
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ ُُأمرُ ُ“اإلرهاب  دهاُكانُمقولةُ ُلآلخرين”،ُيحدث  اتُمطلعُالموريتانيونُيردِّ ُبدأُعندماُالماضي،ُالقرنُتسعينيَّ

لُيتطايرُاإلرهابُشَررُ  دُمكان،ُكلُُِّفيُوالخوَفُُالفوضىُينشرُعالميُحريقُإلىُويتحوَّ ُالدولُِكياَنُُفيهدِّ

غينُعلىُتقومُالمقولةُوكانتُباستقرارهاُ.ُويعبثُالشعوب،ُوأمن ُثقافيُواآلخرُجغرافي،ُأحدهماُمسوِّ

 وتاريخي.

ُُأما غ  ُالشرقُفيُاإلرهابُأحدثهُالذيُالصراعُمناطقُعنُبعيدةُ ُريتانياموُأنُمنُفينطلقُالجغرافيُالمسوِّ

ةُوشبهُوأفغانستانُاألوسط ةُ.ُعلىُالمناطق،ُبهذهُموريتانيينُالتحاقُمنُالرغمُعلىُالهندية،ُالقارَّ ُقلَّ

غ ُُوأما ُظلَُُّالذيُالموريتاني،ُللشعبُوالمذهبيةُالدينيةُالَوحدةُمنُفينطلقُوالتاريخيُالثقافيُالمسوِّ

ينُديأحا اتُتاريخهَُطواَلُُيعرفُولمُوالعقيدة،ُوالمذهبُالدِّ هويَّ ُعدة،ُبلدانُفيُانتشرتُالتيُاتلة”القُ“ال 

ُفيُيميلونُكانواُموريتانياُعلماءُإنُوكذلكُالعنيفُ.ُالتطرفُنشأةُعلىُأخرى،ُعوامَلُُمعُوساعدت

عونُالثورية،ُالمواقفُمنُأكثرُاإلصالحية،ُالمواقفُإلىُفتاويهم ُُأوُقول ُُكلُُِّعنُويتورَّ ُإلىُيقودُ ُفعل 

ُالبالدُعلىُالظالمةُهيمنَتهُبسطُالذيُالفرنسيُلالستعمارُمواجهتهمُفيُحتىُروح،ُإزهاِقُُأوُدمُسفِكُ

ُأجدىُالبليغ،ُوالقولُالطيبةُوالكلمةُالحسنةُباألسوةُالجهادُأنُيَرونُكانواُالعشرين،ُالقرنُمستهلُُِّفي

 .السيفُحملُمنُواآلجلُالعاجلُفيُوأنفع ُ

 الموازين انقالب 

ت مةُ ُالمقولةُتلكُظلَّ ُُإليهاُيرَكنُمسلَّ اهاُالقرار،ُأصحاب  ُمعُحتىُالبلد،ُأهلُنخبِةُُمنُقليلُغيرُ ُمعشرُ ُويتبنَّ

ش،ُالبيضاءُالدارُفنادقُفيُقنابلهُوانفجارُالجزائر،ُمدنُفيُاإلرهابُقحرائُاندالع اك  ُدخانهُوتصاعدُوَمرَّ

اُاألمورُقلبُالذيُلمغيطي”ُ“هجومُكانُأنُإلىُالعالميُ.ُارةالتجُمركزُمنُاألنوفُيزكمُالذي ُعلىُرأس 

 .عقب

اُتعيشُموريتانياُكانتُم،2005ُعامُمنُيونيوُشهرُبدايةُمع اُوضع  ُُمستقر،ُغيرُسياسيًّ ُالنظامُفأركان 

ُُالراحلُالليبيُالزعيمُأموال ُُأسهَمتُخانقة،ُسياسيةُأزمةُوقعُعلىُتهتزُ ُكانتُالحاكمُالسياسي ُرمعمَّ

لُعندماُتجذيرها،ُفيُالقذافي ُُموَّ هَمتُسياسيةُ ُحركات   .الحكمُنظامُقلبُإلىُبالسعيُآنذاكُات 

ُُحدوديَُثغرُ ُعندُترابطُالجيشُمنَُوحدةُ ُكانتُالداخلي،ُبالخطرُالموريتانيُاألمنُانشغالُومع  ُفيَُمنسي 

مق ُُاتخذُهناكُالجزائر،ُمعُالحدودُمنُقليلةُكيلومتراتُبعدُعلىُالكبرى،ُالصحراءَُمفازاتُع  ُالجنودُعشرات 

اُمتهالكةُاستعماريةُقلعةُمن ُمنُقليلُسوىُفيهاُيتحركُالُنائيةُمنطقةُفيُالحدود،ُلمراقبةُمركز 

بين، بةُبكالبهاُالِغزالنُصيدُعلىُتعيشُالتيُ“النمادي”ُوقبائلُالرعاةُوبعضُالمهرِّ  .قرونُعدةُمنذُالمدرَّ

 اإلفريقية بالشؤون مختص   موريتاني وصحفي كاتب

 اإلرهاب على الحرب في الموريتانية التجربة

ُ دةُوآفاقُطويلُنَفس   متعدِّ

 محمدي ولد الله عبد



 

 

ُمتنهاُعلىُسيارةُ ُالعالم،ُعنُالمنقطعةُ ُالجيشُوحدةُ ُاستقبلتُهادئ،ُويصحراُخريفيُيومُمساءُذات

ضتُرعاةُ ُإنهمُقالواُموريتانيون ارتهمُتعرَّ دُإلىُويحتاجونُفني،ُلخللُسيَّ ُوالطعام،ُوالوقودُبالماءُالتزو 

غرُعلىُالمرابطونُيبخلُلمُالصحراويةُالتقاليدُفيُالحال ُُهوُومثلما ُماُبكلُُِّضيوفهمُعلىُالحدوديُالثَّ

ارتهمُوأصلحواُوالخبز،ُالشاَيُُمعهمُفاقتسمواُبه،ُالجودُ ُيمكن ُتكنُولمُوالطعامُ.ُالماءُومنحوهمُسيَّ

ُالسلفيةُ“للجماعةُتابعةُاستطالعُمفرزةُسوىُعاديين،ُمسافرينُلبوَسُُلِبَستُالتيُالمجموعةُ ُتلك

اتُمنذُالجزائرُفيُتنَشطُالتيُوالقتال”ُللدعوة طتُضي،الماُالقرنُتسعينيَّ فتُإرهابيةُهَجماتُفيُوتورَّ ُخلَّ

رتُالجماعةُولكنُالجزائريين،ُمنُالقتلىُآالفُعشرات ا،ُالتوسَعُُقرَّ ُالقاعدة”،ُ“تنظيمُومبايعةُإقليميًّ

ُالموريتانيونُالجنودُ ُكانُوفيماُاإلسالمي”ُ.ُالمغربُبالدُفيُالقاعدةُ“تنظيمُاسمُبعدُ ُفيماُلتحمَلُ

ُالمكان،ُيكتشفونُاالستطالعُكتيبةُعناصرُ ُكانُضيوفهم،ُإكرامُفيُقونيتسابُاألصيلُالصحراويُبطبعهم

دواُالعسكرية،ُالوحدةُدفاعاتُفيُوالضعفُالقوةُمكامَنُُفرصدوا ُبقيادةُاالتصالُجهازُمكانُوحدَّ

 . الجيش

ُكانواُالذينُالمقاتلينُعشراتُمعُالمفرزةُ ُعادتُالفجر،ُصالةُبعدُم2005ُيونيوُمنُالرابعُاليومُفي

ثبان،ُوراءُئينمختب واُالك  اُوشن  اُهجوم  اُعنيف  رواُالعسكرية،ُالوحدةُعلىُومفاجئ  ُودخلواُاالتصال،ُجهازُفدمَّ

كنةُمعُمباشرةُمواجهةُفي ُُمنهمُفأوقعتُكبيرة،ُببسالةُالقاعدةُرجاَلُُواجهتُالتيُلمغيطي”ُ“ث  ُقتيال 

ا ةُواحد  نةُالعسكريةُالوحدةُولكنُجرحى،ُوعدَّ اُاجندي17ًُُُّمنُالمكوَّ بيدتُموريتاني  اُأ   .تمام 

ُُأحدث مةُأطاحتُللموريتانيين،ُكبيرةُصدمةُ ُلمغيطيُهجوم  ُبدأُومعهُلآلخرين”،ُيحدثُأمرُ ُ“اإلرهابُبمسلَّ

ُ ىُالدولة،ُأجهزةُقادةُ ُرأسهاُوعلىُاإلرهاب،ُبخطرُالموريتانيةُالنخبةُوعي  ُُوأدَّ ُإلىُاإلرهابيُالهجوم 

 .شهرينُمنُأقلَُُّبعدُالطائعُولدُمعاويةُالرئيسُنظامُبسقوطُتانتهُكبيرة،ُوأمنيةُسياسيةُتداعيات

 حتمية مواجهة 

ُُتأخرَُ ُمعُالحدودُطولُعلىُتنموُكانتُالتيُالمخاطرُلحجمُآنذاكُالموريتانيينُوالجيشُالحكومةُإدراك 

ُُكانتُفالقاعدةُ ُوالجزائر،ُماليُالجارتين يينُالسكانُبعضُمعُتتحالف  ُكانتُفيماُمالي،ُشمالُفيُالمحلِّ

دُالنائمةُخالياها نشئَُُموريتانيا،ُداخلُصمتُفيُتتمدَّ ُشمالُفيُالقاعدةُكتائَبُُيمدُ ُرافدُأكبرَُُبعدُ ُفيماُلت 

رُالموريتانيُالشبابُمنُبالمقاتلينُمالي ُُكانُفيماُاإلسالم”،ُو“نصرةُ“الجهاد”ُبشعاراتُبهمُالمغرَّ ُتنظيم 

 .الكيلومتراتُآالفُعلىُتمتدُ ُراءَُصحُفيُمارقة”ُ“دولةُأسسُوضَعُُيحاولُالقاعدة

اُبداُالطائع،ُولدُنظامُسقوطُبعد ُُموريتانياُأنُواضح  ُالوقتُتخَترُلمُاإلرهابُعلىُحربُ ُنحوُالخطاُتحث 

اهاُالتيُالدروَسُُولكنُلها،ُالمناسبينُالمكانُوال ُُتلقَّ اُأبرزتُالحرب،ُهذهُفيُالموريتانيُالجيش  اط  ُضبَّ

مهمُوجرأة،ُبشجاعةُ“القاعدة”ُمعُالمواجهةُودخلواُألمور،اُبِزمامُأمسكواُماُسرعان ُالحاليُالرئيسُيتقدَّ

ُُذلكُبعدُوتوالتُالغزوانيُ.ُالشيخُولدُمحمد ُجديدةُمواقَعُُمستهدفةُ ُموريتانيا،ُفيُاإلرهابيةُالعمليات 

ُُفيهاُسقطُو”الغالوية”ُ“تورين”ُفيُالحدودُعلىُللجيش ُيةانتحارُعمليةُ ُواستهدفتُالجنودُ.ُعشرات 

فارةَُ تلُنواكشوط،ُفيُالفرنسيةُالسِّ احُوق  يَّ ُُووقعتُالبالد،ُوَسطُفرنسيونُس  ُوعناصرَُُاألمنُبينُاشتباكات 

 .اإلرهابيةُالهَجماتُمنُكثيرُإحباطُفيُالموريتانيُاألمنُونجحُنواكشوط،ُقلبُفيُالقاعدةُمن

ُُبدأتُرهابية،اإلُالهَجماتُمنُمتصاعدةُموجةُ ُتشهدُموريتانياُكانتُحينُم2008ُعامُبعد ُوضعُالسلطات 



 

 

ُوقانونيونُأمنيونُوقادةُ ُسياسيونُمعالمهاُرسمُفيُشاركُاإلرهاب،ُلمكافحةُوطنيةُإستراتيجية

ُالمبادرة”ُ“مرحلةُإلىُالفعل”ُ“ردُُِّمرحلةُمنُموريتانياُلتخرَجُُِدين؛ُوعلماءُ ُومثقفونُاجتماعيونُوناشطون

 .القاعدةُمواجهةُفي

 شاملة إستراتيجية 

ُالظاهرةُأنُتدركُفهيُالمختلفة،ُباتجاهاتهاُاإلرهابُظاهرةُإلىُالنظرُمنُالموريتانيةُاإلستراتيجيةُانطلقت

هاُيمكنُال بةُظاهرةُ ُهيُبلُواحدة؛ُزاويةُمنُإليهاُالنظرُوالُواحد،ُاتجاهُفيُحصر  دة،ُمركَّ ُتتشابكُومعقَّ

اُلتزيَدهاُواتجاهاتها؛ُأسبابها  .تعقيدُعلىُتعقيد 

اُالموريتانية،ُستراتيجيةُ اإلُحاولتُوقد  بةُالرؤيةُهذهُمنُانطالق  زاوَجُُأنُالواعية،ُالمركَّ ُاالتجاهينُبينُت 

ُتطويرَُُكانُاألبرزُالمحورُولكنُاألهداف،ُلهذهُخادمةُ ُوجعلهاُالدبلوماسيةُوتفعيلُوالتنموي،ُاألمني

 .االستخباراتيُالعملُوتنشيطُوتسليحه،ُالجيش

ُسياسيُومحورُوعسكري،ُأمنيُومحورُقانوني،ُمحورُرئيسة:ُمحاورَُُربعةأُإلىُاإلستراتيجيةُهذهُوتقَسم

 .ودينيُثقافيُومحورُودبلوماسي،

 :القانونيُالمحورُ-أ

ُعلىُوالقضاءُاإلرهابُمواجهةُعلىُقادرةُ ُتكونُجديدة،ُقانونيةُ)ترسانة(ُوضعُإلىُالمحورُ ُهذاُينهض

ُُميتالءُحتىُتمويله،ُمصادر اتُويسايرُالجديدة،ُالظاهرةُوهذهُيالموريتانُالجنائيُالقانون  ُالقانونُمستجدَّ

ولي ُالموريتانيُالقانونُمعُمنسجمةُ ُلتكوَنُُالقوانينُمنُالكثيرَُُموريتانياُراجعتُوقدُالمجالُ.ُهذاُفيُالدَّ

تُم،2010ُسنةُصدرُالذيُاإلرهابُلمحاربة غراتُلسدُُِّجديدةُقوانيَنُُوَسنَّ  .القانونيةُالث 

قتُإلرهاب،اُتمويلُمصادرُولتجفيف ُُضيَّ ُتبييضُعلىُالخناَقُُاإلرهابُمحاربةُلقانونُالتطبيقيةُاإلجراءات 

ُواستحدثتُالرهائن،ُتجارةُمنُالدوالراتُماليينُعَشراتُمنُيستفيدُكانُالذيُاإلرهابُلصالحُاألموال

ُ ةُماليةُرقابيةُ ُهيئات  لينُمتابعةُفيُمختصَّ ُممعهُوالتحقيقُعليهم،ُوالتضييقُومراقبتهمُالمموِّ

 .للقضاءُوتقديمهم

ق دُالعملُإطارُفيُموريتانياُوتنسِّ ُوالمنظماتُالهيئاتُمنُكثيرُ ُمعُاإلرهابُلمحاربةُاألطرافُالمتعدِّ

ولية،ُاإلقليمية ُاألوروبيُ.ُواالتحادُاإلفريقي،ُواالتحادُالمتحدة،ُواألممُالعربية،ُالدولُجامعةُمثل:ُوالدَّ

ق اُوتنسِّ ُُبهاُتربطهاُالتيُالدولُمعُأيض   .ثنائيةَُعالقات 

 :والعسكريُاألمنيُالمحورُ-ب

ُاإلرهاب،ُلمحاربةَُدوليةُأوُإقليميةُأوُوطنيةُإستراتيجيةُلكلُُِّالِفقريُالعمودُهوُوالعسكريُاألمنيُالعمل ُ

ُالموريتانيةُاإلستراتيجيةُأولتُوقدُوالهجوم(ُ.ُ)الردعُبعديةُأوُاالستخباراتي(،ُ)العملُاستباقيةُكانتُسواء

ُنائمةُخالياُإنشاءُحتىُأوُإرهابية،ُهَجماتُوقوعُدونُيحول ُُوقائيُعمل ُُألنهُاالستخباراتي؛ُللعملُأولويةُ 

دتُوقدُالبلدُ.ُفي ةُاإلدارةُمثلُالمجالُهذاُفيُالعاملةُاألجهزةُمنُالكثيرَُُموريتانياُجنَّ ُلألمنُالعامَّ

ةُواإلدارةُ، (DGSN)الوطني ُاالستخباراتيةُالوَحداتُومكاتبُ، (DGSED)والتوثيقُيالخارجُلألمنُالعامَّ



 

 

عُإلىُإضافةُ ُوالجمارك،ُوالحرسُوالدَركُالوطنيُالجيشُمنُلكل ُُالتابعة ُُالتجم   (GGSR) الطرقُألمنُالعامِّ

نشئُالذي اُأ  يص  ُُاإلرهابُلمحاربةُخصِّ ُموريتانيةُإستراتيجيةُإطارُفيُالسعودية،ُالعربيةُالمملكةُمنُبتمويل 

اتُوتزويدهاُاألمنيةُاألجهزةُديثلتح قُالحديثةُ.ُالتقنيةُبالمعدَّ ُأجهزةُمعُاالستخباريةُاألجهزةُ ُهذهُوتنسِّ

 .والخبراتُالمعلوماتُلتبادلُالمجالُهذاُفيُالعاملةُوالحليفةُالصديقةُالدول

ُُفدخلُاستباقية”،ُ“عملياتُإلىُالقاعدةُعلىُحربهمُفيُالموريتانيونُاستندُوقد ُمعاقَلُُتانيالموريُالجيش 

ُُونجحُكبيرة،ُخسائرَُُصفوفهاُفيُوأوقعُمالي،ُشمالُفيُالقاعدة يينُالسكانُاستقطابُفيُاألمن  ُالمحلِّ

 .األرضُعلىُحلفائهاُمنُالكثيرُالقاعدةُ ُفقدتَُثمُومنُلصالحه،ُالحدودُعلى

 :والدبلوماسيُالسياسيُالمحورُ-ج

ُُكانت ُُمحلَُُّتزلُولمُاإلرهابُعلىُموريتانياُتخوضهاُالتيُالحرب  ُطالماُبلد ُُفيُمسبوق،ُغيرُسياسيُإجماع 

اُشهد اُانقسام  اُسياسيًّ ُفيُالبالدُ ُاعتمدتهاُالتيُاإلستراتيجيةُولكنُالداخلية،ُالوطنيةُللجبهةُوتشرذم 

ُمتفقةُ ُالسياسيةُوالحركاتُاألحزابُجميع ُُفكانتُالداخلية،ُالجبهةُهذهُتوحيدُفيُنجحتُالحرب،ُهذه

 .اإلرهابُخطرُعلى

دتو تُالتيُالدولُأوائلُمنُفكانتُاإلرهاب،ُمواجهةُلصالحُدبلوماسيتهاُموريتانياُجنَّ ُخطرُناقوَسُُدقَّ

تُاإلفريقي،ُاالتحادُأروقةُفيُاإلرهاب ُُوأدَّ اُعمال  ُالجماعاتُتجاهُاإلقليميُاألمنيُالتنسيقُفيُمحوريًّ

ةُم2014ُعامُنواكشوطُواحتضنتُالمتطرفة، تُالتيُالخمس”ُحلالساُدولُ“مجموعةُتأسيسُقمَّ ُضمَّ

 .فاسوُوبوركيناُوتشاد،ُوالنيجر،ُومالي،ُموريتانيا،

رُاألخيرةُالعشرُالسنواتُوفي ُالحربُإطارُفيُوالسياسيُاألمنيُالتنسيقُمستوىُواضحُنحو ُُعلىُتطوَّ

ُجهةُمنُاألوروبيُواالتحادُوفرنساُاألمريكيةُالمتحدةُوالوالياتُجهة،ُمنُموريتانياُبينُاإلرهابُعلى

 .اإلفريقيُالساحلُمنطقةُفيُاإلرهابُعلىُللحربُعاصمةُ ُنواكشوطُوأصبحتُخرى،أ

 :والدينيُالثقافيُالمحورُ-د

لعُهوُوالثقافيُالدينيُالمحورُ  ُفلمُاإلرهاب،ُعلىُللحربُالموريتانيةُاإلستراتيجيةُفيُواألخيرةُالرابعةُالضِّ

ُناعمة”؛ُ“قوةُمنُالموريتانيُالمجتمع ُُبهُيزَخرُماُإلىُلجأتُبلُوحَدها؛ُالعسكريةُالقوةُعلىُالدولةُ ُتقتصر

ُتجاهُواحدُخندقُفيُمعهاُلالصطفافُاالجتماعيينُوالوجهاءُوالمثقفينُوالفقهاءُالعلماءُفاستنهَضت

دُموجة ُوقادتُالجاري،ُالقرنُمنُاألولىُالَعشريةُفيُالشباب،ُصفوفُفيُانتشرتُالتيُالدينيُالتشد 

 . القاعدةُلتنظيمُالتابعةُاإلرهابيةُجماعاتبالُااللتحاقُإلىُمنهمُالكثيرَُ

رُفتاوىُموريتانياُعلماءُ ُأصدرُوقد ُوأئمةُ ُعلماءُ ُوالتقىُالمجتمع،ُعلىُالغريبةُالدينيُالغلوُُِّموجِةُُمنُتحذِّ

دين،ُبالسجناء نواُالمتشدِّ ُوأموالهم،ُدمائهمُواستباحةُالمسلمينُتكفيرُومخاطرُاإلسالم،ُوسطيةَُُلهمُوبيَّ

ُمئاِتُُالداخليةُووزارةُالثقافة،ُووزارةُاإلسالمية،ُالشؤونُكوزارةُالمختلفةُالدولةُةُ أجهزُونظمت

ُالمسلمينُعلماءُكبارُ ُحضرهاُوالتحليل،ُبالنقدُاإلرهابُظاهرةَُُتناولتُالتيُالعلميةُوالنَدواتُالمؤتمرات

ىُالندواتُلتلكُوكانُوخارجها،ُموريتانياُمن ُالعمل ُُهذاُوأسفرُةُ.المخالفُاإلعالمُوسائلُفيُواسع ُُصد 

دةُإلىُالمتطرفينُالمقاتلينُمنُالكثيرُعودةُعن نهمُماُالدولةُ ُلهمُفوفرتُوالصواب،ُالحقُجاَّ ُمنُيمكِّ



 

 

ة ُُمشاريَعُُبتمويلُالطبيعية،ُالحياةُإلىُوالعودةُالمجتمع،ُفيُاالندماج همُوبدأُللدخل،ُمدرَّ ُينَشطُبعض 

 .العنيفُوالتطرفُالغلوُُِّمحاربةُفي

ُاإلرهابُعلىُالحربُأنُوتدركُاألمد،ُطويلةَُُاإلرهابُمواجهةُفيُالموريتانيةُاإلستراتيجيةُ ُكانتُلقد

؛ُستستمرُ  هُوتجبُاألوضاع،ُمختِلفُمعُيتأقلمُعدوُ ُعلىُألنهاُطويال  ُينتهجها،ُالتيُاألساليبُباتباعُمحاربت 

ةُشراكاتُوعقدُوالتعليم،ُبالتنميةُاالهتمامُمع ةُوليةالدَُُّالمجموعةُمعُجادَّ ُهذهُعلىُبالقضاءُالمهتمَّ

اُباتتُالتيُالظاهرة اُخطر  وليينُ.ُواالستقرارُاألمنُعلىُحقيقيًّ قتهُمماُوبالرغمُالدَّ ُمكاسَبُُمنُموريتانياُحقَّ

ا،ُالخطرُ ُيزالُال ُعلىُداعشُتنظيمُودخولُالساحل،ُمنطقةُفيُالقاعدةُتنظيمُنفوذُتزايدُظلُُِّفيُمحدق 

ُ  المنطقة.ُفيُالخطِّ


