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مشاركة نيروبي:
ــة  ــّنتها حرك ــي ش ــرة الت ــات األخ ــن الهج ــبوع م ــد أس بع
“23 مــارس” املتمــردة داخــل إقليــم كيفــو الشــالية بــرق 
ــاق  ــيع نط ــن توس ــة م ــن الحرك ــة، ومتك ــو الدميقراطي الكونغ
ســيطرتها يف املنطقــة، وصلــت طالئــع القــوات الكينيــة لدعــم 
ــا ميكــن عرضــه عــى النحــو  ــة، وهــو م ــة الكونغولي الحكوم

ــايل: الت

1- انتشــار قــوات كينيــة: وصلــت طائرتــان تقــالن نحــو 100 
جنــدي كينــي إىل مطــار “جوما” بــرق الكونغــو الدميقراطية، 
ــة،  ــوات الكيني ــد الق ــن قائ ــث أعل ــر 2022، حي يف 12 نوفم
اللفتنانــت كولونيــل دينيــس أوبــرو، أن مهمــة هــذه القــوات 
ــة بالتعــاون مــع القــوات  ــات هجومي ــذ عملي ــل يف تنفي تتمث
الكونغوليــة، والعمــل عــى نــزع ســالح املجموعــات املســلحة، 
وســتنتر هــذه القــوات لفــرة زمنيــة تصــل إىل ســتة أشــهر، 

قابلــة للزيــادة، وســتقيم قاعــدة قيادتهــا يف جومــا.

ووافــق الرملــان الكينــي األســبوع املــايض عــى نــر حوايل 
900 جنــدي يف رشق الكونغــو، يف إطــار القــوة العســكرية 
املشــركة التــي سرســلها كتلــة “دول رشق أفريقيــا” للكونغــو، 

بعدمــا وافقــت دول املجموعــة الســبع، يف قمــة يونيــو 2022، 
عــى إنشــاء القــوة العســكرية التــي ســتخضع لقيــادة كينيــا، 
ــرض أن  ــث يف ــو، حي ــن يف رشق الكونغ ــق األم ــة تحقي بغي
تتضمــن هــذه القــوة اإلقليميــة إىل جانــب القــوات الكينيــة، 
كتيبتــن مــن أوغنــدا، وكتيبتــن مــن بورونــدي، وكتيبــة 

واحــدة مــن جنــوب الســودان.

الرئيــس  أجــرى  العســكري:  للتدخــل  فرنــي  دعــم   -2
الفرنــي، إميانويــل ماكــرون، يف 12 نوفمــر الجــاري، مكاملــة 
هاتفيــة مــع نظــره الكينــي، وليــام روتــو، أشــاد خاللهــا بنــر 
نــرويب مجموعــة مــن قواتهــا يف رشق الكونغــو، مؤكــداً دعــم 
ــا  ــة دول رشق أفريقي ــا مجموع ــي تبذله ــود الت ــالده للجه ب

ــن كينشاســا وكيجــايل. ــد الراهــن ب ــف التصعي لوق

3- ترحيــب حركــة 23 مــارس: أعلــن املتحدث الســيايس باســم 
حركــة “23 مــارس” املتمــردة يف رشق الكونغــو الدميقراطيــة، 
لورانــس كانيــوكا، يف 3 نوفمــر الجــاري، عــن ترحيــب الحركــة 
بقــرار الرئيــس الكينــي، ويليــام روتــو، بنــر قــوات كينيــة يف 
مقاطعــة كيفــو الشــالية وســعي نــرويب لتحقيق الســالم، كا 
ــة يف  ــارص الحرك ــل عن ــن قب ــن م ــتهداف للمدني ــى أي اس نف
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وصلــت القــوات الكينيــة إلــى الكونغــو الديمقراطيــة، فــي 12 نوفمبــر 2022، فــي إطــار مهمــة دول شــرق 
أفريقيــا لدعــم الحكومــة الكونغوليــة إلحــال الســام فــي إقليــم كيفو الشــمالية، بعدما شــهدت األســابيع 

األخيــرة ســيطرة حركــة “23 مــارس” المتمــردة علــى مســاحات واســعة مــن اإلقليــم.

تهدئــة مرجحــة: نشــر كينيــا قــوات فــي شــرق الكونغــو لمواجهــة تمــرد “23 مــارس”، العــدد 1688، 17 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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اإلقليــم، موجهــاً اللــوم للقــوات الحكوميــة يف أعــال العنــف 
الراهنــة يف املنطقــة. 

الكونغــو  اعرضــت  كيجــايل:  مــن  موازيــة  تحــركات   -4
ــة داخــل القــوات  ــة عــى مشــاركة قــوات رواندي الدميقراطي
اإلقليميــة املشــركة التــي يتــم نرهــا يف رشق الكونغــو، 
ولذلــك نــرت كيجــايل قواتهــا عــى طــول الحــدود املتاخمــة 

للكونغــو الدميقراطيــة. 

دوافع االنخراط الكيني:
تعــددت التفســرات بشــأن دوافــع االنخــراط الكينــي يف 
ــن  ــا ميك ــو م ــو، وه ــتقرار يف رشق الكونغ ــم االس ــود دع جه

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع عرض

ــة “23  ــت حرك ــارس”: متكن ــدم “23 م ــن تق ــات م 1- تخوف
ــة  ــداين يف مقاطع ــدم مي ــق تق ــن تحقي ــردة م ــارس” املتم م
كيفــو الشــالية بــرق الكونغــو، حيــث باتــت الحركــة 
أســبوع  فبعــد  منهــا.  عــى مســاحات شاســعة  تســيطر 
واحــد مــن ســيطرة الحركــة عــى بلدتــن اســراتيجيتن، 
هــا كيوانجــا وروتشــورو، اندلعــت يف 12 نوفمــر الجــاري، 
اشــتباكات عنيفــة بــن القــوات الكونغوليــة وعنــارص الحركــة 
ــا،  ــن جوم ــط م ــراً فق ــد 20 كيلوم ــى بع ــاري”، ع يف “روج
والتــي تشــكل أكــر مدينــة يف رشق الكونغــو وعاصمــة إقليــم 

ــالية. ــو الش كيف

ــالم  ــظ الس ــوات حف ــزت ق ــة: عج ــوات األممي ــل الق 2- فش
التابعــة للبعثــة األمميــة يف كينشاســا “مونوســكو”، عــن 
وقــف هجــات حركــة “23 مــارس”. ولذلــك شــهدت جومــا 
احتجاجــات خــالل األيــام األخــرة ضــد البعثــة األمميــة، 
ــات  ــن املركب ــدد م ــار يف ع ــعال الن ــون إىل إش ــد املحتج وعم

ــدة. ــم املتح ــة لألم التابع

وتجــدر اإلشــارة إىل أن األمــم املتحــدة كانــت قــد أرســلت 
ــو  ــالم إىل الكونغ ــظ الس ــة لحف ــة أممي ــام 2000 بعث ــذ ع من
الدميقراطيــة. واقتــرت مهــام هــذه البعثــة يف البدايــة عــى 
حايــة املدنيــن ودعــم الجيــش الكونغــويل، قبــل أن توافــق 
األمــم املتحــدة الحقــاً عــى تشــكيل قــوة قتاليــة مــن حــوايل 
ــا  13 ألــف جنــدي، تشــارك فيهــا قــوات مــن جنــوب أفريقي
ــد  ــة ض ــات هجومي ــذ عملي ــة بتنفي ــا، مخول ــالوي وتنزاني وم

الجاعــات املســلحة املوجــود يف كينشاســا.

3- تأمــن مصالــح كينيــا يف الكونغو: ســارعت كينيا إىل إرســال 
قواتهــا إىل رشق الكونغــو رغبــة مــن األوىل يف تأمــن مصالحهــا 
يف كينشاســا الغنيــة باملعــادن، حيــث تحظــى كينيــا مبصالــح 

اســتثارية اســراتيجية يف جمهوريــة الكونغــو.

ــز  ــا إىل تعزي ــعى كيني ــي: تس ــرويب اإلقليم ــز دور ن 4- تعزي

ــد  ــام وف ــة قي ــر غربي ــد نــرت تقاري نفوذهــا اإلقليمــي، فق
كينــي رفيــع املســتوى بزيــارة رسيــة إىل روانــدا، مطلــع 
ــايل  ــايل امل ــز كيج ــرات مرك ــل خ ــدف نق ــر 2022، به نوفم
الــدويل، وهــو مــا ربطتــه هــذه التقاريــر بالتحــركات الراهنــة 
إحيــاء  تســتهدف  التــي  روتــو،  وليــام  الكينــي،  للرئيــس 

ــة. ــاحة اإلقليمي ــرويب يف الس ــة لن ــة املالي الجاذبي

ــو  ــة الكونغ ــت جمهوري ــو: طلب ــب الكونغ ــتجابة لطل 5- اس
ــادة  ــويل دور القي ــا ت ــن كيني ــارش م ــكل مب ــة بش الدميقراطي
بــرق  االســتقرار  دعــم  يف  املنخرطــة  اإلقليميــة  للقــوة 
ــدد  ــت ته ــي بات ــدة الت ــدات املتزاي ــو، يف ظــل التهدي الكونغ
نظــام الرئيــس الكونغــويل، فيليكــس تشيســكيدي، وهــو 
مــا دفــع األخــر إىل طلــب دعــم نــرويب ملواجهــة هــذه 

التهديــدات.

دالالت مهمة:
عكســت عمليــة انخــراط القــوات الكينيــة يف دعــم االســتقرار 
ــة دول  ــركة ملجموع ــوات املش ــار الق ــو يف إط ــرق الكونغ ب
ــن  ــي ميك ــة، والت ــدالالت املهم ــن ال ــة م ــا جمل رشق أفريقي

عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- اســتمرار الجهــود الدبلوماســية: يــأيت وصــول القــوات 
الكينيــة إىل رشق الكونغــو بالتزامــن مــع الجهود الدبلوماســية 
ــو  ــن الكونغ ــدة ب ــرات املتصاع ــة التوت ــاً لحلحل ــة حالي القامئ
الدميوقراطيــة وروانــدا، يف ظــل اتهــام األخــرة بدعــم حركــة 

ــردة. ــارس” املتم “23 م

ويف هــذا الســياق، قــام الرئيــس األنجــويل ورئيــس املؤمتــر 
الــدويل ملنطقــة البحــرات العظمــى، جــواو لورنســو، بجولــة 
تضمنــت روانــدا والكونغــو، يف 11 و12 نوفمــر 2022، وذلــك 
ــاع  ــد االجت ــك بع ــي، وذل ــاد األفريق ــار وســاطة االتح يف إط
الــذي اســتضافته العاصمــة األنجوليــة لوزيــري خارجيــة 
روانــدا والكونغــو، يف 5 نوفمــر الجــاري. فيــا قــام الرئيــس 
الكينــي الســابق، أوهــورو كينياتــا، بزيــارة إىل كينشاســا إلجراء 
ــاطة  ــار الوس ــن يف إط ــؤولن الكونغولي ــع املس ــات م مباحث

ــا.  ــي تقودهــا مجموعــة دول رشق أفريقي الت

ــاؤل  ــار التس ــة: يث ــوات الكيني ــة الق ــول فاعلي ــكوك ح 2- ش
حــول فــرص نجــاح القــوات الكينيــة املرســلة إىل رشق الكونغو 
يف تحقيــق االســتقرار، يف ظــل العــدد املحــدود الــذي ســيتم 
ارســاله إىل هنــاك، والــذي يبلــغ حــوايل 900 جنــدي تقريبــاً، 
خاصــة يف ضــوء فشــل قــوات حفــظ الســالم التابعــة لألمــم 
املتحــدة، البالــغ عددهــا 13 ألــف جنــدي، يف تحقيــق هــذه 
املهمــة، الســيا بســبب انتشــار عنــارص املجموعــات املتمــردة 

يف مناطــق واســعة.
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أن  إىل  تشــر  أخــرى  تقديــرات  هنــاك  املقابــل،  ويف 
الخــرات الواســعة التــي متتلكهــا القــوات الكينيــة، وتجربتهــا 
الســابقة يف تقويــض البنيــة التحتيــة لحركــة الشــباب وتعطيل 
هجاتهــا ضــد األرايض الكينيــة، يعــزز مــن فــرص نجاحهــا يف 

ــو. ــة يف رشق الكونغ ــدات األمني ــع التهدي ــل م التعام

3- أدوار متكاملــة: يتوقــع أن يتــم توزيــع األدوار بــن الــدول 
ــر  ــث ســيتم ن ــة املشــركة، حي ــوة اإلقليمي املشــاركة يف الق
عنــارص هــذه القــوة يف املقاطعــات الثــالث األكــر اضطرابــاً يف 
رشق الكونغــو، وهــي كيفــو الشــالية، والجنوبيــة، وإيتــوري. 

كــا أن كل وحــدة مــن هــذه القــوات ســتكون مســؤولة 
عــن أهــداف محــددة، ففــي حــن تســتهدف القــوات الكينيــة 
ــة،  املتمرديــن يف شــال كيفــو ودعــم جهــود القــوات األممي
ســتعمل القــوات األوغنديــة يف املقابــل عــى مالحقــة عنــارص 
ــش  ــم داع ــة بتنظي ــة” املرتبط ــاء الدميوقراطي ــوات الحلف “ق
اإلرهــايب، واملنتــرة يف كيفــو الشــالية وإيتــوري، خاصــة أن 
هــذه العنــارص شــّنت هجــات متفرقــة ضــد أوغنــدا، بينــا 
ــتكون  ــة، وس ــو الجنوبي ــة يف كيف ــوات البوروندي ــتركز الق س
ــارا”  مســؤولة عــن شــن هجــات مكثفــة عــى مليشــيا “تاب
)Tabara(، أمــا بالنســبة لقــوات جنــوب الســودان فقــد تــم 

تكليفهــا مبواجهــة فلــول “جيــش الــرب للمقاومــة”.

ارتدادات محتملة:
هنــاك عــدد مــن االرتــدادات املحتملــة للمتغــرات الراهنــة 
التــي طــرأت عــى رشق الكونغــو، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

النحــو التــايل:

ــل  ــرات أن تعم ــض التقدي ــت بع ــرك: رجح ــاون مش 1- تع
القــوات املشــركة ملجموعــة دول رشق أفريقيــا عــى تنســيق 
عملياتهــا العســكرية مــع قــوات البعثــة األمميــة “مونوســكو” 
فاعليــة  لتعزيــز  محاولــة  يف  الدميقراطيــة،  الكونغــو  يف 

ــلحة. ــات املس ــد املجموع ــركة ض ــات املش العملي

ــود  ــاً يف جه ــا دوراً حاس ــت كيني ــام: لعب ــتئناف الس 2- اس
الوســاطة بــن الحكومــة الكونغوليــة ومجموعــات املتمرديــن، 
والتــي أفــرزت يف النهايــة اتفــاق ســالم بــن الجانبــن، غــر أن 
عــدم االلتــزام ببنــود هــذه االتفاقيــة أدى إىل تجــدد التوتــرات 
بــرق الكونغــو، لكــن يبــدو أن هنــاك تحــركات راهنــة تقــوم 
ــو  ــرى، وه ــرة أخ ــاطة م ــود الوس ــتئناف جه ــرويب الس ــا ن به
ــة  ــا للدفــع نحــو العــودة لطاول مــا انعكــس يف تعيــن كينيات
وجــود  مــع  الســالم،  محادثــات  واســتئناف  املفاوضــات، 
تقديــرات تطــرح احتاليــة إرشاف نــرويب عــى تنفيــذ بنــود 
ــات  ــرح تريح ــذا الط ــن ه ــزز م ــا يع ــالم، ورمب ــاق الس اتف
حركــة “23 مــارس” املتمــردة، والتــي أبــدت ترحيبهــا بانخراط 

نــرويب يف جهــود دعــم االســتقرار يف رشق الكونغــو.

ويف الختــام، جــاء قــرار مجموعــة دول رشق أفريقيــا 
بإرســال قــوة مشــركة للكونغــو الدميوقراطيــة يف أعقــاب 
انضــام األخــرة إىل املجموعــة يف مــارس املــايض، وهــي املــرة 
األوىل التــي ترســل فيهــا هــذه املجموعــة قــوات مشــركة إىل 
إحــدى الــدول األعضــاء بهــا. وتســعى املجموعــة للجمــع بــن 
ــتدامة  ــول مس ــاد حل ــايس إليج ــكري والدبلوم ــل العس العم
يف رشق الكونغــو تســهم يف اســتعادة الســالم واالســتقرار 

ــود. املنش
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