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الغطاء الديني:
تصاعد الصراع على الروة والسلطة يف وسط أفريقيا

وتســعى هــذه المقالــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى أســباب بــروز هــذا 
ــرض  ــد ع ــك بع ــن، وذل ــن الدولتي ــي هاتي ــراع ف ــن الص ــط م النم
خلفيــة بســيطة عــن الصــراع فيهمــا وعــن العالقــات بيــن الطوائــف 

الدينيــة المختلفــة ونســب المكونــات الدينيــة فــي الحالتيــن.

اأواًل: انهيار الدولة يف اأفريقيا الو�ضطى
يمثــل المســلمون حوالــي 15% مــن إجمالــي الســكان، فــي حيــن أن 
كل مــن البروتســتانت والرومــان الكاثوليــك يمثلــون حوالــي %25 
مــن عــدد ســكان، بينمــا يشــكل معتنقــو الديانــات األفريقيــة القديمــة  

حوالــي %35)1(. 

ــة  ــات المختلف ــي الديان ــن معتنق ــات بي ــت العالق ــاً، كان وتاريخي
تتســم بالــود والتعــاون، ســاعد علــى ذلــك أن معتنقــي اإلســالم 
ــى داخــل  ــة نفســها، أو حت والمســيحية ُوجــدوا فــي الجماعــة اإلثني
ــإن الديــن،  ــه مــع الصــراع األخيــر، ف ــر أن ــة الواحــدة)2(. غي العائل
والــذي لــم يكــن عامــالً رئيســياً فــي انــدالع الصــراع تــم توظيفــه 
بصــورة كبيــرة)3(، ويمكــن إرجــاع أســباب الصــراع إلــى مــا يلــي:

1- انهيــار الســيطرة األمنيــة علــى الدولــة: تعاني أفريقيا الوســطى 
تراجــع وضعــف مؤسســات الدولــة القــادرة علــى اإلمــداد بالخدمات 
ــة لمواطنيهــا، وهــو مــا حــدا بـــ  ــة واألمني ــة واالجتماعي االقتصادي

"مجموعــة األزمــات الدوليــة" إلــى وصفهــا بـــ "الدولــة الشــبح")4(.

وقــد أدى عجــز الدولــة عــن اإلمــداد باألمــن إلــى انتشــار 
الجماعــات المســلحة، وســيطرتها علــى مناطــق واســعة مــن البــالد، 
فخــالل فتــرة حكــم الرئيــس الســابق فرانســوا بوزيزيــه، فــإن %60 
مــن أراضــي الدولــة كانــت تقــع خــارج ســيطرة الحكومــة، إذ 
تســيطر جماعتــا "اتفــاق الوطنييــن للعدالة والســالم" و"اتحــاد القوى 
الديمقراطيــة مــن أجــل الوحــدة" علــى شــمال شــرق البــالد، خاصــة 
ــة  ــك بموافق ــة، وذل ــا الخاص ــرض قوانينه ــة، وتف ــق الريفي المناط
ضمنيــة مــن الحكومــة المركزيــة، فــي حيــن أن جيــش الــرب 
األوغنــدي يتمركــز فــي جنــوب شــرق البــالد، وذلــك علــى الرغــم 

ــة للقضــاء عليهــا.  مــن ســعي الحكومــة األوغندي

وفــي شــمال البــالد، تســيطر العصابــات وقطــاع الطــرق علــى 
الحــدود المشــتركة مــع تشــاد والكاميــرون. وأخيــراً، تقــوم بعــض 
القبائــل الســودانية مــن دارفــور باالنتقــال إلــى شــرق أفريقيــا 
الوســطى خــالل مواســم الجفــاف، وهــو مــا يترتــب عليــه فــي بعض 
ــان حــدوث صدامــات مــع الميليشــيات المســلحة المتمركــزة  األحي

ــاك)5(. هن

ــى  ــي إل ــراع الدين ــة الص ــود خلفي ــلطة: تع ــن الس ــاء م 2- اإلقص
فتــرة حكــم الرئيــس الســابق فرانســوا بوزيزيــه، والــذي وصــل إلــى 
الســلطة فــي انقــالب عســكري فــي مــارس 2003، وحكــم البــالد 
علــى مــدار عقــد كامــل. وخــالل تلــك الفتــرة، ســعى الرئيــس إلــى 

ـــا  ـــة يف أفريقي ـــا، خاص ـــط أفريقي ـــهدتها منطقةوس ـــي ش ـــات الت ـــض الصراع ـــن يف بع ـــل الدي ـــري عام ـــة األخ ـــرز يف اآلون ب
ـــد  ـــة وجتني ـــيلة لتعبئ ـــا وس ـــني باعتبارهم ـــن يف احلالت ـــل الدي ـــف عام ـــد مت توظي ـــة، وق ـــو الدميقراطي ـــطى والكوجن الوس
املقاتلـــني للمشـــاركة يف تلـــك احلـــروب، والتـــي كان هدفهـــا األساســـي هـــو احلصـــول علـــى الـــروة والســـلطة. غـــري 
ـــه. ـــن جتاهل ـــذي ال ميك ـــراع، ال ـــية يف الص ـــل األساس ـــد العوام ـــح أح ـــي أصب ـــد الدين ـــإن البع ـــراع، ف ـــتمرار الص ـــع اس ـــه م أن

كمال الدين حممد عرب
باحث متخخص يف شرق أفريقيا، حاصل 
على ماجستري يف العلوم السياسية من 
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ــع  ــم، م ــي الحك ــا" )Gbaya( ف ــة "جباي ــن قبيل ــه م ــع أقارب وض
تهميــش النخــب السياســية واالقتصاديــة، والذيــن فيمــا بعــد أصبحــوا 
القــادة المســتقبليين لحركــة "ســيليكا")6(، والتــي تعنــي "التحالــف"، 
ــس، والســيطرة  ــة بالرئي ــن اإلطاح ــرد م ــة التم ــت حرك ــد تمكن وق

علــى الحكــم فــي عــام 2013. 

وقــد دفــع هــذا التطــور إلــى قيــام بوزيزيــه بتكويــن ميليشــيات 
مضــادة عرفت باســم "أنتــي بــاالكا" )Anti-balaka(، والمقصود 
بهــا "ضــد الرصــاص"، وقامــت بشــن حــرب ضــد حركــة ســيليكا 
ــرى البعــض أن  ــب اآلخــر، ي ــى الجان ــاً)7(. وعل والمســلمين عموم
هنــاك حالــة مــن الحقــد مــن جانــب األغلبيــة المســيحية الفقيــرة التــي 
ــي  ــة الت ــلمة الغني ــة المس ــى األقلي ــال الزراعــة، عل ــي مج ــل ف تعم
تعمــل فــي مجــال الرعــي والتجــارة، خاصــة تجــارة الماشــية، كمــا 
أن تجــارة الذهــب واأللمــاس التــي تشــّكل 80% مــن حجــم اقتصــاد 

البــالد تقــع فــي أيــدي المســلمين)8(.

3- الهجمــات االنتقاميــة: فقــد رصــدت المنظمــات الحقوقيــة، مثــل 
ــاالكا" المســيحية  ــي ب ــام ميليشــيات "أنت ــة، قي ــو الدولي منظمــة العف
بعمليــات تطهيــر عرقــي ضــد المســلمين القاطنيــن فــي غــرب البالد 

منــذ ينايــر 2014، وقــد عجــزت قــوات حفــظ 
ــة عــن وقــف هــذه الممارســات.  الســالم الدولي
وقــد جــاءت بعــض هــذه الممارســات، فــي 
جانــب منهــا، كأعمــال انتقاميــة رداً علــى قتــل 
المدنييــن مــن المســيحيين علــى يــد ميليشــيات 
"ســيليكا" وغيرهــا من الميليشــيات المســلمة)9(.

للبـــالد  االقتصاديـــة  اإلدارة  ســـوء   -4
ــيطرة  ــع سـ ــة مـ ــاد: خاصـ ــراء الفسـ واستشـ
ـــة  ـــوارد الطبيعي ـــى الم ـــية عل ـــركات الفرنس الش

ـــتياء  ـــار اس ـــا أث ـــو م ـــاس)10(، وه ـــوم والم ـــيما اليوراني ـــالد، الس للب
شـــعبياً وغضبـــاً تجـــاه الحكومـــة، ووفـــر البيئـــة المناســـبة، التـــي 
ـــة إلـــى  ـــرة والمهمش ـــق الفقي ـــة فـــي المناط دفعـــت الشـــباب، خاص
ــى  ــام إلـ ــالل االنضمـ ــن خـ ــرب مـ ــاد الحـ ــي اقتصـ ــاركة فـ المشـ
ـــرى)11(. ـــل األخ ـــاب البدائ ـــراً لغي ـــة، نظ ـــيات القائم ـــدى الميليش إح

5- المتغيــر اإلقليمــي والدولــي: ال يمكــن إغفــال دور العوامــل 
اإلقليميــة والدوليــة فــي الصــراع، ففرنســا تعــد أكثــر الــدول ارتباطاً 
بأفريقيــا الوســطى، وقامــت فــي الســابق بالتخطيــط لالنقــالب 
العســكري فــي عــام 1995 الــذي قــام بــه الجنــرال "جــان بوكاســا" 
ــات  ــه ســعى إلقامــة عالق ــد داكــو"، نظــراً ألن ضــد الرئيــس "ديفي
اقتصاديــة مــع الصيــن)12(، كمــا أنهــا فــي األزمــة األخيــرة تدخلــت 
وأرســلت حوالــي ألفيــن مــن قواتهــا فــي أواخــر عــام 2013 لتأمين 
العاصمــة بانجــوي، ومصالحهــا االقتصاديــة هنــاك، والتــزال 
ــد  ــة، فق ــة ثاني ــن جه ــريع)13(. وم ــل س ــوات تدخ ــاك بق ــظ هن تحتف
قامــت ميليشــيات "ســيليكا" بالحصــول علــى دعــم إقليمــي، خاصــة 
مــع وجــود شــكوك بــأن مرتزقــة مــن الســودان وتشــاد شــاركوا إلــى 

جانــب الحركــة.

ــا  ــي تخلله ــة، الت ــة االنتقالي ــاء المرحل ــن انته ــم م ــى الرغ وعل
ــام 2016،  ــل ع ــي أوائ ــد ف ــس جدي ــي، بانتخــاب رئي ــال داخل اقتت
هــو الرئيــس "فوســتان اركانــج تواديــرا"، وانعقــاد أولــى جلســات 

ــف  ــإن العن ــام نفســه)14(، ف ــن الع ــو م ــي ماي ــي" ف ــس الوطن "المجل
اســتمر، وإن بوتيــرة أقــل، وهــو مــا يرجــع إلــى تحــّول الديــن إلــى 
بعــد رئيســي فــي الصــراع ال يمكــن تجــاوزه فــي المــدى المنظــور، 
خاصــة بعــد ارتــكاب مجــازر وعمليــات قتــل وتهجيــر طائفــي ضــد 
ــي الصــراع  ــه ف ــم توظيف ــن يت ــد أن كان الدي ــك بع ــلمين، وذل المس
كعامــل تعبئــة لتجنيــد مزيــد مــن األفراد للمشــاركة في الصــراع)15(.

ثانيًا: احتكار ال�ضلطة يف الكوجنو الدميقراطية
يمثــل الرومــان الكاثوليــك حوالــي 50% مــن ســكان البــالد، فــي 
حيــن أن البروتســتانت يمثلــون حوالــي 20%، وال يزيــد كل مــن 
المســلمين وأتبــاع الكنيســة الكيمبنجويــة علــى 10%، بينمــا يديــن 

10% الباقــون بالمعتقــدات األفريقيــة القديمــة.

ــي  ــة ف ــة داخلي ــاً أهلي ــة حروب ــت الكونجــو الديمقراطي ــد عان وق
الفتــرة الممتــدة مــن عــام 1996، وحتــى عــام 2003، والتــي 
راح ضحيتهــا حوالــي خمســة مالييــن فــرد، وشــهدت تدخــالً 
إقليميــاً واســعاً)16(. وقــد تمكــن زعيــم المتمرديــن لــوران كابيــال فــي 
مايــو 1997 مــن اإلطاحــة بالديكتاتــور الســابق "موبوتــو سيســي 
ســيكو". وقــد ردت كل مــن أوغنــدا وروانــدا بدعــم المتمرديــن 
فــي مواجهــة نظــام لــوران كابيــال بــدءاً مــن 
أغســطس 1998، وهــو مــا دفــع قــوات كل مــن 
ــودان  ــاد والس ــا وتش ــوي وأنجــوال وناميبي زمباب
إلــى التدخــل لدعــم كابيــال. وأعقــب ذلــك توقيــع 
ــو 1999  ــي يولي ــار ف ــالق الن ــف إط ــاق وق اتف
بيــن الحكومــة والمتمرديــن، وإن اســتمر القتــال 

بشــكل متقطــع)17(.

ــات،  ــدة صراع ــاً ع ــو حالي ــي الكونج وتعان
شــرق  فــي  الطائفيــة  الهجمــات  أبرزهــا 
 Allied( "ــدة ــة المتح ــوات الديمقراطي ــم "الق ــث تته ــو، حي الكونج
ــعة  ــاكات واس ــام بانته ــلمة، بالقي Democratic Forces( المس
ضــد المدنييــن مــن المســيحيين فــي شــرق الكونجــو، وتســعى 

لتهجيرهــم مــن مناطــق ســكناهم.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن القــوات الديمقراطيــة المتحــدة هــي 
ــد نشــأت فــي عــام 1995 بهــدف إســقاط  ميليشــيات غامضــة، فق
الحكومــة األوغنديــة وإقامــة الدولــة اإلســالمية، وكانــت تتخــذ مــن 
شــرق الكونجــو قواعــد لهــا، غيــر أن هــذه الميليشــيات ســرعان مــا 
تخلــت عمليــاً عــن هــذا الهــدف، وبــدءاً منــذ العقــد األول مــن القــرن 
ــات أو  الواحــد والعشــرين، توقفــت الجماعــة عــن إصــدار أي بيان
ــم  ــة بأنه ــة األوغندي ــم الحكوم ــة. وتتهمه ــداف واضح ــي أي أه تبن
جماعــة إرهابيــة متطرفــة علــى صلــة بحركــة الشــباب اإلســالمية، 
بينمــا تعتبرهــم "بعثــة األمــم المتحــدة لتحقيــق االســتقرار فــي 
ــة  ــى صل ــة عل ــة متطرف ــكو( جماع ــو" )مونوس ــة الكونج جمهوري

ــان. ــة كالقاعــدة والشــباب وطالب بالجماعــات اإلرهابي

ــراء  ــإن مجموعــة الخب ــات، ف ــذه االتهام ــن ه ــى الرغــم م وعل
التابعــة لألمــم المتحــدة توصلــت فــي نوفمبــر 2014 إلــى أنــه ليــس 
هنــاك أي تحليــالت مســتقلة تؤكــد عالقــة الميليشــيات بالجماعــات 
اإلرهابيــة أو مســؤوليتها عــن القيــام بعلميــات قتــل ضــد المدنييــن 
فــي منطقــة "بينــي")18(. ويشــير البعــض إلــى أن الميليشــيا تمكنــت 

أفريقيـــا  يف  احلكومـــة  عجـــز  أدى   
باألمـــن  اإلمـــداد  عـــن  الوســـطى 
املســـلحة،  اجلماعـــات  انتشـــار  إىل 
ــعة  ــق واسـ ــى مناطـ ــيطرتها علـ وسـ
حكـــم  فـــرة  فخـــالل  البـــالد،  مـــن 
الرئيـــس الســـابق فرانســـوا بوزيزيـــه، 
فـــإن 60% مـــن أراضـــي الدولـــة كانـــت 

تقـــع خـــارج ســـيطرة الدولـــة
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تصاعد الصراع على الروة والسلطة يف وسط أفريقيا

مــن نســج عالقــات قويــة مــع شــخصيات سياســية واقتصاديــة فــي 
ــب)19(.  ــات التهري ــي عملي ــت ف ــا تورط ــة، وأنه ــة الكونجولي الدول
ــات  ــروز الصراع ــي ب ــاهمت ف ــي س ــباب الت ــال األس ــن إجم ويمك

التــي تشــهدها البــالد فيمــا يلــي:

1- االســتبداد السياســي: إذ إن البــالد شــهدت أزمــة سياســية حــادة 
عقــب ســعي الرئيــس الكونجولــي الحالــي جوزيــف كابيــال للترشــح 
ــي ديســمبر  ــة ف ــه الثاني ــاء واليت ــب انته ــة، عق ــة رئاســية ثالث لوالي
ــة  ــي أزم ــا تســبب ف ــو م ــتور، وه ــة للدس ــك بالمخالف 2016، وذل
ــم  ــا، وت ــط فيه ــة للتوس ــة الكاثوليكي ــعت الكنيس ــادة، س ــية ح سياس
االتفــاق علــى إجــراء انتخابــات رئاســية قبــل نهايــة عــام 2017، 
وتخلــي كابيــال عــن طموحــه لخــوض االنتخابــات الرئاســية، غيــر 
ــى  ــق عل ــي التضيي ــدأ ف ــاق وب ــن االتف ــى ع ــا تخل ــرعان م ــه س أن
المعارضــة ووســائل اإلعــالم، وهــو مــا أدى إلــى زيــادة التوتــرات 

ــالد)20(. ــر الب والصراعــات عب

2- تــورط الحكومــة فــي العنــف: إذ تتهــم بعــض التقاريــر الجيــش 
الكونجولــي بالتغاضــي عــن االنتهــاكات التــي ترتكبهــا ميليشــيات 
"القــوات الديمقراطيــة المتحــدة"، بــل والتواطــؤ فــي بعــض األحيــان 
ــش  ــي الجي ــراالت ف ــض الجن ــن بع ــاك صــالت بي ــا، وأن هن معه
الوطنــي وقــادة ميليشــيا "القــوات الديمقراطيــة المتحــدة")21(. وتجدر 
اإلشــارة هنــا إلــى أن مثــل هــذه االتهامــات ليســت جديــدة، إذ توفرت 
أدلــة جديــة تؤكــد تــورط الحكومــة الكونجوليــة فــي دعــم ميليشــيات 
 ،)Bana Mura( "ــا مــورا ــك الميليشــيات "بان مســلحة، ومــن تل
والتــي قامــت فــي الشــهور األخيــرة بقتــل حوالــي 3300 شــخص، 
ــر مــن  ــة نــزوح ألكث ــه حمل ــر قراهــم، وهــو مــا ترتــب علي وتدمي

ــن، مــن وســط كاســاي، وهــي مركــز  ــون مــن المدنيي نصــف ملي
ــى  ــال)22(. وتســعى الحكومــة إل المعارضــة السياســية للرئيــس كابي
ــات الرئاســية)23(،  ــل االنتخاب توظيــف هــذا العنــف مــن أجــل تأجي
وظهــور كابيــال بمظهــر القائــد القــوي الوحيــد القــادر علــى ضمــان 

اســتقرار البــالد فــي مواجهــة الحــرب األهليــة واإلرهــاب. 

3- الصــراع علــى المــوارد االقتصادية: تمتلــك الكونجو احتياطيات 
كبيــرة مــن المــوارد الطبيعيــة والثــروة المعدنيــة، خاصــة النحــاس 
ــم  ــل دول العال ــد أق ــا تع ــك، فإنه ــى الرغــم مــن ذل ــت. وعل والكوبل
ــة فــي  نمــواً، ولذلــك تحتــل المرتبــة 176 مــن إجمالــي 187 دول
تقريــر األمــم المتحــدة للتنميــة البشــرية لعــام 2015)24(، وهــو مــا 
يتــم إرجاعــه إلــى الفســاد، وســوء إدارة البــالد. ومــن جهــة ثانيــة، 
فــإن الصــراع علــى الثــروة والســلطة يعــد أحــد العوامــل التــي تلعب 
دوراً فــي تجنيــد المقاتليــن فــي الميليشــيات المختلفــة. وتقــدر المبالغ 
ــة  ــوات الديمقراطي ــي "الق ــد ف ــا المجن ــل عليه ــي يحص ــة الت المالي
المتحــدة" بحوالــي 450 دوالراً شــهرياً، خاصــة مــع تورطهــا فــي 

تهريــب الخشــب والذهــب)25(.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن كالً مــن أفريقيــا الوســطي 
والكونجــو الديمقراطيــة تعانيــان صراعــات دينيــة ظاهــرة، غيــر أن 
مســبباتها الحقيقيــة ال تعــود إلــى الديــن، ولكــن إلــى الصــراع علــى 
الســلطة والثــروة، بيــن الحكومــة المركزية من جانب، والميليشــيات 
المختلفــة فــي الدولــة، والتــي نجحــت فــي الظهــور والتمــدد، نظــراً 
إلــى عــدم وفــاء الدولــة بأدوارهــا التنمويــة واألمنيــة، باإلضافــة إلــى 
النظــر إلــى الحكومــة باعتبارهــا طرفــاً غيــر محايــد يحابــي فئــة أو 

جماعــة معينــة علــى حســاب باقــي طوائــف المجتمــع.
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