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ّ
ملخ�ص
تربز منطقة عرب ال�صحراء باعتبارها مرتع ًا لعدم اال�ستقرار وانعدام الأمن� .إذ يثري تقاطع جمموعة
من العوامل ،من الثورات يف �شمال �أفريقيا وانت�شار الأ�سلحة� ،إىل تهريب ال�سلع غري امل�شروعة العابر
للحدود الوطنية ،والأن�شطة الإرهابية التي يقودها تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي ،اهتمام ًا
�شديد ًا بهذا اجلزء من العامل.
واجهت الدول يف هذه املنطقة ،والتي ظهرت �إىل الوجود وهي يف حالة من الفقر املُدقع وب�إح�سا�س
�ضعيف بالهو ّية امل�شرتكة ،حت ّديات تنموية هائلة .فاحلكومات �ضعيفة ب�صورة مزمنة وتعاين من وجود
م� ّؤ�س�سات �سيا�سية مت�ضع�ضعة ،وتوترات عرقية � -سيا�سية حادة ،ونق�ص يف اخلدمات الأ�سا�سية
وال�سلع العامة وف�ساد م�ستوطن .ويف �سياق �صراعها مع اال�ضطرابات الداخلية ،تبدي هذه الدول
قدرة حمدودة على مراقبة حدودها واحلفاظ على احتكار اال�ستخدام امل�شروع للقوة ،حيث ّ
تتدخل
اجلرمية ّ
املنظمة مللء الفراغ.
جت�سد موريتانيا املخاطر التي تطرحها هذه الدول غري امل�ستق ّرة ،والتي تتمتّع بقدرات �ضعيفة ،على
ّ
الأمن الإقليمي والدويل .وث ّمة ثالثة �ضغوط تربز بو�صفها حا�سمة بالن�سبة �إىل و�ضع موريتانيا احلايل
من عدم اال�ستقرار� :ضعف وف�ساد م� ّؤ�س�سات الدولة؛ التوتّرات االجتماعية وال�سيا�سية املتج ّذرة يف
الهياكل القبل ّية القدمية واالنق�سامات العرق ّية والعن�صرية التاريخية ،وتنامي الت�ش ّدد يف �أو�ساط
ال�شباب املوريتاين .وتتفاقم م�شكلة التط ّرف الداخلي ب�سبب ترابطها مع القوى العابرة للحدود
الوطنية مثل عمليات التهريب غري امل�شروعة وال�شبكات الإرهابية الإقليمية .هذه العوامل يعزّز بع�ضها
بع�ض ًا ،وتخلق حلقة مفرغة يجب ك�سرها من �أجل ا�ستعادة �شيء من اال�ستقرار.
لكي تك�سر موريتانيا هذه احللقة ،حتتاج احلكومة �إىل دعم مبادرات مكافحة الف�ساد ،و�إ�ضفاء
الطابع املهني على �أجهزتها الأمنية ،وتعزيز العدالة االجتماعية ،وحت�سني و�ضع من هم يف �أ�سفل
الهرم االجتماعي واالقت�صادي .وث ّمة حاجة �أي�ض ًا �إىل حت�سني وترية االندماج ال�سيا�سي للمواطنني
وح�صولهم على احلقوق الثقافية ،حيث مل مي ّثل منح ترخي�ص يف العام  2007للحزب الإ�سالمي
املعتدل ،توا�صل� ،سوى خطوة واحدة باجتاه ت�شجيع االنخراط وتو�سيع نظام امل�شاركة .ويف حني ي�ؤ ّثر
انعدام الفر�ص يف احل�صول على التعليم اجليد ب�شكل غري متنا�سب على املواطنني الذين هم بالفعل
فقراء ومه ّم�شون ،مايفاقم م�شاعر غ�ضبهم على النظام وميكن �أن ي�ؤ ّدي اىل التط ّرف ،ف�إن ث ّمة
ما�سة �إىل �إجراء �إ�صالحات يف هذا القطاع .وينبغي على الأطراف الدولية الفاعلة دعم جهود
حاجة ّ
احلكومة يف �إ�صالح التعليم.
�إن تعزيز احلكم الر�شيد وتعزيز قدرة الدولة� ،أمر بالغ الأهمية لتح�سني الظروف االقت�صادية
وبناء ثقة ال�شعب يف امل�ؤ�س�سات الوطنية يف موريتانيا .بيد �أن تغيري العقد بني الدولة واملجتمع لن



يكون �سه ًال �أو �سريع ًا .فمثل هذا التح ّول امل�ؤ�س�سي يتط ّلب قيادة وطنية م�س�ؤولة ،بالإ�ضافة �إىل جهات
بتح�سن الأمن ال�شخ�صي .وقد
دولية مانحة لديها العزمية وم�ستعدة لربط امل�ساعدة االقت�صادية ّ
�أعلن الرئي�س حممد ولد عبد العزيز التزامه بتح�سني الإدارة العامة وتعميق الدميقراطية .ومن
الإن�صاف �أن حتمله الواليات املتحدة و�أوروبا على االلتزام بوعوده.

مقدمة
موريتانيا دولة تزداد ه�شا�شة ،حيث ي�ؤ ّدي ارتفاع وتائر فقدان الأمان �إىل التط ّرف املح ّلي العنيف
والن�شاط الإجرامي الإرهابي العابر للحدود .ومتتزج التوتّرات الداخلية مع العوامل اخلارجية املُ ِّ
عطلة
لت�ستنزف قدرة الدولة ال�ضعيفة �أ�ص ًال على اال�ستجابة للتح ّديات.
الت�ش ّكل هذه اله�شا�شة م�صدر قلق للمواطنني يف موريتانيا و�أولئك الذين ي�سعون �إىل تعزيز التنمية
يف البالد وح�سب ،بل ت�ش ّكل �أي�ض ًا تهديد ًا جلهود �أو�سع نطاق ًا تهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار يف
منطقة ال�ساحل ،من خالل منع ن�شوب ال�صراعات وتعزيز التعايف .وهي تق ّو�ض ،على وجه التّحديد،
جهود مكافحة الإرهاب ،التي مت ّثل �أولو ّية ق�صوى بالن�سبة �إىل احلكومات الغربية واجلهات الدولية
املانحة.
ل�سوء احلظ ،موريتانيا لي�ست البلد ال�سواحلي الوحيد املع ّر�ض �إىل خطر االنزالق �إىل الفو�ضى
«على الطريقة الهوبزية» (�أي حرب اجلميع �ض ّد اجلميع  -املرتجم) ،مع مايعنيه ذلك من عواقب
وخيمة على ا�ستقرار املنطقة والأمن العاملي .قد ّ
دق الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون جر�س
الإنذار من مثل هذا االحتمال عندما ح ّذر جمل�س الأمن الدويل م� ّؤخر ًا من �أن املنطقة قد تواجه
قريب ًا «�أزمة متاثل يف حجمها �أزمة منطقة القرن الأفريقي»� .إذ يه ّدد ات�ساع نطاق اجلرمية ّ
املنظمة
وت�أثريها يف ٍّ
كل من �أجهزة الدولة واملجتمعات الأو�سع على حدٍّ �سواء ،والأزمة الغذائية التي تلوح يف
الأفق ،واال�شتباه بوجود �صالت بني املنظمات الإرهابية ،وال�شبكات الإجرامية ،واجلماعات املتم ّردة
العرقية ،ب�إبطال املكا�سب الدميقراطية ّ
اله�شة والتق ّدم الذي مت �إحرازه ب�شقّ الأنف�س يف عملية بناء
ال�سالم يف دول مثل مايل والنيجر وموريتانيا .وميكن لهذه القوى تقوي�ض الرتاتبيات االجتماعية
ون�سيج التما�سك االجتماعي نف�سه.
هذه املجتمعات هي من بني الأفقر يف العامل ،حيث تتجاوز مع ّدالت الفقر املُدقع ن�سبة  50يف املئة.
كما �أن احلكومات �ضعيفة ب�شكل مزمن ،وم� ّؤ�شرات ه�شا�شة الدولة ّ
متف�شية .عالوة على ذلك ،اخرتاق
الدولة للمجتمع حمدود وامل� ّؤ�س�سات ال�سيا�سية �ضعيفة ،وثمة نق�ص يف اخلدمات الأ�سا�سية وال�سلع
العامة ،والقواعد ال�ضريبية �ض ّيقة نظر ًا �إىل حجم االقت�صادات غري الر�سمية والف�ساد امل�ست�شري،
وث ّمة مقاومة ثقافية وعرقية ل�سلطة الدولة ولل�سيطرة على الأرا�ضي .كما �أن قدرة هذه احلكومات
على مراقبة حدودها واحلفاظ على احتكار اال�ستخدام امل�شروع للق ّوة حمدودة.
هذا الت�ضع�ضع ،يف نواح كثرية منه ،يعود �إىل �أيام والدة الدولة-الأمة ال�سواحلية احلديثة� .إذ
�سرعان ماوجدت هذه الدولة نف�سها ،وهي التي ولدت فقرية جد ًا وكان �شعورها بالهوية امل�شرتكة
وعجلتها ،يف بع�ض الأحيان ،موجات اجلفاف
�ضعيف ًا ،يف مواجهة حت ّديات تنموية �صعبة ،فاقمتها ّ
ال�شديد املتك ّررة وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وامل� ّؤ�س�سي .وقد �أ ّثر ذلك �سلب ًا على قدرة احلكومات





عوامل عدم االستقرار في موريتانيا

على توفري االحتياجات ال�سيا�سية واالقت�صادية ل�شعوبها .بالطبع ،تتفاوت هذه الدول يف قدرتها
على مواجهة ال�ضغوط التي تتع ّر�ض �إليها ،لكن مل تتم ّكن � ّأي منها حتى الآن من التغ ّلب على عجزها
و�ضعفها.
تمُ ِّثل موريتانيا حالة درا�سية مفيدة لتحليل طبيعة و�أ�سباب �ضعف الدولة وكيف ّية ارتباط هذه
الأ�سباب مبخاطر عدم اال�ستقرار الداخلي .وهي �أي�ض ًا مكان مالئم لتقييم قدرة الدولة ال�ضعيفة
التو�صل
على احلفاظ على نف�سها يف مواجهة �ضغوط كبرية وموارد حمدودة .اال�ستنتاجات التي مت ّ
�إليها هنا ت�ستند يف جزء منها �إىل مقابالت �أجريتها مع رجال دين و�صحافيني و�شخ�صيات فاعلة يف
املجتمع املدين ،ومم ّثلي احلكومة خالل زيارة ميدانية قمت بها �إىل موريتانيا يف كانون الثاين/يناير
.2012

التو ّترات الداخلية
برزت �ضغوط ثالثة بدت حا�سمة يف املقابالت التي �أجريتها مع جمموعة من اجلهات الفاعلة
يف موريتانيا� :ضعف وف�ساد م�ؤ�س�سات الدولة؛ التوتّرات االجتماعية وال�سيا�سية املتج ّذرة يف البنى
القبلية القدمية؛ االنق�سامات التاريخية العرقية-العن�صرية ،وتنامي التط ّرف يف �أو�ساط ال�شباب
املوريتاين .هذه العوامل الثالثة يعزً ز بع�ضها بع�ض ًا ،ماي�ؤ ّدي �إىل خلق حلقة مفرغة يجب ك�سرها من
�أجل ا�ستعادة �شيء من اال�ستقرار.

ال�ضعف امل� ّؤ�س�سي والف�ساد

ح ّدد كل من قابلتهم ّ
لل�سخط ال�شعبي،
تف�شي الف�ساد و�ضعف احلوكمة ،باعتبارهما م�صدرين �أ�سا�سيني ّ
ماي�ؤ ّدي �إىل االحتكاك االجتماعي والتوتّر ،وربمّ ا عدم اال�ستقرار .و�أ ّكد عدد من ه�ؤالء املحاورين
�أي�ض ًا وجود �صلة بني الف�ساد و�ضعف الدولة والن�شاط غري امل�شروعّ .
ال�شك �أن هذه االجتاهات عميقة
اجلذور .فقد واجهت الدولة دفق ًا غري م�ستق ّر من بع�ض القوى منذ ا�ستقاللها يف العام � ،1960أ ّدى
�إىل حالة عدم اال�ستقرار املعا�صرة التي تواجهها البالد .وهكذا ،وجدت الدولة نف�سها ،وهي غري
القادرة على �إقامة نظام حديث للحوكمة ،نف�سها وقد مت �إ�ضعافها ب�سبب التوتّرات العرقية والعن�صرية
التقليدية ،والهويات القبل ّية ،وغريها من �أ�شكال االنق�سامات املجتمعية التي �أذكاها وا�ستغ ّلها بع�ض
القادة و�سما�سرة ال�سلطة املحل ّيون (الذين كانت لديهم يف بع�ض الأحيان ات�صاالت �إقليمية مع
امله ّربني �أو املتم ّردين) يف حم�أة التدافع من �أجل ال�سيطرة على القنوات التي تو ّزع املوارد العامة
ح�صتهم من القطاعات االقت�صادية غري الر�سمية
(مثل تخ�صي�ص الأرا�ضي) �أو على الأق ّل القتطاع ّ
املربحة (مثل االتجّ ار وعمليات التهريب).

أنوار بوخرص

والواقع �أن امل�سار الذي اتّبعته موريتانيا منذ اال�ستقالل ّ
يلخ�ص م�سار بلدان ال�ساحل الأخرى التي
�أعاقها الإرث اال�ستعماري الذي �أ�ضفى الطابع امل� ّؤ�س�سي على االمتيازات ال�سيا�سية وفق خطوط
عرق ّية ،و�أبقى على البلد متخ ّلف ًا للغاية .ففي العام  ،1960مل تكن يف البالد طرق مع ّبدة ،وكان
فيها عدد �صغري من املدار�س ،وندرة يف الف ّنيني واليد العاملة امل� ّؤهلة 1.وبا�ستثناء حقل التعدين
الذي ي�ستغله الفرن�سيون يف بلدة ازويرات ،وميناء ال�صيد ال�صغري يف نواذيبو� ،ش ّكل قطاع الزراعة
ال�صغري و�أعمال ال ّرعي التي ميار�سها البدو العمود الفقري لالقت�صاد املوريتاين.
مل يتم ّكن هذا النظام من توليد مايكفي من العائدات ال�ضريبية لدعم الوظائف الأ�سا�سية
االقت�صادية للدولة .والأ�سو�أ من ذلك �أن الدولة مل تكن متلك ال القدرة وال الرغبة يف فر�ض ال�ضرائب
ال�صعب جمع ال�ضرائب من البدو املو ّزعني على
على هذين الن�شاطني (�أي الرعي والزراعة)� ،إذ من ّ
م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي املوريتانية .كما �أن حماولة فر�ض �ضرائب على الزراعة تنطوي على
خماطرة �سيا�سية ،لأن الوجهاء املح ّليني الأقوياء الذين لهم �صالت قو ّية مع امل�س�ؤولني يف الدولة
ي�سيطرون على هذا القطاع .وجتد احلكومة نف�سها يف حلقة مفرغة ،لأنه لي�س يف و�سعها حتقيق
التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،حيث �أنها تفتقر �إىل ال�شرعية
ال�شعبية ودعم النخب التقليدية امل�ؤ ّثرة ،وهما �شرطان الزمان
2
�أ ّدى اعتماد احلكومة يف حقبة مابعد اال�ستعمار على
لفر�ض جباية ال�ضرائب.
كانت �أكرب نقطة �ضعف يف احلكومة يف حقبة مابعد امل�ساعدات اخلارجية �إىل تغييب احلوافز لال�ستثمار
اال�ستعمار ،هي عجزها عن زيادة الإيرادات ال�ضريبية مبا يكفي يف التنمية امل� ّؤ�س�سية وتو�سيع القاعدة ال�ضريبية ،ما
للبدء يف عملية بناء الدولة .وقد �أ ّدى االعتماد على امل�ساعدات �أ�ضعف جهود موريتانيا لبناء الدولة.
اخلارجية �إىل تغييب احلافز لال�ستثمار يف التنمية امل� ّؤ�س�سية
وتو�سيع القاعدة ال�ضريبية ،ما �أ�ضعف جهود موريتانيا يف بناء
الدولة .وقد �أ ّثرت هذه العوامل على �إجمايل قدرة الدولة على احلوكمة ،و�أ ّدت �إىل حدوث قطيعة
دائمة بني النا�س وبني ال�سلطات يف العا�صمة نواك�شوط.
عالوة على ذلك ،تفتقر موريتانيا �إىل وجود قوى موازية ف ّعالة لوقف �سوء ا�ستخدام ال�سلطة من
قبل �سما�سرة ال�سلطة امل�ؤ ّثرين داخل اجلي�ش والع�شائر القبلية .بعد حتريره يف العام � ،1991أ�صبح
النظام احلزبي �أكرث ت�شرذم ًا وفئوية من �أي وقت م�ضى .وبا�ستثناء عدد قليل من الأحزاب القائمة
على الإيديولوجية ،الإ�سالمية منها ب�صورة �أ�سا�سية ،اليزال النظام ال�سيا�سي خا�ضع ًا �إىل �سيطرة
جماعات امل�صالح املرتبطة ب�شكل ف�ضفا�ض بالقبيلة �أو الطائفة �أو العرق �أو املنطقة .وكما هو ّ
مو�ضح
يف التقرير ال ُقطري اخلا�ص مبوريتانيا يف م�ؤ�شر برتل�سمان للتح ّول ( )BTIللعام « ،2012هذه
القنوات وال�شبكات متق ّلبة جد ًا ومتع ّددة الأوجه وتتغيرّ يف كثري من الأحيان ،لكنها ت�ش ّكل الطريق
3
الرئي�سة التي تتم من خاللها هيكلة النظام ال�سيا�سي مادون امل�ستوى الر�سمي للم�ؤ�س�سات».
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حيثما يكون ثمة وجود للدولة يف ح ّده الأدنى ،وال�س ّيما يف �أطراف البالد ،تزداد فر�ص خمتلف
�أ�صحاب امل�صلحة يف ال�سعي �إىل حتقيق �أهدافهم اخلا�صة .فحكام املقاطعات الأقوياء ،على �سبيل
املثال« ،غالب ًا ماي�شاركون يف املناورات ال�سيا�سية �أو القبلية �أو احلزبية من دون مراقبة منا�سبة من
4
املركز» ،كما �أو�ضح التقرير ال ُقطري اخلا�ص مبوريتانيا يف م�ؤ�شر برتل�سمان للتح ّول للعام .2010
يف املركز نف�سهُ ،ي�ض ِعف ال�صراع ال�سيا�سي الداخلي والتّناحر الفئوي بني كبار ال�ضباط الع�سكريني
القدرة امل�ؤ�س�سية للحكومة ،ويجعل تن�سيق ال�سيا�سات بني الوزارات والإدارات يف غاية ال�صعوبة .وقد
�أ�ضعفت الأجنحة ال�سيا�سية امل�ؤ ّيدة للنظام ال�سابق ،جزئي ًا ،فرتة حكم الرئي�س عبد اهلل ولد ال�شيخ
الق�صرية (�أم�ضى � 17شهر ًا يف من�صبه) ،الذي فاز يف العام  2007يف �أول انتخابات دميقراطية
منذ اال�ستقالل .و ُي�شت َبه يف �أن كبار �ضباط اجلي�ش و�أن�صار النظام ال�سابق ال�سيا�سيون والقبليون من
ذوي الت�أثري قد ح ّر�ضوا على االحتكاكات التي وقعت بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية لإ�ضعاف
�سلطة القيادة املدنية .ومن خالل امل�ساعدة على �إحداث الفو�ضى ّ
وال�شلل ال�سيا�سي ،وجدت امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية الذريعة املنا�سبة ّ
للتدخل والقيام بانقالب يف �آب�/أغ�سط�س  .2008وت�ؤ ّدي ال�صراعات
الفئوية داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف بع�ض الأحيان �إىل �إعادة تنظيم طاقم املعينني يف املنا�صب
القيادية العليا ،كما ر�أينا يف �أعقاب انقال َبي  2005و،2008
الف�شل يف توفري اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
لكن نظام احتكار الق ّلة نف�سه مل يتغيرّ كثري ًا.
وفر�ض �سيادة القانون ي�ؤ ّثر بطبيعة احلال على
يف هذا النظام الزبائني ،تتعر�ض القوى الدميقراطية
�صدق ّية الدولة
�سيطرة
واملعار�ضة �إىل عوائق خطرية .فالأفراد واجلماعات املُ ِ
يف الربملان ،تنتمي دوم ًا �إىل احلزب احلاكم وحتظى بدعم
من اجلي�ش .كما �أن الأمناط وامليول املعادية للدميقراطية نف�سها موجودة يف الروتني احلكومي
واخلدمة املدنية ،كما ّ
يدل على ذلك ت�أييدها النقالب العام .2008
هذا الو�ضع ينطبق على املجال االقت�صادي �أي�ض ًا� .إذ ت�سيطر ق ّلة من الأفراد والعائالت والع�شائر
التي لها عالقات مع ف�صائل داخل اجلي�ش على �أهم قطاعات االقت�صاد (بالن�سبة �إىل الواردات
وال�صادرات والبنوك وال�صناعات الزراعية ،على �سبيل املثال) .وقد �أبرزت تقارير عدة ،مبا فيها
تلك ال�صادرة عن البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل ،العقبات التي تواجه امل�ؤ�س�سات العاملة يف
ال�سوق املوريتانية .وكما يو�ضح التقرير ال ُقطري اخلا�ص مبوريتانيا يف م�ؤ�شر برتل�سمان للتح ّول للعام
 ،2012ف�إن العقبات نابعة من «قوة التكتّالت االحتكارية التي تهيمن على كل الأ�سواق املربحة (العمل
امل�صريف و�صيد الأ�سماك والبنية الأ�سا�سية العامة والبناء وا�سترياد وت�صدير ال�سلع اال�ستهالكية
5
واملواد الغذائية واالت�صاالت والت�أمني وما �إىل ذلك)».
ال�سلطة الق�ضائية ،املوجلة من الناحية النظرية بتحقيق العدالة ،م�س ّي�سة �أي�ض ًا ،وتعرقلها الآليات
املعتادة والنظام غري الر�سمي الذي تهيمن عليه اجلماعات املتن ّفذة .عالوة على ذلك ،يعاين
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الذراعان الق�ضائي والتنظيمي للدولة من ق ّلة التمويل .و�أينما كان لهذه امل� ّؤ�س�سات وجود مادي ،فهي
غري كف�ؤة ،وم�شبوهة يف �أكرث الأحيان .يف بع�ض احلاالت ،تخ ّلت احلكومة عن واجبها يف احلكم ،كما
هو احلال بالن�سبة �إىل برامج الرعاية ال�صحية والتعليم ،وهي الربامج التي قد تنهار من دون متويل
6
من اجلهات الدولية املانحة.
هذا الف�شل يف توفري اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية وفر�ض �سيادة القانون ي�ؤ ّثر بطبيعة احلال
على �صدق ّية الدولة .وتتفاقم م�شكلة ال�صدق ّية ب�سبب انتهاكات حقوق الإن�سان ،وهيمنة امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية على ال�سلطة ،واملع ّدالت الفظيعة للف�ساد امل�ست�شري� .إذ حتتل موريتانيا املرتبة  143من
�أ�صل  178بلد ًا يف تقرير م�ؤ�شر مدركات الف�ساد للعام  2010ال�صادر عن منظمة ال�شفافية الدولية.
ويق ّو�ض الف�ساد جهود احل ّد من الفقر ،ويفاقم العجز القائم يف الفر�ص االقت�صادية ،وي�س ّهل تفاقم
التد ّفقات االقت�صادية غري امل�شروعة.
يو ّلد فقدان الدولة لل�شرعية كل �أ�شكال امل�ضاعفات ال�سلبية على اال�ستقرار ،وعلى ر�أ�سها خطر ر�ؤية
املواطنني يغيرّ ون والءهم ل�صالح العبني غري حكوميني حاقدين مثل مه ّربي املخدرات واملتط ّرفني
الذين ميار�سون العنف .بعبارة �أخرى ،ميكن للقدرة وال�شرعية �أن يعزّز كل منهما الآخر ،وي�ساهم �إما
يف حلقة خيرّ ة �أو مفرغة ،حيث ي�ؤ ّدي �ضعف قدرة الدولة �إىل �إ�ضعاف �شرعيتها ،والعك�س بالعك�س،
ما ُي�س ِفر عن تفاقم �ضعف الدولة 7.وكما قال ال�سفري املوريتاين ولد ديدا�ش عن حقّ « :لقد �أ ّدى
انكما�ش الدولة-الأمة وف�شلها يف حتقيق التنمية االقت�صادية والوئام االجتماعي احلقيقي ،واغرتابها
عن املواطنني� ،إىل تفاقم امل�شكلة يف منطقة ال�ساحل ،خ�صو�ص ًا و�أن �شعوب املنطقة مل تعرف الدولة
8
القومية عرب تاريخها الطويل».
تع ّهد الرئي�س املوريتاين اجلديد ،حممد ولد عبد العزيز ،با�ستعادة الثقة يف امل�ؤ�س�سات العامة يف
البالد ومعاجلة التح ّديات الهيكلية التي زادت من �ضعف الدولة يف مواجهة زعزعة اال�ستقرار .وقد
مت ا�ستحداث مد ّونة قواعد �سلوك جديدة ّ
ملوظفي القطاع العام بهدف �إ�ضفاء ال�سمة الأخالقية على
الأن�شطة التي ت�ضطلع بها الإدارة ،وبد�أت وحدة التحقيقات التابعة ملكتب املفت�ش العام ،التي �أن�شئت
يف العام  ،2005حتقيقات جنائية يف وكاالت عدة ي�شتبه يف قيامها بتبديد �أموال الدولة واالحتيال
عليها واختال�سها .وكانت النتيجة مالحقة (اتّهم ر�ؤ�ساء اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان والربنامج
الوطني ملكافحة ال�سيدا (الإيدز) بالقيام مبمار�سات فا�سدة) �أو �إقالة موظفني كبار يف اخلدمة
املدنية وم�س�ؤولني حكوميني ،مبا يف ذلك حاكما مقاطعة نواك�شوط ونواذيبو ،ور�ؤ�ساء وكاالت كربى
تابعة للدولة ،مثل اللجنة املركزية لل�صفقات ووكالة ترقية ال�صناديق ال�شعبية لالدخار والقر�ض
9
«بروكابيك» .Procapec
ويف حني ه ّلل لها اجلمهور ،التزال هذه احلملة التي تهدف �إىل احل ّد من الف�ساد وحماية املال
حم�سنة� .إذ �أفلت عدد من ال�شركات �أو الوكاالت التابعة
العام قا�صرة عن توفري حوكمة اقت�صادية ّ
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للدولة التي يديرها حلفاء الرئي�س و�أن�صاره (خ�صو�ص ًا �ضباط اجلي�ش) حتى الآن من تدقيق املفت�ش
العام 10.ويف الواقعّ ،
ي�شك العديد ممن قابلتهم يف �أن لدى الرئي�س الإرادة ال�سيا�سية لتح ّدي
امل�صالح املكت�سبة الئتالف �صغري لكنه قوي من �أ�صحاب امل�صالح وجماعات امل�صالح املهيمنة يف ظل
الو�ضع الراهن .ويعتقد املت�شائمون ،وثمة الكثري منهم� ،أن ث ّمة دوافع �سيا�سية للتحقيقات واملالحقات
الق�ضائية �إذ هي الت�ستهدف �سوى الأعداء ال�سيا�سيني للجناح احلاكم يف ال�سلطة .وكما فعل �سلفه،
ف�إن الرئي�س احلايل �أي�ض ًا �سيعزّز امل�صالح اخلا�صة حللفائه ،وبالتايل يك ّر�س النظام الزبائني الذي
ي�ستند �إليه بقا�ؤه ال�سيا�سي يف نهاية املطاف.

التو ّترات االجتماعية وال�سيا�سية

يكمن امل�صدر الثاين لعدم اال�ستقرار يف الطبيعة الطبقية للمجتمع املوريتاين .فمنذ ت�أ�سي�سها ،مت
تق�سيم البالد على �أُ ُ�س�س عرقية وعن�صرية ،مازاد من بروز ال�صراع القائم على الهوية .ومي ّثل ف�شل
موحدة تقوم على ال�شمولية للجميع وامل�شاركة
الدولة يف حقبة مابعد اال�ستعمار يف خلق هوية وطنية ّ
واحرتام التن ّوع� ،سبب ًا وا�ضح ًا للتوتّر وال�صراعات التي طال
مي ّثل ف�شل الدولة يف حقبة مابعد اال�ستعمار يف
�أمدها يف البالد.
موحدة تقوم على ال�شمولية
خلق هوية وطنية ّ
ثم �أن املواجهات يف موريتانيا بني العرب وبني الأفارقة
للجميع وامل�شاركة واحرتام التن ّوع �سبب ًا وا�ضح ًا للتوتر ال�سود (الأقل ّيات غري الناطقة بالعربية التي هي يف الأ�صل
وال�صراعات التي طال �أمدها يف البالد.
من القبائل املوجودة على �ضفتي نهر ال�سنغال الذي يف�صل
ال�سنغال عن موريتانيا) على وجه اخل�صو�ص ،لها جذور
عميقة .ففي �ستينيات القرن املا�ضي ،بد�أ النظام اجلديد
عملية تعريب نظام التعليم واحل ّد من الهيمنة العددية للأفارقة ال�سود يف الإدارة وفق ًا لن�سبتهم
من عدد ال�سكان 11.وكانت ال�سلطات اال�ستعمارية الفرن�سية قد منحت امتيازات للأفارقة ال�سود يف
املنا�صب احلكومية والإدارية وغريها ،على الرغم من �أنهم المي ّثلون �سوى ثلث عدد ال�سكان .و�أ ّدى
برنامج التعريب �إىل بروز �صراعات خطرية حت ّولت اىل ا�ضطرابات ،كما حدث يف العام  1966عندما
اندلعت �أعمال ال�شغب رد ًا على قرار احلكومة بجعل اللغة العربية �إلزامية يف املدار�س الثانوية.
الت�صحر،
عاودت التوترات الظهور عندما مت �إدخال نظام الإ�صالح الزراعي للتعامل مع م�شكلة
ّ
والذي نقل الرعاة العرب وق ّربهم �أكرث من �ضفاف نهر ال�سنغال ،ومن املزارعني ال�سود الأفارقة الذين
يعي�شون هناك 12.وقد ر�أى الأفارقة ال�سود يف اخلطوة احلكومية حماولة �أخرى خلدمة م�صالح فئة
عرق ّية ولغوية واحدة على ح�سابهم ،وذلك بحرمانهم من �أرا�ضيهم واملوارد الهامة يف حو�ض النهر.
ولع ّل الأمر الأكرث �إثارة للجدل ،هو �أن قانون العام  1983ب�ش�أن الإ�صالح الزراعي �أعطى للدولة احلقّ
يف م�صادرة الأرا�ضي اخلا�صة (مع دفع التعوي�ضات امل�ستح ّقة) التي ُتع َتبرَ �ضرورية من �أجل توفري
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«احتياجات التنمية االقت�صادية واالجتماعية» .وقد عمد «�سما�سرة ال�سلطة املح ّليني ،وال�سيما حكام
13
االقاليم الذين ُك ِّلفوا بـ«�إ�سناد حقوق امللكية»� ،إىل �إ�ساءة ا�ستعمال �سلطاتهم.
مل تكن �أحداث العام  1989الدامية �سوى �أحد مظاهر ال�صعوبات التي واجهتها موريتانيا – ومعها
يف الواقع معظم املجتمعات يف منطقة ال�ساحل ذات الأعراق والقبائل والطوائف املتع ّددة  -يف تهيئة
الظروف املنا�سبة للتعاي�ش بني اجلماعات املختلفة .يف تلك ال�سنة� ،سرعان ماحت ّول نزاع حدودي بني
موريتانيا وال�سنغال حول حقوق الرعي والرعاة �إىل عمليات متبادلة يف الإعادة �إىل الوطن على �أ�سا�س
االنتماء العرقي ّ
والطرد �أحيان ًا .وقد ك�شف هذا احلدث حجم التوتّر الثقايف التاريخي بني العرب
وبني الأفارقة ال�سود وتناف�سهم على ال�سلطة واملوارد 14.وا�ستغ ّلت القوى املتط ّرفة ال�صراعات املح ّلية
على ال�سلطة من �أجل تعبئة جماعات امل�صالح العرقية ور�أي الأغلبية �ض ّد اخلوف من «الآخر» ،ما �أ ّدى
�إىل تفاقم اخل�صومات العرق ّية والعن�صرية .كانت بع�ض �أ�سو�أ �أعمال القتل والطرد العنيف من �صنع
ه�ؤالء امل�س�ؤولني وعنا�صر �أخرى يف املجتمع.
يف موريتانيا ،ح ّرك امل�س�ؤولون احلكوميون املُ َند ِفعون املخاوف من القوة ال�سوداء ،و�ص ّوروا النزاع
احلدودي على �أنه جزء من ال�صراع الهادف �إىل ت�صحيح اخللل يف التوازن الدميوغرايف ،واحل ّد من
15
اخل�سائر التي �أوقعها اال�ستعمار الفرن�سي .مت اجتثاث وطرد الأفارقة ال�سود من ديارهم وقراهم.
كما مت «تطهري» اجلي�ش املوريتاين من حواىل  500جندي ي�شتبه يف �ضعف والئهم للنظام القائم .يف
املح�صلة ،مت طرد مابني � 40ألف ًا و� 60ألف ًا من الأفارقة ال�سود (هم مواطنون موريتانيون من جماعات
ّ
البوالر والولوف وال�سونينكي والبامانا العرقية) �إىل ال�سنغال ومابني � 15ألف ًا �إىل � 20ألف ًا �آخرين �إىل
مايل.
الو�ضع االقت�صادي للمجتمعات ذات الأ�صول الأفريقية ال�سوداء لي�س �أ�سو�أ من البيظان (املوري�سكيون
البي�ض) ذوي الأ�صول العربية  -الرببرية الذين ي�ش ّكلون املجموعة العرقية املهيمنة يف موريتانيا،
والتي تبلغ حواىل ثلث ال�سكان .وهناك العديد من املوريتانيني البي�ض الفقراء يف مدن ال�صفيح ويف
القرى 16.لكن امل�شكلة بالن�سبة �إىل الأقل ّيات غري الناطقة بالعربية هي �أن «و�ضعها مت�ضع�ضع من
الناحية البنيوية» ،وفق ًا لتقرير العام  2010ال ُقطري ال�صادر عن م�ؤ�شر برتل�سمان للتح ّول .وب�سبب
ا�شتباه «�أ�صحاب ال�سلطة البيظان» بهم «فقد كانوا على الدوام عر�ضة �إىل خطر ا�ستهدافهم بالأ�شكال
17
املخلفة من العقوبات ال�سيا�سية واالقت�صادية».
مل يتع ّر�ض احلراطني الناطقون بالعربية وذوو الب�شرة الداكنة من �أحفاد العبيد ،املعروفون
باملوري�سكيني ال�سود� ،إىل هذه احلملة املنهج ّية من الطرد العرقي 18.فقد جاء احلراطني ،الذين
ي�ش ّكلون ما اليق ّل عن  40يف املئة من عدد �سكان موريتانيا البالغ  3.1مليون ًا ،ب�أعداد كبرية �إىل
نواك�شوط خالل فرتات اجلفاف بني العامني 19 .1990-1973وقد ت�ش ّربوا الثقافة العربية ،وهم
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منحازون �إىل البيظان .ومع ذلك ،هذا اليعني �أن احلراطني �أغنياء .فهم ي�ص ّنفون يف �أ�سفل الهرم.
ومعظم احلراطني �أم ّيون ،ويعتربون مواطنني من الدرجة الثانية ،ويواجهون ظروف ًا اجتماعية
واقت�صادية قا�سية .وهم حمرومون من حقوقهم الأ�سا�سية ،ويعانون من التمييز يف خمتلف جوانب
احلياة.
حاولت منظمات عديدة زيادة الوعي املحلي والدويل باملحنة القا�سية التي يواجهها احلراطني،
بالإ�ضافة �إىل تعبئة املجتمع الدويل لل�ضغط على احلكومة ملعاجلة و�ضعهم .وقد كانت جهود احلكومة
ناق�صة حتى الآن� .إذ �أ ّدى التطبيق الفا�سد من قبل القادة ال�سيا�سيني املح ّليني �إىل حرف �سيا�سة
ح�سن الن ّية ،الهادفة �إىل الق�ضاء على امل�ستوطنات الع�شوائية (اجلزرة) يف املدن الكبرية ،وخا�صة
داخل وحول العا�صمة نواك�شوط ،عن م�سارها .ونتيجة لذلك ،كتب �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية �سيدريك
جورد يقول« :الآالف من الأُ َ�سر الفقرية ،ومعظمها من احلراطني من الطبقة الدنيا ،يتم طردها
من «اجلزرة» .ومن ثم يتم �شراء �أرا�ضيها ،وهي ذات قيمة مرتفعة جد ًا حول نواك�شوط ،من قبل
�أ�شخا�ص يتمتّعون ب�صالت قوية وميكنهم ر�شوة �أع�ضاء جلنة امل�سح» 20.بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أن�ش�أت
احلكومة م� ّؤخر ًا «برنامج الوقاية من النزاعات وتعزيز
التما�سك االجتماعي» ،لكن ت�أثريه كان حمدود ًا للغاية حتى
تتعر�ض فيه الأقليات الكبرية �إىل التمييز
يف �أي بلد ّ
21
وي�سود �سوء احلكم ،ي�صبح من ال�صعب جتاوز انق�سامات الآن .اندماج احلراطني يظل واحد ًا من التح ّديات الكربى
التي تواجه موريتانيا.
الهو ّية ،ومن الأ�صعب تعزيز ال�شعور باالنتماء �إىل
مت ّثل التوتّرات القائمة على �أ�سا�س عرقي ب�ش�أن احل�صول
الأمة .يف موريتانيا ،ي�ؤ ّدي تغلغل وانت�شار ال�سيا�سات
العرقي
العرقية القائمة على الهو ّية �إىل التحري�ض
على املوارد االقت�صادية �أعرا�ض ديناميكيات الق ّوة غري
ّ
الدائم.
املتكافئة التي ت�ش ّل الدول ذات التع ّددية الثقافية ،وتع ّقد
جهود التعاي�ش بني الطوائف والتح ّول الدميقراطي .يف �أي
بلد تتع ّر�ض فيه الأقليات الكبرية �إىل التمييز وي�سود �سوء احلكم ،ي�صبح من ال�صعب جتاوز انق�سامات
الهو ّية ،ومن الأ�صعب تعزيز ال�شعور باالنتماء للأمة .يف موريتانيا ،ي�ؤ ّدي تغلغل وانت�شار ال�سيا�سات
العرقي الدائم.
العرقية القائمة على الهو ّية �إىل التحري�ض
ّ
يف العام  ،2008برزت هذه التوترات م ّرة �أخرى �إىل ال�سطح يف �شكل �صراع على الأر�ض .فقد
اندلعت �صدامات «بني املجتمعات املحل ّية وال�سلطات احلكومية املحل ّية التي كانت قد �سمحت لرجال
الأعمال ب�شراء �سندات ملك ّية الأرا�ضي يف وادي نهر ال�سنغال» ،كما هو ّ
مو�ضح يف م�ؤ�شر برتل�سمان
للتح ّول للعام  22.2010امل�شكلة نف�سها وقعت يف العام  2010عندما ظهرت تقارير ت�شري �إىل �أن
امل�ضاربني يبيعون حقوق امللك ّية يف ال�سوق ال�سوداء التي �ص ّممت �أ�ص ًال كي تعود بالفائدة على �سكان
�أكرب مدن ال�صفيح يف نواك�شوط.
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اندلعت �صراعات الهوية املط ّولة بعنف يف �آذار/مار�س  2010بني الأفارقة ال�سود والطالب
الناطقني باللغة العربية بعد بيان �أدىل به رئي�س الوزراء ووزير الثقافة �أ�شار فيه �إىل العربية كلغة
مهيمنة .ويف �أواخر العام  ،2011اندلعت �أعمال �شغب احتجاج ًا على تعداد مدين لل�سكان مثري للجدل
قالت احلكومة �إنه يهدف �إىل «�إعطاء البالد تعداد ًا حديث ًا ودقيق ًا للتح ّقق من الهو ّية ،كخطوة على
طريق الإ�صالحات» 23.اعترب الأفارقة ال�سود ،وخ�صو�ص ًا يف اجلنوب� ،أن تعداد ال�سكان «عن�صري»
و»متييزي» .وقد كان البع�ض يخ�شون حق ًا من �أنهم �إذا ماف�شلوا يف تقدمي وثائق (مثل �شهادات وفاة
�أجدادهم) تثبت جن�سيتهم ،فقد يتم ترحيلهم ،كما حدث يف العام  .1989قال �ضياء جاندو ،وهو
«المت�سوا جن�سيتي»« :كيف ميكن للمرء �إال
نا�شط مع جماعة
ّ
ً
املتطرفة امل�س ّلحة،
للجماعات
ا
هدف
موريتانيا
باتت
ّ
�أن يفهم �أننا م�ستهدفون من هذا التعداد عندما تطلب جلنة
ً
عر�ضة �إىل خطر الوقوع
وال�شباب ال�ساخط قد يكون
التحقيق ،على �سبيل املثال� ،إىل الزجني املوريتاين �أن يثبت
التطرف العنيف.
فري�سة لإغراء
ّ
احل�سان ّية (لهجة
«موريتانيته» من خالل احلديث باللغة
ّ
24
مغاربية) �أو تالوة �آيات من القر�آن؟»
ومع ذلك ،كان ث ّمة تركيز متزايد ،يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،على منع النزاعات وعلى امل�صاحلة
العرقية .ففي العام  ،2007اتّخذت احلكومة خطوة غري م�سبوقة تدعو املواطنني الأفارقة ال�سود
الذين طردوا من البالد يف العام � 1989إىل العودة �إىل ديارهم من املنفى يف ال�سنغال ومايل .ومنذ
بداية عملية العودة الطوعية هذه �إىل الوطن ،عاد �أكرث من � 20ألف الجئ .ومن ثم يجب االعرتاف
ب�أن كل عمليات العودة مل حتدث بعد العام  ،2007حيث بد�أ الالجئون بالعودة �إىل موريتانيا يف العام
حت�سنت العالقات الدبلوما�سية بني ال�سنغال وموريتانيا.
 1993عندما ّ
يف حماولة �أخرى لت�صحيح �أخطاء املا�ضي والت�صالح مع �إرث الدولة ،اعرتف الرئي�س احلايل ،يف
العام  ،2010علن ًاب�شرع ّية املظامل العميقة التي ي�شعر بها الأفارقة ال�سود .ومن ثم �أق ّر الربملان ،يف
�آذار/مار�س  ،2012عدد ّا من التعديالت الد�ستورية ،التي ت�ؤ ّكد على الطابع املتع ّدد الأعراق للدولة،
وجترمي ّ
الرق (كما �سبق بيانه يف قانون �صدر يف العام  ،)2007وحتظر االنقالبات الع�سكرية .ومن
خالل االعرتاف بالطابع الثقايف واللغوي للكيان ال�سيا�سي للأفارقة ال�سود ،وجترمي عمليات اال�ستيالء
غري الد�ستورية على الدولة� ،أراد الرئي�س عبد العزيز احتواء عملية تعبئة الأفارقة ال�سود ،والإ�شراف
على تزايد ال�سخط ال�شعبي على حكمه ،و�إر�سال �إ�شارة قوية ب�أنه يريد القطع مع املا�ضي ،الذي �ش ّوهته
يف كثري من الأحيان ّ
التدخالت الع�سكرية الدائمة (الزعماء ال�سبعة الذين حكموا موريتانيا منذ
اال�ستقالل ،جاءوا ك ّلهم من اجلي�ش) ،وال�صراعات العرقية والعن�صرية .ومع ذلك� ،أمام الدولة
الكثري من التح ّديات التي يجب �أن تتغ ّلب عليها قبل �أن تتم ّكن من معاجلة مع�ضلة �أمنها العرقي
مت�س احلكم الدميقراطي ،وحقوق الإن�سان ،واملواطنة.
وت�سوية امل�سائل الأو�سع التي ّ
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التطرف املحلي
زيادة
ّ

ينبثق عن�صر ال�ضغط الداخلي الثالث يف موريتانيا من التط ّرف العنيف� .إذ بدت البالد ،من حيث
املبد�أ ،مقاومة للطموح اال�سرتاتيجي لتنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي الهادف �إىل اال�ستفادة
من م�شاعر غ�ضب اجلموع الغفرية من ال�شباب املوريتانيني الذين �أ�صابهم الإحباط ب�سبب عدم
توافر فر�ص العمل والظلم والف�ساد ،وغريها الكثري .قبل االطاحة به يف العام  ،2005ح ّذر الرئي�س
معاوية ولد �سيدي �أحمد الطايع مرار ًا من وجود خاليا �إرهابية نائمة يف البالد ،بيد �أن ق ّلة قليلة
من املوريتانيني �أخذته على حممل اجل ّد ،لأنه كان ي�شتهر بالتذ ّرع بالتهديدات من الداخل واخلارج
لنزع ال�شرع ّية عن خ�صومه ال�سيا�سيني ،خ�صو�ص ًا الإ�سالميني املعتدلني الذين قمعهم وا�ستبعدهم
من النظام ال�سيا�سي .واحلوادث العديدة التي وقعت منذ حزيران/يونيو ( 2005عندما �أ ّدى هجوم
ن ّفذه تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي �ض ّد ثكنة املغيطي يف �شمال �شرق البالد �إىل مقتل
 15جندي ًا موريتاني ًا وجرح � 39آخرين) �أظهرت حقيقة مزعجة مفادها �أن موريتانيا باتت هدف ًا
للجماعات املتط ّرفة امل�س ّلحة ،و�أن ال�شباب ال�ساخط قد يكون عر�ضة �إىل خطر الوقوع فري�سة لإغراء
25
التط ّرف العنيف.
تغلغل الأفكار ال�سلف ّية امل�ستوردة يف املجتمع املوريتاين
يف البداية� ،ألقى املوريتانيون بالالئمة يف ت�صاعد عمليات
التعددية
أثر على ثقافة الت�سامح والهو ّية الإ�سالمية
ّ
� ّ
خطف وقتل الأجانب واجلنود يف البالد على جهات خارجية
لدى املوريتانيني.
يف تنظيم القاعدة يف بالد الغرب الإ�سالمي .هذا الرت ّدد
يف االعرتاف بخطر م�شاركة ال�شباب يف التط ّرف العنيف
اختفى �إىل حدٍّ كبري عندما ظهرت �أد ّلة ت�شري �إىل �أنه منذ �أواخر العام � 2005أ�صبح ب�ضع ع�شرات من
املوريتانيني العبني ها ّمني يف التنظيم املذكور �أو تل ّقوا التدريب الع�سكري والإيديولوجي يف مع�سكرات
املت�ش ّددين يف �شمال مايل واجلزائر .و�أظهرت عمليات اعتقال عديدة يف نواك�شوط يف العام 2008
مدى عمق الروابط بني ال�شباب املوريتاين وتنظيم القاعدة.
لكن ،الينبغي �إ�ضفاء املبالغة على هذا التهديد� .إذ اليزال عدد ال�شبان الذين جرى جتنيدهم يف
تنظيم القاعدة يف بالد الغرب الإ�سالمي �ضئي ًال جد ًا ،وتفتقر الهجمات التي ار ُتكبت �أو �أُح ِبطت على
الرتاب املوريتاين �إىل الإتقان والتعقيد .كما �أن قدرات التنظيم يف البالد حمدودة للغاية ،وال�شبكات
منظمة و�ضعيفة .وقد ّ
التابعة له غري ّ
عطلت املالحقة الف ّعالة التي قامت بها احلكومة للمتط ّرفني
املُ�شت َبه با�ستخدامهم العنف و�سجنهم م�ؤقت ًا ،انبثاق حركة مت�ش ّددة وليدة ومنعتها من تر�سيخ جذورها
يف موريتانيا .و�ساعدت عنا�صر ع ّدة �أخرى يف احل ّد من ت�صاعد التط ّرف يف البالد ،مبا يف ذلك
القبل ّية واملجتمع التع ّددي الذي ميار�س عادة �شك ًال منفتح ًا ومعتد ًال من الإ�سالم.
بيد �أن تغلغل الأفكار ال�سلف ّية امل�ستوردة يف املجتمع املوريتاين �أث ّر على ثقافة الت�سامح والهو ّية
الإ�سالمية التع ّددية لدى املوريتانيني .وهذا الت�أثري يظهر ب�شكل وا�ضح يف اال�ستعرا�ض العلني للورع
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الزائد �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وازدياد ال�ضغوط االجتماعية لاللتزام بطقو�س الطهارة والأوامر
الدينية اجلامدة .الأكرث �أذية من ذلك هو �أن بع�ض الأفكار ال�سلف ّية �ساهمت يف تط ّرف اخلطاب
الديني ،الأمر الذي �أ ّدى �إىل املوجة الأخرية من التط ّرف يف موريتانيا.
�شجعت على انت�شار الأفكار ال�سلفية من دون �أن يبدو �أنها
من �سخرية الأقدار �أن الدولة هي التي ّ
تق ّدر �أن مثل هذه ال�سيا�سة ته ّدد بتقلي�ص احتكارها للتف�سري الإ�سالمي .فتعريب التعليم ،على �سبيل
املثال ،ا�ستلزم ا�سترياد املد ّر�سني من م�صر وال�شرق الأدنى .وقد مار�س ه�ؤالء ت�أثري ًا كبري ًا يف جمال
تعريف و�إ�صالح وتف�سري ال�شريعة الإ�سالمية ،وو ّفروا العمق الإيديولوجي املطلوب لهذه الطفرة يف
ربعات
هذا االجتاه العروبي /الإ�سالمي يف موريتانيا .كما ازدهر الإ�سالم ال�سيا�سي �أي�ض ًا بف�ضل الت ّ
املالية واحلوافز الآتية من منطقة اخلليج ،وال�س ّيما من اململكة العربية ال�سعودية ،التي مت ّول امل�ساجد
ومراكز الدرا�سات الإ�سالمية ،واملحاظر (املدار�س الدينية) لن�شر تف�سريها اجلامد للإ�سالم .كما
الوهابي.
�ساهم ت�أثري املوريتانيني العائدين من دول اخلليج يف انت�شار املذهب ّ
ممن حاورتهم هذه امل�ؤ�س�سات ب�أنها قنوات لل ّدعم املا ّدي والإيديولوجي للإ�سالميني
و�صف العديد ّ
املتط ّرفني .و ّمتت الإ�شارة �إىل بع�ض املحاظر املت�أ ّثرة بال�سعودية ،وال�س ّيما يف منطقة ترارزة ،على
�أنها م�س�ؤولة عن تفريخ �أ�صوليني وجم ّندين مت�ش ّددين .ووفق ًا
ملا يقوله ال�صحايف حممد حممود �أبو املعايل ،ميكن �أن ت�صبح املحاظر لي�ست �أكرب م�شكلة يف موريتانيا بل انعدام
املحاظر وامل�ساجد �شبكات اجتماعية هامة تربط بني الطالب فر�ص احل�صول على التعليم وق�صور �أداء النظام
املُ َن َّفرين واملعزولني بالفعل عن حميطهم .ويف هذه احلالة ،التعليمي.
يتم تلفيق �أوا�صر �أخ ّوة قوية ُمت ِّهد لتط ّرف الفكر وااللتزام
بالعنف .ويلعب اخلطباء الكاريزم ّيون جد ًا دور ًا حا�سم ًا يف الت�شكيل الإيديولوجي للجماعة وتعزيز
ت�ضامنها ومعايريها.
تتو�سع �شبكة املحاظر يف �أكرث الأحيان خارج جمالها ،وتط ّور ومت ّد نطاق نفوذها من خالل �آليات
ّ
26
مثل الإنرتنت .لهذا ال�سبب ولأ�سباب �أخرى ث ّمة افرتا�ض وا�سع االنت�شار بوجود �صلة بني الدور الهام
الذي يحت ّله التعليم يف املحظرة عموم ًا يف ال�ساحة الرتبوية والت�ش ّدد املتزايد يف البالد.
ومع ذلك ،التن�شر غالبية املحاظر الإيديولوجيات العنيفة ،وهي تز ّود عددا كبري ًا من ال�سكان الذين
خذلهم النظام التعليمي الفا�شل باحتياجاتهم .ولذلك �سيكون من اخلط�أ ت�شويه �سمعة خريجيها،
الذين واجهوا يف كثري من الأحيان �صعوبة يف العثور على فر�ص عمل .املحاظر لي�ست �أكرب م�شكلة
يف موريتانيا بل انعدام فر�ص احل�صول على التعليم وق�صور �أداء النظام التعليمي وهما امل�شكلة
احلقيقية.
يبدو �أن م�ستوى التعليم الذي يح�صل عليه ال�شخ�ص م� ّؤ�شر على فر�صة حت ّوله �إىل التط ّرف
العنيف 27.فاملوريتانيون الذين مت اعتقالهم الرتكابهم جرائم �إرهابية هم من ال�شباب الفقراء –
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بني ال�ساد�سة ع�شرة والرابعة والع�شرين  -الذين يتحدثون اللغة العربية فقط ،وميلكون قدر ًا �ضئي ًال
من التعليم .ويف الواقع ،ق ّلة منهم �أ ّمتوا مرحلة الدرا�سة الثانوية العليا – من ال�صف التا�سع حتى
الثاين ع�شر  -يف حني ف�شل معظمهم يف �إكمال الدرا�سة الثانوية – من ال�صف ال�ساد�س �إىل ال�صف
الثامن .وعلى عك�س العديد من ال�شخ�صيات البارزة يف التنظيمات الإرهابية من الذين نالوا ق�سط ًا
جيد ًا من التعليم ،اليحمل �أي من املتط ّرفني املوريتانيني الذين ي�ستخدمون العنف ممن اعتقلوا حتى
28
الآن �شهادات عليا ،كما قال �أحد الأ�شخا�ص الذين قابلتهم وهو ،الربوف�سور خمتار حممد �شيخنا.
ولذلك ف�إن م�س�ألة كيف �أن م�ستويات التعليم املتد ّنية –غالب ًا نتيجة �ضعف الأداء يف املدر�سة ،الأمر
الذي ي�ؤ ّدي �إىل الت�س ّرب �أو الطرد  -ونتيجتها املنطقية املتم ّثلة
املتطرفة
املنظمات
ّ
يف عدم االندماج يف �سوق العمل ،ت�سهم يف التط ّرف يف
ت�ساعد يف متكني من يه ّم�شهم املجتمع.
موريتانيا ،تبدو وا�ضحة وت�ستحقّ قدر ًا �أكرب من االهتمام.
ويزداد هذا اخلطر عندما يقرتن بالعوامل الدافعة
الأخرى ،مثل تفتيت الهياكل االجتماعية ،وم�شاعر الظلم ّ
املتف�شية .ويف الواقع ،كل من قابلتهم يف
نواك�شوط اعتربوا �أن ث ّمة �صلة بني م�شاعر الظلم وبني التط ّرف العنيف .تتو ّلد م�شاعر الظلم ّ
املتف�شية
ب�سبب الغ�ضب �إزاء معاملة امل�سلمني يف فل�سطني وغريها من �أماكن ال�صراع ،وال�سخط �إزاء امل�ستويات
الفا�ضحة من الف�ساد يف �أو�ساط النخبة ال�سيا�سية املوريتانية .وقال ال�صحايف حممد حممود �أبو
املعايل �أنه يرى �أن الظلم يو ّلد ال�صراع ويغ ّذي دائم ًا لهيب االنتقام والعنف املتبادل .و�أ�ضاف �أنه
يف كل حالة من احلاالت ،كان االحتالل الع�سكري الأجنبي �أو القمع الوح�شي للإ�سالميني هو الق ّوة
الدافعة الرئي�سة وراء ظهور احلركات املتط ّرفة العنيفة .وقد لوحظ هذا النمط يف الثمانينيات يف
لبنان و�أفغان�ستان ،وت�أ ّكد يف العقود التي تلت يف العراق .وطوال الت�سعينيات مل يكن بو�سع الإرهابيني
اجلزائريني ا�ستقطاب املج ّندين �إقليمي ًا �أو يف موريتانيا على وجه التّحديد ،لكن الأمر تغيرّ بعد غزو
العراق .و�أ�شار متحاورون �آخرون ،معظمهم من �أئمة امل�ساجد وعلماء الدين� ،إىل �أن �أ ّول املتط ّرفني
يف تاريخ الإ�سالم هم اخلوارج الذين ثاروا �ض ّد ما اعتربوه قمع ًا �سيا�سي ًا من جانب ال�ساللة الأموية
29
احلاكمة.
ر�سم ك ّل من قابلتهم ال�صورة نف�سها للمتط ّرفني الذين ي�ستخدمون العنف يف البالد� :شباب يعي�شون
يف حميط نواك�شوط حيث يتخ ّلل التف ّكك االجتماعي الأحياء الفقرية ،كما ّ
يت�ضح من ارتفاع معدالت
ّ
الطالق واالنحراف 30.وهذا ي�ؤ ّدي �إىل انخفا�ض التما�سك االجتماعي على م�ستوى املجتمع املحلي
وتفاقم الإق�صاء االجتماعي ،كما قال الربوف�سور يحيى ولد الرباء 31.كان معظم الذين مت اعتقالهم
بتهمة التط ّرف عالقني يف حلقة مفرغة من التف ّكك والإق�صاء االجتماعي ،وانعدام الأمن ال�شخ�صي.
وقد اتّبع معظمهم امل�سار نف�سه :بعد ف�شلهم يف املدر�سة ،مت جذبهم �إىل التط ّرف من خالل الوعظ
املت�ش ّدد .ويلقي كل ه�ؤالء بالالئمة يف حمنتهم على ف�ساد الدولة و�أوجه الق�صور ال�شديد يف حوكمتها.
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وقد ا�ستغ ّلت اجلماعات املتط ّرفة العنيفة يف منتديات الإنرتنت وامل�ساجد وال�سجون ب�شكل كامل
تف ّكك هذه ال�ضوابط االجتماعية ،والتهمي�ش وا�سع االنت�شار لأعداد كبرية من ال�شباب ال�ستدراجهم
�إىل التط ّرف .التكتفي املجموعات بت�ضخيم مظامل ال�شباب واثارة م�شاعر االحباط والغ�ضب لديهم
على النظام الداخلي الظامل والنظام الدويل اجلائر فقط ،بل تو ّفر لهم �أي�ض ًا و�سيلة لت�صحيح هذه
32
التظ ّلمات من خالل العنف .املنظمات املتط ّرفة ت�ساعد يف متكني من يه ّم�شهم املجتمع.
حتى الآن ،كان معظم املج ّندين يف �شبكات املتطرفني من املوريكو�س البي�ض ،لكن ث ّمة قلق متزايد
من �أن املجموعات العرق ّية الأخرى ،وخا�صة احلراطني ،قد تكون عر�ضة �إىل التط ّرف �أي�ض ًا 33.بعد �أن
عانوا املظامل واال�ضطهاد الهيكلي ،مت ا�ستدراج �أفراد من ال�سكان احلراطني يف موريتانيا من خالل
خطاب الإ�سالميني العادل واملعادي للتقليدية .وعلى النقي�ض من ذلك� ،إ�سالم الطريقة القادرية
والتيجانية ال�صوفية فا�سد يف نظر ه�ؤالء املوريتانيني املظلومني ب�سبب ارتباط هذين التنظيمني
الوثيق بنظام طبقي جامد.
تغلغلت حركة التبليغ ،وهي جماعة �إ�سالمية عابرة للحدود الوطنية حتثّ على �إعادة �أ�سلمة
املجتمع من خالل و�سائل غري عنيفة وتعار�ض االنق�سامات العرق ّية ،يف �صفوف ال�سكان احلراطني.
ولع ّل �أكرث مايثري قلق ال�سلطات املوريتانية هو خ�شيتها من احتمال �أن يتم �إغراء بع�ض احلراطني
بوا�سطة ر�سالة احلركات املتط ّرفة العنيفة التي تن ّدد �أي�ض ًا بالتق�سيم الطبقي للمجتمع .فالعديد من
التع�صب الديني وحده ،بل كر ّد فعل على نظام يرون �أنه ظامل
الإرهابيني اليت�ص ّرفون انطالق ًا من ّ
وقمعي .ويزدهر تنظيم القاعدة عرب التالعب بالأ�شخا�ص ّ
املتعط�شني لتحقيق العدالة االجتماعية،
تف�سر �أن اثنني فقط من االنتحاريني املوريتانيني (حتى الآن)
وقد يكون ذلك واحد ًا من الأ�سباب التي ّ
كانوا من احلراطني .وذكرت ن�شرة �صادرة عن املركز الوطني الأمريكي ملكافحة الإرهاب يف العام
� 2009أن زعيم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي خمتار بلمختار «كان يريد جذب جم ّندين
من الأفارقة ال�سود لأنهم �سيوافقون ب�سهولة �أكرث من العرب على �أن ي�صبحوا انتحار ّيني ،ولأن �سوء
34
الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية جعلهم جاهزين للتجنيد».
من املثري لالهتمام �أن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي ف�شل يف جذب �أي جم ّندين يف
�أو�ساط البوالر وال�سونينكي والولوف .يف املا�ضي ،دفعت �صراعات مماثلة ،تهدف �إىل حتقيق العدالة
االجتماعية على �أ�سا�س الهو ّية العرقية والعن�صرية ،هذه اجلماعات �أكرث نحو هام�ش املجتمع .ومن
الطبيعي �أن هناك م�ستوى عالي ًا من عدم الثقة بني الأفارقة ال�سود وتنظيم القاعدة يف بالد الغرب
الإ�سالمي ،وهي احلركة التي يقودها ويهيمن عليها العرب .كما �أن الأقل ّيات غري الناطقة بالعربية
من الأفارقة ال�سود مل تنجذب ب�شكل خا�ص �إىل الإ�سالم ال�سيا�سي على نطاق �أو�سع� ،إذ لدى البوالر
والولوف وال�سونينكي والبامانا «ت�ص ّور للإ�سالم ال�سيا�سي بو�صفه جت�سيد ًا لإيديولوجية «القومية
العربية» القدمية «التي حت ّبذ «عروبة» موريتانيا على ح�ساب اجلماعات غري العربية فيها» ،كما �أ�شار
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35

�سيدريك جورد ب�صورة �صحيحة.
تع ّهدت احلكومة املوريتانية باتّخاذ العديد من اخلطوات واملبادرات ملكافحة التط ّرف .وبالإ�ضافة
�إىل حت�سني قدرتها على القتال وحتديث مع ّدات جي�شها من خالل حيازة طائرات عالية الأداء
وغريها من العتاد ،عزّزت احلكومة نظامها القانوين .وحتاول الت�شريعات اجلديدة اخلا�صة مبكافحة
االرهاب املوازنة بني الأمن و�سيادة القانون ،لأن تر�سيخ �شرعية قوانني مكافحة الإرهاب �أمر �ضروري
لك�سب الت�أييد ال�شعبي ملقا�ضاة احلرب التي ت�ش ّنها البالد على التط ّرف والإرهاب.
للتع�صب والتط ّرف من خالل
ربرات الإيديولوجية
ّ
حاولت احلكومة �أي�ض ًا نزع ال�شرع ّية عن امل ّ
توظيف املئات من �أئمة امل�ساجد اجلدد لإلقاء املواعظ يف م�ساجد البالد ،ف�ض ًال عن �إ�شراك ال�سجناء
املتط ّرفني عرب احلوار مع العلماء ورجال الدين الإ�سالميني الذين ترعاهم الدولة 36.والهدف من
احلوار هو �إعادة ت�أهيل املتط ّرفني الذين ميار�سون العنف ،وكذلك ت�سريح ونزع تط ّرف املج ّندين
املحتملني .ووفق ًا ملا يقوله حممد حممود �أبو املعايل ،فقد كان الربنامج ف ّعا ًال للغاية ،ما �أ ّدى �إىل توبة
الع�شرات من املتط ّرفني ال�سابقني .وقال �أنه كانت هناك حالة واحدة فقط من العودة �إىل الإجرام بني
� 40إىل  50من الأ�شخا�ص الذين �أطلق �سراحهم من ال�سجن.

ال�ضغوط اخلارجيةّ :
املخدرات والقاعدة
جتار
ّ
يف بالد الغرب الإ�سالمي ّ
ال�سالح
وجتار ّ
تتفاقم م�شكلة التط ّرف املحلي يف موريتانيا ب�سبب ترابطها مع العوامل العابرة للحدود الوطنية،
مثل عمليات التهريب غري امل�شروعة وال�شبكات الإرهابية الإقليمية .وقد لعبت البالد تقليدي ًا دور ًا
حموري ًا يف جتارة عرب ال�صحراء ،بالإ�ضافة �إىل املبادالت والت�أثريات الثقافية والدينية املتبادلة.
ونظر ًا �إىل موقعها وحدودها الوا�سعة التي ي�سهل اخرتاقها ،كانت موريتانيا ُعر�ضة بوجه خا�ص
�إىل جميع �أنواع التهريب ،مبا يف ذلك الأ�سلحة .وقد ع ّر�ض
نظر ًا �إىل موقعها وحدودها الوا�سعة التي ي�سهل
ذلك البالد �أي�ض ًا �إىل خطر �أن ت�صبح مم ّر ًا رئي�س ًا لتهريب
اخرتاقها ،كانت موريتانيا ُعر�ضة بوجه خا�ص �إىل
الكوكايني يف العامل .وتك�شف وثائق �س ّرية م�س ّربة من ال�سفارة
جميع �أنواع التهريب.
الأمريكية يف نواك�شوط عن مثل هذا القلق وتثري هاج�س �أن
37
ت�صبح موريتانيا مركز ًا جديد ًا لتهريب املخ ّدرات.
من �ش�أن هذا التطور �أن يثري القلق يف �أي بلد ،لكن هذا �صحيح ب�شكل خا�ص بالن�سبة �إىل موريتانيا،
التي تعاين من عجز خطري يف احلوكمة ،و�سهولة احل�صول على الأ�سلحة .ويبدو عدم اال�ستقرار
�أكرث و�ضوح ًا يف اجلزء ال�شمايل من البالد نظر ًا �إىل قربه من ال�صحراء الغربية ،وهو الإقليم الذي
ت�ضعف فيه �سلطة احلكومة ومتزّقه ال�صراعات .كانت حركة مرور املنتجات غري امل�شروعة عرب

أنوار بوخرص

احلدود مع ال�صحراء الغربية �صناعة مزدهرة ،حيث كانت ت�سيطر جبهة البولي�ساريو ،التي تقاتل
من �أجل ا�ستقالل ال�صحراء الغربية عن املغرب ،ت�سيطر على توريد الأ�سلحة �إىل موريتانيا 38.وت�شري
تقديرات تقرير �صدر يف العام  2008عن وزارة الأمن الوطني املوريتاين �إىل �أن عدد الأ�سلحة غري
اخلا�ضعة �إىل املراقبة يف موريتانيا ي�صل �إىل � 700ألف قطعة .هذا «�أ ّدى �إىل موجة من الإجرام تعود
�إىل حقيقة �أنه �صار من الأ�سهل والأي�سر �شراء �أ�سلحة من خمتلف الأنواع والعيارات ،مبا يف ذلك
الأ�سلحة احلربية» ،وفق ًا ملا جاء يف درا�سة �صادرة عن م�شروع «م�سح الأ�سلحة ال�صغرية» Small
39
.Arms Survey
يتقاطع التد ّفق الأخري ملزيد من الأ�سلحة من ليبيا ،نتيجة لل�صراع هناك ،وا�ستمرار تد ّفق الالجئني
من مايل (�أكرث من � 31ألف ًا حتى الآن) الذين ف ّروا من اال�شتباكات امل�سلحة بني املتم ّردين الطوارق
املتفجر املتم ّثل يف الأزمة الغذائية التي تلوح يف الأفق ،واملجرمني العابرين
واجلي�ش ،مع املزيج
ّ
للحدود ،واملت�ش ّددين امل�سلحني الإقليميني املرتبطني ب�أعمال ال ّل�صو�صية� .إذ قال ال�سفري املوريتاين
ووزير الإ�سكان ال�سابق حممد فال ولد بالل «�إن دخول تنظيم القاعدة ،و�شبكات التهريب ،ومع�سكرات
التدريب وتو ّرطها يف النزاعات التقليدية ،ح ّول ال�ساحل من منطقة رماد ّية �إىل برميل بارود مع ّد
للتفجري» .و�أ�ضاف «وهذا ي�ضعنا يف مواجهة حروب مرتابطة
ومتداخلة بني الطوارق واجلي�ش املايل ،وتنظيم القاعدة يف موريتانيا ،يبدو �أن ث ّمة عالقة بني اجلرمية
40
ومايل ،والعرب والقاعدة والطوارق والعرب».
والتطرف العنيف ،حيث يعمل الأول باعتباره منطلق ًا
ّ
�إذا ماتفاقم حجم جتارة املخ ّدرات غري امل�شروعة ،ف�إن للأخري.
عواقب ذلك على الدولة واملجتمع قد تكون �شديدة .فالأموال
الناجتة عن تهريب املخدرات ميكن �أن تزعزع ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي ال�ضعيف من خالل متويل
احلمالت االنتخابية ،وتزيد من ت�آكل �سيادة القانون ،وف�ساد النخبة .وبالفعل ،ف�إن ا�شتباه اجلمهور
بتواط�ؤ م�س�ؤولني كبار يف جتارة املخدرات ٍّ
حماوري �إىل مثل هذا التو ّرط.
متف�ش ،حيث �أ�شار العديد من
ّ
بد�أ هذا التو ّرط يف عهد الرئي�س ولد الطايع الذي كان معروف ًا بال�سيطرة على حمور التهريب الرئي�س
يف �شمال البالد وذلك بف�ضل التحالفات التي �أقامها بني قبيلة الرقيبات ،والتي ت�سيطر �أي�ض ًا على
حركة ا�ستقالل البولي�ساريو ،وقبيلته �سما�سيد .وقد تع ّمقت هذه ال�شكوك يف العام  2007بعد القب�ض
على عميل �سابق جلهاز ال�شرطة الدولية الإنرتبول واحلكم عليه ،وهو ابن عم الرئي�س ولد الطايع،
بالإ�ضافة �إىل جنل الرئي�س املوريتاين ال�سابق حممد خونا ولد هيدالة .وقد ا�ستم ّرت هذه التحالفات
اال�سرتاتيجية ب�سبب �شبكات الرعاية التجارية وال�سيا�سية والع�سكرية.
وعلى الرغم من ذلك� ،ضعفت �سيطرة احلكومة على املنطقة ال�شمالية ،لأن قوىً جديدة ظهرت
خا�صة �شبكات الهجرة غري ال�شرعية ومه ّربو املخدرات و ّ
جتار الأ�سلحة،
على ال�ساحة ،وب�صورة ّ
والطوارق 41.وقد �أحدثت هذه ال�شبكات حت ّو ًال يف العالقات القبل ّية والعرق ّية والطبق ّية وتلك اخلا�صة
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بالدولة يف موريتانيا ،وهي العالقة املتق ّلبة واملتب ّدلة با�ستمرار .و�أ ّدت املناف�سة �ضمن هذه اجلهات
الفاعلة ويف مابينها �إىل ت�صعيد املعركة من �أجل ال�سيطرة على الريع الناجت عن الأن�شطة الإجرامية
املربحة.
ووفق تعبري اخلبري االقت�صادي الغاين جورج �أييتي ،يف هذا «البازار الأ�شبه باملافيا»mafia-like
 ،bazaarحيث الذين لديهم القدرة على اال�ستيالء على الريع «ينهبون متى �شاءوا» ،ي�صبح التمييز
بني الأطراف الفاعلة يف الدولة والأطراف الإجرام ّية �ضبابي ًا وغام�ض ًا 42.ويف الواقع ،يف كثري من
احلاالت ،يتح ّدر امل�س�ؤولون يف الدولة من القبيلة والع�شرية والعائلة نف�سها ،مثلما هو احلال بالن�سبة
�إىل املتم ّردين �أو مه ّربي املخ ّدرات«43 .والنتيجة هي حدوث توتّر ي�صعب �إ�صالحه ،على مايبدو ،كما
�صاغ ذلك �سيدريك جورد برباعة ،حيث يقول «تتع ّر�ض الدولة باعتبارها كيان ًا جم ّرد ًا �إىل التهديد
ب�سبب هذه الأعمال غري امل�شروعة ،ومع ذلك ف�إن العديد من موظفي الدولة ،يف الوقت نف�سه،
44
منهمكون يف هذه الأن�شطة».
وثمة خطر �آخر كبري ي�ش ّكله تهريب املخدرات ،ويتم ّثل يف الت�أثري غري امللحوظ الذي ميكن �أن يرتكه
على ال�سكان املح ّليني� .إذ ميكن للقيمة الكبرية الناجتة من مبيعات املخدرات ت�شويه االقت�صاد والت�أثري
على اال�ستقرار والتما�سك االجتماعي من خالل زيادة م�ستويات اال�ستهالك املح ّلي (الكوكايني باهظ
الثمن ولكن ميكن �أن يتح ّول ب�سهولة �إىل كراك� ،أي نوع مر َّكز من الكوكايني) ،والعنف (االختطاف
واالبتزاز وجرائم الع�صابات) ،واجلنوح45 .كما مت ربط هذا الإجرام بالتط ّرف العنيف يف موريتانيا.
يف �شباط/فرباير  ،2012متت �إدانة ع�شرة �أ�شخا�ص يف نواذيبو ،العا�صمة االقت�صادية للبالد ،بتهمة
حيازة طنني من خم ّدر القنب الهندي 46.وقال م�س�ؤولون �أمنيون �إنه «مت ا�ستخدام املخ ّدرات لتمويل
47
عمليات تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي».
يف موريتانيا ،يبدو �أن ث ّمة عالقة بني اجلرمية والتط ّرف العنيف ،حيث يعمل الأول باعتباره منطلق ًا
للأخري .وفق ًا ملقابالت �أجريتها مع م�س�ؤولني يف الدولة و�صحافيني قاموا مبراجعة تقارير ال�شرطة،
ما�ض �إجرامي .من ه�ؤالء
كان لدى عدد كبري من �أولئك الذين اعتقلوا الرتكابهم جرائم �إرهابية ٍ
� 50إىل  70يف املئة كانوا جانحني ،كما قال ال�صحايف ال�سلمو ود م�صطفى ،من �صحيفة «حتاليل
هبدو» 48.تو ّرط معظمهم يف جرائم �صغرية (�سرقة ال�سيارات ،وبيع املخدرات) .وحت ّول بع�ضهم
يف ال�سجون �إىل التط ّرف من خالل تفاعلهم مع الدعاة املت�ش ّددين .كانوا جميع ًا من امل�ؤمنني ،ولكن
قبل حت ّولهم �إىل التط ّرف ،مل يكن �أي منهم ورع ًا ب�صورة ا�ستثنائية .مل يكن لدى العديد منهم � ّأي
�أمل ،حيث كانوا يواجهون م�ستقب ًال قامت ًا ،مع احتمال �أن مي�ضوا حياة مل�ؤها البطالة واحلرمان من
49
احلقوق.
يف بع�ض احلاالت ،ميكن اعتبار االنتقال من اجلرائم الب�سيطة �إىل التط ّرف والعنف نوع ًا من
ي�شجع الدعاة ال�سلف ّيون الراديكاليون يف موريتانيا مثل هذا ال�سعي
التكفري عن �سوء ال�سلوك الآثمّ .

أنوار بوخرص

للخال�ص الديني حيث يك ّفر املجرمون الذين مت «�إ�صالحهم» عن نفو�سهم اخلاطئة ،وعن جمتمعهم
من خالل االن�ضمام �إىل الن�ضال العنيف �ض ّد قوى الظلم .وفقط عن طريق تطهري املجتمع املوريتاين
من النخبة الفا�سدة ومن الت�أثري الكا�سح للقوى االمربيالية ،ميكن لل�شباب املوريتاين و�ضع حدٍّ
لال�ستمرار غري املحدود للحوكمة الفا�شلة ،والدولة املخت ّلة .ويرى املهتدون اجلدد� ،أنه الميكن �أن
تكون الفو�ضى وف�ساد احلكم �سوى نتيجة النحراف الدولة عن ال�صراط امل�ستقيم واجلهل املتع ّمد
بالتوجيه الإلهي .ويف الواقع ،لي�س من ال�صعب فهم كيف ميكن لهذه احلجج الوعظية �أن تكون جذا ّبة
جليل يعي�ش يف عزلة متزايدة اجتماعي ًا ،وتدا�س رغبته يف الكرامة الأ�سا�سية واالعرتاف به على قدم
امل�ساواة ،يف بنية اجتماعية جامدة وخانقة تتم �إدامتها بوا�سطة دولة فا�سدة وم� ّؤ�س�سة دينية ت�ستميلها
النخبة املهيمنة.
مما ال�شك فيه �أن اجليل الأكرب �سن ًا عانى من الأمناط نف�سها من االختالل الوظيفي للدولة
و�إهمالها ،ومع ذلك مل يلج�أّ �إىل الإجرام �أو التط ّرف .ويكمن االختالف الرئي�س يف ظهور قوى بنيوية
جديدة ّ
عطلت الروابط الف ّعالة بني املجتمع التقليدي وبني �شبكات الدعم االجتماعي اخلا�صة به
وحميطه امل�ألوف .وقد �أ�ضعفت عمليات التمدين ال�سريعة الآليات البدو ّية والريفية التقليدية للتنظيم
االجتماعي .و�ساهم ذلك يف انهيار الأ�سرة التقليدية .و�أ ّدى ارتفاع مع ّدالت الطالق �إىل ارتفاع
مع ّدالت الت�س ّرب من املدار�س وارتفاع مع ّدالت اجلنوح .وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية �أنه مع ف�شل
الدولة يف خلق «م�صادر بديلة للحوافز والعقوبات» ،ف�إن «الكثريين ت�س ّللوا من خالل �شروخ املجتمع
50
احلديث ،و�شعروا ب�أنه قد تخ ّلى عنهم ،ويف بع�ض احلاالت ،حت ّولوا �ض ّده».
عندما كان الأمر ينا�سب طموحاتها ،كانت ال�شبكات املتط ّرفة تتغا�ضى عن/وت�ستفيد من االتجّ ار
غري امل�شروع باملخدرات .كما و ّفرت هذه ال�شبكات ال�شرعية الأخالقية و�إثبات �صوابية تو ّرط املرء
يف الأن�شطة غري امل�شروعة من الناحية الدينية طاملا �أنه يتم ا�ستخدام الأرباح املتو ّلدة لدعم ق�ضية
املت�ش ّددين .ويف بع�ض الدوائر اجلهاد ّية ،يتم تربير جتنيد عتاة املجرمني لأ�سباب تاريخية �أي�ض ًا.
وكثري ًا مايتم اال�ست�شهاد بق�صة عمر بن اخلطاب ،اخلليفة الثاين للإ�سالم (كان يعبد الأ�صنام ،وكان
يعاقر اخلمر كثري ًا ،و�أراد �أن يق�ضي على العدد ال�صغري ولكن املتزايد من معتنقي الدين الإ�سالمي)
بو�صفها خري مثال على كيفية حت ّول واحد من �أ�ش ّد �أعداء الإ�سالم� ،إىل واحد من �أ�شهر املدافعني
عنه حما�سة وحماربيه ال�شجعان 51.وميكن �أن يكون ملثل هذا الإثبات والتربير من �شخ�صيات دينية
م�ستق ّلة ت�أثري هام على ال�شباب الغا�ضب وال�ساخط وامل�ش ّو�ش.
كما �أن امل�صلحة الذاتية هي التي حت ّرك بو�ضوح ال�صالت القائمة بني الأن�شطة غري امل�شروعة
والت�ش ّدد� .إذ لبارونات املخدرات والعقائديني الذين ي�ستخدمون العنف ،على حدٍّ �سواء ،م�صلحة
م�شرتكة يف �إ�ضعاف هياكل الدولة ،وجتاوز �سيطرتها الإقليمية ،وااللتفاف على املنع الذي متار�سه،
وتقوي�ض �سلطتها عموم ًا .نزع ال�شرع ّية عن الدولة اليزال واحد ًا من الأهداف الرئي�سة للمتط ّرفني
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الذين ي�ستخدمون العنف يف بلد �أ�ضعفت مروحة متنوعة من القوى الآليات التقليدية للتنظيم
االجتماعي فيه.
معظم امله ّربني الي�سعون �إىل �إ�سقاط الدولة وال ي�شرتكون ب�صالت �إيديولوجية مع املتط ّرفني الذين
ميار�سون العنف .وبطبيعة احلال ،الميكن للمرء �أن يفرت�ض �أن يكون هذا هو احلال دائم ًا ،لأن مايبد�أ
كتحالف م�صلحي لأ�سباب لوج�ستية وعمل ّية ،قد يتط ّور �إىل وحدة عقائدية .يف الوقت الراهن على
الأقل ،مل تظهر هذه ال�صالت الإيديولوجية.
يف الواقع ،ث ّمة حاالت تدهورت فيها العالقات بني املجرمني واملتط ّرفني الذين ي�ستخدمون العنف
و�أ ّدت �إىل ال�صراع .ومع ذلك« ،يف لعبة تنطوي على ثالث جهات فاعلة  -جمرمون وم�س�ؤولون يف
الدولة ومتط ّرفون ي�ستخدمون العنف»�« ،أي اثنني منهم قد يحجم عن ت�شكيل حتالف عندما ُيحتمل
�أن يدفع القيام بذلك واحدة من تلك اجلهات الفاعلة �إىل تعري�ض نف�سها للتكاليف املرتتّبة على
معاداة اجلهة الفاعلة الثالثة»52 .وبعبارة �أخرى ،ف�إن التواط�ؤ مع الدولة يكون �أكرث فائدة للمجرمني
من التعاون مع املتط ّرفني الذين غالب ًا مايكونون يف حالة حرب مع الدولة.

اخلامتة
يو ّلد التقاء حركات التم ّرد يف �شمال �أفريقيا وتزايد اخلوف الإقليمي والغربي من انت�شار الأ�سلحة،
وتهريب ال�سلع غري امل�شروعة عرب احلدود الوطنية ،والن�شاط الإرهابي بقيادة تنظيم القاعدة يف
بالد الغرب الإ�سالمي ،اهتمام ًا �شديد ًا مبنطقة عرب ال�صحراء .وعلى غرار معظم جريانها ،تعاين
موريتانيا من الفقر والتوتّرات العرق ّية  -ال�سيا�سية ،واحلوكمة الفا�سدة (يف الواقع يقود موريتانيا
وت�شاد والنيجر وبوركينا فا�سو� ،إ�ضافة �إىل مايل �إىل �أن �أطاح انقالب ع�سكري وقع م� ّؤخر ًا بالرئي�س ،يف
الوقت احلايل ع�سكريون �سابقون) .ويف ع�شرات املقابالت التي �أجريتها يف موريتانيا ،ت�ؤ ّكد جمموعة
وا�سعة من اجلهات الفاعلة على االرتباط الوا�ضح بني عدم اال�ستقرار وبني �ضعف امل� ّؤ�س�ساتُ ،مقا�س ًا
ب�سوء احلوكمة والتغلغل املحدود للدولة يف املجتمع .كل الأد ّلة التي جمعتها ت�شري �إىل عدم اال�ستقرار
امل� ّؤ�س�سي ،واحلوكمة الفا�سدة ،واحلرمان االقت�صادي ،و�ضعف الثقة االجتماعية ،باعتبارها عوامل
اخلطر الرئي�سة التي ت�سهم يف عدم اال�ستقرار.
نظر ّا �إىل موقعها اال�سرتاتيجي بني املغرب العربي و�أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى ،وم�شاكل
عدم اال�ستقرار ّ
املتف�شية ومتع ّددة الأوجه التي تواجه� ،أ�صبح من الطبيعي �أن تكون موريتانيا مو�ضع
تركيز وكاالت التنمية الدولية وبرامج االحتاد االوروبي والواليات املتحدة ملكافحة الإرهاب .بالن�سبة
املوجهة للتنمية ،ومن بني العديد من العوامل املت�شابكة امل�س ّببة لل�صراع،
�إىل اجلهات الدولية املانحة ّ
ف�إن العالقة بني نق�ص التنمية االقت�صادية �إىل حدٍّ كبري وعدم اال�ستقرار يف موريتانيا ،هي الدافع
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الأكرث و�ضوح ًا لعدم اال�ستقرار الذي ُي�ست�شهد به يف كثري من الأحيان.
ت�ش ّدد املنظمات غري احلكومية الدولية العاملة يف موريتانيا على �أنه الميكن �أن تكون هناك تنمية
اقت�صادية من دون �أمن.
ّ
جت�سد موريتانيا املخاطر
وبالن�سبة �إىل م�س�ؤويل الدفاع
واملخططني اال�سرتاتيجيني الع�سكرينيّ ،
التي ت�ش ّكلها الدول التي تتمتّع بقدرات �ضعيفة على الأمن الإقليمي والدويل .وهي حالة تبينّ كيف
تتقاطع دوافع عدم اال�ستقرار الداخلي مع العوامل اخلارجية ،وتتعزّز يف �سياق عملية تع ّر�ض البلد
�إىل زعزعة اال�ستقرار .بالإ�ضافة �إىل �إفقار �شعوبها ،عادة ماتكون احلكومات ال�ضعيفة فا�سدة وي�سهل
اخرتاقها من قبل جماعات اجلرمية ّ
املنظمة ،ماي�ؤ ّدي �إىل تقوي�ض جهودها يف بناء هياكل حوكمة
عمل ّية .وهذا يخلق فجوة خدمة منهكة يف قدرة الدولة ال�ضعيفة �أ�ص ًال .وتعترب «املناطق غري اخلا�ضعة
�إىل ال�سلطة ،وتلك التي يتع ّذر �ضبطها ،والتي تعاين من �سوء الإدارة ،وكذلك املناطق املتنازع عليها»
�أر�ضا خ�صبة جلماعات اجلرمية ّ
املنظمة والإرهابيني ،كما تقول ا�سرتاتيجية الدفاع الوطني يف
البنتاغون .كما تق ّدم ا�سرتاتيجية االحتاد الأوروبي الأمنية ر�أيها يف الرابطة بني الدولة واجلرمية
املنظمة والإرهاب« :اجلريان الذين ي�شاركون يف ال�صراع العنيف� ،أو الدول ال�ضعيفة حيث تزدهر
اجلرمية ّ
املنظمة� ،أو املجتمعات املختلة وظيفي ًا� ،أو انفجار
النمو ال�سكاين على حدودها ،جميعها تطرح م�شاكل بالن�سبة لكي تبتعد موريتانيا عن حالة ال�ضعف التي تعاين
53
�إىل �أوروبا».
منها ،حتتاج احلكومة �إىل دعم مبادرات مكافحة
ت�صبح مكافحة الع�صابات الإجرامية العابرة للحدود الف�ساد ،وتعزيز الإ�صالحات يف قطاع التعليم،
الوطنية م�س ًعى غري مجُ ٍد ،طاملا �أنه التتم معاجلة عواملها و�إ�ضفاء الطابع املهني على �أجهزتها الأمنية ،وتعزيز
امل�ساعدة الرئي�سة (�أي الف�ساد) .ولن يكتب النجاح لوقف العدالة االجتماعية.
ت ّيار تط ّرف ال�شباب �أي�ض ًا مالمَ يتم الت�ص ّدي مل�صادر خيبة
الأمل والإحباط .وك ّلما زادت اله ّوة بني توقعات ال�شباب وقدرة �أو رغبة الدولة يف الوفاء بها ،ك ّلما
ازداد خطر �أن يتط ّلع ال�شباب الغا�ضبون �إىل اجلهات الفاعلة غري احلكومية للح�صول على ال�سلع
الأ�سا�سية.
التحليل هنا يدعم االفرتا�ض القائل �أن خماطر ال�صراع االجتماعي وعدم اال�ستقرار تزداد حيث
تكون الدولة وم� ّؤ�س�ساتها االجتماعية غري راغبة �أو غري قادرة على تلبية االحتياجات الأ�سا�سية
ملواطنيها .لذلك ف�إن تعزيز احلكم الر�شيد وتعزيز قدرة الدولة �أمر بالغ الأهمية لتح�سني الظروف
االقت�صادية وبناء ثقة ال�شعب يف امل�ؤ�س�سات الوطنية .ولكي تبتعد موريتانيا عن حالة ال�ضعف التي
تعاين منها ،حتتاج احلكومة �إىل دعم مبادرات مكافحة الف�ساد ،وتعزيز الإ�صالحات يف قطاع
التعليم ،و�إ�ضفاء الطابع املهني على �أجهزتها الأمنية ،وتعزيز العدالة االجتماعية.
اخلطوات العاجلة التي يتعينّ اتّخاذها هي التالية� :أو ًال ،جلان مكافحة الف�ساد موجودة بالفعل،
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وحتتاج �إىل متكينها من �أجل �أداء وظائف التدقيق واملراجعة (من خالل منحها ميزانيات �أكرب ،ف�ض ًال
عن املوظفني الأكفاء وغري احلزبيني ،على �سبيل املثال) .ثاني ًا ،يجب و�ضع �ضوابط ف ّعالة للحماية من
االحتيال ،وم�صادرة الأرا�ضي ،و�سوء املعاملة من قبل ح ّكام املقاطعات والوكاالت الإقليمية الأخرى
التي تق ّدم خدمات وبرامج للمناطق الريفية .ومي ّثل �سوء �إدارة م�شاريع متليك الأرا�ضي يف املناطق
احل�ضرية م�شكلة رئي�سة وم�صدر ًا لل�صراع املجتمعي.
ثالث ًا ،ث ّمة حاجة �إىل تعزيز م�ستوى امل�شاركة ال�سيا�سية واحلقوق الثقافية .وكان منح ترخي�ص
يف العام  2007للحزب الإ�سالمي املعتدل ،توا�صل ،خطوة هامة نحو تعزيز امل�شاركة وتو�سيع نظام
امل�شاركة .وهناك حاجة �إىل بذل جهود �سيا�سية مماثلة لزيادة متثيل الأفارقة ال�سود واحلراطني يف
م�ؤ�س�سات الدولة .هذه اخلطوات �ضرورية لردم اله ّوة الثقافية والعرقية والتح ّرك نحو جمتمع �أكرث
�شمو ًال وم�ساواة.
رابع ًا ،ث ّمة خطوات فورية مطلوبة لتح�سني احلالة االقت�صادية للحراطني .وفد و�ضعت احلكومة
املخ�ص�صة حتى الآن غري كافية .وهنا
برامج ملعاجلة التهمي�ش الذي يتع ّر�ضون �إليه ،لكن املوارد
ّ
ميكن �أن تلعب اجلهات الدولية املانحة دور ًا هام ًا .فاال�ستثمار يف برامج التنمية هذه ميكن �أن ي�ساعد
يف تعزيز ال�سالم واال�ستقرار يف البالد.
يتعينّ على اجلهات الدولية املانحة دعم اجلهود (اخلجولة) التي تبذلها احلكومة ملعاجلة فجوة
توفري التعليم يف البالد .فالنق�ص يف فر�ص احل�صول على
لكي تنجح الإ�صالحات ،يحتاج الإ�صالحيون الوطنيون التعليم ي�ؤ ّثر ب�شكل غري متنا�سب على املواطنني الفقراء
داخل احلكومة �إىل �إقامة حتالفات ذات قاعدة
وامله ّم�شني بالفعل ،ماي�ؤ ّدي �إىل �إذكاء م�شاعر الغ�ضب على
عري�ضة و�شاملة مع ال�شرائح امل�ؤ ّثرة يف املجتمع،
النظام لديهم .وعندما يقرتن انخفا�ض م�ستويات التعليم
وكذلك مع اجلهات الدولية املانحة وامل�ستثمرين.
بالدوافع الأخرى للتط ّرف ،ف�إنه ميكن �أن ي�صبح عام ًال
هام ًا يف تط ّرف ال�شباب املوريتاين .وث ّمة �أد ّلة جتريبية كافية
لتبيان �أن توفري التعليم العادل (املمتاز) يق ّلل من خماطر ال�صراع املجتمعي.
لن يكون تغيري العقد بني الدولة واملجتمع �سه ًال �أو �سريع ًا� .إذ يتط ّلب مثل هذا التغيري امل� ّؤ�س�سي
قيادة وطنية م�س�ؤولة ،بالإ�ضافة �إىل وجود جهات دولية مانحة على ا�ستعداد لربط امل�ساعدة
تن�ص �سيا�سة
االقت�صادية
بالتح�سن يف الأمن ال�شخ�صي .والب ّد من ربط امل�ساعدات االقت�صادية ،كما ّ
ّ
اجلوار الأوروبية اجلديدة ،بفكرة «تقدمي املزيد للح�صول على املزيد» مع «معايري دقيقة وت�سل�سل يف
الإجراءات �أكرث و�ضوح ًا» .وقد �أعلن الرئي�س حممد ولد عبد العزيز التزامه بتح�سني الإدارة العامة
وتعميق الدميقراطية .ومن الإن�صاف �أن حتمله الواليات املتحدة و�أوروبا على االلتزام بوعوده.
الرهانات كبرية .وهناك عوامل قو ّية �ستقاوم �أي �إ�صالحات جوهر ّية لرت�شيد �إدارة النفقات العامة،
وتعزيز قواعد �إجراءات امل�شرتيات وتلك التي حتكم �صراعات امل�صالح .ولكي تنجح الإ�صالحات،
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يحتاج الإ�صالحيون الوطنيون داخل احلكومة �إىل �إقامة حتالفات ذات قاعدة عري�ضة و�شاملة مع
ال�شرائح امل�ؤ ّثرة يف املجتمع ،وكذلك مع اجلهات الدولية املانحة وامل�ستثمرين .و�ستكون لدى هذه
يرجح لها �أن تخ�سر يف
القوى فر�صة �أف�ضل ملقاومة ال�ضغوط التي البد �أن تنبثق من املجموعات التي ّ
�سياق عملية الإ�صالح.
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نبذة عن الكاتب
�أنوار بوخر�ص هو �أ�ستاذ م�ساعد يف العالقات الدولية يف جامعة ماكدانيال يف و�ستمن�سرت،
ماريالند ،وم�ؤ ّلف كتاب «ال�سيا�سة يف املغرب :امللكية التنفيذية واال�ستبداد امل�ستنري»
(Politics in Morocco: Executive Monarchy and Enlightened Authoritarianism

 .(Routledge 2010وي�شارك بوخر�ص يف �إدارة م�شروع جمموعة العمل اخلا�صة مبوريتانيا
يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل ،حيث يجتمع الباحثون و�صانعو ال�سيا�سات يف �أربع
طاوالت م�ستديرة ،من كانون الثاين/يناير �إىل ني�سان �/أبريل  ،2012وذلك ملناق�شة ٍّ
كل
من الق�ضايا الأ�سا�سية التي تواجهها البالد ور ِّد فعل املجتمع الدويل .بوخر�ص هو �أي�ض ًا
زميل �سابق يف مركز بروكنجز الدوحة ،حيث ن�شر درا�ستني بعنوان «العنف ال�سيا�سي
يف �شمال �أفريقيا :م�صاعب التحرير غري املكتمل» و«مواجهة منو ال�شبكات الإرهابية
يف املغرب العربي» Political Violence in North Africa: The Perils of Incomplete
 .Liberlization، Fighting the Growth of Terrorist Networks in the Maghrebوقد
ُن ِ�ش َرت م�ؤ ّلفاته الأخرى يف عدد كبري من املجالت وال�صحف الرئي�سة يف الواليات املتحدة
وال�شرق الأو�سط.

مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات ال ُقطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من
املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح
ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.

