
 تطویر استراتیجیة األمن الوطني 

 دراسة حالة دولة لیبیریا

ورقة عمل )مسودة أولیة(

 الدكتور إمیل ویدراوغو

 یولیو 2018 



 

 1   االستراتیجیة مركز افریقیا للدراسات  

 مقدمة

یتم حلھا منذ فترة طویلة. أودى  عاًما نتیجة الخالفات السیاسیة والعرقیة التي لم    14شھدت لیبیریا، أقدم جمھوریة أفریقیة، حربًا أھلیة استمرت لمدة 
الف شخص، ودمر دولة لیبیریا واقتصادھا، وانتشر إلى البلدان المجاورة، ال سیما في سیرالیون وغینیا وساحل العاج.    250الصراع بحیاة حوالي 

من الحرب األھلیة، واآلثار المترتبة  في نھایة الصراع، واجھت لیبریا مزیًجا من سوء إدارة لقطاع األمن استمر ألكثر من قرن، وإرث عقد ونصف 
بدأت البالد في إعادة اإلعمار بعد انتخابات دیمقراطیة ناجحة   1على كونھا تقع في منطقة غیر مستقرة، واالفتقار إلى استراتیجیة لكیفیة عكس الموقف. 

التحدیات الرھیبة التي حددتھا إصالح قطاع األمن مع إلین جونسون سیرلیف، أول رئیسة منتخبة في إفریقیا. كان من بین    2006وسلمیة في عام  
سلمت السلطة إلى جورج   2018ینایر    25لضمان السالم المستدام والسیاسة الدیمقراطیة واألمن في لیبیریا ما بعد الصراع. بعد فترتین رئاسیتین، في  

اللیبیري. و القانونیة واألمنیة التي  ویاه كرئیس. على ھذه الخلفیة سیتم اختبار استراتیجیة األمن القومي  ستحاول ھذه الدراسة وصف أطر السیاسة 
دف تحدید  مھدت الطریق لتطویر استراتیجیة األمن القومي اللیبیري. كما سوف تسلط الضوء على العناصر الرئیسیة لعملیة التطویر وآلیات التنفیذ بھ

 . العقبات والتحدیات التي تواجھ استراتیجیة األمن القومي في لیبیریا

 
 . وضع األساس الستراتیجیة األمن القومي بعد النزاع 1

) ھما العنصران األساسیان اللذان مھدا الطریق لتطویر استراتیجیة  PRS) وتنفیذ استراتیجیة الحد من الفقر (SSRإن عملیة إصالح قطاع األمن ( 
 األمن القومي في لیبیریا.

لیبیریا: اتفاقیة السالم    إصالح قطاع األمن في  الصراع في عام  CPAالشامل (دعت  أكرا في نھایة  إعادة ھیكلة كاملة    2003) الموقعة في  إلى 
) اللیبیریة  المسلحة  القوات  البالد،  في  الرئیسیة  األمنیة  (AFLللمؤسسات  اللیبیریة  الوطنیة  والشرطة   (LNP  عام في  العملیة  بدأت  مع    2004). 

المجموعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا التي تحملت المسؤولیة عن القوات المسلحة اللیبریة، في حین أن  الوالیات المتحدة بدعم من العدید من دول 
اللیبریة یقع تحت إشراف بعثة األمم المتحدة في لیبیریا ( ). على الرغم من أنھ من المقبول عموًما أن إصالح  UNMILإصالح الشرطة الوطنیة 

نتائ قدم  لیبیریا  في  األمني  التماسك  القطاع  وتحسین  واالستقرار  السالم  توطید  ذلك  في  بما  اإلنجازات،  بعض  أن  بالذكر  الجدیر  فمن  مختلطة،  ج 
 االجتماعي، قد تم تحقیقھا بفضل تأثیر عملیة إصالح القطاع األمني التي تم إطالقھا في نھایة الصراع.  

 من الصراع إلى التنمیة.  استراتیجیة الحد من الفقر:

، أول ورقة سیاسة تم تطویرھا بعد الحرب األھلیة من قبل حكومة 2008الحد من الفقر في لیبیریا، التي تم االنتھاء منھا في عام    كانت استراتیجیة
خطة عمل   لیبیریا. حیث قدمت رؤیة واستراتیجیات للنمو والتنمیة السریعة والشاملة والمستدامة للدولة. بُنیت استراتیجیة الحد من الفقر على أول

یوًما واستراتیجیتھا المؤقتة للحد من الفقر والتي أكدت على أھمیة الربط بین التنمیة واألمن من خالل مفھوم "قطع العالقة مع   150كومة مدتھا للح
یبیریین  الماضي: من الصراع إلى التنمیة". تمت صیاغة ورقة سیاسة استراتیجیة الحد من الفقر من خالل مشاورات واسعة النطاق مع المواطنین الل
  .   2لیین  في المدن والبلدات والقرى في جمیع أنحاء البالد، وأعضاء مجتمع األعمال، ومجموعات المجتمع المدني، والھیئة التشریعیة والشركاء الدو

 وقد أرسى ھذا األساس لتطویر استراتیجیة األمن القومي للیبریا بعد الصراع.  

 ) 2008( استراتیجیة األمن القومي لجمھوریة لیبیریا

مقاطعة في البالد. تم إنشاء   15تم وضع استراتیجیة األمن القومي للیبیریا من قبل لجنة الحوكمة بعد مشاورات واسعة النطاق وشاملة وتشاركیة في 
عام   للسالم  أكرا  مؤتمر  قبل  من  الحوكمة  السیاسا 2003لجنة  وتصمیم وصیاغة  المشورة  وتقدیم  الرشید  الحكم  بتعزیز  مكلفة  وھي  المناسبة ،  ت 

مكن لجمیع السكان والترتیبات واألطر المؤسسیة الالزمة لتحقیق الحكم الرشید. حددت استراتیجیة األمن القومي في لیبیریا الرؤیة التالیة للدولة: "بلد ی
ر عن أنفسھم بحریة واتخاذ قرارات  العیش فیھ دون خوف من اإلخضاع والقمع والفقر والجریمة والجوع والبطالة؛ مجتمع یستطیع فیھ اللیبیریون التعبی
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اللیبیري بأنھ    3بشأن الطریقة التي یُحكم بھا بلدھم ".   ف األمن القومي في السیاق  اللیبیریین، وبالتالي، یُعرَّ "عملیة ضمان حمایة جمیع المواطنین 
 4وسیادة الدولة، وثقافتھا، وسالمتھا اإلقلیمیة ورفاھیتھا االقتصادیة". 

 ): توضیح أدوار األجھزة األمنیة.2017استراتیجیة األمن القومي المعدلة (

بسبب   2014، ولكن تم تأجیل ھذه المراجعة في یولیو  2013) مراجعة رسمیة الستراتیجیتھا لألمن القومي في عام  GoLبدأت حكومة لیبیریا (
بدعم من بعثة األمم   2017عة وتحدیث خطة لألمن القومي والتنفیذ في سبتمبر تفشي فیروس إیبوال. قامت الحكومة اللیبیریة في نھایة المطاف بمراج

جاریة   المتحدة في لیبیریا. وھذه الخطة تؤكد على األمن البشري وتوضح دور المؤسسات األمنیة. یتم أخذ تكالیف التنفیذ في االعتبار في مراجعة
یط المالي لقطاعي العدالة واألمن، والذي تقوده وزارة المالیة والتخطیط اإلنمائي، بدعم  لإلنفاق العام والتي ستساعد الحكومة في الحفاظ على التخط

 5من البنك الدولي واألمم المتحدة.  

 . تنفیذ استراتیجیة األمن القومي في لیبیریا2

 ھیكل األمن القومي في لیبیریا

التالیة: حمایة شعب من أجل تلبیة المجموعة الكاملة من االحتیاجات األمنیة وأھداف   األمن القومي، فإن الھیكل األمني للیبیریا مبني على الركائز 
وضیح الركائز وسیادة لیبیریا، وإنفاذ القانون وأمن الحدود، وحمایة مسؤولي الدولة، والممتلكات والوثائق، واالستخبارات وتعزیز حقوق اإلنسان. تم ت

 لتالیة: المذكورة أعاله وتنفیذھا من قبل المؤسسات ا

برئاسة رئیس الجمھوریة؛ وھو أعلى ھیئة تنسیق أمني ذات المسؤولیة المنفردة بقضایا سیاسة األمن القومي. یتم تعیین   مجلس األمن القومي  ●
 مستشار لألمن القومي للتنسیق بین األجھزة األمنیة.  

 تناط مسؤولیات االستخبارات واالستخبارات المضادة للشرطة الوطنیة اللیبیریة وتنسقھا وزارة العدل.  االستخبارات واألمن: ●
: القوات المسلحة اللیبریة مفوضة بموجب الدستور للدفاع عن سالمة أراضي لیبیریا ضد العدوان الخارجي والمساعدة في االستجابة  الدفاع ●

 یا الحدود البحریة والموارد الطبیعیة فیھا. للكوارث الطبیعیة. یحمي خفر سواحل لیبیر 
 ھي الوكالة التنفیذیة الرئیسیة المسؤولة عن األمن الداخلي.  الشرطة ●
 أمن الحدود وإدارتھا. وھم یعملون بشكل وثیق مع دائرة رسوم الجمارك وخفر السواحل.  دائرة الھجرة في لیبیریاتضمن  ●
 رئیس الدولة وكبار المسؤولین الحكومیین وكبار الشخصیات.  مسؤولیة حمایة دائرة الحمایة التنفیذیةتتحمل  ●
 الوقایة من الحرائق ومكافحتھا ومساعدة الشرطة في تحقیقات الحرائق المتعمدة.   دائرة اإلطفاء الوطنیة: ●
 وظائف إنفاذ القانون واالستخبارات. ) LACCلجنة مكافحة الفساد في لیبیریا (تؤدي   ●
یتم التعامل مع التھدیدات غیر العسكریة لمصالح األمن القومي اللیبیري من قبل مؤسسات مثل وزارات    القضایا األمنیة غیر العسكریة: ●

 الخارجیة والزراعة والصحة والمالیة والتخطیط والشؤون االقتصادیة والتعلیم والدفاع. 
 

 . آلیات السیطرة والرقابة3

إلدارة مدنیة فعالة ورقابة تشریعیة، ولم یكن ھذا ھو الحال خالل ربع القرن الماضي. وبناًء  تخضع المؤسسات األمنیة الجدیدة المذكورة أعاله اآلن  
والفساد    على ذلك، سّن المجلس التشریعي مع لجنتي الدفاع واألمن عدة قوانین إلصالح قطاع األمن، لكنھا تعاني أحیانًا من نقص األموال الكافیة،

فتقار إلى القدرات الفنیة ألداء وظیفتھا. وبسبب السجل السابق الضعیف للمؤسسات األمنیة فیما یتعلق بانتھاكات  غیر المنتظم، والسیطرة التنفیذیة، واال
سیادة  حقوق اإلنسان، استمرت االعتقاالت التعسفیة واستخدام السلطات الرسمیة لتحقیق مكاسب شخصیة. وتم تعزیز السلطة القضائیة لضمان احترام  

 ء البالد، وبذلك تشارك في اإلشراف على تنفیذ استراتیجیة األمن القومي ومراقبتھا. القانون في جمیع أنحا
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التأكید بشكل صریح على دور المجتمع المدني في اتفاقیة السالم الشامل لعام   فیما یتعلق بالرقابة والمشاركة المحلیة في عملیة إصالح    2003تم 
المدني الناشطة في القضایا المتعلقة باألمن أنفسھم في مجموعة عمل تنسیقیة حول إصالح القطاع األمني القطاع األمني. نظمت مجموعة من المجتمع  

الح قطاع  لكن مبادراتھم أظھرت تأثیًرا محدوًدا على العملیة. وفي غضون ذلك، تم إنشاء ھیئات رقابة مستقلة أیًضا لدعم األداء الفعال لعملیة إص
كمة، ولجنة مكافحة الفساد في لیبیریا، واللجنة الوطنیة المستقلة لحقوق اإلنسان. تلعب ھذه المؤسسات المستقلة حالیًا  األمن، بما في ذلك لجنة الحو

 أدواًرا رئیسیة في صنع القرار وتنفیذ األمن القومي في لیبیریا.

 . التحدیات واآلفاق 4

أن استراتیجیة األمن القومي تحتاج إلى تعریف واسع    2015إلى عام  2014  أظھر تفشي فیروس إیبوال في لیبیریا من عام اإلیبوال واألمن القومي:
بوال ومناسب من أجل أن تكون مرنة ونشطة بما یكفي لمواجھة جمیع أنواع التھدیدات لمصالح األمن القومي. الدروس المستفادة من تفشي فیروس إی

ن الصحي یمكن أن یؤدي إلى درجة شدیدة من انعدام األمن البشري وقد یؤدي الحقًا إلى  فیما یتعلق بتنفیذ األمن القومي في لیبیریا ھي أن انعدام األم
أدى واالرتباك.  واإلنكار  والغضب  والخوف  الثقة  انعدام  إلى  اإلیبوال  انتشار  مع  الشخصي  األمن  انعدام  أدى  األزمة،  الدولة. خالل  التأثیر   انھیار 

ت واإلنتاج الزراعي إلى زیادات فلكیة في األسعار، مما أثر سلبًا على تكلفة المعیشة واالحتیاجات  االجتماعي واالقتصادي الناجم عن توقف الواردا 
س إیبوال مثاًال  األمنیة األساسیة. ال یھدد فیروس إیبوال أمن األفراد فحسب، بل یھدد أیًضا السالم والتماسك الوطني واألمن اإلقلیمي. یُعد تفشي فیرو

 عاة البعد اإلقلیمي واآلثار المترتبة على بعض التھدیدات عند وضع استراتیجیة لألمن القومي.   نموذجیًا یؤكد أھمیة مرا

عاًما القاعدة االجتماعیة واالقتصادیة للیبیریا تماًما، مما جعلھا تعتمد بشكل كبیر  14دمرت الحرب األھلیة التي استمرت   الملكیة الوطنیة واالستدامة:
بعد اتفاق السالم الشامل، كانت عملیات إصالح القطاع األمني في لیبیریا مدفوعة من الخارج،   2004نذ إنشائھا في عام  على المساعدات الخارجیة. م

، یجب على الدولة  2018مارس    30بقیادة الوالیات المتحدة األمریكیة واألمم المتحدة بشكل أساسي. مع انتھاء والیة بعثة األمم المتحدة في لیبیریا في  
التنمیة في البالد. ویجب أن تكون التد اآلن أن   ابیر تتولى المسؤولیة الكاملة عن تنفیذ العملیة األمنیة بأكملھا من أجل الحفاظ على السالم وتعزیز 

األمم    ل المرافقة لحكومة لیبیریا عقب إغالق بعثة األمم المتحدة في لیبریا قویة بما یكفي لتجنب االنتكاسات في إنجازات العقد الماضي. وستواص
مؤسسات،  المتحدة دعم قطاعي العدالة واألمن في إطار برنامج مشترك مدتھ ثالث سنوات بقیادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ویركز على تطویر ال

على الرغم من أن بعثة األمم   6بما في ذلك الشرطة الوطنیة اللیبیریة ودائرة الھجرة اللیبیریة. ومن المتوقع أیًضا أن یستمر الدعم الثنائي واإلقلیمي.  
لى معالجة. جعلت  المتحدة في لیبریا تضع استراتیجیة انتقالیة متكاملة للیبیریا، ال تزال مسألة استدامة تمویل تنفیذ استراتیجیة األمن القومي بحاجة إ

ا وخارجیًا إلدراج شركاء ثنائیین جدد من أجل  الحكومة الجدیدة األمر قضیة سیادة وطنیة، وھي بصدد استكشاف مجموعة كاملة من الخیارات داخلیً 
 مواجھة التحدي. 

 الملخص 

ومي یمكن اعتبار لیبیریا دراسة حالة نموذجیة للبلدان الخارجة من الصراع والتي مرت بعملیة إصالح قطاع األمن ووضعت استراتیجیة األمن الق  
في لیبریا األمن من منظور أوسع ونفذتھ بدعم قوي من المجتمع الدولي بقدر اإلمكان.  لتوطید السالم واألمن والتنمیة. حددت استراتیجیة األمن القومي  

 ھو بالتأكید اختبار لقدرة المؤسسات وشعب لیبیریا على اتخاذ مصیرھم بأیدیھم.  2018مارس  30إن إغالق بعثة األمم المتحدة في لیبیریا في 
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