
 

 إضفاء الطابع الساحلي على التعليم العسكري في موريتانيا

 ﮳حان لو سمعان

  ﮳حون س﮳�و�﮲ر  – الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

 

 �ُ﮴ظهر لك﮵�ة الد﮲�اع للم﮳حموعة ال﮲حماس﮵�ة لم﮲�ط﮴�ة الساحل ﮴�﮵�مة و﮴�﮵�ود ال﮴�عل﮵�م العسكري كوس﮵�لة لل﮴��مل
 إال﮴�ل﮵�م﮵ى.

 

 ﮵�﮴�ّدم ٕا�﮶﮲ساء لك﮵�ة الد﮲�اع للم﮳حموعة ال﮲حماس﮵�ة لم﮲�ط﮴�ة الساحل ﮲�﮵ى عام 2018، وه﮵ى لك﮵�ة حر﮳�﮵�ة لهذه الم﮲�ط﮴�ة
 ك﮵�﮲�﮵�ة اس﮴�﮲حدام مور﮵�﮴�ا�﮵﮲�ا لل﮴�عل﮵�م العسكري ٔ�داة لل﮴��مل إال﮴�ل﮵�م﮵ى. كما ﮵�ؤكد هذا

﮲
 دراسة حالة �﮴ك﮶سف عں

 أن ﮵�كون ه﮲�اك مساحة اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة لم﮲�ط﮴�ة الساحل ﮳�﮴�﮲صا﮵�اها االٔم﮲�﮵�ة
﮲

 على ا﮲�﮴�راٍض ر�﮵ٔ�س وهو أ�﮲ه ﮵�مكں
 ال﮲حاصة، مد﮲�وعة ﮳�الد﮵�﮲�ام﮵�ات المحل﮵�ة.

1 

https://www.flickr.com/photos/johnspooner/316619943
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 

 

 المنطق الموريتاني في إضفاء الطابع الساحلي

 ﮴�﮳�ل ٕا�﮶﮲ساء الم﮳حموعة ال﮲حماس﮵�ة لدول الساحل (أي الم﮳حموعة) ﮲�﮵ى عام 2014، ��﮲ت مور﮵�﮴�ا�﮵﮲�ا �﮴ع﮴�﮲رم ٕا�﮶﮲ساء
 ﮵�ع﮴�مدون عادًة على

﮲
 الذ﮵�ں

﮲
 اللك﮵�ة الحر﮳�﮵�ة المور﮵�﮴�ا�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى عاصم﮴�ها �﮲واك﮶سوط ل﮴�در﮵�ب ال﮲ص﮳�اط المور﮵�﮴�ا�﮵﮲�﮵�ں

 ال﮳�رامح� اال﮳ٔح﮲�﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى أورو﮳�ا أو ﮲�﮵ى ال﮳�لدان العر﮳�﮵�ة ال﮶سر﮵�كة، ٕاال أن ٕا�﮶﮲ساء االٔما�﮲ة الدا�ٔمة للم﮳حموعة ﮲�﮵ى �﮲واك﮶سوط
 طا﮳�ٍع آ﮲حر.

﮲
 ﮲حالل لك﮵�ة د﮲�اع مں

﮲
 أو﮳حد ﮲�رصة لدعم  �﮴حد﮵�ث ال﮴�ّوات المسّلحة الوط﮲�﮵�ة ال﮲حمس  مں

 ﮵�عكس ٕا﮲ص﮲�اء الطا﮳�ع الساحل﮵ى على ال﮴�عل﮵�م العسكري المور﮵�﮴�ا�﮵﮲ى ط﮳�﮵�عة ال﮴�حد﮵�ات العمل﮵�ا�﮵﮴�ة ال﮴�﮵ى �﮴وا﮳حه
 ﮴�﮵�اد�﮴ها العسكر﮵�ة، وال﮴�﮵ى ﮶س﮲�ت  عمل﮵�ات لم�﮲�حة إالرهاب  على مدى الع﮴�د الما﮲ص﮵ى. ﮲�﮵ى الو﮴�ت �﮲﮲�سه، �ن

 ال﮴�حول ٕالى لك﮵�ة الد﮲�اع للم﮳حموعة ﮵�ع﮲�﮵ى أن مور﮵�﮴�ا�﮵﮲�ا �﮴صور أم﮲�ها ال﮴�وم﮵ى على أ�﮲ه مر�﮳﮴�ط ﮳حوهر﮵�ًا ﮳�ال﮴�عاون
 ﮲حالل ٕادراك أن ٕا﮲ص﮲�اء

﮲
ا مں  الد﮲�اع﮵ى مع ﮳ح﮵�را�﮲ها ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة. وعلى المس﮴�وى العمل﮵ى، �﮴م ا�﮲﮴حاذ ال﮴�رار أ﮵�﮲صً

 ﮲�ر�﮲سا أو ألما�﮵﮲�ا أو اال�﮴حاد
﮲

 ﮳حذب ال﮴�مو﮵�الت وال﮶سرا�ت (مں
﮲

 �﮲واك﮶سوط مں
﮲

 الطا﮳�ع الساحل﮵ى على اللك﮵�ة س﮵�مّكں
 أالورو﮳�﮵ى أو الوال﮵�ات الم﮴�حدة) وال﮴�﮵ى س﮴�كون صع﮳�ة الم﮲�ال ﮲�﮵ى ﮲طل ﮳�ر�﮲امح� وط﮲�﮵ى.

 أن مور﮵�﮴�ا�﮵﮲�ا ��﮲ت ٕالى حد ﮳�ع﮵�د أك﮳�ر مساهم ﮲�﮵ى اللك﮵�ة، ٕاال أ�﮲ها �﮳﮴ح﮲�﮳�ت ﮳�ع﮲�ا﮵�ة �﮴صو﮵�ر الم﮲�ظمة
﮲

 على الر﮲عم مں
 الو�﮶ا�ٔق، على أ�﮲ها " أول مدرسة حر﮳�﮵�ة عا﮳�رة

﮲
 ﮳�﮲�ات أ﮲��رها. عّر﮲�ت اللك﮵�ة �﮲﮲�سها، ﮲�﮵ى العد﮵�د مں

﮲
 على أ�﮲ها مں

 ال﮴�سم﮵�ات ال﮳حذا﮳�ة، هَدَف مد﮵�رو الم﮲�ظمة ٕالى �﮴صم﮵�م دورات ال �﮲﮴عط﮵ى
﮲

 للحدود ﮲�﮵ى العالم ." و﮳�﮲عض ال﮲�ظر عں
ا  المسا�ٔل االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة والعسكر﮵�ة م﮶�لما ﮵�﮲�علون ﮲�﮵ى الوال﮵�ات الم﮴�حدة أو ﮲�﮵ى أورو﮳�ا، وٕا�﮲ما �﮴صمم دورات و﮲�﮴�ً
 لالح﮴�﮵�ا﮳حات المحل﮵�ة. ذكر الع﮴�﮵�د ال﮲�ر�﮲س﮵ى �﮶﮴سارل﮲ر م﮵�﮶س﮵�ل، وهو أول مد﮵�ر للدراسات ﮲�﮵ى اللك﮵�ة، ﮲�﮵ى م﮴�ا﮳�لة

 المدرسة هو أن �﮴كون "مدرسة لس�ن م﮲�ط﮴�ة
﮲

 أالول/أك﮴�و﮳�ر 2020، أن الهدف مں
﮲

 أ﮳حراها المؤلف ﮲�﮵ى �﮶﮴سر﮵�ں
 ﮵�﮲�ظرون ٕالى ﮴�﮲صا﮵�اهم ال﮲حاصة ﮳�رؤ﮵�﮴�هم ال﮲حاصة لها."

﮲
 الساحل الذ﮵�ں

 الم﮳ح﮴�مع أال�د﮵�م﮵ى للدول ال﮲حمس
﮲

 مں
﮲

 لهذا ال﮲عرض، اع﮴�مدت اللك﮵�ة ﮲�﮵ى ﮳ح﮲رء ك﮳�﮵�ر م﮲�ها على م﮴�حد�﮵﮶�ں
 و﮳�دأت عمل﮵�ة اع﮴�ماد ﮶سهادة الما﮳حس﮴�﮵�ر مع ﮳حامعة �﮲واك﮶سوط. وحسب ما أكد�﮴ه و�﮶ا�ٌٔق رسم﮵�ة، ﮲�﮴�د �﮲ظر

 ح﮵�ث ال﮴�ار﮵�﮲ح وال﮳ح﮲عرا﮲�﮵�ا
﮲

 ال﮳�ر�﮲امح� ٕالى م﮲�ط﮴�ة الساحل على أ�﮲ها  م﮳حمع أم﮲�﮵ى م﮴�ماسك ، له م﮲�ط﮴�ه ال﮲حاص مں
 م﮳حرد �﮴﮲�اش ﮲�كري: ٕان طرح م﮲�ط﮴�ة الساحل كم﮲�ط﮴�ة ﮳�هو﮵�﮴�ها االٔم﮲�﮵�ة ال﮲حاصة

﮲
 وال﮶�﮴�ا﮲�ة، وهذا االٔمر أك﮶�ر مں

 ﮲حالل ا�﮳﮴حاهات إالرهاب
﮲

 ﮵�ع﮲�﮵ى ﮲صم﮲�ًا أن ال﮴�حد﮵�ات إالسالم﮵�ة ال﮴�﮵ى وا﮳حه﮴�ها الدول االٔع﮲صاء لم �﮴﮴�﮶سلك ﮲�﮴�ط مں
 ﮲حالل ال﮴�﮲صا﮵�ا المحل﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�طلب اس﮴�﮳حا﮳�ات محل﮵�ة على و﮳حه ال﮴�حد﮵�د.

﮲
 العالم﮵ى، ﮳�ل ﮳�االٔحرى مں

 إضفاء الطابع الساحلي مقابل التأثيرات الغربية والعربية

 ع﮲رزت عمل﮵�ة ٕا﮲ص﮲�اء الطا﮳�ع الساحل﮵ى على ال﮴�عل﮵�م العسكري المور﮵�﮴�ا�﮵﮲ى هو﮵�ة اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ﮳حد﮵�دة
﮲

 ﮲�﮵ى ح﮵�ں
ا سلطت ال﮲صوء على ال﮴�حدي الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى �﮲﮴�﮲�﮵�ذ ﮳�ر�﮲امح� �﮴عل﮵�م﮵ى دون  م﮶س﮴�ركة مع أر﮳�ع دول أ﮲حرى، ﮲�ه﮵ى أ﮵�﮲صً
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 ال﮴�ٔ��﮵﮶�ر ال﮲عر﮳�﮵ى على
﮲

 �ٔ﮴��﮵﮶�ر ﮲حار﮳ح﮵ى. وا﮳حهت لك﮵�ات عسكر﮵�ة عر﮳�﮵�ة أو أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة أ﮲حرى ﮴�﮲صا﮵�ا مما�﮶لة، ﮳�دًءا مں
 الدراسات االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة وال﮴�عل﮵�م العسكري. وأدى ﮲ع﮵�اب  االٔد﮳�﮵�ات االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة المحل﮵�ة  الك﮳�﮵�رة ٕالى ٕاعا﮴�ة الهدف

 ﮳�﮶سٔ�ن
﮲

 أالورو﮳�﮵�﮵�ں
﮲

، م﮶�ل �وزو﮵�﮴�﮲ر أو �﮶وس﮵�د﮵�د﮵�س، أو االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�﮵�ں
﮲

 ال�س﮵�ك﮵�﮵�ں
﮲

 الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى �﮳﮴حاوز الم﮲�كر﮵�ں
 ﮲حارج الم﮲�ط﮴�ة

﮲
ا على دراسات حالة مں  الحرب ﮲ع﮵�ر ال﮲�ظام﮵�ة. عالوة على ذلك، اع﮴�مد المدر﮳�ون اال﮳ٔحا�﮲ب أ﮵�﮲صً

. و﮴�د أ﮶سار مدرس ﮲�ر�﮲س﮵ى سا﮳�ق ﮲�﮵ى اللك﮵�ة ﮲�﮵ى م﮴�ا﮳�لة
﮲

 الدارس﮵�ں
﮲

 ل﮴�﮳ح﮲�ب إال﮲صرار ﮳�الحساس﮵�ات الد﮳�لوماس﮵�ة ﮳�﮵�ں
 ال﮲�﮲راعات ال﮴�﮶ساد﮵�ة.

﮲
 أالول/أك﮴�و﮳�ر 2020 ٕالى أن م﮲�ا﮴�﮶سة الحروب أالورو﮳�﮵�ة �ن أك﮶�ر مالءمة مں

﮲
 ﮲�﮵ى �﮶﮴سر﮵�ں

ا  ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ال﮴�حدي الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى �﮴ك﮵�﮵�ف المعر﮲�ة االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ذات ال﮴�و﮳حه ال﮲عر﮳�﮵ى، ﮲�﮴�د �﮴عر﮲صت اللك﮵�ة أ﮵�﮲صً
 مور﮵�﮴�ا�﮵﮲�ا، كدولة عر﮳�﮵�ة،

﮲
 لل﮴�عا﮵�ش مع ل﮲عات العمل الم﮲ح﮴�ل﮲�ة. �﮴م ا﮲ح﮴�﮵�ار الل﮲عة ال﮲�ر�﮲س﮵�ة لك﮲عة ر�﮵ٔ�سة لللك﮵�ة، لكں

. �﮴م ﮳�﮲�اء حرم اللك﮵�ة، الذي أطلق عل﮵�ه اسم لك﮵�ة ال﮶س﮵�﮲ح محمد  د﮲�عت ﮳�﮶�﮳�ات ٕالدراج الل﮲عة العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮳�ر�﮲امح�
ا لم﮴�ا﮳�لة أ﮳حر﮵�ت ﮲�﮵ى  دولة  إالمارات العر﮳�﮵�ة الم﮴�حدة . وو﮲�﮴�ً

﮲
 زا﮵�د العسكر﮵�ة، ﮳�﮲�﮲صل الدعم المال﮵ى مں

﮲
 ﮳�ں

 أ﮵�لول/س﮳�﮴�م﮳�ر 2020، أرسلت المملكة العر﮳�﮵�ة السعود﮵�ة س﮴�ة ﮲ص﮳�اط لح﮲صور الدورة ﮲�﮵ى عام 2020. ﮲�﮵ى
ا على ﮲ح﮵�ارات الم﮲�اهح�  المس﮴�﮴�﮳�ل، ٕاذا لم ﮵�ص﮳�ح �﮴عر﮵�ب ال﮳�ر�﮲امح� مسٔ�لة ل﮲عو﮵�ة ﮲�حسب، ﮳�ل س﮵�كون له أ�﮶ر أ﮵�﮲صً
 الدراس﮵�ة، ﮲�﮴�د ﮵�م﮶�ل هذا �﮴حد﮵�ًا للهدف أالول﮵ى الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى ٕا﮲ص﮲�اء الطا﮳�ع الساحل﮵ى، وهذا أحد أس﮳�اب ٕاصرار

 ال﮳�لدان أالر﮳�عة ﮲ع﮵�ر ال﮲�اط﮴�ة ﮳�العر﮳�﮵�ة على الح﮲�اظ على ال﮲�ر�﮲س﮵�ة لك﮲عة العمل االٔساس﮵�ة.

 محور للتكامل اإلقليمي؟

 �﮴سلط لك﮵�ة الد﮲�اع للم﮳حموعة ال﮲صوء على الطر﮵�﮴�ة ال﮴�﮵ى ﮵�ُس﮴�﮲حدم ﮳�ها ال﮴�عل﮵�م العسكري االح﮴�را﮲�﮵ى ﮳�﮶سلك م﮴�﮲را﮵�د
 العسكر﮵�ة الم﮶س﮴�ركة ٕالى

﮲
 أن �﮴ؤدي ال﮴�در﮵�﮳�ات وال﮴�مار﮵�ں

﮲
 الممكں

﮲
 ٔ�داة لدعم ال﮴��مل إال﮴�ل﮵�م﮵ى. ٕاذا �ن مں

 أن
﮲

 دول الم﮳حموعة، ﮲�ٕان الدورات ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م �﮴﮴�د﮵�مها ﮲�﮵ى اللك﮵�ة ﮲�﮵ى �﮲واك﮶سوط ﮵�مكں
﮲

 ﮴�ا﮳�ل﮵�ة العمل ﮳�﮵�ں
﮲

 �﮴حس﮵�ں
 هذه ال﮴�ّوات المسّلحة و﮳�﮲�اء �﮴﮶�ا﮲�ة اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة م﮶س﮴�ركة. كما أ�﮲ها �﮴و﮲صح ال﮳حهود

﮲
 �﮴ساعد ﮲�﮵ى ﮲حلق را﮳�طة ﮳�﮵�ں

 ال﮴�﮵ى �﮳﮴�ذلها دولة — ﮲�﮵ى هذه الحالة مور﮵�﮴�ا�﮵﮲�ا — لو﮲صع �﮲﮲�سها كح﮳حر ال﮲راو﮵�ة لهذا الم﮶سروع، كما ﮲�علت
 ٕاس﮴�و�﮵﮲�ا مع  لك﮵�ة الد﮲�اع ال﮳�لط﮵�﮴�﮵�ة  ﮲�﮵ى عام 1998، وكما ﮲�علت الكو﮵�ت مع  المرك﮲ر إال﮴�ل﮵�م﮵ى لحلف ﮶سمال

ا  االٔطلس﮵ى وم﮳�ادرة ٕاسط﮲�﮳�ول لل﮴�عاون  ﮲�﮵ى عام 2017. ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة المطاف، �﮴عكس لك﮵�ة الد﮲�اع للم﮳حموعة أ﮵�﮲صً
 �﮴حد﮵�ات ﮳�﮲�اء الهو﮵�ة االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة لمساحة ﮳ح﮵�وس﮵�اس﮵�ة ﮳حد﮵�دة م﮶�ل م﮲�ط﮴�ة الساحل.

  

 ﮳حان لو سمعان ﮳�احث م﮲�﮴�سب ٕالى معهد ال﮶سرق أالوسط ﮳�﮳حامعة س﮲�﮲عا﮲�ورة الوط﮲�﮵�ة.
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