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كجزء من عملية الت�صريح واإعادة الدمج، اأع�صاء �صابقون يف القوات الدميقراطية لتحرير رواندا املقرر اأن يعودوا اإلى حياتهم املدنية يف رواندا يح�صرون درو�س يف ال�صيا�صة والتاريخ، مبا يف ذلك 
الإبادة اجلماعية التي حدثت يف العام 1994. موتوبون رواندا، ني�صان 2014. ©�صور ت�صيب �صو�صودفيال / غيتي 

بو�صع   )DRC( الدميقراطية  الكونغو  )FDLR( يف جمهورية  رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات  قادة  تعهد  الأول 2013،  كانون   30 ُن�صر يف  اإعالن  يف 
اأ�صلحتهم، وف�صلوا اللتزام بالن�صال ال�صيا�صي. وبحلول منت�صف العام 2014، ا�صت�صلم نحو 200 مقاتل من اأ�صل قوة ُتقّدر ب 1400، و�صلموا اأ�صلحتهم، 
فازدادت الآمال باأن املطالبات يجري اتباعها باإجراءات ملمو�صة. ولكن مل ُت�صرح عنا�صر القوات الدميقراطية لتحرير رواندا )FDLR( بالكامل، وكانت 
هدفًا لهجمات جديدة من قبل القوات امل�صلحة جلمهورية الكونغو الدميقراطية )DRC, FARDC( يف اأوائل العام 2015. وتو�صح هذه الأرقام النخفا�س 

الكبري يف قوة املجموعة التي ُقدرت ب 11500 عن�صر يف العام 2001.
ويحلل هذا الف�صل مدى التما�صك الداخلي �صمن املجموعات امل�صلحة واآليات الرقابة التي تتبعها، مبا يف ذلك اإجراءات احل�صول على الأ�صلحة 
والذخرية واإدارة وا�صتخدام هذه الأ�صلحة والذخائر. ثم يبحث يف ت�صكيل وتطور القوات الدميقراطية لتحرير رواندا )FDLR( وجناحها الع�صكري، قوات 
الأباكنزي املقاتلة )FOCA( التي ُتعترب اأحد اأكرث املجموعات امل�صلحة العاملة يف �صرق جمهورية الكونغو الدميقراطية ثباتًا وزعزعة لال�صتقرار )انظر 
اإ�صعاف القوات الدميقراطية لتحرير رواندا- قوات  التي �صاهمت موؤخرًا يف  العوامل الداخلية واخلارجية  اخلريطة 7.1(. كما يدر�س هذا الف�صل 

.)FDLP-FOCA( الأباكنزي املقاتلة

وتت�صمن النتائج الأ�صا�صية للف�صل:
• الأرا�صي 	 على  ال�صيطرة  اأجل  من  احلكومية،  بتلك  �صبيهة  اإجراءات  وو�صعت  موؤ�ص�صات   )FDLR( رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات  اأن�صاأت 

�صبيهًا   )FOCA( املقاتلة  الأباكنزو  قوات  الع�صكري،  جناحها  هيكل  جعلت  كما   ،)DRC( الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  الالجئني  وخميمات 
بالأجنحة الع�صكرية للجيو�س النظامية. وكانت اآليات الرقابة التنظيمية القوية على نحو غري ماألوف حا�صمة يف قدرة )FDLR-FOCA( على توليد 

الدخل، وتوظيف حماربني جدد، وتنفيذ عمليات ع�صكرية
• كان امل�صدر الأ�صا�صي لأ�صلحة القوات الدميقراطية لتحرير رواندا - قوات الأباكنزي املقاتلة )FDLR-FOCA( هو اإما من خالل ما ت�ستويل عليه يف 	

اأر�س املعارك اأو من خالل الدعم الذي يقدمه احللفاء. واأكدت اللوائح التنظيمية التي تن�صرها القيادة الع�صكرية على اأهمية احلاجة اإلى احل�صول 
على اأ�صلحة جديدة، واإلى �صرورة ا�صتخدام  الذخرية باعتدال.

• تقتني املجموعة اأ�صلحة �صغرية متنوعة من حيث القدم. ولكن ل ُيعرف �صوى القليل عن كمية وحالة الأ�صلحة اخلفيفة احلالية. 	
• �صنت التدخالت اخلارجية مبا فيها العمليات الع�صكرية التي ا�صتهدفت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجناحها الع�صكري )FDLR-FOCA( يف 	

الأعوام 2009 – 2011، وبرنامج ت�صريح القوات التابع لالأمم املتحدة �صربات �صديدة على التما�صك الداخلي يف املجموعة، و�صرعت من انح�صارها.

تضعضع التماسك
صعود وهبوط القوات الديقراطية لتحرير رواندا
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• على الرغم من �صعف القوات الدميقراطية لتحرير 	
بالن�صبة  فر�صة  ميثل  الذي  الأمر  حاليًا،  رواندا 
جلهود ال�صالم الإقليمية، اإل اأن اختباء ما تبقى من 
تعري�س  اإلى  يوؤدي  قد  املدنيني  ال�صكان  بني  القوة 
من  املزيد  حدوث  حال  يف  اخلطر  اإلى  ال�صكان 

الهجمات الع�صكرية.

اعتمدت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا 
هياكل تنظيمية ولوائح �صبيهة بتلك احلكومية

اأ�صبحت القوات الدميقراطية لتحرير رواندا وجناحها 
الع�صكري )FDLR-FOCA(، والتي كانت ُتعترب لفرتة طويلة 
ومل  �صعيفة  املنطقة،  يف  ال�صالم  اأمام  الرئي�صية  العقبة 
اأن خ�سارة  ويبدو  كيغايل.  تهديد حكومة  قادرة على  تعد 
الفرتة  �صيما خالل  للقوات، ول  رئي�صي  كين�صا�صا كداعم 
من  ذلك  تبع  وما  الدويل،  وال�سغط   ،2012-  2009 بني 
الأحداث  تلك  كل  م�صرتكة،  ورواندية  كونغولية  هجمات 
اإ�سعاف  وبالتايل  املجموعة  متا�سك  اإ�سعاف  اإلى  اأدت 
قوتها ككل. وكان لقتل العديد من قادة املجموعة واعتقال 
اآخرين منهم، بالإ�صافة اإلى ت�صكيل الف�صائل املن�صقة اأثر 
املجموعة.  �صمن  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  يف  كبري 
كما اأن فقدان ال�صيطرة على الكثري من الأرا�صي واملوارد 
الن�صحاب  ب�صبب  املجموعة،  �صيطرة  حتت  كانت  التي 
الع�صكري اأثَّر على الروح املعنوية للمقاتلني و�صرع فرارهم 
وعودتهم اإلى رواندا. وبذلك، حتولت املنظمة التي كانت 
وهو  موحد  هدف  لها  كان  والتي  دولة  داخل  دولة  ت�صكل 

ا�صتعادة ال�صيطرة على رواندا اإلى جمموعات مفككة من الف�صائل امل�صلحة املتخفية  والتي اأ�صبحت اليوم من�صغلة يف ال�صعي وراء لقمة العي�س للبقاء 
على قيد احلياة.

 ومع ذلك، ل ميكن اجلزم بنهاية القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، فمن املمكن اإعادة اإحياء البنى التي تاأ�ص�صت يف ال�صابق ب�صهولة فيما لو حتولت 
التحالفات ال�سرتاتيجية مرة اأخرى واأ�سبحت اأكرث موائمة للحركة كما كانت عليه يف ال�سابق. ولذلك، على املجتمع الدويل والقادة الإقليميني اأن يبذلوا 
جهودهم من اأجل حتييد القوات الدميقراطية لتحرير رواندا، وذلك با�صتخدام و�صائل ع�صكرية ودبلوما�صية مكملة. كما عليهم اأن يفهموا العوامل التي 
�صاعدت يف متا�صك املجموعة يف ال�صابق، حتى يكونوا م�صتعدين ملواجهتها يف حال اأعيد اإحياء القوات الدميقراطية لتحرير رواندا يف امل�صتقبل. ويو�صح 
اإلى  الت�سريح والعودة  اإلى تطبيق برامج  القا�سي على قيادة اجلمهورية الدميقراطية لتحرير رواندا بالإ�سافة  اأن ال�سغط الدويل والع�سكري  الف�سل 

الوطن الذي ا�صتهدف القادة و�صهل فرار جنود ال�صف قد �صرعا من تدهور املجموعة.
وت�صكل حاليًا القوات الدميقراطية لتحرير رواندا الغري منظمة حتديات جديدة، فمقتنيات املجموعة من ال�صالح بالرغم من قدمها، اإل اأنها غري 
معلومة ومنت�صرة مع املقاتلني املتخفني. وهذا الأمر يعقد من فر�س تطبيق برنامج الت�صريح ونزع ال�صالح، حيث اأن التفاقيات مع قيادة املجموعة قد 
ل ُترتجم اإلى م�صاركة الوحدات ال�صغرية املختلفة التي ت�صكل حاليًا املجموعة. كما قد يكون لت�صع�صع القوات الدميقراطية لتحرير رواندا تاأثريًا �صيئًا 
على املدنيني الذين عانوا الكثري من الهجمات النتقامية والأن�صطة الإجرامية، فباختباء قادة املجموعة ومقاتليها بني املجتمعات، يتعر�س املدنيون اإلى 
خطر الوقوع يف مرمى النريان. كما اأن بقاء ال�صغط الع�صكري على القوات الدميقراطية لتحرير رواندا حتت هذه الظروف اجلديدة ي�صكل حتديًا رئي�صيًا 

بالن�سبة اإلى املجتمع الدويل واحلكومة الكونغولية. وخيار عودة الروانديني الهوتو املنفيني اإلى رواندا بظروف جيدة �سيكون حا�سما. 

جمهورية  �سرق  يف  املختارة  امل�سلحة  اجلماعات  لنفوذ  التقريبية  املناطق   7.1 خلريطة 

الكونغو الدميقراطية, اأكتوبر 2014
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