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ورقة بقلم السفیر الیووال السیندي حول عملیة المراجعة االستراتیجیة لألمن القومي في نیجیریا لعام  
2019 

 

 مقدمة 

) فصول. تتناول الفصول الثالثة األولى القضایا التي تؤثر 8تتضمن استراتیجیة االمن القومي لنیجیریا ثمانیة (
 تتناول الفصول الخمسة األخیرة استراتیجیات مكافحة واحتواء مثل ھذه القضایا.على األمن القومي بینما 

حیث   من  الدولة  تركیبة  مجمل  تطّوق  القضایا  ھذه  الوطنیة.  واألھداف  والمصالح  القیم  األول  الفصل  یتناول 
ز االزدھار  السیاسة واالقتصاد والقیم االجتماعیة. وھي تشیر إلى أن حمایة الشعب النیجیري وأراضیھ وتعزی 

والتنمیة المستدامة في نیجیریا، والوحدة الوطنیة، والتعایش السلمي، فضالً عن المصالح اإلقلیمیة والدولیة، ھي 
 أمور أساسیة بالنسبة للدولة النیجیریة. 

واالنتماءات الفصل الثاني ھو لمحة عامة عن البیئة الجغرافیة االستراتیجیة من حیث تكوین المجموعات العرقیة  
واالرتباطات  والخارجیة  الداخلیة  األمنیة  والتحدیات  المحتملة  الصراع  ومناطق  الدولیة  والحدود  الدینیة 

 واالنتماءات الدولیة.

العنیف   والتطرف  اإلرھاب  تشمل  التي  القومي  األمن  تھدیدات  التحدید  وجھ  على  الثالث  الفصل  یتناول 
المسلحة والخطف والتشدد والت الرعاة والمزارعین والجریمة واللصوصیة  التعّصب ونزاعات  حریض على 

االجتماعیة  والتھدیدات  اإللكترونیة  والجرائم  البحري  والسطو  والقرصنة  الوطنیة  للحدود  العابرة  المنظمة 
 والسیاسیة وتحدیات الصحة العامة والبطالة والتحدیات اإلقلیمیة والعالمیة.

النی الشعب  حمایة  الرابع  الفصل  الوطني، یتناول  والدفاع  والصمود،  لألزمات  واالستجابة  وأراضیھ،  جیري 
وأنشطة   المسلحة  واللصوصیة  الخطف  ومكافحة  منع  اإلرھاب.  ومكافحة  واإلرھاب  الداخلي،  واألمن 
المیلشییات، وتطویر األمن السیبراني، وتعزیز البحث والتطویر ومكافحة التھدیدات األخرى التي تم تحدیدھا  

اء البحري، والجریمة المنظمة، واألصول الوطنیة الحیویة، وأمن األراضي والحدود، والمواد سابقًا في الفض
 الكیمیائیة والبیولوجیة واإلشعاعیة والنوویة والمتفجرات. 

یتناول الفصل الخامس تعزیز الجوانب االقتصادیة ألمن نیجیریا، باإلضافة إلى الطاقة والغذاء والعمل والصحة 
 البیئي في نیجیریا. والتعلیم واألمن 

والمؤسسات   العامة،  والحساسیة  االجتماعي،  والضمان  السیاسي،  األمن  قضایا  على  السادس  الفصل  یركز 
 الثقافیة والدینیة والتقلیدیة، فضالً عن استراتیجیة تعزیز انخراط الشباب.

الثنائیة واإلقلیمیة والدولیة م القضایا  استراتیجیات تعزیز  السابع  الفصل  التركیز بشكل خاص على یتناول  ع 
) إفریقیا  غرب  لدول  االقتصادي  (ECOWASالتجّمع  غینیا  خلیج  ولجنة   (GoC الساحل دول  وتجمع   (

 ) واالتحاد األفریقي واألمم المتحدة وقضایا الشتات والمشاركة الدفاعیة. CEN-SADوالصحراء (
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 األساس المنطقي للمراجعة وأسبابھا

  2014. توصي نشرة عام  2014ھي في األساس مراجعة لنشرة عام    2019القومي لعام  استراتیجیة األمن  
سنوات، ومن ھنا   10-5بضرورة إجراء مراجعة الستراتیجیة األمن القومي في نیجیریا بشكل دوري، كل  

  2014جاءت ضرورة إجراء المراجعة. والسبب الثاني ھو حدوث تغییرات كبیرة في المشھد األمني بین عامي  
، شّكل تمرد جماعة بوكو حرام تھدیدًا وجودیًا حیث تمكنت المنظمة 2019. على سبیل المثال، في عام  2019و  

من االستیالء على األعالم ورفعھا في بعض الحكومات المحلیة في والیتي بورنو ویوبي. حالیًا، ال تتمتع بوكو 
ر للجیش النیجیري على قواعدھا ومخابئھا. حرام بھذه السیطرة، ویرجع ذلك إلى حد كبیر إلى الھجوم المدم

، ومع ذلك، كانت ھناك دعوات صامتة إلعادة 2014أیًضا، كان القتال في دلتا النیجر في نھایة عھده في عام 
العمل بالمرحلة الثالثة من برنامج العفو، مع تھدیدات خفیة بأنھ إذا لم یتم تلبیة طلباتھم، فقد یكون ھناك إعادة  

، لم تكن ھناك تھدیدات من ھذا القبیل صادرة عن المقاتلین السابقین أو 2019القتال. في عام    تفعیل لحمالت
 أولئك الذین یریدون اعتبارھم على أنھم مقاتلین.

. حتى اآلن، اكتسبت 2019و    2014ھناك العدید من التحدیات األمنیة المھمة األخرى في السنوات الخمس بین  
مثل الرعاة / المزارعین زخًما وانتشرت بسرعة في جمیع أنحاء البالد لتصبح ما التحدیات األمنیة المحلیة،  

في نیجیریا، مع تقاریر   36یسمى اآلن بنزاع "الرعاة / المزارعین". في فترة معینة، تأثرت معظم الوالیات الـ  
یس على نطاق  یومیة عن اشتباكات ذات تبعات ممیتة. أصبحت عملیات االختطاف التي كانت ملحوظة، ولكن ل

، خاصةَ في والیات مثل كاتسینا وزامفارا والعدید 2019، تحدیًا أمنیًا كبیًرا بحلول عام  2014واسع في عام  
من األماكن األخرى في البالد. وھي اآلن متفشیة للغایة لدرجة أنھا تُعتبر ثالث أكبر تحٍد بعد تمرد بوكو حرام  

 األولى والثانیة من بین التحدیات األمنیة على التوالي.ونزاعات الرعاة / المزارعین والتي تُعتبر 

، قد تراجعت 2014في حین أن الطائفیة، خاصةً بین طالب مؤسسات التعلیم العالي، والتي كانت سائدة في عام  
، بما في ذلك القتل واستخدام أعضاء الضحایا 2019بشكل كبیر، فقد ظھر شكل آخر من الطقوس بحلول عام 

راض طقسیة. تحولت حاالت احتالل الجماعات المسلحة للغابات واألماكن األخرى غیر الخاضعة البائسین ألغ
 ، إلى حالة أمنیة آخذة في االتساع وخطیرة.2014للحكم والتي لم تكن سائدة في عام 

ف على الصعید الدولي، انحسر نفوذ تنظیم القاعدة وحل محلھ تنظیم داعش، الذي لھ فرع في غرب إفریقیا یُعر
بتنظیم الدولة اإلسالمیة في غرب إفریقیا. لیس من الواضح ما إذا كان تنظیم الدولة اإلسالمیة في غرب إفریقیا  
قد تمكن من توسیع عملیاتھ بشكل كبیر. الحرب في العراق وسوریا ولیبیا ھي قضایا یمكن أن یكون لھا تأثیر 

 .2019ي استدعت مراجعة عام عكسي على الوضع األمني في نیجیریا. ھذه بعض األسباب الت

 

 نقاط البدء والدخول لعملیة المراجعة

البدایة، كان من  تم سردھا. وفي  التي سبق وأن  المراجعة لألسباب  القومي عملیة  بدأ مكتب مستشار األمن 
كانت الوثیقة الرئیسیة التي یجب مراجعتھا، ومع ذلك، منذ   2014الواضح أن استراتیجیة األمن القومي لعام  

أیضً 2014عام   أو تمت مراجعتھا  ذات صلة ظھرت  السیاسة ، كانت ھناك وثائق أخرى  إحداھا  لتحدیثھا.  ا 
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الدفاعیة، واألخرى ھي سیاسة واستراتیجیة مكافحة اإلرھاب. أعطت ھذه الوثائق، بطریقة ما، إرشادًا للوجھة 
 التي ستتخذھا استراتیجیة األمن القومي.

 نقاط الدخول لعملیة المراجعة

والتي كانت مدركة القومي  في مكتب مستشار األمن  الصلة  ذات  استراتیجیة    اإلدارات  في  الواردة  للتوصیة 
سنوات) والتي كانت أیًضا على درایة بالتغییرات  10إلى   5، للمراجعة (بعد مرور  2014األمن القومي لعام 

،    2014المختلفة في الوضع األمني السائد، رأت الحاجة الملحة لتنفیذ مراجعة استراتیجیة األمن القومي لعام  
. وتم طرح فكرة المراجعة الحقًا وقبلتھا السلطات  2019اتیجیة األمن القومي لعام  والتي ستؤدي إلى إصدار استر

 المختصة.

 المؤسسة التي تشرف على عملیة المراجعة وتشكیل لجنة الصیاغة وشروطھا المرجعیة 

مكتب مستشار األمن القومي ھو المؤسسة المسؤولة عن اإلشراف على عملیة المراجعة. ویتنوع تكوین لجنة  
جعة الوثیقة أو لجنة الصیاغة. وھي تتألف من أعضاء في األجھزة األمنیة وشبھ العسكریة األساسیة في مرا

نیجیریا. كما أن لدیھا تمثیل لمنظمات المجتمع المدني ومحامین وموظفین سابقین في الخدمة الخارجیة وضباط  
د تمت  المساھمین،  من  أكبر  لمجموعة  للسماح  أیًضا،  متقاعدین.  البحثیة عسكریین  المؤسسات  موظفي  عوة 

في  النظر  قید  األمنیة  بالقضایا  ذات صلة  المتخصصین وتخصیص موضوعات  البارزة واألساتذة والخبراء 
 المنتدى.

قام مكتب مستشار األمن القومي بخطوة إلى األمام من خالل التواصل مع بعض البعثات الدبلوماسیة للمساعدة 
األمن القومي وصیاغتھا في بلدانھم المختلفة، للحضور وتقدیم معلومات   في إیجاد خبراء في وضع استراتیجیة

أساسیة حول كیفیة صیاغة استراتیجیة األمن القومي في ھذه البلدان، والمكونات األساسیة لوثیقة استراتیجیة 
 القومي.األمن القومي. وقد كانت مدخالتھم مفیدة للغایة في توجیھ مداوالت لجنة صیاغة استراتیجیة األمن 

وتحدید  الجیوستراتیجیة  للبیئة  نقدیة  مراجعة  إجراء  وھي  ومباشرة.  بسیطة  للجنة  المرجعیة  الشروط  كانت 
التھدیدات واالستراتیجیات المقابلة والنظر في بیئة التھدیدات الداخلیة والخارجیة وفحص وتحدید المدخالت 

مع المدني والشركات الصغیرة والمتوسطة  ذات الصلة من الوزارات واإلدارات والوكاالت ومنظمات المجت
 .2019التي یمكن إدراجھا في استراتیجیة األمن القومي لعام 

وسیاسة األمن القومي للدول   2014تشمل الشروط األخرى إجراء تحلیل شامل الستراتیجیة األمن القومي لعام  
والدفاعیة على استراتیجیة األمن    األخرى، والنظر في انعكاس المبادئ الرئیسیة لسیاسات نیجیریا الخارجیة

، باإلضافة إلى النظر في أي قضیة أخرى ذات صلة من شأنھا أن تكون مفیدة للمراجعة،  2019القومي لعام  
 والتنسیق مع أي طرف معني آخر أو شركة صغیرة ومتوسطة الحجم إذا كان ذلك مناسبًا.

 

 سیر العملیة  عملیة المراجعة والمشاورات وبعض التحدیات والفرص أثناء 

قام مكتب مستشار األمن القومي بإرسال رسائل إلى الوكاالت ذات الصلة واألطراف المعنیة الذین یصل عددھم  
 2014إلى حوالي سبعین مؤسسة مختلفة، إلبالغھم برغبتھ في إجراء مراجعة الستراتیجیة األمن القومي لعام 

بت من كل وكالة مساھمات بشأن المدخالت واالقتراحات . كما طل2019وإصدار استراتیجیة األمن القومي لعام  
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تم تشكیل   الردود،  تلقي  بعد  النطاق وشاملة.  للحصول على مساھمة واسعة  والمالحظات واالنتقادات، وذلك 
. بعد استالم 2019لجنة مراجعة الوثائق لفرز الردود الواردة والبدء في صیاغة استراتیجیة األمن القومي لعام  

ت دعوة حوالي سبعة أكادیمیین لتقدیم أوراق حول الجوانب المختلفة لمراجعة استراتیجیة األمن الوثائق، تم
القومي وما یجب أن تتضمنھ. عندما تم االنتھاء من جمیع ھذه المراجعات ، بدأت صیاغة استراتیجیة األمن 

التي تم تجمیعھا الحقًا إلنتاج ، حیث قام أعضاء لجنة مراجعة الوثائق بتحدید مھام مختلفة، و2019القومي لعام  
 .2019المسودة األولى الستراتیجیة األمن القومي لعام 

كان الھدف الذي حدده مكتب مستشار األمن القومي ھو مراجعة سریعة وناجحة ولم یدخروا جھدا في تحقیق  
ألخرى. الجانب ھذا الھدف من خالل القنوات الدبلوماسیة، فقد تم توفیر الفرص للتعرف على تجارب الدول ا

الثالث ھو أن أعضاء اللجنة تم اختیارھم بعنایة، حیث یتمیزون بالمعرفة الواسعة وااللتزام والعمل الجاد، مع  
خبرة مھنیة كبیرة على مدى سنوات عدیدة في حیاتھم المھنیة المتنوعة. وكان التحدي الوحید ھو أن عضو أو  

 رى منعتھم من حضور االجتماعات بانتظام.اثنین من أعضاء لجنة الصیاغة كان لھم مھام أخ

 

 عملیة الموافقة على الوثیقة واعتمادھا ونشرھا

، قامت 2019بعد أن أنھت لجنة التوثیق مھمتھا بإخراج المسودة النھائیة لوثیقة استراتیجیة األمن القومي لعام 
وإجراء التعدیالت الالزمة علیھا، وبعد  المدیریات المسؤولة عن التمرین في مكتب األمن القومي بمراجعتھا  

ذلك تم تمریرھا للموافقة علیھا وإرسال نسخة نھائیة للرئاسة. كما كان من الممكن أن تجري الرئاسة بعض 
التعدیالت قبل التوقیع علیھا. تم إطالق الوثیقة رسمیًا في وقت الحق من قبل السید الرئیس. وھذا لخص عملیة  

 إصدار ونشر الوثیقة.

 

 طة التنفیذ والمصفوفة خ

لتجنب الموقف الذي تكون فیھ وثیقة استراتیجیة األمن القومي المصممة بعنایة مجرد أمر طموح وأن تُترك  
على الرف لجمع الغبار، ھناك استراتیجیة تنفیذ نحو تحقیق النتائج المتوقعة في استراتیجیة األمن القومي لعام 

2019. 

، حیث اجتمع خاللھا 2019دیسمبر  16عملیة التنفیذ بورشة عمل للتوعیة عُقدت في بدأت الخطوة األولى من 
المساھمون المعنیون لمناقشة وتحلیل الوثیقة نفسھا وما كان متوقعًا من الوكاالت األمنیة والوزارات واإلدارات 

 والوكاالت والشركات الصغیرة والمتوسطة باإلضافة إلى أصحاب المصلحة اآلخرین .

ھي بدایة المرحلة األولى من استراتیجیة التنفیذ. بشكل عام، في خطة التنفیذ المقترحة، تتضمن المرحلة ھذه  
األولى إجراءات / تدابیر یجب اتخاذھا على الفور وأن یتوقع إتمامھا في غضون اإلثني عشر شھًرا القادمة. 

تمرة حتى اكتمال أو انتھاء عمر استراتیجیة ستكون المرحلة الثانیة التي ستكون استمراًرا لإلجراء المتوقع، مس
 .2019األمن القومي لعام 

 فیما یلي بعض الخطوات الموصى بھا في عملیة التنفیذ؛

 توعیة الجمھور، لخلق الوعي والمشاركة  -
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 إنشاء مجموعة توجیھیة في مكتب مستشار األمن القومي لقیادة ومراقبة عملیة التنفیذ. -

من   - نسخ  لعام  توزیع  القومي  األمن  والوكاالت   2019استراتیجیة  واإلدارات  لوزارات  على 
 ومنظمات المجتمع المدني واألطراف المعنیة األخرى

تقدیم المشورة إلى الوزارات واإلدارات والوكاالت واألطراف المعنیة لتطویر خطة التنفیذ الخاصة   -
 بھم باستخدام نموذج التنفیذ لخلق المشاركة والملكیة. 

 ء حملة إعالمیة مكثفة من خالل وكالة التوجیھ الوطني ووزارة اإلعالم االتحادیة بد -

في الوزارات واإلدارات    2019إنشاء مجموعة أو موظفي اتصال الستراتیجیة األمن القومي لعام   -
 والوكاالت وفي المنظمات األخرى ذات الصلة 

 عقد ورش عمل منتظمة لخلق الوعي الوظیفي  -

تھدفة ذات الصلة الحكومات االتحادیة والمحلیة، من مكتب السكرتاریة إلى تشمل الوكاالت المس -
، ومن سكرتیرھم للحكومة أو اإلدارة  36الحكومة االتحادیة والمحافظین في والیات االتحاد الـ  

والوكاالت   واإلدارات  والوزارات  األمني  المجتمع  إلى  الحالة  حسب  الدولة  أمن  عن  المسؤولة 
ال المسلحة  إلى والقوات  باإلضافة  النیجیریین  الصحفیین  اتحاد  إلى  الصحافة  ومن  نیجیریة 

 المجموعات المحددة األخرى، مثل المؤسسات التقلیدیة.

 الملخص

تُعتبر استراتیجیة األمن القومي ألي دولة بمثابة وثیقة حیة، فھي تتناول القضایا المعترف بھا على أنھا تحدیات 
لسبل لمواجھتھا. نظًرا ألن طبیعة التھدیدات األمنیة تتغیر بمرور الوقت كما  أمنیة كبیرة وتحاول تقدیم أفضل ا

تظھر تھدیدات جدیدة، فإن المشھد األمني دینامیكي للغایة، ویجب على استراتیجیة األمن القومي اتخاذ تدابیر  
 لمواكبة المشھد الذي یتغیر بسرعة.

لمھمة على مدى السنوات الخمس الماضیة، وقد سبق وأن  في نیجیریا، كان ھناك العدید من التغییرات األمنیة ا
الحكومیة   غیر  والمنظمات  المدني  المجتمع  ومنظمات  والوكاالت  واإلدارات  الوزارات  مختلف  شرحھا.  تم 
واألطراف المعنیة الذین تؤثر أنشطتھم على األمن أو بالعكس، والذین یتأثرون بالدینامیكیات األمنیة المتغیرة، 

معًا للنظر في صیاغة جدیدة لما یجب القیام بھ للتعامل مع / مكافحة / مواجھة مختلف التطورات  قد تم جمعھم 
 األمنیة الجدیدة. 

القومي   األمن  تنسیق  عن  المسؤول  المكتب  للقیام   -اتخذ  المناسبة  الخطوات  القومي،  األمن  مستشار  مكتب 
وقد    2019یذ استراتیجیة األمن القومي لعام  . الجھود جاریة لضمان أن تنف2019بمراجعة تم تنفیذھا في عام  

أن تقطع شوًطا طویالً نحو   2019تم شرحھا مسبقًا في الوثیقة. من المتوقع الستراتیجیة األمن القومي لعام  
مساعدة الوكاالت المختلفة على إعادة ترتیب أولویاتھا فیما یتعلق باألمن ومساعدة البالد على مواجھة التحدیات  

لیة والمستقبلیة، وھو أمر ضروري لنیجیریا لتبقى أمة قویة وقابلة للحیاة ومسالمة وموحدة ومزدھرة األمنیة الحا
 ودیمقراطیة 
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