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نبذة عن الكاتب
�أنوار بوخر�ص باحث غري مقيم يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل ،و�أ�ستاذ م�شارك يف العالقات الدولية يف جامعة ماكدانيال يف و�ستمن�سرت ،ماريالند،
وكان �أي�ض ًا باحث ًا �سابق ًا يف مركز بروكنغز الدوحة .له كتاب �صدر عن من�شورات راوتلدج يف
العام  2010ويحمل العنوان:
»«Politics in Morocco: Executive Monarchy and Enlightened Authoritarianism

(ال�سيا�سة يف املغرب :امللكية التنفيذية واال�ستبداد امل�ستنري)
�شارك بوخر�ص �إىل جانب فريدريك ويري يف حترير كتاب �صدر عن م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم
الدويل يف العام  2013ويحمل العنوان:
»«Perilous Desert: Sources of Saharan Insecurity

كما �شارك �إىل جانب جاك رو�سلييه يف حترير كتاب �صدر عن من�شورات رومان �آند ليتلفيلد
يف العام  2013ويحمل العنوان:

»«Perspectives on Western Sahara: Myths, Nationalisms and Geopolitics

عدد كبري من املجالت وال�صحف الرائدة ،من �ضمنها:
ظهرت من�شوراته الأخرى يف ٍ

Journal of Conflict Studies, International Political Science Review,

European Security, Terrorism Monitor, Columbia International Affairs
Online.



ّ
ملخ�ص
خ�ضم موجة من اال�ضطرابات الإقليمية .فقد جنت
تبدو موريتانيا نقطة م�ضيئة نادرة ،يف
ّ
هذه الدولة املح�شورة بني اجلزء العربي من �شمال �أفريقيا وبني غرب �أفريقيا ال�سمراء ،من
بلد فقري
عوا�صف التم ّرد والت�ش ّدد التي تراكمت حولها .وهذا لي�س بالأمر الهينّ بالن�سبة �إىل ٍ
تف�سده ال�سيا�سة ّ
اله�شة والتحزّب الع�سكري والتوتّرات العرقية-العن�صرية والت�ش ّدد املتنامي.
ويف النتيجة ،هذا اخلليط من مواطن ال�ضعف املت� ّأ�صلة� ،أقحم مايل املجاورة يف العام  2012يف
�أتون عا�صفة من اال�ضطراب ال�سيا�سي والتم ّرد االنف�صايل .ومع ذلك ،اليعني جناح موريتانيا
�أنها �أ�صبحت خارج دائرة اخلطر.

تدا ٍع بال حدود
*

*
*

*

بالن�سبة �إىل عدد �سكانها ،لي�س ث ّمة بلد �آخر يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء ُينتج
من ّ
املنظرين اجلهاديني والعنا�صر الإرهابية رفيعة امل�ستوى بقدر ما ُتنتج موريتانيا.
وقد طردت احلكومة عتاة املت�ش ّددين خارج البالد ،وغادرها طوع ًا بع�ض من ي ّدعون
�أنهم جهاديون .غري �أن البالد التزال عر�ض ًة لأن يزعزع الإرهاب ا�ستقرارها ،حيث
مت ّثل العودة املحتملة للمقاتلني تهديد ًا خطريا.
ت�شري التجربة �إىل �أن الإحباط وامل�شاعر القو ّية املناه�ضة للنظام ،هما القا�سمان
امل�شرتكان الأ�سا�سيان اللذان يدفعان �إىل التط ّرف ال�سيا�سي والديني.
التوزيع غري العادل للرثوة والفر�ص ال�سيا�سية واملوارد العامة بني اجلماعات
العرقية والإثنية ،هو �أي�ض ًا �أحد الأ�سباب الرئي�سة لعدم اال�ستقرار� .إذ يواجه العبيد
املح ّررون (و ُي�شار �إليهم بـ«احلراطني») واملوريتانيون الأفارقة الآتون من جنوب
البالد على وجه اخل�صو�ص متييز ًا هيكلي ًا وم� ّؤ�س�سيا.
كانت احلكومة بطيئة يف معاجلة الفوارق واملظامل االجتماعية التي تعتمل منذ �أمد
بعيد .وقد �أ ّدى ذلك �إىل بروز �أ�شكال جديدة من التعبئة ال�شعبية التي متحورت حول
مواقف متط ّرفة عموما.

االنتقال من العجز عن ر ّد العدوان �إىل قابلية النجاح
*

ت�صميم موريتانيا يف جمال مكافحة الإرهاب ي�ستحق الدعم الدويل .وتبقى املعونات
الع�سكرية والأمنية من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي �ضرورية مل�ساعدة البالد
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*

*
*

على حماية حدودها وتعزيز دفاعاتها� ،ض ّد املت�ش ّددين امل�س ّلحني الذين يجوبون
منطقة ال�ساحل وال�صحراء.
يجب �أن ت�ستند عملية تقدمي امل�ساعدات �إىل التق ّدم الذي حترزه احلكومة يف
بناء م� ّؤ�س�سات ر�سمية �أكرث انفتاح ًا وخ�ضوع ًا �إىل امل�ساءلة .من دون مثل هذه
اال�شرتاطات ،ف�إن اجلهود اخلارجية الرامية �إىل متكني ال�سلطة التنفيذية ودعم
جهازها الق�سري  -اجلي�ش وال�شرطة والق�ضاء � -ست�أتي بنتائج عك�سية.
يجب على الواليات املتحدة وفرن�سا واالحتاد الأوروبي ال�ضغط على الرئي�س حممد
ولد عبد العزيز للعمل على االنتقال بالبالد نحو تنمية اجتماعية �أكرث �إن�صاف ًا.
يجب حثّ الرئي�س على اتّخاذ املزيد من اخلطوات لإدماج املوريتانيني الأفارقة
واحلراطني يف م� ّؤ�س�سات الدولة ،مبا يف ذلك يف املنا�صب العليا يف اجلي�ش ووزارة
الداخلية وو�سائل الإعالم العامة .ويجب عليه �أي�ض ًا تنفيذ القوانني التي جت ّرم
العبودية.

مقدمة
ّ
على الرغم من كل ال�صعاب ،كانت موريتانيا نقطة م�ضيئة نادرة يف منطقة ال�ساحل
وال�صحراء .غري �أن البالد تتو ّفر على النوع العادي من
نقاط ال�ضعف املت�أ�صلة املوجودة يف كل بلد يف املنطقة :على الرغم من كل ال�صعاب ،كانت موريتانيا نقطة
الفقر املزمن ،وال�صراعات االجتماعية احلا ّدة ،واالنقالبات م�ضيئة نادرة يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء.
الع�سكرية املتك ّررة ،والتط ّرف العنيف .مع ذلك ،وعلى الرغم
من نقاط ال�ضعف هذه ،فقد جنت موريتانيا من حلقة الأزمات التي ته ّز �شمال �أفريقيا ومنطقة
ال�ساحل وال�صحراء.
ُتعزى حقيقة �أن موريتانيا مل تدخل يف دائرة الفو�ضى ،يف جزء منها� ،إىل الطابع املج ّز�أ
لالحتجاجات االجتماعية التي تقودها االنق�سامات االجتماعية والعرقية والإثنية واللغوية
والإقليمية ،ويف اجلزء الآخر �إىل حزم الرئي�س املوريتاين حممد ولد عبد العزيز يف مكافحة
الت�ش ّدد العنيف 1.مع ذلك ،ف�إن �إحلاق ولد عبد العزيز الهزمية باملعار�ضة وجناحه يف بناء
ا�ستقرار ّ
ه�ش يف البالد ،اليعنيان �أن املخاطر ال�سيا�سية والأمنية �ستظل حتت ال�سيطرة .فالبلد
يعاين من مع ّوقات بنيوية تتميز بالبيئة ّ
و�شراك انعدام امل�ساواة ،واجلغرافيا ال�سيا�سية
اله�شةِ ،
املتقلقلة يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء .كما �أن املزيج الإثني والعن�صري املتق ّلب يف موريتانيا
يزيد ال�شكوك التي تكمن وراء ه�شا�شة هذه الدولة.
التوتّرات العن�صرية حتتدم حتت ال�سطح ،وال�صراع العرقي عميق الأغوار ،ويجري ت�سيي�س
الهويات العرقية ،هذا يف حني تتفتّت اجلماعة الإ�سالمية .وبات املوريتانيون يتح ّولون
تدريجي ًا �إىل متط ّرفني حول ق�ضايا اجلن�س واالنتماء العرقي والدين ،الأمر الذي ي�ش ّكل
حت ّدي ًا خطريا.
عندما ت�صطدم هذه الق�ضايا باالقت�صاد ،ف�إنها متيل �إىل توليد م�صالح اقت�صادية
و�سيا�سية متعار�ضة .وعليه فقد �أ�صبحت املعركة على توزيع الفر�ص واملوارد يف موريتانيا
تدريجي ًا جزء ًا من لعبة (نحن يف مقابل هم) .وهذا يثري �شبح انزالق خطري �إىل �أتون �صراع
اجتماعي على �أ�سا�س الت�ص ّدعات العن�صرية والإثنية التي تع�صف بالبالد .ال�صدام �سي�ؤ ّلب
املغاربة من العرب-الرببر ،الذين مي�سكون بزمام ال�سلطة ال�سيا�سية� ،ضد ال�سكان ال�سود� ،أي
احلراطني من الطبقة الدنيا ،الذين ُي�شار �إليهم �أي�ض ًا بو�صفهم املغاربة ال�سود ،واملوريتانيني
الأفارقة املظلومني الآتني من جنوب البالد .ويواجه ك ٌّل من احلراطني واملوريتانيني الأفارقة
متييز ًا هيكلي ًا وم� ّؤ�س�سيا.
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برزت �أ�شكال جديدة من التعبئة ال�شعبية متحورت
متطرفة عموما.
حول مواقف
ّ

متحورت الأ�شكال اجلديدة من التعبئة ال�شعبية بالفعل حول
مواقف راديكالية عموم ًا 2.فقد �أ�صبح احلراطون �أكرث جر�أة
يف دعاواهم ومطالبهم 3.وباتت االحتجاجات والإ�ضرابات
حتدث بوترية متزايدة يف ظروف �سيا�سية واقت�صادية

متوتّرة.
يبدو هذا االجتاه نحو التط ّرف جل ّي ًا �أي�ض ًا يف املجال الديني .ذلك �أن بع�ض جماعات احلراطني
تتح ّدى بقوة الأ�س�س الإيديولوجية وال�سيا�سية للتعاليم الدينية واملد ّونات القانونية ،التي يبدو
�أنها تق ّر العن�صرية على �أ�سا�س االنتماء الطبقي ،م�ستلهم ًة يف ذلك �أفكار امل�ساواة الإ�سالمية.
هذه التطورات الحتدث يف فراغ� .إذ مي ّثل علماء الدين الإ�سالمي واملدار�س الدينية املوريتانية
عوامل هامة ت�سهم يف املناق�شات الإقليمية والعاملية حول جواز العنف والتم ّرد يف ال�شريعة
الإ�سالمية ،وبالتايل ف�إن مايحدث خارج موريتانيا ي�ؤ ّثر على واقعها املح ّلي ،ومايحدث حمل ّي ًا
له نتائجه الإقليمية هو الآخر .ويحت ّل دعا ُة التغيري الإ�صالحي �أو العنيف املوريتانيون ،على
�سبيل املثال ،مكان ًة التتنا�سب مع حجمهم يف التكوينات العقائدية الأو�سع يف الفكر واملمار�سة
الإ�سالمية 4.كما يحتل املوريتانيون مكان ًة بارزة يف ال�شبكات املتط ّرفة العنيفة العابرة للحدود
5
الوطنية وحركات التم ّرد الإقليمية.
هذه التوليفة اخلطرية من اجلن�س واملظامل االجتماعية واالقت�صادية والدين يف موريتانيا،
وتوجهها الديني وم�ستقبل امل�ساواة الدميقراطية
تنذر بت�صعيد املعركة الأو�سع حول هوية البالد ّ
هناك .والواقع �أن التح ّديات الإيديولوجية وال�سيا�سية ميكن �أن تتح ّول قريب ًا �إىل �أفعال ،يف ظل
ب�شكل قوي وم�ؤ ّثر بني قادة الفكر.
ظروف التزال تختمر فيها م�شاعر اال�ستياء واملظامل الأخرى ٍ
وبالتايل ف�إن فهم امل�صادر الداخلية لل�صراع يف موريتانيا وتفاعالتها مع الديناميكيات العابرة
للحدود الوطنية والإقليمية ،مي ّثل اخلطوة الأوىل يف الت�ص ّدي للقوى التي ته ّدد اال�ستقرار
ال�سيا�سي واالجتماعي.

العالقة بني املجتمع والدولة
كان للدين يف موريتانيا ،وهي دولة فقرية ذات كثافة �سكانية منخف�ضة تتداخل مع املغرب
ري عميق على ال�سيا�سة واحلياة
العربي و�أفريقيا ال�سوداء جنوب ال�صحراء الكربى ،ت�أث ٌ
االجتماعية 6.ي�ش ّكل الإ�سالم الن�سيج االجتماعي للبالد ،فيما
ي�شكّل الإ�سالم الن�سيج االجتماعي للبالد ،فيما ُيعترب
ُيعترب الإ�سالميون جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ق�صة اال�ستقرار ّ
اله�ش
الإ�سالميون جزء ًا �أ�سا�سي ًا من ق�صة اال�ستقرار ّ
اله�ش
يف موريتانيا .ومع ذلك ،ف�إن امل�شاكل التي تكمن وراء هذه
يف موريتانيا.
اله�شا�شة تتجاوز ال�سيا�سة الدينية ،وهي ت�شمل �أي�ض ًا ت�سل�س ًال

أنوار بوخرص

هرمي ًا عرقي ًا-عن�صري ًا را�سخ ًا وفوارق اجتماعية �أخرى كانت مت ّثل ب�ؤر ًا م�ؤملة منذ ح�صول
موريتانيا على ا�ستقاللها عن فرن�سا يف العام .1960
يو ّفر الإ�سالم ج�سر ًا م�شرتك ًا للجماعات العرقية الثالث الرئي�سة يف البالد :املغاربة العرب-
الرببر �أو البيظان ( 30يف املئة من ال�سكان) ،واحلراطون ( 40يف املئة) الذين ُي�شار �إليهم ب�أنهم
�أحفاد العبيد ،واملوريتانيون الأفارقة ( 30يف املئة) .ي�شرتك احلراطون يف اللغة والثقافة مع
�أ�سيادهم ال�سابقني ،البيظان .بيد �أن ث ّمة ا�ستياء وانعدام ثقة يعتمالن ببطء حتت �سطح القوا�سم
الدينية امل�شرتكة واالنتماءات الثقافية .ال�سكان ال�سود يف موريتانيا ي�شعرون بال�سخط �إزاء الهيمنة
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية للمغاربة من ذوي الب�شرة الفاحتة ،ويت�ض ّررون منها.
منذ اال�ستقالل ،لعبت �سيا�سة الهوية واالختالفات العرقية �إىل حدٍّ كبري دور ًا يف تغذية
ال�صراع بني الدولة واملجتمع يف موريتانيا .وكان القلق العرقي لدى ال�سكان ال�سود والبي�ض
عام ًال �أ�سا�سي ًا دائم ًا يف مناطق معينة من وادي نهر ال�سنغال ،حيث يتعاي�ش البيظان الرعاة
واملزارعون ال�سود على الرغم من ال�صراعات .وقد ت�صاعدت التوتّرات يف الن�صف الثاين من
ثمانينيات القرن املا�ضي ،عندما �أ�صبح املثقفون ال�سود �أكرث حزم ًا يف �إدانتهم ل�سيا�سات الدولة
التمييزية اخلا�صة بالأرا�ضي واملمار�سات الإق�صائية الأخرى 7.و�أ ّدى ف�شل املحاولة االنقالبية
يف العام  ،1987والتي قام بها عد ٌد من ال�ضباط الأفارقة ال�سود �ضد الرئي�س البيظاين� ،إىل
�إطالق العنان ملوجة من القمع الر�سمي للمح ّر�ضني ال�سود .ويف ني�سان�/أبريل  ،1989انتهى نزاع
ب�سيط بني رعاة موريتانيني ومزارعني �سنغاليني على حقوق الرعي يف وادي نهر ال�سنغال ،الذي
ير�سم احلدود بني البلدين ،مبقتل مئات من الأ�شخا�ص وموجات مد ّمرة من الأعمال االنتقامية،
وعمليات م�صادرة وا�سعة النطاق .فقد مت طرد حواىل � 100ألف مواطن موريتاين من ال�سنغال
و� 85ألف �سنغايل من موريتانيا .كما مت طرد � 40ألف ًا من املوريتانيني الأفارقة من البالد بذريعة
�أنهم �سنغاليون 8.وح�صل بيظان ناطقون باللغة العربية و�أ�شخا�ص من احلراطني على �أرا�ضي
من جرى طردهم .وب ّرر النظام اغت�صابه لتلك الأرا�ضي باعتباره ر ّد ًا �ضروري ًا الحتواء التط ّرف
العرقي والإثني.
يف الوقت نف�سه ،برز الإ�سالميون على ال�ساحة يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،عندما حت ّدت
حركات ال�صحوة العابرة للحدود مثل جماعة التبليغ ،واجلماعات امل�س ّي�سة مثل احلركة
9
ال�سيا�سية الإ�سالمية يف موريتانيا ،تف ّو َق الإ�سالم ال�صويف الذي له جذور عميقة يف البالد.
تر ّكزت �أهداف الإ�سالميني على ك�سب االعرتاف القانوين ال�سيا�سي ،وبناء حركة من �أ�سفل �إىل
�أعلى لأ�سلمة املجتمع املوريتاين ،مع جت ّنب العنف ال�سيا�سي ،وت�سيي�س الدين والهوية العرقية
بقوة� .أ ّدى تفاعلهم مع ال�شبكات الثقافية والدينية ال�سعودية �إىل بروز �أ�شكال جديدة من الن�شاط
االجتماعي الإ�سالمي 10.وقد ارتبطت اجلماعات العابرة للحدود ،مثل جماعة التبليغ وال�سلفيني
ال�سعوديني ،باملنظمات الدينية املحلية ،على الرغم من �أنها مل ت�ش ّكل �شبكات دعوية منفردة.
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�ساهم هذا املزج بني التد ّفقات الدينية العاملية وبني اخل�صو�ص ّيات املحلية ،يف �إعادة ت�شكيل
القيم واملمار�سات والتقاليد الدينية يف موريتانيا .و�ساعدت العالقات الفكرية عرب البلدان
يف ت�شكيل م�سار كبار الدعاة وال�سا�سة الإ�سالميني .وقد �أ ّثر انت�شار هذه اجلماعات �أي�ض ًا على
الديناميكيات االجتماعية وال�سيا�سية وديناميكيات ال�صراع يف موريتانيا.
مع ذلك ،مت ّكن قادة احلركات الإ�سالمية من جت ّنب حدوث مواجهة مع احلكام الع�سكريني يف
موريتانيا ،عن طريق جت ّنب الق�ضايا اخلالفية �سيا�سي ًا واجتماعي ًا التي تناه�ض النظام ب�صورة
متع ّمدة .وحتى بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي ،مل يكن الإ�سالم ال�سيا�سي والأ�شكال الأخرى
اجلديدة من الدين �أهم م�صدر للتوتّرات ال�سيا�سية واملجتمعية.
والواقع �أن قادة موريتانيا �سعوا �إىل ت�سخري الإ�سالم لتعزيز
�سعى قادة موريتانيا �إىل ت�سخري الإ�سالم لتعزيز
�شرعيتهم ،بهدف �إ�شهار �سلطتهم و�سلطة الدولة .وبعد
�شرعيتهم ،بهدف �إ�شهار �سلطتهم و�سلطة الدولة.
مايقرب من عقدين من موجات اجلفاف املد ّمر (-1968
 )1986والهزمية التي ُم ِن َيت بها البالد يف حرب ال�صحراء
الغربية يف �سبعينيات القرن املا�ضي� ،سعت احلكومات املتعاقبة �إىل زيادة �شرعيتها من خالل
ربط الدولة بالإ�سالم ،وال�سيما عن طريق جعل النظام القانوين �أكرث توافق ًا مع ال�شريعة
الإ�سالمية� 11.أ ّدى هذا التعزيز لدور الإ�سالم يف ال�ساحة ال�سيا�سية بقيادة الدولة ،جنب ًا �إىل
جنب مع زيادة امل�ساعدات املالية من دول اخلليج العربي وانت�صار الثورة الإ�سالمية يف �إيران
يف العام � ،1979إىل خلق بيئة مثالية للأفكار الدينية امل�س ّي�سة ورجال الأعمال املرتبطني بها
12
لك�سب الثقة والنفوذ.
تغيرّ الو�ضع يف ت�سعينيات القرن املا�ضي .فقد ا�صطدم النظامان يف تون�س واجلزائر مع
الإ�سالميني ب�صورة عنيفة ،ما �أ ّدى �إىل بروز خماوف يف موريتانيا من �أن ت� ّؤجج امل� ّؤ�س�سات
واجلمعيات الإ�سالمية املزدهرة يف البالد التح ّديات الإ�سالمية للنظام .وتط ّورت �أ�شكال جديدة
من منظمات التوعية الدينية املتّ�صلة عاملي ًا عرب �شبكة الإنرتنت ،ومل يعد الإ�سالم معتد ًال بالن�سبة
التم�سك بال�سلطة .ونتيج ًة لذلك� ،أ�صبح الإ�سالم
�إىل النظام الع�سكري املوريتاين امل�ص ّمم على ّ
ربر القمع الذي متار�سه الدولة ،ما�ساعد على
ال�سيا�سي املعيا َر املنطقي الأ�سا�سي للنظام كي ي ّ
13
تفتيت املجتمع املوريتاين.
�ش ّنت �أجهزة الأمن حملة على الإ�سالميني الذين اعتربت
يف الت�سعينيات� ،شنّت �أجهزة الأمن حملة على
�أنهم ي�ش ّكلون حت ّدي ًا للحكومة� :أو ًال ،رف�ضت ال�سلطات املحاوالت
حتدي ًا
الإ�سالميني الذين اعتربت �أنهم ي�شكّلون ّ
التي قام بها بع�ض الإ�سالميني لت�شكيل حزب �سيا�سي .ثم
للحكومة.
زادت الأجهزة الأمنية مراقبة املنظمات الإ�سالمية والنوادي
امل�ؤ ّثرة ،حيث يجتمع النا�شطون املحل ّيون مع كوادر ودعاة
�إ�سالميني �أجانب .وبلغ هذا الت�ص ّلب يف موقف احلكومة ذروته يف العام  1994بحظر العديد
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من امل� ّؤ�س�سات واجلمعيات الإ�سالمية ،و�سجن كبار قادتها ،وترحيل الدعاة الأجانب املتّهمني
ً 14
بجعل الإ�سالم املوريتاين متط ّرفا.
�أ ّدى هجوم النظام على منظمات وقدرات الإ�سالميني �إىل تعطيل بنيتهم التحتية �أو ن�شاطهم،
لكنه مل ي�ش ّلها متام ًا .فقد �أعادت معظم املنظمات الدينية التمو�ضع حتت �أ�سماء خمتلفة �أو
15
انتقلت �إىل العمل ال�س ّري.
عرقل حدثان رئي�سان هذه اجلهود� :إقامة موريتانيا عالقات دبلوما�سية مع �إ�سرائيل يف العام
 ،1999وبداية احلرب على الإرهاب بعد هجمات � 11أيلول�/سبتمرب  2001الإرهابية يف الواليات
املتحدة .فقد انتقد معظم الإ�سالميني والدعاة ،مبن فيهم بع�ض الداعمني للنظام ،التطبيع مع
�إ�سرائيل يف فتوى �صدرت �آنذاك .وهذه املعار�ضة دفعت احلكومة �إىل �إطالق جولة جديدة من
القمع ،وا�ستخدم معاوية ولد �سيدي �أحمد الطايع ،الرئي�س �آنذاك ،هجمات � 11أيلول�/سبتمرب
16
كذريعة لالن�ضمام �إىل حملة مطاردة الإ�سالميني يف جميع �أنحاء العامل.
تع�صب وعنف من ُيع َرفون بالإ�سالميني
�أظهر ولد الطايع نف�سه على �أنه منقذ موريتانيا من ّ
ال�سيئني ،مقارن ًة مع امل�سلمني الطيبني واملعتدلني الذين ر�ضخوا �إىل �سيا�سات احل ّكام وقيمهم
�آنذاك .الإ�سالميون ال�سيئون هم الذين قاوموا اال�ستغالل والهيمنة التي مار�ستها امل�ؤ�س�سة
17
البريوقراطية ال�سلطوية.
كما هو احلال يف كل املظاهر اخلادعة للنظام الد�ستوري ،مل يقت�صر قمع املعار�ضة على
النظام احتا َد القوى الدميقراطية ،وهو
الإ�سالميني .ففي ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2000ح ّل
ُ
حزب �سيا�سي ،ب�سبب ت�شكيكه يف طبيعة عالقات ولد الطايع مع �إ�سرائيل .ويف العام  ،2002مت
حظر حزب العمل من �أجل التغيري ،الذي نادى بحقوق ال�سود واملتح ّدرين من العبيد.
�أ ّدى تكثيف القمع �إىل تزايد ال�شعور بالقلق بني �شرائح وا�سعة من املوريتانيني ،الذين كانوا
ي�شعرون بالإحباط من �سوء �إدارة ولد الطايع ملوارد الدولة .وخالل ت�سعينيات القرن املا�ضي،
دخلت العملة يف موريتانيا مرحلة ال�سقوط احلر ،وفقدت ن�صف قيمتها .ويف العام ،2005
بلغ ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت املحلي للبالد  654دوالر ًا مقابل  1283دوالر ًا يف العام
 .2012فقد �أف�ضت �سيا�سات املح�سوبية واملحاباة والقبلية �إىل �إثراء نخبة ح�صرية ومرتابطة
تت�صل بعالقة مع قبيلة الرئي�س «ا�سما�سيد» ،وقبيلة «�أوالد بو ال�سباع» التي ينتمي �إليها الزعيم
ّ
احلايل ،ولد عبد العزيز .تُع ّد هذه القبائل ،على �سبيل املثال� ،أطراف ًا فاعلة هامة يف ال�سوق.
فهي ت�ش ّكل� ،إ�ضاف ًة �إىل حلفائها يف القطاعات املالية والبريوقراطية والع�سكرية ،كتلة مهيمنة
تتمتّع ب�سلطة قائمة على احتكار الق ّلة .كان الف�ساد والنهب واال�ستغالل من ال�صفات املم ّيزة
لنظام ولد الطايع ،جنب ًا �إىل جنب مع تزايد انعدام الأمن االقت�صادي وانت�شار الفقر وارتفاع
18
معدالت البطالة.
يف نهاية املطاف ،ف�شل قمع املعار�ضة يف �سحق الإ�سالميني �أو �إطالة العمر ال�سيا�سي لولد
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الطايع .وبني دورات القمع وحماوالت االنقالب ،تط ّور الإ�سالم ال�سيا�سي لي�صبح ال�شريان
الرئي�س للمقاومة ،واختار معظم الإ�سالميني الالعنف باعتباره �أف�ضل و�سيلة لإحداث التغيري
ال�سيا�سي واملجتمعي .ومع ذلك ،كانت هناك �أقلية تطرفت ب�سبب القمع الع�شوائي الذي مار�سته
الدولة .مل تبد�أ ديناميكية التط ّرف هذه ب�صورة ج ّدية �إال بعد ت�صعيد �أعمال التعذيب وال�سجن
واملحاكمات اجلائرة للإ�سالميني 19.و�أ�ضفى القمع �شيئ ًا من الأهمية وال�شرعية على الإ�سالميني
للم�ضي ُقدُم ًا يف امل�شروع
مت�سكوا بالعنف باعتباره الو�سيلة الوحيدة املمكنة
املتط ّرفني الذين ّ
ّ
ال�سيا�سي الإ�سالمي.

حت ّول نحو االعتدال
و�ضع االنقالب الع�سكري الذي جرى يف العام  2005ح ّد ًا لعهد ولد الطايع ،الذي جمع بني
اقت�صاد منهار وبني نظام حكم ّ
معطل� .أفرج قادة االنقالب الع�سكري عن ال�سجناء ال�سيا�سيني،
مبن فيهم الإ�سالميون وال�سلفيون الراديكاليون املفرت�ضون ،وو�ضعوا موريتانيا على طريق
مرحلة حت ّول واعدة �إىل احلكم الدميقراطي املدين ،على الرغم من �أنها مل تدُم طوي ًال .وبدا
لفرتة وجيزة �أن البالد ت�سري على طريق الوحدة واال�ستقرار.
�سرعان ما ا�ستفاد ال�سيا�سيون الإ�سالميون املعتدلون من هذا االنفتاح ال�سيا�سي لتنظيم
�صفوفهم ،حتت م�س ّمى الإ�صالحيني الو�سطيني ،وخو�ض االنتخابات البلدية والت�شريعية
كمر�شحني م�ستقلني .كان �أدا�ؤهم جدير ًا باملالحظة يف االنتخابات املحل ّية التي فازوا خاللها
20
بالع�شرات من البلديات ،مبا يف ذلك يف العا�صمة.
حدث هذا التق ّدم املفاجئ للإ�سالميني يف انتخاب �سيدي ولد ال�شيخ عبد اهلل ملن�صب
الرئا�سة ،والذي وافق ب�سرعة على طلب الإ�سالميني �إ�ضفاء ال�شرعية على حزبهم ال�سيا�سي،
وهو التجمع الوطني للإ�صالح والتنمية ،املعروف با�سمه املخت�صر يف اللغة العربية« :توا�صل».
وتب ّنى حزب «توا�صل» ،بزعامة جميل ولد من�صور ،موقف ًا متعاون ًا جتاه احلكومة 21.وا�ستمر
هذا البحث عن تطبيع العالقة مع �أ�صحاب ال�سلطة حتى بعد ح�صول انقالب ع�سكري �آخر يف
�آب�/أغ�سط�س � ،2008أطاح الرئي�س عبد اهلل.
�سقطت الفرتة الفا�صلة الدميقراطية الوجيزة يف العديد من املط ّبات التي �ض ّيقت على
املوريتانيني الأكرث �ضعف ًا .كان من بني تلك املط ّبات موجة من ّ
ت�ضخم �أ�سعار املواد الغذائية،
ت�س ّبب فيها نق�ص الإمدادات العاملية من احلبوب وارتفاع �أ�سعار القمح والأرز� ،أ ّدت �إىل قالقل
�أهلية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،مت يف العام � 2008إلغاء رايل باري�س-داكار لل�سيارات ،الذي يجتاز
ال�صحراء املوريتانية ،الأمر الذي �أ�ض ّر بقطاع ال�سياحة.
بعد فرتة وجيزة من الرت ّدد يف �أعقاب االنقالب ،ن�أى الإ�سالميون ب�أنف�سهم عن املعار�ضني
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�سيا�سي ًا حلكام موريتانيا الع�سكريني اجلدد ،على الرغم من �أن احلكام مل يثقوا بالإ�سالميني
وعار�ضوا دجمهم ال�سيا�سي� .أ ّيد جميل ولد من�صور انتخاب حممد ولد عبد العزيز ،اجلرنال
ومهند�س االنقالب ،ملن�صب الرئا�سة يف متوز/يوليو  .2009و�سعى �إىل احل�صول على املزيد
من الت�سهيالت من النظام اجلديد ،من خالل حتالف حزب «توا�صل» لفرتة وجيزة مع حزب
عبد العزيز الذي ت� ّأ�س�س حديث ًا حتـت ا�سم االحتاد من �أجـل اجلمهـورية .وازدادت وترية
ذوبــان اجلليد بني الطرفني عندما ع ّلق ولد عبد العزيز عالقات موريتانيا الدبلوما�سية مع
�إ�سرائيل.
كحزب �سيا�سي ذي مرجعية �إ�سالمية ،يتب ّنى موقف ًا و�سط ًا
طرح جميل ولد من�صور حركته
ٍ
يف ال�سيا�سة .وكدليل على هذا الإميان باالعتدال الديني والتد ّرج ال�سيا�سي� ،أخذ احلزب على
عاتقه القيام بدور قيادي يف ك�شف الأفكار الدينية املتط ّرفة وحت ّدي املروجني لها.
هذا التح ّول التدريجي يف ديناميكيات ال�سيا�سة الإ�سالمية يف موريتانيا ،دفع الإ�سالميني
الإ�صالحيني �إىل قلب ال�ساحة ال�سيا�سية املوريتانية .وقد عزّز
جناحهم الن�سبي يف االنتخابات الربملانية يف العام  2013هذا التح ّول التدريجي يف ديناميكيات ال�سيا�سة
�صعودهم كثاين �أكرب قوة �سيا�سية يف البالد ،على الرغم من الإ�سالمية يف موريتانيا ،دفع الإ�سالميني الإ�صالحيني
�أن اجلزء الأكرب من املعار�ضة قاطع تلك االنتخابات .وعلى �إىل قلب ال�ساحة ال�سيا�سية املوريتانية.
الرغم من �أن حزب «توا�صل» مل ين�سحب من االنتخابات
الرئا�سية يف العام  ،2014وانتقد ال�سباق الرئا�سي باعتباره غري عادل ،التزال ا�سرتاتيجية
احلزب هي نف�سها.

التطرف العنيف
�صعود
ّ
تزامن هذا االعتدال ال�سيا�سي والفكري من جانب الإ�سالميني مع تزايد التط ّرف العنيف .فقد
طر�أت زيادة طفيفة يف الن�شاط الإرهابي بني عامي  2005و .2011مل يكن الن�شاط الإرهابي
من �صنع حركة جهادية موريتانية داخلية بل من �صنع خليط من املتطرفني العنيفني الإقليميني
واملحليني .ومع ذلك ،التبعث امل�شاركة املوريتانية يف هجمات غري حمرتفة واملحاوالت من
من�سقة من املتطرفني ،على الطم�أنينة عندما يتم ترك الأ�سباب ال�سيا�سية
جانب جماعات غري ّ
واالجتماعية واالقت�صادية الكامنة وراء الت�ش ّدد يف موريتانيا من دون معاجلة .ذلك �أن الظروف
املحيطة ،مثل الفقر واحلرمان الن�سبي والف�ساد امل�ست�شري واالنتهاكات التاريخية ،ت�ؤ ّثر على
م�سارات التط ّرف العنيف.
جت�سد منوذج املقاومة العنيفة من خالل اجلماعة
بالن�سبة �إىل املوريتانيني املتط ّرفنيّ ،
الإرهابية اجلزائرية (اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال) ،التي ظهرت يف العام  1998قبل �أن
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ّ
ّ

تتو�سع يف منطقة ال�ساحل وتغيرّ ا�سمها يف العام � 2007إىل تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي،
ّ
وهي بنية توا�صل عرب �شبكة الإنرتنت ،ولها خاليا م�ستق ّلة يف العديد من بلدان منطقة ال�ساحل
وال�صحراء .وابتدا ًء من العام � ،2005شاركت اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال يف جذب
جمموعة �صغرية من املوريتانيني �إىل مع�سكراتها يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء .وقد تبلور هذا
االحتاد من خالل هجوم �ش ّنته اجلماعة ال�سلفية يف حزيران/يونيو  2005على قاعدة املغيطي
الع�سكرية  -الواقعة على م�سافة  350كيلومرت ًا� ،أي حواىل  217مي ًال ،من احلدود اجلزائرية
 والذي �أ�سفر عن مقتل خم�سة ع�شر من �أفراد اجلي�ش وجرح �سبعة ع�شر �آخرين 22.وقد تك ّثف�إدماج الت�أثريات اجلهادية الإقليمية يف اخلربات املحلية بعد هجوم املغيطي الإرهابي.
على الرغم من قدرتها على الفتك ،كانت ال�شبكات الإرهابية العاملة يف موريتانيا تفتقر �إىل
القدرات ،وال�سيما من حيث الأفراد والتمويل .وقد �أ ّدى ذلك �إىل جعل حرب التم ّرد الإ�سالمي
الراديكايل �ساذجة متام ًا يف مفهومها وتكتيكاتها وت�أثريها.
مع ذلك ،ت�ضافر ال�سخط ال�سيا�سي العميق وعدم امل�ساواة االجتماعية يف موريتانيا خللق
فئة من ال�شباب املحبطني واملع ّر�ضني �إىل خطر التط ّرف .بيد �أن ال�صورة العامة للموريتانيني
وتوجهاتهم .وعلى الرغم
املرتبطني بال�شبكات الإرهابية الإقليمية متن ّوعة بقدر تن ّوع دوافعهم ّ
وتوجههم نحو العنف.
من ذلك ،يبدو �أن القا�سمني امل�شرتكني بينهم هما �أعمار املت�ش ّددين ّ
تتداخل نقاط االنطالق وعمليات التط ّرف �إىل درجة معينة 23.ويظهر املوريتانيون املعتقلون
�أو املدانون �أو من يتم قتلهم ب�سبب جرائم �إرهابية� ،أن الطريق �إىل التط ّرف العنيف مي ّر �أو ًال
عرب فرتات من البطالة �أو ق�ضاء فرتات يف �أداء �أعمال و�ضيعة ،تتخ ّللها م�ستويات منخف�ضة
من الإجرام واالنحراف .والتظهر التط ّلعات �إىل الت�ش ّدد الديني �إال عندما تنت�شر الدعاية
اجلهادية 24.وعندما ي�ؤمن املوريتانيون ب�صدق بالوعظ املت�ش ّدد ،تبد�أ الرحلة �إىل مع�سكرات
تدريب القاعدة يف املغرب الإ�سالمي يف اجلزائر ويف املناطق ال�صحراوية من ال�ساحل.
ت�شري م� ّؤ�شرات حتديد الفئات املع ّر�ضة �إىل اخلطر �إىل املجتمعات املحرومة اجتماعي ًا ،التي
تعي�ش يف املناطق احل�ضرية واملناطق النائية 25.فقد وقع الكثريون يف �شرك �أمناط الهجرة
الناجمة عن الأزمات والتي �أعادت ت�شكيل املجتمع املوريتاين خالل ال�سنوات الثالثني املا�ضية.
التو�سع العمراين غري املن�ضبط.
وت�ضافرت موجات اجلفاف املتوالية مع �إهمال الدولة ،لت�سهم يف ّ
و�أ ّدت هذه التح ّوالت �إىل حدوث اختالالت ثقافية وا�ضطرابات اجتماعية وا�سعة .وكان من بني
امل�شاكل امل�صاحبة الأخرى ،انهيار م� ّؤ�س�سات و�آليات الرقابة االجتماعية التي كانت تربط بني
الأ�سر واملجتمعات املحلية .كما �أ ّدى تراجع �شبكات الدعم االجتماعي �إىل تفاقم الأثر االجتماعي
والعاطفي الرتفاع مع ّدالت الطالق ،وما ترتّب على ذلك من ق�صور يف الرعاية الأ�سرية .و�ساهم
�إ�ضعاف الروابط االجتماعية يف ارتفاع مع ّدالت جنوح الأحداث وارتفاع معدالت الت�س ّرب من
26
املدار�س كذلك.
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�ساهمت العيوب يف نظام التعليم �أي�ض ًا يف تفتيت املجتمع� .إذ اليتوجه عد ٌد ملحوظ من �أفقر
الأطفال يف موريتانيا �إال �إىل املعاهد الدينية ،املعروفة با�سم املدار�س .وهناك عد ٌد قليل فقط
من املدار�س التي متار�س الوعظ املت�ش ّدد �أو تو ّفر جما ًال ملن يتب ّنون العنف ،يف حني يعمل معظمها
باعتبارها �أداة �إر�شاد عقائدي لل�شباب الذين يعانون من اهتزاز ال�شخ�صية وا�ضطراب الهوية.
يف بع�ض احلاالت ،تخلق هذه املدار�س بيئة مواتية للتط ّرف من خالل توفري جمال م�شرتك
للتفاعل بني الأفراد .وبع�ضهم منا�صرون� ،إ�سمي ًا ،للجماعات العنيفة املتط ّرفة �أو متعاطفون
معها .خريجو هذه النظم التعليمية ميكن �أن يكونوا �أكرث تق ّب ًال للدعوات الثورية للعمل �ضد
الأنظمة ال�سيا�سية الظاملة على امل�ستوى املح ّلي �أو الدويل.
تت�ضمن النتائج املرتتّبة على هذه العوامل ارتفاع مع ّدالت بطالة وخمول ال�شباب ،حيث
ي�صبحون هدف ًا �سه ًال للع�صابات الإجرامية والدعاية املت�ش ّددة .يتم جذب بع�ض الأفراد �إىل
�أعمال غري م�شروعة �أو �سرد ّيات متط ّرفة مللء خوائهم من املعنى وافتقارهم �إىل التقدير
و�إثبات الذات على امل�ستوى االجتماعي 27.وعليه ت�صبح اجلماعات املتط ّرفة �أو الإجرامية
نوع ًا من العائالت الوهمية للأفراد الذين يتوقون �إىل ال�شعور باالنتماء والهدف .ذلك �أن
الع�ضوية يف جماعة متط ّرفة ،ميكن �أن تعزّز احرتام الذات والثقة بالنف�س ،مامينح ال�شباب
املنبوذين �شعور ًا بال�سيطرة على حياتهم والأمل باحل�صول على مكاف�آت م�ستقبلية يف احلياة
28
الآخرة.
الطريق �إىل تط ّرف �سيدي ولد �سيدنا ،وهو �شاب موريتاين مت�ش ّدد على �صلة بتنظيم القاعدة
يف بالد املغرب الإ�سالمي ،يبدو معبرّ ًا يف هذا ال�صدد .فقبل �أن يتم جذبه �إىل فلك التط ّرف
العنيف ،انخرط يف تعاطي املخدرات والإفراط يف ال�شرب وال�سرقات ال�صغرية .كما تو ّرط يف
مزاعم بارتكاب اعتداءات جن�سية واغت�صاب� .أما انبعاثه الروحي واعتناقه الفكر الإ�سالمي
املتط ّرف ،فقد حدث يف وقت ما يف �أواخر �سنوات مراهقته ،عندما عرث ب�صورة عر�ضية على
عالمَ �أبرز علماء الدين اجلهاديني واملت�ش ّددين الثوريني .ومن خالل �أحد معارفه� ،أ�صبح يقوم
بزيارات متك ّررة �إىل �إحدى املدار�س الإ�سالمية خارج العا�صمة .وهناك اجنذب �إىل الفكر
29
الكارثي والر�ؤية الفا�سدة لأمري تنظيم القاعدة يف العراق� ،أبو م�صعب الزرقاوي.
يف الوقت نف�سه ،بد�أت اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال تتح ّول �إىل فرع لتنظيم القاعدة ذي
امتداد جغرايف وا�سع يف بلدان املغرب الإ�سالمي .جذب هذا التح ّول جمندين جدد ًا اعتربوا
اجلهاد العنيف من �أف�ضل الأعمال والو�سيلة الوحيدة املمكنة لتحرير �أر�ض امل�سلمني من �أغالل
اجلهل والعبودية لال�ستبداد الفا�سد والعلماين .وقد ا�ستفاد تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي
من غ�ضب وحما�س ال�شباب املوريتانيني لتجنيدهم وتدريبهم يف �شمال مايل ،ومن ثم �إعادتهم
�إىل بلدهم الأم ل�شنّ غارات على الأهداف الع�سكرية وال�سفارات الغربية وال�سياح الغربيني وعمال
الإغاثة.
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ّ

ُت�س ّلط حالة ولد �سيدنا ال�ضوء على كيفية جت ّذر الفكر اجلهادي العاملي يف التقاليد ال�سيا�سية
املوريتانية النقية .فقد دافع ولد �سيدنا عن عنفه ال�سيا�سي و�أعماله الإرهابية باعتبارها ت�ضرب
بجذورها يف ال�شرعية الإلهية والظروف املحلية ،وجعل حماوالت اجلهاديني للتغ ّلب على النظام
عن طريق العنف م�ساوي ًة ال�ستخدام اجلي�ش الإكرا َه للحفاظ على قب�ضته على الدولة واملجتمع
املوريتاين .يف موريتانيا ،ينتهي الأمر بالقادة االنقالبيني دائم ًا بالتح ّول من مارقني �إىل �أ�صحاب
حظوة و�صيت ،ولو م�ؤ ّقت ًا .وبع�ض اجلهاديني ،مثل ولد �سيدناَ ،ي َر ْون �أنف�سهم يتبعون امل�سار نف�سه
30
من �أ�شرار ملتحني �إىل خم ّل�صني.
�إن فهم هذا التفاعل القاتل بني املظامل ال�سيا�سية
الأ�سا�س املنطقي للتكاف�ؤ الأخالقي عند ولد �سيدنا هو �سمة
والإق�صاء االجتماعي �أمر �ضروري ملعاجلة الأ�سباب
مم ّيزة لعدد من ال�شباب املوريتانيني الذين جرى جذبهم
التطرف يف موريتانيا.
الكامنة وراء
�إىل فلك التط ّرف العنيف .ولذا ف�إن فهم هذا التفاعل القاتل
ّ
بني املظامل ال�سيا�سية والإق�صاء االجتماعي هو �أمر �ضروري
ملعاجلة الأ�سباب الكامنة وراء التط ّرف يف موريتانيا .ذلك �أن عوامل بنيوية مثل احلكم الفا�سد
والتمييز االجتماعي واالقت�صادي والقمع الذي متار�سه الدولة ،تخلق املظامل وت�ساهم يف ظهور
التط ّرف .وبالقدر نف�سه من الأهمية ،ث ّمة عامل �آخر يتم ّثل يف وجود منظمات متط ّرفة تعبرّ عن
وتوجهها �إىل �أعمال عنف .وعليه ف�إن النفوذ الذي متار�سه هذه ال�شبكات
املظامل بعبارات دينية ّ
�ضروري يف تكوين املتط ّرفني ال�شباب.
ٌّ

ا�ستعادة اال�ستقرار ّ
اله�ش
لطاملا اعتُربت موريتانيا ّ
مر�شحة طبيعية لتجنيد الإرهابيني وزعزعة اال�ستقرار 31.فقد كانت
حدودها م�ضطربة وت�ضعف فيها �سيطرة احلكومة ،فيما كانت بنيتها االجتماعية تتدهور ب�سبب
الت�سل�سل الهرمي االجتماعي اجلامد والظلم االقت�صادي والف�ساد ال�سيا�سي .ولكن منذ �أن تولىّ
حممد ولد عبد العزيز الرئا�سة يف العام  ،2009مت ّكنت احلكومة املوريتانية من حتييد التهديد
الإرهابي عن البالد.
اعتمدت الدولة املوريتانية يف عهد ولد عبد العزيز نهج ًا متع ّدد اجلوانب الحتواء انت�شار
التط ّرف العنيف .فقد �شجعت الإ�سالميني على االنخراط يف مناق�شات فقهية حول العنف
والتم ّرد يف ال�شريعة الإ�سالمية 32.كما ط ّبقت �أ�ساليب عنيفة يف مكافحة الإرهاب.
وقد �ساعدت هذه ال�سيا�سة الدفاعية الن�شطة موريتانيا على الإفالت من حلقة الأزمات التي
تع�صف مبنطقة ال�ساحل وال�صحراء .وهذا يبدو جدير ًا باملالحظة خ�صو�ص ًا �أن موريتانيا كانت
ُتعترب قبل ب�ضع �سنوات حلقة �ضعيفة يف النظام الأمني ملكافحة الإرهاب يف املنطقة .فقد
كانت البالد هدف ًا ّ
مف�ض ًال لهجمات اجلماعات الإرهابية املتمركزة يف ال�صحراء .وابتدا ًء من
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االعتداء الإرهابي يف العام  2005على قاعدة للجي�ش ،ما �أ�سفر عن مقتل خم�سة ع�شر جندي ًا،
مرور ًا بالهجمات الإرهابية املتع ّددة التي �ضربت قلب نواك�شوط بني عامي  2007و ،2011بدا �أن
موريتانيا �ستتع ّر�ض �إىل زعزعة اال�ستقرار على يد تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي.
تولىّ الإ�سالميون املعتدلون ّ
ومنظروهم ،الذين كانوا حري�صني على تقدمي �أنف�سهم باعتبارهم
و�سطاء بني الدولة واملتط ّرفني ،قيادة عملية الإ�صالح الفقهي .وقد �أتاحت املناق�شات الدينية
له�ؤالء الإ�سالميني �إعادة ت�أكيد اعتدالهم الديني وفائدتهم ال�سيا�سية للنظام.
بد�أت املبارزة بني الإ�سالميني املعتدلني واملتط ّرفني يف العام  2009من قاعات ال�سجن يف
نواك�شوط .فقد دافع عدد من املعتقلني عن ت�صوراتهم املعيارية والأ�س�س الدينية لقبول العنف
بهدف �إحداث التغيري ال�سيا�سي وال�سيطرة االجتماعية .وقد اعرت�ضوا بقوة على القيود الفقهية
على العنف التي تق ّدمت بها امل� ّؤ�س�سة الدينية .واحتفظ اجلهاديون بنقدهم الالذع للإ�سالميني
ال�سيا�سيني وتب ّنيهم التع ّددية ال�سيا�سية.
يف ال�صحف ،عار�ض املثقفون الذين ينا�صرون الت�ش ّدد الإ�سالمي التيار الإ�صالحي يف الفكر
الإ�سالمي الذي ي�أخذ ر�سالة الإ�سالم لنف�سه من جديد من دون وجه حق ،ويعيد تعريف معايريها
وقيمها .حممد الأمني ولد حممد �سامل ،الذي ُيل ّقب باملجل�سي ،على �سبيل املثال ،اختار �إمام
امل�سجد الكبري يف نواك�شوط لو�ضع �أ�س�س �إ�سالمية لل�سيا�سة الدميقراطية .كانت امل�ساواة بني
املبد�أ القر�آين ،ال�شورى ،واحلكم الدميقراطي ُتعترب �سف�سطة خال�صة ّ
وتدخ ًال �سافر ًا من جانب
مبادئ من �صنع الإن�سان يف �سلطان اهلل 33.وعار�ض خلدمي ولد ال�سمان �أي�ض ًا ،وهو زعيم بارز
�آخر للتيار اجلهادي املوريتاين مرتبط بجناح تنظيم القاعدة يف �شمال �أفريقيا ،عملية الإ�صالح
الديني من جانب �أن�صار الإ�سالم املدين الدميقراطي .وا�ستهدفت م�ساجالته �شخ�صيات بارزة
من الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدل مثل حممد ولد الددو ،الذي اتهمه باخلروج عن امل�سار ال�صحيح
والإميان ب�سذاجة بالتناف�س ال�سيا�سي ال�سلمي .ينهل ولد ال�سمان و�آخرون من امل�ؤلفات الفكرية
للمراجع ال�سلفية املتط ّرفة العابرة للحدود الوطنية ،والتي ي�ستخدمها نظرا�ؤهم اجلهاديون يف
العراق وال�سعودية و�سورية واليمن.
ومع ذلك ،هذه املقاومة الفكرية لل�سيا�سة الإ�سالمية الأ�صيلة واملواطنة الدميقراطية مل
تكن مو�ضع �إجماع بني ال�سلفيني املت�ش ّددين الـ 67الذين �سجنوا ،ب�سبب التواط�ؤ �أو التعاطف مع
املتط ّرفني العنيفني واملنظمات الإرهابية 34.وكما قال ولد الددو ،من الأهمية مبكان التمييز
باحلجة و�إعادة النظر يف فكرهم
يف اجلناح املت�ش ّدد من الإ�سالم ال�سيا�سي بني من يقبلون
ّ
اجلامد ب�ش�أن العمل امل�س ّلح ،وبني من عقدوا العزم على زرع بذور الفتنة والفو�ضى .وفق ًا للددو،
الفئة الأوىل ميكن �إنقاذها ومن ال�ضروري �أن ت�شارك يف الر�أي .وعليه ف�إن مثل هذه املناق�شات
ربر الإرهاب والقتل
العاطفية �ضرورية لف�ضح االفرتا�ضات الدينية اخلاطئة والفكر الذي ي ّ
والتكفري� .أما بالن�سبة �إىل غالة اجلهاديني الذين مل يتم تقوميهم ،ف�إن الإجراءات الق�ضائية
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يجب �أن ت�أخذ جمراها.
قبلت احلكومة هذه ال�صيغة لتعديل �سلوك الإرهابيني يف ال�سجن .و�ساعدت املرونة التي
�أبداها عدد من املعتقلني للدخول يف حوار مع احلكومة ،يف �إقناع ال�سلطات مبزايا النهج الذي
اقرتحه الإ�سالميون املعتدلون .و�شهد �شهر كانون الثاين/يناير  2010االفتتاح الر�سمي للحوار
مع اجلهاديني املحتجزين .وعلى مدى خم�سة ع�شر يوم ًا ،قاد الددو املعركة الفكرية للت�ص ّدي
للعقلية التي ُت�ضفي ال�شرعية على العنف والإرهاب.
�ساعدت هذه املبادرة التي قادتها احلكومة يف ثني عدد كبري ممن فقدوا البو�صلة الأخالقية
يتم�سكون بوجهات نظر غري ليربالية.
عن دعم التط ّرف العنيف ،حتى لو كان الكثريون اليزالون ّ
مل تكن الليربالية هي الهدف ،حيث �إن هدف �أي برنامج �إعادة ت�أهيل هو �إحداث تغيري يف
املواقف جتاه العنف ولي�س التع ّددية الدميقراطية.
مت�سك �أكرث من
ومع ذلك ،مل ت�سفر املناق�شات يف بع�ض احلاالت ،عن �أي نتائج �إيجابية .فقد ّ
ع�شرين من املعتقلني ب�إطارهم الفكري ومعايريهم التي تتغا�ضى عن ا�ستخدام العنف وحت ّر�ض
عليه لإحداث التغيري ال�سيا�سي واالجتماعي .وتبقى هناك �أ�سئلة �أي�ض ًا عن املع ّدل احلقيقي
لالنتكا�س (العودة �إىل الإجرام) .ومن �ضمن الأمثلة احلديثة على االنتكا�س �شخ�صيتان �سلفيتان
رئي�ستان ،هما املجل�سي وحممد حممود ولد �سبتي امللقب بداوود .عفا الرئي�س ولد عبد العزيز
عن املجل�سي يف العام  ،2010و�أفرج عن داوود يف العام  2015بعد �أن �أم�ضى �سبع �سنوات يف
ال�سجن .ويف وقت الحق من العام � 2015أعيد اعتقال االثنني ،لال�شتباه يف تورطهما ب�شبكة
جهادية �سلفية مت �ضبطها.
�أتبعت ال�سلطات املوريتانية هذه احلملة اللينة ملكافحة
�أتبعت ال�سلطات املوريتانية ه��ذه احلملة اللينة ملكافحة
الإرهاب با�سرتاتيجية ا�ستباقية وثابتة ملواجهته.
الإرهــاب با�ستــراتيجيــة ا�ستبــاقية وثابـتة ملواجهتــه .وعـزّز
الرئي�س ول��د عبد العزيز الدفاعات امل�ضادة ل�ل�إره��اب يف
البالد ،وح ّدث جي�شها و�أق ّر ا�سرتاتيجيات ملكافحة التط ّرف تهدف �إىل التخفيف من تط ّرف
الفئات ّ
اله�شة من ال�سكان .وترافق �إطالق برامج طموحة الجتثاث التط ّرف ،تهدف �إىل �إعادة
ت�أهيل املُعتقلني المُ دانني بارتكاب جرائم �إرهابية ،مع ت�صعيد ال�ضغط الع�سكري على ال�شبكات
املتط ّرفة العنيفة 36.كما عزّزت احلكومة املوريتانية وجودها يف املناطق النائية عرب بناء قدرتها
على ال�سيطرة على طرق عبور احلدود وعلى الو�صالت التي تربط بينها ،مب�ساعدة الواليات
37
املتحدة واالحتاد الأوروبي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ش ّددت احلكومة املوريتانية قب�ضتها على امل�ساجد وزادت عمليات
مراقبة الدعاة واملتط ّرفني امل�شتبه فيهم .ويتم ب�صورة منتظمة �إلقاء القب�ض على الأفراد
الذين يجهرون بدعم التط ّرف العنيف �أو يعبرّ ون عن نواياهم لالن�ضمام �إىل اجلماعات
امل�سلحة يف �سورية.
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هذا املوقف ال�شر�س الذي تب ّناه الرئي�س ولد عبد العزيز ،كان يتناق�ض ب�صورة �صارخة
مع موقف نظريه يف مايل ،الذي حكم املناطق النائية من خالل تكتيكات «ف ّرق ت�سد» ،التي
كاف�أت القبائل اخلا�ضعة والفئات االجتماعية التي تتو ّفر على �إمكانية الو�صول �إىل رعاية
الدولة والأ�سواق غري امل�شروعة 38.وح ّدد التالعب بالهياكل الر�سمية للحكم يف مايل
والطرق املنحرفة التي ا�ستخدم فيها موظفو الدولة واجلماعات الإثنية والنخب املحلية
التهريب لتعزيز م�صاحلهم اال�سرتاتيجية ،م�سا َر البالد املنحدر بعيد ًا
واجلماعات امل�سلحة
َ
39
عن موريتانيا.
كانت موريتانيا ،خالف ًا لبع�ض الدول املجاورة� ،سريع ًة يف �إدراك �أن طبيعة احلكم يف مايل
�س ّهلت �إغراق املنطقة ال�شمالية فيها بتد ّفقات عابرة للحدود الوطنية من اجلرائم والتط ّرف
العنيف .و�ش ّكل هذا التكامل بني اجلرمية وال�سيا�سة واملجتمع تهديد ًا مبا�شر ًا لال�ستقرار
املوريتاين ،نظر ًا �إىل البعد العابر للحدود للعالقات االجتماعية التي جتعل من ال�صعب ح�صر
التوا�صل العرقي والقبلي داخل احلدود الإقليمية 40.تنت�شر االنتماءات العرقية والقبلية على
احلدود املوريتانية مع مايل ،ويتح ّدر العنا�صر البارزون يف احلركة الإرهابية ،جماعة التوحيد
واجلهاد يف غرب �أفريقيا ،من قبيلة ملحار ،وهي جماعة عربية م�ؤث ّرة مق ّرها يف غاو ولديها �أي�ض ًا
عالقات قبلية وجتارية يف جنوب اجلزائر وموريتانيا .وينطبق الأمر نف�سه على من يطلق عليهم
املوريتانيون العرب الذين يعملون يف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي 41.هذه ال�شبكات
العابرة للحدود من العالقات ال�سيا�سية والقبلية الكثيفة ،جتعل موريتانيا العب ًا مهم ًا يف اجلهود
الرامية �إىل ح ّل النزاع بني احلكومة وجماعات املتم ّردين يف مايل يف �شمال البالد.
غالب ًا مات�س ّرع �أعمال العنف التي تتم ّدد من ال�صراعات يف املناطق املجاورة ،وترية التح ّول
التدريجي للمجتمعات احلدودية �إىل مراكز خبيثة للمطالبات العرقية املتط ّرفة والت�ش ّدد العابر
للحدود واجلرمية املنظمة .ودفعت املخاوف من �صعود �شمال مايل كمالذ �إرهابي ،موريتانيا
يف �أوائل  2010و� 2011إىل �شنّ غارات جوية ع ّدة وهجمات كوماندو�س عرب احلدود �ضد خاليا
مت�ش ّددة مرتبطة بتنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي 42.وبعد اندالع التم ّرد االنف�صايل
يف العام � ،2012شاركت نواك�شوط ب�صورة غري مبا�شرة يف مفاو�ضات حول الأزمة بني
املجموعات يف �شمال مايل .وي�ستخدم القادة املوريتانيون الروابط التاريخية بالقبائل العربية
43
يف مايل وباجلماعات املتم ّردة ال�ستباق الأحداث ب�صورة �أف�ضل بهدف ال�سيطرة عليها.
كل هذه الأمور كان لها بع�ض الت�أثري الإيجابي على م�سار
التط ّرف يف موريتانيا .ويبدو �أنه مت احتواء التهديدات يبدو �أنه مت احتواء التهديدات العابرة للحدود ،حيث
التطرف التي تقوم بها احلكومة
العابرة للحدود ،حيث حترز جهود مكافحة التط ّرف التي حترز جهود مكافحة
ّ
تقوم بها احلكومة بع�ض التقدم .غري �أن هناك املزيد الذي بع�ض التقدم .غري �أن هناك املزيد الذي يتعينّ القيام
به.
يتعينّ القيام به.
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الطريق ال�صعب للم�ضي قدم ًا
بينما ُيحتمل �أن تكون جهود مكافحة الإرهاب �ساعدت يف مواجهة احلركات الإ�سالمية العنيفة،
�إال �أنها مل تعالج الأ�سباب الكامنة وراء املعار�ضة يف املجتمع املوريتاين .ذلك �أن جناح موريتانيا
ال�شامل يف �ص ّد الهجمات الإرهابية ،اليعني �أنها �أ�صبحت يف من�أى عن اخلطر .ف�إيجاد ح ّل
مل�شاكل التط ّرف يتط ّلب اعتماد نهج كامل الطيف يوازن امل�شاركة احلركية للمتط ّرفني العنيفني
مع الأن�شطة غري احلركية ،مثل تعزيز احلوكمة واال�ستثمار يف املناطق املهملة ،و�ضمان امل�ساواة
يف احل�صول على الفر�ص االقت�صادية للفئات ال�سكانية الفرعية املت�ض ّررة ،وحت�سني العدالة
االجتماعية.
اليزال املوريتانيون ي�ش ّكلون عدد ًا كبري ًا من اجلهاديني من ذوي اخلربة يف املعارك ،الذين
يعملون يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء .ويباهي فوج املقاتلني املوريتانيني �أي�ض ًا ب�أنه ي�ضم عدد ًا
من الأع�ضاء البارزين يف امل� ّؤ�س�سة ال�صحراوية املتم ّردة واملت�ش ّددة .ولي�س ث ّمة بلد �آخر يف
منطقة ال�ساحل وال�صحراء ينتج عدد ًا من املنظرين اجلهاديني والعنا�صر الإرهابية البارزة
بقدر ماتنتج موريتانيا ن�سب ًة �إىل عدد �سكانها 44.وقد ا�ستفادت موريتانيا ع�سكري ًا من طرد
مقاتليها املتم ّر�سني �إىل ماوراء احلدود ،وكذلك من التد ّفق الطوعي للجهاديني الطاحمني �إىل
مايل وليبيا .ولذا ف�إن العودة املحتملة له�ؤالء املقاتلني املتم ّر�سني على القتال يجب �أن تكون
مدعاة لقلق ال�سلطات املوريتانية 45.التزال موريتانيا �أي�ض ًا مع ّر�ضة ب�ش ّدة �إىل جت ّدد �أعمال
العنف والت�ش ّدد يف �شمال مايل .فالبالد التزال ت�ست�ضيف ع�شرات الآالف من الالجئني املاليني
يف خميم مبريا يف ال�شرق.
ت�شمل نقاط ال�ضعف احلرجة الأخرى التق ّدم البطيء الذي
التقدم البطيء الذي
ت�شمل نقاط ال�ضعف احلرجة
ّ
حترزه احلكومة يف معاجلة عدم امل�ساواة االجتماعية العميق
حترزه احلكومة يف معاجلة عدم امل�ساواة االجتماعية
واملظامل العرقية والعن�صرية� .إذ تظهر جميع مناذج التط ّرف
العميق واملظامل العرقية والعن�صرية.
�أن الت�سل�سل الهرمي ال�سيا�سي واالجتماعي والعرقي اخلانق،
يلعب دور ًا هام ًا يف دفع �أكرث املوريتانيني �سخط ًا �إىل التط ّرف
ال�سيا�سي والت�ش ّدد 46.و�إىل �أن تتم معاجلة �أوجه الق�صور املنهجية يف البالد يف جمال احلكم
الر�شيد و�سيادة القانون والعدالة االجتماعية وال�شمول ب�صورة ج ّدية� ،سيكون م�سار موريتانيا يف
االنتقال من العجز عن ر ّد العدوان �إىل قابلية النجاح مليئ ًا بالعقبات.
ومايدعو للأ�سف �أن الرئي�س ولد عبد العزيز جت ّنب الإ�صالحات ال�صعبة التي كان من �ش�أنها
�أن تعالج جذور التوتّرات املجتمعية والتط ّرف� .إذ الجدال يف �أن �إجنازاته الرئا�سية كانت يف
متو�سط النمو االقت�صادي �أكرث من  5يف
املجال الأمني حيث تراجع خطر الإرهاب .وقد بلغ ّ
املئة �سنوي ًا منذ العام  47.2012كما ميكن مالحظة �أنه مت �إحراز تقدم يف تطوير البنية التحتية
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واحل ّد من الفقر املدقع.
مع ذلك ،ث ّمة الكثري مما هو من�شود� .إذ التزال موريتانيا تعاين من م�ستويات مرتفعة من
الف�ساد ،والتوزيع غري املتكافئ للرثوة ،والتوزيع غري العادل
وغري املن�صف للموارد العامة .واليزال التعليم العام يف �أزمة ،التزال موريتانيا تعاين من م�ستويات مرتفعة من
يف حني �أن احل�صول على مياه ال�شرب والكهرباء واخلدمات الف�ساد ،والتوزيع غري املتكافئ للرثوة ،والتوزيع غري
ال�صحية حمدود للغاية وغري متوازن� .أما جهود احلكومة العادل وغري املن�صف للموارد العامة.
لال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري وتوفري التحويالت النقدية
امل�ستهدفة للأ�سر الأكرث �ضعف ًا فتن َّفذ ب�صورة �سيئة.
كما �أن اال�ستقطاب االجتماعي واال�ضطراب ال�سيا�سي حول حقوق الأر�ض والتمثيل العن�صري
ً 49
والعرقي يف الأجهزة ال�سيا�سية والبريوقراطية للدولة يزدادان �سوءا.
�أ�صبح احلراطون ،الذين ي�ش ّكلون �أكرب ن�سبة من ال�سكان ( 40يف املئة) والغالبية العظمى
من اجلنود يف اجلي�ش ( 70يف املئة)� ،أكرث حزم ًا يف مطالبهم من �أجل امل�ساواة االجتماعية
و�إدماجهم يف املنا�صب امل�ؤ ّثرة ويف ال�سلطة 50.وقد انفجر نفاد ال�صرب املكبوت على املظامل
املرتاكمة خالل حملة االنتخابات الرئا�سية يف العام  ،2014باعتباره قوة دافعة لرت�شيح بريام
ولد والداه ولد �أعبيدي ،النا�شط املناه�ض للعبودية.
�أ�صبح الن�شاط املتزايد للحراطني م�صدر �إزعاج كبري للحكومة ،التي تخ�شى من احتمال خلق
موحدة للموريتانيني ال�سود (احلراطني واملوريتانيني من �أ�صل �أفريقي) �ضد البيظان،
جبهة ّ
الذين ُيطلق عليهم املغاربة البي�ض .ويت�شابك العديد من هذه ال�صراعات االجتماعية والعرقية
مع الدين.
مي ّثل ولد �أعبيدي ،الذي جاء يف املرتبة الثانية يف االنتخابات الرئا�سية يف العام � ،2014أحد
النماذج .بد�أت متاعبه مع ال�سلطات ب�صورة ج ّدية يف العام  2012عندما �أحرق ن�سخة من كتاب
ي�شجع على العبودية .وقد ت�س ّبب حرق الكتاب يف �إ�شعال
فقهي من املذهب املالكي اعترب �أنه ّ
عا�صفة يف موريتانيا ،حيث ن ّدد املتظاهرون ورجال الدين بولد �أعبيدي ومنظمته( ،مبادرة
انبعاث احلركة االنعتاقية يف موريتانيا) ،على خلفية ت�أجيج ال�صراع الديني .كما انتقده،
وزمالءه النا�شطني� ،أحد الأئمة يف نواك�شوط ب�صورة الذعة يف خطبة باعتبارهم «�شياطني...
51
وجمرمني �سوف يحرقون �أي�ض ًا امل�صاحف والعلماء والبلد كله �إذا مل يتم فعل �شيء لوقفهم».
ويف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2014اعتُقل ولد �أعبيدي ب�سبب ن�شر «الدعاية العن�صرية» و«االنتماء
�إىل منظمة غري م�شروعة ،وقيادة م�سرية غري م�ص ّرح بها ،وممار�سة العنف �ضد ال�شرطة» ،كما
ذكرت �صحيفة الغارديان 52.واتُّهم العديد من رفاقه بالإخالل بال�سلم االجتماعي ب�سبب توعية
وتعبئة احلراطني وغريهم من املوريتانيني ال�سود للطعن يف القوانني واملمار�سات التمييزية التي
53
تنظم احل�صول على الأرا�ضي وحماية حقوق الأرا�ضي.
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كما انفجرت التوتّرات ب�ش�أن ن�صو�ص دينية يبدو �أنها تتغا�ضى عن التمييز االجتماعي
والعرقي ،عندما حكمت حمكمة يف نواذيبو يف �شمال غرب البالد على حممد ال�شيخ ولد
اخميطري بالإعدام لكتابته مقا ًال حت ّدث فيه «با�ستخفاف عن النبي حممد» ،وفق ًا لوكالة فران�س
بر�س .ن ّدد مقال ولد اخميطري ببع�ض الن�صو�ص الدينية التي تدمي «نظام ًا اجتماعي ًا ظامل ًا» �ضد
طبقة دنيا «مه ّم�شة وتعاين من التمييز منذ الوالدة» 54.وقد ت�س ّبب املقال يف اندالع احتجاجات
حا�شدة �أمام الق�صر الرئا�سي ،ما ا�ضطر الرئي�س ولد عبد العزيز �إىل الدعوة �إىل �ضبط النف�س
55
والهدوء ووعد باتّخاذ «كل الإجراءات ال�ضرورية للدفاع عن الإ�سالم ور�سوله».
�أ�صبحت التعبئة اجلماعية �أي�ض ًا �أكرث تنظيم ًا يف اجلزء املوريتاين من وادي نهر ال�سنغال،
حيث ينا�ضل املوريتانيون الأفارقة من �أجل العدالة وامل�ساواة عرب العديد من املنظمات مثل
ّ
وال�شك املتباد َلني
حركة «التلم�س جن�سيتي» .التوتّرات العرقية يف الوادي ،املتج ّذرة يف عدم الثقة
بني املوريتانيني ال�سود وذوي الب�شرة الفاحتة� ،شائعة بني الرعاة (املغاربة البي�ض) واملزارعني
(الفوالين) .وميكن �أي�ض ًا مالحظة ت�ص ّلب املطالبات العرقية املنظمة يف حملة مقاومة م�شاريع
الرئي�س اال�ستثمارية وامل� ّؤ�س�سات الغذائية والزراعية متع ّددة اجلن�سيات .ويعار�ض احلراطون
واملوريتانيون من �أ�صل �أفريقي ب�صورة �صاخبة مثل هذه امل�شاريع الإنتاجية الزراعية التي ي�سيطر
عليها عاد ًة املغاربة البي�ض.
ا�ستطاع الرئي�س ولد عبد العزيز احتواء هذه التوتّرات االجتماعية .فقد عينّ اجلرنال �سلطاين
ولد حممد �سياد ،الذي ينتمي �إىل طبقة احلدادين امله ّم�شة يف موريتانيا ،رئي�س ًا لأركان الدرك
ومامادو ديالو باتيا ،وهو موريتاين من �أ�صل �أفريقي ،وزير ًا للدفاع الوطني .وهذه خطوة جيدة
املن�ص َبينْ يخ�ضعان �إىل �إ�شراف حلفاء مق ّربني من الرئي�س .وت�ش ّكل
�إىل الأمام على الرغم من �أن ِ
ترقية عدد قليل من احلراطني �إىل رتبة جرنال �إ�شارة �أخرى من الرئي�س ب�أنه يتف ّهم �ضرورة
�إدماج الأقليات يف النظام .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أن�ش�أ ولد عبد العزيز يف العام  2013الوكالة
الوطنية ملحاربة �آثار خملفات اال�سرتقاق ومكافحة الفقر والدمج ،وجلنة وزارية للإ�شراف على
تن�سيق وتنفيذ خارطة الطريق ملكافحة الآثار املتبقية للرق والتي اعتمدتها احلكومة بالتن�سيق
مع الأمم املتحدة .ويف �آب�/أغ�سط�س � ،2015أ�صدرت احلكومة قوانني جديدة �صارمة لتح ّل
ن�ص �أحد القوانني اجلديدة على
حم ّل القانون ال�صادر يف العام  2007والذي يج ّرم الرقّ .
�إن�شاء حماكم خا�صة ملتابعة املتّهمني مبمار�سة الرق وزيادة �أحكام ال�سجن بحقهم .كما مت منح
املنظمات غري احلكومية املعرتف بها احلق يف الدفاع عن �ضحايا الرق.
بيد �أن قدرة الرئي�س ولد عبد العزيز على التنقل يف حقل �ألغام ال�سيا�سة العرقية والإثنية ،لن
ت�ستمر من دون عملية �إ�صالح �أ�شمل� .إذ مل حترز حكومته �سوى تق ّدم بطيء يف معاجلة مظامل
احلراطني واملوريتانيني من �أ�صل �أفريقي التي تعتمل منذ فرتة طويلة حيث تغ ّذي هذه امل�شاكل
�صعود التط ّرف يف املجتمعات التي لي�س لديها �سوى و�سائل قليلة لطلب الإن�صاف.
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امل�ضي قدم ًا يف القيام باملزيد من
لي�س من الوا�ضح ما �إذا كان الرئي�س م�ستعد ًا وقادر ًا على
ّ
الإ�صالحات يف امل� ّؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية ،والقواعد والإجراءات التي تدعم التمييز
واملح�سوبية والنزعة املرياثية اجلديدة *.مينح النظام ال�سيا�سي ولد عبد العزيز �صالحيات
جوهرية يف احلكم و�إحداث التغيري ،بيد �أن الرئي�س يف الوقت نف�سه عر�ضة �إىل العرقلة والتعجيز
من جانب جماعات امل�صالح اخلا�صة التي يدين لها بالف�ضل .فقد بقي النمط العام للهيمنة
ال�سيا�سية واالقت�صادية على حاله على مدى عقود على الرغم من تغيرّ النظام يف البالد مرات
عدة .ويف مركز النفوذ غالب ًا مايكون الزعماء �أنف�سهم ممن ي�شرتكون يف العالقات الأ�سرية
والروابط الزبائنية 56.عندما تكون هناك عملية �إعادة ترتيب يف توزيع ال�سلطة ،كما هو احلال
عادة عندما يقع انقالب ،يحدث التغيري يف الكتلة املهيمنة نف�سها .على �سبيل املثال ،عندما
�صعد ولد عبد العزيز لرئا�سة اجلمهورية ،حت ّول االحتكار الذي كان يتمتع به رجال الأعمال من
قبيلة ا�سما�سيد يف عهد ولد الطايع نحو حلفاء ولد عبد العزيز و�أفراد قبيلته.
والع�صي على التغيري مهمة �شاقة
ُتعترب حماولة �إ�صالح هذا النظام املرياثي اجلديد الرا�سخ
ّ
كان ولد عبد العزيز مرت ّدد ًا يف القيام بها .ويف املح�صلة ،ف�إن م�ستقبله ال�سيا�سي يعتمد على
�شبكات النخبة والعالقات الزبائنية.

خامتة
الإجنازات التي حققها ولد عبد العزيز تبدو هامة بالن�سبة �إىل بلد تع�صف به ال�سيا�سة
ّ
اله�شة واحلزبية الع�سكرية والتوتّرات العرقية-العن�صرية .مع ذلك ،وعلى الرغم من التقدم
الذي مت �إحرازه نحو اال�ستقرار ،التزال موريتانيا عر�ضة �إىل خطر اال�ضطرابات االجتماعية
وال�سيا�سية.
ميكن للمجتمع الدويل ،وعلى ر�أ�سه الواليات املتحدة وفرن�سا واالحتاد الأوروبي� ،أن يلعب دور ًا
ها ّم ًا يف تعزيز اال�ستقرار يف موريتانيا ،التي ُتع ّد ركيزة �أ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية الغرب يف
منطقة ال�ساحل .فهناك �إمكانية لإنقاذ الدول ال�ضعيفة والراغبة يف معاجلة م�شاكلها الكثرية
عن طريق تعزيز قدراتها .غري �أنه الميكن �إنقاذ الدول التي المتلك العزمية وال الو�سيلة لإجناز
حت�سن �سلوكها .هذا التمييز بني
املهام الأ�سا�سية للدولة ،مامل يتم �إقناعها �أو ال�ضغط عليها كي ّ
القدرة والرغبة �ستكون له �آثار على �سيا�سات القوى الغربية التي يجب �أن تف ّرق بني فئات ع ّدة
من الدول ال�ضعيفة 57.فالهدف املن�شود هو تعزيز الدول القادرة ن�سبي ًا والتي هي يف حمنة،
* املرياثية اجلديدة :نظام ت�سل�سل هرمي اجتماعي ي�ستخدم فيه الرعاة موارد الدولة ل�ضمان والء الزبائن من
عموم ال�سكان .هي يف املح�صلة عالقة راعي– زبون غري ر�سمية ميكن �أن تبد�أ من �أعلى هياكل الدولة و�صو ًال �إىل
الأفراد يف القرى ال�صغرية( .املرتجم)
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وحت�سني �أداء الدول الراغبة يف ذلك لكنها غري قادرة على حكم جمالها الإقليمي ب�صورة
�أف�ضل ،وامل�ساعدة يف ا�ستعادة فعالية الدول غري الراغبة
تندرج موريتانيا يف فئة الدول ّ
اله�شة التي ُتعترب
وغري القادرة.
�ضعيفة ،لكنها راغبة يف بناء قدراتها الوطنية.
تندرج موريتانيا يف فئة الدول ّ
اله�شة التي ُتعترب �ضعيفة،
لكنها راغبة يف بناء قدراتها الوطنية .وعلى عك�س القيادة يف
مايل ،التي ا�ست�سلمت لالبتزاز الإرهابي و�ضغوط الت�أثريات الإجرامية ،واجه ولد عبد العزيز
مثل هذه التح ّديات الأمنية .ولذا ف�إن مثل هذا الت�صميم من جانبه ي�ستحق �أن يحظى بدعم
دويل .وتبقى امل�ساعدات الع�سكرية والأمنية من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي �ضرورية
مل�ساعدة موريتانيا يف ت�أمني حدودها وتعزيز دفاعاتها يف مواجهة املت�ش ّددين امل�سلحني الذين
يجوبون منطقة ال�ساحل وال�صحراء .ويتعينّ على �شركاء موريتانيا الدوليني ا�ستثمار املزيد من
املوارد لتدريب موظفي احلدود ،وم�ساعدة احلكومة املوريتانية يف تطوير جتهيزاتها ،ف�ض ًال
عن حت�سني �آليات التوا�صل وتبادل املعلومات بني وكاالت �إنفاذ القانون (مبا يف ذلك ال�شرطة
58
والدرك واجلمارك).
مع ذلك ،الميكن �أن تقت�صر امل�ساعدات على دعم اجلهاز الق�سري للدولة .و�سيكون من الأف�ضل
للواليات املتحدة و�شركائها الدوليني عدم الوقوع يف فخّ تقدمي الدعم غري امل�شروط لولد عبد
العزيز .فقد قاوم رجل موريتانيا القوي ب�شجاعة اال�ضطرابات التي ت�س ّببت فيها االنتفا�ضات
ال�شعبية العربية يف العام  ،2011ومت ّكن من احتواء املعار�ضة ال�سيا�سية حلكمه ،و�أ�ضعف خطر
الت�ش ّدد ب�صورة كبرية .بيد �أن قب�ضته على ال�سلطة لي�ست �آمنة كما قد تبدو .ويعتمد دعمه
ال�شعبي وال�سيا�سي �إىل ح ّد كبري على توزيع موارد املح�سوبية وغريها من املعامالت الزبائنية.
وكما �شهد �أ�سالف ولد عبد العزيز ،ف�إن القادة ،حتى الأقوياء منهم ،يظ ّلون يف موقف حرج
وحمفوف باملخاطر ،لأن الف�صائل متزّق اجلي�ش ،امل� ّؤ�س�سة املهيمنة يف موريتانيا .يف العام
 ،2005كان  90يف املئة من �ضباط اجلي�ش من املغاربة البي�ض من �أ�صول عربية وبربرية ،يف
حني كان  7يف املئة فقط من احلراطني و 3يف املئة من الأفارقة ال�سود .وعند قاعدة هرم
ال�سلطة ،مت عك�س بع�ض هذه الإح�صاءات ،حيث ي�ش ّكل احلراطون ن�سبة  70يف املئة من املجندين
الإلزاميني ،والأفارقة ال�سود  5يف املئة ،واملغاربة البي�ض  25يف املئة 59.وقد فاقمت االنق�سامات
القبلية يف هيكلية قيادة اجلي�ش هذا الو�ضع من انعدام التوازن العرقي والعن�صري .فال�ضباط
املتح ّدرون من القبائل التي تهيمن على الهيكل ال�سيا�سي واالقت�صادي يف البالد هم �أقلية يف
الطبقة الع�سكرية .ويزيد عدم اال�ستقرار الداخلي هذا من �ضعف النظام يف مواجهة �أعمال
60
اخليانة واالن�شقاق يف �أوقات الأزمات.
�إن اعتماد ولد عبد العزيز على هذه امل� ّؤ�س�سة من �أجل البقاء ال�سيا�سي ،يجعله عر�ض ًة �إىل
حتدٍّ داخلي حلكمه من الف�صيل ال�شرقي ،الذي ُيعترب من الناحية العددية القوة املهيمنة يف
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61

�سلك ال�ضباط.
يجب على الواليات املتحدة وفرن�سا واالحتاد الأوروبي ال�ضغط على ولد عبد العزيز للعمل على
االنتقال بالبالد نحو تنمية اجتماعية �أكرث �إن�صاف ًا .ويف �سياق تدريب القوات امل�سلحة والأجهزة
املك ّلفة ب�إنفاذ القانون يف البالد ،يجب على هذه الدول �أن تر ّكز على حت�سني مهارات القتال
وجمع املعلومات والتن�سيق الأمني .ومع ذلك ،حتتاج مثل هذه الربامج �أي�ض ًا �إىل تعزيز العالقات
املدنية-الع�سكرية واحرتام حقوق الإن�سان.
من دون ال�شمول وامل�ساءلة� ،سي�صل النمو االقت�صادي والتحديث الع�سكري يف نهاية املطاف
�إىل طريق م�سدود.
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