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إخالء مسؤولية
تقارير مركز  (OPEN) Open Perspective Exchange Networkمن إنتاج
التابع لحلف شمال األطلسي (الناتو) .ال تمثل التقارير المواقف الرسمية للناتو أو اي دولة تابعة لحلف شمال
األطلسي .مركز  OPENعبارة عن شبكة إلدارة المعارف  ،وهي تقوم بجمع المعلومات حول اهم القضايا
الطارئة وتسهيل تبادلها ال سيما بين األطراف المعنية .التقارير مبنية على معلومات مفتوحة المصدر مستمدة
من مراكز البحوث ووسائل اإلعالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية .ال يضمن مركز  OPENموثوقية أو
موضوعية مصادرها.
Allied Command Transformation

يحتفظ الناتو بحقوق الملكية الفكرية .يحظر بيع أو استنساخ منتجات
مسؤولية االستخدام غير المشروع للمعلومات المذكورة أعاله.

OPEN

ألغراض تجارية .ال يتحمل الناتو

جميع الحقوق محفوظة من قبل مركز  OPEN - Allied Command Transformationالتابع لحلف الناتو .يحظر
نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أو عرض منتجاتها دون اإلشارة إلى الوكالة.
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ملخص
في ليلة  ٤حزيران ، ٢٠٢١شن معتدون مجهولي الهوية هجوم على مدينة سولهان في بوركينا فاسو أدى إلى
مقتل ١٦٠شخصا  .Iما هي األسباب التي قادت الى مثل هذا العنف في بلد معروف بمجتمعه المسالم ؟
ردا على اإلتهامات  ،ال سيما من قبل تنظيم داعش ، IIنفى الجناح اإلقليمي لتنظيم القاعدة أي مسؤولية للهجوم.III
تناول الخبراء األسباب والعوامل الجذرية التي قادت الى المجزرة كالخالف بين الميليشيات المدنية  IVوالمنافسة
على استخراج الذهب Vوفشل القوات العسكرية في االستجابة ألزمة الساحل  . VIقضايا بوركينا فاسو وثيقة
الصلة بالصراعات الجارية في مختلف مناطق القارة األفريقية.
يتناول التقرير التالي موضوع الصراعات المعقدة في أفريقيا ويسلط الضوء على العوامل الجذرية والكامنة،
والتدابير الطارئة واثر السياسة والروايات على النزاعات .يتجنب التقرير مفاهيم تقليدية مثل"هشاشة الدولة"،
و"العنف العرقي" ،و"التطرف" ،و"سوء الحكم".
يجدر اإلشارة إلى أن االستقرار يسود في معظم بلدان افريقيا على الرغم من مواجهتها لصراعات جديدة.
قد فشلت حتى اآلن معظم اتفاقات السالم وبرامج التدريب العسكري وجهود مكافحة اإلرهاب والتمرد في
القضاء على العنف وأسبابه الجذرية .كما لم تسفر التدخالت الخارجية بنتائج ملموسة.
يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية  ،بما فيها الناتو  ،على توخي اليقظة في مبادراتها لبناء السالم في أفريقيا.
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مقدمة
تعاني افريقيا اليوم من أقصى الصراعات في العالم .على الرغم من انخفاض شدَتها في أواخر أعوام ١٩٩٠
و ، VII ٢٠٠٠شهدت أعوام  ٢٠١٠تكثيفا للعنف والعدوان البيئي والصراعات الدينية . VIII
في عام  ،٢٠٢٠قدَر مشروع ( ACLEDمركز بيانات النزاعات المسلحة) عدد القتلى في افريقيا بحوالي
 . IX ٤٠٬٠٠٠وأ َكد ( International Crisis Groupبرنامج بيانات الصراعات) في أوبساال أن  ٣٠من أصل ٥٦
صراعات في العالم تقع في أفريقيا  .Xيساور مراكز  ACLEDو  International Crisis Groupشعور بالقلق ازاء
الصراعات في إثيوبيا والساحل وغيرها من المناطق األفريقية .XI
قد تبين أن الصراعات األفريقية أكثر تعقيدا من النزاعات المناهضة لالستعمار في عهد الحرب الباردة .تنطوي
الصراعات ما بعد الحرب الباردة على تفاعالت معقدة على المستوى السياسي واشراك مختلف الجهات الفاعلة
ذات دوافع غامضة ومريبة . XII
في تحليل الصراعات في أفريقيا  ،غالبا ما يشار إلى هشاشة الدولة  ،والتطرف العنيف  ،والحدود المخترقة ،
والعنف الطائفي  ،والصراع على الموارد  . XIIIتعاني بلدان الساحل ومنطقة حوض بحيرة تشاد والصومال
وموزامبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية من نشطة بعض المنظمات المتطرفة العنيفة ،ومنها الجماعات
المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية .تشهد المناطق الحدودية من تزايد الصراعات  XIVالرامية
الى السيطرة على النفط والذهب ومختلف الموارد األخرى ،باالضافة الى نشوء العنف الطائفي المضر للعالقات
السلمية بين األعراق.
تختلف االستجابات الحكومية لحركات التمرد باختالف الدول األفريقية  :في عام  ، ٢٠٢٠احتلت الصومال
وجنوب السودان المراتب الثانية والثالثة في مؤشر الدول الهشة على صعيد عالمي .بعد انهيار الصومال عام
 ١٩٩١شهدت الدولة انقساما أدى إلى تدَخل جهات فاعلة جديدة في الصراعات .اما في السودان  ،ومن بعد
عامين فقط من استقاللها عام  ، ٢٠١١اندلعت حرب أهلية شهدت اشراك جهات فاعلة محلية من عهد ما قبل
االستقالل .على رغم من صرامة نيجيريا في حملتها العسكرية ضد بوكو حرام  ،فشلت الدولة في برنامجها
للعفو في دلتا النيجر الغنية بالنفط  ،وقصرت في التصدي الى حركات التمرد في الجنوب الشرقي وقطاع الطرق
في الشمال الغربي.
XV
تؤثر جميع العمليات والقرارات والقدرات على الديناميكيات واألحداث والنزاعات وبالعكس .

المنهجية
يتناول التقرير التالي عوامل واتجاهات الصراعات في أفريقيا وآثارها على الجهود الدولية الرامية الى تحقيق
االستقرار .يستند إلى أدبيات أكاديمية وصحفية باالضافة الى تقاريرالمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
يتناول القسم التالي اوجه الصراعات المسلحة في أفريقيا بما في ذلك تعدد الجهات الفاعلة ،وأشكال الصراعات
المسلحة  ،ودور السياسة .يتضمن القسم األخير خاتمة وتوصيات موجهة الى الناتو.
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الصراعات المسلحة في أفريقيا
تعدد الجهات الفاعلة
تشتت الجهات الفاعلة نتيجة انقساماتها داخلية .فقد ادَت الحركات المسلحة المتمردة الى نشوء انقسامات عرقية
وأيديولوجية بين األفراد واألطراف  ،كما قادت الى قرار الدولة في دعم الميليشيات المسلحة غير الحكومية
(رغم عدم موثوقيتها) في سبيل محاربة المتمردين .و قد خضعت مالي الى جميع هذه الظواهر ضمن نفس
الصراع .XVI
من الصعب عكس مسار التشتت بين الجهات الفاعلة  ،فاالنقسمات تضعف السلطة وتقود غالبا الى سيطرة
المجموعات غير الحكومية على المناطق التي تعاني من ضعف الحوكمة أو غيابها . XVII
القدرة في الحكم تبرز كفاءة بعض الجماعات غير الحكومية وقدرتهم في تزويد الشعب خدمات مجتمعية مثل
األمن والقوانين وإدارة الموارد .في بعض األحيان يقاوم الشعب انتقال السلطة من خالل دعمه لجماعات مسلحة
متنافسة.
XVIII
عن طريق وسائل التمويه والتضليل.
غالبا ما تحجب االنقسامات هوية مرتكبي العنف
في بعض األحيان تندلع النزاعات نتيجة استجابات الدولة للعنف ؛ في نيجيريا  ،اتهم الشعب الدولة والكيانات
العسكرية بعدم الكفاءة والفشل في التصدي للهجمات على الرغم من جميع التحذيرات والتنبيهات .XIX
الروايات المتضاربة ونظريات المؤامرة والمعلومات المضللة تؤجج الصراعات وهي وسائل تستخدمها جميع
األطراف لبسط نفوذها أوسيطرتها أوأفكارها .XX
أنواع النزاعات المسلحة
تتعرض القارة األفريقية ألنواع مختلفة من الصراعات ،ومنها:
 النزاعات عبر الحدود وهي منتشرة على نطاق واسع.
 الحروب األهلية الوطنية ،وأنواعها الفرعية األربعة:





الحرب بين الدولة المركزية وحركة انفصالية.
الحرب بين الدولة وحركات التمرد التي تسعى لالستيالء على الدولة.
الصراع على السلطة بين مسؤولي الدولة.
التمرد الوطني .XXI

 حركات التمرد الجهادية التي تدعو الى تدخالت عسكرية.
 حركات التمرد الجهادية التي تهدف إلى اإلطاحة بالدولة لفرض مجتمع أصولي (ولو كانت الدوافع
الفعلية مادية) .XXII
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في مالي وبوركينا فاسو  ،اعلن الجهاديون عن مطالبهم بعزم واصرار .اجريت محادثات السالم ولكنها
لم تقود الى اي حلول ملموسة وقد أسفرت برامج إزالة التطرف والعفو الى نتائج متباينة بسبب معارضة
الجهاديين للسياسيين  XXIIIورفض المجتمعات المحلية إلعادة إدماج الجهاديين في المجتمع.
 الصراعات الناتجة عن التنافس على الموارد .تتعلق النزاعات بين المزارعين والرعاة باالستيالء على
األراضي ولكنها تزيد من حدتها عوامل كامنة على صعيد العرقي والديني والسياسي .XXIV
 الصراع على دروب اتجار و نشوء مختلف الجماعات المسلحة وميليشيات الدفاع . XXV
دور السياسة في الصراع
تؤثر التطورات في المجال السياسي كاالنتخابات والثورات واالنقالبات على الصراعات وتطورها.
ولكن ادراك الصلة بين األحداث السياسية والصراعات المسلحة أمر معقد للغاية.
في عام  ، ٢٠١٤أطاحت ثورة شعبية في بوركينا فاسو بالزعيم السابق بليز كومباوري .بعد عامين فقط  ،اقتمح
جهاديون فندقا فخما في العاصمة واندلعت حركات تمرد في شمال البالد ولتنتشر من بعدها باتجاه الشرق.
فما هي الصلة بين ثورة عام  ٢٠١٤واإلرهاب والتمرد عام  ٢٠١٦؟ وفقا لمؤيدي النظام السابق  ،قد تمكن
كومباوري من ضمان االستقرار ،ولكن وفقا اللرئيس الحالي روش كابوري  ،قادت سياسة كومباوري الى عدم
االستقرار .XXVI
في السودان  ،أصبح السياسي محمد حمدان داغالو جهة فاعلة هامة في السياسة بعد سقوط الزعيم عمر البشير
عام  .٢٠١٩محمد حمدان داغالو  ،المعروف باسم حميدتي ،زعيم ميليشيا الجنجويد سابق في دارفور وقد
عززت قداراته الحربية مكانه في المفاوضات السياسية .XXVII
تؤثر االستراتيجيات السياسية على تصعيد أو الحد من الصراعات ؛ قبل انتخابات مالي عام  ،٢٠١٨أبرم
الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا اتفاقا مع كتلة متمردة في الشمال لضمان سالمة الناخبين  .XXVIIIالقرار ادى الى
نيل كيتا العديد من األصوات في الشمال وفوزه في االنتخابات .في زمن الحرب  ،بامكان المنافسين التعاون
من أجل أهداف مشتركة . XXIX
اتجاهات النزاعات وأنماطها
تتسم الصراعات في أفريقيا ببعض األنماط واالتجاهات ومنها:
 طبيعتها الدورية  :بين عام  ١٩٥٥و عام  ،١٩٧٢و بين  ١٩٨٣و  ،٢٠٠٥شهدت السودان وجنوب
السودان حرب أهلية اتسمت بنزاعات بين الشمال والجنوب  ،وتوترات داخلية في جنوب السودان .XXX
 إنشاء حوكمة هرمية لتوحيد مجتمع منقسم  :كما حصل في رواندا مع الزعيم بول كاغامي وفي إثيوبيا
مع الزعيم ميليس زيناوي .ولكن خالل صراع تيغري عام  ٢٠٢٠و ، ٢٠٢١لم يتمكن خلفاء زيناوي
من حكم التوترات المتأججة في المنطقة.
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 حاالت الجمود  :في عام  ،٢٠١٥نجحت جيوش تشاد والنيجر ونيجيريا في اإلطاحة بجماعة بوكو
حرام المتطرفة ولجأ ناجون المجموعة إلى مناطق نائية  . XXXIقام جماعة بوكو حرام بإعادة تجميع
أعضائها  XXXIIوفي عام  ٢٠١٧اعترفت نيجيريا بصعوباتها في مكافحتها .تؤدي مثل هذه حاالت
الجمود إلى أزمات إنسانية وغضب الشعب في كل المنطقة وما وراءها .XXXIII
 انتشار الشائعات  :الشائعات حول خطر عدم االستقرار تؤثر بشكل ملحوظ على تطور
الصراعات  . XXXIVبين  ٢٠٠٥و  ،٢٠١١عانت موريتانيا من هجمات إرهابية ولكنها نجحت في
تجنب أخطاء مالي فاعتمادت على وحدات مكافحة اإلرهاب وعسكرة المناطق الحدودية  ،وقامت
بتفكيك خاليا إرهابية .على الصعيد السياسي  ،أوقفت موريتانيا غاراتها عبر الحدود في مالي ،وقللت
مشاركتها في التدخل الفرنسي في مالي وخففت عقوبة المعتقلين .XXXV
 المرونة  :بفضل المفاوضات والقدرات العسكرية ودعم البلدان األجنبية  ،انتمعت دول أفريقيا الوسطى
بحياة يومية سليمة نسبيا (حتى في البلدان الخاضعة للصراع ) .في عام  ،٢٠١٥وعلى الرغم من أسوأ
مراحل تمرد بوكو حرام ،اعتبرت انتخابات نيجيريا من أنجح أحداثها السياسية وأكثرها شفافية.
أثر الصراعات في افريقيا على االستقرار الدولي وجهود بناء الدولة.
منع نشوب الصراعات أيسر من حلّها.
في عام  ،٢٠٠٠أهملت السلطات النيجرية مراقبة ومقاضاة مؤسس بوكو حرام محمد يوسف .في عام ،٢٠٠٩
أثار فائض القوة العسكرية حركات تمرد في عدة واليات وخطابات تحريضية من قبل محمد يوسف .ردا على
ذلك ،قامت السلطات ا بقتل مئات األشخاص بما فيهم يوسف.
لو قدمت السلطات يوسف إلى العدالة وسعت لمعالجة شكاوى الشعب  ،لكانت تجنبت التصاعدات والعنف
المفرط.
التدخالت الخارجية تؤدي احيانا الى عواقب غير مقصودة وغير منتظرة.
.
في اضطرابات الساحل  ،ألقت السلطات األفريقية بالالئمة على تدخالت الناتو في ليبيا عام ٢٠١١
أدى تدهور األمن في مالي إلى استياء مناهض للفرنسيين فأعلنت فرنسا إعادة توزيع قواتها العسكرية لمكافحة
اإلرهاب (عملية برخان وفرقة العمل تاكوبا).
لم تسفر أنشطة التدريب في مالي التابعة لبعثة االتحاد األوروبي عن مكاسب ملموسة في ميدان المعركة  ،وال
عززت العالقات المدنية/العسكرية ،وال عالجت سلوك قوات األمن ضد المدنيين .XXXVII
XXXVI

قدرات القوى اإلقليمية
قررت الجهات الفاعلة األفريقية والغربية إقامة قوات إقليمية لمكافحة الصراعات عبر الحدودية .على الصعيد
السياسي  ،اعتبرت القوات اإلقليمية "حل افريقي لقضايا افريقية " .ولكن على الرغم من قدرات بعثة االتحاد
األفريقي في الصومال  ،أدت المتاعب السياسية الكامنة إلى توسع البعثة . XXXVIII
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لم تصل قوة الساحل المشتركة التابعة لبلدان الساحل الخمس إلى تأمين وسط الساحل ودعم القوات المسلحة في
حوض بحيرة تشاد .في عام  ،٢٠١٨اضطرت قوة الساحل المشتركة الى نقل مقرها من وسط مالي إلى باماكو
نتيجة هجوم جهادي .كما قي حال التدخالت األجنبية  ،الحلول اإلقليمية عرضة للفشل في جهودها ضد حركات
التمرد واالرهاب.
أثر الروايات المتنافسة على الصراعات.
تولد الروايات المتنافسة نزاعات عنفية والعكس  .XXXIXحمالت المعلومات المضللة شائعة في جميع أنحاء
افريقيا وعلى الصعيد العالمي .في تفاعالتها مع الدول األفريقية  ،من شأن الجهات الفاعلة الخارجية الدفع في
اتجاه االمتثال لمبادئ حقوق اإلنسان.
التوصيات الموجهة الى حلف الناتو
وضع الخبراء المعنيون بالصراعات المعقدة في إفريقيا بعض التوصيات وهي موجهة الى الدول االعضاء
لحلف الناتو:
 تجنب تدخالت عسكرية اضافية  ،مباشرة أو غير مباشرة  ،في الصراعات الجارية في أفريقيا.
 تعزيز جهود الشراكة مع الكيانات االفريقية المحلية واالقليمية.
رغم التزام وعزم الناتو على تأمين وحماية دول افريقيا واقتصاداتها ،ومنع الصراعات من زعزعة
االستقرار ،جهودها في اطار الشراكة محدودة نسبيا.
تتعاون الناتو مع االتحاد األفريقي وتدعمها منذ عام  ، ٢٠٠٥وقد أنشأت مكتب اتصال لها في مقر في
أديس أبابا .XL
 الحوار المفتوح بين جميع الجهات الفاعلة وال سيما الخبراء في المنطقة.
في عام  ،٢٠١٧أنشأ الناتو محور المسار االستراتيجي للناتو في الجنوب ) (NSD-S Hubفي نابولي
ايطاليا  ،وهي منظمة تربط بين الكيانات الحكومية والغير حكومية التابعة لدول أعضاء الناتو و ما
يقابلها من كيانات في أفريقيا والشرق األوسط .الحوار المفتوح وتبادل المعلومات والخبرة وال سيما
من منظور محلي يساهم في تهيئة الظروف المناسبة لالستقرار . XLI
 تجنب ازدواجية الجهود على أرض الواقع
قد تواجه الناتو صعوبات في تبرير وجودها في افريقيا وفي تفادي ازدواجية جهود المؤسسات األخرى
األكثر صلة في المنطقة .ويجدر االشارة الى ان الناتو ال تتمتع حاليا باي والية في أفريقيا.
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في الختام
 وقد وقعت أشد.إن عواقب الحرب واألزمات اإلنسانية والمناخية والسياسية تعرض مستقبل افريقيا للخطر
 في بلدان مستقرة نسبيا (مثل إثيوبيا) في حين عرفت بلدان مضطربة االستقرار (مثل٢٠٢١ صراعات عام
.)موريتانيا
 على كل الجهات الفاعلة االستفادة من تجارب الحرب الماضية والنظر. هناك أمل في بناء السالم في أفريقيا
.في الدروس المستفادة وتهيئة جهود معاصرة تتفوق االساليب التقليدية لمكافحة اإلرهاب
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