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االرتقاء باالحرتاف العسكري يف أفريقيا

ملخص تنفيذي
هناك أمثلة واضحة عىل ضعف الكفاءة العسكرية يف أفريقيا ،حيث تتجىل بشكل منتظم يف
الروايات اإلخبارية عن عدم االستقرار يف القارة .وتنهار الجيوش يف مواجهة هجامت القوات غري
النظامية واالنقالبات والتمرد والنهب وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد السكان املدنيني والفساد
واملشاركة يف أنشطة االتجار غري املرشوع عىل نطاق واسع .ويستمر هذا النمط بعد عقود من
انتهاء االستعامر ،عىل الرغم من مليارات الدوالرات من املساعدات املقدمة من القطاع األمني
والخطاب الطويل األمد حول الحاجة إىل تعزيز العالقات املدنية والعسكرية يف القارة .إن عدم
إنشاء جيوش مهنية قوية له تكاليف مرتفعة تتمثل يف :عدم االستقرار املتواصل ،والفقر املزمن،
ومنع االستثامر ،وإرهاق الدميقراطية.
إن أسباب عدم القدرة املستمرة عىل إنشاء جيوش فعالة ومحرتمة يف العديد من البلدان األفريقية
معقدة ،ولكنها تعزى إىل حد كبري للدوافع السياسية .كانت الجيوش األفريقية التي تم إنشاؤها
يف الحقبة االستعامرية تهدف إىل حامية الحكومة من املواطنني بدالً من حاميتهم .وللقيام بذلك،
تم تجنيد األقليات العرقية يف كثري من األحيان بشكل غري متناسب يف الجيوش ملراقبة مجموعات
األغلبية .واستمرت هذه األمناط يف فرتة ما بعد االستعامر ،حيث كان لدى القادة العسكريني من
مجموعات األقليات حوافز قوية ملقاومة االنتقال إىل الدميقراطية وحكم األغلبية .يف ظل االفتقار
إىل الضوابط والتوازنات املنهجية ،تداخلت املصالح السياسية والعسكرية واالقتصادية ،ويف بعض
الحاالت ،تكثفت يف العقود التي تلت نهاية االستعامر .ينظر إىل السيطرة عىل الجيش عىل أنها
وسيلة السلطة والرثوة يف أفريقيا ،لقد ازدهر الفساد ،وهذا عزز تسييس الجيش والتنافس املستمر
والتواطؤ بني السياسيني وقادة األمن الذين يسعون إىل كسب اليد العليا .وباإلضافة إىل إضعاف
قدرة الجيش بشكل منهجي ،أثارت هذه األمناط تخوفًا عميقًا وعدم ثقة يف القطاع األمني من قبل
عامة السكان ،ما زاد من عدم االستقرار والحد من الدعم الشعبي يف مكافحة التمرد.
سيتطلب كرس هذه الدوامة من املصالح الخاصة التي تقوض الجهود املبذولة لبناء االحرتاف
العسكري يف أفريقيا أكرث من بناء القدرات .عوضا عن ذلك ،هناك حاجة إىل مبادرات مستدامة
ملعالجة العوائق السياسية األساسية عوائق لإلصالح وإقامة عالقات مدنية عسكرية بناءة .إن العمل
كاملعتاد لن يكفي .إن مراجعات األمن القومي التي تشمل عامة الناس مطلوبة إلعادة تحديد
والية جيوش أفريقيا يف عرص ترتكز فيه العديد من التهديدات داخليًا .إن إعادة تنظيم هياكل
قوات األمن لتالئم التهديدات املحددة ودمج املهام يف سياسة دفاعية شاملة ومتامسكة ستعزز
من مالءمة الجيوش األفريقية وقدرتها عىل العمل وهيبتها.
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كجزء من هذه العملية ،يجب تحديد مسؤوليات القوات املسلحة لألمة تجاه مواطنيها .هناك
حاجة إىل قواعد سلوك واضحة مدعومة بجهد متواصل الستيعاب القيم األخالقية عرب القوة،
لتأسيس وتعزيز القواعد الدستورية والنزاهة والخدمة واحرتام حقوق اإلنسان .ولتعزيز ذلك،
ينبغي إنشاء وتطوير أمناء املظامل العسكريني ،خارج سلسلة القيادة ،لضامن وجود محاسبة عىل
انتهاكات السلوك العسكري .وباملثل ،هناك حاجة إىل عقوبات أقوى للقادة العسكريني والسياسيني
املشاركني يف تسييس قوات األمن .مبعنى آخر ،فإن الجهود املبذولة لالرتقاء باالحرتافية العسكرية
يجب أن تتصدى للقادة السياسيني والعسكريني عىل حد سواء.
هناك حاجة أيضً ا إىل آليات رقابة داخلية وخارجية أقوى للجيش لضامن إنفاق التمويل بشكل
مناسب لصالح األمن القومي .ومن األولويات الخاصة الحاجة إىل مزيد من اإلرشاف االسرتاتيجي
عىل القطاع األمني من قبل الهيئات الترشيعية املسؤولة .يجب عىل املرشعني األفارقة أن يناقشوا
بشكل أكرث فاعلية -الغرض واألهداف والسياسات وامليزانية واإلنفاق ومامرسات الرتقية وأداءالجيش .للجهات الفاعلة من غري الدول ،وخاصة املجتمع املدين ووسائل اإلعالم ،دور رقايب مهم
من خالل زيادة الوعي بدور العسكريني بني عامة الناس وجذب االنتباه إىل مجاالت اإلصالح .إن
االحرتاف العسكري يتفق مع القيم األفريقية ،وهذا واضح للعيان يف بلدان أفريقية مختارة ،حيث
ومرحب بها ك ُمدافعة
تم كرس العالقات بني السياسة والقطاع األمني ،والجيش مؤسسة محرتمة
ٌ
عن الشعب .إنه طموح جميع املواطنني األفارقة تقريبًا أن تصبح هذه الصفات هي القاعدة يف
جميع أنحاء القارة .وكرس دوامة عدم االستقرار والفقر وسوء اإلدارة يعتمد عليه.

مجموعة من التحديات تقف أمام الجيوش
األفريقية
أدى االنقالب العسكري عام  2012يف مايل إىل إغراق البالد ومنطقة غرب أفريقيا يف أزمة سياسية
وعسكرية .استغرق األمر مجرد حفنة من الضباط غري املفوضني وغريهم من املجندين لإلطاحة
بالرئيس املايل املنتخب وتحييد  21سنة من الدميقراطية والجهود املبذولة لبناء مؤسسات عسكرية
محرتفة .وباإلضافة إىل إثارة أزمة دستورية ،فإن االستيالء عىل الحكومة من قبل الجيش ع ّرض
السالمة اإلقليمية للدولة املالية للخطر ووفر طريقًا لإلسالميني املتطرفني يف جميع أنحاء املنطقة
وتطلب التدخل العسكري للقوات الفرنسية وغرب أفريقيا من أجل استقرار الوضع .إن التكاليف
االقتصادية وفقدان االستثامر الخاص يف مايل سيتم الشعور بهام لسنوات قادمة.
لسوء الحظ ،لطاملا كان االفتقار املستمر للكفاءة املهنية العسكرية موضو ًعا متكر ًرا يف جميع أنحاء
القارة .يف بعض الحاالت ،يقطع الجيش مبارشة العملية الدميقراطية .منذ االستقالل ،عىل سبيل
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املثال ،مل يكمل أي زعيم منتخب دميقراطيًا للمستعمرة الربتغالية السابقة غينيا بيساو فرتة حكمه.
وتتمتع القوات املسلحة الثورية الشعبية يف غينيا-بيساو والتي يُنظر إليها عىل نطاق واسع عىل
أنها فاسدة وتشارك بشدة يف تجارة املخدرات غري املرشوعة ،بسجل طويل من إقامة الحكومات
التي تهدد مصالح القيادة العسكرية واإلطاحة بها ،مبا يف ذلك االنقالب الذي وقع عام 2012
عشية الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية .وبصورة ذات داللة كبرية ،أكدت جيوش كل من
مايل وغينيا  -بيساو سلطتها السياسية قبل االنتخابات الرئاسية مبارشة عندما سيتم متكني القادة
املنتخبني رشعيًا من الجيش .يف أحيان أخرى ،يتضح ضعف االحرتاف العسكري من خالل التمرد
املتكرر .حدث أكرب وأخطر مترد يف القارة األفريقية خالل العقد املايض يف بوركينا فاسو .استمرت
االضطرابات الناجمة عن ضباط الصف وغريهم من املجندين طوال النصف األول من عام .2011
وقد أدى النهب واالغتصاب وغريه من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان إىل خلق خوف وانعدام
أمن مل يسبق لهام مثيل بني السكان املدنيني الذين كان من املفرتض أن تدافع عنهم القوات املسلحة
وتحميهم .هزت مدغشقر العديد من التمردات العسكرية عندما قام أندري راجولينا ،العمدة
السابق لعاصمة انتاناناريفو.
حيث استوىل عىل الحكم من حكومة منتخبة دميقراطيا يف عام  2009بدعم عسكري قوي .يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية وضعت العديد من االنشقاقات العسكرية والتمردات بعني االعتبار
هناك أمثلة أخرى كثرية عىل انهيارات االحرتاف العسكري يف أفريقيا .تشري مزاعم انتهاكات حقوق
اإلنسان ضد املدنيني عىل أيدي الجيش النيجريي أثناء معركتهم القاتلة مع جامعة األصوليني
اإلسالميني بوكو حرام إىل ضعف قدرات القيادة والسيطرة .كام أنها تقوض الهدف األوسع املتمثل
يف تحقيق االستقرار يف املنطقة الشاملية لنيجرييا .إن التواطؤ املزعوم لقوات الدفاع الشعبية
األوغندية يف تهريب الحياة الربية يعكس عدم االنضباط يف مواجهة االنتهازية االقتصادية .كام أن
املزاعم بأن قوات الدفاع الكينية منخرطة يف عمليات نهب واسعة النطاق ملول ويست جيت يف
نريويب عقب الهجوم اإلرهايب املروع الذي قامت به حركة الشباب والذي خلف أكرث من  60قتيالً
يف عام  2013توفر سببًا إضافيًا للتفكري يف حالة االحرتاف العسكري يف أفريقيا.
ومن املؤكد أن بعض البلدان األفريقية بذلت جهو ًدا محمودة لتحسني الكفاءة املهنية لجيوشها.
ومع ذلك ،بعد نصف قرن من حصول معظم الدول األفريقية عىل االستقالل ،تحتاج املجتمعات
األفريقية إىل إعادة تقييم حول كيف ميكنها إنشاء قوات مسلحة محرتفة ،ليس فقط ملواجهة
تحدياتها األمنية ،ولكن أيضً ا للمساعدة يف بناء وتوطيد دميقراطياتها الناشئة وتعزيز التنمية .من
خالل دراسة الفجوة بني الطموح والواقع ،تهدف هذه الورقة إىل الخوض يف العقبات التي تقف
أمام عملية االرتقاء باالحرتاف يف الجيوش األفريقية.
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مبادئ االحرتاف العسكري
ترتكز االحرتافية العسكرية عادة عىل عدة مبادئ أساسية ،وهي :خضوع الجيش للسلطة املدنية
الدميقراطية ،والوالء للدولة ،وااللتزام بالحياد السيايس ،والثقافة املؤسسية األخالقية .يتم تكريس
هذه املبادئ يف القيم التي متيز ترصفات جندي محرتف مثل االنضباط والنزاهة والرشف وااللتزام
والخدمة والتضحية والواجب .هذه القيم تزدهر يف منظمة ذات مهمة هادفة وخطوط واضحة
للسلطة ،واملساءلة ،والربوتوكول.
عىل الرغم من سجل املسار املخيب لآلمال ،فإن مبادئ وقيم االحرتاف هذه نفسها لها صدى عميق
مع القادة العسكريني األفارقة واملواطنني العاديني عىل حد سواء .كانت املشكلة أنه يف كثري من
البلدان األفريقية تعطلت عملية تكييف هذه املفاهيم وتنفيذها.

السلطة السيادية الدميقراطية
إن الثقافة السياسية الدميقراطية عادة تكمن يف أساس الجيوش املحرتفة .يف كتاب سامويل فايرن
الكالسييك «رجل عىل ظهر الخيل :دور الجيش يف السياسة» ،يتم تحديد مستوى الثقافة السياسية
الدميقراطية يف بلد ما مبدى وجود موافقة واسعة داخل املجتمع عىل إجراءات خالفة السلطة
السياسية واالعرتاف بأن املواطنني ميثلون السلطة السيادية النهائية 1.كام يجب حامية العمليات
الدميقراطية بواسطة مؤسسات الدولة ،مثل القوات املسلحة .لذلك يجب أن تجسد فكرة االحرتاف
قيم أساسية مثل قبول رشعية املؤسسات الدميقراطية وعدم
العسكري يف الدول الدميقراطية ً
التحيز يف العملية السياسية ،واحرتام حقوق اإلنسان املتعلقة باألفراد والدفاع عنها .يف ثقافة
سياسية دميقراطية قوية ،تتحمل السلطات املدنية املنتخبة رشعيًّا املسؤولية الكاملة عن إدارة
الشؤون العامة والسياسية ،فيام تنفذ القوات املسلحة سياسة الدفاع واألمن التي تكون السلطات
املدنية قد طورتها.
وقد تبنت أغلبية الدول األفريقية هذه القيم الدميقراطية واملبادئ األساسية لالحرتاف العسكري يف
دساتريها وعقائدها العسكرية املختلفة .كام يتم تقاسمها وقبولها من قبل أغلبية البلدان األفريقية
التي انتقلت ،أو التي هي يف طور االنتقال ،إىل الدميقراطية .عالوة عىل ذلك ،تع ّرف العديد من
القادة العسكريني عىل هذه القيم واملبادئ من خالل التدريبات يف األكادمييات العسكرية الغربية
وكليات األركان .ومن املهم ،أيضً ا ،مالحظة أن هذه القيم متأصلة يف الثقافة األفريقية .كانت حامية
اململكة والخضوع للملك والوالء والنزاهة تجاه املجتمع هي القيم األساسية لقدامى املحاربني
األفارقة .وفقط خالل العصور االستعامرية واملستعمرة الجديدة ،تعرثت هذه العالقة العسكرية
4
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املدنية وزالت هذه القيم .وقد أنشأت الدول األفريقية الحديثة التأسيس جيوشً ا ترمز إىل استقالل
أساسا لألنظمة الجديدة فقط .ومنذ ذلك الحني ،شهدنا
دولها ولكن هذه الجيوش وفرت األمن ً
رصا ًعا مستم ًرا الستعادة القيم التاريخية لالحرتاف العسكري.

الوالء
يعتمد بناء الجيوش املهنية عىل إقامة والء واضح ومتوازن للدولة واحرتام املجتمع املدين وعدم
التدخل يف كثري من األحيان يف جدل سيايس قوي بني االثنني .إن التحول إىل الدميقراطية عملية
مضطربة ،ميكن استغاللها من قبل بعض الجهات الفاعلة إلشاعة فوىض محلية مؤقتة .ومن
دون دعم الجيش الثابت للحياد والسلطة الدميقراطية السيادية ،ستكون عملية التصحيح الذايت
2
للدميقراطية وتوطيدها أم ًرا صعبًا.
والقوات املسلحة السنغالية هي إحدى القوات األفريقية التي التزمت بهذا املبدأ ،فمنذ االستقالل،
مل تشهد السنغال انقالبًا عىل اإلطالق .وتم اختبار الثقافة الدميقراطية السنغالية بشكل دوري
بسبب التوترات السياسية ،كام أن الجيش مل يتح َّد النظام الدستوري .وبعد اجتياز هذه االختبارات،
منت الثقافة الدميقراطية يف السنغال عىل م ّر السنني.
وباإلضافة إىل السنغال ،تعد بوتسوانا وجزر الرأس األخرض وموزامبيق وناميبيا وزامبيا وغريها
من البلدان جز ًءا من مجموعة صغرية من البلدان األفريقية التي مل تُسقط حكوماتها أب ًدا بفعل
3
انقالب عسكري.
إال أن البلدان التي حصلت فيها انقالبات عسكرية تدفع مث ًنا باهظًا وطويل املدى بسبب التدخل
الدوري لجيوشها -وغري املناسب أحيانًا -يف النقاش السيايس .ومبجرد سابقة االنقالب ،يرتفع احتامل
االنقالبات الالحقة بشكل كبري .واقعيًّا ،يف الوقت الذي شهدت فيه  65يف املئة من دول جنوب
الصحراء الكربى انقالبًا ،فإن  42يف املئة منها شهدت انقالبات متعددة 4.وكانت معظم االنقالبات
األفريقية موجهة ضد نظم عسكرية قامئة أوصلت نفسها بالذات إىل السلطة من خالل انقالب.
وبني عامي  1960و ،2012كانت تسع من محاوالت االنقالب يف السودان ضد األنظمة العسكرية
مثلام كانت سبع من أصل عرش يف غانا خالل الفرتة الزمنية نفسها .ومبجرد حدوثها ،تصبح هذه
السوابق عبئًا يصعب التغلب عليه يساهم يف انهيار أو زعزعة استقرار بعض الدول .وقد تضاءل
تواتر االنقالبات الناجحة إىل حد كبري (ومتحور يف غرب أفريقيا ووسطها) منذ منتصف العقد األول
من القرن املايض مقارنة بالعقود السابقة (انظر الجدول  ،)1ما يعكس درجة من التقدم ،يف الوقت
الذي يزال تهديد االنقالبات مصدر قلق حقيقيًّا يف أفريقيا.
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الجدول  .1عدد االنقالبات العسكرية يف البلدان األفريقية ونوعها
()2012-1960
العام

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966

(جمهورية الكونغو الدميقراطية) 1

(توغو ،الكونغو ،بنني) 3

(بنني ،الجزائر ،جمهورية الكونغو الدميقراطية،
بنني ،بنني) 5
(جمهورية أفريقيا الوسطى ،نيجرييا ،أوغندا،
غانا ،بوركينا فاسو ،بوروندي ،نيجرييا ،بوروندي)
8
(توغو ،سرياليون ،بنني) 3
(سرياليون ،الكونغو ،مايل) 3
(ليبيا ،السودان ،الصومال ،بنني) 4

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

(أوغندا) 1
(غانا ،مدغشقر ،بنني) 2
(سوازيالند ،راوندا) 2
(بوركينا فاسو ،نيجرييا ،إثيوبيا) 3

1975
1976

(تشاد ،نيجرييا) 2
(بوروندي) 1

1977
1978
1979

(سيشيل) 1
(جزر القمر ،غانا ،موريتانيا) 3
(غانا ،غينيا االستوائية ،جمهورية أفريقيا
الوسطى) 3
(موريتانيا ،ليبرييا ،أوغندا ،غينيا بيساو ،بوركينا
فاسو) 5
(جمهورية أفريقيا الوسطى ،غانا) 2
(بوركينا فاسو) 1

1983
1984

(بوركينا فاسو ،نيجرييا) 2
(غينيا ،موريتانيا) 2

1980
1981
1982

6

املحاوالت املتوجة بالنجاح

(أثيوبيا) 1

املحاوالت الفاشلة

(الصومال) 1
(السنغال) 1
(جمهورية الكونغو الدميقراطية الدميقراطية) 1
(غانا ،تانزانيا ،غابون ،جمهورية الكونغو
الدميقراطية) 4
(بوروندي) 1
(توغو ،السودان)2
(غانا) 1

(الكونغو ،توغو ،غينيا) 3
(سرياليون ،أوغندا ،السودان ،تشاد) 4
(الكونغو ،بنني) 2
(ساحل العاج) 1
(أوغندا ،أوغندا ،أنجوال ،جمهورية أفريقيا
الوسطى ،مدغشقر) 5
(بنني ،السودان ،موزنبيق) 3
(جمهورية أفريقيا الوسطى ،نيجرييا ،النيجر،
أوغندا ،مايل ،السودان) 6
(بنني ،السودان ،الكونغو ،تشاد ،أنغوال ،أوغندا) 6
(مايل ،الصومال ،السودان) 3
(تشاد ،غانا) 2
(زامبيا) 1
(موريتانيا ،غينيا االستوائية ،ليبرييا ،غانا) 4
(موريتانيا ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،زمبابوي،
كينيا ،غانا) 5
(غينيا االستوائية ،ليبرييا ،غانا ،كامريون ،النيجر) 5
(غانا ،كامريون) 2
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العام

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

املحاوالت املتوجة بالنجاح

(السودان ،أوغندا ،نيجرييا) 3
(ليسوتو) 1
(بوروندي ،غينيا االستوائية) 2
(جزر القمر ،السودان) 2
(تشاد) 1
(مايل ،ليسوتو) 2
(سرياليون ،الجزائر) 2
(نيجرييا) 1
(غامبيا) 1

(سرياليون ،النيجر ،بوروندي) 3
(سرياليون) 1

2012

(جمهورية الكونغو الدميقراطية) 1

(جزر القمر ،سرياليون ،ساحل العاج) 3
(ساحل العاج ،بوروندي ،جمهورية أفريقيا
الوسطى ،بوروندي ،جزر القمر) 5

(ساحل العاج) 1
(جمهورية أفريقيا الوسطى ،ساو تومي
وبرينسيبي ،غينيا-بيساو) 3

(موريتانيا) 1
(جمهورية الكونغو الدميقراطية ،تشاد ،جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،غينيا االستوائية) 4

(موريتانيا) 1
(تشاد) 1

(مدغشقر ،ساحل العاج) 2

(موريتانيا ،غينيا) 2
(مدغشقر) 1
(غينيا-بيساو ،مدغشقر) 2
(جمهورية الكونغو الدميقراطية ،النيجر ،غينيا-
بيساو) 3

(النيجر) 1

(مايل ،غينيا-بيساو) 2
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(ليبرييا ،أوغندا ،نيجرييا) 3
(غينيا االستوائية) 1
(سرياليون ،جزر القمر) 2
(أوغندا) 1
(إثيوبيا) 1
(نيجرييا ،زامبيا) 2
(جيبويت ،توغو ،تشاد ،توغو) 4
(بوروندي ،بنني ،جزر القمر) 3
(غينيا بيساو ،بوروندي) 2
(بوروندي ،ليبرييا) 2
(ساو تومي وبرينسيبي ،جزر القمر ،سرياليون) 3
(غينيا ،جمهورية أفريقيا الوسطى ،سرياليون) 3
(زامبيا) 1
(غينيا بيساو) 1

(النيجر ،جزر القمر ،ساحل العاج) 3

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

املحاوالت الفاشلة
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وتخلق عوامل معينة -مثل الضعف السيايس واالقتصادي والفساد وعدم وجود هياكل دميقراطية
فرصا للقوات العسكرية لتربير اإلطاحة بالقادة السياسيني .وهذا ال يثري الدهشة ،حيث إن
مؤسساتيةً -
بلدان جنوب الصحراء الكربى التي شهدت من ًوا منخفضً ا يف الناتج املحيل اإلجاميل للفرد الواحد منذ
االستقالل ،قد شهدت انقالبات عسكرية أكرث من البلدان التي لديها معدالت منو أعىل للناتج املحيل
اإلجاميل للفرد الواحد 6.لكن يف ظل استثناءات قليلة ج ًّدا ،يفشل قادة االنقالبات العسكرية يف استعادة
االستقرار وتسليم السلطة ثانية إىل املدنيني .ولسوء الحظ ،من املرجح أن يكون الحكم العسكري مدم ًرا
القتصاد البلد .وهكذا ،فإن الحلقة املفرغة تستمر ،فقد شهدت كل من غينيا ومايل وموريتانيا ونيجرييا
انكامشً ا يف إجاميل ناتجها املحيل الحقيقي بأكرث من 4.5يف املئة يف أعقاب االنقالبات العسكرية 7.ويربز
الجدول  1العالقة السلبية بني االنقالبات املتعددة ومنو نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل عىل
املدى الطويل .إذ نتجت عن االنقالبات املتكررة يف بعض البلدان األفريقية ،مثل بوروندي وجمهورية
أفريقياالوسطىوجزرالقمروجمهوريةالكونغوالدميقراطيةوغينيا-بيساو،فرتاتطويلةمناالنكامش
االقتصادي.إالأناالستثناءاتالواضحةمثلغينيااالستوائية،يفالواقع،تعكسالنموالطبيعيالقائمعىل
املوارد والذي مل يؤل إىل تحسني الظروف املعيشية لعامة السكان .إن عدم االستقرار يحول دون االستثامر
والتطوير ،بينام عىل عكس ذلك ،فإن الدول التي ال تتمتع باملوارد والتي حققت أعىل مستويات من
النمو املطرد هي بشكل شبه ثابت تلك التي وقعت فيها انقالبات قليلة أو انعدمت فيها االنقالبات.
ساق صامويل هنتنغتون حج ًجا بأن التدخل العسكري يف الشؤون الحكومية كان يف املايض يشكل
مشكلة سياسية أكرث منها مشكلة عسكرية ،وهي مالحظة ال تزال ذات عالقة بشكل خاص مبعظم
البلدان األفريقية 8.ويف ظل غياب القواعد الراسخة واملؤسسات القوية التي تنظم العمليات
السياسية ،فإن النقابات العاملية والطالب ،ورجال الدين ،ومجموعات الضغط ،والعسكريني
يشاركون يف منافسة سياسية للسيطرة عىل سلطة الدولة .وقد صبغت هذه الحقيقة البيئة
السياسية ما بعد االستقالل يف العديد من البلدان األفريقية .ونظ ًرا لحجمها وتأثريها املتأصل،
أصبحت الجيوش يف أفريقيا من الالعبني الرئيسيني عىل الساحة السياسية ومتسكت بهذه الصالحية.
مع ظهور تحالفات بني كبار القادة العسكريني والسياسيني واالقتصاديني (مبن يف ذلك ،يف بعض
األحيان ،الرشكاء األجانب) حول املصالح املالية املشرتكة ،أصبح تسلل الجيوش إىل املجال االقتصادي
أكرث انتشا ًرا وتعقي ًدا .يف أنغوال ،عىل سبيل املثال ،يشارك أفراد الجيش يف مفاوضات العقود مع
الرشكات األجنبية ويجلسون يف مجالس إدارة الرشكات وميثلون أغلبية املساهمني يف رشكات
االتصاالت البعيدة 9.كام أن مختلف اإلدارات العسكرية التي تحكم نيجرييا كانت متشابكة يف
املجال االقتصادي .إن تعيني الضباط العسكريني يف مجالس إدارة الرشكات واملناصب السياسية
العليا ،مثل حكام الواليات ،جعل هؤالء األفراد أغنياء للغاية وذوي قوة سياسية .حتى بعد إحالتهم
عىل التقاعد ،يظل العديد من هؤالء الضباط فاعلني أقوياء يف الحياة السياسة النيجريية.
8

االرتقاء باالحرتاف العسكري يف أفريقيا

الشكل  .1منو الناتج املحيل اإلجاميل للفرد وعدد االنقالبات العسكرية
(الناجحة واملحاوالت) يف بعض البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء
الكربى ()2012-1960
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يف عام  ،1999عندما انتخب الشعب النيجريي حكومة أولوسيجون أوباسانجو الدميقراطية وهو
جرنال متقاعد ،أنهى الشعب  16عا ًما من الحكم العسكري .لقد أدركت الحكومة الجديدة ما
فعلته سنوات من التدخل العسكري يف املشاريع التجارية لسمعتها وفاعليتها .ورسعان ما أحالت
الحكومة العديد من الضباط إىل التقاعد وسحبت تراخيص النفط واسرتدت قطع األرايض التي
يشتبه يف أنه قد تم تخصيصها بشكل غري قانوين لكبار الضباط العسكريني 11.وتواصلت مثل هذه
الجهود لتحسني إدارة قطاع األمن يف نيجرييا.
إن تخريب مهنة األسلحة لغرض اإلثراء املايل يشوه حوافز العمل يف الخدمة العامة التي يتطلبها
الجيش الفعال واملهني .كام أنه يقوض يف الوقت نفسه التزام الجيش بحامية البلد ومواطنيه.
وقد أشار أفالطون منذ حوايل  2400عام إىل أن تدخل الجنود يف مهن أخرى «سيؤدي إىل تدمري
12
املدينة (الكيان السيايس)».

العالقات املدنية-العسكرية املعقدة يف مرص

«لن تحيا جمهورية مرص الثانية إال بعد أن تتوقف جمهورية الضباط عن الوجود» 13.يعكس
هذا التحذير الكئيب عقودًا من العالقات املدنية  -العسكرية املعقدة يف م رص .فقد أصبحت
مرص جمهورية مبعنى االسم يف عام  1952عندما خلع الجيش امللك فاروق ليخلفه أول رئيس
للبالد ،جامل عبد النارص ،الذي كان ضاب طًا عسكريً ا ساب ًق ا .وكذلك كان الزعيامن املتعاقبان،
أنور السادات وحسني مبارك ،اللذان استم را ط وال  59عا ًم ا يف الحكم العسكري الفعيل .كان
الجيش فعل يً ا هو السلطة الكامنة وراء القوة يف م رص ،حيث شارك عن كثب يف صنع السياسة
والحفاظ عىل وضع الحاكم الفعيل .استوىل الجيش عىل الرشكات اململوكة للدولة 14،وسيطر
عىل العديد من املشاريع االقتصادية ،من إدارة م راكز الرعاية النهارية واملنتجعات الساحلية
15
إىل إدارة محطات الوقود .ومل تبلغ الحكومة عن أي من مداخيل تلك املؤسسات.
أدت أحداث الربيع العريب يف عام  2011إىل كرس هذا النمط .كام أدى نطاق االحتجاجات
الضخم إىل استنتاج الجيش أن استق رار الدولة قد تعرض للتهديد وقام بالقبض عىل حسني
مبارك وخلعه يف ف رباير من ذلك العام .حصل الجيش عىل استحسان واسع النطاق من
املرصيني واملجتمع الدويل خالل هذا الوقت من ضبط النفس الذي أظهره يف عدم الرد
بالعنف عىل التظاه رات السلمية إىل حد كب ري .فسيطر الجيش فعل ًي ا عىل الحكومة يف تلك
املرحلة ،حيث حكم تحت رعاية املجلس األعىل للق وات املسلحة.
يف وجه االقتصاد املتفاقم والضغوط املحلية والدولية العديدة من أجل التغي ري ،نظم املجلس
األعىل للق وات املسلحة عملية متسارعة لصياغة دستور جديد وجدول زمني النتخابات
ب رملانية ورئاسية .أجريت االنتخابات ال ربملانية يف أواخر عام  2011مع ظهور حزب الحرية
والعدالة ،الذي ميثل جامعة اإلخ وان املسلمني ،كعنرص سيايس مهيمن.
وحرص ا منها عىل حامية العديد من االمتيازات السياسية واالقتصادية للجيش من رئيس
ً
جديد للدولة ،أصدر املجلس األعىل للق وات املسلحة إعالنًا دستوريً ا إضاف ًي ا قبل أيام فقط
من االنتخابات الرئاسية يف يونيو  .2012ويف هذا اإلعالن توىل املجلس املسؤولية عىل جميع

10

االرتقاء باالحرتاف العسكري يف أفريقيا

الشؤون العسكرية ،ومارس دو ًرا ها ًّم ا يف اللجنة املكلفة بصياغة الدستور الجديد.
وبعد أن أصبح محمد مريس أول زعيم منتخب دميق راط ًي ا يف م رص ،قام بإزاحة الج رناالت الذين
أصدروا امللحق الدستوري ،لكنه مل يتمكن من ال رتاجع عن الصالحيات واالمتيازات التي
منحها املجلس األعىل للق وات املسلحة .وبدا أن القادة العسكريني والزعامء املدنيني الجدد قد
توصل وا إىل ترتيب حكم مضطرب مع ت راجع الجيش عن دور الحكم العام وحتى امل وافقة عىل
استبدال كبار الج رناالت بالرئيس مريس.
وك ّرس الدستور الذي أقر الح ًق ا من خالل االستفتاء يف ديسمرب  2012استقاللية الجيش
رسم ًّي ا ،واقتىض أن يكون وزير الدفاع ضابطا عسكريا ،وحرم ال ربملان من اإلرشاف عىل مي زانية
الدفاع .وبدالً من ذلك ،أصبح وضع املي زانية ضمن اختصاص مجلس الدفاع الوطني -وهو
سلطة مؤلفة من  15عض ًوا ،مثانية منهم من العسكريني - 16تاركًا الجمهور والحكومة
بعيدين عن التدخل يف كيفية تبديد الجيش مخصصاته ونفقات مي زانيته السنوية .وكان هذا
يعني أيضً ا أن بإمكان الجيش االستم رار يف كسب مستويات ال حرص لها من العائدات من
خالل صالحياته االقتصادية .فمن أجهزة التلفزيون إىل زيت الزيتون ،ال تدفع مشاريع الجيش
االقتصادية الضخمة أية رضائب وتستخدم الجنود كعامل وتشرتي األرايض العامة برشوط
17
ميسة.
ّ
إن أسلوب الحكم الحرصي للرئيس مريس وتأكيده عىل الصالحيات املوسعة وغري املحددة،
واستم رار االضط رابات االقتصادية ،وتعميق االنقسام بسبب املخاوف من أن اإلسالميني
يسعون للسيطرة عىل املجتمع املرصي وعدم اليقني املستمر بشأن مرشوعية دستور عام
 ،2012أدى كله إىل منو التوت رات بشكل مطرد داخل املجتمع املرصي ،وأتاح اندالع احتجاجات
ضخمة يف أواخر يونيو  ،2013مرة أخرى فرص ًة لتدخل الجيش .ويف  2يوليو ،أطاح الجيش
بالرئيس الحايل ،مرب ًرا إج راءه مرة أخرى بالحفاظ عىل االستق رار الوطني .ويف االحتجاجات
الالحقة التي قام بها أنصار مريس اختار الجيش استخدام القوة لتفريق املتظاهرين واعتقال
قادة جامعة اإلخ وان املسلمني .وأودت حملة القمع تلك بحياة أكرث من  1000شخص.
يف العام التايل ،بسط الجيش سيطرته بشكل أك رب ،حيث ألقي القبض عىل ما يقدر بنحو
 20,000شخص كان يُ نظر إليهم عىل أنهم يشكلون تهدي دًا للجيش ،وتم قمع وسائل اإلعالم
املستقلة واملجتمع املدين 18.ومن خالل دستور جديد تم إق راره ج راء االستفتاء يف عام ،2014
أكد الجيش استقالله يف شؤون مي زانيته ،وحصانة أعضائه من املقاضاة خارج املحكمة
العسكرية وسلطة اعتقال املدنيني ومحاكمتهم يف محكمة عسكرية .عالوة عىل ذلك ،مل تتم
إعادة تأكيد الجيش سيطرته فحسب ،بل وسعها لتشمل املجال االقتصادي من م واد أساسية
كاملياه املعبأة يف زجاجات واألثاث ،إىل مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا األوسع
نطاقًا 19.وقد مهد الجيش يف الوقت نفسه الطريق لقائده ،الج رنال عبد الفتاح السييس،
لخوض انتخابات رئاسية أحادية الجانب والفوز بها يف عام  ،2014إذ حصل عىل  96يف املئة من
أص وات الناخبني ،ما أضفى طابعا رسم يًّ ا عىل دوره كرئيس للدولة.
ويف الوقت الذي ينظر فيه الجيش بال شك إىل هذه األحداث عىل أنها عودة إىل الدور الرشعي
له باعتباره املؤسسة املهيمنة يف املجتمع املرصي ،فإن من ال واضح أن الجيش املرصي فشل
يف التمسك مببادئ االح رتاف العسكري :التبعية للسلطة املدنية الدميق راطية ،والوالء لسيادة
القانون ،وثقافة مؤسساتية أخالقية .وكام كشفت األحداث يف م رص ،عندما يتعذر عىل الجيش
االلت زام بأحد أركان االح رتاف ،فإنه يجد نفسه يف رصاع مع تلك املبادئ الثالثة.

11

االرتقاء باالحرتاف العسكري يف أفريقيا

ثقافة مؤسساتية أخالقية
باإلضافة إىل السيطرة املدنية الدميقراطية عىل الجيش ووالء الجيش لألمة ،فإن الثقافة األخالقية هي
رشط أسايس لبناء جيش مهني .وهذا ينطوي عىل قيم مثل الرتقية عىل أساس الجدارة ،ومحاسبة
القادة العسكريني والجنود عىل أفعالهم ،باإلضافة إىل إظهار إنفاذ أمني كفء ومحايد وإنساين.
هذه القيم املؤسسية ال تتأىت بشكل طبيعي ،بل يجب تلقينها .كام يجب غرس أذهان الجنود
بتدريبات محددة يف األخالقيات ،متا ًما كام يتعلمون االنضباط والقانون وفنون القتال .كل ذلك
ضمن صورة أكرب لدور الجيش يف مجتمع دميقراطي..
هذه الروح مهمة لبناء جيش محرتف وصيانته .يف بوتسوانا ،عىل سبيل املثال ،يرى املواطنون
وأعضاء قوة الدفاع أن الجيش «هو األكرث قدرة عىل الخدمات املنضبطة» يف البالد ..ويعتقد
أعضاؤها أنهم رعاة مخلصون للموارد التي أناطت بهم األمة الحفاظ عليها» 20.ونظ ًرا لهيبتها تتمتع
قوة الدفاع بصالحية اختيار أعضاء من مجموعة كبرية من املرشحني املؤهلني ،وباتت تتشدد يف
االختيار من أجل تحقيق الثقافة املؤسساتية التي تستسيغها وهي قوة حسنة االنضباط ومثقفة
وتقودها قيادة ذات كفاءة .يف عام  ،2004سعت قوة الدفاع إىل طلب ما بني  80إىل  100ضابط
جديد وتلقت حوايل  3000طلب .وقد طلبت  500من املجندين وتلقت أكرث من  15000طلب
21
لشغل هذه املناصب.
كام تم اتخاذ خطوات مهمة عىل املستوى اإلقليمي لتطوير األدوات املعيارية ملنع التدخالت
العسكرية يف العمليات السياسية للدول األفريقية .وتشمل هذه األطر ،كأمثلة« :سياسة االتحاد
األفريقي للدفاع واألمن املشرتك» ،و»إطار رد االتحاد األفريقي عىل التغيريات غري الدستورية»،
و»الخطة اإلرشادية االسرتاتيجية للجهاز املعني بالسياسة والدفاع والتعاون األمني» الخاصة
بالجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ،واملجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) «مدونة
قواعد السلوك للقوات املسلحة وقوات األمن» ،وتعكس املعايري اإلقليمية إدراكًا متزاي ًدا للحاجة
إىل تحسني الثقافة املؤسساتية للجيوش يف القارة .وإذا ما تم التمسك بها ،فستكون لهذه املعايري
آثار بعيدة املدى عىل التطور السيايس ألفريقيا.
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عراقيل االحرتاف العسكري يف أفريقيا
إرث االستعامر
إن نقطة البداية البسيطة ألسباب وكيفية تدخل الجيوش األفريقية بشكل معتاد يف املسائل
االقتصادية والسياسية تكمن يف التاريخ االستعامري للقارة .فالقوات األفريقية التي بنيت عىل
مخلفات الجيوش االستعامرية ورثت بذور التحيز العرقي التي زرعها املستعمرون ،ما مهد الطريق
للنقص يف املهنية .يف العادة ،شكلت األقليات العرقية الجزء األكرب من القوات املسلحة االستعامرية
من أجل موازنة العرقيات األقوى تاريخيًا .عىل سبيل املثال ،كانت أقلية التوتيس يف بوروندي
ورواندا واألقليات الرعوية من األجزاء الشاملية من غانا ونيجرييا وتوغو هي السائدة يف القوات
االستعامرية الفرنسية والربيطانية قبل االستقالل .وكان لهذا التحيز العرقي األويل تأثري كبري عىل
تشكيل جيوش ما بعد االستقالل.
كام أن موجة االنقالبات التي اكتسحت بعض أنظمة ما بعد االستقالل األوىل ،يف كثري من الحاالت،
قام بها ضباط عسكريون من هذه األقليات العرقية .ومن بني القادة البارزين لهذا النمط إتيان
إيادميا يف توغو عام  ،1963وسانجويل إمييزانا يف بوركينا فاسو (التي كانت تعرف آنذاك باسم فولتا
العليا) عام  ،1966وجني بيدل بوكاسا يف جمهورية أفريقيا الوسطى عام  ،1966وعيدي أمني دادا
يف أوغندا عام  .1971وإدراكًا منها بأن موقعها املميز سيهدده حكم األغلبية ،مل يكن لدى هذه
الجيوش التي كانت تقودها األقليات أي حافز لدعم التغيري الدميقراطي .ويف الوقت نفسه ،مل تر
القوات االستعامرية فائدة تذكر يف إعداد الضباط األفارقة من أجل انتقال الحكم .وبالتايل ،كان
هناك عدد قليل من الضباط املؤهلني لتويل القيادة.
وبعد مرور خمسني عا ًما ،مل يعد اإلرث االستعامري يربر االفتقار املستمر إىل االحرتافية لدى
العديد من الجيوش األفريقية .بعد االستقالل ،أتيحت للحكومات التي تقودها أفريقيا الفرصة
لبناء جيوش وطنية جديدة وحقيقية من خالل إصالح البنى والعمليات وطرق التجنيد املوروثة
من املستعمرين .بدالً من ذلك ،اختار قادة ما بعد االستقالل استغالل هذه العيوب إلنشاء أنظمة
سياسية استبدادية وصيانتها .وقد أدى ذلك إىل عدد ال يحىص من التحديات املستمرة لالحرتاف
العسكري يف أفريقيا ،مبا يف ذلك التحيزات العرقية والقبلية يف القوات املسلحة والتسييس املستمر
للجيش وضعف القدرة التشغيلية.
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التحيزات العرقية والقبلية
ال ميكن لجيش منظم وقائم عىل التحيزات العرقية أو القبلية الدفاع عن الجمهورية ،أو حتى عن
السكان .بدالً من ذلك ،ميكنه فقط الدفاع عن مصالح مجموعته العرقية أو قبيلته .ويفتقر مثل هذا
الجيش إىل الثقة الشعبية والرشعية والكفاءة للقوة القامئة عىل الجدارة ،ما يعيق فاعليته .ولسوء
الحظ ،ال تزال بنية القوات املسلحة يف العديد من البلدان األفريقية قامئة عىل اعتبارات عرقية أو قبلية.
عىل سبيل املثال ،هناك انقسام للجيش يف موريتانيا بسبب التصدعات العرقية واإلثنية والثقافية.
ويف حني كان العرب الرببر يشكلون أقلية ال تتجاوز ثلث السكان ،سيطر هؤالء عىل املؤسسات
السياسية واالقتصادية والعسكرية منذ االستقالل 22.وبعد مزاعم عن مؤامرة انقالب مشحونة
عرقيًّا يف عام  1987هددت هذه الهيمنة ،بدأ الرئيس املوريتاين ولد الطايع بـ «تعريب» شبه
كامل لجميع فروع القوات املسلحة املوريتانية.
وباملثل ،يف تشاد ،ال يعكس التكوين العرقي للقوات املسلحة البلد ككل .فقد سيطرت الزغاوة
املجموعة العرقية التي ينتمي إليها الرئيس إدريس ديبي -عىل الجيش واملواقع العسكريةالرئيسية منذ عام  1990عندما طردت حسني حربي من السلطة .وتقدم القوات املسلحة
التوغولية مثاالً آخر .سبعة وسبعون يف املئة من األفراد العسكريني يأتون من الجزء الشاميل من
البالد .فيام  70يف املئة من هؤالء هم من القبايني وهي املجموعة اإلثنية نفسها التي ينتمي إليها
الرئيس ،مبن فيهم  42يف املئة من قرية بيا التي ينحدر منها الرئيس .ومع ذلك ،تشكل جامعة
23
كايب اإلثنية نسبة  12-10يف املئة فقط من سكان توغو.
إن تجنيد الجيش أفرا ًدا من عرق الرئيس هو –غالبًا -مامرسة شائعة للغاية يف أفريقيا .ويكون
الضباط تحت سلسلة القيادة هذه موالني للرئيس أكرث من الدستور .وهذه املامرسة تقوض
املعايري املهنية للقوات املسلحة بينام تحرض القوات املسلحة بعضها ضد بعض عىل أساس عرقي.
وظهرت هذه االنقسامات بوضوح يف القتال الداخيل الذي اندلع فجأة يف جنوب السودان يف
ديسمرب  ،2013ما أعاق بشدة عملية بناء مؤسسات القطاع األمني يف أحدث دولة يف أفريقيا.
من ناحية أخرى ،ميكن للجيش الذي يتألف من قوات من املجتمعات يف جميع أنحاء البالد أن
أساسا قويًا ميكن بناء دولة دميقراطية عليه .كام أن القوة املتنوعة تخلق ظروفًا مواتية
ينشئ ً
إلضفاء الطابع االحرتايف عىل القوات املسلحة ،حيث من املرجح أن تجري الرتقيات عىل أساس
الجدارة وليس عىل أساس عرقي معني .وسيكون الوالء لألمة ككل بدالً من العرق .مثال عىل ذلك
الجيش التنزاين املتنوع عرقيًّا والذي هو أكرث متثيالً ملجتمعه.
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عندما قام املسؤولون الربيطانيون بإنشاء الكتيبة السادسة من «بنادق امللك األفريقية» يف نهاية
الحرب العاملية األوىل ،تم تجنيد الجنود من أعراق منترشة عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء
البالد ،مبن يف ذلك أولئك الذين خدموا عدو جيش بريطانيا العظمى ،جيش املستعمر األملاين.
ومل تهيمن أية إثنية عىل الجيش 24.مبا أن تنزانيا (التي كانت تُعرف آنذاك باسم تنجانيقا) مل تكن
مناسبة للتنمية االستعامرية ،مل يبذل الربيطانيون أي جهد إلنشاء جيش متحيز عرقيًا للسيطرة
عىل أغلبية السكان 25.وعند االستقالل ،تعمد أول رئيس تنجانيقي ،يوليوس نرييري ،املحافظة عىل
مسافة مهنية من الجيش ،حيث رأى فيه أداة للقمع االستعامري .وفقط يف عام  ،1964عندما
اتحدت تنجانيقا وزنجبار لتشكل جمهورية تنزانيا ،واجه الجيش متر ًدا من قبل الجنود املطالبني
غي نرييري رأيه ،إذ أقدم عىل تأسيس هوية
برواتب أفضل وإقالة الضباط الربيطانيني ،فكان أن ّ
26
وطنية يف أوساط الجيش من أجل منع أي تدخل سيايس مزعزع لالستقرار.
وعىل نحو مامثل ،يف زامبيا (التي كانت تعرف آنذاك باسم روديسيا الشاملية) .جند الربيطانيون
عسكريني من مجموعات عرقية مختلفة من جميع أنحاء البالد وبالتايل ،مل يسيطر أي عرق عىل
جيش زامبيا .وعىل عكس نرييري ،تعاون رئيس زامبيا األول ،كينيث كاوندا ،عن كثب مع الضباط
األفارقة يف الجيش االستعامري يف البداية ،لذلك كان هناك قدر قليل من عدم الثقة بني القادة
املدنيني والعسكريني عندما حصلت زامبيا عىل االستقالل يف عام  .1964وبعد االستقالل واصل
كاوندا «املوازنة القبلية» عىل جميع مستويات الحكومة تقدي ًرا للزخم الذي لعبته االختالالت
27
العرقية يف التدخالت العسكرية يف جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
ومن األمثلة الحديثة عىل الجيش الذي أصبح أكرث شمولية قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا.
ونجحت جهود متضافرة ما بعد فرتة الفصل العنرصي يف إنشاء جيش من الرجال والنساء من
قوات متحاربة سابقًا .وتحت ضغط االنتقال السيايس ،ح ّول الجيش نفسه ليمثل ويعكس تنوع
شعب جنوب أفريقيا .وتواصل الحكومة والجيش واملجتمع املدين الحفاظ عىل الشمولية كجزء
من سياسة األمن القومي لجنوب أفريقيا.
كام تعهد الجيش البوروندي بعملية تكامل واسعة قامئة عىل الحصص وفرض سن تقاعد يك
تعكس السكان البورونديني يف الجيش بشكل أفضل .ومبوجب االلتزام القوي من قيادته ،بدأ
الجيش دمج معظم املتمردين الهوتو يف الجيش الذي تهيمن عليه إثنية التوتيس بعد وقف إطالق
النار يف عام  .2003وقد حدث هذا االندماج عىل جميع مستويات الجيش باستقدام جنود من
خلفيات عرقية متنوعة يك يعيشوا ويتدربوا م ًعا يف الثكنات نفسها .خالل  3سنوات ،تقلص التحيز
القائم عىل أساس عرقي يف الجيش بشكل كبري ،ال سيام بني الجنود من صغار السن .وأصبح
28
تجانسا نتيجة لذلك.
الجيش البوروندي أكرث
ً
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تسييس الجيش وعسكرة السياسة
إن تسييس الجيش هو قمة جبل جليدي تخفي يف كثري من األحيان منافسة نشطة بني السياسيني
للحصول عىل الدعم العسكري .يف الواقع ،كانت أغلب االنقالبات العسكرية التي حدثت يف
أفريقيا مدعومة من قبل أطراف سياسية متنافسة .وعندما تكون هذه املصالح املتنافسة داخل
الحزب الحاكم ،فمن املرجح أن تحدث «ثورات يف القرص» بدالً من التعطيل التام للنظام
الدستوري .يف توغو ،عىل سبيل املثال ،بعد وفاة الرئيس غناسينغبي إيادميا يف عام  ،2005حل
نجله فاوري غناسينغبي محله بعد أن منع الجرناالت املوالون لوالده زعيم الجمعية الوطنية من
تويل منصبه عىل النحو املنصوص عليه يف الدستور.
وستحاول بعض األحزاب السياسية إيجاد متعاطفني مع الجيش بهدف اغتصاب السلطة يف
أوقات األزمات .وخري داللة عىل ذلك االنقالب العسكري يف عام  2012يف مايل الذي حصل عىل
دعم العديد من األحزاب السياسية عىل الرغم من إدانة املجتمع الدويل باإلجامع .ويف ساحل
العاج واصل املوالون للرئيس السابق لوران غباغبو حشد دعم املتعاطفني مع الجيش للمساعدة
يف تقويض سلطة الرئيس الحسن واتارا 29.هذه األفكار السياسية العسكرية متثل أمثلة عىل
موضوع أفريقي مشرتك ،وهو اعتامد الجهات الفاعلة السياسية عىل الجيش بدالً من الجامهري
لدعم قضاياها.
ويف حني أن املستويات العالية من االحرتاف العسكري يف بعض الدول الغربية ألغت الفكرة
القائلة بأنه ميكن للسياسيني تخريب األجهزة األمنية ،ال يزال التالعب بالوالءات العسكرية شائ ًعا
يف العديد من البلدان األفريقية .لكن هذا النهج غري مستقر بطبيعته .وقد تجىل هذا بوضوح يف
تجربة ساحل العاج .عندما توىل فيليكس هوفويت بوانيي ،أول رئيس لساحل العاج ،السيطرة
عىل القطاع األمني ،إذ قام بتقليص حجمه وإنشاء ميليشيا موالية للحزب تتألف يف معظمها من
«الباويل» (مجموعة هوفويت بوانيي العرقية) .عالوة عىل ذلك ،مارس شكالً من أشكال التأليب
بالجيش من خالل دفع رواتب عالية للضباط العسكريني مقارنة باملوظفني املدنيني اآلخرين،
30
ومن خالل منح كبار الضباط مناصب يف الحزب وغري ذلك من االمتيازات.
كام مهدت هذه الرعاية غري املتوازنة الطريق أمام دوامة عدم االستقرار السيايس الالحقة
وانعدام األمن يف ساحل العاج .بعد وفاة هوفويت بوانيي يف عام  ،1993استوىل رئيس الجمعية
الوطنية ،هرني كونان بيدي ،عىل السلطة مبساعدة عدد قليل من ضباط الدرك الذين ينتمون
إىل قبيلته .مبوجب هذا العمل -الذي مل يسبق له مثيل يف التاريخ السيايس والدستوري لساحل
العاج -عكرت قوات األمن صورتها املتسمة بالوحدة والحياد منذ ذلك الحني ،وأصبحت عامالً
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رئيسيًّا يف اللعبة السياسية 31.وقام رجال الدرك أنفسهم ،الذين تم تجهيزهم وتدريبهم يف وقت
رئيسا
الحق بشكل أفضل من بقية القوات املسلحة لساحل العاج ،بتثبيت لوران غباغبو الحقًا ً
للدولة عقب انتخابات عام  2000يف حني أعلن منافسه املرشح الرئايس ،الجرنال الراحل روبرت
غوي ،نفسه الفائز .وكام هو الحال يف البلدان األفريقية األخرى ،أصبح عنارص من قوات األمن
هم صانعي امللوك.
إن نتيجة هذه العالقات هي جيش أكرث حزبية وأقل احرتافًا يف أعني املجتمع ،ما يقلل االحرتام
للمؤسسة ،وهو أمر رضوري من أجل تجنيد جنود ملتزمني ومنضبطني وموهوبني .ويف الوقت
تبي الحاجة إىل الدعم العسكري ،سبب استعداد السياسيني غالبًا للتساهل ،ويف بعض
نفسهّ ،
األحيان ،تشجيع القادة العسكريني عىل استخدام املوارد العامة لإلثراء الشخيص .ال ميثل الواقع
تسييسا للجيش فحسب ،بل ميثل أيضً ا «عسكرة» للسياسة.
ً

الحرس الرئايس :قوة خلف األنظمة غري الدميقراطية
الحرس الرئايس هو عنرص سيايس رئييس يف أفريقيا .يف بوركينا فاسو ،خالل مترد عام ،2011
كان الوضع تحت السيطرة نسب يً ا حتى انضم أعضاء الحرس الرئايس إىل االحتجاجات.
ونتيجة لذلك ،اضطر رئيس الوزراء تريتيوس زونجو وحكومته إىل التنحي ،وتم طرد القادة
العسكريني الرئيسيني ،كام متت تلبية مطالب بعض املتمردين .وبهذه التنازالت ،قاد
الحرس الرئايس نفسه نهاية حاسمة ونهائية لتمرد الجنود.
توضح األحداث يف بوركينا فاسو الدور الهام الذي يلعبه حرس الرئاسة يف أمن النظام
واستق راره يف أفريقيا .يف املامرسة العملية ،يعمل الحرس الرئايس كقوة م وازنة لبقية الجيش
وكث ًريا ما يلعب دو ًرا رئيس ًي ا يف مختلف االنقالبات واالنقالبات املضادة التي بدأت يف أفريقيا.
يف موريتانيا ،مث الً ،توىل الرئيس الل واء ولد عبد العزيز قيادة كتيبة األمن الرئاسية املستقلة
ألكرث من  15عا ًم ا .ويف الوقت الذي توىل قيادة وحدة النخبة تلك يف الجيش املوريتاين ،أحبط
محاولتني لالنقالب قبل أن يقود واحدة بنفسه يف عام  .2008ففي العديد من الجيوش
األفريقية ،إذًا ،تكون السلطة الحقيقية يف أيدي الحرس الرئايس.
عادة ما يكون أف راد حرس الرئاسة يف أفريقيا مجهزين ومدربني وم راقبني بشكل أفضل
من بقية الق وات املسلحة .ونظ ًرا ألن معظم حرس الرئاسة األفارقة ال يخضعون لسيطرة
وزارة الدفاع أو رئيس أركان القوات املسلحة ،فإنهم يعتربون عادة جيشً ا داخل الجيش.
وغال ًب ا ما يتم تسييسهم بدرجة عالية ،ويف بعض الحاالت يكون لديهم تحيز عرقي قوي.
مبعنى آخ ر ،يحملون كل العالمات الفارقة لعدم االح رتافية التي تشاهد يف الق وات املسلحة
األفريقية ،ومع ذلك فهي يف وضع أكرث نفوذًا بالنسبة إىل السلطة السياسية .عىل هذا النحو،
فإن ضباط الحرس الرئايس هم -وبصورة منتظمة -مصدر سوء إدارة قطاع األمن .ومن أجل
الحفاظ عىل دورهم املحوري ،فإن هؤالء الح راس الرئاسيني لديهم حساسية ألي إصالح ميكن
أن يشكك يف هذا االمتياز .ألنهم يخضعون لسيطرة رئيس الدولة مبارشة  ،فهم يعملون
ك رادع لبقية الق وات املسلحة.
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نجح بعض حرس الرئاسة يف مساعدة األنظمة األفريقية للحفاظ عىل السلطة من خالل
القمع .يف انتخابات عام  2012يف جمهورية الكونغو الدميق راطية ،عىل سبيل املثال ،كان
الحرس الرئايس نش طًا يف جمع شخصيات املعارضة الرئيسية ،ما ينفي رشعية هذه العملية.
يف النهاية ،فإن الحكم من خالل القمع لن يدوم .وبدالً من ذلك ،تقوض هذه اإلج راءات الثقة
العامة والن زاهة املؤسساتية حتى تصل الحكومة إىل نقطة االنهيار .كان هذا هو حال النيج ر.
يف عام  ،1999اغتيل الرئيس إب راهيم بري ماينسارا عىل يد حرسه الرئايس فتوىل قائد الحرس،
ال رائد داوود مالم وانيك ،السيطرة عىل البالد .جلبت االنتخابات للسلطة يف وقت الحق من
ذلك العام مامادو تانجا الذي كان ضاب طًا يف الجيش مدعو ًم ا من الحرس الرئايس .بعد عرش
سنوات ،يف عام  ،2010تم عزل الرئيس تانجا من السلطة عن طريق االنقالب الذي قاده ليس
مخلص ا ،بل ال رائد يف الجيش سالو جيبو بعد تعليق تانجا عمل
الحرس الرئايس ،الذي بقي
ً
الحكومة وإعالنه أنه سيحكم مبرسوم.
واع رتافًا منهم بأن سلطتهم تعتمد عىل رئيس الدولة ،فإن العديد من حرس الرئاسة يف
أفريقيا م والون ،ومخلصون لقضية املستفيد برصف النظر عن دستورية ترصفاته ،وبالتايل،
فهم عمو ًم ا ال يشعرون بأنهم مقيدون بتلك القيود القانونية املفروضة عىل انتهاكات
حقوق اإلنسان املرتكبة تحت ستار األمن القومي .يف غينيا ،عىل سبيل املثال ،انتهت
االحتجاجات املعارضة يف عام  2009ضد زعيم املجلس العسكري ،الكابنت موىس داديس
كامارا ،يف حامم دم بعد أن فتح أف راد من حرسه الرئايس النار عىل متظاهرين غري مسلحني
شخص ا عىل األقل و ُج رح حوايل
يف االستاد الوطني خالل تظاه راتهم .وقُتل ج راء ذلك 157
ً
 1200واغتصبت  63ام رأة عىل األقل 32.ويف وقت الحق ،وقع كامارا نفسه ضحية ملحاولة
اغتيال قام بها رئيس حرسه الرئايس.

القدرة التشغيلية الضعيفة :عالمة عىل وجود جيوش دون مهمة
تعتمد االحرتافية العسكرية عىل أنظمة ومراقبة ومهارات وموارد فعالة للقيام مبهام ناجحة.
وضعف القدرة التشغيلية لدى العديد من الجيوش األفريقية يجعلها غري قادرة عىل لعب هذا
الدور ،ما يثري التشكيك يف جدواها .إن هزمية الجيش املايل من قبل املتمردين اإلسالميني يف عام
 2012واالستيالء عىل غوما من قبل مجموعة التمرد  M23يف جمهورية الكونغو الدميقراطية التي
مل يعد لها وجود يف العام نفسه وتفكك جيش جمهورية أفريقيا الوسطى يف أعقاب االستيالء
الرسيع والسهل عىل بانغي من قبل قوات املتمردين «سيليكا» يف عام  ،2013كل هذه األحداث
تبني القدرة التشغيلية الضعيفة للعديد من جيوش جنوب الصحراء الكربى .ومن بني العديد من
األسباب التي ميكن أن تفرس عدم الكفاءة هذه ،تربز القضايا التالية :الثغرات يف سلسلة القيادة
التي تؤدي إىل عدم االنضباط واإلرشاف غري الكايف عىل مامرسات الرشاء وضعف إدارة املوارد،
ما يقلل من القدرة التشغيلية وضعف الروح املعنوية ومهمة غري متوازنة أو عفا عليها الزمن.
الثغرات يف سلسلة القيادة التي تؤدي إىل عدم االنضباط :سلسلة القيادة الوظيفية هي رشط أسايس
ألي مؤسسة عسكرية .ذلك أنها تعكس القيادة الجيدة واالنضباط وتعزز املساءلة .لسوء الحظ،
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ترسم التقارير الواردة من جميع أنحاء أفريقيا صورة لجيوش ال يبدو أن يدها اليرسى تعرف ما
الذي تفعله اليد اليمنى .يبدو أن هناك صلة ضعيفة ج ًدا بني السياسة العسكرية الرسمية وبني
أفعال ضباط الصف والجنود .أحد األمثلة عىل ذلك هو يف شامل نيجرييا حيث اتهم املدنيون
الجنود الذين يقاتلون متمردي بوكو حرام بارتكاب فظائع 33.كان كبار القادة العسكريني النيجرييني
يف حرية من أمرهم لرشح هذه األفعال عىل الرغم من أنهم يعربون بوضوح عن فهمهم لآلثار
املحتملة التي ميكن أن تسببها تدابري األمن الداخيل املشددة بني السكان املحليني.
تخضع األغلبية العظمى من الجيوش األفريقية لنصوص ترشيعية ،مثل لوائح أركان القوات املسلحة
وقانون التأديب العسكري .ومع ذلك ،فإن األعامل اإلجرامية املرتكبة خارج الثكنات غالبًا ما متر
دون عقاب بسبب الثغرات يف سلسلة القيادة ويف الربوتوكول التأديبي ،ما يديم الرأي القائل بأن
األفراد العسكريني يف بعض البلدان هم فوق القانون .وهذا يعزز ثقافة اإلفالت من العقاب التي
تقوض سمعة الجيش وتعزز السلوك املنحرف بني القوات.
يف ساحل العاج بقيادة لوران غباغبو ،مل ت ُفرض أي عقوبات عىل مرتكبي مذبحة يف عام  ،2000عندما
قتل جنود موالون لغباغبو مدنيني كانوا يطعنون برشعية انتخابه .ومل يكن هناك أي مساءلة عن
عمليات القتل خالل مسريات االحتجاج يف عام  .2004وبعد أن توىل نظام الحسن واتارا الدميقراطي
السلطة يف عام ،2011تم توجيه االتهام لهؤالء الجناة .ومع ذلك ،فإن حكومة واتارا مل تفعل بعد اليشء
نفسه مع الجنود الخاضعني لسلطتها الذين ارتكبوا جرائم يف أعقاب انتخابات 2010املختلف عليها.
هناك استثناءات ،بالطبع .يف بنني ،ألقت السلطة القضائية يف عدة مناسبات القبض عىل رجال
املباحث من الدرك والرشطة بتهمة الحبس غري املرشوع وإساءة معاملة املواطنني املحتجزين لدى
الرشطة .يف بوركينا فاسو ،تم طرد  566جنديًا من الجيش متورطني يف مترد عام  ،2011وتم اعتقال
 217من قادة التمرد ومحاكمتهم من قبل محكمة عسكرية وسجنهم بتهمة خيانة األمانة للقوات
34
املسلحة والتسبب يف اضطراب عام وانتهاك حقوق اإلنسان.
عدم كفاية الرقابة عىل مامرسات الرشاء :مظهر آخر واضح للحكم الضعيف يف الجيش هو رشاء
اللوازم واملعدات للقوات .تشكو معظم القوات من أن الحياة يف الثكنات صعبة وأن الرواتب ضئيلة
وال فرصة للتقدم أو الرتقية .ومع ذلك ،فإن ميزانية الجيش أكرب من ميزانيات معظم الخدمات
العامة األخرى .يف نيجرييا ،عىل سبيل املثال ،ظلت العديد من الثكنات العسكرية يف وضع خطري
حتى بعد أن أنفق الجيش ما يقرب من  12مليار نرية (عملة نيجرييا أي حوايل  76مليون دوالر)
عىل إصالح الثكنات والبناء 35.وقد أدت ادعاءات الفساد يف رشاء معدات أدىن وتحويل اإلمدادات
إىل بوكو حرام إىل مزيد من انحسار الثقة يف الجيش النيجريي وتهديد فاعليته مبارشة.
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إن أحد أسباب هذا االنفصام هو أن إدارات الشؤون املالية واإلدارية يف وزارات الدفاع هي مجرد
قذائف فارغة ،فهي تعاين من نقص شديد يف املوظفني وتفتقر إىل الوسائل الالزمة للقيام بواجباتها.
كام أن الرقابة الضعيفة الناتجة عن عقود املشرتيات من قبل وزارات الدفاع متكّن الفساد عىل
نطاق واسع وتخلق مشاكل يف الحكم .عىل سبيل املثال ،يف تقييمها لـ  19قطاع دفاع أفريقيًّا
وجدت منظمة الشفافية الدولية أن  90باملئة منها سجلت يف الخُمس األدىن للشفافية يف عملية
املشرتيات (انظر الجدول  .)2وحتى إذا تم احرتام اإلجراءات اإلدارية يف املراحل املبكرة من عملية
وضع امليزانية ،فإن األمر ال يتطلب سوى ختم «رسي» عىل هذه املناقصات لتجاوز التدقيق من
قبل وحدات املالية العامة .وبينام قد تحتاج بعض املشرتيات العسكرية إىل الرسية ألغراض األمن
القومي ،فإن األغلبية العظمى ال تحتاج إىل ذلك.

الجدول  .2نتائج مكافحة الفساد لفئات مختارة من الشؤون املالية واإلدارية
لقطاع الدفاع يف  19دولة أفريقية = 4( 2013 ،شفافية عالية = 0 ،شفافية
منخفضة)
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يف بلدان عديدة ،ترتكز قرارات املشرتيات العسكرية يف أيدي حفنة سياسية وعسكرية متحالفة
مع رشكاء تجاريني محليني وأجانب ،ما يجعل عمليات الرشاء مهمة للمصالح التجارية أو إثراء
الذات أكرث من تلبية االحتياجات الحقيقية للقوات املسلحة .يف عام  ،2007بلغت رشوة اإلمدادات
37
العسكرية يف أفريقيا حوايل  10يف املئة من قيمة العقد.
وعادة ما تؤدي الرشوة والعموالت إىل رشاء معدات باهظة الثمن معطوبة أو غري مناسبة
الحتياجات القوات املسلحة .يف أوغندا ،عىل سبيل املثال ،كان الجرنال سامل صالح وهو محارب
عصابات سابق واألخ غري الشقيق ليوري موسيفيني متورطًا يف عدد من فضائح التمويل السيايس
قبل أن يتنحى عن منصبه كمستشار أول للرئيس لشؤون الدفاع واألمن 38.ومل يقترص األمر عىل
رشاء حصص غذائية فاسدة للجيش األوغندي فحسب ،بل أيضً ا دبابات  T-54و T-55وطائرات
هليكوبرت وطائرات مقاتلة من طراز ميج  ،21كانت معطوبة وغري صالحة لالستخدام .باملقابل،
تلقت الرتب العليا للجيش سيال ثابتًا من الرشاوى 39.يف عام  ،2010قُبض عىل وزير الدفاع السابق
يف الكامريون رميي زي ميكا بتهمة اختالس أموال للعمليات العسكرية ومشاريع التنمية خالل
فرتة رئاسته من  2004إىل  .2009يف عام  ،2013كانت حكومة رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما
ال تزال تحاول النظر يف األدلة عىل الرشوة من حزمة مشرتيات عسكرية باهظة الثمن من رشكات
دفاع دولية يعود تاريخها إىل عام  1999بتكلفة تزيد عىل  6مليارات دوالر.
وقد وضعت بعض البلدان األفريقية آليات لإلرشاف عىل الحكم الداخيل .عىل سبيل املثال ،أنشأت
أغلبية البلدان الناطقة بالفرنسية يف أفريقيا إدارات لخدمات التفتيش التابعة لوزارات الدفاع التابعة
لها .هذه اإلدارة مكلفة برصد وتقديم املشورة واختبار القدرة التشغيلية للقوات املسلحة وكذلك
تطبيق سياسة الحكومة .واملهام الرئيسية لإلدارة هي:
◆مراقبة تطبيق القوانني والقواعد والقرارات الوزارية املتعلقة بالجوانب اإلدارية واملالية للقوات
املسلحة؛
◆املشاركة يف تطوير وتنفيذ العقيدة العسكرية؛
◆تقديم تقارير دورية عن إدارة املوارد البرشية واملعدات والتدريب واحتياجات القوات املسلحة..
ويف حني إن إدارات خدمات التفتيش هي ابتكار مؤسسايت مهم ،إال إذا تم متكينها ،فإنه ميكن
التحايل عليها بسهولة .هذا هو الحال عندما تكون خدمات التفتيش موجودة فقط لوضع املخطط
التنظيمي لوزارة الدفاع ،وهي ببساطة تعيينات نهائية لرؤساء أركان القوات املسلحة السابقة أو
كبار ضباط الجيش .عالوة عىل ذلك ،تخلق هذه التعيينات تضاربًا للمصالح حيث قد ينتهي األمر
باملفتش العام إىل مراجعة العقود والقرارات التي يتخذها هو أو أحد زمالئه املقربني بينام كان يف
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منصبه .يف بعض الحاالت ،تؤثر العالقات الشخصية أو التي تتسم بالغرور عىل نهج عمل املفتش
العام ،ما يقوض حيادية وظيفة الرقابة هذه ويؤثر سلبًا عىل القدرة التشغيلية.
من النادر ج ًدا يف أفريقيا أن يستجوب الفرع الترشيعي أو املجتمع املدين القادة العسكريني
أو يشاركا يف عمليات الرشاء غري الشفافة .عادة ،ال ترشف الربملانات عىل اإلنفاق العسكري ألن
هناك اعتقا ًدا -يف معظم البلدان األفريقية -بأن مثل هذا التحقيق سيرض باألمن القومي .عىل
سبيل املثال ،يف حني احتلت كينيا املرتبة السابعة بني البلدان األفريقية من حيث نفقات ميزانية
الدفاع 40يف عام  2012فقط س ّنت قانونًا يلزم الجيش بتقديم تقاريره املالية إىل الربملان والرئيس
وإخضاع حساباته للتدقيق.
هناك بلدان أفريقية أخرى تتمتع مبستويات مرتفعة نسبيًا من اإلنفاق العسكري ،مثل أنجوال
والجزائر ،ولديها قوانني سارية تتطلب اإلرشاف الربملاين .لكن يبدو أنها ال تطبقها بشكل كامل .يف
غانا ،هناك ثالث لجان مختارة من برملانها تتعامل مع القضايا األمنية والقضايا العسكرية ويرأس
لجنة الدفاع والداخلية زعيم أكرب حزب معارض .ومن شأن ذلك أن يوفر مراجعة لعملية وضع
ميزانية األمن .ومع ذلك ،عىل ما يبدو عندما تثار مسألة امليزانية ،عادة ما يتم االعرتاض عىل
مناقشتها ألسباب تتعلق بـ «األمن القومي» وال يتم الطعن بها 41.يف توغو ،تم تخصيص  25يف املئة
من امليزانية عادة للجيش ،ما يجعلها أكرب بند مصاريف يف البالد ،لكنه أيضً ا القطاع األقل رقابة
خارجيًا 42.يف بلدان أخرى ،مثل نيجرييا ،تكون امليزانية التشغيلية المركزية ،حيث يكون للجيش
والبحرية والقوات الجوية سلطة التعامل مع عقود املشرتيات الخاصة للنفقات املتكررة 43.وهذا
يجعل الرقابة أكرث صعوبة ويخلق املزيد من الفرص الختالس األموال.
يف املقابل ،تتمتع بلدان مثل السنغال وجنوب أفريقيا بهيكل إداري مدين قوي داخل وزاريت الدفاع
يسهم يف الحصول عىل درجة عالية نسبيًا من املساءلة عن استخدام األموال 44.أما يف بوركينا
فاسو وجنوب أفريقيا وأوغندا ،فتوجد رقابة ترشيعية نشطة يف صياغة ميزانيات وزارات الدفاع
العتامدها .ويف دول مثل نيجرييا وجنوب أفريقيا وأوغندا ،عندما يؤثر التدخل السيايس عىل الوزارة
أو الهيئة الترشيعية ،هناك مجتمع مدين فاعل يدعو الحكومة إىل القيام مبهامها .يف عام  ،2012عىل
سبيل املثال ،تم فصل وزيرة الدفاع واملحاربني القدامى بجنوب أفريقيا لينديوي سيسولو بعد أن
رسا عىل صفقة بقيمة  2مليار راند (حوايل  200مليون دوالر)
أصبح الجمهور عىل علم بتفاوضها ً
لرشاء طائرات تجارية للرئيس زوما ونائب الرئيس موتالنثي.
ضعف إدارة املوارد يقلل من القدرة التشغيلية :إن اإلدارة الفعالة ال غنى عنها لنجاح العمليات
العسكرية .ميكن لجهاز سليم فقط أن يسخر املوارد الضئيلة للجيوش األفريقية ويطبقها بأقىص
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قدر من التأثري .إن نقص هذه القدرة واضح عىل جميع املستويات يف إدارة الجيوش األفريقية
للموارد البرشية واملعدات واللوجستيات.
أدت الرتقيات القامئة عىل أسس سياسية وعرقية إىل قلب هرم املسؤولية يف بعض البلدان .قبل
األزمة ،كان للجيش املايل أكرث من  50جرناال لحوايل  20.000جندي :جرنال لكل  400رجل 45.وكان
للنيجر املجاور جرنال واحد لكل  600رجل .عىل نقيض ذلك ،يتكون لواء املشاة النموذجي لحلف
الناتو من حوايل  3200إىل  5500جندي ويديره عادة قائد عميد (بريغادير) واحد أو ضابط أرفع.
عدم التناسب هذا بني كبار الضباط وضباط الصف مشكلة شائعة لدى الجيوش األفريقية .فعادة،
كلام زادت نسبة الضباط إىل الجنود املجندين يصبح الجيش أقل فاعلية .وتضخم عدد الضباط
هو مصدر عدم الكفاءة يف القيادة ويشكل عبئًا إضافيًا عىل ميزانية الدفاع .كام أنه مصدر عدم
انضباط يف قمة التسلسل الهرمي ألنه يولد اإلحباط بني كبار القادة الذين يرون الرتقيات من نصيب
ضباط آخرين ألسباب سياسية وليست مهنية ،وأحيانًا يعصون أو يرفضون تلقي أوامر من جرناالت
جدد ،ما يزرع بذور العصيان واالنضباط بني القوات .وهذا يؤدي إىل تعطيل سلسلة القيادة .عىل
سبيل املثال ،أثار االرتفاع الرسيع يف صفوف نجل الرئيس موسيفيني العميد موهوزي كاينريوغابا
(الذي أصبح قائ ًدا لقيادة النخبة الخاصة يف أوغندا بعد  15عا ًما فقط يف الخدمة) شبح املحسوبية
46
واألالعيب السياسية.
كام ساهم سوء حالة املعدات املتجددة وقلة الصيانة يف الشلل املتزايد للقوات املسلحة يف أفريقيا.
فالقوات الجوية األفريقية بدأت تختفي وقد أدى قطع الروابط بني الرشكاء الدوليني والصيانة الفنية
املكلفة إىل جانب االنخفاض الحاد يف مخصصات ميزانية الدفاع إىل توقف عمل معظم الطائرات.
كام أن األغلبية العظمى من الطيارين املقاتلني تركت الجيش .وأصبح املحظوظون طيارين تجاريني
لرحالت كبار الشخصيات التي أصبحت املهمة الرئيسية للقوات الجوية جنوب الصحراء الكربى.
وباملثل ،فإن جنوب أفريقيا وحدها ال تزال لديها قدرات بحرية تشغيلية «للمياه الزرقاء» .هذا
ليس بالرضورة تطو ًرا سلبيًا ألن التهديد البحري الرئييس الذي يواجه يف كل حالة تقريبًا هو يف املياه
الساحلية واملناطق االقتصادية الخالصة (املياه عىل بعد  200ميل بحري من الساحل) 47.الغابون،
48
وكينيا ،والسنغال وتنزانيا تعاين من مشاكل التقادم والصيانة.
وقد حدث انخفاض كبري يف القدرة التشغيلية للعديد من جيوش بلدان جنوب الصحراء الكربى
يف التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة .واألمر ال يدور حول أن جيوش ما قبل الحرب الباردة
كانت أكرث مهنية ،بل كان لديها عىل األقل الحد األدىن من املعدات القابلة للخدمة .تم التربع
بهذه املعدات وصيانتها من خالل اتفاقيات تعاون سخية هدفت إىل دعم التنافس املستمر بني
القوى العظمى .وبدا أن النهاية املفاجئة للحرب الباردة كانت مبثابة ناقوس املوت لهذه النفقات.
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وبسبب حرمانها من التكتالت الغربية والرشقية عىل حد سواء ،مل تستطع جيوش بلدان جنوب
الصحراء الحفاظ عىل وهم التامسك والقدرة التشغيلية .يف بوركينا فاسو ،عىل سبيل املثال ،أشار
عام  1999إىل نهاية برامج التعاون األملانية التي عززت فيلق املهندسني .كام أدى سحب التمويل
إىل تقييد أنشطة هذه الوحدة بشكل كبري ،ما ساهم بشكل كبري يف فتح املناطق الريفية يف بوركينا
فاسو من خالل بناء الطرق وإعادة تأهيلها.
كام كشف الرصاع يف مايل يف الفرتة  2013-2012عن التحديات اإلدارية داخل جيوش الدول
املجاورة .وعىل الرغم من تجربتها السابقة يف مجال حفظ السالم يف املنطقة ،مل تتمكن الجامعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا من إنشاء ونرش قوة يعتمد عليها لوقف التقدم الرسيع للقوات
الجهادية .وبعد التحقق من تردد الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف نرش قواتها االحتياطية،
تدخلت فرنسا ،مدعومة بقرار مجلس األمن الدويل  ،2085الستعادة السالمة اإلقليمية ملايل ومنع
الجامعات املسلحة من تعزيز مواقعها يف املنطقة .والحقيقة هي أن قلة من دول غرب أفريقيا
لديها القدرة اللوجستية عىل نرش كتيبة من تلقاء نفسها دون دعم خارجي.
ليست كل الجيوش األفريقية يف مثل هذه الحالة من التقادم .مثال متتلك القوات املسلحة يف الجزائر
واملغرب وجنوب أفريقيا عمو ًما جيوشً ا فعالة ومدربة جي ًدا وقادرة عىل القيام بعمليات مشرتكة
(عابرة للجيوش) وتقديم الدعم اللوجستي للنزاع .ويتعني أن يعود الفضل أيضً ا إىل القوات املسلحة
لبعثة االتحاد األفريقي يف الصومال (أميسوم) التي تتألف من وحدات من أوغندا وبوروندي
وجيبويت وإثيوبيا وكينيا وسرياليون .واستعادت بعثة االتحاد األفريقي النظام وأشاعت االستقرار
يف املدن الرئيسية يف الصومال 49.وباملثل ،متكنت القوات املسلحة التشادية يف غضون مهلة قصرية
من نرش  2000جندي تم تدريبهم عىل قتال الصحراء ملنازلة قوات إسالمية متشددة يف منطقة
أدرار دي إيفوغاس يف شامل مايل خالل التدخل املتعدد الجنسيات لعام  .2012وباملثل ،لعبت
حاسم يف جهود تحقيق االستقرار يف شامل مايل .وكان لواء تدخل قوة األمم
القوات النيجريية دو ًرا ً
املتحدة وقوامه  3000جندي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية -املؤلّف من قوات من جنوب
حاسم يف هزمية متمردي حركة  23آذار /مارس عام  2013الذين
أفريقيا وتنزانيا ومالوي -عامالً ً
شكلوا قوة كبرية لزعزعة االستقرار يف رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية.
ضعف الروح املعنوية :تنتج الجيوش األفريقية ضباطًا ذوي كفاءة عالية ومهنيني مدربني يف أفضل
املدارس العسكرية يف العامل .لسوء الحظ ،هؤالء الضباط غري قادرين عىل النجاح يف بيئة ال تُكافأ
فيها الكفاءة واملهنية بالرتقيات أو رفع الرتب .إن التباطؤ الناتج والركود املهني يناالن من حوافز
الضباط املدربني تدريبًا جي ًدا واألكفاء .وهذا يريس األساس لتكرار التمرد بني القوات التي تشعر
بعدم وجود توجيه والتخيل عنها من قبل قادتهم العسكريني واملدنيني.
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كام أن الروح املعنوية أمر حيوي يف ساحة املعركة .ومن دونها ،تصبح الهزمية أم ًرا ال مفر منه .كان
عدم وجود دافع للقوات املالية للقتال ضد اإلسالميني املتشددين واالنفصاليني الطوارق يف -2012
 2013يعود إىل مجموعة من العوامل ،مبا يف ذلك عدم االستقرار السيايس الناجم عن االنقالب
العسكري ومزاعم الفساد عىل املستويات العليا يف سلسلة القيادة والحد األدىن للدعم واملعدات
للقوات عىل الخطوط األمامية املكلفة مبكافحة املتشددين.
كام يقوض الفساد يف أعىل سلسلة القيادة الروح املعنوية للقوات ،ما يجعلهم عرضة بشكل متزايد
للمشاركة يف املامرسات الفاسدة أو التغايض عنها .يف البلدان التي تكون فيها األجور تافهة وغري
منتظمة ،يتم إغراء الجنود بابتزاز األموال أو املدفوعات العينية من السكان املحليني أو اللجوء إىل
األنشطة الرامية إىل الربح للبقاء عىل قيد الحياة .وكام هو الحال يف الجيوش األفريقية األخرى ،يُزعم
أن ضباط الجيش املايل «جندوا» عد ًدا أكرب من القوات مام كان موجو ًدا بالفعل يف الوقت الذي
كانوا يبيعون فيه املعدات ويحصلون عىل الراتب املدفوع ملثل قوات «األشباح» تلك 51.يف بعض
األحيان وبكل بساطة يقوم الجنود باإلرضاب .يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،عىل سبيل املثال،
ربطت التقارير اإلعالمية عدم دفع القوات املنترشة يف املنطقة الرشقية بالفساد يف املستويات
52
العليا .هذه القوات ،بدورها ،فشلت يف حامية القرى من توغل جيش الرب للمقاومة يف أوغندا.
ويكون معظم الجنود املتهورين مستعدين للغاية للجوء إىل الجرمية املنظمة .ففي أعقاب عدم
دفع الرواتب يف التسعينيات ،بدأ كبار ضباط جيش غينيا-بيساو يف بيع األسلحة واأللغام األرضية
إىل متمردي كازامانس قبل اللجوء إىل تهريب املخدرات .وترتبط االضطرابات السياسية والعسكرية
وعمليات الثأر الدموية التي أدت إىل زعزعة االستقرار يف غينيا-بيساو منذ ذلك الحني ارتباطًا وثيقًا
53
باالتجار باملخدرات الذي أفسد الحكومة والقيادة العسكرية.
وقد تسللت عصابات االتجار باملخدرات نفسها إىل بلدان غرب أفريقيا األخرى وأضعفت قيادتها
السياسية والعسكرية بطرق أخرى .حاول الزعيم املايل السابق ،أمادو توماين توري ،استغالل
عصابات الجرمية املنظمة كوسيلة ملامرسة النفوذ يف الشامل 54.فعرض عىل أفراد من جيش مايل
تقديم قيادة مؤقتة للجيوش الخاصة للمهربني 55.حتى إنها تورطت مبارشة يف االشتباكات بني
العصابات اإلجرامية 56.وعىل الرغم من أن ذلك ال يشكل ذريعة إلسقاط حكومة منتخبة دميقراطيًّا،
فإن عالقاتها بالجرمية املنظمة أدت إىل فقدان النظام املايل رشعيته وتآكل فاعليته.
مهمة منحرفة أو عفا عليها الزمن :افرتض ستانيسالف أندرييفسيك أن «أي جيش غري منشغل ،يف
غياب أي تهديد خارجي يك يتصدى له ،يرجح أكرث أن يتدخل يف السياسة الداخلية 57».وينطبق ذلك
عىل أفريقيا ،حيث تعاين كثري من الجيوش من نقص الرؤية والهدف الواضح .وبهذه الطريقة ،يعد
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املخزون املتقادم والقوات غري املتحمسة غري الجاهزة مجرد أعراض لتحد أكرب .ال يوجد سوى عدد
محدود من البلدان األفريقية التي لديها اسرتاتيجية محددة لألمن القومي .تعد االسرتاتيجية األمنية
رضورية ملواءمة املوارد مع األولويات الوطنية املحددة وتنسيق جهود مؤسسات متعددة ،وتعزيز
فهم مشرتك ألدوار جميع فروع الحكومة ومسؤولياتها لصالح الدولة والجيش واملجتمع املدين.
بالنسبة ألغلبية القوات املسلحة األفريقية ،ال تزال العقيدة التوجيهية للجيش قامئة عىل الدفاع
عن األمة ضد عدو أجنبي .ومع ذلك ،كان هناك عدد قليل من النزاعات بني بلدان أفريقيا ،ال
سيام عىل مدى العقود القليلة املاضية .عالوة عىل ذلك ،متكنت الدول األفريقية من استخدام
اآلليات الدولية لحل النزاعات الحدودية بشكل سلمي .فتم حل الخالفات الحدودية بني نيجرييا
والكامريون وبوركينا فاسو ومايل وكذلك بنني والنيجر من خالل محكمة العدل الدولية يف الهاي.
وبدالً من ذلك ،فإن تهديدات أفريقيا محلية بالكامل تقريبًا يف طبيعتها .ظل تنظيم بوكو حرام
وحركة تحرير دلتا النيجر يتحدان السلطات النيجريية منذ عدة سنوات .يف حني تكافح حكومتا
أنغوال والسنغال منذ عقود من الزمن لهزمية القوى االنفصالية الشديدة البأس يف مقاطعتي كابيندا
وكازامانس ،عىل التوايل .وقد استغل االنفصاليون الطوارق ،مبساعدة مجموعة من الجامعات
اإلسالمية املتشددة ،حالة عدم اليقني السيايس يف باماكو لتحقيق مكاسب يف قتالهم من أجل
السيطرة عىل شامل البالد .وارتكب أمري الحرب األوغندي جوزيف كوين وقواته غري النظامية
جرائم بشعة ضد السكان األوغنديني والكونغوليني ويف وسط أفريقيا لعدة عقود عىل الرغم من
الجهود التي بذلتها جيوشها الوطنية .كام ما زالت جامعة الشباب املتطرفة العنيفة تشكل خط ًرا
عىل االستقرار يف الصومال.
وتؤكد عمليات التمرد املحلية هذه عىل الفصل بني التفويض العسكري والتهديد األمني الفعيل .يف
بعض البلدان ،تكون القوات غري النظامية التي تواجه القوات الحكومية مجهزة بشكل أفضل وأكرث
قدرة عىل الحركة ولديها معرفة أفضل بالتضاريس 58.وبالتايل ،يجب عىل قوات األمن األفريقية أن
تصبح أكرث كفاءة ومهنية يك تسود .وإىل أن يحدد القادة األفارقة مهمة واضحة ملؤسساتهم األمنية
ويدمجوها يف عمليات التخطيط االسرتاتيجي الخاصة بهم ،فإنهم لن يتمكنوا من توفري املوارد
وتدريب قواتهم ملواجهة التحديات األمنية الحقيقية التي يواجهونها.
.
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أولويات بناء االحرتاف العسكري األفريقي
يف ضوء التحديات العديدة التي ال ميكن التغلب عليها ،فإن احرتاف الجيوش األفريقية قد يبدو
وكأنه حلم صعب املنال .ولكن هناك بوادر أمل .إذ يتطلب تحقيق التقدم إصالحات متقدمة
يف ثالثة مجاالت رئيسية :إعادة تحديد والية الجيش ودوره يف قطاع األمن؛ عدم تسييس البيئة
التي يعمل فيها الجيش؛ وإضفاء الطابع املؤسسايت عىل األخالق واملساءلة يف الثقافة العسكرية.

إعادة توظيف الوصاية العسكرية
الجيوش غالية التكاليف ،إذ يحتاج الجيش املحرتف إىل التعليم والتدريب والتجهيز والصيانة.
من األفضل أن نعرف ،إذًا ،ما هو متوقع من الجيش حتى ال تهدر املوارد .وقد تم تصميم أغلب
الجيوش األفريقية وتنظيمها بشكل أسايس ملواجهة العدوان األجنبي ،وال ميكنها االستجابة بشكل
مناسب للتهديدات األمنية غري التقليدية مثل النزاعات الداخلية ،والجرمية العابرة للحدود الوطنية،
والقرصنة البحرية ،واإلرهاب ،وانتشار األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة .هذا التطابق هو عامل
رئييس يف عدم فاعلية الجيوش األفريقية .وعىل نحو متزايد ،يتم نرش الجيوش للقيام بأعامل
الرشطة ،وهي وظيفة مختلفة كث ًريا عن القتال العسكري .وهذا بدوره يسهم يف سجالت حقوق
إنسان ضعيفة ونقص الكفاءة املهنية .ولالستجابة بشكل أفضل للتهديدات الفعلية للبلدان وكذلك
لتعزيز الكفاءة املهنية لجيوشها ،يجب عىل الحكومات األفريقية أن تبدل نظرتها إىل قطاع األمن.
إن إعادة تنظيم هياكل وبنيات قوات األمن لتتناسب بشكل أفضل مع التهديد الذي تم تحديده
وإدماج تلك املهام يف سياسة دفاعية شاملة ومتسقة ،من شأنها أن تعزز أهمية الجيوش األفريقية
وقدرتها عىل العمل وهيبتها.
إعادة تعريف املهمة :ينبغي أن يشمل هدف سياسة الدفاع يف أي بلد جيشً ا غري سيايس وخاض ًعا
للمساءلة وقاد ًرا وبأمثان معقولة 59.وينبغي أن يكون الجيش ،بدوره ،قاد ًرا عىل الوفاء مبهمته .إذا
مل تكن هناك حاجة واضحة لجيش كبري يواجه من الخارج ،ينبغي عىل الحكومة أن تبسط قواتها
املسلحة لجعلها أكرث كفاءة واستجابة لالحتياجات األمنية الفعلية للبلد 60.ومن العنارص الرئيسية
لهذه العملية تطوير اسرتاتيجيات أمن قومي تجرس الفجوة بني التهديدات الخارجية واملحلية.
إحدى املشكالت التي تواجهها العديد من الحكومات األفريقية هي ما يجب فعله بجيوشها عندما
ال تشارك يف القتال .مل تكن قوات غانا املسلحة ،مثل معظم الجيوش األفريقية ،مضطرة للدفاع عن
بالدها ضد ٍ
معتد خارجي لفرتة طويلة .ولالستفادة من مهاراتها واملحافظة عليها ،دعمت قوات
غانا املسلحة وكاالت األمن املحلية عند الحاجة وكذلك شاركت يف مختلف عمليات حفظ السالم
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الدولية .إن ذلك الجيش منظم ومجهز جي ًدا لتقديم املساعدة -من النقل واالتصاالت إىل صيانة
القانون والنظام– يف أثناء أنواع معينة من الكوارث الوطنية .يقدم العاملون الطبيون واملستشفيات
العسكرية الرعاية للغانيني املحتاجني ويساعدون الحكومة يف برامج القضاء عىل األمراض والتثقيف
الصحي .كام يساعد الجيش الرشطة عىل استعادة القانون والنظام يف حاالت العنف الطائفي التي
تهدد االستقرار ،ويساهم يف دوريات مشرتكة بني الرشطة العسكرية يف املناطق الحرضية للرد عىل
السطو املسلح وجرائم العنف األخرى 61.كام يحافظ عىل املوارد الطبيعية لحامية محميات الغابات
62
والحدائق العامة من الصيد غري املرشوع واالستغالل غري القانوين للغابات.
شارك جيش السنغال أيضً ا يف بعض مشاريع األشغال العامة من خالل تعاون مدين-عسكري شعبي
يعرف باسم جيش األمة .من خالل جيش األمة ،تدعم القوات املسلحة السنغالية تطوير البنى
التحتية والخدمة الوطنية وحامية البيئة .إن العمل مع املدنيني من أجل تحسني حياتهم يف ظل
حضور غري سيايس ومهني قد أوجد دورة لتقوية الذات من النوايا الحسنة واالحرتام والثقة والفخر
63
بني الشعب السنغايل والجيش.
ويف حني أن هدف بناء العالقات مع املجتمعات املحلية أمر مرغوب فيه ،يجب عىل الجيش
الرتكيز عىل مجاالت خربته املقارنة .فمشاريع التنمية التي ينفذها الجيش ،عىل سبيل املثال،
غالبًا ما تكون أكرث تكلفة ،كام أنها متنع التنمية االقتصادية يف القطاع الخاص .واألهم من ذلك،
أن معظم البلدان األفريقية تواجه تهديدات أمنية خطرية ،مبا يف ذلك تلك ذات الطبيعة العابرة
للحدود الوطنية .وبالنظر إىل محدودية املوارد املتاحة ،ينبغي أن ينصب تركيز قطاع األمن عىل
معالجة هذه التهديدات.
وإدراكًا للعديد من األولويات املتنافسة ،تعد الدقة يف رسم السياسة مهمة .وتعد عمليات البحث
واإلنقاذ واالنتشال ،ومكافحة االتجار باملخدرات والقرصنة البحرية من املجاالت التي ميكن للجيش
تطبيق خرباته فيها .ومع ذلك ،ينبغي تنسيق هذه التهديدات بعناية وتنسيقها مع الجهات الفاعلة
األخرى يف القطاع األمني والوكاالت الحكومية 64.وباملثل ،ينبغي عىل القادة العسكريني االمتناع عن
مامرسة أكرث من مجرد دور داعم يف مكافحة اإلرهاب املحيل .ويتم تدريب الرشطة واالستخبارات
65
واملنظامت شبه العسكرية بشكل أفضل عىل االستجابات املركزة التي تتطلبها هذه التهديدات.
ويف الوقت نفسه ،شهدت أغلب الجيوش األفريقية فوائد املشاركة يف عمليات حفظ السالم الدولية.
حيث تستجيب هذه العمليات للتحديات األمنية العامة يف القارة وبالتايل متنع االنتشار غري املبارش
عرب الحدود والتهديدات األمنية الوطنية الناتجة عن ذلك .كام أنها تنمي الخربة والهدف والفخر
لدى القوات املعنية.
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دعم تطوير الجندي :ميكن أن ميثل الخلل الحايل يف املخزون املتداول واالفتقار إىل املعدات املناسبة
وتقلص قدرات القوات الجوية والبحرية فرصة لكثري من الجيوش األفريقية .الهدف من أي قوة
أمنية هو منع التهديدات األمنية من الظهور عىل اإلطالق ،ثم االستجابة بفاعلية للتهديدات التي
تتحقق 66.وتحقيق هذا الهدف ال يتطلب بالرضورة املزيد من الدبابات والطائرات والسفن .ونظ ًرا
ألن معظم العمليات املعارصة تتطلب يف طبيعتها إجراءات تنفذها الرشطة أو مكافحة التمرد،
يجب أن تركز مهمة الجيش عىل الدفاع عن املواطنني وحاميتهم .وللقيام بذلك ،يجب إعطاء
األولوية لتعزيز القوى البرشية للجيش ،كتطوير األفراد والوحدات املختصة واملتعاطفة واملحرتمة.
سوف تتطلب عمليات قوات األمن وجو ًدا مستم ًرا يف املجتمعات ومن ثم الحاجة إىل ضم أفراد
الجيش الذين ميثلون املجتمعات التي يحمونها.
ال توجد طريقة أفضل لفهم السياق املحيل بشكل كامل وبناء االحرتام والثقة بني الجيش واملجتمع.
ويف مواجهة تقليص امليزانيات ،سيتعني عىل عمليات النرش األمني الحديثة والخفيفة االعتامد أكرث
عىل اسرتاتيجيات القتال األكرث ذكا ًء -موازنة القدرات مع املعرفة العميقة باملجتمعات املحلية
الستباق التهديدات األمنية أو ردعها.
كام يجب أن تركز الجيوش األفريقية بشكل أكرب عىل نوعية الجنود التي تريدها أكرث منها عىل
زيادة أعدادها .وهذا يؤدي إىل رفع الروح املعنوية للجندي .الجيش ليس مهنة عادية بل يتطلب
نزاهة كبرية ومهارة وتفانيًا ووالء وتضحية .جزء من إضفاء الطابع االحرتايف عىل القوات املسلحة
ألفريقيا سيتطلب قوات أصغر لكن أفضل تدريبًا وتجهي ًزا .وهذا سوف يساهم يف بناء االعتزاز
ومزيد من املهنية ،ويف الوقت نفسه رفع مستوى املجندين.

إعادة تشكيل الحرس الرئايس
تعد حامية كبار املسؤولني واملؤسسات السياسية رضورية الستم رارية الدولة وبقائها .ومع
ذلك ،فإن معظم أف راد حرس الرئاسة يف أفريقيا مييلون إىل أن يكون وا وحدات عسكرية كبرية مع
معدات متطورة نسب يًّ ا وقادرة عىل القيام بعمليات مطولة .يحتاج الرؤساء وغريهم من كبار
املسؤولني إىل قوة أكرث متي ًزا وقادرة عىل ردع التهديدات الفورية ودحرها .يجب أن يكون أي
تهديد طويل أو دائم من اختصاص الرشطة أو الدرك أو الجيش أو أي جهاز أمني آخر ذي صلة.
يجب أن يحتفظ الحرس ال رئايس مبهمة جامعية وأال يقترص عىل وحدة مسلحة متحيزة عرق يً ا
تحمي نظا ًم ا معي ًن ا .بصورة مثالية ،ولضامن الوالء الوطني ،يجب أن يتألف الحرس الرئايس
من ضباط عسكريني وضباط رشطة ودرك وينبغي أن ميثل جميع السكان دميغ راف يً ا .ستحصل
هذه الوحدات الصغرية املتكاملة عىل تدريب متخصص وبناء قدراتها وفخرها املهني يف هذه
العملية .ومبجرد تبني هذا النهج ،فإنه سيخلق حاج ًزا مينع انتهاكات ح راس املشاة .كام أن
تخفيض الحرس الرئايس الذي يتسم بتقايض أجور مرتفعة وبأعداد زائدة سيوفر امل وارد عن
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طريق إعادة تركيز امل وارد األمنية لبلد ما عىل األولويات األمنية للدولة.
هذا ال يعني أنه ال يوجد دور لق وات األمن النخبة ،وهو األمر الذي فشلت جنوب أفريقيا يف
تقديره بالكامل فيام يتعلق بق وات الكوماندوز التابعة لها يف فرتة ما بعد الفصل العنرصي.
عند إنشاء هذه الق وات املدمجة حدي ثًا ،قامت جنوب أفريقيا بحل نظام الكوماندوز يف
البالد .وقد قامت هذه الوحدات شبه العسكرية بحامية املجتمعات الحرضية أو الريفية من
التهدي دات املنظمة باستخ دام املشاركة املجتمعية .وتم حلها بسبب نشأتها العنرصية .لكن
67
لسوء الحظ ،ساهم الف راغ الذي خلفه رحيلها يف ارتفاع معدالت اإلج رام.

الرتكيز عىل التعليم والتدريب :أحد التحديات التي يواجهها العديد من الجيوش األفريقية هي
أن املؤهالت األكادميية والتدريب القتايل مل تعترب رضورية للتقدم أو الرتقية .فهذا يحتاج إىل
تغيري ،ألن التعليم والتدريب املهني العسكري أمر بالغ األهمية .وقد قامت مؤسسة جنوب
أفريقيا هذه بإضفاء الطابع املؤسسايت عىل برنامج تدريبي أسايس لجميع جنودها ودمج ضباطها
يف ثالثة مستويات من التدريب .وشملت تدريب املالزم التنشئة االجتامعية (لغرس التفكري
العسكري) والتدريب القتايل املسلح والتعليم العسكري (فهم دور الجيش املناسب يف مجتمع
دميقراطي حديث) .وللوصول إىل مستوى العقيد ،كان عىل الضباط بعد ذلك معالجة مناهج
اإلدارة العسكرية .وأخ ًريا وللوصول إىل مستوى الجرنال ،ركزت مناهج الضباط عىل البيئة السياسية-
68
العسكرية التي يجد الجرناالت أنفسهم فيها.
مهم يف جمع القوى املتحاربة يف السياقات التي تخضع لنزع
يلعب التعليم والتدريب أيضً ا دو ًرا ً
السالح والترسيح وإعادة اإلدماج .أظهرت التجربة يف بوروندي بعد انتهاء الرصاع أن دمج القوات
69
وتعريضها ألماكن التدريب واملعيشة نفسها أديا إىل تبادل الخربات وتعزيز الوحدة.
ميكن أن يؤدي دور الجيش كمعلم إىل تحسني سمعة الجيش لدى عامة السكان .فمن خالل توفري
الوصول املتكافئ إىل التعليم ألعضائه ،ميكن للجيش أن يكون منوذ ًجا للمساواة يف تخصيص املوارد
العامة مع بناء إحساس بامللكية لدى املجتمعات .من املحتمل أن يكون قطاع األمن األكرث ثقافة
بدوره أكرث قدرة عىل إظهار ضبط النفس والحكم والقدرة عىل التكيف ،وهو أمر بالغ األهمية يف
مواجهة التهديدات املجتمعية التي متثل العديد من التحديات األمنية األفريقية.
يف عام  ،2010أُجري مسح يف ليبرييا لقياس مدى إدراك املواطنني ،داخل وخارج القوات املسلحة
الليبريية ،ملهنية الجيش ملدة  6سنوات يف برنامج شامل إلصالح قطاع األمن 70.وبوجه عام ،كانت
النتائج حول روح الجنود واالحرتام الذي تلقوه إيجابية ج ًّدا من السكان املدنيني .اعترب كل من
الجنود واملدنيني عىل حد سواء دور الجندي كحامٍ للناس مسل ًحا بواجب احرتام سيادة القانون.
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وكان هناك موضوع مشرتك يتمثل يف أن التعليم املقدم للقوات وخاصة فيام يتعلق مبسائل سيادة
القانون وحقوق اإلنسان ،قد ساهم يف بروز جنود يتمتعون بقدر أكرب من االحرتام والكرامة.

عدم تسييس البيئة التي تعمل فيها الجيوشe
هناك بند يف جميع الدساتري األفريقية تقريبًا ينص عىل أن الرئيس املدين املنتخب هو أيضً ا القائد
األعىل للقوات املسلحة .ولغرس فكرة السيطرة املدنية يف الجيش ،يجب أن يكون السياسيون أكرث
شفافية وأن يشاركوا يف إصالح القطاع األمني ،مبا يف ذلك إضفاء الطابع الرسمي عىل اإلطار الذي
يعمل فيه الجيش بحيث ميكن للمجتمع املدين أن يتعلم املساهمة والتعاون أيضً ا.
ويعد ما يعرف بـ»امليثاق األفريقي للدميقراطية واالنتخابات والحكم» نقطة مرجعية صالحة .فهو
يوفر مبادئ التطور الدميقراطي واحرتام املشاركة الشعبية وكذلك حظر التغيريات غري الدستورية
لألنظمة .ولتحقيق هذه الغاية ،يف الوقت الذي مل تطبق فيه املساعدة يف إصالح قطاع األمن عمو ًما
إال عىل املؤسسة األمنية ،يجب أيضً ا لفت االنتباه إىل الجهات الفاعلة السياسية التي ميكنها أيضً ا
أن تقوض االحرتاف العسكري.
تحديد أدوار الجهات الفاعلة العسكرية والسياسية :تشري ديناميكية السياسيني الساعني للحصول
عىل الدعم العسكري إىل أن املؤسسات الدميقراطية الضعيفة توفر فرصة للسياسيني االنتهازيني
للمشاركة يف التالعب بالجيش .ميكن للضوابط املتشددة واألقوى عىل السلوك السيايس أن تخفف
من أثر هذا العامل السلبي عىل االحرتاف العسكري.
كبداية ،ينبغي أن يشمل التدريب الذي يتلقاه املرشعون سياسة الدفاع واإلنفاق العسكري املشاركة
يف دورات األخالقيات وإيجاد فهم مشرتك للفساد ،بحيث ميكن مناقشة عواقب االنتهاكات بشكل
علني 71.وسيعمل الرتكيز عىل املحاسبة عىل تعزيز النزاهة ومتكني الرصد األفضل للسلوك السيايس
يف جميع قطاعات الحكومة.
إن إرث تداخل القوات املسلحة والسياسة يف أفريقيا يؤكد الحاجة إىل اعتامد إطار واضح ميكن
للجيوش األفريقية العمل فيه .ويجب أن يحدد الدستور وقوانني الدفاع الوطني بوضوح سلسلة
القيادة يف الحرب والسالم والطوارئ الوطنية .وال ينبغي أن يكون هناك أي غموض فيام يتعلق
بدور العسكريني يف صنع القرار ،من مستوى املشاركة السياسية املقبولة من قبل القيادات العليا
العسكرية إىل الطريقة التي قد تتم فيها إدارة العالقات املدنية العسكرية .ويجب أن يشتمل
هذا اإلطار أيضً ا عىل مراجعة وتنقيح ترشيعات قطاع األمن الوطني من أجل تحديد وتوضيح
31

االرتقاء باالحرتاف العسكري يف أفريقيا

أدوار وتفويض مختلف املؤسسات املعنية باألمن .ويجب أن يشمل ذلك آلية وساطة محددة
للخالفات بني املؤسسات باإلضافة إىل عقوبات محددة خاصة بالسياسيني الذين يحاولون تقويض
هذه السلطات.
يف عملية مساعدة الحكومة ما بعد الفرتة االنتقالية يف تونس عىل تحديد األولويات لقطاعها األمني،
ع ّدد مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة بإيجاز فوائد إطار قطاع أمن فعال وكفء
وخاضع للمحاسبة ،ومن بينها أن ذلك اإلطار:
◆يحدد دور كل منظمة أمنية ومهمتها.
◆يحدد الصالحيات ويحد من سلطة كل مؤسسة أمنية وأعضائها.
◆ يحدد دور وسلطات املؤسسات التي تتحكم يف املنظامت األمنية وترشف عليها.
أساسا للمساءلة ،ألنه يرسم خطًا واض ًحا بني السلوك القانوين والسلوك غري القانوين.
◆يوفر ً
72

◆يعزز ثقة الجمهور ورشعية الحكومة وقواتها األمنية.

التعاون املدين والعسكري :متى تم وضع اإلطار ،يحتاج الجيش إىل بيئة سياسية شفافة وتعاونية
ملتابعة تفويضه بفاعلية .عىل سبيل املثال ،يجب أن يكون القادة املدنيون قادرين عىل أن يرشحوا
للقادة العسكريني املربرات السياسية واالجتامعية واالقتصادية مليزانية الدفاع .وعىل املنوال نفسه،
يجب عىل القادة السياسيني البحث عن خربات ومشورة القادة العسكريني يف تحديد وترتيب
أولويات الجوانب املختلفة لالسرتاتيجية األمنية .وتعد املشاركة الترشيعية القوية يف قضايا الدفاع
رشا قيّ ًم عىل العالقات املدنية-العسكرية الدميقراطية 73.كام ميكن للنهج التدريجي املبني
مؤ ً
عىل التوافق والحوار املنتظم أن يعزز احتامالت توطيد الدميقراطية بنجاح والسيطرة املدنية
عىل الجيش.
تقدم ليسوتو وجنوب أفريقيا أمثلة عىل كيفية وضع إطار عمل ملؤسسة أمنية فعالة ،وبالتايل،
لعالقات عسكرية-مدنية دميقراطية .وينص قانون قوة الدفاع الصادر عن برملان ليسوتو يف عام
 1996عىل بنية القوات املسلحة وتنظيمها وإدارتها ،وكذلك انضباط قواتها واملسائل املتعلقة بها.
وقد أدى إنشاء وزارة الدفاع يف عام  1995إىل مأسسة السيطرة املدنية عىل القوات من قبل سلطة
مدنية منتخبة ،وكذلك تعزيز مساءلة القوات يف السلطتني التنفيذية والترشيعية .كام أن إبعاد
القوات املسلحة عن السياسة الحزبية جعل الجيش أكرث احرتافًا يف تنفيذه الواجبات الوطنية .ومثل
74
هذا الفصل جعل الحكومة أكرث دميقراطية كذلك.
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وقد شجع دستور جنوب أفريقيا عىل إجراء حوار بني األجهزة املسلحة والسلطة القضائية والسلطة
الترشيعية من خالل تكليف أجهزة األمن بتلقني أعضائها الترصف وفقًا لقوانني األمة والدستور،
وكذلك مع االتفاقيات الدولية ذات الصلة .باإلضافة إىل ذلك ،طُلب من قوات دفاع جنوب أفريقيا
الوطنية تصميم وتنفيذ برنامج تثقيفي مدين حول «الدفاع يف نظام دميقراطي» للجيش وأعضاء
وزارة الدفاع 75.وقد شجع هذا القيادة املدنية والعسكرية عىل حد سواء عىل التفكري الجاد يف والية
الجيش ودوره يف املجتمع .كام رشعت يف عملية مراجعة دفاعية مستقلة التمست آراء الجمهور،
ما أدى يف النهاية إىل سياسة دفاعية جديدة أكرث توافقًا مع أولويات األمن القومي لجنوب أفريقيا.
الرشاكات مع املجتمع الدويل واملجتمع املدين :بالنسبة للعديد من البلدان األفريقية ،تعد املساعدة
الدولية يف إصالح قطاع األمن حاسمة .ومبقدور املجتمع الدويل أن يقدم املساعدة الفنية والقانونية
والسياسية التي تشتد الحاجة إليها إلزالة الطابع السيايس عن الجيش وبناء حنكته املهنية .إن
اإلدانة التي ال لبس فيها لالنقالبات التي أعقبتها العقوبات التي فرضتها املجتمعات االقتصادية
مهم لقمع تدخل الجيش يف الشؤون
اإلقليمية واالتحاد األفريقي واملجتمع العاملي تعترب أم ًرا ًّ
السياسية لدولة أفريقية .ومن املهم أيضً ا أن تشارك الدميقراطيات األفريقية بشكل مبارش يف دعم
توطيد مبادئ محاسبة قطاع األمن الدميقراطي .وقد ساهمت مساعدات إصالح قطاع األمن من
رشكاء ،مثل بوتسوانا والهند وجنوب أفريقيا ،عىل ترسيخ الدميقراطية يف ليسوتو واالنضباط ضمن
76
قوة الدفاع يف ليسوتو.
وباملثل ،يعزز املجتمع املدين النشط واملطلع ترسيخ القيم الدميقراطية ويثبط املغامرة العسكرية.
فمن املحتمل أن تفشل االنقالبات حيث تنشط املجتمعات املدنية وتشارك فيام بعد االنتخابات.
وبزيادة القدرة املجتمعية ،تزيد الدولة من املساءلة والشفافية .كام أن وسائل اإلعالم الحرة تعترب
رضورية لتسهيل حوار عام أوسع حول القضايا األمنية والشؤون العسكرية .ومثل هذه العملية
ترسخ الثقة بني املجتمع والدولة والقوات املسلحة.
يف ليبرييا ،عىل سبيل املثال ،قطعت حكومة الرئيسة إلني جونسون سريليف خطوات كبرية إلعادة
بناء املجتمع املدين يف بلد مزقته الرصاعات .ففي عام  ،2010أصدرت جونسون -سريليف قانون
حرية املعلومات لتعزيز الشفافية ومساءلة الحكومة أمام الجمهور 77.من خالل وسائل اإلعالم،
اطلعت عامة السكان عىل عملية إصالح قطاع األمن .وأطلع التثقيف فيام يتعلق بسيادة القانون
ودور الجيش كحامٍ لألمة واألمن البرشي عامة السكان من خالل برامج إذاعية .وقد ساعد هذا
ليس فقط يف استقدام مجندين متحمسني ولكن أيضً ا يف إبالغ السكان عن كيفية محاسبة األفراد
78
العسكريني.
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وكام أفاد أحد الجنود الليبرييني:
نيناوقلل يركسع لجر هيف عضخي ال ملاعلا اذه يف ناكم دجوي ال
نكامألا يف[ كانه نوكن امدنع اننأ يف ببسلا وه اذه .ةيندملا
،يبغ ءيش يأ تلعف اذإ .حلاص كولسب ىلحتن نأب حصنن ]ةماعلا
ةطرشلا تفشتكا اذإو ةطرشلا لبق نم كيلع ضبقلا ءاقلإ نكميف
رمألا اذه .كتمكاحمو ةمكحملا ىلإ كتلاحإ متت فوسف ،بنذم كنأ
اذه يف فلتخت رومألا نكل ،قباسلا شيجلا يف دوجوم ريغ ناك
79
.ديدجلا شيجلا.

ولطاملاكانتالعديدمنالبلداناألفريقيةبطيئ ًةيفإقرارترشيعحريةاملعلومات.عالوةعىلذلك،حتى
يف األماكن التي تم فيها اعتامد مثل هذه القوانني ،تظل املقاومة قوية .فقد أصدرت موريتانيا قانون
حرية الصحافة يف عام 2011الذي يلغي عقوبة السجن للصحافيني .ومع ذلك ،ميكن تغريم الصحافيني
لنرشهم «معلومات خاطئة ميكن أن تنرش الفوىض وتق ّوض انضباط القوات املسلحة 80».وباملثل وعىل
الرغم من صدور قانون حرية املعلومات يف عام 2011بعد عقد من الدراسة واجهت الحكومة النيجريية
انتقادات من الصحافةلعدم امتثالها فعليًاأليةطلباتمبوجب القانون 81.ويفجنوبأفريقيا ،التيلديها
الحقيفحريةاملعلوماتكامينصعليهدستورها،أقرالربملانمرشوعقانونيقيداإلبالغعامكانيعتربه
82.
«أرسار الحكومة» يف عام  ،2011عىل الرغم من أن الرئيس زوما رفض مرشوع القانون هذا يف 2013
قي ظل تاريخ العمليات الرسية وامليزانيات غري املكشوف عنها وصفقات وراء الكواليس ،فإن أمام
العديد من الجيوش األفريقية الكثري من العمل إلصالح العالقات املتوترة التي تربطها باملجتمع
املدين ووسائل اإلعالم .ومبا أن املهام املتغرية تتطلب من الجيش أن يتفاعل مع املدنيني بشكل أكرث
توات ًرا ،فإن حاجة الجيوش األفريقية ملعرفة كيفية التواصل مع وسائل اإلعالم تزداد أهمية .ومن
شأن التدريب اإلعالمي الذي يهدف إىل تأسيس عالقات بناءة أن يقطع شوطًا طويالً نحو تقليص
مستويات عدم الثقة بني الجيوش األفريقية والجمهور العام.

مأسسة األخالق واملساءلة يف الثقافة العسكرية
إن األمن ليس مجرد اختصاص للجيش ،إذ يشمل وزارات أخرى والسلطة القضائية والسلطة
الترشيعية واملجتمع املدين .وعىل هذا النحو ،يجب عىل الجيش املحرتف الحفاظ عىل العالقات مع
جميع الجهات األمنية الفاعلة الرئيسية من أجل أداء واجباته عىل نحو فعال .والجيش ،بالتايل ،ملزم
بإضفاء الطابع املؤسسايت عىل ثقافة أخالقية خاضعة للمساءلة من أجل بناء ثقة واحرتام املجتمع.
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تعزيز االنضباط العسكري والواجب :مل تكن املحاكم العسكرية األفريقية عمو ًما ذات كفاءة
وفعالة يف محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان .وإذ ذاك يجب أن تكون أولوية القيادة
العسكرية تعزيز النظام القضايئ العسكري من أجل استعادة االنضباط داخل الثكنات األفريقية.
كبداية ،يجب عىل الجيوش األفريقية إعادة النظر يف قوانينها املوحدة للعدالة العسكرية والقوانني
اإلجرائية والجوهرية التي توجه نظام العدالة العسكرية .ويجب عىل تلك القوانني تقديم إرشادات
واضحة بشأن الجرائم التي ترتاوح ما بني العصيان البسيط إىل أخطرها ،مثل القتل.
يف العادة ،يتم التعامل مع األنواع األخرية من الجرائم من خالل نظام قضايئ مثل املحاكم .وللحد
من تصورات التدخل يجب عىل القيادة التفكري أيضً ا يف إجراء بعض أو جميع املحاكامت الجنائية
بشكل مستقل عن سلسلة القيادة العسكرية.
كام أن من الرضوري التأكد من توافق أنظمة العدالة العسكرية مع معايري حقوق اإلنسان.
فمعظم القوانني العسكرية األوروبية تستند إىل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 83.ويوفر
امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب مرجعية مامثلة لضامن امتثال نظم العدالة العسكرية
األفريقية للترشيعات املحلية والقوانني الدولية .وإذا كانت الخربة القانونية غري متوفرة للقيام بذلك
داخل الدولة ،يجب عىل الحكومات والجيوش أن تبحث عن رشكاء من املجموعات االقتصادية
اإلقليمية واالتحاد األفريقي وعىل صعيد عاملي.
أما بالنسبة للجرائم األقل خطورة ،فغالبًا ما تقوم مجالس التأديب العسكرية مبهامها بشكل جيد.
يف ليبرييا ،حيث كان غياب نظام العدالة العسكرية وسط عدد كاسح من القضايا ،تقرر أن جميع
القضايا الجنائية العسكرية يجب أن يُنظر فيها أمام املحاكم املدنية حتى تتم إعادة إنشاء نظام
محاكم عسكرية كاملة الوظائف 84.وهذا النهج العميل ميكن أن يكون مقي ًدا قي بلدان أخرى خالل
مرحلة ما بعد الرصاع ،مثل ساحل العاج ،حيث قد يتأجل النظر يف الجرائم العسكرية العاجلة
بسبب الضغوط املتنافسة عىل العملية القضائية العسكرية التي تخضع لإلصالح.
رشا
ويعد انعدام االنضباط والظلم اللذان لوحظا يف العديد من الثكنات يف دول جنوب الصحراء مؤ ً
عىل عدم كفاية مجالس تأديبية عسكرية معينة .يف كثري من األحيان ،يكون النظام غري متسق
ويتعامل بشكل إيجايب إزاء قضايا متصلة بضباط وخاصة الكبار منهم .واستحالة قيام جندي
باستئناف األحكام غري العادلة واملضللة تشوه سمعة املجلس .ويجب إضافة بنود إىل مجموعة
القوانني تتعلق باالستئناف من قبل املجالس التأديبية العسكرية إىل محكمة عسكرية أو إىل وزارة
العدل ألغراض املقاضاة.
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مكافأة النزاهة وتعزيز املساءلة :إن إقامة ثقافة عسكرية أخالقية تستلزم تغيري الحوافز داخل
القوات املسلحة .كام يجب أن تكون النزاهة معيا ًرا بارزًا يف ترقيات املوظفني والتعيينات واملكافآت.
85
وميكن تعزيز ذلك من خالل متتني قيم حقوق اإلنسان وقواعد السلوك والتدريب والتثقيف.
وباملثل ،يجب تقليص فرص الفساد إىل أدىن حد .فبرصف النظر عن الحجم ،تتطلب مكاتب اإلمداد
العسكري مهنيني أكفاء وااللتزام الصارم ببنية إجرائية سليمة .واملشرتيات هي مهارة مهنية .وبالتايل،
من املهم أن تنشئ الوزارات فريقًا قويًا من متخصيص املشرتيات .إن تجربة العديد من البلدان
هي أنه من األفضل أن يكون لديك مكتب رشاء مركزي (مكتب للخدمات املسلحة بأكملها)
خارج الجيش ألن هذا يضيف طبقة إضافية من املساءلة حول هذا املجال الوظيفي الذي يتم
استغالله بشكل متواتر .ويؤدي الحفاظ عىل قرارات الرشاء وفقًا للنظام الهرمي يف الجيش إىل
إغراءات قوية أمام كبار الضباط للتأثري عىل عملية الرشاء .ومن شأن إرشاك املجتمع املدين (سواء
يف دور الراصد أو كمشارك يف الربوتوكول) يف املجاالت املعرضة للفساد ،مثل املشرتيات ،أن يعزز
الشفافية وسالمة العملية.
وميكن عالج العديد من االختالالت الداخلية املوجودة يف الجيوش األفريقية إذا تم تعزيز الدور
الرقايب ألجهزة التفتيش التابعة للجيش وجعله أكرث استقاللية .فبدالً من أن يكون مكتبًا لرؤساء
سابقني ألركان القوات املسلحة أو مجموعة ضباط عسكريني رفيعي املستوى ،يجب أن يكون قسم
خدمات التفتيش مزو ًدا مبزيج من كل من مراجعي الحسابات واملدنيني العسكريني واملحامني
ومحليل السياسات املكلفني بنرش تقارير عن حالة القوات املسلحة ومختلف تفويضاتها .ستكون
هذه التقارير مفيدة ألغراض السياسة واإلدارة وكذلك العتبارات الرتقية والتعيينات واملكافآت بني
املسؤولني يف األدوار اإلدارية.
كام يجب تعزيز هذه املبادرات من خالل إطار أخالقي محدد جي ًدا يع ّرف قواعد السلوك والقيم
والسلوك املتوقع من قبل األفراد العسكريني .وقد حددت منظمة الشفافية الدولية خمسة عنارص
رئيسية لهذا اإلطار:
◆ مدونة سلوك واحدة يسهل الوصول إليها لجميع املوظفني ،عىل أن تكون راسخة بقوة يف
األخالقيات والقيم ،مع نص (غري قانوين) ميكن الوصول إليه.
◆إرشادات واضحة حول املساءلة أو املحاسبة ،عىل أن تشمل هذه املسؤول عن برنامج األخالقيات
وكيفية اإلبالغ عن الشكوك حول الفساد وأين ميكن العثور عىل مزيد من النصائح.
◆اللوائح املتعلقة بالرشوة واإلكراميات والهدايا والضيافة وتضارب املصالح وأنشطة ما بعد
الفصل (من قبل فرد ترك الجيش) ،مع دراسات الحاالت.
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◆دورات تدريبية منتظمة يف مجال األخالقيات والتدريب لتجديد اللوائح لوضعها يف سياق
مواقف الحياة الواقعية.
86

◆التحديث الدوري للقانون ووضع برنامج تنفيذه.

ميكن أن يساعد املجتمع الدويل أيضً ا يف توفري التدريب عىل إدارة الشؤون العسكرية واإلرشاف
عليها .إذ ميكن للجيوش األفريقية أن تتقاسم بعضها بعضً ا الدروس املستفادة ،وهو أمر عىل قدم
املساواة مع «اآللية األفريقية ملراجعة األقران» ،التي تتقاسم أفضل مامرسات الحكم بني دولها
األعضاء .وإلضفاء الطابع املؤسسايت عىل الدروس والتقنيات واإلجراءات املكتسبة من هذا التعاون،
يجب عىل الجيوش األفريقية أن تنشئ مرك ًزا للدروس املستفادة من تعلمها يف كلياتها العسكرية.
إنشاء أمني مظامل عسكري كآلية رقابة عسكرية مستقلة :غالبًا ما تكون محاوالت اإلصالح العسكري
عمليات من أعىل إىل أسفل ومدفوعة داخليًا ،مخلفة مخاوف العديد من الجنود واملواطنني
العاديني خارج املعادلة .وجود آلية رقابة عسكرية متكاملة مثل إدارة خدمات التفتيش يعني أيضً ا
أن الجيش مسؤول عن إرشافه ،ما قد يخلق تضاربًا يف املصالح فيعمل عىل تقويض فائدته رسي ًعا.
سيكون البديل أو حتى املتمم لخدمات التفتيش هو أمني مظامل  ombudsmanعسكري مستقل
يساعد الجيش عىل مراعاة مبادئ الحكم الرشيد ومامرساته .ومن فوائد ذلك الرتكيز عىل القضايا
العسكرية عىل أن يتم تأهيلها مبوظفني مدنيني لجعلها مستقلة ونزيهة .يف كندا وأملانيا ،ينظر
أمناء املظامل العسكريون يف الشكاوى املتعلقة بسلوك غري الئق وميسء يف الجيش وكذلك أوجه
القصور يف اإلجراءات العسكرية ،ويوصون باتخاذ إجراءات تصحيحية يف تقاريرهم ،ليس فقط
للفت اهتامم الجيش ،ولكن أيضً ا ملنفعة السلطة الترشيعية والجمهور 87.وسيكون من أثر ذلك
تعزيز كفاءة وفاعلية الجيش من خالل جعله خاض ًعا للمساءلة واالستجابة لدوائره االنتخابية.
لدى أكرث من نصف دول القارة بالفعل مكتب أمني مظامل ،لكنها يف الغالب محصورة يف اإلرشاف
املدين .ومثل الهيئات الترشيعية ،يفتقر الكثريون إىل الخربة الالزمة للتعامل مع قطاع الدفاع .إن
مفتاح عمل مكتب أمني املظامل العسكري هو ضامن استقالله التشغييل .إذ يجب أن يكون موقعه
الفعيل منفصال عن املوظفني العسكريني حتى يتمكن من إجراء تحقيقاته الخاصة ونرش التقارير
بشكل مستقل عن الدوائر الحكومية األخرى .كام يجب أن يتمتع أيضً ا بصالحية سياسية كبرية،
بد ًءا من التفويض القانوين للوصول إىل املعلومات الالزمة إلجراء التحقيقات وحتى مسؤولية إصدار
توصيات للقيادة املدنية والعسكرية التي تتطلب ردو ًدا رسمية وعامة .واألهم من ذلك ،يجب عىل
املدنيني الذين لديهم خربة قانونية وتحقيقية وبحثية متعلقة بقطاع الدفاع باإلضافة إىل ترصيح
أمني رفيع أن يعملوا يف املكتب.
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وستساعد النتائج والتوصيات التي ينرشها مكتب أمني املظامل العسكري يف تعزيز الرقابة الربملانية
وبناء قدر أكرب من الشفافية واملساءلة للجيش .وباملثل ،ميكن ألمني املظامل العسكري أن يكون
وسيلة لتمكني مصالح املواطنني يف كل يشء ،من الشكاوى املتعلقة بالسلوك إىل تحديد ثغرات
معينة يف اإلجراءات العسكرية.
تعزيز الرقابة الربملانية وإضفاء الطابع املؤسسايت عىل عمليات املراجعة الخارجية :نظ ًرا ألن للفساد
وسوء اإلدارة يف الجيش آثا ًرا بعيدة املدى عىل األمن القومي والثقة يف الحكومة بأكملها ،يجب
أن تكون عمليات املراجعة الخارجية إلدارة األموال العامة يف القوات املسلحة أولوية وطنية .إن
تعزيز الرقابة الربملانية عىل اإلنفاق الدفاعي ميكن أن يحسن اإلدارة الداخلية للجيوش وقد يقطع
شوطًا طويالً نحو حل مشكلة املساءلة .وتتمتع معظم الهيئات الترشيعية األفريقية بتفويض
دستوري ملراقبة استخدام املوارد وضامن استخدام موارد الدفاع بكفاءة .ففي جنوب أفريقيا ،مثالً
يتم تدريب املرشعني يف مجال اإلنفاق العسكري .باإلضافة إىل ذلك ،يتم ضم الخرباء يف اللجان
الربملانية للمساعدة يف دفع النقاش والتفاوض .تعتمد كل من جنوب أفريقيا وأوغندا عىل لجان
الحسابات العامة للمحاسبة عىل الوزراء .وهذه السيطرة من قبل الهيئة الترشيعية هي خط دفاع
مهم ضد الفساد واختالس األموال العامة عندما تفشل خدمات التفتيش أو الضوابط الداخلية
داخل الجيش ووزارة الدفاع يف أداء مهامتها .وال شك يف أن هذا سيستغرق بعض العمل ،ال سيام
يف البلدان ذات التاريخ القصري من املشاركة املدنية النشطة يف القضايا العسكرية .لكن بناء رقابة
مدنية أقوى هو عنرص أسايس لغرس االحرتاف العسكري.
ويشارك العديد من القادة العسكريني أيضً ا يف املؤسسات التجارية ،التي ال تتعارض مع تفويضاتهم
األمنية فحسب ،بل تُح ِّول أيضً ا اإليرادات غري املعلنة من الجمهور إىل الجيش .ويجب مطالبة كبار
القادة العسكريني باإلعالن عن أصولهم سنويًا لضامن أنهم ال ميثلون تضاربًا يف املصالح ،باإلضافة إىل
تسهيل املراقبة .كام ميكن أن يكون التحقيق الربملاين أو مهمة تقيص الحقائق أداة أخرى مفيدة يف
تحديد وتتبع اإليرادات والنفقات العسكرية .ومتيل برامج مكافحة الفساد التي تستهدف نفقات
الدفاع إىل تحسني إدارة اإلنفاق الحكومي بشكل عام .وتوفر هذه التدابري املنافسة والشفافية
واإلرشاف عىل املشرتيات والجهود املبذولة للحد من املحسوبية 88.يف الوقت ذاته ،ال ينبغي أن
يكون الحفاظ عىل رسية ميزانية الدفاع ملصالح األمن القومي هو الذريعة املتكررة للتسرت عىل
الحكم العسكري السيئ .فالدفاع خدمة عامة ،وعليه ،يستحق الجمهور معرفة كيف وملاذا ينفق
الجيش أمواله.
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الخامتة
إن التحديات املتمثلة يف إضفاء الطابع االحرتايف عىل جيوش أفريقيا ال حرص لها ولكن التغلب
عليها ليس محص ًنا .لقد تم استغالل التحيزات العرقية والقبلية ،التي ورثتها بعض الجيوش من
الحقبة االستعامرية ،عن قصد من قبل مجموعة (عرقية وسياسية) لكسب السلطة أو التمسك بها
عىل حساب اآلخرين .بالنسبة للدول النامية يف أفريقيا ،من الرضوري أن يكون الجيش ،كمؤسسة
رئيسية مسؤولة عن الدفاع والحامية يف أي بلد ،منظومة وطنية وجامهريية .لذلك ،يجب أن تكون
غري سياسية وتكرس نفسها حرصيًا ملهمتها .لكن لسوء الحظ ،فإن التحديات التي يواجهها النظام
الدستوري من قبل الجيش والسلوك الذي يتعارض مع سيادة القانون من قبل القادة العسكريني
والسياسيني عىل حد سواء ،هي أمور شائعة يف أفريقيا .هذا املوقف يقوض مصداقية الجيش يف
أعني السكان املفرتض الدفاع عنهم .ومن الرضوري للغاية عكس هذا االتجاه ،ألنه ميثل عائقًا كب ًريا
أمام السعي إىل إضفاء الطابع املهني عىل الجيوش وتعزيز الدميقراطية يف أفريقيا.
يف امليدان ،تفتقر الجيوش األفريقية بشدة إىل القدرة التشغيلية عىل تنفيذ مهمتها بفاعلية.
ويعزى بعض ذلك إىل محدودية املوارد ،لكن هياكل ومهامت القوات العسكرية التي ال تستقيم
مع التحديات األمنية التي تواجهها الدول األفريقية ،ال سيام األهمية املتزايدة للتهديدات العابرة
للحدود املحلية أو غري الحكومية ،تُسهم بشكل أكرب يف ضعف األداء واملعنويات .لذلك يجب إعادة
تنظيم القوات املسلحة ألفريقيا لتحسني التوفيق بني القدرة التشغيلية مع هذه التهديدات كجزء
من املوقف األمني االسرتاتيجي.
لكن االحرتاف العسكري هو أكرث بكثري من مجرد مفهوم إداري .إذ يعتمد استقرار املجتمع
وحيويته عىل سلوك الجيوش بطريقة منضبطة ومرشفة .وسيبدأ السعي وراء االحرتاف يف الجيوش
األفريقية بغرس القيم األساسية لألخالقيات .إن الحد األدىن للقيم والخصائص التي يجب عىل
جميع األفراد العسكريني يف أفريقيا إظهارها هو الوالء لبلد الفرد ودستوره واالنصياع للسلطة
املدنية الدميقراطية والشعور بالواجب واحرتام سيادة القانون .فإذا تم االلتزام بهذه املبادئ
األساسية ،لن تتسم الجيوش األفريقية باالحرتاف بشكل متزايد فحسب ،بل ستسهم بشكل ملموس
يف تحسني األمن والحكم الدميقراطي يف القارة مع اكتساب احرتام جديد من قبل املواطنني.

39

االرتقاء باالحرتاف العسكري يف أفريقيا

مالحظات

1سامويل إ .فايرن ،رجل عىل ظهور الخيل :دور العسكريني يف السياسة (نيو برونزويك ،نيوجرييس :نارشو املعامالت،
.)2002
2زولتان باراين ،الجندي والدولة املتغرية (برينستون :مطبعة جامعة برينستون.1 ،)2012 ،
3حبيبة بن بركة ومثويل نكويب« ،الهشاشة السياسية يف أفريقيا :هل االنقالبات العسكرية ليست ظاهرة ال تنتهي
أبدًا» .بنك التنمية األفريقي (سبتمرب .3 ،)2012
4ستيفان ليندمان« ،السياسة اإلثنية لتجنب االنقالب :دليل من زامبيا وأوغندا» .أفريكا سبيكرتوم  ،46العدد 2
( .4 ،)2011للحصول عىل معلومات أساسية عن مجموعات البيانات التي يستخدمها  Lindemannواملؤلفون
اآلخرون لتحديد عدد االنقالبات ،انظر جوناثان م .باول وكاليتون ل .ثني« ،حاالت االنقالبات العاملية من 1950
إىل  :2010مجموعة بيانات جديدة» .مجلة أبحاث السالم  ،48العدد  .259-249 ،)2011( 2يحدد Powell and
 Thyneالتعاريف املختلفة لـ « »coup d’étatلرشح االختالفات يف حاالت اإلبالغ عن محاوالت انقالب ناجحة.
5باركا ونكويب« ،الهشاشة السياسية يف أفريقيا».4 .
6املرجع السابق.9 ،
7ماثورين هونيجيكبو ،جيوش أفريقيا :حلقة مفقودة يف التحوالت الدميقراطية ،موجز األمن.
8صامويل ب .هنتنغتون ،النظام السيايس يف تغيري املجتمعات (نيوهافن :مطبعة جامعة ييل.)1968 ،
9رافائيل ماركيز دي مورايس« ،الرئاسة األنغولية :مركز الفساد .أخبار بامبازوكا رقم  5 493آب http:// .2010
.www. makaangola.org/wp
 10باركا ونكويب« ،الهشاشة السياسية يف أفريقيا».9 .
11إميانيويل أوجو« ،ترويض الوحش :التجريد من الدميقراطية والدميقراطية يف نيجرييا» .القوات املسلحة واملجتمع
 ،32العدد ( 2يناير .272-254 ،)2006
  12جمهورية أفالطون ،ترجمة ( G.M.A. Grubeهاكيت417 ،)1992 ،ب و 434أ-ب.
 «13فوق الدولة :جمهورية الضباط يف مرص» .مركز كارنيغي للرشق األوسط 1 ،أغسطس .2012
 14زينب أبو املجد« ،الجيش واالقتصاد يف مرص» .جدلية 23 ،ديسمرب/كانون األول  ،2011متاحة عىل <
-http://www.jadaliyya.com/pages/index/3732/the-armyand-the- economyيف-مرص.
 15ديفيد دي كريكباتريك« ،املرصيون يقولون إن الجيش يثبط عزمية االقتصاد املفتوح» .نيويورك تاميز 17 ،فرباير
.2011
 16يزيد صايغ« ،مريس والعسكري يف مرص» .املونيتور January 8, 2013 ،متاح عىل
< .> http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/morsi-army-egyptrevolution.html
مبوجب دستور عام  2014الذي تم إنشاؤه بعد اإلطاحة العسكرية مبريس ،يضم املجلس الوطني الدميقراطي 14
عض ًوا منهم  8عسكريون
 17كريكباتريك« ،املرصيون يقولون إن الجيش يثبط عزمية الدميقراطية املفتوحة».
 18إيرين كننغهام« ،السلطات املرصية تحتجز اآلالف وسط حملة قمع» واشنطن بوست 10 ،مارس .2014
 19أبيجيل هاوسلرن« ،الجيش املرصي يوسع سيطرته عىل اقتصاد البالد» واشنطن بوست 16 ،مارس .2014
 20دان هينك« ،قوة دفاع بوتسوانا :تطور جيش أفريقي محرتف» .مجلة أفريكان سيكيوريتي رقم  ،13رقم 4
(.92 ،)2004
 21املرجع السابق.98 ،
22بوبكر ندياي« ،موريتانيا» .يف إدارة قطاع األمن يف غرب أفريقيا الفرنكوفونية :حقائق وفرص ،محرران .آالن
برايدن وبوبكر ندياي (جنيف :مركز جنيف للسيطرة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ،سبتمرب -152 ،)2011
.153
 23كومي م .توالبور« ،توغو» .يف املرجع نفسه.232 ،

40

االرتقاء باالحرتاف العسكري يف أفريقيا

 24ستيفان ليندمان« ،السيطرة املدنية عىل الجيش يف تنزانيا وزامبيا :رشح االستثناء املستمر» .سلسلة أوراق العمل
الخاصة بأزمات الدول رقم ( 2لندن :مركز أبحاث دول األزمات.3 ،)2010 ،
 25باراين ،الجندي والدولة املتغرية.276 ،
 26املرجع السابق.288 ،
 27ليندمان« ،السيطرة املدنية عىل الجيش».12 .
 28سايروس سامي« ،مخاطر أم وعد بالتكامل اإلثني؟ أدلة من حالة صعبة يف بوروندي« ،مجلة العلوم السياسية
األمريكية  ،107العدد ( 3أغسطس .)2013
 29تقرير منتصف املدة الصادر عن فريق الخرباء املعني بساحل العاج ،أعد وفقًا للفقرة  16من قرار مجلس األمن
 .)2012( 2045األمم املتحدة ( 15 ،)766/S/2012أكتوبر .2012
 30مكتبة دراسات الكونغرس القطرية ،ساحل العاج  -الفصل األول ،اإلعداد التاريخي -توحيد السلطة يف الستينيات
والسبعينيات ،مكتبة الكونغرس ،رقم الدعوة .DT545.22.C66 1990
 31رافائيل واتارا« ،ساحل العاج» .يف برين وندياي ،حوكمة قطاع األمن يف غرب أفريقيا الفرنكوفونية.74 ،
 «32غينيا :حملة قمع قوات األمن» .تقرير الحالة رقم  ،3مكتب األمم املتحدة ملنسق الشؤون اإلنسانية،
 18أكتوبر /ترشين األول  ،2009متاح عىل < /http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/filesاملوارد/
.>E13FEB1A6E2B72AEC125765400425D46-Full_Report.pdf
33آدم نوسيرت« ،األجساد تتدفق بينام تتعقب نيجرييا لإلسالميني» .نيويورك تاميز 7 ،مايو/أيار  .2013انظر أيضً ا،
جون كامبل وآش هاروود« ،ماذا وراء تصاعد عدد القتىل يف نيجرييا؟» ذي أتالنتيك 21 ،مايو .2013
 «34تقرير الحرية يف العامل ،بوركينا فاسو» .فريدوم هاوس.2013 ،
 «35الثكنات العسكرية يف حالة سيئة عىل الرغم من ميزانية عام  2012بقيمة  12مليار نونو» .دييل ترست18 ،
مارس  ،2013متاح عىل http://allafrica.com/stories/201303181685.html
 36مؤرش الدفاع الحكومي ملكافحة الفساد ( 2013لندن :برنامج الشفافية واألمن الدويل للدفاع يف اململكة املتحدة،
.)2013
 37الرشوة يف املشرتيات العامة :األساليب والجهات الفاعلة والتدابري املضادة (باريس :منظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي.47 ،)2007 ،
 38هربرت م .هاو ،وسام غامض :القوات العسكرية يف الدول األفريقية( ،بولدر كو :لني ريرن.55 ،)2005 ،
 39املرجع السابق.55 ،
 40روينغز أوتيني« ،كينيا من بني أفضل املنفقني عىل أفريقيا يف الشؤون العسكرية» .بيزنس دييل 1 ،نوفمرب
 ،2012متاح عىل <http://www.businessdailyafrica.com/Kenyaamong-Africa-s-top-spenders-on-
 p833jtz/-/index.html/-/1609528/military-/ -/539546و>.
 41كوييس أنينغ« ،غانا ».يف الرقابة الربملانية عىل قطاع األمن يف غرب أفريقيا ،محرران .أديجي إيبو وبوبكر ندياي
(جنيف.DCAF، 2008)، 131 :
 42توالبور« ،توغو».232 .
 43ووي أوميتوكون وإيبوي هتشفول ،إعداد ميزانية للقطاع العسكري يف أفريقيا :عمليات وآليات التحكمSIPRI ،
(أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد.167 ،)2006 ،
44دانييل و .هينك ومارتن ريفاي روبيا ،متويل الدفاع :تحديات رشاء القدرة العسكرية يف أفريقيا جنوب الصحراء
الكربى (كاراليل :معهد الدراسات االسرتاتيجية ( ،)SSIسبتمرب .19 ،)2001
 45لوران توشار« ،الخطايا السبع املميتة» .جون أفريك رقم  15-9( 2709ديسمرب .30 ،)2012
 «46صعود وصعود ابن موسيفيني  -العميد موهوزي كينريوغابا Wavuti.com، 29 ».أغسطس  ،2012متاح عىل
<-http://wavuti.weebly.com/news-blog/the-riseand-rise-of-musevenis -sonعميد-موهوزي-
 47أغسطس فوغل ،القوات البحرية مقابل خفر السواحل :تحديد أدوار قوات األمن البحري األفريقية ،موجز األمن
 ACSSرقم ( 2واشنطن العاصمة :مطبعة جامعة الدفاع الوطني ،ديسمرب .3 ،)2009

41

االرتقاء باالحرتاف العسكري يف أفريقيا

 48ليون إنجلربيخت« ،تراجع القوات البحرية األفريقية» .موقع « defenceWeb». 20يناير /كانون الثاين ،2010
متاح عىلwww.defenceweb.co.za/index.php/
 49باتريك سميث« ،جيوش أفريقيا :مواجهة اضطراب أسفل ».تقرير أفريقيا رقم ( 49أبريل .25 ،)2013
 «50بناء النزاهة ومكافحة الفساد يف الدفاع واألمن 20 :إصال ًحا عمل ًيا» .منظمة الشفافية الدولية (فرباير ،)2011
.12
 51آدم نوسيرت« ،تنامي رصاع الرصاع يف مايل» .نيويورك تاميز 24 ،أكتوبر /ترشين األول .2012
 52جيفري جيتلامن« ،أسوأ حرب يف العامل» .نيويورك تاميز 25 ،ديسمرب /كانون األول .2012
 53دافني أوريغان وبيرت تومسون ،النهوض باالستقرار واملصالحة يف غينيا بيساو :دروس مستقاة من أول دولة
مخدرات يف أفريقيا ،تقرير  ACSSالخاص رقم ( 2واشنطن العاصمة :مطبعة جامعة الدفاع الوطني ،يونيو
.)2013
 54ولفرام الخر ،الجرمية املنظمة والرصاع يف منطقة الساحل والصحراء ،أوراق كارنيجي (واشنطن العاصمة :مركز
كارنيغي للسالم الدويل ،سبتمرب .)2012
55املرجع السابق.
 56أندرو ليبوفيتش« ،رحلة مايل السيئة :الكوكايني الجوي ،القاعدة وتجارة املخدرات يف غرب أفريقيا» .السياسة
الخارجية 15 ،مارس /آذار .2013
 57أندرو كويت ،تيمويث إدموندز وأنتوين فورسرت« ،الجيل الثاين إشكايل :إعادة النظر يف الدميقراطية والعالقات املدنية
العسكرية» .القوات املسلحة واملجتمع  ،29العدد ( 1سبتمرب ( 34 ،)2002نقال عن ستانيسالو أندريزييفسيك،
.)1954
 58هيلمويد هيتامن ،تنظيم هياكل قوات األمن يف أفريقيا ،موجز األمن  ACSS Africaرقم ( 13واشنطن العاصمة:
مطبعة جامعة الدفاع الوطني ،مايو .)2011
  59خابييل ماتلوسا« ،من عامل مزعزع لالستقرار إىل قوة غري سياسية ومهنية :الجيش يف ليسوتو» .يف التطورات
والثورات :تاريخ معارص للجيوش يف جنوب أفريقيا ،أد .مارتن روبيا (بريتوريا :معهد الدراسات األمنية،)2005 ،
.110-85
 60باراين ،الجندي والدولة املتغرية.356-355 ،
 61العمليات الداخلية للقوات املسلحة يف غانا ،موقع القوات املسلحة يف غانا ،متاح عىل www.gaf.mil.gh/index.
 :php 546القوات املسلحة من غانا  -العمليات الداخلية & الجيش.
 62كوامي أساري بادو« ،هيئة الغابات تفتتح حراس الغابات املسلحة» .دييل جرافيك 3 ،أبريل  2012متاح عىل
www.modernghana.com
 «63التسلح السنغايل :دروس مستفادة من منوذج أصيل لبناء السالم واالستقرار والعالقات املدنية العسكرية الفعالة
يف غرب أفريقيا» .رشكاء من أجل التغيري الدميقراطي متاح عىل www.partnersglobal.org/where/africa
 64نارسيس سريا ،االنتقال العسكري :اإلصالح الدميقراطي للقوات املسلحة ،مرتجم ،بقلم بيرت بوش (كامربيدج:
مطبعة جامعة كامربيدج.86 )2010 ،
 65باراين ،الجندي والدولة املتغرية.356 ،
 ،Heitman66تحسني هياكل قوات األمن يف أفريقيا.3 ،
 67باراين ،الجندي والدولة املتغرية.326 ،
 68أبيل اسرتهويس« ،التعليم من أجل االحرتاف :جيش جديد لجنوب أفريقيا الجديدة» .مجلة جنوب أفريقيا
للدراسات العسكرية  ،34ال .25 ،)2006( 2
 69سامي« ،مخاطر أم وعد بالتكامل اإلثني؟» .573-558
 70ليزا إ .بريغز« ،املنظور املدين واملدرج يف القوات املسلحة الليربية ( :)AFLتقرير دراسة نوعية البحث» .مديرية
االستخبارات وتطوير املعرفة يف أفريكوم (أكتوبر .)2010
 «71بناء النزاهة ومكافحة الفساد».24 ،2011 .
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 72منديا فاساكادزه ،دليل :فهم العدالة العسكرية (جنيف :مركز جنيف للسيطرة الدميقراطية عىل القوات املسلحة،
 .9 ،(2010 ،(DCAFمنوذج ترشيع العدالة العسكرية ،جمهورية جنوب أفريقيا ،قانون تدابري االنضباط
العسكري( 1999 ،جنيف :مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة.)2010 ،
 73باراين ،الجندي والدولة املتغرية.350 ،
 74ماتلوسا.110-85 ،2005 ،
 « ،Esterhuyse75التعليم من أجل االحرتاف».25 .
 76ماتلوسا.87 ،2005 ،
«77الرئيس يوقع قانون حرية املعلومات» .غرفة تبادل معلومات حرية التعبري الدولية 6 ،أكتوبر .2010
 78بريغز« ،وجهات نظر مدنية وجندية».
 79املرجع السابق.12 ،
 80محمد يحيى ولد عبد الودود« ،موريتانيا تلغي الجرائم الصحفية» .مغاربية 1 ،يوليو /متوز  ،2011متاح عىل
.magharebia.com
 «81قانون واقع حرية املعلومات» .دييل ترست 17 ،سبتمرب/أيلول  .2012متاح عىل http://allafrica.com/storie
 82رميوند لوو« ،مرشوع قانون حامية معلومات الدولة الذي أقره برملان جنوب أفريقيا» IPI، 3 .مايو  ،2013متاح
عىلhttp://www.freemedia.at/home/singleview
 83آرين وييل دال« ،االتجاهات الدولية يف العدالة العسكرية»( .عرض تقدميي يف ندوة االستئناف العسكرية العاملية
يف كلية الحقوق بجامعة ييل ،نيوهافن ،يس يت 2-1 ،أبريل /نيسان  ،)2011متاح عىل www.law.yale.edu
 84دانييل سكيرن« ،نظام العدالة العسكرية للقوات املسلحة الليربية يركز عىل حقوق اإلنسان واالنضباط».
 AFRICOMاألمريكية 16 ،مايو  2011متاح عىل http://www. africom.mil
 «85بناء النزاهة ومكافحة الفساد.22 ،2011 ».
 86املرجع السابق.33 ،
 «87أمناء املظامل العسكريون» .خلفية :سلسلة حوكمة وإصالح قطاع األمن (جنيف ،DCAF :مارس .)2006
88بن ماغي ،دومينيك سكوت ومارك بيامن ،خطر فساد الدفاع يف أفريقيا جنوب الصحراء :تحليل للبيانات املتعلقة
بالفساد يف مؤسسات الدفاع إىل نتائج التنمية (لندن :منظمة الشفافية الدولية( 26 ،)2009 ،نقالً عن غوبتا
وآخرين.)15 :2000 ،
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املؤلف
رشع يف برملان دول غرب أفريقيا
إميل وادراوغو عضو يف الجمعية الوطنية لبوركينا فاسو وم ّ
االقتصادية يف أبوجا ،نيجرييا .شغل منصب وزير أمن الدولة يف بوركينا فاسو من عام  2008حتى
عام  .2011أحيل وادراوغو عىل التقاعد كقائد يف القوات املسلحة يف بوركينا فاسو بعد خدمته يف
فيلق املشاة ،حيث تخصص يف االستخبارات التشغيلية .خالل خدمته ،تلقى العديد من األوسمة ،مبا
يف ذلك وسام الرشف العسكري ووسام الرشف للرشطة ،وشارك يف العديد من الدورات التدريبية يف
كندا ،وغانا ،وفرنسا ،ومايل ،ونيجرييا ،وروسيا ،والواليات املتحدة .كام خدم كجندي يف قوات حفظ
السالم التابعة لألمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية .أخريا ،حصل عىل شهادة الدكتوراه
يف العالقات الدولية يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدبلوماسية ( )CEDSيف باريس ،فرنسا.
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مركز أفريقيا للدراسات اإلسرتاتيجية

املدير العام :كيت ماكويست كنوبف،
جامعة الدفاع الوطني
 ،300فيفث أفنيو ،مبنى ،20
فورت ليسيل ج .ماكنري،
واشنطن ،العاصمة 5066-20319
هاتف7300 685 202 +1 :
املوقع اإللكرتوينwww.africacenter.org :

أوراق بحث مركز أفريقيا

مدير البحث :د .جوزيف سيغل
هاتف+1 202 685 6808 :
الربيد اإللكرتوينSieglej@ndu.edu :

