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 Abstract : 

The importance of the study comes in that the conflicts in the Great 

Lakes region are essentially of a dynamic and complex nature, and 

this involving multiple and intertwined regional and international 
actors. The study aimed to research and focus on the root causes 

of the conflict in the Great Lakes region and impacts of those 

dimensions on societal dynamics and the role of ethnic and racial 
ties in the growth of conflict. 

The study discussed a number of questions, including: Do the 

region's economic wealth and resources have a role in the growth, 
and continuation of the conflict? Why do foreign powers and 

international ambitions seek to prolong the conflict in the region? 

As for the main problem of the study, Is the colonial factor one of 

the causes of conflict in the region? There are several assumptions 
on which the study relied, that the more national and regional 

initiatives fail, as deeper the international interventions and 

ambitions in managing the conflict, and there is a discrepancy 
between the ruling political system and the unity of the conflict in 

each region of the region. 

The study concluded with several results and recommendations, 
including: Inappropriate political systems, divisions of political 

forces and social components are one of the causes of conflict. The 

domestic imperatives of peace must prevail over the geopolitical 
interests of foreign powers, and the conflicts that occur within 

national borders in the region have different interests and root 

causes. It also recommended the need to intensify initiatives of 

peace and reconciliation between serious societal contexts and 
actors. 
Key words: The Great Lakes Region, The Conflicts, Dynamics and 

Impacts. 
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 الديناميات والتأثريات      -البحريات العظمي  أقليمجذور الصراع يف 
 

 2  شوقار بشار
 

 :امللخص
البحريات العظمي ذات طبيعة ديناميكية ومعقدة، وتنطوي    أقليمن الصراعات يف  أأتيت أمهية الدراسة يف  

فاعلة   جهات  ذلك  على  أقليمعلى  والرتكيز  البحث  ايل  الدراسة  وهدفت  ومتشابكة،  متعددة  ودولية  ية 
وأتثريات تلك االبعاد على الديناميات اجملتمعية ودور    األسباب اجلذرية للصراع يف منطقة البحريات العظمى

 .الروابط األثنية والعرقية يف تنامي الصراع
دور يف تنامي واستمرار  قليمانقشت الدراسة عدد من التساؤالت منها هل الثروات واملوارد االقتصادية لأل  

د الصراع يف املنطقة؟ اما اإلشكالية الرئيسة  الصراع؟ وملاذا تسعي القوي اخلارجية واالطماع الدولية يف اطاله ام
؟ وهنالك عدة فروض اعتمدت عليها الدراسة،  قليمللدراسة هي هل للعامل االستعماري جذور الصراع يف األ

ية كلما تعمقت التدخالت واالطماع الدولية يف ادراة الصراع،  قليمانه كلما فشلت املبادرات الوطنية واأل
 .قليمنظام السياسي احلاكم وحدة الصراع يف كل منطقه من األوهنالك تباين ما بني ال

القوي  وانقسامات  املالئمة  غري  السياسية  األنظمة  ان  منها:  عدة  وتوصيات  نتائج  ايل  الدراسة  خلصت 
السياسية واملكوانت االجتماعية سبب من أسباب الصراع. وجيب أن تسود ضرورات السالم احمللية على  

اجليوسياسية  هلا    املصاحل  املنطقة  الوطنية يف  احلدود  داخل  اليت حتدث  النزاعات  أن  األجنبية، كما  للقوى 
مصاحل وأسباب جذرية خمتلفة، كما اوصت بضرورة تكثيف مبادرات من السالم والتصاحل بني السياقات  

 .اجملتمعية اجلادة والعناصر الفاعلة
 .الديناميات والتأثريات، يالبحريات العظم أقليم، لصراعا الكلمات املفتاحية: 

 
  : املقدمة

منطقة البحريات العظمي اسم مشتق من حبريات املياه العذبة وأحواض األهنار داخل اجلزء األوسط والشرقي من إفريقيا، 
( ويشمل كل من: انغوال، ICGLRالبحريات العظمي )  أقليماملعروف ابسم مؤمتر  ي  قليموتعرف املنطقة يف السياق اجليوسياسي األ

بورندي، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكونغو، مجهورية الكنغوالدميقراطيه، كينيا، رواندا، والسودان، جنوب السودان، تنزانيا، 
 اوغندا، زامبيا.  

فرتة عقدين من الزمان،  ات األكثر استعصاءًا واضطرااًب يف إفريقيا علىالصراع كانت منطقة البحريات العظمى موطنًا لبعض
عرب احلدود يف مجهورية   آخرون، اإلابدة اجلماعية يف رواندا، واحلرب األهلية يف بوروندي، وصراع شهدت هذه املنطقة، ومن بني

بسبب اجلماعات املسلحة بني العرقيات املختلفة  تفاقمت  الكونغو الدميقراطية، واحلرب االهلية يف جنوب السودان وكلها كانت قد
، حيث قليموالنزاعات عرب احلدود، كلها سامهت يف إطالة أمده الصراع يف األ ية ، والقتال ابلوكالة واحلروبقليماملنطقة واألبعاد األ يف

أدى ايل استمرار الصراع العنيف وابلتايل   تقوم اجلهات الفاعلة والقضااي املرتبطة بتغيري القواعد السياسية واالجتماعية،  االمرالذي
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تقدمي املساعدات اإلنسانية وتفاقم األزمات وتصاعد أعداد املشردين والالجئني وزايدة معدالت الفقر وفقدان سبل كسب العيش  
 . األمنو 

ومجهورية الكونغو نطاق الدراسة يُنظر إىل منطقة البحريات العظمي على أهنا مبنية على كل من رواندا وبوروندي أوغندا  
، بينما كانت مجهورية  1919الدميقراطية حيث كانت الدول الثالث األوىل خاضعة لالستعمار األملاين حىت هناية احلرب العاملية األوىل

مستعمرة بلجيكية خاصة، وهكذا تغريت كل هذه البلدان يف القوة االستعمارية وأصبحت   1908الكونغو الدميقراطية حىت عام  
وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية مستعمرات بلجيكية، بينما أوغندا بريطانية خاصة رواندا وبوروندي ومجهورية الكونغو  رواندا  

 ية. قليمالدميقراطية وتطورت يف ظل االستعمار هذه الدول على أساس االختالفات العرقية واأل
مشلت االستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية وانتشار    هنالك حتدايت عميقة هيمنت على تنامي الصراعات يف املنطقة 

األسلحة، وارتفاع اعمال العنف وتعميق االنقسامات العرقية، ونزوح السكان من مناطقهم االصلية، ابلرغم من ان هنالك جهود  
قة مازالت مستمرة، كما ان معاجلة  خمتلفة حلل اخلالفات والصراعات، اال ان التأثريات العميقة على اجملتمعات واالستقرار يف املنط

وابلنظر   قليم، وحتقيقا لألمن البشري للجميع يف األقليمية غري احملسومة للنزاع أمر ابلغ األمهية للتنمية التقدمية يف األقليماألبعاد األ
تدخالت املستدامة ومتكني إىل التحدايت، هنالك العديد من املساعي واجلهود للحد من الصراعات وحتقيق التنمية واالستقرار، وال

 اإلصالح السياسي واحلكم الرشيد. 
 

 جذور الصراع ودينامياته  
املساواة يف الوصول إىل املوارد احلكومية  فعدم   تعترب األسباب اجلذرية للصراع يف منطقة البحريات العظمي متعددة ومركبة 

والطبيعية، وعدم تكافؤ الفرص  يف الوصول إىل السلطة السياسية وانتشار األسلحة والفوضى واليت متثل جزء من العوامل اليت سببت 
لم  والقهربني اجملموعات  الصراع يف املنطقة وغالبًا ما تكمن هذه القضااي يف األساس الفعلي أو املتصور هو الشعور املتنامي ابلظ

  العرقية، واليت ادت إىل استخدام العنف يف التعبريعن هذه املظامل واالخذ ابلثأر، وتتعلق هذه العوامل أيًضا ابملشاكل اهليكلية للحكم 
للمساءلة، وأعباء الديون، وسياسات االقتصاد الكلاألمينالضعيف وسوء اإلدارة و االقتصاد مثل القطاع   املتبعة  غري اخلاضع  ي 

   .واهنيار اخلدمات االجتماعية وضعف معدالت التبادل التجاري
صراعات عنيفة استناداً إىل أسباب ودواعي عرقية ، فعلى   وإذا اخذان رواندا كحالة خاصة من احلاالت اليت اندلعت فيها 

(، وعلى الرغم من  %1، التوا % 14التوتسي  ،%85الرغم من بساطة الرتكيبة اإلثنية يف رواندا ) من ثالثة مجاعات فقط هي: اهلوتو 
التجانس امللحوظ بني املواطنني من حيث اللغة والداينة ومنط التنظيم، إال أن االستعمار عمد على إضفاء ظالل عنصرية على اإلثنية 

الرواندية ، مستعينني ابلقصص اليت   العنصرية  للجماعات  التأكيد على اختالف األصول  تعزز فكرة تفوق يف رواندا من خالل 
التوتسي على اهلوتو والتوا، إال أن الدراسات التارخيية االستعمارية ساعدت على خلق وعي مجاعي إثيت يف رواندا، يشعر فيه التوتسي 

 ( 1) ابلتفوق العرقي بينما يشعر اهلوتو ابلدونية، وهو ما أدى يف النهاية إىل تفجر العنف اإلثين واحلرب األهلية يف رواندا.
البحريات العظمي غري قابل للتطبيق،   أقليمعلية فإن التصنيف الكالسيكي للصراعات على أهنا بني الدول وداخل الدول يف  

حيث متيل الصراعات إىل التوسع جغرافيًا ويتحول مركزها من مكان إىل آخر. عالوة على ذلك، فإن الصراعات يف منطقة البحريات 
  ، .قليماأل  يف  واالقتصادية   السياسية  الرتكيبة  يف  أساسيا  دورا   تلعب  ودولية   يةأقليم  اخري  أطراف  الكربى شائكة ومعقدة، وألهنا تضم

 الوصول   ضمان  خالل  من  األعراق  متعددة  اجملتمعات  إدارة  على  احلالية   احلكومات   قدرة  عدم  إن  كما  ابرز،  بشكل   حاضرة  وهي
االجتماعية  ا  واالندماج  القانون  وسيادة  الطبيعية،  املوارد  إىل  العادل النخب  تلعب  حيث  للصراع،  انضًجا  سياقًا  خيلق  لسياسي 

 والسياسية على االنقسامات العرقية والقوالب النمطية السائدة. 
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كما ميكن رؤية الصعوابت يف تلبية االحتياجات األساسية للمجموعات العرقية املختلفة بشكل منصف يف سياق سياسات  
تكررة، واليت تتضاءل قدرهتا على ضمان أمن حياة وممتلكات املواطنني ابإلضافة إىل ذلك، كانت الدولة اليت أضعفتها الصراعات امل

ي متسق على الرغم من أن الصراعات تكون داخل الدول أقليمالصراعات يف بلدان منطقة البحريات العظمي مرتابطة دائًما يف سياق  
اهلوايت العرقية العابرة للحدود، فقد انتشرت هذه الصراعات يف بعض األحيان يف البداية، إال أنه نظرًا لألبعاد القوية عرب احلدود و 

رد  لزعزعة استقرار املنطقة أبكملها وُُترب اجلماعات املسلحة، على عبور احلدود للقتال مما يؤجج االستغالل واالُتار غري املشروع ابملوا
حة الصغرية واملوارد املالية والفوضى، ويضطر الناس إىل الفرار من منازهلم  ي وتتدفق األسلقليمالطبيعية وتفاقم  الصراع على املستوى األ

 .واالستقرار األمنوعبور احلدود هراًب من أماكن العنف واجملاعة والظلم والبحث عن 
 

 االنقسامات العرقية
البحريات العظمي ابلنظر إىل دور اهلوية االجتماعية، نالحظ ان معىن ومكان "اهلوية" ضمن السياق االجتماعي ملنط قة 

تعريفهم من قبل   أنفسهم ويتم  وتعترب اهلوية ظاهرة اجتماعية ومفاهيمية ووصفها أبهنا "الطريقة اليت يعّرف هبا األفراد واجلماعات 
اآلخرين على أساس العرق والثقافة والدين واملعىن االجتماعي للفرد يف سياق ديناميكيات اجملموعة، كما ميكن وصف هذا الوضع 

 منطقة البحريات الكربى. وبناًء على ذلك، ميكن القول إن تعبريات التضامن جنبًا إىل جنب مع اهلوايت املشرتكة، حيث تكافح  يف
 ( 2) اجملتمعات من أجل السيطرة على السلطة السياسية ضد بعضها البعض داخل وخارج احلدود الوطنية احملددة.

قة البحريات العظمي الديناميات العرقية ابعتبارها حمرًكا قواًي للصراع يف هذه تعرتف األدبيات املوجودة حول الصراع يف منط
البلدان، لذلك ميكن للمجتمعات املتعددة األعراق أن تزدهر على أساس تنوعها وعلى هذا النحو فإن التباين العرقي ال يولد احلرب،  

اعات العرقية يف كل من بوروندي ورواندا ومجهورية الكونغو  وغيابه ال يضمن السالم، على عكس البلدان واملناطق األخرى، فالنز 
العرقي   العداء  القادة السياسيني على إاثرة  أو قدرة  العرق  الدميقراطية وأوغندا غري مرتبطة أبيديولوجية فكرية، ولكن عادًة بسبب 

العرقي للهوتو والتوتسي ليس حمصوراً   ي للعرق يف منطقة البحريات الكربى، فالتوزيعقليملتحقيق أهداف خاصة لرتسيخ البعد األ
ضمن احلدود السياسية، بل يوجد أكثر من مليوين شخص من اهلوتو والتوتسي عرب حدود رواندا وبوروندي يف الدول اجملاورة. ويتتبع 

وبية )ابنيامولينج( وغريها، البعض أعراقهم كما يف مقاطعة مشال كيفو يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )ابنيارواندا( أو مقاطعة كيفو اجلن
العرقية واستغالهلا إلنشاء حتالفات وجمموعات، بغض   فالنخب السياسية اليت لديها مصاحل مباشرة تعمل على التالعب ابلروابط 

 ( 3) .النظر عن احلدود الفاصلة للدول 
 

 الصراع  اسرتاتيجيات إدارة 
بيات اإلفريقية، ولذا ميكن التأكيد على ان إدارة الصراع االثىن ارتبطت العديد من مفاهيم االثنية والصراعات العرقية ابألد

وحتديد اسرتاتيجيات الصراع اخلاصة بكل صراع عرقى أو إثىن، فهنالك العديد من التجارب يف جماالت اتفاقيات السالم بني األنظمة  
ع يف التوصل لتسوايت إلهناء الصراع  احلاكمة ومجاعات املعارضة املسلحة، ولكن كانت بدون جدوى نتيجة تعنت أطراف الصرا 

 السياسي، مع استمرار أعمال العنف بني مليشيات املعارضة املسلحة وبني اجليش التابع للنظام. 
ميكن اإلشارة ايل أن إدارة الصرا ع هى حماولة لتنظيم الصراع، من خالل العمل على منع، أو إهناء العنف، وهو يسعى  

ف الصراع  واليت ميكن االستفادة منها، وتشري بعض الدراسات، إىل أن إدارة الصراع هى عملية  جللب حلول بناءة من مجيع أطرا
االقتصادية  أو  اإلنسانية  أو  العسكرية  سواء  املشكالت،  مع  للتعامل  واملهمة،  الواعدة  اإلجراءات  من  واسعة  مساحة  تتضمن 
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بوروندى على -اعتمد الصراع العرقى ىف رواندا راحل الصراع  وقداالجتماعية، والسياسية والتعامل مع البيئة املؤسسية يف خمتلف م
 ( 4) استخدام عدة اسرتاتيجيات أو آليات إلدارة الصراع العرقى املوجود ومن ضمنها:

 
 القسر  اسرتاجيية
رة وقد تقوم  تقوم  اسرتاتيجية القسر على اهليمنة وهي األكثر شيوعا، ومتارسها اإلثنيات الكربى واألقليات احلاكمة واملسيط 

تشكل  ال  االثنية  اجملموعة  أن  ترى  االسرتاتيجية  ،فهذه  جربي  وترحيل  واستئصال  عرقي  تطهري  بعمليات  السياسية  األنظمة 
الستقرار الدول إال عندما تطرح مشكلة سياسية، و تنشأ املشكلة االثنية عندما تتحول اجملموعة االثنية إىل حزب أو قناة   هتديداً  

ة متتلك ثقافة خاصة هبا لفرضها والتعبري عنها وإذا حرمت من ذلك حتدث االضطراابت ألن الشعور ابحلرمان  للسلطة فكل مجاع
من احلقوق وفقدان السلطة يولد لدى اجلماعة االثنية متسكا شديدا ابهلوية الثقافية وتطرح عندئذ مشكلة سلطوية و حتدث املشكلة  

 ( 5)تماء االثين كياان سياسيا،. كذلك عندما حتاول اجلماعة االثنية جعل االن
إذا وجدت   للدولة  الثقايف  والتنوع  للغىن  أن يكون أساسا  البلدان ميكن  التمايز االثين الذي كان يوجد يف كل  أن  فرغم 

  .سياسات حكومية فعالة، كما ميكن أن يكون وسيلة للتفتت ومنه للرتافع إذا تعرضت للتسييس وسوء االستخدام
، واحتمال  األمناالستقرار و  ان احملاطة جبوار متنازع وغري مستقر تكون أكثر عرضة ملواجهه خماطر عدمجند أن بعض البلد  

نشوب حروب أهلية، أكثر من تلك اليت تعيش مع جوار مسامل ومستقر، كما ان هنالك عدد من العناصر اليت تلعب دورًا ملواًث 
ة مباشرة. وتشمل هذه العوامل تقسيم اجملموعات العرقية، وتدفقات الالجئني، عندما ينتشر العنف والصراع يف بلد ما إىل دولة جماور 

 ( 6)  واالُتار ابألسلحة عرب احلدود الوطنية، وضعف الدول اجملاورة املصابة ابلنزاع واحلدود اليت يسهل اخرتاقها.
هنالك اختالف بني قوة الروابط الوطنية وخطر انتشار الصراع الداخلي من دولة إىل أخرى، ومع ذلك فإن الروابط العرقية  

ويف الواقع يلعب وجود اجلماعات العرقية العابرة للحدود يف هذه املنطقة    قليماملتعلقة ابلتحالفات االسرتاتيجية واضحة بقوة يف األ
. وكذلك اإلابدة اجلماعية  2003و  1996لصراع أو تصعيده. كما يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بني عامي  دورًا مهًما يف انتشار ا

، فر اهلوتو بشكل مجاعي إىل مقاطعات كيفو جبمهورية الكونغو الدميقراطية يف الشمال واجلنوب،  1994للتوتسي يف رواندا عام  
شكلوا حتالفات مع جمموعات اهلوتو واملاي ماي يف ضد التوتسي يف مجهورية  و   قليم حيث تسببوا يف اضطراب وعدم استقرار يف األ

الكونغو الدميقراطية، وأنشأوا جمموعات مسلحة خمتلفة للدفاع عن أنفسهم ومتكن الطرفني املتنازعني من ُتنيد مقاتلني من جمموعاهتم 
 ( 7) النزاع. قليمن حدة الصراع يف األالعرقية يف رواندا وبوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية، مما صعد م

هناك عامل آخر لعب دورًا حامسًا يف انتشار الصراع يف منطقة البحريات العظمي وهو تدفقات اهلجرة القسرية من وقت  
غو الدميقراطية، ألخر، واستقبلت كل دولة يف املنطقة الجئني من البلدان اجملاورة هلا منها تنزانيا ورواند والكنغو ويوغندا وكينيا والكن

نظرًا ألن مجيع هؤالء الالجئني فروا من صراعات ذات طبيعة عرقية قوية، وذلك النتشار هذه الصراعات يف البلدان املضيفة، ونظرًا 
 لوجود جمموعات عرقية ديناميات متشاهبة عرب احلدود.  

ر احمللي من خالل أتجيج املنافسة على املوارد مبجرد وصول اجملموعات إىل البلد املضيف، يشكل الالجئون هتديًدا لالستقرا 
مثل الغذاء واألرض والوظائف واالقتصاد ومع ذلك، شهدت منطقة البحريات العظمي مواقف متكن فيها الالجئون من إطالق  

م، أو من خالل ديناميات مزعزعة لالستقرار بشكل كبري من خالل التأثري بشكل مباشر على العالقات العرقية يف البلدان املضيفة هل
 (  8)  بناء قاعدة لتعبئة اجلماعات املتمردة يف البلدان املضيفة، مع تفاقم النزاع يف بلداهنم األصلية من خالل اهلجمات عرب احلدود.
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م ، فر اهلوتو إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، وعربوا احلدود أبذرعهم، ومت استخدا1994يف رواندا بعد اإلابدة اجلماعية عام   
اإلابدة اجلماعية التوتسي ومن خميمات الالجئني، قاموا بعد ذلك بشن هجمات يف رواندا مث أنشأوا فيما بعد جمموعة مسلحة، وهي 
القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، اليت كانت تزعزع استقرار شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، كما كانت أنشطة القوات الدميقراطية 

   ا مصدر توتر ونزاع بني رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وبني رواندا وبوروندي.لتحرير رواند
 

 ي راضاستغالل املوارد الطبيعية واأل
هنالك عالقة وطيدة بني املوارد الطبيعية والصراعات يف املنطقة من خالل عدد كبري من ، كما ان هناك نوعان خمتلفان من 

ارد الطبيعية النوع األول من الصراع هو عندما تنخرط دولتان أو أكثر يف نزاع مفتوح حول استغالل  بسبب املو  قليمالصراعات يف األ
يت املوارد الطبيعية املوجودة على طول احلدود املشرتكة والنوع الثاين من الصراع يتعلق ابالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية، وال

،كما ان دور املوارد الطبيعية املدرة للدخل وغري املتجددة واملنهوبة  متثل األسبقية يف تستخدم لتمويل الصراعات وخلق التوترات  
 ( 9)  ية.قليموانتشار األسلحة والصراع العنيف وشبكات التهريب األ األمني على انعدام قليمإضفاء الطابع األ

وذلك بسبب التحدايت االجتماعية والعرقية،و ية بني املوارد الطبيعية والصراعات عقدة أمنية كبرية قليمخلقت السياقات األ
تعدد اجلهات الفاعلة والعوامل احملفزة؛ بسبب الضعف واهلشاشة لألنظمة احلاكمة، وفشل تطبيق اللوائح والقوانني، وضعف البنية 

ت محاية اجلماعات املسلحة  التحتية؛  كما يف حاله املوارد املعدنية اليت غالبا  متارس إىل حد كبري بصورة عشوائية وغري منظمة؛ وحت
، فضالً عن استخدامها للموارد الطبيعية لتمويل الصراعات ،ونتيجة لذلك يتم استغالل املوارد الطبيعية اليت ينبغي أن تعمل علي  

غياب قواعد تنمية وتطوير اجملتمعات احمللية يف  املنطقة، اال اهنا تذهب لتمويل  األنشطة اليت تعمل علي زايدة  حدة الصراع يف ظل  
ية للموارد الطبيعية يف الصراع يف األنشطة العابرة للحدود للجماعات املسلحة وشبكات التهريب قليمالقانون وتتجلى األبعاد األ

 .ية والتجارة يف املوارد الطبيعية املستغلة بشكل غري قانوين، والنزاعات بني الدول على املوارد الطبيعية املشرتكةقليماأل
ي والوصول إليها من العوامل املهمة يف عدد من الصراعات الشديدة احلدة يف منطقة البحريات العظمى راضاأل  يعد استخدام

ي أحد األسباب اهليكلية للفقر الذي استغله منظمو اإلابدة اجلماعية  راضخاصة يف رواندا، ويعد عدم املساواة يف احلصول على األ
الناجم عن نوابت متكررة من نزوح السكان   األمنمت بسبب توزيعها غري العادل وانعدام  ي واليت تفاقراضو حمدودية الوصول إىل األ

ي الحًقا من قبل الدولة واليت ميكن وصفها أبهنا جوانب رئيسية من إعادة انتاج الصراع اهليكلي وتكريس اهليمنة راضوإعادة توزيع األ
 ( 10)ي وميهد الطريق  حنوالعنف.االقتصادية واإلقصاء الذي خيلق احلرمان والتوتر االجتماع 

(، واليت كان من املفرتض أن 1993كانت املطالبة ابألرض وإعادة التوزيع أحد أسباب  األساسية لفشل اتفاقية أروشا )
،  1994( وكذلك منع اإلابدة اجلماعية عام  (RPFتنهي حراًب استمرت أربع سنوات بني احلكومة ومتمردي اجلبهة الوطنية الرواندية 

ي هي املشكلة االساسية ملعظم النزاعات يف اجملتمعات، حيث تشري التقديرات إىل أنه يف رواندا على  راضترب الصراعات على األوتع
على األقل من النزاعات اليت مت إبالغ املسؤولني هبا تتمحور حول األرض ويف مناطق معينة، ويصل    %80مستوى املقاطعات فإن  

سب جلنة الوحدة الوطنية واملصاحلة اليت أجرت مشاورات يف مجيع أحناء البالد، وجدت أن النزاعات وذلك ح  %95املعدل أحياان إىل  
 ( 11ي هي العامل األكرب الذي يعيق السالم املستدام.راضعلى األ

فقر  ي هوأحد األسباب اهليكلية العديدة للصراع يف بوروندي، ويساهم يف زايدة الراضعلية فإن الوصول غري العادل إىل األ
ي املتعلقة بعودة الالجئني بشكل كبري يف تدهور الوضع راضواملظامل ضد احلكومة ومجاعات النخبة، وقد سامهت النزاعات على األ

يراوح مكانة يف بوروندي مهدًدا بسبب عدم االستعداد الكايف الستقبال الالجئني  يزال السالم  السياسي واالقتصادي حيث ال 
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واملؤسسات   2020االستقرار النسيب يف البالد عقب فوز الرئيس  إيفاريست نداييشيمي يف انتخاابت عام  العائدين من تنزانيا بعد 
 ي، وحقيقة أن املظامل املتعلقة ابألرض يتم التالعب هبا ألغراض سياسية. راضغري الفعالة ملعاجلة النزاعات على األ

ي راضأو غري الكايف إىل األ األمنب: أوالً، يعد الوصول غري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تظل األرض مهمة لعدة أسبا
إيتوري،   أقليميف أجزاء كثرية من الشرق عامالً هاًما يف إفقار اآلالف من سكان الريف، وهو سبب هيكلي للصراع، اثنيًا ويف حالة 

ما بعض األسباب املباشرة للعنف كذلك يف منطقة مت حتديد الشراء املتنازع عليه وتوسيع االمتيازات الزراعية وتربية املاشية على أهن
ي بشكل جذري من خالل عدد من اآلليات، مبا يف ذلك  راضماسيسي. اثلثًا، أدى الصراع احلايل إىل تغيري أمناط الوصول إىل األ

الصراع منافسة جديدة التهجري القسري والتحوالت يف مستوى السلطة اليت يتمتع هبا خمتلف القادة العرفيني واإلداريني وينتج عن  
بني   وغريها  والطبقية  العرقية  احلدود  ترسيم  وإعادة  احمللي  االقتصادي  الفضاء  على  أوسع  تفاوض  إعادة  من  األرض، كجزء  على 

 ( 12) .اجملموعات
وإعادة    غالبًا ما تكون األرض وأمهيتها سببًا أساسيًا النتشار العنف، فضالً عن كوهنا عنصرًا حامسًا يف عملية بناء السالم

األ إىل  الوصول  إدارة  تتم  مل  إذا  وابلتايل،  الصراع،  بعد  ما  حاالت  يف  واالجتماعي  االقتصادي  عليها راضاالستقرار  والسيطرة  ي 
  قليم واستخدامها بشكل جيد، فيمكن تقوض توطيد عملية بناء السالم يف املنطقة ما بعد الصراع ،حيث توجد يف بعض بلدان األ

لأل وسياسات  ابألراضمؤسسات  املتعلقة  النزاعات  إلدارة  مطبقة كآليات  الكونغو  راضي  ومجهورية  بوروندي  ففي  واحليازات،  ي 
ي أحد األسباب اليت أدت إىل نشوب الصراعات يف اجملتمعات الريفية؛ وقد وضعت رواندا تشريًعا،  راضالدميقراطية، كانت قضااي األ

 ( 13)م عند العودة وتعد هذه طريقة فعالة ملنع الصراعات العرقية على األرض. كجزء من اتفاقية أروشا، لالجئني الستعادة ممتلكاهت
 

 :آاثر الصراعات يف منطقة البحريات العظمي
وخاصة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا وبوروندي   -تسببت الصراعات العنيفة يف بلدان منطقة البحريات العظمي  

شخص   300000ي على سبيل املثال ، يف بوروندي أودى الصراع حبياة حوايل قليمين واأليف تكلفة ابهظة على املستويني الوط -
شخص إىل الفرار من دايرهم أزمتها السياسية احلالية املتعلقة ابخلالفات حول النتائج املتعلقة ابالنتخاابت    800000واضطر أكثر من  

الجئ ، ويف رواندا    175000شخص وأسفرعن  فرار 400حوايل  واحرتام الدستور واتفاقية أروشا ، وقد فقد ابلفعل 2020لعام 
الجئ ويف شرق البالد كان جزء من مجهورية   2000000ضحية وعن أكثر من    800000، أودت اإلابدة اجلماعية أبكثر من  

  6000000يت قتلت حوايل الكونغو الدميقراطية مسرًحا للنزاعات العنيفة اليت ارتكبتها اجلماعات املسلحة الداخلية واخلارجية ، وال
ومل يقتصر األمر على هذه النزاعات يف منطقة البحريات ؛  شخص على الفرار من دايرهم    2000000شخص وأجربت أكثر من  

الناجني واجلناة وتسهل بشكل أكرب  العزل يف مناطق خمتلفة، كما أن هلا تكلفة ضخمة على  أثرت سلبيًا على املدنيني   الكربى 
 ( 14) لعنف من خالل استفزاز األعمال االنتقامية ورد الفعل املضاد.استمرار دائرة ا

ومن االاثرالعنيفة يف منطقة البحريات العظمي تسببت النزاعات يف إحلاق أضرار جسيمة ابلبنية التحتية العامة واخلاصة حيث 
دميقراطية ورواندا، حيث االقتصادات الوطنية شكلت عبئًا ثقياًل على االقتصاد واجملتمع، ال سيما يف بوروندي ومجهورية الكونغو ال

ضعيفة وهشة للغاية حبيث ال ميكنها تلبية متطلبات اإلنتاج ودعم مؤسسات الدولة احلديثة، ومل تقتصر اآلاثر السلبية للنزاعات يف  
ي   قليمدولة و اجملتمع األمنطقة البحريات العظمي على املستوى الوطين فحسب بل يف معظم األحيان تكون املواجهة العنيفة داخل ال

ي واإلنتاج ، واالُتار ابملخدرات واملعادن، وغسيل األموال، وُتنيد األطفال  واستخدام املرتزقة قليممثل التأثري علي االقتصاد األ
 واجلماعات املسلحة و اللجوء واهلجرة وابلتايل تعمل علي زعزعة امن واستقرار دول املنطقة .  
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 ظاهرة جتنيد األطفال  
، وسوء استخدام املساعدات العاجلة اليت منحها البنك الدويل، واالحتاد األورويب، قليممع طول سنوات احلرب األهلية يف األ

ألف  20االقتصادية، تزايدت معدالت استخدام األطفال وُتنيدهم يف إدارة الصراع، حيث مت إشراك حوايل  وكذلك سوء األحوال  
وتسببت الصراعات العنيفة يف بلدان منطقة البحريات العظمي وخاصة يف    طفل يف احلرب وتدريبهم على فنون القتال يف اجليش،
 (   15) ي.قليميف تكلفة ابهظة على املستويني الوطين واأل -بوروندي مجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان ورواندا و 

أن الطبيعة املتعددة األوجه للعنف تشكل هتديدات جديدة لألطفال املتأثرين ابلصراعات املسلحة، فيجب اعتبار استخدام 
ة للسيطرة على املاس أو النفط أو من األطفال يف النزاعات املسلحة جرمية حرب ومن غري األخالقي أن يقع األطفال ضحااي املنافس 

أجل التأثري اجلغرايف االسرتاتيجي. فإن اجملتمع الدويل جيب أن يعاجل األسباب اجلذرية للنزاعات وجيب على مجيع الدول أن تتعهد 
بطني ابلقوات املقاتلة يف اتفاقيات ابلتزام قانوين ملزم مبراعاة القانون اإلنساين الدويل كما أنه ينبغي إدراج اجلنود األطفال واألطفال املرت

السالم على وجه التحديد كما ينبغي جلميع الدول أن تركز على االحتياجات اخلاصة لألطفال يف حاالت الصراع املسلح، مع مراعاة 
 ضعفهم التام.

ورية الكونغو الدميقراطية،  على املستوى الداخلى فر اجلنود واملليشيات املسلحة اليت شاركت يف جرائم اإلابدة اجلماعية يف مجه
مليون من املدنيني، معظمهم من اهلوتو والذين مت قتلهم من قبل اجلبهة الوطنية الرواندية، حيث مات منهم اآلالف    1.4آخذين معهم  

سليح يف الطريق بسبب األمراض والتعذيب واستخدمت خميمات الالجئني أيضا من قبل جنود احلكومة الرواندية السابقة إلعادة الت
والتنظيم يف رواندا وكانت اهلجمات واحدة من العوامل اليت أدت إىل أتجيج الصراع بني رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية اليت  

 ( 16)  .1996جرت يف عام 
 ألف شخص من املتورطني يف 130أرسل  بعد املذحبة اليت ارتكبت، أنشئت حماكم يف شوارع رواندا يف هذه احملاكم احمللية،

الصمت طوال اإلابدة اجلماعية مث أسست بعدها حمكمة جرائم حرب يف تنزانيا  اإلابدة اجلماعية إىل السجن وإلتزمت األمم املتحدة
.،  1994نوفمرب  8الصادر يف  955الدويل وفقا للقرار رقم   األمنوأتسست احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة برواندا من قبل جملس 

 ( 17) .1993مها منظمة األمم املتحدة بعد احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة يف عام وهي اثين حمكمة تقي
، قضية رواندا كأول قرار عرف يف العامل بكونه جرمية إابدة مجاعية مؤكدة 1998إختذت احملكمة اجلنائية الدولية يف سبتمرب  

رارها يف حماكمة املسؤولني عن اإلابدة اجلماعية، اال ان الدول الغربية مل تتدخل يف االمر وال تزال احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا استم
بشكل جاد، حيث تواطأت بعضها يف اجملازر واجلرائم واالنتهاكات اإلنسانية منها فرنسا وبلجيكا والوالايت املتحدة االمريكية يف  

مليوين شخص أمام قاعات حماكم حملية، ملشاركتهم يف أعمال اإلابدة    نطاق احملاكمات وذلك لطبيعة احملكمة ومتثل ما يقرب من
 ( 18)  اجلماعية، بينما مثل قادة تلك اجلماعات أمام حماكمات اتبعة لألمم املتحدة يف مجهورية تنزانيا املتحدة.

 
 انتشار ظاهرة اللجوء واهلجرة  

املتعلقة ابلالجئني، دفعت   إفريقيا اليت أتثرت بعدد كبري من املشاكل  البحريات العظمى إحدى املناطق يف  تعترب منطقة 
الصراعات واجملاعات والعنف ماليني األشخاص بعيًدا عن أماكنهم األصلية لعقود عديدة، وغرقت املنطقة أيًضا يف نزاعات عنيفة 

حيث االابدة اجلماعية يف رواندا واحلروب األهلية يف بوروندي وجنوب السودان، والصراع يف   داخل الدول وابلوكالة بني الدول،
مجهورية الكونغو الدميقراطية، صراعات مميتة تسببت يف هجرة غري نظامية لالجئني والنازحني داخلًيا يف املنطقة، حدد العلماء منطقة  

ونغو الدميقراطية وأوغندا وبوروندي ورواندا وكينيا وتنزانيا فحسب، بل تشمل  البحريات الكربى على أهنا ال تتكون من مجهورية الك



 Shogar BASHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 
453 

ومجهورية الكونغو، وتشرتك مجيعها يف تداعيات الصراعات   الوسطي أيًضا جنوب السودان وأنغوال وزامبيا ومالوي. مجهورية إفريقيا
 (  19) املستعصية ابستثناء )رواندا(.

رد املعدنية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل مصاحل اقتصادية هائلة للبلدان اجملاورة ي واملواراضكما ذلك، أدى توفر األ
النزوح اجلماعي وتدفق  التجارة غري املشروعة يف املعادن خالل احلروب األهلية. وابملثل، فإن عمليات  وغريها، اليت تستفيد من 

لكربى تؤدي أيًضا إىل انتشار آاثر النزاعات داخل البلدان اجملاورة  الالجئني عرب احلدود يف كل دولة من دول منطقة البحريات ا
 .وعربها

واالستقرار   األمنأطلق البنك الدويل، واالمم املتحدة، مبادرة اجتماعية اقتصادية ملنطقة البحريات العظمي هتدف ايل تعزيز  
، هو تسهيل 2023-  2013ده عشر سنوات بدأت عام  ، الذي قدرت قيمته مبليار دوالر أمريكي وذلك ملقليموحتقيق التنمية يف األ

  .ليًاإعادة بناء البنية التحتية اليت دمرت أثناء النزاعات، وتنفيذ اسرتاتيجية طويلة األجل ملساعدة وتقليل أعداد الالجئني واملشردين داخ
(20 ) 

: اما العودة الطوعية، واالندماج  ومن خالل حتقيق احلد من أعداد الالجئني والنازحني داخليًا قدمت حلول عديدة منها
ئني  احمللي اإلعادة التوطني. ميكن أن تتبىن البلدان األفريقية الغنية أو املستقرة برانمج إعادة التوطني الستقبال أعداد كبرية من الالج

ألف   160ر من  ، حيث منحت مجهورية تنزانيا اجلنسية ألكث2014من خالل منحهم إقامات دائمة، كما فعلت تنزانيا يف عام  
، وكان من املأمول 2015إىل    1993واحلرب األهلية يف الفرتة من    1972الجئ بوروندي معظمهم فر من البالد خالل مذابح عام  

يهم، مبا يف ذلك أولئك  أراضأن يشجع القرار البلدان األخرى يف منطقة البحريات الكربى على منح اجلنسية لالجئني املولودين يف  
 ( 21) .لى وضع الالجئ لعدة سنواتالذين حصلوا ع

 
 التأثري السليب على االقتصاد والتنمية

تعد بلدان منطقة البحريات الكربى من بني أفقر بلدان العامل، حيث خرج معظمها من نزاعات طويلة األمد قد تشتعل إذا 
  األمن رص العمل يف إطار احلكم الرشيد و مل يتم حل األسباب اجلذرية. يتعني على دول املنطقة تعزيز التنمية االقتصادية وخلق ف

 البشري للتخفيف من حدة الفقر وهو أحد األسباب الرئيسية لعدم االستقرار. 
وبسبب األزمة السياسية، تعرضت بوروندي للتهديد الستبعادها من قانون الفرص والنمو األفريقي وتراجع حكومة الوالايت  

ي لالندماج العاملي ويف مسائل حقوق اإلنسان، بعد االنتخاابت املتنازع عليها يف يوليو  املتحدة واالحتاد األوريب من أهلية بوروند
، علقت احلكومة أي تعاون مع نظام بوروندي، على الرغم من أن برامج املساعدة اليت ختدم السكان ستستمر من خالل 2015

ت الدول املاحنة ُتميد استثماراهتا املباشرة يف بورندي حىت التعاون مع املنظمات غري احلكومية وابالستنتاج من هذه التطورات، أوقف
 مما أثر سلبا على اقتصاد تلك البلدان املتضررة، واملنطقة ككل.    2022مت فك احلصر االقتصادي يف فرباير

يال على والىت تشكل عبئا ثق  قليمكما تسببت الصراع العرقى يف إحداث أضرار جسيمة للسكان والبنية التحتية يف دول األ
ودعم  اإلنتاج  متطلبات  لتلبية  للغاية  ابلفعل وهشة  الوطنية ضعيفة  االقتصادات  إن  والكنغو، حيث  بوروندي  االقتصاد، وخاصة 
مؤسسات الدولة احلديثة وايضاً فإن اآلاثر السلبية للصراعات ال تقتصر على املستوى الوطين فحسب ، ففي معظم األحيان تكون  

داخل   العنيفة  األاملواجهة  املستوى  سلبية على  هلا آاثر  اجملتمع  أو  األقليمالدولة  االقتصاد  واالُتار ابملخدرات،  قليمي كتجرمي  ي، 
 (  22)وغسيل األموال، وتدفق األسلحة، واستخدام املرتزقة واجلماعات املسلحة لزعزعة االستقرار للدول الضعيفة اجملاورة.
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 حتدايت الدمقرطة واحلكم
ستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى إطاراً تشريعياً لتحقيق األهداف املنصوص عليها يف إعالن واال  األمنيعترب ميثاق  

م، ويدعو هذا امليثاق الدول األعضاء يف املؤمتر الدويل ملنطقة البحريات العظمي لرتسيخ مبادئ 2004دار السالم املربم يف نوفمرب  
ون الداخلية للبالد والبحث بصورة مشرتكة عن حلول سلمية للخالفات اليت قد تعرتض هذه الدميقراطية واحلكم الرشيد يف إدارة الشؤ 

 (  23)الدول، وهناك تغريات اجيابية تتبدى يف هذه املنطقة من العامل. 
وشهدت منطقة البحريات العظمى مفارقة بني الدميقراطية واالنتخاابت مما أدى إىل العنف، بدالً من ترسيخ احلكم الرشيد  

تبدو حمفوفة ابلصعوابت، وغالبًا ما تؤدي إىل صراعات   قليماالستقرار، فأن عملية التحول الدميقراطي يف األ  األمنواملسامهة يف حتقيق  
عنيفة يف بعض األحيان ملا يقرب من مخسة عقود،  فقد حاولت األنظمة يف منطقة البحريات العظمي فتح الساحة السياسية وتنفيذ 

للدميقراطية واحلكم الرشيد  كمبادئ احلرية والتعبري، واحلق يف التظاهر، ونظام متعدد لألحزاب، واجراء انتخاابت   املبادئ األساسية 
 شفافة ونزيهة، واملساءلة كلما زاد احتمال حدوث العنف والصراع . 

ايت احلميدة، واليت يُفرتض جند يف بلدان منطقة البحريات العظمي، ان هناك ميل لالنتقال إىل أشكال خمتلفة من الديكتاتور  
بعد أهنا أكثر مياًل لبناء الوحدة الوطنية واستبعاد العنف العرقي من الدميقراطيات البسيطة ومت فرض الدميقراطية على البلدان األفريقية  

بعض التوترات القدمية .، مما أنتج توترات جديدة وظهرت  قليمهناية احلرب الباردة واليت حققت بعض النتائج الغري متوقعة يف دول األ
ي، مما قليماملتعلقة ابلظلم االجتماعي واالختالفات العرقية، االمر الذي أدى إىل تفاقم العنف والصراعات على املستويني احمللي واأل

اليت مت  استعصى على دول منطقة البحريات العظمي وعدم وقدرهتا على تبين الدميقراطية التعددية ابلشكل الذي مت حتديده والطريقة 
 ( 24) هبا تطبيقها يف أجزاء أخرى من العامل.

جند أن تطبيق النموذج الدميقراطي املثايل ال يتناسب مع   قليممن خالل الديناميات االجتماعية والسياسية احلالية يف األ 
في بلدان املنطقة هناك اُتاه الواقع االجتماعي والثقايف للمجتمعات وظل مرتبطًا بشكل سليب ابلعنف وازكاء الصراعات والتوترات، ف

القومي والسالم وحتقيق االستقرار، كما ان   األمنلتقييد بعض احلقوق الدميقراطية مثل حرية التعبري والنشاط السياسي احلر ابسم  
 هناك اُتاه متزايد لتعديل الدستور والقوانني لتتناسب مع الواقع وتتوافق مع مطلوابت الدميقراطية الغربية املطلوبة.

التارخيية اليت سامهت يف حتقيق االستقالل يف بعض دول    السياسية  للقادة والقوي  تسعى بعض اجلهود إىل إاتحة فرص 
النسيب وحتقيق السالم يف بلداهنم.  واليت كانوا يتمتعون هبا خالل   األمناملنطقة للتنافس ورمبا البقاء يف السلطة، وذلك للحفاظ على  

بعض احلاالت، ُيسمح للمواطنني ابلتصويت لصاحل أو ضد تغيري الدستور من خالل استفتاء عام على   فرتة واليتهم السياسية ففي
الرغم من أن التشاور مع املواطنني قبل أي تغيري دستوري يعترب يف الواقع تطبيًقا ملبدأ دميقراطي أساسي، إال أن صالحيته تعتمد على 

يف االستفتاء، فاملمارسة اجلديدة لرتسيخ مبدا الدميقراطية يف بلدان منطقة البحريات  السياق والظروف اليت يتم فيها تنظيم التصويت  
 ( 25)العظمي ستكون سببًا أساسيًا آخر مهًما ملزيد من تفاقم الصراع وزايدة حدة التوتربني اجملموعات العرقية املتنافسة.
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 : خامتة
أو ُتنب عودة ظهور    معاجلة  فإن  للدراسة  إىل  وابلنظر  مبنع نشوب ختاما  القيام  أو حىت  املنطقة  العنيفة يف  الصراعات 

الصراعات بشكل شامل ميثل حتداًي كبريًا بشكل عام وهو أحد العوامل اليت تساهم بشكل أكرب يف التحدي هو االفتقار إىل امللكية  
ه أن يضمن، من بني أمور أخرى، احمللية للتدخالت املختلفة، مبا يف ذلك أعمال السالم ذات الصلة ابألمم املتحدة مما من شأن 

 قيم يف جمتمع خاٍل من الصراع ليست فقط على مستوى القيادة، بل هي ملكية مشرتكة ومشرتكة على املستوى احمللي. وال املبادئ
يف، البحريات العظمي إىل ما وراء إهناء الصراع العن  أقليمية ملنع الصراع وبناء السالم يف  قليمعلية فأن بناء القدرات األ 

والسعي إىل خلق القدرة على ثقافة السالم العادل اليت تتطلب معرفة وكيفية حتمل املسؤولية عن تشكيل الثقافة واجملتمع، مبا يف ذلك 
ي من خالل املبادئ والقيم والسياسات العملية  قليماهلياكل واملؤسسات والسياسات واملنظمات اليت تدعمها اسس متينة للسالم األ

أيًضا تطوير طويل األجل وموجه حنو القضااي واخلطط كما جيب أن تتوافق هذه اخلطط جيًدا مع احتياجات ورغبات املشرتكة، و  
ية، واالستجواب املستمر هلا  مبا يف ذلك تلك اخلاصة ابهليئات  قليماجملتمعات وكذلك  تنفيذ ربط اإلجراءات ابلعمليات الوطنية واأل

 األمنية القائمة ابعتبارها متثل أدوات فعالة لتحقيق  قليمدايت منظمات اجملتمع املدين الوطنية واألية املشرتكة بني الدول ومنتقليماأل
 و االستقرار يف املنطقة.
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