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 :ملحاربة اإلرهابالبعد العسكري 

 

 

 
                                       حمدو ولد محمد مؤملأالعقيد البخاري ولد 

 

 تمهيد

كمقدمة لهذه الورقة، أن نعرض بعض املالحظات التمهيدية نود، 

التي تهدف إلى إدراج املوضوع في اإلطار العام لالضطرابات والشكوك التي 

. كما أنها تهدف أيضا إلى توضيح الراهنة تحيط بتصورنا  للتحديات األمنية

 الطابع الشخص ي لهذه املقاربة ورسم حدودها.

االستراتيجي في زمن العوملة، من صعوبة بصفة عامة، يعاني الفكر  .1

ن كل الناس. وتبدو إيجاد معالم دالة، واضحة، دقيقة ومقبولة  م
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كثر جالء حين يتعلق األمر بتناول إشكالية محاربة أهذه الصعوبة 

وهي مسألة مثيرة للجدل والنقاش ألن عوامل  ،اإلرهاب في الساحل

تغيرة دائما. وال تفلت الحكم املتعلقة بها معقدة، ومبهمة غالبا وم

 املقاربة الراهنة من هذه اإلكراهات والعوائق.

نالحظ أن النزاعات املسلحة التقليدية بين الدول، تميل إلى  .2

التناقص، على عكس ذلك فإن اإلرهاب وعالقاته مع الجريمة 

الدولية، ظواهر تنتشر بكثافة وقلق لدرجة جعلت منها اليوم عوامل 

غة سياسات الدفاع واألمن على املستوى بنيوية في تشكيل وصيا

 الدولي.

تندرج الرؤية اإلستراتيجية املوريتانية لهذه الظاهرة، بشكل تام، في  .3

رهاب خطرا أمنيا، ديناميكيا، ذا التحليل املبني على اعتبار اإل ه

شامال ومؤسسا للسياسات في مجال الدفاع. ومن هذا املنظور 

سكري لهذه اإلستراتيجية عبر نقدم "قراءتنا" الشخصية للبعد الع

 محورين رئيسيين:

  عوامل الهشاشة وتمييز التحديات األمنية في الساحل وخاصة منها

 تلك التي تمس موريتانيا

 .الجوانب العسكرية من املنظومة الوطنية ملحاربة االرهاب 

 

 عوامل الهشاشة وتمييز التحديات األمنية.
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الشروط املالئمة  ئت تيهه أن سياقات النزاع واألزمامن املسلم ب

لسالح وكذلك الجريمة املنظمة لظهور وتطور التهريب واالنتشار غير املقنن ل

رهاب. وهذا ما يفسر أن التحديات األمنية التي تواجهها موريتانيا واإل 

 قليمي املضطرب.إلرة بمحيط البالد الجيوستراتيجي امرتبطة إلى درجة كبي

 قليمياملحيط الجيوستراتيجي اإل

تعيش الدول املحاذية ملوريتانيا تحت تهديدات دائمة من نزاعات مسلحة 

كامنة أو نشطة )انظر الخريطة أ(: نزاع الصحراء الغربية )الجزائر واملغرب(، 

 كازامانص )السنغال(، النزاع في شمال مالي )مالي(.

وإلى الشمال من هذه املنطقة، حيث الدول التي عرفت "الربيع العربي" 

ليبيا، مصر(، فإن اضطرابات "ما بعد الثورات" يشكل مع معضلة )تونس، 

إعادة تنظيم قوات الدفاع واألمن، مظهرا جديدا من مظاهر عدم االستقرار 

 سالمي.يوستراتيجي في العالم العربي واإل التي يتصف بها املحيط الج

وفي الشرق والشمال الشرقي، تضرب تحديات أمنية هامة بالد هذه املنطقة 

فريقي مرورا ن غينيا االستوائية إلى القرن اإل دول الساحل وغيرها، مفي 

 بكوت ديفوار والنيجر والتشاد والسودان...

ل تخوض صراعا مباشرا وتكمن هذه التحديات األمنية في أن أكثرية الدو 

 رهاب والتمرد والجريمة العابرة للحدود.مع ظواهر اإل 

سلحة تهاجم قوات الدفاع وهي ظواهر تتولد عنها عصابات ومجموعات م

واألمن الوطنية، وتضر بسلطة الدول وتخيف السكان، وتخطط عمليات 
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اختطاف الرهائن أو تنفذها، وتمارس أو تشارك في أنشطة الجريمة عابرة 

 الحدود وفي أعمال الحرابة: تهريب املخدرات، التهريب، الهجرة السرية...

ال التي أصبحت تقليدية إن هذه الالئحة من األخطار املتعددة األشك

ومعروفة في مناطق كثيرة من العالم، تجد أسباب قوتها منذ سنوات في 

جمهورية مالي. وتعرف هذه األخطار تطورات هامة جدا في منطقة الساحل 

منذ احتالل شمال مالي من طرف العصابات املسلحة والحرب التي نجمت 

 عن ذلك.

 واملنطقة والعالم كله.وهذه األزمة تشكل خطورة على موريتانيا 

بات ومجموعات مسلحة كثيرة و في الوقت الراهن تتنافس عصا

يون" ومتمردون آخرون، على التخطيط لالستفادة من هذه األزمة. و"جهاد

وليس لهؤالء الالعبين املتعددين ذوي الدوافع املختلفة وطرق العمل 

، فإن كل هذه املتباينة نفس األهمية من وجهة نظر علم الجريمة. ومع ذلك

التنظيمات تستغل حالة الفوض ى املسيطرة على شمال مالي لتتقوى وتتجذر 

بل وربما لتوسع مجال عملها خارج مالي. وبالنسبة ملوريتانيا، تنتج عن هذه 

الحالة تهديدات عابرة للحدود  تتوقف درجة خطورتها، بدرجة كبيرة، على 

 البلد.التحكم في املعطيات الجيوستراتيجية الخاصة ب

 

 السياق الوطني وتحدي مراقبة الحدود
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يجيا ، تحتل موريتانيا موقعا جيوستراتافريقيإو  امسلم اعربي ابوصفها بلد

فريقيا جنوب إفريقي بين املغرب العربي و هاما على الشاطيء الغربي اإل 

الصحراء. ويبلغ سكانها أكثر من ثالثة ماليين نسمة، يمتد البلد على مساحة 

لم،  ك 5800املليون كيلومتر مربع وعليه أن يراقب حدودا تقارب تزيد على 

كلم حدود قارية يتقاسمها مع  5000طلس ي و كلم على املحيط األ  750منها 

 الصحراء الغربية والجزائر والسنغال ومالي.

إن هذه الحدود البرية الطويلة، ذات الخصائص الصحراوية، سهلة 

ق حدوده، فإن البلد يوفر فرصا على االجتياز. وإضافة إلى سهولة اخترا

الصعيد االقتصادي والسياس ي، تجعل منه إحدى الوجهات املفضلة التي 

تجتذب الشباب اإلفريقي الراغب في الهجرة السرية من بلدان جنوب 

 الصحراء إلى أروبا فيتخذ موريتانيا ممرا أحيانا ومستقرا أحيانا أخرى.

طرة على الحدود قضية أساسية إن تضافر هذه العوامل، يجعل من السي

 في مواجهة التحدي اإلرهابي.

 

 التحدي اإلرهابي في الساحل ومالمحه الجديدة

يعرف التحدي اإلرهابي في الساحل اليوم تحوالت هامة منذ احتل 

شمال مالي ألشهر خلت. أما اليوم فيعطي التدخل الدولي  "الجهادويون"

يدرج محاربة اإلرهاب في هذه املنطقة املسلح في النزاع دفعا قويا للتغيرات و 

ضمن إطار جيوسياس ي أكثر شموال واتساعا من املاض ي. ويدعونا تسارع 

األحداث هذا إلى إعادة النظر في تطور التهديد مع علمنا باستحالة تقديم 
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عناصر تحليل ثابتة، موثوق بها وغير قابلة للطعن بخصوص ظاهرة معقدة 

إن طموحنا يقف عند تقديم بعض  التأمالت وعلى هذه الدرجة من التغير. 

 التي قد تضيف إضاءات لإلشكالية. وسيتم ذلك عبر النقاط التالية:

عصابات القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي، تهديد أصلي ذو صبغة  .1

رهاب ينمو ويستقر بصفة منذ مطلع العقد املاض ي، بدأ اإل  .إقليمية

ملوريتانيا ثم أصبحت البالد دائمة على الحدود الشمالية الشرقية 

الحقا أحد أهدافه املفضلة في املنطقة. وهكذا، عرفت موريتانيا 

أكثر من عشرين عملية عنيفة أدت في  أغلبها إلى القتل، بين سنتي 

ن التحليل أن العدو كان دائما مكونا من ي. ويب2011و 2005

عصابات مسلحة تنسب نفسها "لتنظيم القاعدة في بالد املغرب 

اإلسالمي" أو لسلفه "تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والجهاد". 

ما، وكذلك كان قادتها  وكانت هذه العصابات معروفة إلى حد

معروفين كما كان معلوما أنها تتخذ من املناطق الصحراوية األبعد 

في الشمال املالي مكانا لها تنتشر فيها وتتنقل في مجموعات صغيرة 

جاعلة من الحركة والتشتت إستراتيجيتها  خفيفة دائمة التجوال،

الرئيسية للدفاع والهجوم. وبهذه الطريقة، كانت تقوم بأعمالها 

اإلرهابية بعد قطع مسافات طويلة ثم تنسحب مباشرة نحو مناطق 

تحصنها في تلك املجاهل الصحراوية النائية. وكان أعداؤها املباشرون 

منها واملغاربية. وغالبا ما  هم بالدرجة األولى دول املنطقة الساحلية

فشلت محاوالت هذه العصابات املتكررة لزرع وتنشيط خاليا 

 "نائمة" في كل واحد من هذه البلدان.
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 بنية معقدة جديدة للتهديد اإلرهابي، تحد عاملي ذو سمات متغيرة. .2

إن هذه الصورة الشفافة إلى حد ما، تتغير اآلن في منطقة الساحل. 

ملنتسبة "للقاعدة في بالد املغرب االسالمي" لم تعد العصابات ا

تحتكر اإلرهاب ولم تعد بنفس التجانس السابق، كما أن عالقتها 

"الخاطفة" باملجال الجغرافي في طريقها إلى التبدل. وباختصار، نري 

أن تشكال جديدا للتهديدات األمنية يتبلور اآلن. وتظهر خريطة 

مالي منظرا معبرا عن هذه  التهديدات العابرة للحدود في جمهورية

الدينامية املعقدة. وباملوازاة مع هذه الدينامية، نجد في الجهة 

املقابلة، أن تعدد املتدخلين، من دول ومنظمات حاضرة في ميدان 

العمليات، يضيف بعدا جديدا إلى محاربة اإلرهاب في الساحل، 

امل حيث تأخذ أهمية دولية لم يسبق لها مثيل. تظهر كل هذه العو 

الصفة الدينامية للتحدي اإلرهابي في هذه املنطقة. وهو تحد يتميز 

بمتغيرات متسارعة التطور: عدد ونوع الفاعلين، اللجوء إلى العنف 

والقوة املسلحة وكل ما يترتب عن ذلك من تغير سواء في موازين 

القوة  بين املتصارعين و داخل األحالف أو في التكتيكات وطرق 

 العمل.

 

 

إن ة متباينة للمجموعات املسلحة، مقياس تتفاوت خطورته. قراء .3

دراسة املجموعات اإلرهابية العاملة في شمال مالي، على ضوء 
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عالقاتها باإلرهاب والتطرف والجريمة الدولية، تقودنا إلى املالحظات 

 التالية:

املسلحون واإلرهابيون في الساحل، أحالف ومعاهدات  اإلسالمويون  . أ

مجموعات مسلحة معروفة تتعايش اآلن بسهولة إن خمس . خطيرة

نسبية. ويشترك مع هذه املجموعات أعضاء من منظمة "بوكو حرام". 

أربع من هذه املجموعات، على األقل، تتبنى، علنا، اإلرهاب "الجهادي" 

كإيديولوجيا وتمارسه كطريقة عمل. إنها "القاعدة في بالد املغرب 

ر"، التي انشقت مؤخرا عن "القاعدة اإلسالمي" ومجموعة "مختار بلمختا

في املغرب اإلسالمي" و"حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" و"بوكو 

حرام". أما منظمتا "أنصار الدين" و"أنصار الشريعة" فتدعوان إلى 

"تطبيق الشريعة" وقد تحالفتا مع املجموعات املذكورة آنفا كما أن 

لة أتوا من تلك املجموعات. وتميل كثيرا من أعضائهما ووحداتهما املقات

حركتا "أنصار الدين" و"أنصار الشريعة" إلى مزيد من التطرف وهما 

مدعومتان في هذا املشروع من طرف املجموعات اإلرهابية املذكورة آنفا 

وتتلقيان الدعم النشط منها. ويمثل هذا الحلف أو املعاهدة مصدرا 

لخطر وردت عليه بقوة منذ أن للقلق. وقد وعت املجموعة الدولية هذا ا

شكلت "أنصار الدين" حلفا من كافة الجماعات "الجهادية" لالستيالء 

على منطقة موبتي في وسط مالي. وقد حدث هذا في وقت ظلت فيه 

"أنصار الدين" حتى ذلك التاريخ تدعى إلى طاولة املفاوضات وتعتبرها 

فاوضا مقبوال. هل الدول الوسيطة في هذا النزاع ومجلس األمن، طرفا م
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هذه هي الطريقة األمثل لفصل هذه الجماعة املسلحة الطارقية عن 

 املجموعات اإلرهابية "الجهادية"؟ يمكننا الشك في ذلك.

ضعف حركات االحتجاج أو التمرد العلمانية أمام املتطرفين اإلسالميين  . ب

تطالب مجموعات أخرى باستقالل أو تقرير مصير أزواد. منها  واإلرهابيين.

"الحركة الوطنية لتحرير آزواد" و"حركة عرب أزواد". وتدعي الحركتان 

أنهما "علمانيتان" وأنهما ترفضان اإلرهاب "الجهادي" وتتبرآن منه. ولذلك 

فهما تدفعان ثمن مواقفهما حيث أصبحتا هدفا عسكريا سهال 

مية املسلحة. وقد ألحقت هذه الجماعات املسلحة للجماعات اإلسال 

"بالحركة الوطنية لتحرير أزواد" نكسات قوية ، مما يظهر أن حركات 

 اإلسالموويين.التمرد واالحتجاج "العلمانية" ال تشكل ندا للمتطرفين 

توجد ميليشيات . الحذر من امليليشيات املوالية للحكومةج. 

وهي منحدرة من امليليشيات  أخرى قريبة من الحكومة املالية.

أو من بقايا الجيش املالي.  كوي -غاندا و إيزو -غانداالعربية أو 

ورغم أن هذه امليليشيات ضعيفة في الوقت الراهن ومشلولة فإن 

من املمكن أن تعيد تشكيل نفسها باالستفادة من إعادة بناء 

الجيش املالي ومن التدخل العسكري الراهن. ومع ذلك فإن تعداد 

هذه امليليشيات غير معروف بدقة وليست بمنأى عن االنحراف 

األمني الذي قد يأخذ شكل تجاوزات ضد السكان أو حتى االنحياز 

 إلى العدو.

ومما يبرر هذه املخاوف، أن تلك الجماعات تتكون غالبا على 

قاعدة االنتماء العرقي، وأن ضبابا كثيفا يحيط بعقيدة 
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ة ألعضائها. إن كل هذه االعتبارات استخدامها وبالدوافع الحقيقي

 تشكل سببا وجيها للحذر من هذا النمط من القوى.

 

االرتباط باملجال االقليمي، عالقة جديدة بامليدان مضاعفة  .4

املجموعات املسلحة إعادة في التشكيل. وإعادة  تشهدللتهديدات: 

التشكل هذه، مرتبطة بالعالقات الجديدة لتلك املجموعات باملجال 

مفهوميه الجغرافي والسياس ي، وذلك تبعا مليزان القوى اآلني. في 

فلمدة شهور عديدة استفادت املجموعات املسلحة من أزمة 

املؤسسات السياسية في مالي، التي شلت كثيرا قواته املسلحة وقوات 

أمنه، مما مكنها من االستقرار في مدن الشمال املالي وأماكنه 

أرضها التي تمد عليها سلطتها وتدافع  املأهولة، محاولة أن تكون لها

عنها وتسير حياة سكانها اليومية. كما حاولت أن تعيد تنظيم نفسها 

للتالؤم مع هذه املتطلبات. لقد أصبحت إقامة "إمارة" إرهابية هدف 

هذه املجموعات على ما يبدو. و نالحظ أن هذا املشروع شهد 

التهديد مباشرا بدايات تطبيقه. وهذا ما يفرض نوعا جديدا من 

مارة" ومن ضمنها فقط على الدول املحاذية لهذه "اإل وخطيرا، ال 

موريتانيا، بل على املنطقة والبلدان املحبة للسلم والديمقراطية 

والتقدم. لذلك جاء تدخل املجتمع الدولي الذي يجري اآلن إلى جانب 

ع هذا التهديد. وينبغي العمل قوات الدفاع واألمن املالية ليهدف ملن

جل الحيلولة دون سيطرة اإلرهابيين علي هذا الجزء من أمن 

 املنطقة الساحلية.
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قدرات كبيرة على التكيف، استراتيجيات وطرق عمل متغيرة  .5

لقد أظهر احتالل شمال مالي أن العصابات  حسب ميزان القوة:

ومية سيئة اإلرهابية ال تتردد في الهجوم املباشر على قوات حك

اإلعداد للقتال، لطردها واالستيالء على بالدها. وحين تستقر هذه 

املجموعات املسلحة في االماكن املأهولة وفي املدن، تندمج في 

السكان وتتشبه بهم وتتخذهم دروعا بشرية. وعندئذ يكون من 

الصعب طردها. وحين يتحقق ذلك، بتضحيات باهظة بشرية 

ات قدرة كبيرة على التكيف.  إن رد فعلها ومادية، تظهر تلك املجموع

يتلخص في تفادي القتال الجبهوي عندما تتأكد أن ميزان القوة ليس 

في صالحها مقارنة مع القوات املواجهة لها. وإذ ترفض القتال 

الجبهوي فإنها تعود إلى الحركة والتشتت كإستراتيجية وإلى 

يرات، اختطاف التكتيكات وطرق العمل اإلرهابية املعتادة: تفج

تراق الخ...وقد تتمثل إستراتيجية التشتيت هذه اخرهائن، اغتياالت، 

في محاوالت زرع وتنشيط "خاليا نائمة" في دول املنطقة. ويتعين 

الحذر من استغالل موجات الهجرة الناتجة عن األزمة الراهنة 

لتنفيذ تلك املحاوالت. وهنا فينبغي على موريتانيا التي تستضيف 

 آالف الالجئين أن تكون على درجة عالية من الحيطة. عشرات
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ظهور مجموعات إرهابية محلية واصطباغ املجموعات"الجهادية"  .6

إن تقدم أبناء البالد ": الجواربصبغة إثنية مما يعني "إرهاب 

واملنحدرين من بالد جنوب الصحراء ألماكن القيادة داخل هذه 

اليوم. إنهم ال يكونون أكثرية  املجموعات اإلرهابية، يبدو توجها قويا

املجندين فقط بل يتزايد عددهم كذلك باطراد في الوظائف 

القيادية، حالين آحيانا محل القيادات املنحدرة من "الجماعة 

السلفية للدعوة والقتال". ورغم أن كثيرا منهم ما يزالون في "قاعدة 

ذين يكونون الجهاد ببالد املغرب اإلسالمي" إال أنهم كثر كذلك هم ال

جماعات، مختلفة، منافسة للقاعدة إلى حد ما، "كحركة التوحيد 

والجهاد في غرب إفريقيا" و"أنصار الدين" و"أنصار الشريعة". بل 

وظهرت حركات معادية للقاعدة علنا "كالحركة الوطنية لتحرير 

أزواد" و"حركة عرب أزواد". وقد بلغ هذا التجذر املحلي درجة 

تتشكل على أسس عرقية فأصبحنا نجد منها جعلت املجموعات 

الطوارقية والعربية والفالنية والسونغائية. وينتج عن هذا كله، 

اتخاذ اإلرهاب صبغة محلية بعد أن كان حتى اآلن ينظر إليه من 

أغلب سكان املنطقة كظاهرة أجنبية أدخلها إلى الساحل "أناس 

ملجموعات جاؤوا من الخارج". وإن مما يخش ى منه أن اتجاه ا

"الجهادية" إلى اتخاذ صبغة إثنية سيجعلها أقرب إلى السكان مما 

كانت ويعطيها قبوال أكبر  لديهم، خصوصا أننا نعلم قوة الروابط 

 العائلية والقبلية واإلثنية في املنطقة.
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القتصاد  اخالق امالي االختطاف + الجريمة عابرة الحدود = دخال  .7

، يمارس الكثير من الناس في شمال بصفة عامة الجريمة واالرتزاق.

مالي بمن فيهم محموعات مسلحة غير إرهابية، تجارة التهريب 

ويستفيدون ما أمكن من تهريب املخدرات. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

تهما قوية تطارد بعض هذه املجموعات بخصوص عالقتها بعمليات 

را ما في ااختطاف. وقد يكون أعضاء من هذه املجموعات لعبوا أدو 

تلك الجرائم. في الواقع، إن االختطاف تقنية معقدة تستدعي 

سلسلة من العمليات تتواصل لتشكل حلقة متكاملة. وهذه 

 ، نقلبيعهاالعمليات هي إعداد عملية االختطاف، تحديد األهداف، 

"الطرود"، التوسط لتحرير الرهائن، تبييض وإعادة تدوير أموال 

املراحل  إلي  هذه شييءتة االختطاف. و لعمليالفدية، ثم اإلعداد 

عدد هام من الخدمات التي يمكن شراؤها. من النادر إذن أن نجد 

مجموعة ال يوجد بها أعضاء مهتمون بمحطة أو أكثر من محطات 

عملية االختطاف أو سبق أن شاركوا في واحدة أو أكثر منها للحصول 

تشكل  ومع هذا فإن "صناعة االختطاف" على فوائد مالية. 

 ساس ي للتمويل وشرطيين "الجهاديين" وحدهم املصدر األ لإلرهاب

الوجود بل والسبب األول النتشارهم اليوم في منطقة الساحل. إن 

كل نشاطاتهم تتنظم أساسا حول هذه "الصناعة". إنهم يكتتبون لها 

ويوظفون فيها أعضاء ومعاونين من آفاق شتى كأنما هم شركة من 

جنسيات. وقد طوروا هذه الصناعة استنادا إلى الشركات متعددة ال

خدمات التعهد التي يبدو أنها وظيفة معطاء. وإن ممارسة هذه 
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جراءات لنمو في املنطقة، إذا لم تؤخذ اإل الوظيفة ملرشحة ملزيد من ا

الكفيلة بالقضاء على هذا التهديد. إن العصابات و الباحثين عن 

ة ما يغري باالستثمار. وإن هم "املال السهل" قد يجدون في هذه املهن

فعلوا فسنرى حينئذ ظهور مجموعات متخصصة في هذه "التجارة 

جرامية الخاصة به نوعا من الشركات املسلحة اإل القذرة" بما يش

كالتي تزدهر في الصومال بما تمارسه من قرصنة بحرية. باختصار، 

 سنشهد ميالد تجار محتملين لخدمات االرتزاق.

 

للفوض ى ولتعدد الجماعات  موضوعي مصدر الزعامة، غياب .8

. يشير املراقبون على الصعيد األمني إلى غياب الساحل في املسلحة

ملحوظ لقيادات تفرض نفسها بخصائص الزعامة لديها وبتأثيرها 

الطبيعي. ويؤدي هذا الواقع إلى تعدد مراكز القرار وسيطرة روح 

وال يسلم من هذا املحاباة أو إلى خلل في وظائف سلسلة القيادة. 

الفراغ مستوى من مستويات املجموعات وال أي من صانعي األزمة 

املالية. وهذا ما نالحظه داخل أجهزة الدولة وفي املجموعات 

 اإلسالمويةاألزوادية املتمردة كما نالحظه داخل املجموعات املسلحة 

ما  واإلرهابية. وبالنسبة لهذه األخيرة، فيمكن تفسير  األمر لحد

لنكسات التي تعرض لها اإلرهاب على املستوى الدولي. إن هذا با

الفراغ القيادي هو أيضا أحد األسباب الرئيسة للترحال املتكرر 

 تلك داخل "االنقسامات الخلوية"والتحول واالنشقاقات أو 

نحلل سلوك  أن وعلينا .الخبراء بعض تعبير بحسب ،املجموعات
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التمرد في بعض تلك املجموعات "الجهادية" انطالقا من هذه الروح: 

وإال فكيف يمكننا تصور أن قادة إرهابيين كبارا من نوع بلمختار 

يرفضون القرارات التي تتخذها قياداتهم العليا! ونستخلص من هذا 

الشحن العقائدي الذي من جهة أخرى أن الخطابات املقدسة و 

عضاء تظهر في النهاية قصورها لتحل بدلها الدوافع يتعرض له األ 

الشخصية كاملصالح املادية واالنتماء العرقي أو القبلي أو كحب 

السلطة. إن نتائج هذه "البراغماتية األنانية" هي مبايعة فرد وليس 

مؤسسة وهذا ما يخلق الظروف املواتية للفوض ى ولتكاثر العصابات 

 ن السيطرة.املسلحة واملجموعات الخارجة ع

 

إن اضطراب األحالف، مظهر آخر من مظاهر الشك السائد.  .9

سلوك املكر الذي نالحظه على املستوى الفردي يعبر عن نفسه على 

املستوى الجماعي بتغير عالقات التحالف بين املجموعات. ورغم هذا 

فإن ضرورة مواجهة التدخل الخارجي تدفع املجموعات الرئيسية 

ث عن أرضية مشتركة لتنسيق جهودها في وجه املستهدفة إلى البح

 العدو املشترك املكون من تحالف يضم فرنسا والدولة املالية

فريقيا وأشياعهم. ونحن نالحظ إواملجموعة االقتصادية لدول غرب 

اآلن عالمات على هذه األحالف الظرفية التي تجسدها محاوالت 

حركة التوحيد "و "أنصار الشريعة"و "أنصار الدين"التقارب بين 

 "سالميالقاعدة في بالد املغرب اإل ". وتشجع "فريقياإوالجهاد في غرب 

هذه املحاوالت وإن كانت انقساماتها الذاتية هي نفسها قد أصبحت 
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جلية منذ انشقاق بلمختار. وال يستبعد أن يجري بلمختار تغييرات 

 على تحالفاته بعد الفشل العسكري الذريع الذي منيت به محاولته

الختطاف بعض العاملين في املركب الغازي في "عين أمناس" مؤخرا. 

وهو فشل ال تحجبه محاوالت املعنى رسملة األصداء اإلعالمية 

الكبيرة التي لقيتها العملية. وال شك أن قدرات بلمختار على 

استقطاب حلفاء ومنتسبين قد تعرضت لضربة قوية في الوقت 

عيون منافسيه من اإلرهابيين الراهن وهو ما لن يكون سيئا في 

وخصوصا في "تنظيم القاعدة في بالد املغرب االسالمي". ولعل من 

املهم أن نالحظ هنا أن هذه التنظيمات رغم خطاباتها التحشيدية 

حول "كره الغرب والحكومات الكافرة" أثناء محاوالتها للتوحد، 

حسما من تلعب موازين القوة بينها دورا أساسيا يكون أحيانا أكثر 

ن األحالف تكون إ. وبما أن موازين القوة متغيرة فااليديولوجيا

قصيرة املدى. وملزيد من األدلة على هذا، يكفي أن نذكر أن الحركة 

الوطنية لتحرير أزواد "العلمانية"  قد تحالفت العام املاض ي مع 

" من أجل قيادة التمرد الطارقي. ولكن إلسالموية"أنصار الدين" "ا

 سالمي"تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإل خيرة، تحت ضغط "هذه األ 

فريقيا" وبعون نشط منهما تخلت إو"حركة التوحيد والجهاد في غرب 

عن هذا التحالف الحقا. ولكن دون أن تقطع كل العالقات مع 

"الحركة الوطنية لتحرير أزواد"؛ وقد يكون للحفاظ على تلك 

اب "حركة أنصار الدين" مما العالقة أثره في االنشقاق الذي أص

يعزز الفوض ى السائدة. إن هذا العامل، مضافا إلى عناصر التحليل 
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التي سبقته،  يوجب على موريتانيا أخذ كل نتائج االضطراب 

 الحاصل في اعتبارها في منظومتها الوطنية ملحاربة اإلرهاب.

تدوير الخطاب الجهادي عبر الرسملة اإلعالمية الإلحباطات  .10

ار خالل عملية املجمع الغازي بعين تلقد حاول بلمخية: العسكر 

الرغم من بأميناس إعطاء أكبر زخم إعالمي لتلك العملية 

تكاليفها الباهظة عسكريا بالنسبة له. ولذا فقد انتهز فرصة 

لكترونية و قنوات تلفزيونية أإمكانية البث املباشر عبر مواقع 

و هكذا برر  دعاياته الكاذبة.، الجزيرة ( لنشر 24األخبار، فرانس )

 "قط الصحراء"عور جريمته بإقامة عالقة سببية بينها وعملية بل

 (Seval  ملا ادعي أنها كانت "ردا على الهجوم الصليبي الفرنس ي   )

ضد دولة مسلمة و بمساعدة نظام الطاغوت الجزائري". و من 

حارية خالل هذه الزاوية  قدم نشاطاته اإلجرامية السفاحة واالنت

بوصفها "عمال بطوليا مبررا يمليه ويفرضه الواجب الديني "، و 

ـ   تدوير خطاب 1بهذا الطرح فإنه  يتوخى بلوغ هدف مزدوج: 

ـ 2" ضد الغرب . اإلسالمويينالحقد و الكراهية التقليدي لدي "

التستر على الفشل العسكري الذريع الذي ألم به خالل محاولة 

ا الفشل الذي حاول استعاضته خطف الرهائن األجانب، هذ

برسملة األصداء اإلعالمية للعملية. وعلى نفس املنوال تنهج 

( األسلوب ذاته  حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقياحركة )

عبر اإلعالنات حول تبنيها املحاوالت االنتحارية وعمليات التسلل 

في أكثر في مدينة جاو و في املناطق الشمالية من مالي و التي باءت 
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الحاالت بالفشل لحد اآلن. و يستشف من هذا النهج أن أي 

نشاط عسكري يتضمن في مذهب اإلرهابيين هدفا دعائيا. 

فحينما يكونون في موقف دفاعي أوفي حالة فشل فإن العمليات 

تتحول إلي أداة إعالمية يحملونها رسالتهم اإليديولوجية. فليس 

اتهم حسب ميزان بعدد الضحايا في صفوفهم يجرون حساب

الخسارة و الربح، بل وقُع  الخطاب اإلعالمي هو الذي يهمهم. 

وينبغي أن نعترف أن لهذا الخطاب صدى مثمرا لحد ما، حيث 

نالحظ مؤخرا اكتتاب شبان مشغوفين  "بالشهادة " في جاوو و في 

 مدن أخري من الشمال املالي.

 

 

 رهاباملنظومة الوطنية ملحاربة اإل 

 

يدرج مفهوم الدفاع الوطني املوريتاني محاربة اإلرهاب ضمن رؤية 

ن منظومة إاألمن والتنمية. وبهذا املعنى، فشاملة تترابط فيها عوامل 

البالد العسكرية هي ترجمة ألهداف عامة تأخذ في اعتبارها الخاصية 

ا الشمولية للتحدي األمني اإلقليمي والدولي معا وما يترتب عنه وطني

هداف في الدفاع عن األرض ل األصعدة. وتتلخص هذه األ على ك

في أمن الساحل  والسكان وفي ضمان إشعاع ومساهمة موريتانيا

فريقيا والعالم وكذلك في الدفاع عن العقد إواملغرب العربي و 

األخالقي والسياس ي واالقتصادي والثقافي الذي يربط املواطنين 
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املقاربة العسكرية  تعنير، بالدولة. وانطالقا من هذا الطموح الكبي

كافة األبعاد املتعلقة بوظائف الدفاع واألمن وتسعى إلى االضطالع 

بثالث وظائف رئيسية هي: االستباق، الحماية والتدخل. وسنعرض 

هذه املنظومة مبينين أسسها القانونية واملبادئ املؤسسة إلعدادها 

في التنظيم وتشغيلها وكذلك من خالل تمفصلها ومكانتها املركزية 

 العام إلمكانات الدولة.

 األسس القانونية

 

ينبني هذا املفهوم العام، في ميدان مكافحة اإلرهاب على قواعد 

قانونية قابلة للتطور وثابتة في آن واحد. وتمتد هذه القواعد من 

مختلف النصوص التشريعية والقانونية املنظمة لقوات الدفاع 

وحتى القوانين املتخصصة األكثر  1960واألمن منذ االستقالل سنة 

 والتعديالت املتتالية التي أدخلت عليه. 1991حداثة، مرورا بدستور 

ومن هذه املدونة الغنية، إلى حد ما، سنحتفظ باملستويات الثالثة 

التالية التي تشكل األساس القانوني للبعد العسكري في مكافحة 

 اإلرهاب:

كل ترسانة محاربة نصوص متخصصة تشكل العناصر الرئيسية ل . أ

 035-2010اإلرهاب: القانون املتعلق بمحاربة اإلرهاب )القانون رقم 

( وقانون مكافحة تبييض األموال 2010يوليو  21الصادر بتاريخ 

يوليو  18الصادر بتاريخ  048-2005وتمويل اإلرهاب)القانون رقم 

2005.) 
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ا هذه املعطيات الدستورية التي تنبثق منها وظائف عامة تكلف به . ب

الجهة أو تلك كما ينبثق منها أن الدولة املوريتانية كلها ملتزمة 

بمكافحة اإلرهاب والجريمة عابرة الحدود. ويمتد هذا االلتزام من 

( حتى املواطن البسيط 34-29-24واجبات رئيس الجمهورية )املواد: 

( ومؤسسة البرملان 43( مرورا بواجبات الحكومة )املادة: 18)املادة 

 (.11( واألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني )املادة 57ادة: )امل

قوانين أساسية تمكن من تعبئة واستخدام قوات الدفاع  .جـ

القوات  يشركالذي  1960واألمن في مكافحة اإلرهاب: القانون 

املسلحة في هذه املهمة بتكليفه إياها بمهام "ضمان الدفاع عن 

ترام القانون". كما أن قانونين أراض ي الوطن وحفظ األمن واح

آخرين يكلفان بصراحة كال من الشرطة والتجمع العام ألمن 

 007-2010الطرق، بمكافحة اإلرهاب )على التوالي القانون رقم 

الصادر  032-2010والقانون رقم  2006يونيو  26الصادر بتاريخ 

 (.2010يوليو  20بتاريخ 

 املبادئ

: بما أن التهديدات املرتبطة باإلرهاب عابرة العمل أثناء والتآزر  التكامل .1

القانون؛ فإن عقيدة استخدام  ويرفضللحدود، مخلة بالنظام العام 

القوات في مكافحة اإلرهاب، تدمج مفاهيم الدفاع الوطني والدفاع عن 

األرض، مع األمن الداخلي. ولقد كان هذا هو املعنى العميق للقانون 

ية )الجيش، الحرس، الدرك( والذي املنش ئ للقوات املسلحة الوطن
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أرض الوطن وحفظ النظام واحترام  أشركها كلها في مهام الدفاع عن

القانون. ويمكن هذا القانون اليوم من االستغالل األمثل الستخدام 

مجموع القوات املسلحة وقوات األمن في مواجهة ظواهر انعدام االمن 

وخالفا لبعض الدول، يمكن املرتبطة باإلرهاب والجريمة عابرة الحدود. 

هذا القانون موريتانيا من حل مسالة حساسة هي القطيعة بين 

 صالحيات العسكريين وصالحيات قوى األمن أي قوات الشرطة.

 

. يتميز التهديد اإلرهابي الذي يتطور إلى الحركية، املرونة والتكيف .2

ر جانب حدودنا الشمالية والشرقية بصفة التبدل الدائم سواء بتغيي

املكان أو الشكل أو الحجم. وقد أدت هذه الخاصية إلى إعادة تنظيم 

وتكييفها لضمان امتالكها  أكثر عوامل  وقوات األمنالقوات املسلحة 

التفوق على العدو، في القدرة على الحركة وفي املرونة وسرعة التكيف. 

وطبقا لهذا املبدإ، أنشأت وحدات جديدة متفاوتة األحجام )التجمعات 

مشاة البحرية ومشاة لخاصة للتدخل، سرايا الدعم والتدخل، ا

كما أعيد تنظيم وحدات أخرى واقتنيت التجهيزات املتنوعة:  الجوية...(

وسائل نقل بري أخف مما كان موجودا، وسائل دعم لوجستي 

وتسليحي، وسائل جوية لالستطالع والدعم األرض ي... وباإلضافة إلى هذا 

القيادة )البنى، اإلجراءات العملياتية فقد أعيد تشكيل وسائل 

وإجراءات االتصال( من أجل ضمان استخدام القوات بطريقة مرنة 

وسريعة. ولذلك، أولي اهتمام خاص لوسائل دعم الحركة )املالحة، 

االتصاالت...(.  وتلعب هذه املباديء دورا رئيسا في استخدام القوات 
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التهديدات. وانسجاما وخصوصا من أجل مراقبة الحدود طبقا لتطور 

مع هذه املبادئ فإن محور الجهد اآلن مركز على الحدود مع جمهورية 

 مالي.

 

. إن نقطة قوة اإلرهاب "الجهادي" هي بال شك لحماسوا الشراسة .3

اإلصرار الكبير ملن يتعاطونه ويضحون بأنفسهم من أجل قضيته. ومن 

أجل قتال هؤالء، ال بد أن تكون الوحدات التي يزج بها في املعركة في 

حالة نفسية أفضل أو على األقل مماثلة لهؤالء اإلرهابيين. إن عليها أن 

ة لتتفوق على عدو بهذه الدرجة من الشراسة تكون ذات معنويات عالي

والحماس. لذا يتعين تصور طرق عمل ذات نتائج مضرة بمعنويات 

العدو. وانطالقا من هذه الروح، تنتشر القوات املسلحة بشكل واسع 

على الحدود مركزة جهدها على "املناطق الخطيرة" ومنفذة عند الضرورة 

قله وقواعد تجمعه األكثر عمليات استباقية تستهدف العدو في معا

تهديدا ألمن البالد. وباإلضافة إلى قضائها على التهديدات الوشيكة، 

تحمل هذه العمليات رسائل إقناع يمكن أن تلحق ضربة بعزيمة العدو 

وتزرع فيه روح التردد وتردعه عن املبادءة إلى الهجوم علينا في 

قية وأسهل إظهارا املستقبل. وستكون هذه القدرة على الردع أكثر مصدا

إذا اتخذت إجراءات كافية لتشجيع وتحريض قواتنا. وقد أعدت 

استراتيجية كاملة لضمان الوسائل الضرورية لهذه املهمة. وتغطي هذه 

اإلستراتيجية ، تحسين الجوانب العملياتية )التدريب، التسليح، 

 التنظيم، االتصاالت...(. كما أنها تعنى بامليادين املتعلقة بظروف
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العسكريين بصفة عامة )التقدم، الدورات الخارجية، العالوات...( 

 بإعطاء األولوية ملنتسبي الوحدات العاملة في مناطق "خطيرة".

 

: عموما، تشارك كل مكونات والتعاون  القدرة على املناورة البينية .4

القوات املسلحة وقوات األمن في مكافحة اإلرهاب بشكل نشط، 

مستخدمة وسائل هامة طبقا لخصوصية كل منها. وألنها تنتسب ألفرع 

مختلفة )الجيش، الحرس، الشرطة، أمن الطرق...(، فإن العناصر 

في  اتواجباملشتركة في هذاالصراع، لها من التنوع واالختالف ما يفرض 

.  ويتعلق األمر بالبحث عن تناغم مثالي القدرة على املناورة البينيةمجال 

بين كل هذه املصادر املترابطة وتعبئتها بنجاعة من أجل تحقيق التأثير 

املنشود. ويتعلق هذا التناغم أساسا بالتجهيزات وإجراءات العمل وطرق 

ى املناورة البينية القدرة علاالستخدام. وعلى املستوى الدولي، فان هذه 

ضرورية أكثر ألن مكافحة اإلرهاب تستدعى التعاون مع الخارج بشكل 

متزايد. وبسبب هذه الصفة العابرة للحدود التي تتسم بها مكافحة 

اإلرهاب، تولي قوات الدفاع واألمن الوطنية مكانة هامة للتعاون الثنائي 

ه بميادين ومتعدد األطراف. ويتعلق هذا التعاون في أكثر جوانب

االستخبارات والتكوين والدعم اللوجستي. ويندرج التخطيط والتنفيذ 

املشترك لعمليات مراقبة وضبط الحدود مع الدول املجاورة )السنغال 

ومالي...( في هذا اإلطار، مثلما تندرج الجهود املبذولة مع "دول امليدان" 

نتمنى أن تعطي  باملنطقة كلها. وهنا تهتممن أجل تجهيز وسائل عملياتية 

دروس النزاع املالي دفعا وديناميكية أكثر نجاعة للتعاون العسكري بين 
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الدول االفريقية. وبشكل أوسع، تطور قوات الدفاع واألمن شراكة 

نشطة في ميادين التكوين والتجهيز مع دول أخرى )الواليات املتحدة 

املتوسطي، األمريكية، فرنسا، اململكة املتحدة...( ومنظمات )الحوار 

...(. وبخصوص االستخبارات، ينتسب البلد  5+5االتحاد االروبي، مبادرة 

للهيئات االقليمية التي توفر إطارا للتشارك والتنمية كوحدة االندماج 

فريقي للدراسات والبحث حول اإلرهاب ( واملركز اإل UFLوالربط )

(CAERT ،وتنضاف إلى هذه القدرات في مجال مكافحة اإلرهاب .) الفرص

التي تقدمها منظمات األمم املتحدة ذات الصلة كلجنة مكافحة اإلرهاب 

(CCT( مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمة )ONUDC.) 

 

 إعالمية تستجيب للمتطلبات العملياتية استراتيجية .5

اإلرهابية  االستراتيجيةكما ورد فى الفقرة العاشرة من الفصل السابق فإن 

ترتكز على اإلعالم كمحور جهد أساس ي . فبالنسبة لهم كل الوسائل 

محمودة مادامت  تبلغ الخطاب  ،في حين تبقي القوات املسلحة النظامية 

قد  يعرف أن عهد الجيش الصامت  مقيدة بواجب التحفظ بيد أن الجميع

بسيطرة ولى اليوم، فالتصرف بطريقة فعالة في وسط ال متماثل يمتاز 

 التقنيات الجديدة لالتصال و اإلعالم،  يستلزم تفعيل املجال اإلعالمي.

لقد أصبح هذا األمر من ثوابت اإلستراتجيات العسكرية املعاصرة. لذا، فإن 

القوات املسلحة وقوات األمن املوريتانية قد تبنت هذا الخيار، هادفة من 

ة ضد اإلرهاب و مناصرة ورائه إلي انخراط املواطنين في سياستها الدفاعي

الشركاء لها وذلك بإعالمهم حول تنظيمها و إنجازاتها. وتقوم هذه املقاربة 
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علي إعالم وتحسيس و تأطير املهنيين، ضمن أو خارج املؤسسة العسكرية، 

في أوقات األزمات كما في األوقات العادية، وكذا مساعدة الشركاء 

. و لهذا الغرض أنشئت أدوات والناشطين من أجل إنجاز منتوجات إعالمية

مؤسساتية متخصصة كمديرية االتصال والعالقات العامة التي أدت أدوارا 

ودية أفضل تقوم علي ير أنها قابلة للتحسن من أجل مردفي هذا املجال، غ

لخصوصية و تنمية أواصر الثقة و التعاون املثمر مع وسائل اإلعالم ا

 ية.العاملــ

 

 األمنالتنظيم العام للدفاع و 

 

ينبثق تنظيم وسائل الدفاع واألمن من الصفة الرئاسية للنظام 

الدستوري املوريتاني. وبناء على هذا فإن رئيس الجمهورية هو القائد األعلى 

 للقوات املسلحة كما هو مبين في الرسم البياني التالي:
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يوجه مكافحة اإلرهاب، مستخدما وبهذه الصفة، فإن رئيس الجمهورية 

لهذا الغرض الوسائل العملياتية املكونة من قوات الدفاع )الجيش والدرك( 

التابعة لوزارة الدفاع وقوات األمن )الحرس والشرطة والتجمع الخاص 

ألمن الطرق( التابعة لوزارة الداخلية. كما يعتمد الرئيس في هذه املهام على 

قرار كاألركان الخاصة ومجلس األمن الوطني هيئات املساعدة في صنع ال

 واملديرية العامة لألمن والدراسات والتوثيق...

 ويوجه الرئيس عمل الحكومة في مجال سياسة الدفاع واألمن.

وتضاف إلى هذه الوسائل العامة التي يوضحها الرسم البياني، الوحدات 

ابق. كما ساملتخصصة كالتجمعات الخاصة للتدخل املذكورة في الفصل ال

جراءات التنظيمية األخرى املنبثقة من مبادئ يجب أن نشير إلى بعض اإل 



27 
 

املرونة والتكيف املبينة في نفس الفصل.  وتمكن هذه اإلجراءات، على 

سبيل املثال، من تشارك وسائل القيادة واإلسناد والدعم كمراكز القيادة 

 وكتائب اإلمداد ووسائل البعد الثالث.

 

 ةخــــالصـــــ

تجد موريتانيا نفسها اليوم، بسبب موقعها الجغرافي، معرضة لتحديات 

اإلرهاب والجريمة الدولية التي تنمو في منطقة الساحل وتمس بالدنا 

مباشرة منذ سنوات. وتتفاقم هذه التهديدات منذ اندالع األزمة املالية قبل 

أشهر. وهي تعرف في الوقت الراهن تطورات سريعة بسبب التدخل 

فريقيا للتعاون إتشكل حول فرنسا ومنظمة دول غرب  العسكري لحلف

االقتصادي. إن اتساع هذه الوضعية لتشمل الدول املجاورة يعرض 

 املنطقة برمتها لتحديات أمنية جمة.

وملواجهة هذا الوضع، كانت موريتانيا قد أعدت منذ أربع سنوات 

تابع تطويرها وتكييفها استراتيجية شاملة مرنة ومتعددة األبعاد ومازالت ت

مع كل جديد. وفي إطار هذه االستراتيجية، يندرج ما تقوم به القوات 

املسلحة وقوات األمن التي تمارس عملها مستندة إلى مفهوم عام يرتكز على 

قواعد دستورية وقانونية وطنية تجعل من هذه القوات اليوم محورا 

املحور موارد هامة  هذا ئويعبلد العامة في مجال الدفاع. مركزيا لسياسة الب

 رهاب.سائل تستجيب ملا تفرضه مكافحة اإل عمل والستراتيجية و ئ تبعا ملباد
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وألن املرونة هي السمة األساسية لهذه املنظومة العسكرية، فإنها مرشحة 

للتطور بشكل دائم. وتمكن مرونتها من تكييفها واستخدامها تبعا لتطور 

لفروض اللحظة وخصوصا  ما تفرضه السياق الجيوستراتيجي وطبقا 

 متطلبات مكافحة اإلرهاب.
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1

               
: AQMI

1: Katibat Tarek Ben Zeyad
2: Seriyat Al Fourkane
3: Sariyat. al Ançar

: MUJAO
1:   Katibat Ben Laden
3: Katibat Ousam dan  Fodio

: Groupe Bel Moktar
1: Katibat Signataires avec le sang
2. Katibat al Mulathemun

:    Bokou Haram

3

2

3

2

1

1

Groupes extrémistes
Ançar Edine
2 : Katibat Salah Dine
Ançar Charia

                                        
 Ganda- Izo, Koy, 
 Boun Ba Hawi, FLN
 Autres…

                  
• Contrebandiers
• Narcotrafiquants
• Marchands d’otages,
• Passeurs
• Mercenaires 

                                       
: MNLA
: MAA

:FPA

2

2

: MIA ?

Complicité

Alliés

 

 

 

 


