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 المستخلص
، على نزع 1996االهلية الليبيرية االولى في السابع عشر من آب عام نص اتفاق ابوجا الثاني الذي انهى الحرب 

سالح الفصائل المسلحة، وإعادة ادماج مقاتليها في المجتمع واجراء انتخابات حرة ونزيهة، اال ان تطبيق بنود 
لجماعة اتفاق ابوجا اعتراه بعض الخلل، فقد تعجلت المنظمات الدولية واالقليمية كمنظمة االمم المتحدة، وا

، والمتمثلة بنزع 1997االقتصادية لدول غرب افريقيا في اجراء االنتخابات قبل انتهاء االنشطة االنتقالية عام 
السالح وإعادة االدماج االمر الذي انتج حكومة دكتاتورية برئاسة تشارلز تايلور بقوة السالح، وانتهاجها سياسة 

السيما مجموعتي الماندينغو  ة التي يتكون منها المجتمع الليبيريقائمة على االقصاء والتهميش للجماعات العرقي
وبالتالي شروع هذه الجماعات العرقية في معارضة النظام انطالًقا من غينيا، ثم الشروع بالعمل المسلح  والكران

لبالد من ، عانت خاللها ا2003، استمرت حتى عام 1999في الداخل الليبيري لتنشب بذلك حربًا اهلية ثانية عام 
 انهيار امني وسياسي، وتدهوًرا في أوضاعها االقتصادية واالجتماعية وبنيته التحتية. 

 الكلمات المفتاحية:  ليبيريا، حرب اهلية، العرقية:

 
Abstract 

The Second Abuja Agreement which ended the First Liberian Civil War on August 17, 
1996 had stated the disarmament of armed factions, the reintegration of their fighters 
into society, and the holding of free and fair elections. However, the implementation of 
the terms of the Abuja Agreement was subjected to a terrible flaw. International and 
regional organizations such as the United Nations and the Economic Community of 
West African States rushed to hold elections before the end of the transitional activities 
that represented by disarmament and reintegration, which produced in a dictatorial 
government headed by Charles Taylor by force of arms. This government adopted a 
policy based on exclusion and marginalization of the ethnic groups that make up the 
society Liberian. Consequently, these groups, especially the Mandingo and Karan 
ethnic groups began to organize an opposition to the regime in Guinea. Then they 
began armed action inside Liberia, leading to the outbreak of a second civil war in 
1999, which lasted until 2003. The country also suffered from a security and political 
collapse. Additionally, the infrastructure, social, and economic aspects of the country 
all declined.                                                  
Keywords: Liberia, civil war, ethnic. 
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 :مقدمة 
خالل البالد شهدته الذي الصراع إلى الثانية الليبيرية االهلية الحرب جذور تعود

) المدة ابان االولى االهلية 9111-9191الحرب تشارلز فحكومة التي( تايلور
،فشلتفيمعالجةاالسبابالكامنةللحربمنهااالضطهاد9111تشكلتفيعام

للشعب واالجتماعية االقتصادية االوضاع وتدهور السياسي، واالقصاء العرقي،
الليبيري،وعدمالتزامحكومةتايلوربمخرجاتاتفاقابوجاالثانيفيالسابععشرمن

لحرباالهليةالليبيريةاالولىالسيمافيمايتعلقبنزع،والذيانهىا9111ابعام
سالحالفصائل،واعادةادماجمقاتليهافيالمجتمعالمدني،االمرالذيولدمعارضة
مسلحةلحكومةتايلورمتمثلةفيمجموعتيالماندينغووالكرانادخلتالبالدفيحرب

هاالحرماتوراحضحيتااهليةثانيةاستمرتزهاءخمسسنينعجافانتهكتخالل
االالفبينقتيلوجريحومشرد،فضاًلعنانهيارالبنىالتحتيةللبالدكنتيجةمنطقية

أليحرباهلية.
بالمصادر مناالستنتاجاتوقائمة وثالثمحاوروعدًدا إلىمقدمة قسمتالدراسة

وناقشالمحوروالمراجع،تضمنالمحوراالولاسبابالحرباالهليةالليبيريةالثانية،
اتفاقياتالسالموانهاءاندالعالحرباالهليةالثانية،واختتمالمحورالثالثبـالثاني

الحرباالهلية.
اعتمدالباحثعلىالعديدمنالمصادروالمراجعمنهاوثائقاالممالمتحدةوالعديدمن

الدراسة.الكتبواالبحاثبالغتيناالنكليزيةوالعربيةوهيمثبتةنهاية
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 المحور االول
 اسباب الحرب االهلية الليبيرية الثانية

في للتنقل بوصالت بمثابة لتكون والنماذج النظرية االطر من العديد تطوير تم
النموذج يعزو المثال سبيل فعلى اسبابها، لغرضتبيان تضاريسالحروباألهلية

مجتمعيةداخلية،بينما-عرقيةالعرقياألسبابالجذريةللحروباألهليةإلىعوامل
يحددنموذجالجشعوالتظلمالذيابتكرهبولكولييرالمواردالماديةمثلالماسوالنفط
األهلية الحرب تجريبية إلى وبالنظر المحلي، المسلح العنف تأجيج في كمحور
احادي نظرياخر أيإطار أو الجشع اإلثنيأو اليمكنلإلطار الثانية الليبيرية

،ووفًقالذلكفانأستخدم(9)المتغيرانيوفراطاًراتحليلًيامناسًبالشرحاسبابالحرب
النموذجالتكامليالذييستندإلىالحجةاألساسيةالقائلةبأنالنزاعاتاألهليةتنشأ
منتظافرالمشاكل:شدوجذبالهوياتالمختلفة،وتوزيعالموارد،والوصولإلى

ا وانتهاك التعبير،السلطة، حرية ذلك في بما األساسية اإلنسان لحقوق لحكومة
القانونية السبل جميع واستنفاذ والصحافة، والتجمع الجمعيات، وتكوين والفكر،
إلصالحاالوضاع،عندئذيصبحاللجوءإلىالعنفالمسلحهوالخيارالوحيدالقابل

.(2)للتطبيق
حا رئيسية انتقالية أنشطة ثالثة هنالك بعدكانت السالم بناء مشروع إلنجاح سمة

:(3)الحرباألهليةاألولىوتتمثلباالتي
اإلدماجمنخاللعمليةنزعاألسلحةمن -9 عمليةنزعالسالحوالتسريحوا عادة

خراجهؤالءالمقاتلينمنمجموعاتهمومساعدتهم أيديأعضاءالجماعاتالمسلحة،وا 
 علىإعادةاالندماجكمدنيينفيالمجتمع.

 اصالحقطاعاالمن. -2
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معالجةاألسبابالثقافيةواالقتصاديةوالسياسيةواالجتماعيةالكامنةوراءالحرب -3
األهليةالليبيريةاألولى.

والسؤالهنالماذاهوتليبيرياإلىدائرةأخرىمنالحرباألهليةبعدعامينفقطمن
عشرينمنكانوناالولعامنهايةالحرباألهليةاألولى؟التياندلعتفيالرابعوال

.(4)9191
لإلجابةعلىالتساؤلالبدمنالنظرملًيابمدىالتزاماالطرافالمتحاربةبمخرجات

الثانيفيالسابععشرمنابعام ،الذيانهىالحرباالهلية9111اتفاقابوجا
االولى (5)الليبيرية التي االنتقالية لألنشطة السياسية القوى اتباع ومدى لبناء، تمهد
.(1)عمليةالسالم

لسوءحظالليبيريينلمتطبقالقوىالسياسيةالمتنافسةاالنشطةاالنتقاليةالتيكان
نزع ببرنامج يتعلق ففيما ويالتالحروباالهلية، الليبيريين تجنب ان الممكن من

الوقتالكافي،وافتقرتإلىالر غبةالسالحوالتسريحوا عادةاإلدماجلميخصصلها
فقطمن فبعداناستمرتعمليةنزعالسالحاثنانوسبعونيوًما الحقيقيةلتحقيقها،

،9111إلىالسابعمنشباطعام9111السادسوالعشرينمنتشرينالثانيعام
وتمكنتخاللهامجموعةالمراقبةالتابعةللجماعةاالقتصاديةلدولغربأفريقيامن

تتمكنالجماعة9024111قطعةسالحو910111نزع لم  ذخيرة، مليونقطعة
.(1)االقتصاديةلدولغربأفريقيامننزعسالحالجبهةالوطنيةالمستقلةفيليبيريا

تايلور) لتشارلز بالنسبة للغاية سهاًل األمر جعل هذا أن الواضح  Charlesمن
Taylor)(9) يشاء، وقت به الخاصة الحرب آلة تنشيط بإعادة يقوم ان في اما،

كروما) الحاج مثل الحرباآلخرين ألمراء وروزفلتAlhaji Kromah)(1)بالنسبة ،
(فقداحتاجواإلىاالحتفاظبـمقاتليهمالمتمرسينRoosevelt Johnsonجونسون)
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لتأمينجبهاتهمواحزابهمضدالهجماتالمحتملةمنتشارلزتايلورالسيماوانسجل
المتمثلفي الدنيء االولىتايلور التراجععناتفاقاتالسالمخاللالحرباالهلية

كانتعمليةجعلامراءالحرباالخرينغيرجادينفينزعسالحفصائلهم،وعليه
تقللمنآليةصنعالحربلميليشياتأمراءالحربوخاصة نزعالسالحرمزيةولم

.(91)تشارلزتايلور
ريحواعادةاالدماجفالمقاتلينالمنزوعامااصالحقطاعاالمنفقدارتبطبعمليةالتس

المجتمع في االندماج إعادة في يرغبون وبالتالي الحرب، أرهقتهم والذين سالحهم
أعاقهماالفتقارإلىإعادةالتأهيلفلميتمتصميمأيبرامجللمساعدةفيإعدادكلمن

إعادةاالندماجفيها،المقاتلينالسابقينوالمجتمعاتالتيكانعلىالمقاتلينالسابقين
المقاتلين وتدريبوظيفيلمساعدة تكنهناكبرامجتعليمية، لم فعلىسبيلالمثال،
السابقينالبالغينعلىتطويرالمهاراتالمطلوبةلهمللبحثعنعملشرعيوكسب

،فقد(99)عيشنزيهاالمرالذيانعكسبدورهعلىقطاعاالمنفيفترةمابعدالصراع
قارإلىالتدريبوفرصالعملللمقاتلينالسابقينالمنزوعسالحهمإلىخلقأدىاالفت

إلىميليشياتأمراء لالنضمام التيكانتمستعدة مخزونضخممنالقوىالبشرية
الحربفيالمستقبلفيهذهاألثناءجابهؤالءالمقاتلونالسابقونالمناطقالداخلية

دمالمقاتلونالترهيبوالتهديدباستخدامالعنفمنليبيرياوهاجمواسكانالريفواستخ
أقام ذلك إلى باإلضافة األخرى، الغذائية والمواد واألرز الماشية من القرى ونهب
الماس مثل المعادن عن للتنقيب قانونية غير مشاريع السابقين المقاتلين بعض

للجم التابع العسكريين المراقبين فريق حجم صغر إلى وبالنظر اعةوالذهب،
االقتصاديةلدولغربأفريقيا،فإنقوةحفظالسالمتفتقرإلىالقدرةعلىمراقبةالبلد

.(92)بأكمله،ومنثملميكنهنالكأيسلطةيمكنأنتبقيهمتحتالسيطرة
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،  وفشل حكومة تشارلز تايلور في معالجة األسباب 7991انتخابات عام  -
 ألولىالكامنة وراء الحرب األهلية الليبيرية ا

 ابعام من عشر السابع الثانيفي ابوجا اتفاق ابرزشروط اجراء9111كان ،
مقاتليها وتسريح الفصائل سالح نزع بعد ونزيهة حرة إلى(93)انتخابات وبالنظر ،

لجأ االولى، الليبيرية الحرباالهلية الدوليجراء المجتمع لدى تولد الذي االرهاق
لقياداتالسياسيةالليبيريةلتنظيمانتخاباترئاسيةالمجتمعالدوليإلىالضغطعلىا

علىعجلباعتبارهااستراتيجيةخروجمشرفةفيوقتلمتكتملعمليةنزعالسالح
.(94)واإلدماجالتياستمرتاثنينوسبعينيوًماكمااشرنااليهاانًفا

االنتخاب في تايلور يشارك لم إذا أنه فيليبيريا اتالرئاسيةادركتالقوىالسياسية
فسوفيلجأإلىالحرب،كماادركتايًضاأنتايلورسيقومبإعادةتنشيطآلةالحرب
االنتخابات اجريت االجواء تلك ظل وفي كرئيس، انتخابه يتم لم إذا به الخاصة

 عام تموز من التاسع في مثلته(95)9111الرئاسية واقليمي دولي اشراف تحت ،
 ومنظمة المتحدة االمم غربمنظمة لدول االقتصادية والمجموعة االفريقية الوحدة

.(91)(Economic Community of West African Statesافريقيا)
 عام انتخابات في البالد )9111قسمت إلى وشارك9914، انتخابًيا، مركًزا )

شخصية91فيها) عشر ثالثة للرئاسة وترشح للتصويت، المؤهلين السكان من )%
 تشارلز وابرزهم ليبيريا، في المستقلة الوطنية الجبهة عن جونسونتايلور إلين

) الوحدةEllen Johnson-Sirleaf)(91)سيرليف حزب ادناه(99)،عن والجدول ،
يوضحاألحزابوالمرشحونبترتيبظهورهمعلىأوراقاالقتراع:
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(91)(9الجدولرقم)
 المرشحين االحزاب

 تشياتشيلو حزبالشعبالتقدمي
اإلصالحالوطنيحزب  مارتنشريف 

 جورجت.واشنطن الحزبالديمقراطيالحر
 هاريمونيبا االتحادالوطنيالليبيري

 إلينجونسونسيرليف حزبالوحدة
 جاركسيمفارمويانكرماه حزبتحالفعمومليبيريا

 تشارلزتايلور الجبهةالوطنيةالمستقلةفيليبيريا
بويمافاهنبولههنري حزبتحالفاإلصالح  

 سهرفياحغبولي الحزبالديمقراطيالشعبيفيليبيريا
 جبريلباكوسماثيوز حزبالشعبالمتحد

 جورجبولي الحزبالوطنيالديمقراطيفيليبيريا
ناهتيبوتيه-توجبا حزبالشعبالليبيري  


والتي9111تماالعالنعننتائجاالنتخاباتفيالرابعوالعشرينمنتموزعام ،

) بنحو تايلور تشارلز بفوز )15تكللت مقابل االصوات من ألقرب%101( )%
،وبناءعلىنتائجاالنتخاباتنصبتايلوررئيًسا(21)منافسيهإلينجونسونسيرليف

 عام آب من الثاني في الدستوري اليمين تأديته بعد بذلك9111لليبيريا ليكون ،
.(29)لجمهوريةليبيرياالرئيسالحاديوالعشرين

وعدالرئيستشارلزتايلورفيخطابالتنصيببإقامةحكومةوطنيةتكونمسؤولة
عنالمساواةبينالجميعدوناستثناء،وتطبيقالقانون،واحترامحقوقاالنسان،ووعد
بإنشاءقضاءمستقل،واكدفيخطابهإلىالحاجةالملحةإلعادةبناءوتأهيلالبنى
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،وطالبتايلور(22)للمؤسساتالمنهارةفيليبيرياجراءالحرباالهليةاالولىالتحتية
بمغادرةقواتالمجموعةاالقتصاديةلدولغربافريقيامبرًراذلكبأنوجودهاسيسهم
بعد الحكومةعلىالملفاالمنيفيالبالد،وانتفاءالحاجةاليها فيضعفسيطرة

.(23)ياعودةاالمورإلىنصابهافيليبير
المتحدة االمم السيما الليبيرية، االنتخابات نتائج واالقليمية الدولية المنظمات أيدت
التيعبرتعندعمهاللعمليةالسياسيةفيليبيريا،وطالبتالحكومةالليبيريةالجديدة

،ثماتخذتاالممالمتحدةقراًرابسحببعثتهامن(24)بتنفيذمقرراتمؤتمرابوجاالثاني
بهدفمراقبةليبي مراقبين تسعة واكتفتبإبقاء البالد، في مكاتبها واغلقتجميع ريا

الثانيالسيمانزعاالسلحةوتسريحالمقاتلين،علىانيغادر تنفيذبنوداتفاقابوجا
.(25)9111المراقبينالتابعينلألممالمتحدةليبيريانهايةعام

تايلورالتيحظيتبدعممحليودوليكانتاآلمالكبيرةفيانتقدمحكومةتشارلز
علىمعالجةاالسبابالتيادخلتالبالدفيصراعداماكثرمنسبعسنواتوالذي
وتأهيل بناء اعادة في والشروع  ومشرد، وجريح قتيل بين االالف ضحيته راح
العملية وتصحيح االولى، االهلية الحرب ابان انهارت التي الحكومية المؤسسات

،والنهوضبالواقعيناالقتصاديواالجتماعي،االانهذهاآلماللمتلبثانالسياسية
التي الشرعية تكريس من وبداًل تايلور فتشارلز االستبداد، صخرة على تحطمت
السياسي والتهميش والترهيب القمع بممارسة قام بعضاالنجازات بتحقيق اكتسبها

.(21)يراألداءالسيئلنظامهاستخدامالعرقيةكمبرررئيسيلتبرولمعارضيه
كانت التي وكراهن الماندينغو العرقية الجماعات على باللوم تايلور نظام ألقى

تيلور علىذلكاتخذتإدارة وبناًء لتقويضنظامه، معنظامصموئيلدو متحالفة
األولىهي وكانتالخطوة المجموعتينالعرقيتين، أفراد أفواه خطواتمختلفةلتكميم
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جماعةقرار في والعضو الليبيري الصحفي ، بيلي حسن وسجن باعتقال النظام
الماندينغوالعرقية،إذاتهمتإدارةتايلورالعسكريةبيليبقيادةحملةدعائيةمدبرةمن

،ثماقدمتايلوربعداعتقال(21)قبلالماندينغوتهدففيالنهايةإلىاإلطاحةبالنظام
العرقيضدمجموعةكرانالعرقيةبمحاولةاعتقالحسنبيليعلىحملةاالضطهاد

وسجنروزفلتجونسون،الزعيمالسابقلميليشياحركةالتحريرالليبيريةالمتحدةمن
الديمقراطية) التخطيطULIMO-Jأجل بتهمة العرقية  كران فيمجموعة وعضو )

 نشبتحربصغيرة االعتقال جونسون مقاومة وبعد بانقالبعسكري، أرسلللقيام
جونسونعلىطريق إقامة إلىمقر العسكريين األفراد من كبيًرا عدًدا تايلور نظام
كامبجونسونرودلمحاربةأنصارأمراءالحربالسابقينفأدىاالشتباكالعنيفإلى
من المتحدة الليبيرية التحرير وقواتحركة القواتالحكومية من عدد صابة مقتلوا 

 السابقة الديمقراطية حولهاأجل القتال دار التي االمريكية حرسالسفارة من وعدد
ليتمكنبعدهاجونسونمنالهربإلىغينياالمجاورةبمساعدةالسفارةاالمريكيةفي

.(29)منروفيابعدالتجاءجونسوناليها
نطاق تايلورتوسيع الغضبمنالفشلفيالقبضعلىجونسونقررنظام بدافع

لمجموعةكرانفف ألقيالقبضعلىثالثةعشر9119يتشريناالولاضطهاده ،
عدة وبعد العظمى، الخيانة تهمة ووجهتإليهم العرقية كران شخصمنمجموعة

.(21)أشهرمنالحبسُحكمعلىالمدانينبالسجنلمدةعشرسنوات
(2511لميكتفتشارلزتايلوربعملياتاعتقالونفيمعارضيهبلاقدمعلىاحالة)

لقواتالمسلحةالليبيريةومعظمهممنقبائلالماندينغووالكرانإلىالتقاعدجنديمنا
واحلمحلهمالمحاربينالقدامىمنجنودالجبهةالوطنيةالقوميةالليبيرية،واقدمكذلك
علىانشاءوحداتمكافحةاالرهابالتيادارهابنفسهوتكونتهذهالقواتمنجنود
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ال جنود ليبيريينالسيما لكييضمنوالئهمغير فيسيراليون المتحدة الثورية جبهة
.(31)لحكومتهدوناياعتباراتقبلية

لمتقتصرسلسلةاالنتهاكاتعلىالجانبالسياسيبلتعدتهإلىالحرياتالمدنية،إذ
محطتين اغالق خالل من االفواه تكميم على قائمة سياسة تايلور حكومة اتبعت

التيكانتاذاعيتينغيرتابعتينللحك الجديدة الديمقراطية اجازةصحيفة ومة،وعدم
ُتعداهمالصحففيالبالد،والقتالقبضعلىالعديدمنالصحفيينبهدفترهيب

.(39)الناشطينوالصحفيينالمعارضينللحكومة
القطاعين في تايلور نظام أداء كان فقد االقتصاديواالجتماعي القطاعين في اما

االقتصاديكانغالبيةالليبيريينخاللحكمتايلوريعيشونتحتمروًعاففيالجانب
 الفقر معدل كان إذ الفقر، 1102خط المدقع الفقر معدل بلغ بينما %%52،

من العظمى الغالبية أن حقيقة إلى الفقر من والمدقع األوسع الفئتين كلتا أشارت
األس اإلنسانية تحملاحتياجاتهم إلىالليبيرييناليمكنهم فيذلكالغذاء بما  اسية

الحدالذيدفعمجلةاإليكونوميستإلىتصنيفليبيرياعلىأنهاأسوأمكانللعيش
فيهفيالعالم،ولميختلفالجانباالجتماعيكثيًرافالخدماتالصحيةومايتصلبها

كان فقد في21كانتسيئة الشربالمأمونة، %منالسكانيحصلونعلىمياه
%يحصلونعلىصرفصحيمقبولفجعلتهذهالظروفالمروعة45حينأن

%فقطمنالسكانعلى41الليبيريينعرضةلألمراض،فيمجالالتعليمحصل
 أن المفهوم من كان  وبالتالي يعرفون3101التعليم كانوا البالغين من المائة في

.(32)القراءةوالكتابة
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 المحور الثاني
 االهلية الثانيةاندالع الحرب 

اواًل : تأسيس جبهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية ونشوب 
 الحرب االهلية الثانية:

االالفمن السياسيوهجرة والخوفوالتهميشواإلقصاء العرقي لالضطهاد نتيجة
 المسلمةومجموعة الماندينغو مجموعة السيما الكرانالليبيريينإلىالبلدانالمجاورة

المسيحيةالتيكانتمساندةلنظامصمويلدووبسببعملياتاالضطهادالتيكانت
اليقلعنخمسمجموعاتمناهضةلتايلور تمارسهاحكومةتايلوركانهناكما
التحرير حركة وهيكلمن: وسيراليونوالوالياتالمتحدة ونيجيريا فيغينيا تعمل

الديمق أجل من المتحدة والليبيرية ومنظمةراطية، ليبيريا، أجل من تحالفالعدالة
.(33)الليبيريينالنازحين،واتحادالقوىالديمقراطيةفيليبيريا،وحركةآفاقجديدة

نظامتايلوروتدهورالوضعاألمنيفي ادتعملياتاالضطهادالتيكانيقومبها
اندينغووالكرانالعرقيتينليبيرياإلىإقناعهذهالمجاميعاضافةإلىأفرادمجموعتيالم

نظام األكثرفعاليةضد وانالوسيلة الثاني، خرقاتفاقابوجا تايلورقد بأننظام
تايلورتتمثلبتنظيمتمرديهدفإلىعزلحكومته،فبدأتهذهالمجاميعباتخاذغينيا
مسرًحااالنطالقعملياتهانحوشمالليبيريا؛ويعودالسببفيذلكإلىأنحكومة
سيراليونمنعتالمنشقينالليبيريينمنإقامةمعسكراتعلىأراضيهابسببالصراع
تفضيل إلى ذلك فادى تايلور، من المدعومة المتحدة الثورية الجبهة مع المستمر
المنشقينالعملمنغينيا،وعلىالرغممنعدموجوددليلعلىأنغينياقدمتفي

الليب للمنشقين مادي دعم أي الحكومةالبداية أن على مؤشر أي يوجد فال يريين،
الليبيرية التحرير حركة السابقلـ غينيا إلىدعم وبالنظر أنشطتهم، حاولتتعطيل
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األمن قوات من أجزاء أو الحكومة أن الممكن فمن الديمقراطية أجل من المتحدة
.(34)التابعةلهااستمرتفيالنظرإلىالمنشقينكأداةالستخدامهاضدتايلور

الشماليةعلىالحدودالغينية القتالبينالمنشقينوقواتتايلورفيمقاطعةلوفا بدأ
،فقدشنتالفصائلهجماتمتفرقةضدقواتتيلورفيمقاطعةلوفا9119فيعام

االانقواتتايلورتمكنتمنصدكلهذهالهجماتاالمرالذياقنعقادةالفصائل
ألعضائهاغيرمجدية،وانالتغلبعلىتايلوريتطلبالمسلحةبأنالهجماتالفردية

توحيدهذهالمنظماتفيمنظمةواحدةفتشكلتعلىاثرذلكفيالعاصمةفريتاون
) والديمقراطية المصالحة المتحدينمنأجل الليبريين  United Liberationجبهة

Movement of Liberia for Democracy( بـ ز(فيتموULIMO(ويرمزلها
،بعدسلسلةمناالجتماعاتبينمجموعاتمنالليبيريينالمنفيينفي9111عام

والديمقراطية المصالحة أجل من المتحدين الليبريين وبدأتجبهة وغينيا، سيراليون
بتجنيدالمقاتلينفيكوتديفواروغاناوسيراليونوغينياتمهيًدالشنعمليةعسكرية

لوكالةفرانسبرستكونتقوةجبهةالليبريين(35)كبيرةتطيحبتايلورونظامه ،ووفًقا
في والديمقراطيةمنالمحاربينالقدامىالذيناشتركوا المتحدينمنأجلالمصالحة
الحرباالهليةالليبيريةاالولىمنقواتصمويلدووجنودالجبهةالثوريةالمتحدة،

كان الذين والكران قبيلتيالماندينغو افراد عن علىجبهةفضاًل تامة سيطرة لديهم ا
.(31)الليبريينالمتحدينمنأجلالمصالحةوالديمقراطية

ضد اولىهجماتها والديمقراطية الليبريينالمتحدينمنأجلالمصالحة بدأتجبهة
،انطالًقامناالراضيالغينية،فقدهاجمسيكو9111حكومةتايلورفيايلولعام

(31)(Sekou Connehكونيه) العسكريلجبهةالليبريينالمتحدينمنأجل، القائد
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انتهت مرات اربع ليبيريا غرب شمال الواقعة لوفا مقاطعة والديمقراطية المصالحة
.(39)2111بالسيطرةعلىمدينةفوينجاماعاصمةمقاطعةلوفافيتموزعام

والسيما افريقيا غرب لدول االقتصادية المجموعة دول تايلور غينيااتهمتحكومة
،ونتيجةلذلكرد(31)بمساندةالمتمردينوتقديمالدعمالماليوالعسكريواللوجستيلهم

الغينيين المتمردين من بدعم غينيا على غزو بشن العسكري التهديد على تايلور
اعقاب في البالد من فروا الذين الثورية المتحدة الجبهة وجنود للنظام المعارضين

يون.هذهاالستراتيجيةجاءتبنتائجعكسية،فبينمالميرغبعمليةالسالمفيسيرال
) كونتي النسانا المنشقينLansana Contéالرئيسالغيني دعم في البداية في )

غير جيشه كونتي وجد فقد غينيا على تايلور هجوم مع الوضع تغير  الليبيريين
وضعيفالتدريبوالتجهيزبسبباعتما وصغيرًا علىالجماعةموثوقبهسياسيًا ده

بدء لذلك ونتيجة تايلور، ضد الحدود أمن لضمان إفريقيا غرب لدول االقتصادية
قاتلتهذه فصائلمحلية وانشاء الليبريينالمتحدين، جبهة كونتيفيتسليحودعم

.(41)2119القواتضدقواتتايلورونجحتفياخراجهممنغينيابحلولعام
الغينيموقفجبهةا لليبريينالمتحدينمنأجلالمصالحةوالديمقراطيةعززالدعم

فقدتمكنتالجبهةمناالستيالءعلىمدينةفوياوكالهونفيمقاطعةلوفافينيسان
،كمااستولتالجبهةعلىالعديدمنالمدنالحدوديةمعسيراليون،وازاء2119عام

بعدتمكنجبهةالليبريينهذاالتقدمبدأتقبضةتايلورعلىالسلطةباالنهيارالسيما
في غابارنغا مدينة على االستيالء من والديمقراطية المصالحة أجل من المتحدين

،وكذلكاحتاللهملمدينةكاليالواقعةغرب2112الثامنوالعشرينمنشباطعام
.(49)العاصمةمنروفيا
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فرضتهااالمميمكنانيعزىالتقدمالكبيرالذياحرزتهالمعارضةإلىالعقوباتالتي
(الذيفرضحظًرا9343المتحدةعلىحكومةتشارلزتايلوربموجبالقرارالمرقم)

علىتوريداالسلحةالىليبيريا،وحضًرامماثاًلعلىتجارةااللماسبسببدعمتايلور
التسليح، في حاًدا نقًصا خلف الذي االمر سيراليون، في المتحدة الثورية للجبهة

.(42)ليةلتكونالعقوباتبدايةالنهيارحكمتايلوروالمواردالما
انالتقدمالكبيرلجبهةالليبريينالمتحدينمنأجلالمصالحةوالديمقراطيةواستيالئهم

%مناالراضيالليبيريةتعرضالنتكاسةكبيرةبسببفشلالجبهةمن91علىنحو
 الكبيرة للمقاومة نتيجة منروفيا قواتتايلرمناالستيالءعلىالعاصمة التيابدتها

الليبريينالمتحدينمنأجلالمصالحة بيناعضاءجبهة والصراعاتالداخلية جهة
والديمقراطيةعلىالسلطةمنجهةثانية،االمرالذيمكنتايلرمناستعادةالعديد

.(43)2112منالمدناللليبيريةبمافيهامدينةغابارنغافياالولمنمايسعام
: انشقاق جبهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية وحسم  ثانًيا

 الحرب االهلية لصالح المعارضة:
علىالرغممننجاحجبهةالليبيريينالمتحدينمنأجلالمصالحةوالديمقراطيةفي
الجماعة على كان  الغيني الدعم وتلقي لتايلور المناهضة القوات مختلف توحيد

 أن أجلالمسلحة من المتحدين الليبيريين جبهة ظلت فقد مستمًرا صراًعا تواجه
باإلضافة الحرب، طوال بالمخاطر محفوفة وفيحالة هشة والديمقراطية المصالحة
مهمينوفقدانالروح قواتتايلرأدتإلىمقتلقادة إلىانالعملياتالحربيةضد

منصراعات وعانتالجبهة المعنوية، تلك اهمها نشبتبينعدة الصراعاتالتي
كرانوالماندينغووتجلىالصراعفينهايةالمطافمنمسألةمنسيتولىالسلطةبعد

:(44)بثالثةأسبابرئيسيةهيتايلور،واجمااًليمكنتفسرهذااالنقسام
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أجل -9 من المتحدين الليبريين جبهة داخل السلطة تقاسم بهيكل االخالل
سيطرالماندينغوعلىمعظمالمواقعالقياديةفيالجبهةالمصالحةوالديمقراطيةبعد

بدعممنالرئيسالغينيوتقليصتأثيركراناالمرالذيجعلقادةكرانعلىوجه
 الخصوصيشعرونبالتمييز.

،خسرتالجبهةالعديدمناالراضيالتيسيطرت2112بحلولنهايةعام -2
درةالكرانعلىتغييرهااالمرالذياقنععليهانتيجةلضعفالقيادةالعسكرية،وعدمق

 قادةالكرانيفكرونعلىتركالجبهة.
من -3 القوة من المزيد يمكنأنيكتسبوا أنهم العرقية الكران افترضمجموعة

 خاللتأسيسجماعةمسلحةيسيطرعليهاكران.

سنحتالفرصةلمجموعةالكرانالعرقيةبتأسيسمنظمةمسلحةبعدمحاولةاالنقالب
الفاشلةعلىالرئيسلورانغباغبوفيكوتديفوارفيالتاسععشرمنايلولعام

،فلورانغباغبواسهمفيوقتسابقبدعمالالجئينالليبيريينوجلهممن(45)2112
لحكومة المعارضة المسلحة المجاميع بدعم االخير فقام تايلور حكومة الكرانضد

هذاالدعمفيتحركالمعارضةفيكوت(واسهمLaurent Gbagboلورانغباغبو)
بين الالجئون هؤالء وقع االنقالبية المحاولة قيام وعند بالحكومة، لإلطاحة ديفوار
هي الوحيدة وبدتفرصتهم المتمردينالمدعومينمنتيلوروقواتاألمناإليفوارية
سحق من المطاف نهاية في تمكن الذي غباغبو لوران الرئيس جانب من القتال

المتمردينعلىحكومتهبدعممنالالجئينالليبيريين.
لتسليح الغيني الرئيس استراتيجية غباغبو لوران اتبع االنقالبيين على القضاء بعد

،فادىدعمهلالجئيالكرانإلىتمكينهممن(41)الالجئينالليبيريينلمحاربةتايلور
أجل من الحركة اسم عليها اطلقوا مسلحة ليبيرياتأسيسمجموعة في الديمقراطية
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(Movement for Democracy in Liberia(والتييرمزلهابـ)MODELفي)
.(41)2112ايلولعام

علىجبهتين حرًبا فيليبيريا تأسيسالحركةمنأجلالديمقراطية تايلوربعد واجه
 إلى2113بحلولعام فيليبيريا الديمقراطية منأجل الحركة مقاتلي عبر فقد ،

،وبذلكفتحتجبهةثانيةضدتايلورالذيكانفيقتال2113ليبيريافيآذارعام
اعادت التي والديمقراطية المصالحة أجل من المتحدين الليبريين جبهة مع مستمر

.(49)سيطرتهاعلىمناطقشمالغربليبيرياوباتتقريبةمنالعاصمةمنروفيا
الليبر الذياحرزتهجبهة يينالمتحدينمنأجلالمصالحةوالديمقراطيةمقابلالتقدم

تمكنتالحركةمنأجلالديمقراطيةفيليبيرياوبدعممنالجيشاإليفواريالذيمد
،2113الحركةباألسلحةوالذخائرمنالسيطرةخاللاالشهراالولىمنصيفعام

زاءكبيرةمنعلىمعظمالمدنالليبيريةبمافيذلكميناءهاربرومدينةبوكانانواج
العاصمةمنروفيا،وبعدسيطرةقوىالمعارضةعلىمعظمالمدنالليبيريةباتنظام

.(41)تشارلزتايلورقابقوسيناوادنىمنالزوال
 المحور الثالث

 اتفاقيات السالم وانهاء الحرب االهلية
النطاق انتهاكاتواسعة الثانية الليبيرية الحرباالهلية خالل لحقوقشهدتليبيريا

االطفال، بتجنيد االنتهاكات هذه وتمثلت المتحاربة، االطراف جميع من االنسان
ناهيكعن واثنية، لدواعيعرقية المدنيين التيتعرضلها وعملياتالقتلوالتنكيل
عملياتالتهجيرالتيرافقتمعاركالحرباالهلية،ولمتقتصراثارالحرباالهلية

امتدتاثارهاإلىهياكلومؤسساتالبالداالقتصاديةعلىحقوقاالنسانفحسببل
على المسلحة المجاميع واستيالء منليبيريا هروبشركاتاالستثماراالجنبية بعد
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ثرواتالبالد،وامامالتدهورالمتزايدلألوضاعالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةفي
علىالمنظماتالدوليةواالقليمية كانلزاًما التياسهمتبشكلمباشروغيرليبيريا

.(51)مباشرفياذكاءالصراعالليبيريايجادمخرجإلنهاءالحرباالهلية
 عام من االولى االشهر االطراف2113في بين المفاوضات من عقدتسلسلة ،

المتحاربةبرعايةالمجموعةاالقتصاديةلدولغربافريقياومجلساألديانفيليبيريا
حلللمسألةالليبيرية،إالأنالمفاوضاتفشلتفيالتوصلإلىايبغيةالتوصلإلى

،عندماعرضتغانااستضافةاجتماعات2113نتيجةمهمةحتىشهرحزيرانعام
بتعيينالجنرالعبدالسالمابو السالم،وقياممجموعةاالتصالالدوليةبشأنليبيريا

فوافقتنتيجةلذلكجميعاطرافالنزاعبكرالرئيسالسابقلنيجيرياللتوسطفيالنزاع،
الليبيريعلىالمشاركةفيمحادثاتالسالمفيالعاصمةالغانيةاكرابتاريخالرابعمن

.(59)2113حزيرانعام
طاولة على وجلوسه اكرا في السالم محادثات إلى تايلور تشارلز وصول عند

دثاتفقدتقدمالمحاميالمفاوضاتحدثمالميكنبحسباناالطرافالمنظمةللمحا
(المدعيالعامفيالمحكمةDavid Michael Craneاالمريكيديفيدمايكلكرين)

االمم منظمة من والمدعومة الحرب بجرائم خاصة المحكمة بسيراليون الخاصة
تشارلزتايلورلتورطهفيالحربفيسيراليونمن اتهامضد الئحة بتقديم المتحدة

لل المالي دعمه بتسليمهخالل الغانية الحكومة وطالبكرين المتحدة، الثورية جبهة
موقف في للمحادثات المضيف البلد الغانية الحكومة وضع الذي االمر للمحكمة
سمحت للمحكمة وتسليمه تايلور على القبض القاء من وبداًل ذلك ومع صعب

.(52)الحكومةالغانيةلتايلوربالرحيلإلىمنروفيادونتأخير
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ع منبعد عشر الثاني بتاريخ صحفًيا مؤتمًرا عقد منروفيا إلى تايلور تشارلز ودة
 عام فيعرقلة2113حزيران االمريكية الوالياتالمتحدة على باللوم القىخالله ،

إجراء بعد إال السلطة عن يتخلى لن بأنه واكد اكرا، في السالم محادثات سير
.(53)منالعامنفسهاالنتخاباتالمقررعقدهافيتشرينالثاني

تقدمتمفاوضاتالسالمفياكراعلىالرغممنغيابتشارلزتايلرعنهاوجاءاول
 ممثلونمن2113نجاححقيقيبتاريخالسابععشرمنحزيرانعام وقع عندما ،

الحكومة،وممثليجبهةالليبريينالمتحدينمنأجلالمصالحةوالديمقراطية،وممثلي
اتفاقوقفاطالقالناروالذياستلزموقفالحركةمنأجلالدي مقراطيةفيليبيريا

االعمالالعدائية،كماتماالتفاقعلىالسعيفيغضونثالثينيوًماإلىابراماتفاق
وتشكيلحكومة دولية، كنشرقواتسالم سالمشامللتغطيةمجموعةمنالقضايا

.(54)لانتقاليةالتشملالرئيستايلور،ونزعسالحالفصائ
إلىساحةمعركة قليلةمنتوقيعاتفاقوقفاطالقالنارتحولتمنروفيا ايام بعد

،راحضحيتهااالالفمنالمدنيينبسبب2113نهايةشهرحزيرانوبدايةتموزعام
رفضتشارلزتايلورالتفاقوقفاطالقالنارومانتجعنه،ويجادلبعضالنقادبأن

كانمنالممكنتجنبهالوالقرارالئحةاالتهامالتيتقدمالكارثةالتيحلتبمنروفيا
.(55)بهاكرينضدتايلوروالتينسفتعمليةالسالمبرمتها

على هجماتها من المعارضة شددت النار اطالق وقف التفاق رفضتايلور بعد
واعلنفيالخامس االمرالذياضطرتايلورإلىطلبالهدنة، وضواحيها منروفيا

،بانهسينظرفيعرضالرئيسالنيجيريالقاضيبالتخليعن2113عاممنتموز
.(51)السلطةواللجوءالىنيجيريا
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عجلتالضغوطالدوليةالسيمامنالوالياتالمتحدةاالمريكيةوالمنظماتالدوليةمنها
منظمةاالممالمتحدةوالجماعةاالقتصاديةلدولغربافريقيامنقبولتشارلزتايلر

،قبوله2113الرئيسالنيجيريإذاعلنتايلورفيالحاديعشرمنابعاملعرض
تايلور آبقدم من الثانيعشر وفي موسىباله، نائبه إلى الرئاسة العرضونقل
رئيسجنوب فيحفلرسميحضره لنائبه االمور زمام وسلم منمنصبه استقالته

تايلورالوالياتالمتحدةاالمريكيةافريقياوالرئيسالغاني،وفيخطاباالستقالةاتهم
بتنحيتهعنالسلطةوعدماالعترافبحكومته،واختتمخطابهبالتأكيدعلىعودتهإلى
ليبيرياواصًفاتنحيتهعنالسلطةبانهاغتصابللديمقراطية،وبعدحفلاالستقالةانتقل

 من آب من عشر الثاني يوم مساء من الخامسة الساعة تمام في مطارتايلور
.(51)روشفيلدإلىنيجيريا

هناالبدمناالشارةإلىانقبولتشارلزتايلرلالستقالةومغادرةالبالدإلىنيجيريا
تجنبليسفقطمصيراسالفهوليامتولبرتوصمؤيلدوبلتجنبايًضاديفيدكرين
دعت التي االسباب من العديد هنالك ان كما الحرب، بجرائم الخاصة والمحكمة
الدبلوماسيينورجال من العديد ان منها تايلور حربكتشارلز مجرم إليواء نيجيريا
اذاللديفيدكرين،إذاعتبرتكلمنالحكومةالغانية ارادوا الدولةفيغربافريقيا
محاوالتهم على مباشًرا هجوًما كرين التيوجهها االتهام الئحة النيجيرية والحكومة

لالز دبلوماسي حل الزاويةإليجاد إلى تايلور دفعت االتهام الئحة الن الليبيرية مة
)منروفيا(والطريقةالوحيدةلكييتمكنوامناخراجهتتمثلفيعرضمالذامًنالهفي
منمأساتها االجراءهوالحلالعمليالوحيدإلخراجليبيريا ليكونهذا مكاناخر

.(59)االنسانية



 

 744  |مجلة مداد اآلداب 

 2003 – 1999الحرب االهلية الليبيرية الثانية  

ئيًسامؤقًتاللبالداالمرالذيادىالىاجراءرفضتالمعارضةتنصيبموسىبالهر
المجموعةاالقتصاديةلدولغربافريقيامحادثاتمطولةمعقادةالمعارضةالليبيرية

،فيالعاصمةاكرابتاريخالثامنعشرمنآب(51)انتهتبتوقيعاتفاقيةالسالمالشامل
 )الح(11)2113عام مسمى تحت انتقالية حكومة تشكيل وتضمنت الوطنية، كومة

على المنصبين واقتصار رئيس ونائب رئيس من وتتكون ليبيريا( في االنتقالية
المرشحينمناالحزابغيرالعسكريةالمشاركةفيالحرباالهلية،وتكوينجمعية

) من وكذلك)92وطنية االطرافالثالثالمتحاربة، من عضًوا من99( عضًوا )
) و السياسية، اعضا1االحزاب من كل( عن وممثل المدني، المجتمع منظمات ء

مقاطعةمنمقاطعاتليبيرياالخمسةعشر،كماتضمنتاتفاقيةالسالمالشاملنشر
قواتحفظالسالمالتابعةلألممالمتحدةبموجبالفصلالسابعمنميثاقها،وتشكيل

ني،واجراءجيشوطنيلليبيريا،ونزعالسالحواعادةادماجالمقاتلينفيالمجتمعالمد
.(19)2115انتخاباتفيموعداقصاهتشريناالولعام

وتنفيًذاالتفاقيةالسالمالشاملصوتمجلساالمنالدوليفيالتاسععشرمنايلول
(جنديبموجبالقرارالمرقم9511،علىانشاءقوةحفظسالمقوامها)2113عام

العام9511) من االول تشرين في القرار تنفيذ وتم مراقبة(، فانتقلتسلطة ذاته،
االمم بعثة إلى افريقيا غرب لدول االقتصادية الجماعة من الشامل االتفاق وتنفيذ
الالجئين وا عادة االمن توفير خالل من االتفاق بتنفيذ اعمالها بدأت التي المتحدة

.(12)ومتابعةسيرانتقالالسلطةإلىالحكومةاالنتقالية
االتفاق بنود تنفيذ انتقاليةبعد تشكيلحكومة وتم استقالته، موسىباله الشاملقدم

براينت) االعمالغيد رجل منتشرينGyude Bryantبرئاسة عشر الرابع في )
،حتىتتمكن2111،معتفويضيستمرحتىكانونالثانيعام2113االولعام
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جراءانتخاباتبعثةاالممالمتحدةمننزعسالحالفصائلوتسريحمقاتليهاتحضيًراإل
االهلية الحروب نفق من البالد وتخرج الليبيري، الشعب طموح تلبي وطنية

.(13)المروعة
 االستنتاجات :

فيضوءماتقدمتوصلالباحثإلىعددمناالستنتاجاتيمكنايجازهابمايلي:
ادىفشلنظامتايلورفيمعالجةالتياراتالخفيةللحرباألهليةاألولىإلى -9

 عالحرباألهليةالثانية.اندال
والقدرة -2 إلىاإلرادة تايلور تشارلز التيافتقار الحاسمة القيادة توفير على

 كانتضروريةإلعادةالبناءالديمقراطيللدولةالليبيرية.
االفواه -3 تكميم بسياسة المتمثلة اسالفه تايلورعنسياسة تختلفسياسة لم

 وتقييدالحريات،وتجريمكلمنينافسهعلىكرسيالرئاسة.
لميستغلتايلورمساندةقبائلالماندينغووالكرانلحكومتهفيبدايةتشكيلها -4

ارضةمسلحةانهتبسببسياستهالعرقيةاالمرالذيدفعهذهالقبائلإلىتشكيلمع
 حكمه.

فقد -5 الصعد، كافة على مدمرة اثار الثانية الليبيرية االهلية للحرب كان
انتهكتالحريات،وسفكتالدماء،وشرداالالفمنالمدنيين،وتهاوتالبنىالتحتية

 للبالد.
عام -1 آب من عشر الثامن في الثانية الليبيرية االهلية الحرب انتهاء مثل

عادةبناءالسالمبعدالسنواتالعجافالتيمرتبهاالبالد،واولى،بدايةإل2113
البناءتتمثلفيارساءاالمن،واحترامالقرارالسياسيللشعبالليبيري، خطواتهذا

والنهوضبالواقعيناالقتصاديواالجتماعي.
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ماساتشوستس والثام بنتلي كلية )ماساتشوستس 9119-9111للمدة شهادة( على وحصل
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9111فيمناصبمختلفةفيوزارةاإلعالمابتداءمنعامخدم،9192الجامعةاألمريكيةمن
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