
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعالمي؛ إقليمي باهتمام تحظى أن عقود ثالثة َطواَل  األوغندية للمقاومة« الرب   »جيش حركة   استطاعت

طها بعد إفريقيا، في اإلرهابية التنظيمات أخطر أحدَ  لكونها فت التي اإلرهابية النشاطات من كثير في تورُّ  خلَّ

رات ومع والمختَطفين.  والمصابين القتلى آالَف  ت التي المنصرم الِعقد في عليها رأتط التي التغيُّ  في تجلَّ

ع ل عناصرها، من المزيد وانشقاق نشاطها، تراج  نات من الكثير   برزت ووسائلها، خططها وتحوُّ  عن التكهُّ

رات ِخَضم   في الحركة مستقبل ولية اإلقليمية التطوُّ ات انسحبت بعدما والدَّ  من واألمريكية اإلقليمية القوَّ

ب وما أخرى، مرة   نشاَطها الحركة إعادة من المخاوَف  يثير مما مواجهتها؛  لألمن تهديد   من ذلك على يترتَّ

 المنطقة. في اإلقليمي واالستقرار

ر النشأة  والتطوُّ

ت ا أضحت إذ اإلفريقية، للدول تهديد مصدرَ  سنوات   المسيحية للمقاومة« الرب   »جيش حركة ظلَّ  تنظيم 

ا ا إرهابيًّ حيرات منطقة إلى تأثيرها وامتدَّ  إفريقيا، شرق منطقة في إقليميًّ  بعد إفريقيا، ووسط العظمى الب 

د حركةَ  كانت أن َعدُّ  األشولي.  قبيلة وأبناء أوغندا، َشمال في الحكومي االضطهاد على تمرُّ  »جوزيف وي 

ة في الحرب أمراء أشهر أحدَ  الحاليُّ  الحركة زعيم   كوني«  من أكثرَ  منذ رب  ال جيش زعيم   فهو إفريقيا، قارَّ

 .عقود ثالثة

رها الحركة لنشأة الزمني التسلسل   أما  عندما األولى المرحلة بدأت متباينة؛ مراحَل  أربع على فكان وتطوُّ

بة «Auma Alice أوما »أليس أنشأت س روح »حركةَ  )الكوينا( بـ الملقَّ  Movement Spirit Holy The القد 

ات مهاجمة في ركةالح وَشَرعت م،1986 عام المسيحية«  18 إلى عناصرها عدد   ووصل الحكومية، القوَّ

ت الالحق العام وفي فرد.  ألف ات من هزيمة   الحركة   تلقَّ  كينيا إلى )الكوينا( هَرب وبعد الحكومية، القوَّ

َس  ها ترأَّ    The الرب   »جيش اسَم  عليها وأطلق لحركة،ا «Lukoya Sevarino لوكويا »سيفارينو والد 

Army Lord’s»، طت ها سقط حتى المدنيين، استهدفت إرهابية أعمال في وتورَّ ات يد في زعيم   القوَّ

جن الحكومية،  تكوين إعادة في بدأ قد للحركة الحاليُّ  الزعيم كوني« »جوزيف وكان م. 1989 عام وس 

 اسم عليها وأطلق الحكوميين، الجنود وبعض الحركتين، من سابقة عناصرَ  بضم   م،1987 يونيو في الحركة

 نظام وإقامة   موسيفيني، األوغندي الرئيس نظام إسقاط الرئيَس  هدفه أن وأعلن للمقاومة«.  الرب   »جيش

س الكتاب في العشر الوصايا على يقوم جديد سياسي  .المقدَّ

 المستوى على بالوكالة حرب في الحركة   انخرطت عندما التسعينيات، منتصف في الثانية المرحلة جاءت ثم

ص باحث  السياسية للدراسات األهرام مركز اإلفريقي، الشأن في متخصِّ

 القاهرة. واإلستراتيجية،

 عسكر أحمد

 األوغندي  الرب جيش  حركة مستقبل 



 

 

 وأراد السودان، لتحرير الشعبي الجيش محاربة في لها السابق السوداني النظام استغالل في قليمي،اإل

م لألخير؛ دعمه على األوغندي النظاَم  يعاِقَب  أن ي الدعم لها فقدَّ  . )اللوجستي( والمـ ساِند الماد 

ا شهدت التي الثالثة المرحلة بدأت م2005 عام وفي ول وبعض أوغندا في الرب   جيش لنشاط تصاعد   د 

 التضييق واشتدَّ  عليها، العسكرية العمليات   زادت الحركة مع السياسية المفاوضات إخفاق وعند الجوار،

 الكونغو إلى الهَرب إلى ورجاَله كوني جوزيف دفع ما السودان؛ وَجنوب أوغندا َشمال في عليها

 . م2008 عام الديمقراطية

ول مرحلةَ  م2011 عام أتبد التي الرابعة المرحلة وتعدُّ  ولي اإلقليمي الصعيد على للحركة نسبي أف   والدَّ

 مقاتل مئة من أقلَّ  إلى مقاتليها أعداد   انخفَضت فقد نشأتها، منذ كبير عالمي باهتمام حظيت أن بعد

لول ا؛ أكثرَ  للحركة التنظيمية البنية   وأضحت م؛2012 عام بح   يميةاإلقل العسكرية العمليات تكثيف مع ضعف 

رت وقد الوسطى.  إفريقيا جمهورية إلى الهرب إلى دفعهم ما أمريكية، بمساعدة عليها  عمليات   أثَّ

ا إضعافها في الحركة من والهرب االنشقاق م فلم جدًّ د ولم م،2010 عام منذ كبرى عمليات بأي   تق   تع 

م قادتها، أبرز اغتيال بعد قوية مركزية قيادة تحت س العمر، في كوني جوزيف وتقدُّ  تصعيد من والتوجُّ

 . جديدة قيادات

طت ا ثالثين من أكثرَ  َطوال الحركة تورَّ ان على وحشية هَجمات شن   في عام  يين، السكَّ  واستهدافهم المحل 

 داعش تنظيم يرتكبه بما ممارساتها تشبيه إلى الكثيرين دفع ما واالختطاف؛ والتشويه والتعذيب بالقتل

ب وقد ظهوره.  منذ  شخص، مليون 2.5 نحو ونزوح وإصابتهم، اآلالف مقتل في الرب   جيش إرهاب تسبَّ

 . م2017و 1985 عامي بين اختطاف عملية ألف 67 من أكثرَ  عن فضال  

ا مقاتل 1000و 500 بين الرب   جيش أعضاء عدد   بلغ م2007 عام وفي  في ثم األوغندية، للحكومة َوفق 

 السنوات في مقاتل مئة من أقلَّ  إلى يتضاءل أن قبل مقاتل، 004 أو 300 إلى العدد   انخفض م2011 عام

وحي ما الماضية، القليلة د لم وأنه بَضعفه، ي  ا يع   .الِمنَطقة ودول ألوغندا تهديد 

لوك الموارد  والسُّ

ول ثالث إلى الرب   جيش حركة نشاط امتدَّ   والكونغو الوسطى، وإفريقيا السودان، جنوب هي: أوغندا، َعدا د 

 كافيا منطقة في مقاتليه من صغيرة جماعة مع كوني جوزيف اختباء إلى التقارير   وتشير ديمقراطية. ال

 السودان، عليها تسيطر الوسطى، إفريقيا مع السودان غرب جنوب في الحدود على ِمنَطقة وهي كينجي،

 .إليها الوصوَل  أمريكيين مستشارين بمساعدة اإلفريقي االتحاد قوات   تستطع ولم

ان من الِجباية على تمويلها في الحركة   عتمدتوا يين السكَّ قاء   أوغندا َشمال في المحل   لعملياتها ات 

ي الدعم إلى إضافة   االنتقامية،  فضال   الِجوار، دول بعض من الزمنية المراحل بعض في واللوجستي الماد 

طها عن ات في تورُّ  الكونغو في الوطنية )غارامبا( حديقة من العاج لتهريب المشروع غير الصيد عمليَّ

ا والذهب األلماس   وكان الوسطى، إفريقيا من المعِدنية الثروات ونهب الديمقراطية،  غير تجارتها من جزء 

ول بين الحدود تجاوز سهولة   ذلك في ساعد وقد المشروعة.  ع عن األمنية األجهزة وضعف   المنطقة، د   تتبُّ

 .الماضية السنوات في الحركة



 

 

د حالة إلنهاء اإلقليمية   المساعي وبرزت  والحكومة الحركة بين سياسية مفاوضات بَعقد البالد في التمرُّ

ع بسبب أخفقت أنها إال م،2008 عام )جوبا( السودان استضافتها اإلفريقي، االتحاد برعاية األوغندية  تراج 

ة ذلك بعد اإلفريقي االتحاد وأطلق االتفاق، توقيع عن كوني جوزيف همَّ  التنظيم لمواجهة إستراتيجية م 

ة وإنشاء لمواجهته، خاص   مبعوث بتعيين طَّ ض برئاسة المشترك للتنسيق خ  لم األمن مفوَّ  االتحاد، في والس 

 الوسطى.  وإفريقيا الديمقراطية، والكونغو السودان، وجنوب أوغندا، من عسكرية إقليمية قوة وإنشاء

 أنها إال استسالمه؛ بشأن كوني جوزيف مع مفاوضات م1320 عام الوسطى إفريقيا حكومة   أجرت وقد

ا أخفقت  .أيض 

 عام اإلرهابية التنظيمات قائمة على للمقاومة« الرب   »جيش حركة األمريكية المتحدة الواليات أدرَجت

ب دوالر مليون 800 من أكثر وأنفقت م،2001 ولية الجنائية المحكمة وأصدرت كوني، لتعقُّ ا الدَّ  هبحق   قرار 

طه بسبب م2005 عام ف تهمة 12 في تورُّ صنَّ ف تهمة 21و إنسانية، جرائَم  ت   وأرسلت حرب.  جرائَم  تصنَّ

 عرضت م2013 عام وفي الجوار.  ودول أوغندا في عنه للبحث جندي مئة نحو م2011 عام واشنطن

 .تنظيمه قادة وعلى عليه للقبض دوالر ماليين خمسة قدرها مكافأة   واشنطن

نشئت التي اإلقليمية العسكرية القوة من واشنطن نسحبتا م2017 وفي  عناصر لمطاردة م2014 عام أ 

عية   المنطقة، في الرب   جيش ا، الحركة أضعفت القوة أن مدَّ ا كثير  ا، َعدد  ص إذ ونشاط   ألفين من هاعدد   تقلَّ

بض مقاتل، مئة من أقلَّ  إلى ب ما الرئيسين؛ الخمسة قادتها من أربعة على وق  ا سبَّ  عملياتها، في انحسار 

 ما إذا نفسها إحياء إعادة على القدرة   ولديها قائمة، تزال ال الحركة أن من الرغم على األفول، مرحلة   لتبدأ

ناخ البيئة توافرت  . والدوافع المالئم والمـ 

الت  الراهنة التحوُّ

ن لم أنه مع  بعدما كوني جوزيف زعيمها على القبِض  أو نشأتها، منذ الحركة على القضاء من طرف أيُّ  يتمكَّ

ا رسم ا الحركة   تراجعت عقود؛ ثالثة من ألكثر الِمنَطقة في والفوضى العنف من طريق   األخير، الِعقد في كثير 

د ولم ى ما وهو تملكها، كانت التي التحتية البنيةَ  تملك تع  رات بعض في تجلَّ  أنه إال عليها؛ طرأت التي التغيُّ

حَسب ت صعبة ظروف في البقاء لىع قدرتها لها ي  مه كان الذي اإلقليمي الدعم   وقَف  فقد بها، مرَّ  يقد 

ما وال للمقاتلين، المعنوية الروح   وتضاءلت البشير، عمر نظام   لها ا، أعدادهم تراجع مع سيَّ  بفضل وذلك كثير 

دين ألطفالوا المقاتلين من المئات لتشجيع م2016 إلى م2010 عام من انطلقت التي اإلستراتيجية  المجنَّ

قت والهَرب، االنشقاق على  سنوات   امتدَّ  الذي العنف وإنهاء التنظيم، قوة من الحد   في جيدة نتائَج  وحقَّ

ي عن فضال   م،2017 عام التمويل نقص بسبب تتوقَف  أن قبل  رجاله، على المحافظة عن كوني تخل 

 . منهم الكثير على السيطرةَ  وِفقدانه

 يصف إذ البقاء؛ فكرة على باألساس ترتكز أولوية   الرب   لجيش الجديدة ستراتيجية  اإل اتخذت هنا ومن

هم ا أقلَّ  صارت فقد الحياة، قيد على البقاء بأنه الراهن الحركة سلوَك  بعض   وأكثرَ  والعنف، باإلرهاب اهتمام 

د الحركة تاريخ كان وإن البقاء، نحو ميال   ظهر المعقَّ  على القائم والسلوكي يميُّ التنظ نمطها هو ذلك أن ي 

ة قدرة ف على مستمرَّ الت مع التكيُّ  التنظيمية بإستراتيجياتها والعسكرية السياسية بيئتها في التحوُّ

 . الموارد اكتساب في المختلفة وطرائقها



 

 

رت  إلى واألمنية العسكريةَ  والقواِت  المدنيين تستهدف عسكرية كونها من الرب   جيش وسائل   وتغيَّ

ان لممتلكات والنهب السرقة على تعتمد يجيةإسترات يين، السكَّ  التابعة األسلحة مخازن وسرقة المحل 

ات  الذاتي(، )االكتفاء الكفاف زراعة في واالنخراط الديمقراطية، الكونغو في العاملة المتحدة األمم لقوَّ

ية األسواق في العسل وبيع « »جيش بأن كوني وزيفج اعتراف إلى األمر ووصل البقاء.  أجل من المحل   الرب 

د لم  وهو بقائها، أجل من يقاتلون الذين الالجئين من فرقة بل األوغندية؛ بالحكومة لإلطاحة تقاتل حركة   يع 

ر في ظهر ما نف طبيعة في المركزي التغيُّ ظهر إذ الماضيين، العامين في الحركة ع  طها البيانات ت   في تورُّ

ا 17 قتل ه بلغت بانخفاض م،2019و 2018 عامي في مدنيًّ  م. 2009و 2008 بعامي مقارنة 99% نسبت 

ة المرحلة وفي  لجيش واحد هجوم سوى هناك يكن لم م2020 مارس إلى م2019 سبتمبر من الممتدَّ

 . الوسطى إفريقيا جمهورية في الرب  

  الحركة مستقبل

م ما كل   مع درته إلثبات كوني جوزيف من المحاوالت بعض   هناك تقدَّ  حركة على والحفاظ الصمود، على ق 

«، »جيش  حتى األطفال باختطاف لمقاتليه أوامَره أصدر م2018 عام ففي مقاتليها، عدد وزيادة الرب 

ى ا، 222 َشِمَلت االختطاف عمليات من موجة   م2019 عام شهد إذ الحركة، في إدماجهم يتسنَّ  ومن شخص 

جَبروا األطفال، عشرات   ذلك  .األدغال في المعسكرات إلى المنهوبة ئعالبضا نقل على لي 

ا العظمى والبحيرات إفريقيا شرق في الرب   جيش حركة نفوذ   تراجع شك   بال  إال األخيرة، السنوات في كثير 

ا؛ الحركة نهايةَ  يعني ال ذلك أن  حضورها، عن يكشف   األطفال اختطاف في عناصرها استمرار إن إذ تمام 

ا تزال ال وأنها اخِط  تهديد  ا ر  ين واضح  َته الرب جيش استعادة   الممكن فمن هنا ومن المنطقة.  في للمدني   قوَّ

ان الحكومية القوات على اإلجرامي نشاطه واستئناف يين والسكَّ غ   الِمنَطقة، في المحل  سو   الفراغ   ذلك وي 

فه الذي األمني جة واألمريكية األوغندية العسكرية القوات انسحاب   خلَّ  وانحسار وتراجعها، لحركةا ضعف بح 

اتها  .وأنشطتها عمليَّ

 أخرى دول   تشهد أخرى، إقليمية وقضايا داخلية بأَزمات الِمنَطقة دول بعض   فيه تنشغل الذي الوقت وفي

 ضعف في أسهم ما اإلرهابية، التنظيمات من عدد ونشاَط  واألمنية، السياسية االضطرابات من موجات  

نية  أسهمت التي االنشقاق« »رسائل إستراتيجية وإن الديمقراطية.  الكونغو مثل ،الدول لتلك األمنية الب 

، جيش إضعاف في ولية الجهات   تراجعت بعدما توقفت قد المختَطفين وتحرير الرب   إضافة تمويلها، عن الدَّ

ته إحياء إلعادة األطفال؛ اختطاف عمليات على األخيرة المرحلة في كوني جوزيف ِحرص إلى  نظيميةالت قوَّ

ة ب مما الماضية؛ السنوات في عليه القبض في النجاح وعدم استسالمه، عدم عن فضال   أخرى، مرَّ  يتطلَّ

 مالحقةَ  تستطيع اإلفريقي، االتحاد أو المتحدة األمم قيادة تحت صغيرة إقليمية عسكرية قوة إنشاء

 االستقرار وتحقيق صفوفهم، لتنظيم محاولة أي ومنع عليهم، والضغط مناطقهم، في الرب   جيش عناصر

 العظمى. والبحيرات إفريقيا شرق في واألمن


