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توترات حادة
أســابيع  بعــد  الكونغــو  رشق  يف  القتــال  اســتئناف  يــأيت 
قليلــة مــن اعتــاد مجموعــة دول رشق أفريقيــا خريطــة 
ــاق  ــف إط ــى وق ــت ع ــي نص ــة، والت ــود كيني ــق بجه طري
ــو  ــن الكونغ ــدء مشــاورات ب ــام ب ــق أم ــد الطري ــار لتمهي الن

املســلحة.  والجاعــات  الدميقراطيــة 

ــي يقودهــا  ــوازي مــع الوســاطة الت ــك التطــور بالت وجــاء ذل
ــن  ــد متك ــذي كان ق ــو، وال ــواو لورنس ــويل، ج ــس األنج الرئي
ــي  ــع رئي ــات مشــركة م ــد مباحث ــو املــايض مــن عق يف يولي
روانــدا وجمهوريــة الكونغــو، وأفــرزت توقيــع الطرفــان عــى 
التــزام بالحــوار وتغليــب األدوات الدبلوماســية، بيــد أن تجــدد 
القتــال يف رشق الكونغــو يهــدد جهــود الوســاطة بــن كيجــايل 
وكينشاســا، حيــث ميكــن عــرض أبعــاد التصعيــد الراهــن بــن 

الجانبــن عــى النحــو التــايل:

1- طــرد الكونغــو ســفري روانــدا: أعلــن املتحــدث باســم 
الحكومــة الكونغوليــة، باتريــك مويايــا، يف 30 أكتوبــر املــايض، 
ــدي لديهــا، فينســينت  ــت الســفري الروان أن كينشاســا أمهل
كاريغــا، 48 ســاعة ملغــادرة البــاد، بســبب الدعــم الروانــدي 

لهجــات حركــة 23 مــارس، أو أم 23 املتمــردة. كــا اســتدعت 
ــفارتها  ــال س ــم بأع ــة القائ ــو الدميقراطي ــة الكونغ جمهوري
لــدى روانــدا، مطالبــة ســفريها الجديــد الــذي كان يفــرض أن 

ــم أوراق اعتــاده. ــل تقدي ــه بتأجي يتــويل مهــام عمل

وجــاء املوقــف الكونغــويل بعــد اجتــاع طــارئ ملجلــس 
فيلكــس  الرئيــس  ترأســه  بكينشاســا،  األعــى  الدفــاع 
ــن  ــارص م ــول عن ــس وص ــن املجل ــث أعل ــيكيدي، حي تشيس
ــد  ــارس ض ــة 23 م ــات حرك ــم هج ــدي لدع ــش الروان الجي
كيفــو  شــال  شــهد  كــا  الكونغوليــة.  القــوات  مواقــع 
بالتــورط  للتنديــد  الســكان  عــرات  نظمهــا  تظاهــرات 

الكونغــو. رشق  املتمرديــن  دعــم  يف  الروانــدي 

2- تقــدم حركــة 23 مــارس املتمــردة: متكنت حركــة 23 مارس 
ــز روتشــورو، عــى  ــدة كيوانجــا ومرك مــن الســيطرة عــى بل
الطريــق االســراتيجي “أر أن RN2( ”2( يف رشق الكونغــو، 
ــاد  ــال الب ــو، بش ــال كيف ــة ش ــا، عاصم ــط غوم ــذي يرب ال
ــا عــن شــال الكونغــو.  ــم فصــل غوم ــم ت ــدا، ومــن ث وأوغن
وكانــت القــوات الكونغوليــة املتمركــزة يف معســكر رومانجابــو 

قــد غادرتهــا قبــل يــوم واحــد مــن الهجــات.
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أعلنــت كينشاســا طــرد الســفير الروانــدي لديهــا واســتدعاء القائــم بأعمــال ســفيرها فــي كيجالــي، فــي 30 
ــر، وذلــك بســبب اســتئناف حركــة 23 مــارس، أو “أم 23” المتمــردة هجماتهــا فــي شــرق الكونغــو،  أكتوب

وســيطرتها علــى بعــض المناطــق الحيويــة هنــاك، واتهــام الكونغــو كيجالــي بدعــم هجمــات المتمرديــن.

حلقــة مفرغــة: االنعكاســات المحتملــة لتجــدد التوتــرات بيــن روانــدا والكونغــو الديمقراطيــة, العــدد 1677، 4 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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3- اســتنكار روانــدي واتهــام مقابــل: أنكــرت روانــدا يف بيــان 
ــايل  ــت كيج ــا أدان ــن. ك ــم املتمردي ــا يف دع ــمي تورطه رس
ــوات  ــة و”الق ــوات الكونغولي ــن الق ــؤ ب ــه بالتواط ــا وصفت م
روانــدا  تصنفهــا  والتــي  روانــدا”،  لتحريــر  الدميوقراطيــة 
باإلرهابيــة، معتــرة أن كينشاســا تقــدم الدعــم لهــذه القــوات 
مــن أجــل اســتهداف املناطــق الحدوديــة بــن البلديــن 
بأســلحة ثقيلــة، ولذلــك أعلنــت كيجــايل رفــع درجــة التأهــب 
ــة  ــق الحدودي ــى املناط ــرة ع ــة املنت ــوات الرواندي ــن الق ب

ــو. ــع الكونغ م

ــة: أعلنــت فرقــة تدخــل عســكري  ــة وأفريقي ــة أممي 4- إدان
تابعــة لألمــم املتحــدة أن أربعــة مــن قــوات حفــظ الســام 
األمميــة أصيبــوا خــال هــذه الهجــات، إذ حــارصت عنــارص 
حركــة 23 مــارس املعســكر الــذي يضــم قــوات حفــظ الســام 

األمميــة يف بلــدة كيوانجــا وحديقــة فريونجــا.

ــغ إزاء هــذه  ــه البال ــن قلق ــي ع ــاد األفريق ــرب االتح وأع
التطــورات، كــا صــدر بيان مشــرك لرئيــس االتحــاد األفريقي 
ــة  ــس مفوضي ــال، ورئي ــايك س ــنغايل، م ــس الس ــايل والرئي الح
االتحــاد األفريقــي، مــوىس فقــي محمــد، تتضمــن دعــوة كافة 

األطــراف إىل وقــف فــوري إلطــاق النــار والعــودة للحــوار.

دالالت مهمة
يعكــس التصعيــد الراهــن بــن كينشاســا وكيجــايل، عــدداً مــن 

الــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- اســتئناف القتــال يف رشق الكونغــو: شــهدت منطقــة 
رشق جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة اســتئناف للقتــال بــن 
قــوات الجيــش وعنــارص املتمرديــن، خاصــة 23 مــارس، منــذ 
20 أكتوبــر املــايض، وهــو مــا متخــض عنــه مقتــل عــدد مــن 

املدنيــن، ونــزوح أكــر مــن 23 ألــف مــدين.

وتشــكلت حركــة 23 مــارس يف عــام 2012، وهــي حركــة 
متــرد تتشــكل مــن عرقيــة التوتــي، ومتكنــت مــن الســيطرة 
عــى غومــا لفــرة قصــرية، قبــل أن تنجــح القــوات الكونغوليــة 
ــن  ــام ب ــاق س ــع إتف ــم توقي ــد ت ــا، وق ــة يف دحره واألممي
ــاك  ــد أن األخــرية تشــري دامئــاً إىل انته ــة، بي كينشاســا والحرك
الحكومــة الكونغوليــة لاتفاقيــة. وتراجعــت أنشــطة الحركــة 
ــر  ــذ نوفم ــادت من ــا ع ــد أنه ــنوات، بي ــر س ــدار ع ــى م ع
ــا  ــو، ك ــى رشق الكونغ ــررة ع ــات متك ــن هج 2021 لتش
ــيطرتها  ــات أدت إىل س ــدة هج ــو 2022، ع ــّنت، يف يوني ش
للحــدود  املتاخمــة  االســراتيجية  بوناغانــا  مدينــة  عــى 

ــة.  ــة – األوغندي الكونغولي

وتنشــط العديــد مــن الحــركات املســلحة يف رشق الكونغو، 
والتــي يتجــاوز عددهــا الـــ 100 مجموعــة مســلحة متمــردة، 

أبرزهــا، “القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا”، و”املقاومــة 
الدميوقراطيــة  و”القــوات  القانــون”،  ســيادة  أجــل  مــن 
املتحالفــة” املرتبطــة بتنظيــم داعــش اإلرهــايب، باإلضافــة إىل 
ــرف  ــي تع ــة، والت ــلحة القومي ــات املس ــن الجاع ــد م العدي
باســم “املــاي مــاي” )Mai-Mai(، فضــاً عــن “التعاونيــة 
مــن أجــل تنميــة الكونغــو” )كوديكــو(، وهــو مــا يــؤدي إىل 

ــو. ــات يف رشق الكونغ ــة الرصاع تغذي

ــن  ــد الراه ــاء التصعي ــدا: ج ــى روان ــة ع ــوط متنامي 2- ضغ
ــي  ــر األمم ــن التقري ــة م ــهر قليل ــد أش ــو بع يف رشق الكونغ
الصــادر يف أغســطس 2022، والــذي أقــر بشــكل رصيــح 
ــارس  ــة 23 م ــارص حرك ــدي لعن ــم عســكري روان بوجــود دع
املتمــردة يف رشق الكونغــو، وهــو األمــر ذاتــه الــذي أملــح إليــه 
دبلومــايس أمريــي يف األمــم املتحــدة قبــل أســبوع واحــد مــن 
الهجــات األخــرية للحركــة املتمــردة، وهــو مــا دفــع كينشاســا 
إىل دعــوة مجلــس األمــن لفــرض عقوبــات عــى روانــدا. 
ــر  ــد ع ــن، ق ــوين بلينك ــي، أنت ــة األمري ــر الخارجي وكان وزي
ــارس  ــة 23 م ــدي لحرك ــن الدعــم الروان ــغ م ــه البال عــن قلق

ــطس 2022.  ــردة يف أغس املتم

3- تصاعــد قــدرات 23 مــارس: أشــارت رئيســة بعثــة تحقيــق 
ــا،  ــو كيت االســتقرار التابعــة لألمــم املتحــدة )مونوســكو(، بنت
إىل أن القــدرات العســكرية لحركــة 23 مــارس باتــت تناظــر 
قــدرة جيــش تقليــدي، وهــو األمــر ذاتــه الــذي أملح إليــه قائد 
قــوات حفــظ الســام التابعــة لبعثــة “مونوســكو”، اللفتنانــت 
ــى أن  ــد ع ــذي أك ــتا، وال ــو دا كوس ــوس أفونس ــرال مارك ج
القــدرات العســكرية للحركــة أضحــت أكــر كثــرياً مــا كانــت 

عليــه قبــل عــر ســنوات عندمــا بــدأت هجاتهــا.

ــارس  ــة 23 م ــيطرة حرك ــن س ــة م ــاوف حالي ــار مخ وتث
ــد مــن املناطــق يف رشق الكونغــو، الســيا يف ظــل  عــى مزي
ــاري،  ــة روغ ــى منطق ــة ع ــيطرة الحرك ــر إىل س ــارة تقاري إش
ــا، عاصمــة  ــي تبعــد حــوايل 30 كيلومــراً فقــط مــن غوم الت

ــو. شــال كيف

انعكاسات محتملة
هنــاك جملــة مــن اإلرتــدادات املحتملــة التــي ميكــن أن 
ــة  ــدا وجمهوري ــن روان ــة ب ــرات الراهن ــن التوت ــض ع تتمخ
ــو  ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــة، والت ــو الدميقراطي الكونغ

ــايل: الت

1- تأجيــج التوتــر يف البحــريات العظمــى: تشــري بعــض 
التقديــرات إىل أن الرئيــس الكونغــويل، فيلكــس تشيســكيدي، 
ــا ســمح لألخــرية  ــدا، م ــع أوغن ــه م ــز عاقات ــد إىل تعزي عم
املنتــرة يف  الجاعــات املســلحة  باملشــاركة يف مكافحــة 
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“شــال كيفــو”، فضــاً عــن املوافقــة عــى بنــاء الطــرق التــي 
ــر  ــرية معاب ــر لألخ ــا وف ــو م ــاال، وه ــا وكامب ــط كينشاس ترب
بديلــة عــن املعابــر الحدوديــة مــع روانــدا، وأثــار هــذا 
ــي  ــويل – األوغنــدي حفيظــة روانــدا، والت ــارب الكونغ التق

ــاال. ــع كامب ــة م ــرات قدمي ــا توت لديه

ــدالع حــرب شــاملة: قــد تشــهد الفــرة  2- تخوفــات مــن ان
ــو  ــدا والكونغ ــن روان ــة ب ــات محتمل ــدالع مواجه ــة ان املقبل
الدميقراطيــة، الســيا مــع تحذيــر تشيســكيدي مــن احتاليــة 
ــة نحــو حــرب شــاملة،  ــة الراهن ــرات اإلقليمي ــع التوت أن تدف
بالتزامــن مــع تلويــح الرئيــس الروانــدي، بــول كاجامــي، بــأن 
ــو  ــرات املســلحة يف رشق الكونغ ــن التوت القصــف الناجــم ع
قــد عــر حدودهــا،  محــذراً مــن أن بــاده لــن تقــف مكتوفــة 
ــح  ــرى ترج ــرات أخ ــة تقدي ــد أن مث ــك، بي ــال ذل ــدي حي األي
ــزالق  ــمح باالن ــن تس ــة ل ــة واألوروبي ــوط األمريكي أن الضغ
نحــو حــرب شــاملة بــن كينشاســا وكيجــايل، يف ظــل املصالــح 

ــة يف املنطقــة. الغربي

3- تكثيــف جهــود الوســاطة بــن الكونغــو وروانــدا: يرجح أن 
تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــد مــن الجهــود لتســوية التوتــرات 
ــرط  ــع أن تنخ ــث يتوق ــو، حي ــدا والكونغ ــن روان ــة ب الراهن
كينيــا، بدعــم أمريــي، بــدور أكــر يف مســاعي الوســاطة 

ــذي تقــوده أنجــوال.  بالتــوازي مــع املســار اآلخــر ال

ويف هــذا الســياق، دعــا االتحــاد األفريقــي ومفوضيــة 
االتحــاد إىل عقــد حــوار ثالــث للســام بشــأن التوتــرات 
األمنيــة يف رشق الكونغــو، وذلــك خــال الفــرة 4 – 13 نوفمر 
الجــاري، حيــث أشــارت بعض التقديــرات إىل أن كينيا تســتعد 
الســتضافة املفاوضــات بــن أطــراف الــرصاع، بيــد أن التحــدي 
الرئيــس يكمــن حاليــاً يف متســك كينشاســا برفــض الحــوار مــع 
ــا  ــار أن األخــرية تحصــل عــى متويله حركــة 23 مــارس، باعتب

مــن أطــراف خارجيــة معاديــة.

وعمــد الرئيــس الفرنــي، إميانويــل ماكــرون، إىل محاولــة 
لعــب دور الوســاطة بــن كاجامــي وتشيســكيدي، عــى 
هامــش اجتاعــات الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة األخــرية، 
يف ســبتمر 2022، حيــث اتفــق األطــراف الثاثــة عــى حلحلــة 
الخافــات بــن كينشاســا وكيجــايل، وإخــراج حركــة “23 مارس 
ــد تشــهد  ــذا ق ــا، ول ــي تســيطر عليه ــة املناطــق الت ــن كاف م

الفــرة املقبلــة انخــراط فرنــي أكــر يف جهــود الوســاطة.

ــن  ــم م ــى الرغ ــل: ع ــا بالتدخ ــد دول رشق أفريقي 4- تهدي
متســك مجموعــة دول رشق أفريقيــا باملســار الدبلومــايس 
ــإن  ــن يف رشق الكونغــو، ف ــرصاع الراه ــوار لتســوية ال والح
ــري  ــاذ أخ ــكري كم ــل العس ــت بالعم ــة لوح ــة اإلقليمي الكتل
للتعامــل مــع التصعيــد الراهــن يف هــذه املنطقــة املضطربــة 

ــاع. ــت األوض ــال تفاقم ح

5- تأجيــل محتمــل النتخابــات كينشاســا: أكــد تشيســكيدي 
يف  املقبلــة  الرئاســية  االنتخابــات  بإجــراء  االلتــزام  عــى 
موعدهــا املقــرر يف 2023، والتي ستشــهد ترشــح تشيســكيدي 
للحصــول عــى واليــة ثانيــة، بيــد أن هنــاك بعــض التقديــرات 
الغربيــة أملحــت إىل أنــه رمبــا يســعى إىل توظيــف اضطرابــات 
رشق الكونغــو لتأجيــل االنتخابــات الرئاســية املقبلــة، ومتديــد 

فــرة رئاســته الحاليــة.

ــرد  ــكل مضط ــة بش ــاع األمني ــم األوض ــام، تتفاق ويف الخت
يف رشق الكونغــو، يف ظــل االســتغال غــري املــروع للمــوارد 
تأجيــج  نحــو  يدفــع  مــا  بهــا،  تزخــر  التــي  الطبيعيــة 
االشــتباكات بــن املجتمعــات املحليــة والجاعــات اإلرهابيــة 
املنتــرة يف هــذه املنطقــة، ناهيــك عــن الشــبكات اإلجراميــة 
العابــرة للحــدود التــي تســتغل الســيولة األمنيــة يف املنطقــة، 
حتــى أن الســكان املحليــن يف رشق الكونغــو باتــوا يطلقــون 
عــى الــرصاع الراهــن يف املنطقــة اســم “الحــرب األبديــة” أو 

ــة لهــا”. ــي ال نهاي “الحــرب الت
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