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اتهامات متبادلة
ــاطة  ــاعي الوس ــية ومس ــود الدبلوماس ــن الجه ــم م ــى الرغ ع
اإلقليميــة، الســيام الكينيــة واألنغوليــة، لحلحــة التوتــرات بــن 
ــة األخــرة شــهدت  ــإن اآلون ــدا، ف ــة وروان الكونغــو الدميقراطي
تجــدد التصعيــد بــن الجانبــن، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى 

ــايل: النحــو الت

ــر  ــم وزي ــارس”: اته ــدا و”23 م ــة لروان ــات كونغولي 1- اتهام
ــة 23  ــدا وحرك ــدوال، روان ــتوف لوتن ــو، كريس ــة الكونغ خارجي
مــارس املتمــردة، واملدعومــة مــن كيجــايل، بعــدم االلتــزام ببنود 
ــدا،  ــة، لوان ــة األنغولي ــه يف العاصم ــم توقيع ــذي ت ــاق ال االتف
ــردة  ــة املتم ــدوال إىل أن الحرك ــار لوتن ــر 2022، إذ أش يف نوفم
ــن  ــر 2023، م ــه، يف 15 يناي ــق علي ــحاب املتف ــزم باالنس مل تلت
ــل  ــن أج ــو، م ــا يف رشق الكونغ ــيطر عليه ــي تس ــق الت املناط
الســامح للقــوات اإلقليميــة ملجموعــة رشق إفريقيــا والقــوات 
الكونغوليــة بالتموضــع يف هــذه املناطــق، كــام حــذر لوتنــدوال 

ــى  ــاظ ع ــة الحف ــائل بغي ــة الوس ــتتخذ كاف ــاده س ــن أن ب م
ــا.  وحــدة أراضيه

يف املقابــل، كانــت حركــة 23 مــارس أعلنــت انســحابها 
مــن كيبومبــا يف نهايــة ديســمر 2022، قبــل أن تنســحب مــن 
روماغامبــو مطلــع ينايــر 2023، ملوحة إىل اســتعدادها لتســليم 
ــا  ــات لكينشاس ــة اتهام ــت الحرك ــام وجه ــرى، ك ــق أخ مناط
ــدا، الســيام فيــام يتعلــق  ــزام بنصــوص اتفــاق لوان بعــدم االلت
ــام شــكك  ــة، بين ــات املســلحة واألجنبي ــزع أســلحة الجامع بن
الرئيــس الكونغــويل يف هــذا الروايــة، معتــراً أن الحركــة تتظاهر 
فقــط باالنســحاب، لكنهــا تعيــد االنتشــار والتموضــع يف مناطق 

أخــرى.

للرئيــس  حــادة  اتهامــات  كذلــك  الكونغــو  ووجهــت 
ــن  ــف الاجئ ــة اســتغال مل ــي، مبحاول ــول كاغام ــدي، ب الروان
والنازحــن الكونغوليــن ألغــراض سياســية، وذلــك عــى خلفيــة 
ــن  ــد م ــل مزي ــن تتحم ــاده ل ــأن ب ــراً ب ــي مؤخ ــان كاغام إع

العدد 1745، 01 فبراير 2023

تجــددت التوتــرات بيــن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وروانــدا، فــي ينايــر 2023، علــى خلفيــة اتهامــات 
متبادلــة بيــن الجانبيــن بعــدم االلتــزام ببنــود اتفــاق الســام المبــرم بينهمــا فــي العاصمــة األنجوليــة، لوانــدا، 
فــي نوفمبــر 2022، بالتزامــن مــع إعــان كينشاســا اســتعانتها بشــركات عســكرية خاصــة لدعمهــا فــي 

مواجهــة التهديــدات األمنيــة المتزايــدة، فــي خطــوة اعتبرتهــا كيغالــي بمثابــة إعــان حــرب.

مرتزقــة أوروبيــون:  هــل تســتعين الكونغــو بفاغنــر فــي إطــار صراعهــا مــع روانــدا؟ , العــدد 1745، 01 فبراير 2023، أبوظبي: المســتقبل 
لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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النازحــن الكونغوليــن، حيــث اعتــرت كينشاســا أن ترصيحــات 
ــدويل  ــع ال ــاه املجتم ــتهدف رصف انتب ــدي تس ــس الروان الرئي
بعيــداً عــن تــورط كيغــايل وحركــة 23 مــارس املتمــردة يف 
ــي  ــة الت ــا املذبح ــي كان آخره ــو، والت ــاكات رشق الكونغ انته
شــهدتها قريــة كيشــيش، نهايــة نوفمــر 2022، حيــث أســفرت 

ــاً. ــر مــن 130 مدني ــل أك عــن مقت

ــب:  ــة أجان ــو مبرتزق ــة الســتعانة الكونغ ــادات رواندي 2- انتق
عــرت روانــدا عــن إدانتهــا الســتعانة الكونغــو مبرتزقــة أجانــب 
ــذه  ــرة أن ه ــاد، معت ــرق الب ــن ب ــرصاع الراه ــا يف ال لدعمه
التحــركات تشــكل تهديــداً مبــارشاً لكيغــايل، وذلــك مــن 
خــال بيــان رســمي، اتهــم كينشاســا بالتلويــح بالحــرب وعــدم 
االســتعداد لتحقيــق الســام يف املنطقــة، واالتجــاه للخــروج من 
االتفاقيــات اإلقليميــة التــي تــم التوصــل إليهــا مؤخــراً بوســاطة 
أنغوليــة وكينيــة. كــام لفــت البيــان الروانــدي إىل أن اســتعانة 

الكونغــو مبرتزقــة أجانــب يُعــد مبثابــة إعــان حــرب.

ــاع  ــت وزارة الدف ــن، أعلن ــن الجانب ــد ب ــد جدي ويف تصعي
الروانديــة، يف 25 ينايــر 2023، إطــاق النــار عــى مقاتلــة 
ــا  ــوى اخرتاقه ــوخوي – 25”، بدع ــراز “س ــن ط ــة، م كونغولي
للمجــال الجــوي الروانــدي، فيــام لفــت املتحــدث باســم 
الحكومــة يف كيغــايل أن هــذه تعــد املــرة الثالثــة خــال األشــهر 
األخــرة املاضيــة التــي يتــم فيهــا اخــرتاق املجــال الجــوي 

ــة.  ــرات كونغولي ــل طائ ــن قب ــدي م الروان

ويف املقابــل نفــت الكونغــو هــذه االتهامــات، بــل واتهمــت 
روانــدا باســتهداف طائرتهــا الحربيــة أثنــاء اتجاههــا للهبــوط يف 
مطــار غومــا الــدويل داخــل أرايض الكونغــو، وهــو مــا اعترتــه 

عمــاً عدوانيــاً متعمــداً يرقــى ملرتبــة العمــل الحــريب. 

دالالت مهمة 
عكــس تجــدد التصعيــد بــن روانــدا وجمهوريــة الكونغو جملة 
مــن الــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن عرضها عــى النحــو التايل:

1- االســتعانة بــركات عســكرية أوروبيــة: أعلــن رئيــس 
جمهوريــة الكونغــو، فيليكس تشســيكيدي، يف 20 ينايــر 2022، 
عــى هامــش منتــدى دافــوس أن بــاده لجــأت إىل رشكــة 
عســكرية بلغاريــة تســمى “أجيمــرا” لاســتعانة بخدماتهــا يف 
دعــم الجهــود الحكوميــة يف فــرض األمــن واالســتقرار مبنطقــة 
رشق الكونغــو. وأوضــح املتحــدث باســم الحكومــة الكونغولية، 
باتريــك مويايــا، إىل أن الركــة البلغاريــة تعــد إحــدى رشكتــن 
عســكريتن أوروبيتــن تتوليــان مهــام صيانــة الطائــرات وتقديم 

التدريبــات للجيــش الكونغــويل.

ــارص  ــن العن ــات م ــول املئ ــة وص ــر غربي ــدت تقاري ورص
األزيــاء  يرتــدون  املســلحة والذيــن  الرومانيــة والبلغاريــة 

ــا يف  ــة غوم ــزا”، مبدين ــدق “مبي ــة إىل فن العســكرية الكونغولي
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، منــذ ديســمر املــايض. فيــام 
أشــار تقريــر صــادر عــن األمــم املتحــدة، نهايــة العــام املــايض 
2022، إىل وجــود مرتزقــة أجانــب مــن رومانيــا وبلغاريــا 

ــو. ــيا يف الكونغ ــا وبياروس وجورجي

2- تخوفــات مــن وجــود فاغــر الروســية: تثــار تخوفــات 
غربيــة مــن احتامليــة اتجــاه جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
إىل االســتعانة بركــة فاغــر الروســية شــبه العســكرية، لتعزيــز 
موقفهــا يف مواجهــة التهديــدات اإلرهابيــة وحركــة 23 مــارس، 
وترجــع هــذه التخوفــات إىل اعتقــاد خاطــئ لــدى العديــد مــن 
ــارص  ــا هــم إال عن ــا م ــة مــن رشق أوروب ــأن املرتزق ــن ب املحلل

فاغــر. 

ــة يف  ــه األملاني ــه فيل ــاة دويتش ــه قن ــر أعدت ــق تقري وأخف
تأكيــد وجــود عنــارص مــن مرتزقــة فاغــر يف الكونغــو. وتنبــع 
هــذه التخوفــات مــن تعزيــز كينشاســا عاقتهــا مبوســكو منــذ 
عــام 2022. ففــي أغســطس 2022، متــت دعــوة وزيــر الدفــاع 
الكونغــويل، جيلــرت كابانــدا، إىل مؤمتــر أمنــي بالعاصمــة 
الروســية، حيــث امتــدح خالــه الدعــم الــرويس، كــام ياحــظ 
أن أغلــب مقاتــات الجيــش الكونغــويل هــي طائــرات روســية 

قدميــة. 

3- قلــق روانــدا مــن ملــف الالجئــن: يعكــس التصعيــد الراهن 
ــاً  ــاً متنامي ــدا قلق ــة وروان ــة الكونغــو الدميقراطي ــن جمهوري ب
مــن قبــل األخــرة مــن التداعيــات املحتملــة مللــف الاجئن، يف 
ظــل الضغــوط املتزايــدة التــي تتمخــض عــن اســتضافة كيغــايل 
ــرصاع  ــة ال ــى خلفي ــويل، ع ــئ كونغ ــف الج ــن 75 أل ــر م ألك
الدائــر يف رشق الكونغــو، فضــاً عــن اســتمرار وصــول املزيــد 
ــت  ــك يف الوق ــدا، وذل ــي إىل روان ــكل يوم ــن بش ــن النازح م
ــف، وال  ــال هــذا املل ــه الكونغــو الصمــت حي ــزم في ــذي تلت ال
ــة هــؤالء الاجئــن، كــام أنهــا غــر  تعــرتف حتــى اآلن بوضعي
مســتعدة يف الوقــت الحــايل لفتــح املجــال أمــام عودتهــم إليهــا.

تدخالت إقليمية ودولية 
ــط يف  ــة ترتب ــد والتهدئ ــن التصعي ــرصاع ب ــآالت ال ــدو أن م يب
جانــب منهــا بالتدخــات األجنبيــة، والتــي ميكــن تفصيلهــا يف 

التــايل:

ــة: أعلنــت قطــر، يف 26  ــة محتمل ــة قطري 1- وســاطة أمريكي
ينايــر 2023، أنهــا تعمــل عــى عقــد لقــاء مبــارش بن الرئيســن 
الكونغــويل والروانــدي، يف محاولــة إليجــاد اتفــاق ســام شــامل 
ينهــي التصعيــد الراهــن بــن الجانبــن. وتــأيت هــذه التحــركات 
القطريــة عــى الرغــم مــن تعــر اســتضافتها للرجلــن، يف 
23 ينايــر 2023، إذ اعتــذر الرئيــس الكونغــويل، فيليكــس 
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تشيســكيدي، عــن حضــور القمــة. ويعتقــد أن الدوحــة تبــذل 
جهــوداً لتحديــد موعــد جديــد لهــذه القمــة.

ــأيت يف  ــة إىل أن تحــركات الدوحــة ت ــر غربي وأشــارت تقاري
ــزام  ــد االلت ــرتكة لتجدي ــة مش ــة قطري ــاطة أمريكي ــار وس إط
ــرتة  ــال الف ــدا خ ــن عق ــدا، إذ أن البلدي ــاق لوان ــة باتف الخاص
املاضيــة محادثــات متعــددة مــع طــريف الــرصاع ملحاولــة 
التوصــل إىل تســوية بينهــام. كــام عمــدت الدوحــة إىل دعــوة 
ــر،  ــة 23 يناي ــور قم ــا لحض ــدي وكيني ــوال وبورون ــن أنغ كل م
التــي أخفقــت األوىل يف ترتيبهــا. ومــن املتوقــع أن يتــم دعــوة 
هــذه الــدول أيضــاً يف أي قمــة مقبلــة ستســتضيفها الدوحة، يف 
محاولــة للتوصــل إىل اتفــاق شــامل مبشــاركة إقليميــة واســعة 

تعــزز مــن فــرص نجاحــه.

2- انخــراط عســكري تــريك: وصلــت طائــرة عســكرية تركيــة، 
يف 20 ديســمر 2022، إىل مدينــة غومــا، حاملــة شــحنة أســلحة 
كتــرع مــن أنقــرة لدعــم الجيــش الكونغــويل ضــد الجامعــات 
املســلحة واملتمرديــن، وهــو مــا يــأيت يف إطــار مســاعي أنقــرة 
للبحــث عــن أســواق خارجيــة إضافيــة لصناعتهــا العســكرية، 
ــون  ــة أن تك ــة مل تســتبعد إمكاني ــر غربي ــاك تقاري ــل أن هن ب
ــويل،  ــش الكونغ ــم الجي ــب لدع ــن أجان ــلت مقاتل ــرة أرس أنق

كأحــد أدوات أنقــرة لتعزيــز حضورهــا يف كينشاســا.

ــة: شــهدت مــدن  3- متهيــد الكونغــو لطــرد القــوات اإلفريقي

ــوة  ــد الق ــعة ض ــرات واس ــويل تظاه ــل الكونغ ــدة يف الداخ ع
اإلقليميــة ملجموعــة رشق إفريقيــا، والتــي تــم نرهــا يف رشق 
الكونغــو للمســاعدة يف فــرض األمــن واالســتقرار هنــاك، بيــد 
أن املحتجــن نــددوا بــدور هــذه القــوات، ملوحــن إىل تجربــة 
البعثــة األمميــة لتحقيــق االســتقرار يف الكونغــو “مونوســكو”، 
ــق أي تقــدم حقيقــي يف هــذا  ــي فشــلت ســابقاً يف تحقي والت

الشــأن. 

لــذا يطالــب املحتجــون بخــروج قــوات رشق إفريقيــا مــن 
ــة  ــة الكونغولي ــات للحكوم ــدا اتهام ــت روان ــو. ووجه الكونغ
بالتــورط يف تحريــك هــذه التظاهرات بشــكل مفتعــل، للتنصل 
مــن عمليتــي الســام يف لوانــدا ونــرويب، وهــو مــا ينــذر مبزيــد 

مــن التعقيــد للتوتــرات القامئــة.

ويف الختــام، مثــة تخوفــات متزايــدة مــن احتامليــة تفاقــم 
التوتــر الراهــن بــن روانــدا والكونغــو بعــد اســتعانة األخــرة 
مبرتزقــة أجانــب، وهــو األمــر الــذي رمبــا تســعى املجموعــات 
اإلرهابيــة إىل محاولــة توظيفــه لتعزيــز متوضعهــا يف املنطقــة 
الغنيــة مبواردهــا الطبيعيــة يف رشق الكونغــو، خاصــة مــع 
ــة”،  ــة املتحالف ــوات الدميقراطي ــامت “الق ــرة هج ــد وت تصاع
ــرة،  ــرتة األخ ــال الف ــايب، خ ــش اإلره ــم داع ــة بتنظي املرتبط
وبالتــايل تبــدو األوضــاع مرشــحة للتصعيــد، ما مل تســفر الجهود 
الدبلوماســية عــن اخــرتاق حقيقــي، ميهــد الطريــق نحــو اتفاق 

ــدا. شــامل بــن الكونغــو وروان
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