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اضطرابات متجددة:
دور املنظمات األفريقية يف الصراعات يف بوروندي وموزمبيق

ــة  ــى الصراعــات األهلي ــاء الضــوء عل ويســعى هــذا التحليــل إللق
التــي تشــهدها كل مــن بورونــدي وموزمبيــق، موضحــاً األســباب 
ــي كل مــن  ــد ف ــة مــن جدي ــدالع الحــرب األهلي ــى ان ــي أدت إل الت
ــي  ــى األدوار الت ــارة إل ــق، فضــالً عــن اإلش ــدي وموزمبي بورون
لعبهــا االتحــاد األفريقــي أو المنظمــات اإلقليميــة األفريقيــة الفرعية 

فــي تســوية هــذه الصراعــات. 

اأولً: جتدد احلرب الأهلية 
ــدي  ــي بورون ــة ف ــرب األهلي ــدالع الح ــباب ان ــاع أس ــن إرج يمك
وموزمبيــق إلــى مجموعتيــن رئيســيتين مــن األســباب، تتعلــق 
أوالهمــا بالبيئــة الداخليــة مثــل التعــدد االثنــي، وعجــز الحكومــات 
عــن إدارة هــذا التعــدد، وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة واالقتصادية، 
ــة،  ــة الخارجي ــط بالبيئ ــة فترتب ــا الثاني ــات، أم ــف اإلثني ــن مختل بي
مثــل تدخــل دول الجــوار فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة التــي 
ــاً، وفيمــا يلــي ســيتم تفصيــل كال األزمتيــن،  تعانــي صراعــاً أهلي

ــي: ــى النحــو التال ــك عل وذل

حقبــة  خــالل  بورونــدي  شــهدت  البورونديــة:  األزمــة   -1
وحتــى   1993 عــام  مــن  امتــدت  أهليــة  حربــاً  التســعينيات 
ــي  ــذاك ف ــل الســبب الرئيســي للحــرب آن ــد تمث ــام 2005، وق الع

احتــكار الســلطة مــن قبــل أقليــة التوتســي، واســتئثارها بالمــوارد 
ــون  ــن يمثل ــو الذي ــى حســاب الهوت ــك عل ــالد، وذل ــة للب االقتصادي
أغلبيــة، وقــد تــم وقــف الحــرب مــن خــالل اتفــاق أروشــا للســالم 
والمصالحــة فــي عــام 2000، والــذي نــص علــى توزيــع مقاعــد 
المجلــس الوطنــي )البرلمــان( والمناصــب الوزاريــة بواقــع %60 
مــن المقاعــد للهوتــو، و40% للتوتســي، أمــا الجيــش والشــرطة، 
فقــد تــم توزيــع المناصــب مناصفــة بيــن الطرفيــن، وعلــى الرغــم 
مــن توقيــع هــذا االتفــاق، فــإن بعــض الفصائــل المســلحة رفضتــه، 

ــى 2005)1(. ــال حت ــي القت ــتمرت ف واس

أمــا األزمــة الحاليــة، فقــد اندلعــت نتيجــة إعــالن الرئيــس 
البورونــدي بييــر نكورونزيــزا ترشــحه لفتــرة رئاســية جديــدة 
فــي أبريــل 2015، وهــو األمــر الــذي أدى النــدالع احتجاجــات 
ــة فاشــلة مــن  ــك محاول ــد تبعــت ذل ــرار، وق شــعبية ضــد هــذا الق
ــام بانقــالب عســكري)2(، وقــد أثــارت  بعــض ضبــاط الجيــش للقي
هــذه التطــورات قلــق المجتمــع الدولــي مــن عــودة شــبح الحــرب 

ــد. ــة مــن جدي األهلي

وتــرى المعارضــة أن ترشــحه جــاء بالمخالفــة للدســتور، 
الــذي ينــص علــى عــدم جــواز ترشــح الرئيــس ألكثــر مــن فترتيــن 
ــاق الســالم،  ــود اتف ــداً لبن ــل تهدي ــه يمث ــيتين، فضــالً عــن أن رئاس

تكشـــف األزمـــة السياســـية املتصاعـــدة يف كل مـــن بورونـــدي وموزمبيـــق عـــن فصـــل جديـــد مـــن احلـــرب األهليـــة يف 
القـــارة األفريقيـــة، وعـــن عجـــز االحتـــاد األفريقـــي يف لعـــب دور فاعـــل يف عـــالج أي مـــن األزمتـــني، علـــى الرغـــم مـــن 
تداعياتهمـــا الســـلبية علـــى حميطهمـــا اإلقليمـــي، والـــذي بـــات دوره يقتصـــر علـــى الشـــجب واإلدانـــة، فضـــاًل عـــن دعـــوة 

طـــريف الصـــراع للجلـــوس علـــى طاولـــة املفاوضـــات، دون أي دور ملمـــوس يف تســـوية األزمتـــني.

مادي إبراهيم كانتي 
باحث دكتوراه يف العلوم السياسية 

– جامعة القاهرة
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كيف يفكر العامل الثاين؟

ــح  ــي الترش ــه ف ــدون أحقيت ــس يؤك ــن للرئي ــن أن المؤيدي ــي حي ف
لالنتخابــات علــى أســاس أنــه فــي أول مــرة تــم انتخابــه مــن 
ــى الرغــم  ــت عــام)3(، وعل ــر تصوي ــس عب ــان، ولي خــالل البرلم
ــات  ــاض االنتخاب ــزا خ ــإن نكورونزي ــات، ف ــذه االحتجاج ــن ه م
ــن  ــق م ــا عم ــو م ــا، وه ــاز به ــو 2015، وف ــي يولي ــية ف الرئاس
ــل  ــي قت ــف، والت ــال العن ــد أعم ــية، وأدى لتصاع ــة السياس األزم
ــف  ــن 240 أل ــر م ــأ أكث ــن 400 شــخص، ولج ــر م ــا أكث خالله

ــوار)4(. ــى دول الج ــدي إل بورون

ــو أن  ــة، ه ــذه األزم ــي ه ــد ف ــي الوحي ــح اإليجاب ــل الملم ولع
ــد قامــت  ــة، فق ــق الخطــوط العرقي ــم تكــن وف خطــوط االنقســام ل
باالنقــالب العســكري وحــدات عســكرية تنتمــي لــكل مــن الهوتــو 
ــه وحــدات  ــاع عن ــس قامــت بالدف ــن أن الرئي ــي حي والتوتســي، ف
مــن الجيــش تنتمــي لعرقيــة الهوتــو، وذلــك تحــت قيــادة الجنــرال 
برايــم نيونغابــو، رئيــس أركان الجيــش، والــذي ينتمــي إلــى 
الهوتــو كذلــك، كمــا أن المعارضــة، ممثلــة بصــورة أساســية فــي 
"التحالــف الديمقراطــي مــن أجــل التغييــر"، تضــم كل العرقيــات 

ــك)5(.  كذل

2- أزمــة موزمبيــق: شــهدت موزمبيــق 
ــرة مــن عــام  ــي الفت ــدت ف ــة امت ــاً أهلي حرب
بحيــاة  وأودت   ،1992 وحتــى   1976
مليــون شــخص، وانتهــت بتوقيــع اتفــاق 
والحكومــة  رينامــو  حركــة  بيــن  ســالم 
اإليطاليــة  العاصمــة  فــي  الموزمبيقيــة 
رومــا لتنهــي 16 عامــاً مــن الحــرب)6(، 
وتعــد موزمبيــق مــن أكثــر الــدول فقــراً 
الزراعــي  إنتاجهــا  أن  كمــا  العالــم،  فــي 

محــدود)7(.

وقــد اختلفــت تلــك الصــورة االقتصاديــة القاتمــة مؤخــراً مــع 
ــل  ــا ألن تحت ــي، تؤهله ــاز الطبيع ــة للغ اكتشــاف احتياطــات هائل
ــي  ــل منتج ــا جع ــو م ــه، وه ــي إنتاج ــاً ف ــة عالمي ــة الرابع المرتب
ــا، خاصــة أن  ــون عليه ــن كأســتراليا وقطــر يتكالب ــاز العالميي الغ
ــو  ــى أن نســبة النم ــره إل ــي تقري ــي أشــار ف ــد الدول ــدوق النق صن
االقتصــادي فــي البــالد ســترتفع إلــى 24% وذلــك خــالل الفتــرة 
مــن 2021 حتــى 2025، أي بعــد إنتــاج واســتخراج الغــاز 

ــي 2020)8(. ــيبدأ ف ــذي س ــال وال ــي المس الطبيع

وقــد اصطدمــت هــذه التطــورات اإليجابيــة باحتقــان سياســي 
متصاعــد، مــع اتهامــات حركــة رينامــو لحكومــة "فريليمــو" 
باحتكارهــا ثــروات البــالد، ومطالبتهــا بزيــادة تمثيلهــا علــى 
ــة وفــي القــوات المســلحة، فضــالً عــن  ــة االنتخابي مســتوى اللجن
تغييــر القانــون االنتخابــي بمــا يتيــح لهــا تمثيــالً مســاوياً للحــزب 

ــم)9(. الحاك

ــي  ــات الت ــا وقاطعــت االنتخاب ــن موقفه ــة م ــدت الحرك وصع
أجريــت فــي 2014، ورفضــت النتائــج التــي أســفرت عــن 

فــوز خوســيه مانويــل دومينغــوس، زعيــم الحركــة الديمقراطيــة 
لموزمبيــق)10(، وقامــت الحركــة بشــن هجمــات اســتهدفت المراكز 
الشــرطية، وفــي المقابــل ســعت القــوات الحكوميــة للقضــاء علــى 
تجــاوزات  والحركــة  الحكومــة  مــن  كل  وارتكبــت  الحركــة، 
ــى تدهــور األوضــاع  ــد أدى الصــراع إل ــت المدنييــن)11(، وق طال
االقتصاديــة واألمنيــة فــي موزمبيــق، ودفعهــا لالســتعانة بقــوات 
ــالد)12(.  ــي الب ــوي الســتعادة االســتقرار ف ــن زيمباب عســكرية م

ثانياً: دور املنظمات الأفريقية
ــي،  ــتوى اإلقليم ــى المس ــواء عل ــة، س ــات األفريقي ــعت المنظم س
أو القــاري ممثــالً فــي االتحــاد األفريقــي، للتدخــل لحــل الصــراع 
ــك  ــل تل ــق، ويمكــن تفصي ــدا وموزمبي ــي كل مــن روان ــي ف األهل

الجهــود علــى النحــو التالــي:

1- مســاٍع فاشــلة لحــل الصــراع البورونــدي: تعــد األزمــة 
ــم شــرق  ــي إقلي ــاً لألمــن واالســتقرار ف ــدداً حقيقي ــة مه البوروندي
ينــذر  اســتمراريتها  إن  إذ  ككل،  أفريقيــا 
اإلثنيــات  بيــن  أهليــة  حــرب  بانــدالع 
روانــدا  فــي  الســيما  ككل،  اإلقليــم  فــي 
ــو  ــي للهوت ــداد اإلثن والكونجــو، بحكــم االمت

فيهمــا)13(.  والتوتســي 

المجــاورة  الــدول  تســتطع  ولــم 
أفريقيــا  أو مجموعــة شــرق  لبورونــدي، 
لعــب أي دور فــي حــل األزمــة البورونديــة، 
وهــو مــا يرجــع فــي جانــب منــه إلــى تــورط 
التــي  األزمــة  فــي  الجــوار  دول  بعــض 
ــدا  ــك تدخــل روان ــالد، ومــن ذل تشــهدها الب
البورونــدي،  الصــراع  فــي  والكونغــو 
البورونــدي)14(. النظــام  المتمرديــن ضــد  بتدريــب  وقيامهمــا 

ــا فــي حــل األزمــة،  ــاق مجموعــة شــرق أفريقي ونظــراً إلخف
فقــد ســعى االتحــاد األفريقــي للتدخــل، وأعلــن فــي 18 ديســمبر 
2015 عــن نيتــه نشــر 5 آالف جنــدي مــن قــوات حفــظ الســالم 
ــا  ــة، وتطوره ــم األزم ــاً مــن تفاق ــدي، خوف ــي بورون ــة ف األفريقي
إلــى حــرب إبــادة جماعيــة، كمــا حــدث فــي التســعينيات، ومنــح 

ــول المهمــة)15(. ــة 96 ســاعة لقب ــدي مهل حكومــة بورون

ــس  ــن الرئي ــديدة م ــة ش ــراح معارض ــذا االقت ــى ه ــد الق  وق
الســماح أليــة  أكــد رفضــه  الــذي  البورونــدي نكورونزيــزا، 
قــوى خارجيــة بالوجــود علــى األراضــي البورونديــة معتبــراً 
إياهــا  قــوات احتــالل، ينبغــي محاربتهــا)16(. وقــد تبــع ذلــك 
إرســال االتحــاد األفريقــي وفــداً إلقنــاع نكورونزيــزا بقبــول 
الحــوار الشــامل مــع المعارضــة، والســماح بنشــر قــوات االتحــاد 
األفريقــي للوقايــة والحمايــة فــي بورونــدي، لكــن هــذه الوفــود لــم 
ــه  ــة فترت ــه بمواصل ــى موقف ــث أصــر عل ــي إقناعــه، حي تنجــح ف

الرئاســية حتــى عــام 2020)17(.

ــل  ــدة للتدخـ ــات املتحـ ــعت الواليـ ــد سـ وقـ
يف األزمـــة، وأرســـلت مبعوثهـــا اخلـــاص 
 17 يف  بوجمبـــورا  إىل  بريييللـــو  تومـــاس 
إقناعـــه  أجـــل  مـــن  وذلـــك   ،2016 مايـــو 
وإطـــالق  السياســـية،  األزمـــة  بحلحلـــة 
ــاًل  ــيني، فضـ ــني السياسـ ــراح املعارضـ سـ
االحتـــاد  مـــن  مراقـــب   200 نشـــر  عـــن 
ـــهد،  ـــود مل تش ـــك اجله ـــي، إال أن تل األفريق
هـــي األخـــرى، أي جنـــاح يف ضـــوء تســـويف 
عـــن  وتراجعـــه  البورونـــدي  الرئيـــس 

تعهداتـــه.
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وأمــام هــذا الرفــض القاطــع مــن جانــب حكومــة بورونــدي، 
قــرر رؤســاء االتحــاد األفريقــي فــي 31 ينايــر 2016 عــدم 
إرســال قــوة لحفــظ الســالم إلــى بورونــدي فــي الوقــت الراهــن، 
وذلــك بالنظــر إلــى تــردد العديــد مــن قــادة الــدول األفريقيــة علــى 
اإلقــدام علــى هــذه الخطــوة، خاصــة فــي ضــوء األعبــاء الماليــة 
والتعقيــدات السياســية والعواقــب القانونيــة التــي ســيطرحها مثــل 
هــذا التدخــل فــي ظــل الرفــض البورونــدي)18(، وقــد اقتصــر دور 
االتحــاد األفريقــي بعــد ذلــك علــى الجهــود الدبلوماســية، دون 

فاعليــة تذكــر.

وقــد ســعت الواليــات المتحــدة للتدخــل فــي األزمــة، وأرســلت 
مبعوثهــا الخــاص تومــاس بيرييللــو إلــى بوجمبــورا فــي 17 مايــو 
2016، وذلــك مــن أجــل إقناعــه بحلحلــة األزمــة السياســية، 
وإطــالق ســراح المعارضيــن السياســيين، فضــالً عــن نشــر 200 
ــم تشــهد،  ــود ل ــك الجه ــي، إال أن تل ــن االتحــاد األفريق ــب م مراق
هــي األخــرى، أي نجــاح فــي ضــوء تســويف الرئيــس البورونــدي 

وتراجعــه عــن تعهداتــه)19(.

2- نجــاح نســبي فــي الحالــة الموزمبيقيــة: اختلــف موقــف الــدول 
المجــاورة لموزمبيــق عــن حالــة بورونــدي، إذ عبــرت هــذه الــدول 
عــن رفضهــا إعــالن حركــة رينامــو إنهــاء معاهــدة الســالم مــع 
ــدة فــي موزمبيــق ســوف تــؤدي  مابوتــو، وأن انــدالع أزمــة جدي
ــك  ــة، ولذل ــى باقــي دول المنطق ــة إل ــى انتشــار الحــروب األهلي إل
حــذرت هــذه الــدول حركــة رينامــو مــن أن إنهــاء المعاهــدة ليســت 
ــل  ــة، ب ــة الموزمبيقي ــرب ضــد الحكوم ــالن للح ــة إع ــط بمنزل فق

ضــد جميــع أعضــاء "منظمــة تنميــة الجنــوب األفريقــي".

ويمكــن إرجــاع تبايــن موقــف دول الجــوار بيــن الحالتيــن 
ــة  ــات اإلقليمي ــوة المنظم ــن ق ــى تباي ــة إل ــة والموزمبيقي البوروندي
ــة،  ــة منظمــة قوي ــدول الجنــوب األفريقــي تحــت مظل ــة، ف الفرعي
وهــي منظمــة تنميــة الجنــوب األفريقــي، التــي حثــت جميــع الــدول 
المنتســبة لهــا علــى الوقــوف مــع الحكومــة الموزمبيقيــة ضــد أي 
تمــرد فــي البــالد حتــى ال تمتــد الحــرب األهليــة أو تداعياتهــا إلــى 
دول الجــوار، وذلــك بخــالف الحالــة البورونديــة، إذ انقســمت 
مواقــف الــدول األعضــاء فــي مجموعــة شــرق أفريقيــا بيــن مؤيــد 

ــن داعــم للمعارضــة. ــة وبي للحكومــة البوروندي

ونظــراً للــدور الفاعــل لمنظمــة تنميــة الجنــوب األفريقــي فــي 
ــد تراجــع دور االتحــاد  ــي، فق إدارة وتســوية الصــراع الموزمبيق
األفريقــي فــي أزمــة موزمبيــق، واقتصــر دوره علــى إبــداء 
انزعاجــه مــن إعــالن جماعــة رينامــو االنســحاب مــن اتفــاق 
الســالم الــذي تــم توقيعــه فــي عــام 1992 مــع حكومــة موزمبيــق، 

ــرة أخــرى. ــودة للحــوار م ودعــوة أطــراف الصــراع للع

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن القــارة األفريقيــة التــزال تعانــي 
الحــروب األهليــة الداميــة، والصراعــات المســتمرة، وعلــى الرغم 
مــن الــدور الفاعــل لبعــض المنظمــات اإلقليميــة الفرعيــة، فــي حل 
األزمــات، فــإن الثابــت أن االتحــاد األفريقــي أخفــق فــي حــل أو 
ــات  ــن التداعي ــم م ــى الرغ ــك عل ــن، وذل ــن الصراعي إدارة أي م
الكارثيــة لمثــل تلــك الحــروب علــى األمــن واالســتقرار والتنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي القــارة الغنيــة بمواردهــا الطبيعيــة.
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