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تطورات عملياتية جديدة
شــهد املشــهد العمليايت يف منطقــة رشق الكونغــو الدميقراطية 
ــة،  ــابيع املاضي ــال األس ــدة خ ــرات الجدي ــن املتغ ــدداً م ع

والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- تقــدم “23 مــارس” يف محيــط غومــا: متكنــت حركــة 23 
ــاق  ــيع نط ــن توس ــرة م ــام األخ ــال األي ــردة خ ــارس املتم م
ســيطرتها عــى املناطــق املتاخمــة لغومــا، عاصمــة مقاطعــة 
شــال كيفــو، حيــث ســيطرت الحركــة، نهايــة فربايــر 2023، 
ــام قليلــة  عــى بلــدة مويســو بشــال غومــا، وذلــك بعــد أي
مــن ســيطرتها عــى بوســومبا وجاشــونجو وروجونجــوي 
وموشــايك وروبايــا، وذلــك قبــل أن تســتعيد قــوات الكونغــو 
ــم  ــم مناج ــي تض ــرة، والت ــى األخ ــيطرة ع ــة الس الدميقراطي

ــا.  ــن غوم ــراً م ــع عــى بعــد 50 كيلوم اســراتيجية تق

وحافــظ املتمــردون عــى مواقعهــم يف روتشــورو بغــرب 

وشــال غومــا، فضــاً عــن احتالهــم للطريــق األخــر الــذي 
ــو.  ــال كيف ــة ش ــق مبقاطع ــة املناط ــا وبقي ــن غوم ــط ب يرب
وبذلــك باتــت حركــة 23 مــارس تســيطر عــى الطــرق الثاثــة 
املؤديــة إىل غومــا، فيــا انهــار الطريــق الرابــع واألخر بســبب 
ــة  ــة اإلقليمي ــت العاصم ــم أضح ــن ث ــرة، وم ــار الغزي األمط

شــبه محــارصة مــن قبــل املتمرديــن. 

ــة  ــت حكوم ــي”: أعلن ــاس أوي ــعة يف “ب ــات موس 2- هج
الكونغــو الدميقراطيــة، يف 28 فربايــر 2023، تعــرض ثــاث 
ــال  ــع ش ــي، الواق ــاس أوي ــم ب ــدا يف إقلي ــة بان ــرى مبنطق ق
الكونغــو الدميقراطيــة، واملتاخــم للحــدود مــع جمهوريــة 
إفريقيــا الوســطى، لهجــات واســعة أســفرت عــن اختطــاف 

ــخصاً.  25 ش

ــارص  ــة العن ــن هوي ــدم الكشــف ع ــن ع ــم م ــى الرغ وع
املنفــذة للهجــوم، فــإن مثــة تقديــرات أشــارت إىل أنهــا ناتجــة 
ــة،  ــو الدميقراطي ــر يف رشق الكونغ ــف املنت ــدد للعن ــن مت ع
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شــهد مطلــع مــارس 2023، تمــدد حركــة 23 مــارس المتمــردة فــي شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
وســيطرتها علــى مزيــد مــن المناطــق هنــاك، وذلــك فــي الوقــت الــذي كان يفتــرض أن تبــدأ فيــه الحركــة 
باالنســحاب مــن المناطــق التــي كانــت تســيطر عليهــا، فــي إطــار التوافقــات التــي تمخضــت عــن الوســاطة 

اإلقليميــة.

ــة , العــدد 1771، 09 مــارس  ــات المتحــدة وفرنســا فــي وقــف صــراع شــرق الكونغــو الديمقراطي مشــهد مــأزوم: فــرص نجــاح الوالي
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــي: المســتقبل لألبح 2023، أبوظب

 Future Briefs تقديرات المستقبل

مشهد مأزوم:
فرص جناح الواليات املتحدة وفرنسا يف وقف صراع شرق الكونغو الدميقراطية 



09 مارس 2023العدد 1771 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

خاصــة وأن منطقــة شــال الكونغــو الدميقراطيــة كانــت 
تشــهد حالــة مــن االســتقرار النســبي خــال الســنوات األخرة، 

بعــد تراجــع حــدة العنــف يف جارتهــا الشــالية بانغــي. 

ــهدت  ــة: ش ــو الدميقراطي ــايب يف رشق الكونغ ــاط إره 3- نش
ــرة النشــاط اإلرهــايب يف رشق  ــام األخــرة تصاعــداً يف  وت األي
ــر األمــر عــى هجــات  الكونغــو الدميقراطيــة، إذ مل يقت
حركــة 23 مــارس املتمــردة، بــل شــّنت عــدد مــن املجموعــات 
املســلحة املنتــرة هنــاك عــدة هجــات أخــراً، حيــث 
ــة  ــة وجاع ــن 120 حرك ــر م ــة، أك ــذه املنطق ــط، يف ه ينش

ــلحة. مس

ويف هــذا الســياق، أعلــن املتحــدث باســم األمــم املتحــدة، 
ــوري،  ــة إيت ــاً يف مقاطع ــل 32 مدني ــك، مقت ــتيفان دوجاري س
الغنيــة مبناجــم الذهــب، خــال الهجــات التــي شــنتها 
مليشــيات كوديكــو والقــوات الدميقراطيــة املتحالفــة، املواليــة 
لداعــش. وتجــدر اإلشــارة إىل أن الــراع القائــم بالفعــل بــن 
مليشــيات كوديكــو والكونغــو الدميقراطيــة يف هــذه املنطقــة 
ــذر  ــا ين ــاً خــال الفــرة األخــرة، وهــو م شــهد تصاعــداً الفت

بتفاقــم األوضــاع األمنيــة املأزومــة بالفعــل.

الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  وغربيــة:  أمريكيــة  إدانــة   -4
األمريكيــة، يف 23 فربايــر 2023، عــن إدانتهــا للعنــف املتزايــد 
يف رشق الكونغــو الدميقراطيــة مــن قبــل الجاعــات املســلحة  
املنتــرة هنــاك، الســيا حركــة 23 مــارس، والجاعــات 
والقــوات  كوديكــو  وحركــة  داعــش  لتنظيــم  املواليــة 
الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا، مطالبــة كافــة هــذه الجاعــات 
ــن  ــروط م ــر امل ــحاب غ ــة واالنس ــا العدائي ــف أعاله بوق

ــا.  ــيطر عليه ــي تس ــاط الت النق

كــا رحبــت الخارجيــة األمريكيــة مبخرجــات القمــة 
املصغــرة ملجموعــة دول رشق إفريقيــا بإثيوبيــا، يف 17 فربايــر 
2023، ومســاري لوانــدا ونرويب بشــأن الوســاطة بــن الكونغو 
الدميقراطيــة وروانــدا، داعيــة األخــرة لوقــف دعمهــا لحركــة 
23 مــارس، وســحب األخــرة لعنارصهــا املنتــرة يف رشق 
جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة لتســهيل تنفيــذ االلتزامــات 
التــي نصــت عليهــا قمــة أديــس أبابــا، فيــا اعتــربت كيجــايل 
ــة الســام  ــة ميكــن أن تقــوض عملي أن التريحــات األمريكي

ــة. ــة الجاري والوســاطة اإلقليمي

وعــى املنــوال ذاتــه، أدانــت مســاعدة األمــن العــام 
لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان، إيليــزي برانــدر كريــس، يف 
ختــام زيارتهــا لكينشاســا، العنــف املتزايــد وتدهــور األوضــاع 
األمنيــة يف رشق الكونغــو الدميقراطيــة، مشــددة عــى رضورة 
وقــف القتــال وتعزيــز جهــود بنــاء الثقــة والتاســك داخــل 

املجتمعــات املحليــة. وأشــارت املســؤولة األمميــة إىل أن تزايد 
ــائر  ــارس أدى إىل خس ــة 23 م ــنها حرك ــي تش ــات الت الهج
ــلحة  ــات مس ــمح ملجموع ــه س ــا أن ــن، ك ــة يف املدني فادح
ــم  ــراغ الناج ــتغلة الف ــيطرتها، مس ــاق س ــيع نط ــرى بتوس أخ

ــة. عــن إعــادة انتشــار القــوات الحكومي

مــن ناحيــة أخــرى، أعلــن االتحــاد األورويب إنشــاء جــر 
جــوي للمســاعدات اإلنســانية إىل غومــا بدعــم مــن فرنســا، 
واإلفــراج عــن مســاعدات بقيمــة 47 مليــون يــورو، وجــاء هذا 
ــل  ــي، إميانوي ــس الفرن ــارة الرئي ــع زي ــن م ــان بالتزام اإلع

ماكــرون، إىل كينشاســا.

دالالت مهمة 
ــو  ــهدها رشق الكونغ ــي ش ــة الت ــورات امليداني ــت التط عكس
ــا  ــن عرضه ــة، ميك ــدالالت املهم ــن ال ــة م ــة جمل الدميقراطي

ــايل:  عــى النحــو الت

1- تعــر مخرجــات قمــة أديــس أبابــا: عقــدت مجموعــة دول 
ــا، يف  ــس أباب ــة، أدي ــة اإلثيوبي ــة يف العاصم ــا قم رشق إفريقي
ــي  ــا اإلعــان عــن جــدول زمن ــر 2023، متخــض عنه 17 فرباي
ــردة  ــارس املتم ــة 23 م ــحاب حرك ــل النس ــاث مراح ــن ث م
ــة. وكان  ــو الدميقراطي ــن مناطــق ســيطرتها يف رشق الكونغ م
يفــرض أن تبــدأ املرحلــة األوىل منهــا يف نهايــة فربايــر 2023، 
عــى أن تنتهــي املرحلــة األخــرة بنهايــة مــارس الجــاري، لكــن 
ــق أي  ــى اآلن، يف تحقي ــت، حت ــة أخفق ــذه القم ــدو أن ه يب

تقــدم عــى األرض.  

ــدم  ــا ع ــم فيه ــي يت ــرة األوىل الت ــي امل ــذه ه ــد ه وال تع
االلتــزام ببنــود االتفاقيــات بــن الحركــة املدعومــة مــن رواندا، 
والكونغــو الدميقراطيــة، فقــد وقعــت كيجــايل وكينشاســا، يف 
ــدا،  ــة، لوان ــة األنغولي ــاق يف العاصم نوفمــرب 2022، عــى اتف
ينــص عــى انســحاب حركــة 23 مــارس املتمــردة مــن املناطــق 
ــول  ــة، بحل ــا بــرق الكونغــو الدميقراطي ــي تســيطر عليه الت
ــات  ــادال االتهام ــن تب ــد أن الطرف ــر 2023، بي ــف يناي منتص
ــدا  ــود هــذا االتفــاق. ومــن الواضــح أن روان بشــأن خــرق بن
ــيع  ــارس لتوس ــة 23 م ــع حرك ــة لدف ــود التهدئ ــتغل جه تس

ــة. نطــاق ســيطرتها امليداني

2- توفــر مزيــد مــن املــوارد للمتمرديــن: عكســت التطــورات 
ــتمرار  ــة اس ــو الدميقراطي ــة األخــرة يف رشق الكونغ العملياتي
ــع  ــردة، فم ــارس املتم ــة 23 م ــارص حرك ــداين لعن ــدم املي التق
ســقوط مدينــة موشــايك، أصبــح املتمــردون يســيطرون عــى 
حركــة االنتقــال إىل العاصمــة اإلقليميــة غومــا، وهــو مــا ميكن 
الحركــة مــن إجبــار املواطنــن املقيمــن تحــت ســيطرتها مــن 
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ــز  ــم تعزي ــن ث ــا، وم ــزز إيراداته ــا يع ــا، مب ــاوات له ــع إت دف
موقفهــا العســكري، وشــن املزيــد مــن الهجــات العســكرية 

خــال الفــرة املقبلــة.

3- رســائل غربيــة ضمنيــة: حملــت زيــارة الرئيــس الفرنــي، 
إميانويــل ماكــرون، إىل الكونغــو الدميقراطيــة، يف 4 مــارس 
ــن  ــا م ــا تســتهدف تحذيره ــة لكينشاس ــائل ضمني 2023، رس
أي تقــارب محتمــل مــع عنــارص فاغــر الروســية، بعدمــا 
أشــارت تقاريــر غربيــة أخــراً إىل وجــود مــؤرشات عــى 
اتجــاه الكونغــو الدميقراطيــة لاســتعانة بالركــة الروســية يف 
ــل  ــدة، الســيا مــن قب ــة املتزاي ــدات اإلرهابي مواجهــة التهدي

ــردة.  ــارس املتم ــة 23 م حرك

ــة  ــو الدميقراطي ــام الكونغ ــرى قي ــرات أخ ــت تقدي ورجح
بالتلويــح بورقــة فاغــر للضغــط عــى  الغــرب، خاصــة فرنســا، 
لتبنــي موقــف داعــم لكينشاســا يف مواجهــة كيجــايل وحركــة 
ــدا  ــم روان ــس بدع ــام باري ــل اته ــردة، يف ظ ــارس املتم 23 م
واملتمرديــن، وهــو مــا انعكــس يف االحتجاجــات التي شــهدتها 
كينشاســا ضــد زيــارة ماكــرون، حيــث رفــع املتظاهــرون 

األعــام الروســية.

4- دعــوات للحــوار مــع “23 مــارس”: أعلــن رئيــس الجمعيــة 
ــرت،  ــينينغا روب ــويت، س ــو، هابينش ــال كيف ــة لش التريعي
أن 17 مــن أعضــاء الربملــان يف املقاطعــة تقدمــوا برســالة 
إىل رئيــس الكونغــو الدميقراطيــة، فيليكــس تشيســكيدي، 
للمطالبــة بوقــف الحــرب وبــدء الحــوار املبــارش مــع الحركــة 

ــم.  ــراع القائ ــردة لتســوية ال املتم

ــن يف  ــادة املحلي ــق الق ــل قل ــف يف ظ ــك املوق ــاء ذل وج
ــارس،  ــة 23 م ــدم حرك ــن تق ــة م ــو الدميقراطي رشق الكونغ
وبالتــايل رمبــا تفــرض هــذه الدعــوات ضغوطــاً عــى حكومــة 
تشيســكيدي  الســتئناف الحــوار املبــارش مــع املتمرديــن، 
والتوصــل إىل تســوية تخفــف مــن حــدة الــراع يف رشق 
االســتعدادات  ظــل  يف  خاصــة  الدميقراطيــة،  الكونغــو 

لانتخابــات الرئاســية املقبلــة يف كينشاســا.

انعكاسات محتملة
ــة،  ــو الدميقراطي ــة يف رشق الكونغ ــرات الراهن ــار املتغ يف إط
هنــاك عــدد مــن االنعكاســات املحتملــة التــي رمبــا تتمخــض 
عــن التطــورات األخــرة، وميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

ــي،  ــس الفرن ــدو أن الرئي ــة: يب ــية محتمل ــاطة فرنس 1- وس
ــاطة  ــد للوس ــرون، يســتعد لطــرح مســار جدي ــل ماك إميانوي
ــي،  ــدور الفرن ــز ال ــاعيه لتعزي ــار مس ــن، يف إط ــن البلدي ب

والحيلولــة دون اتجــاه كينشاســا للتقــارب مــع موســكو 
واالســتعانة بعنــارص فاغــر، وهــو مــا سيشــكل خســارة 

جديــدة لباريــس يف إفريقيــا.

ــر فرنســية إىل اســتقبال  ويف هــذا الســياق، أشــارت تقاري
ماكــرون خــال زيارتــه إىل أنغــوال بعــض قيــادات حركــة 23 
ــمياً  ــه رس ــي اإلليزي ــن نف ــم م ــى الرغ ــردة. وع ــارس املتم م
ــادة  ــن ق ــدد م ــدت وصــول ع ــر أك ــاك تقاري ــإن هن ــك، ف ذل
املتمرديــن إىل لوانــدا بالتزامــن مــع وجــود الرئيــس الفرنــي 
هنــاك، وهــو مــا يعــزز فرضيــة مســاعي باريــس طــرح 
وســاطة جديــدة لتســوية التوتــرات بــن كينشاســا وكيجــايل.

2- جهــود غربيــة لتعزيــز التعــاون اإلقليمــي: تبــذل جهــود 
البحــرات  ترتيبــات جديــدة يف منطقــة  لصياغــة  دوليــة 
العظمــى، تفــي إىل محاولــة عــاج التوتــرات القامئــة، وذلــك 
لضــان املصالــح الغربيــة التــي باتــت مهــددة يف ظــل تنامــي 

ــا. ــدويل يف إفريقي ــرة التنافــس ال وت

وياحــظ أن فــرص نجــاح هــذه املســاعي ال تــزال محــل 
شــك، يف ظــل فقــدان الثقــة واإلرث التاريخــي العــدايئ بــن 
روانــدا والكونغــو الدميقراطيــة، وهــو مــا انعكــس يف دعــوة 
رئيــس الكونغــو الدميقراطيــة تشيســكيدي لنظــره الفرنــي، 
ــات  ــارة األخــر لكينشاســا،  إىل رضورة فــرض عقوب خــال زي
صارمــة عــى روانــدا، فضــاً عــن االشــتباكات املســلحة 
املبــارشة التــي اندلعــت عــى الحــدود بــن كينشاســا وكيجــايل 

ــام األخــرة. خــال األي

3- تدخــل محتمــل لـ”ســادك”: عــى غــرار تدخــل القــوات 
املشــركة ملجموعــة دول رشق إفريقيــا، يرجــح أن تشــهد 
ــة  ــة اإلمنائي ــوات الجاع ــل ق ــن قب ــاً م ــة تدخ ــرة املقبل الف
ــود إحــال الســام  ــم جه ــادك” لدع ــي “س ــوب اإلفريق للجن
يف رشق الكونغــو الدميقراطيــة، وهــو مــا أملــح إليــه الرئيــس 
الروانــدي، بــول كاجامــي، والــذي أشــار إىل وجــود معلومــات 
تفيــد باتجــاه كينشاســا لاســتعانة بقــوات “ســادك” لتعزيــز 
االســتقرار يف رشق الكونغــو الدميقراطيــة. وعــى الرغــم مــن 
أن هــذا االنخــراط مــن شــأنه دعــم جهــود إحــال الســام يف 
املنطقــة، فإنــه ميكــن أيضــاً أن يزيــد مــن تعقيــد املشــهد، يف 
ظــل تزايــد عــدد الفواعــل الدوليــة واإلقليميــة املنخرطــة يف 

الــراع. 

4- تعــر االنتخابــات الرئاســية يف الكونغــو الدميقراطية: يرجح 
ــمرب  ــة يف ديس ــية املزمع ــات الرئاس ــل  االنتخاب ــم تأجي أن يت
2023، بســبب تصاعــد حــدة التوتــرات يف رشق الكونغــو 
الدميقراطيــة، وهــو مــا أملــح إليــه الرئيــس تشيســكيدي 
خــال حضــوره اجتاعــات منظمــة حقــوق اإلنســان التابعــة 
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ــار  ــث أش ــر 2023، حي ــف، يف 27 فرباي ــدة بجني ــم املتح لألم
ــل  ــا يعرق ــاد رمب ــرق الب ــة ب ــاع األمني ــم األوض إىل أن تفاق
املقبلــة.  الرئاســية  لاســتحقاقات  الجاريــة  االســتعدادات 
وتجــدر اإلشــارة إىل أن مفوضيــة االنتخابــات أجلــت املوعــد 
النهــايئ لتســجيل الناخبــن عــدة مــرات يف مقاطعــات غــرب 
الكونغــو الدميقراطيــة بســبب املشــكات الفنيــة، وينــذر هــذا 

ــان الداخــي.  ــادة االحتق ــة زي ــل باحتالي التأجي

ويف الختــام، ياحــظ أنــه عــى الرغــم مــن تعــدد مســاعي 
الوســاطة مــن قبــل القــوى اإلقليميــة والدوليــة لتســوية 
التوتــرات بــن روانــدا والكونغــو الدميقراطيــة، فإنهــا مل تفــض، 
حتــى اآلن، إىل تســوية حقيقيــة تنهــي الــراع املــوروث بــن 
ــارش عــى تطــورات  ــا ينعكــس بشــكل مب ــن، وهــو م الجانب
األوضــاع يف رشق الكونغــو الدميقراطيــة، والتــي باتت مرشــحة 

ملزيــد مــن التفاقــم خــال الفــرة املقبلــة.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


