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اضطرابات شرق الكونغو
ميكــن إيجــاز أبــرز أعــال العنــف التــي شــهدتها الكونغــو يف 

اآلونــة األخــرة يف التــايل:

1- اشــتباكات بــن “23 مــارس” والحكومــة الكونغوليــة: نفــذ 
مقاتلــو حركــة “23 مــارس” املتمــردة 4 هجــات متفرقــة يف 
رشق الكونغــو خــال مايــو املايض. كا اشــتبك مقاتلــو الحركة 
مــع الجيــش الكونغــويل يف 28 مــارس املــايض، وهاجمــوا 
ــا  ــورو، م ــة روتش ــن منطق ــرب م ــة بالق ــات املحلي املجتمع
أجــر حــوايل 6 آالف مــدين عــى النــزوح إىل أوغنــدا. كــا قَتـَـَل 
ــد،  ــم عقي ــاً، بينه ــاً كونغولي ــو 40 جندي ــة نح ــردو الحرك متم
يف هجــوم وقــع يف 24 ينايــر مبنطقــة نيســييس، بالقــرب مــن 

حديقــة فرونجــا الوطنيــة.

ــاء  ــل أنب ــم تناق ــة: ت ــة حدودي ــة عــى قري 2- ســيطرة الحرك
حــول ســيطرة متمــردي حركــة “23 مــارس” الكونغوليــة 
عــى بلــدة بوناجانــا عــى الحــدود مــع أوغنــدا يف شــهر 
ــة  ــدات الدول ــن تأكي ــم م ــى الرغ ــك ع ــاري، وذل ــو الج يوني
ــن، وهــو مــا  ــة نجاحهــا يف صــد هجــات املتمردي الكونغولي

يــؤرش إىل رغبــة املتمرديــن يف الحصــول عــى دعــم خارجــي.

هــت الكونغــو  3- اتهامــات ُمتباَدلَــة بــن الكونغــو وروانــدا: وجَّ
اتهامــات إىل روانــدا بنــر 500 جنــدي مــن القــوات الخاصــة 
لانخــراط يف أنشــطة عدائيــة مــع حركــة 23 مارس شــال كيفو 
رشق الكونغــو. ويف املقابــل، اتهمــت روانــدا جمهوريــة الكونغو 
ــدا” للمســاعدة يف  ــر روان بدعــم “القــوات الدميقراطيــة لتحري

اختطــاف اثنــْن مــن جنودهــا. 

وترتــب عــى ذلــك تفاقــم التوتــرات بــن الدولتــن، حيــث 
اســتدعت الكونغــو ســفر روانــدا، وعلقــت رحــات الخطــوط 
ــو  ــي الكونغ ــن مواطن ــدد م ــم ع ــا نظَّ ــة. ك ــة الرواندي الجوي
احتجاجــات ضــد روانــدا بســبب االتهامــات بشــأن تــورط 
األخــرة يف دعــم حركــة 23 مــارس. ومــن جانبهــا، ردَّت روانــدا 
بوقــف الرحــات الجويــة لركــة الطــران الوطنيــة إىل الكونغو 

ــة، واســتدعاء الســفر الكونغــويل. الدميقراطي

كــا تبادلــت الدولتــان االتهامــات بشــأن إطــاق صواريــخ 
عــر الحــدود يف شــهر يونيــو الجــاري، فقــد أشــارت الكونغــو 
إىل إطــاق روانــدا 5 صواريــخ عــى األرايض الكونغوليــة، وأدى 
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شــهدت الكونغــو فــي اآلونــة األخيــرة تزايــدًا فــي أعمــال العنــف مــن ِقَبــل الجماعــات المســلحة، التــي كثيــرًا 
مــا تتهــم بحصولهــا علــى دعــم خارجــي، وهــو مــا يزيــد مــن مخاطــر عــدم االســتقرار فــي الكونغــو، التــي يبلــغ 

تعــداد ســكانها حوالــي 20 مليــون نســمة.

شــرق الكونغــو: تهديــدات أمنيــة متصاعــدة فــي منطقــة البحيــرات العظمــى، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1572، 15 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــدا  ــا اتهمــت رون ــْن، في ــْن كونغولي أحدهــا إىل مــرع طفل
ــة  ــن منطق ــا م ــة بإطــاق صاروخــْن عليه ــوات الكونغولي الق
بوناجانــا الكونغوليــة عــى منطقــة موســانزي يف شــال رواندا. 

وأعلنــت روانــدا، يــوم 24 مايــو املــايض، أنهــا طلبــت “آليــة 
ــة  ــة تضــم مجموع ــعة”، وهــي هيئ ــرَكَة املُوسَّ ــق املُش التحق
ــة  ــوادث األمني ــون الح ــة يراقب ــن املنطق ــكرين م ــراء عس خ
ــش  ــف جي ــق يف قص ــام بتحقي ــك للقي ــا، وذل ــون فيه ويحقق
الكونغــو ألراضيهــا، مشــرًة إىل أن القصــف أدى إلصابــة عــدة 

ــكات. ــق أرضاراً مبمتل ــخاص وألح أش

دوافع تفاقم التوترات
ــي تســهم يف تصاعــد العنــف يف منطقــة  تتعــدد العوامــل الت
رشق الكونغــو، مــا بــن عوامــل داخليــة وخارجية، أبرزهــا اآليت:

ــت  ــام: صنَّف ــات الس ــن محادث ــارس” م ــتبعاد “23 م 1- اس
ــة،  ــة إرهابي ــا جاع ــى أنه ــة ع ــة الحرك ــة الكونغولي الحكوم
ــذ  ــا من ــة يف كيني ــام الجاري ــات الس ــن محادث ــتبعدتها م واس
أواخــر أبريــل املــايض مــع جاعــات امليليشــيات األخــرى 
الناشــطة يف رشق البــاد، وهــي املحادثــات التــي تــم إطاقهــا 
خــال قمــة رؤســاء دول مجموعــة رشق أفريقيــا؛ مــا ســاهم 
يف تصعيــد التوتــرات بــن الحركة والســلطات الكونغوليــة، علاً 
بأنــه قــد حــر محادثــات نــرويب مــا ال يقــل عــن 23 جاعــة 
متمــردة مــن رشق الكونغــو، وتــم االتفــاق عــى البــدء يف دمــج 

ــز الســام. ــر مناطقهــم لتعزي املتمرديــن يف املجتمــع وتطوي

ورمبــا يرجــع الســبب يف اســتبعاد حركــة “23 مــارس” 
ــوات  ــة والق ــن الحرك ــف ب ــد العن ــات إىل تصاع ــن املحادث م
ــي  ــتباكات ه ــدالع اش ــام 2021، وان ــر ع ــة يف أواخ الكونغولي
األخطــر بــن الطرفــن يف مــارس املــايض، منــذ نشــأة الحركــة يف 
عــام 2012 ومتكنهــا يف نوفمــر مــن العــام نفســه من الســيطرة 
عــى مدينــة جومــا، عاصمــة مقاطعــة كيفــو الشــالية يف رشق 
ــدا  الكونغــو، ثــم اضطــرار مقاتــي الحركــة إىل الفــرار إىل روان
ــن  ــة م ــم متتالي ــم لهزائ ــد تعرضه ــام 2013 بع ــدا يف ع وأوغن
ــم  ــة لألم ــام التابع ــظ الس ــوات حف ــة وق ــوات الكونغولي الق
ــو  ــة الكونغ ــع حكوم ــام م ــاق س ــع اتف ــدة، وإىل توقي املتح
ــل  ــا وتحوي ــح مقاتليه ــى ترسي ــة ع ــه الحرك ــت مبوجب وافق
ــاق ومل  ــذ االتف ــم تنفي نفســها إىل حــزب ســيايس، ولكــن مل يت
يتــم دمــج املتمرديــن يف الجيــش، ليعــود هــؤالء املقاتلــون إىل 

ــة. ــوات الكونغولي شــن هجــات ضــد الق

ــات  ــدا: شــهدت العاق ــو وروان ــن الكونغ ــر ب ــودة التوت 2- ع
بــن الدولتــن تطــوراً إيجابيــاً بعــد ســنوات مــن التوتــر، حينــا 
ــث  ــر 2019، حي ــو يف يناي ــاً للكونغ ــكيدي رئيس ــح تشيس أصب
التقــى بــه الرئيــس الروانــدي بــول كاجامــي للمــرة األوىل عــى 
ــا يف  ــس أباب هامــش قمــة االتحــاد األفريقــي املنعقــدة يف أدي

هــذا العــام، ثــم قــام تشيســكيدي بزيــارة روانــدا مرتــْن.

ووقعــت الدولتــان ثــاث اتفاقيــات للتعــاون يف يونيــو 
ــا  ــة القضاي ــى معالج ــن ع ــن الدولت ــق ب ــم التواف 2021، وت
الخافيــة بينهــا مــن خــال الحــوار ملعالجــة املســائل األمنيــة 
ذات الصلــة. ولكــن مــا لبثــت هــذه العاقــات أن شــهدت توتراً 
مــرة أخــرى عقــب اتهــام الكونغــو روانــدا بدعــم حركــة “23 
ــت  ــا نف ــيس، في ــة التوت ــن عرقي ــيا م ــي ميليش ــارس”، وه م
ــويل  ــش الكونغ ــام الجي ــات، وردت باته ــذه االتهام ــدا ه روان
بدعــم بقايــا الجيــش املتــورط يف اإلبــادة الجاعيــة لعــام 1994 
“القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا” املســؤولة عــن اإلبــادة 
الجاعيــة ضــد التوتــيس، بــل وكان الرئيــس الروانــدي كاجامــي 
قــد ذكــر يف خطــاب أمــام الرملــان ألقــاه يف فرايــر املــايض أن 
ــة،  ــاً مــن منطقــة كيفــو الكونغولي ــداً أمني بــاده تواجــه تهدي
وأملــح إىل نــر قــوات يف رشق الكونغــو تحــت شــعار “محاربــة 

النــار مــن جذورهــا”.

ــا  ــو بأنه ــة شــال كيف ــوارد: تتســم منطق ــراع عــى امل 3- ال
غنيــة باملعــادن مثــل الذهــب والكولتــان؛ لــذا يتــم تهريــب مــا 
يصــل إىل 90% مــن ذهــب الكونغــو إىل دول الجــوار، عــاوة 
عــى حقــوق النفــط التــي توجــد يف رشق الكونغــو، ال ســيا 
ــدا  ــن أوغن ــر الحــدود ب ــد ع ــي متت ــرت، الت تحــت بحــرة أل
والكونغــو. ولهــذا الســبب، تركَّــز الجاعــات املســلحة وبعــض 
ــن  ــراد م ــا بأف ــط بعضه ــا يرتب ــي رمب ــة الت الشــبكات اإلجرامي
الجيــش الكونغــويل يف هــذه املنطقــة، مســتفيدًة مــن التهريب 

والتجــارة غــر املروعــة.

تداعيات تفاقم العنف
مــا ال شــك فيــه أن تزايد حــدة أعال العنــف يف رشق الكونغو 
ــا  ــة، ولكنه ــدود الكونغولي ــل الح ــا داخ ــر تداعياته ــن تقت ل
ســتمتد إىل الــدول املجــاورة مبنطقــة البحــرات العظمــى، وهو 
مــا قــد ترتــب عليــه حالــة مــن عــدم االســتقرار عــى املســتوى 

اإلقليمــي، وذلــك عــى النحــو التــايل:

1- تصاعــد أزمــة الاجئــن: أشــارت مفوضيــة األمــم املتحــدة 
ــخص  ــف ش ــن 72 أل ــر م ــزوح أك ــن إىل أن ن ــؤون الاجئ لش
بســبب القتــال مــن إقليــم شــال كيفــو، لتــزداد أزمــة النــزوح 
ــن  ــادر ع ــنوي الص ــر الس ــا التقري ــي يعتره ــو، والت يف الكونغ
“مجلــس الاجئــن الرنويجــي”، األزمــة األكــر إهــاالً يف العــامل 
ــل،  ــة معايــر هــي نقــص التموي بالنســبة لاجئــن، وفــق ثاث
ــية  ــادرات السياس ــص املب ــام، ونق ــائل اإلع ــام وس ــة اهت وقل

ــة. ــية الدولي والدبلوماس

2- تنامــي التدخــات اإلقليميــة: يبــدو أن الرئيــس الروانــدي، 
ــن التحــركات العســكرية  ــي، استشــعر الخطــر م ــول كاجام ب
ــت يف  ــراٍت وقع ــب تفج ــر 2021، وعق ــي نوفم ــدا. فف ألوغن
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ــكيدي  ــس تشيس ــمح الرئي ــاال، س ــة، كمب ــة األوغندي العاصم
للقــوات األوغنديــة بالعبور إىل مقاطعة شــال كيفــو بالكونغو 
ملاحقــة “تحالــف القــوات الدميقراطيــة”، وهــو تحالــف مــن 
متمرديــن أوغنديــن، ينتمــي إىل تنظيــم “داعــش” اإلرهــايب. 

ويف الشــهر التــايل، تــم الســاح للجنــود البورونديــن 
ــردة،  ــارا” املتم ــد تاب ــة “ري ــة جاع ــو ملحارب ــول الكونغ بدخ
ــل  ــات داخ ــن هج ــدة لش ــة كقاع ــتخدمت املنطق ــي اس الت
بورونــدي. ولذلــك تصاعــدت مخــاوف روانــدا مــن تزايــد نفــوذ 
دول الجــوار يف الكونغــو مبــا قــد يــر مصالحهــا؛ األمــر الــذي 

ــة. ــة – الرواندي ــات الكونغولي ــر العاق ــاهم يف توت س

3- تراجــع التعــاون االقتصــادي: تتزايــد مخــاوف مــن أن 
تــؤدي التوتــرات الجديــدة إىل تراجــع الجهــود املبذولــة لتنفيــذ 
الســوق املشــركة ملجموعــة دول رشق أفريقيــا، مــع قيود ســفر 
ــد  ــة. فق ــات والعال ــة الســلع والخدم ــة لحرك ــدة وعرقل جدي
أعــادت هــذه التوتــرات ذكريــات الخــاف الســيايس بــن رواندا 
ــا  ــة بينه ــة الحدودي ــاق املنطق ــذي أدى إىل إغ ــدا، وال وأوغن
عنــد معــر جاتونــا ملــدة ثــاث ســنوات، وخســارة مــا يقــرب 

مــن مليــاري دوالر للدولتــن.

وعــى الرغــم مــن تصاعــد اآلمــال يف إمكانيــة توســع 

الســوق وحــدوث مزيــد مــن التكامــل االقتصــادي يف املنطقــة 
بعــد انضــام الكونغــو الدميقراطيــة، لتضــم ســوق دول رشق 
ــي  ــج املح ــغ النات ــخص ويبل ــون ش ــوايل 266 ملي ــا ح أفريقي
اإلجــايل لدولهــا نحــو 243 مليــار دوالر؛ فــإن تصاعــد التوتــر 
ــرض  ــادل، وف ــخ املتب ــو وإطــاق الصواري ــدا والكونغ ــن روان ب
ــرون إىل  ــن يع ــن الذي ــى الرواندي ــة ع ــلطات الكونغولي الس
ــة  ــدة ثاث ــح مل ــل صال ــح عم ــى تصاري ــول ع ــو الحص الكونغ
ــود  ــى جه ــلبياً ع ــر س ــوف يؤث ــة 40 دوالراً، س ــهر بتكلف أش

ــا. ــة دول رشق أفريقي ــركة ملجموع ــوق املش ــذ الس تنفي

أخــراً، إن مــا تشــهده الكونغــو خــال الشــهور املاضيــة من 
تصاعــد أعــال العنــف يف رشق البــاد وعــودة توتــر العاقــات، 
ــض دول  ــو لبع ــاح الكونغ ــدا، وس ــع روان ــياً، م ــاً وسياس أمني
الجــوار مبواجهــة متمرديــن عــى أراضيهــا، هــي أمــور ميكــن أن 
ــِذَر مبزيــٍد مــن تصاعــد أعــال العنــف ليــس فقــط داخــل  تُن
ــى،  ــرات العظم ــة البح ــاً يف منطق ــا أيض ــن رمب ــو، ولك الكونغ
الســيا مــع اســتغال جاعــات التمــرد والجاعــات اإلجراميــة 
املنظمــة وعصابــات التهريــب تــردي األوضــاع األمنيــة لزيــادة 
أنشــطتها واســتغال متاهــي الخطــوط الفاصلــة بــن الداخــي 

والخارجــي يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة.
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