ةيركسعلا ةطلسلا مساقت
ينطوي تقاسم السلطة العسكرية عىل تقاسم صنع القرار العسكري و  /أو املهام العملياتية
بني مختلف املتنافسني املسلحني عىل السلطة أو تضمني املجموعات اإلثنية القومية أو
املقاتلني السابقني بشكل متناسب يف صفوف القوات العسكرية وهياكل القيادة .

أشكاال مثل :
ً
يأخذ تقاسم السلطة العسكرية

ميكن أن يكون تقاسم السلطة العسكرية أداة فعالة إلنهاء
العنف ألنه يركز عىل إدراج املجموعات الرئيسية يف النزاع -
بدالً من افرتاض أن السالح سينزع من الجامعات املتمردة
وسترسح بينام يبقى جيش الدولة عىل حاله.

•

هياكل القيادة العسكرية املشرتكة )بني قوات الدولة
وقوات املتمردين(
عمليات إدماج قوات الدولة وقوات املتمردين

•

أشكال أخرى من التناسب بني املجموعات أو املقاتلني يف الجيش
والرشطة واملؤسسات األمنية املرتبطة بها )مثل لجان املراقبة(

•

دراسة حالة :موزامبيق
CABO
DELGADO
NIASSA
PEMBA

نسبة االتفاقات مع تقاسم السلطة العسكرية مكوناتها
تقاسم السلطة العسكرية

نسبية أخرى

NAMPULA

اتفاقيتني لتقاسم
السلطة العسكرية

%13

TETE

NAMPULA

TETE
ZAMBEZIA

MANICA
QUELIMANE
SOFALA

دمج القوات
هيكل القيادة املشرتك

LICHINGA

%8

املقاومة الوطنية املوزمبيقية

CHIMOIO
BEIRA

%5
INHAMBANE

جبهة تحرير موزمبيق

%6

” نحن متفقون عىل أنه ،وعىل النحو املنصوص عليه يف الدستور
الدستور االتحادي ،يجب عىل حكومات الكانتونات أن تضمن أن
يعكس تكوين الرشطة نفس الرتكيبة السكانية املحلية وفقًا لتعداد
السكان يف عام  ،1991رشيطة أن يعكس تكوين رشطة كل بلدية
تكوين هذه البلدية“.

الصفحة  ،3خطوات محددة ،5 ،اتفاقية إعادة هيكلة الرشطة )اتفاق بون -
بطرسربغ( البوسنة والهرسك  -يوغوسالفيا )سابقا ً( 1996/04/25

سعت إىل دمج قوات املقاومة الوطنية املوزمبيقية
)املتمردون( وجبهة تحرير موزمبيق )قوات الدولة(

GAZA
INHAMBANE

XAI-XAI
MAPUTO

•

تلقت املقاومة الوطنية املوزمبيقية ضامنات أمنية ومكانًا يف قوات
أمن الدولة بينام احتفظت جبهة تحرير موزمبيق بعنارص التحكم
)مانينغ .( 2002

•

وسمح ملقاتيل املقاومة الوطنية املوزمبيقية الذين أدمجوا يف الجيش
ُ
املشرتك باالحتفاظ برتبهم حتى لو مل يتلقوا التدريب الذي يتناسب
مع هذه املناصب كام تم ضامن أدوار رفيعة املستوى لكبار الضباط
)دايتون وكريسربغ .( 2009

•

املشاركة الدولية كانت مهمة .ففي حني جاء حضور الطرفان طوعاً
إىل طاولة املفاوضات ،يرست األمم املتحدة الطبيعة املعقدة
والحساسة للمداوالت .

غال ًبا ما تشارك الجهات الفاعلة الدولية أيضً ا يف نسيج
ترتيبات تقاسم السلطة العسكرية :كقوات حفظ السالم،
القيام يف مهام الدعم العسكري ،ويف التدريب ،والتمويل .
قوة التنفيذ

منظمة حلف
شامل األطليس

قوة كوسوفو

يجب أن يفهم أن تقاسم السلطة العسكرية هو جزء
واحد من "انتقال أمني" أوسع .
غال ًبا ما يتم االتفاق عىل تقاسم السلطة العسكرية كشكل بديل لتدابري
الترسيح ونزع السالح وإعادة اإلدماج ،أو يتم تطبيقه كجزء من محاولة
أوسع كإصالح القطاع األمني .قد تكون كل من عملية نزع السالح والترسيح
وإعادة اإلدماج واإلصالح األمني وأشكال تقاسم السلطة العسكرية جز ًءا من
عملية "االنتقال األمني" ،وهو بحد ذاته عملية سياسية .

تحديات الشمول :تركز ترتيبات تقاسم السلطة العسكرية عىل إدراج االطراف االساسية يف النزاع ،لكن القيام بذلك ميكن أن يخلق
حوافز ضارة للمجموعات األصغر واملوجودة خارج اإلجامع عىل اتفاق السالم الرئييس لتحقق مطالبها باستخدام العنف .
اتفاق السالم الشامل يف السودان )(2005
ذكر وعالج مشاكل جامعتني
مسلحتني

حينام كان هناك يف الواقع أكرث من 24

جامعة مسلحة

وأدى هذا اىل تكثيف الجامعات املسلحة
االخرى لعمليات العنف يف محاولة
الوطني
للحصول عىل موقع يف الجيش
.

قد يؤدي تقاسم السلطة إىل تقاسم القوة العسكرية ضمن
قوة موحدة أو شكل من أشكال "تقسيم" القوات و
"القوات داخل القوات" ،والتي يصعب التحكم فيها .

تقسيم السلطة العسكرية يعني أن أكرث الجهات مسؤولية عن
النزاع سوف تكون املسيطرة عىل الجيش .ميكن لسيادة القانون
وحامية حقوق اإلنسان أن تساعد يف تخفيف آثار ذلك .

قد تكون النتيجة مامرسة مشرتكة للسلطة يف جيش دولة موحد
أو قوة أمنية "منقسمة" مع "قوى داخل قوى" تتبع "حكومة
وحدة وطنية" مقسمة أو ترتيب سيايس ذو سلطات منقولة إىل
املستوى اإلقليمي .

نسبة اتفاقيات تقاسم السلطة العسكرية التي تتضمن أيضً ا أحكا ًما
لحقوق اإلنسان وسيادة القانون

ال تتضمن
حقوق اإلنسان /
سيادة القانون

%54

تتضمن
حقوق اإلنسان /
سيادة القانون
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انظر املنشورات عىل الرابط التايل :
عىل وجه الخصوص بيل ،غلوكستني ،فورسرت ،وبوسيسيل ) .(2018تقاسم القوة العسكرية وإدماجها يف عمليات السالم )تقرير ،PA-Xسلسلة تقاسم السلطة( .أدنربة :
أكادميية العدالة العاملية ،جامعة إدنربة .
www.politicalsettlements.org/publications-database

www.politicalsettlements.org/wp-content/uploads/2018/11/2018_Bell-Gluckstein-Forster-Pospisil_Military-Report.pdf

رسم توضيحي لجنود يقومون بدورية :أدريان هيلامن  /صور غيتي
صممتها خدمة تصميم الجرافيك  -خدمات املعلومات ،جامعة

إدنربةwww.ed.ac.uk/is/graphic-design :

