتانيةُ
الذيُأنشئُ ِّ
وتنسقُهذهُاألجهزةُُاالستخباريةُمعُأجهزةُ
لتحديثُاألجهزةُاألمنيةُوتزويدهاُ
بالمعداتُالتقنيةُالحديثةِّ ُُ.
َّ
الدولُالصديقةُوالحليفةُالعاملةُفيُهذاُالمجالُلتبادلُالمعلوماتُوالخبرات.
معاقلُ
َُ
وقدُاستندُالموريتانيونُفيُحربهمُعلىُالقاعدةُإلىُ“عملياتُاستباقية”ُ،فدخلُالجيشُُالموريتانيُ
خسائرُكبيرةُ،ونجحُاألمنُُفيُاستقطابُالسكانُالمحلِّ يينُ
َُ
القاعدةُفيُشمالُماليُ،وأوقعُفيُصفوفهاُ
علىُالحدودُلصالحهُ،ومنُ َثمُفقدتُالقاعدةُُالكثيرُمنُحلفائهاُعلىُاألرض.
جُ-المحورُالسياسيُوالدبلوماسي:
بلدُطالماُ
محلُإجماعُُسياسيُغيرُمسبوقُ،فيُ ُ
كانتُالحربُُالتيُتخوضهاُموريتانياُعلىُاإلرهابُولمُتزلُ َُّ
سياسيا ُوتشرذما ُللجبهة ُالوطنية ُالداخليةُ ،ولكن ُاإلستراتيجية ُالتي ُاعتمدتها ُالبالدُ ُفيُ
شهد ُانقساما ُ
ًّ
هذه ُالحربُ ،نجحت ُفي ُتوحيد ُهذه ُالجبهة ُالداخليةُ ،فكانت ُجميعُ ُاألحزاب ُوالحركات ُالسياسية ُمتفقةُُ
علىُخطرُاإلرهاب.
ناقوس ُخطرُ
َ ُ
دقت ُ
وجنَّ دت ُموريتانيا ُدبلوماسيتها ُلصالح ُمواجهة ُاإلرهابُ ،فكانت ُمن ُأوائل ُالدول ُالتي ُ َّ
محوريا ُفي ُالتنسيق ُاألمني ُاإلقليمي ُتجاه ُالجماعاتُ
عمال ُ
ُ
وأدت ُ
ًّ
اإلرهاب ُفي ُأروقة ُاالتحاد ُاإلفريقيَّ ُ ،
ضمتُ
قمة ُتأسيس ُ“مجموعة ُدول ُالساحل ُالخمس” ُالتي ُ َّ
المتطرفةُ ،واحتضنت ُنواكشوط ُعام ُ2014م ُ َّ
موريتانياُ،وماليُ،والنيجرُ،وتشادُ،وبوركيناُفاسو.
تطور ُعلى ُنحوُ ُواضح ُمستوى ُالتنسيق ُاألمني ُوالسياسي ُفي ُإطار ُالحربُ
وفي ُالسنوات ُالعشر ُاألخيرة ُ َّ
على ُاإلرهاب ُبين ُموريتانيا ُمن ُجهةُ ،والواليات ُالمتحدة ُاألمريكية ُوفرنسا ُواالتحاد ُاألوروبي ُمن ُجهةُ
أخرىُ،وأصبحتُنواكشوطُعاصمةُُللحربُعلىُاإلرهابُفيُمنطقةُالساحلُاإلفريقي.

دُ-المحورُالثقافيُوالديني:
الضلعُالرابعةُواألخيرةُفيُاإلستراتيجيةُالموريتانيةُللحربُعلىُاإلرهابُ،فلمُ
المحورُُالدينيُوالثقافيُهوُ ِّ
يزخرُبهُالمجتمعُُالموريتانيُمنُ“قوةُناعمة”؛ُ
وحدها؛ُبلُلجأتُإلىُماُ َ
تقتصرُالدولةُُعلىُالقوةُالعسكريةُ َ
فاستنهضت ُالعلماء ُوالفقهاء ُوالمثقفين ُوالوجهاء ُاالجتماعيين ُلالصطفاف ُمعها ُفي ُخندق ُواحد ُتجاهُ
َ
العشرية ُاألولى ُمن ُالقرن ُالجاريُ ،وقادتُ
موجة ُالتشدد ُالديني ُالتي ُانتشرت ُفي ُصفوف ُالشبابُ ،في ُ َ
الكثيرُمنهمُإلىُااللتحاقُبالجماعاتُاإلرهابيةُالتابعةُلتنظيمُالقاعدة .
َُ

الغلوُالدينيُالغريبةُعلىُالمجتمعُ،والتقىُعلماءُُوأئمةُُ
ُِّ
موجةُ
ُِ
تحذرُمنُ
وقدُأصدرُعلماءُُموريتانياُفتاوىُ ِّ
وسطيةُاإلسالمُ،ومخاطرُتكفيرُالمسلمينُواستباحةُدمائهمُوأموالهمُ،
َُ
وبينواُلهمُ
بالسجناءُ
المتشددينَّ ُ،
ِّ
مئاتُ
ونظمت ُأجهزةُ ُالدولة ُالمختلفة ُكوزارة ُالشؤون ُاإلسالميةُ ،ووزارة ُالثقافةُ ،ووزارة ُالداخلية ُ ِ ُ
والندوات ُالعلمية ُالتي ُتناولت ُظاهرةَُ ُاإلرهاب ُبالنقد ُوالتحليلُ ،حضرها ُكبارُ ُعلماء ُالمسلمينُ
المؤتمرات ُ
َ
العملُ
ُ
من ُموريتانيا ُوخارجهاُ ،وكان ُلتلك ُالندوات ُصدى ُواسعُ ُفي ُوسائل ُاإلعالم ُالمخالفةُ ُ.وأسفر ُهذا ُ
عن ُعودة ُالكثير ُمن ُالمقاتلين ُالمتطرفين ُإلى ُجاَّ دة ُالحق ُوالصوابُ ،فوفرت ُلهم ُالدولةُ ُما ُيمكِّ نهم ُمنُ

مدرةُ ُللدخلُ ،وبدأ ُبعضهم ُ َ
ينشطُ
َُ
االندماج ُفي ُالمجتمعُ ،والعودة ُإلى ُالحياة ُالطبيعيةُ ،بتمويل ُ
مشاريع ُ َّ
الغلوُوالتطرفُالعنيف.
ُِّ
فيُمحاربةُ
طويلة ُاألمدُ ،وتدرك ُأن ُالحرب ُعلى ُاإلرهابُ
َُ
لقد ُكانت ُاإلستراتيجيةُ ُالموريتانية ُفي ُمواجهة ُاإلرهاب ُ
ستستمرُُطويال؛ُألنهاُعلىُعدوُُيتأقلمُمعُمختلِ فُاألوضاعُ،وتجبُمحاربتهُباتباعُاألساليبُالتيُينتهجهاُ،
المهتمة ُبالقضاء ُعلى ُهذهُ
الدولية ُ
جادة ُمع ُالمجموعة ُ َُّ
َّ
مع ُاالهتمام ُبالتنمية ُوالتعليمُ ،وعقد ُشراكات ُ َّ
مكاسبُ
َُ
حققتهُموريتانياُمنُ
الدوليينُُ.وبالرغمُمماُ َّ
الظاهرةُالتيُباتتُخطراُ
حقيقياُعلىُاألمنُواالستقرارُ َّ
ًّ
ظلُتزايدُنفوذُتنظيمُالقاعدةُفيُمنطقةُالساحلُ،ودخولُتنظيمُداعشُعلىُ
الُيزالُالخطرُُمحدقاُ،فيُ ُِّ
الخطُفيُالمنطقة.
ِّ ُ

