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الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت
ا��رهابية �ي أوغندا
إ�داد� :امد المس��ي

باحث دكتوراه ،ق�� السياسة وا��قتصاد
�ي معهد البحوث وا��راسات ا��فر يقية
�امعة القاهرة

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

مقدمة:

إن ���قة ا���ن بالسياسة ،واست�دام ا���ن �ي ا��ياة السياسية

ليس وليد هذه ا��يام ،بل �ي ���قة ممتدة منذ أن ع�ف ا����ان

ا���ن ،ومنذ أن ع�ف التنظ�� �ي شك� ��ا�ات ��ا سلطة �ا��ة.
وقد شغلت هذه الع��قة اهتمام الباحث�ن وا��شتغل�ن بالع��م السياسية

وا��جتماعية والف��سفة منذ قرون ،وزاد ا��هتمام ��ا �ي القرن

الع���ن مع ظهور بعض التنظيمات وا��ول–��فهو��ا ا��ديث-

القا��ة ��� أساس دي�ي ،وازداد هذا ا��هتمام�� -ك� ��� مسبوق-

هذه ا��يام نتي�ة لظهور ال�كث�� من ا��عوات ال�ي تب�ى ا���� ا��ي�ي،

وظهور التنظيمات ا��رهابية ،وانتشار ا��رهاب ا��صو�ي �ي معظم

أ��اء العا�� و����ّ�ا �ي ال��ق ا��وسط وأفر يقيا ،و��ل� ظهور
ا��عوات إ�ى د�ج هذه التيارات ا��ينية ا��تطرفة دا�ل ا��ياة

السياسية فيما يتعارض�� -ك� وا�ح -مع ف��ة ا��و�� الوطنية ال�ي
تقوم ��� الو��ء ا����� ل��طن من ا��واطن�ن ،وليس ���ن مع�ن،

� ا��واطن�ن سواسية أمام ا��و�� ،ف�� ��تبة
ن ك ّ
ومبدأ ا��واطنة بأ ّ
ن
أ��� ��عتنق د�ن مع�ن ��� د�ن آ�� ،وسيادة القانون ��� ا���يع بأ ّ
��ثل هذا القانون مظ�� ���ميع �ي نفس الوقت ،و�� ينظر �� من

للرب ��ائع
ّ
ا��ب ،و يطبقها ��� من ��ى
ّ
البعض ��� أن ّه �� يعة
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أ��ى ،فك�نت القوان�ن الوضعية ا��ستمدة من التجربة ا����انية �ي

العماد ا��ئي�� ل��و�� الوطنية.

ولقد ك�نت ��ذه الع��قة ا��تدا��� ب�ن ا���ن والسياسة �ي

أوغندا ��ربة �اصة ،ذل� ��ن هذه الع��قة وافدة ��� ا��را��

ا��وغندية ،ونُقلت ودُ��ت �ي الواقع ا��وغندي ��ك� ق��ي من
ن ��ييس هذه الع��قة من ا��كومات
جهة ،ومن جهة أ��ى إ ّ

ا��ستعمار ية ،وا��كومات ال�ي تولت السلطة بعد ا��ستق��ل قد

أعطى ل��زمة ا��وغندية بعدًا �د�� ًا ��ا�لت فيه العوامل ا��ينية

وا��ثنية وا��قليمية وا��قتصادية وا��دنية والعس�� ية لتنتج واقع ًا شد��

التعقيد.

وقد تعددت ا��طرو�ات �ي أسباب ظهور ا��رك�ت ا��سل�ة

�ي أوغندا ،و�ي هذا ا��طار سي�� تناول هذه البحث �ي أربعة
مطالب.

20

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

ا��طلب ا��ول :الواقع ا��ي�ي وا����ي �ي أوغندا.

يع ّد ا���ن أهم العوامل ا��ؤ��ة �ي حياة ا����ان ،و��ل� �ي

العملية السياسية ال�ي تن��جها ا��و��؛ وذل� لتأث��اته ا��با��ة ���

حياة الفرد ،وما ينت�ه من تفا���ت ب�ن ا��فراد تؤ�� ��� العملية

السياسية ،فض�� ً ��� است�دام ر�ال السياسة ر�ال ا���ن وسي��
���شد والتعبئة والتجنيد السيا�� ،أو ل��دئة واستئناس الشعوب لعدم

الثورة ��� ا��نظمة الفاسدة ،و��ر�� الثورات ديني ًّا.
أو� ً� :دخول ا��ديان الوافدة إ�ى أوغندا
 -1ا��سيحية:

تُعد ا��سيحية من ب�ن ا��يانات �ديثة العهد ً
��بي ّا �ي أوغندا؛

إذ ��امن وجودها مع س�� �� يطانيا للهيمنة ��� ��ق أفر يقيا �ي
منتصف القرن الثامن ع�� ،وما صاحبه من ��اط للبعثات

التبش�� ية ا��سيحية �ي أفر يقيا .وتع ّد بعثات ال�كنيسة ا����يلية
ال��و��تانتية∗ وا��تمث�� �ي ا���عية التنص�� ية ال�كنسية ا����يلية
0F

∗

ال��و��تانتية :أ�د ا��ذاهب ا��سيحية ا��ئيسية ،وتأ�ي �ي ا��ر�� الثا�ي بعد الك�ثوليكية من حيث

انتشارها �ي العا�� ،تأسست ال�كنيسة ا����يلية �ي القرن السادس ع�� مع ���� ا��ص��ح،
و يط�� �ل��ا "ال��و��تانتية" وال�ي تع�ي ا���تجون�� ،بة ل��حت�ا�ات ال�ي قد��ا "مار�ن لو��" ضد

ال�كنيسة الك�ثوليكية ،أما مصطلح "ا����يلي�ن" فهو مستمد من كون "ا����يل" هو ا��رجع
الوحيد ��ذه ال�كنيسة ،و�ي ��فض التقليد وال�كهنوت .ل��ز�� انظر

عب�� شو�ي ذ�ي ،الع��قة ب�ن ا���ن والسياسة �ي أفر يقيا :دراسة لبعض ��ك�ت ا��س��م

السيا�� وا��صولية ا��سيحية ،رسا�� ماجست�� )القاهرة :معهد البحوث وا��راسات ا��فر يقية،

�امعة القاهرة (2010 ،ص .30
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 Anglican Church Missionary Societyا��قدم �ي أوغندا) (1؛ فقد

وصلت إل��ا �ي  30يونيو من �ام  ،1877وذل� بناء ً ��� دعوة من
مل� البوجندا ميتوسا ا��ول∗  ،تل� ا��عوة ال�ي ���ت �ي ��يفة
F1

التا��ز اللندنية)  ،(2وف��ا طلب ا��ل� ميتوسا ا��ول من ا��وروبي�ن
2

F

أن يأتوا ليع��وا الشعب ،ويبنوا ا��دارس ،و��س��ا البعثات التبش�� ية،
F3

وين��وا ا��سيحية ،وقد أ�� الشعب بأن ���ول إ�ى ا��سيحية) .(3
F4

و يأ�ي بعدها كنيسة ا��ومان الك�ثوليك ،وا��تمث�� �ي "��عية

ا��ومان الك�ثوليك للتنص�� �ي أفر يقيا" -ا��باء البيض ∗The French
5

1

F

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،مشك�� ا����ماج الوط�ي �ي أوغندا ،رسا�� دكتوراه )القاهرة:

�امعة القاهرة ،معهد البحوث وا��راسات ا��فر يقية ،ق�� السياسة وا��قتصاد (2006 ،ص

.51
∗

ميتوسا ا��ول :هو ا��ل� رقم �� 32مل��� البوجندا ،و���ها �ي الف��ة من ،1884-1856

وأثناء ف��ة ���ه ك�نت ��اية دخول ا��سيحية إ�ى ا��را�� ا��وغندية ��ك� �ام ،وبوجندا
��ك� �اص .انظر:

http://www.buganda.or.ug/index.php/ssekabaka-sayidi-mukaabya-muteesa-i

- Charles Amone, Apiyo Lilly and Annet Julie Okwir," Formal education

2

and cultural changes in northern Uganda, 1911 to 2011" Journal of
Education Research and Behavioral Sciences (Abuja: Apex Journal
International, Vol. 2(8), August 2013) P 128.

-Lloyd A. Fallers, "Ideology and culture in Uganda nationalism" in

3

American Anthropologist, (Chicago: university of Chicago, No. 63,
1961) p 682.

∗ ا��باء البيض� :ي بعثات تبش�� ية مسيحية فر��ية ،وتتكون من  9قساوسة ،ل��ز�� انظر

��جس ع�يان ��قص ،التنافس ب�ن البعثات التبش�� ية �ي أوغنده وأ��ه ��� استعمارها �ي
22

الف��ة من  ،1896-1874رسا�� ماجست�� )القاهرة :معهد البحوث وا��راسات ا��فر يقية،
�امعة القاهرة (1975 ،ص ص .29-28

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

 -Roman Catholic White Fatherا��دعومة من فر��ا) ،( 1وقد

وصلت �ي  17ف��ا�� من �ام  ،1879و��أت التبش�� ب�ن البوجندا
6

F

أيضًا)  ،(2وك�نت معها بعثة ك�ثوليكية∗ أ��ى ،وبعدها ��أت

ا��شاك� مع بعثة ماك�ي وأصدقائه ال��و��تانت)  .(3و��كن القول
F7

8

F

ن أوغندا �� تعرف ا��روب ا��ينية قبل دخول ا��ستعمار إل��ا،
بأ ّ
F9

� من �� يطانيا وفر��ا مد نفوذ��ا السيا�� والت�اري،
و��او�� ك ّ
1
2

∗

 -نفسه

Charles Amone, Op.cit., 128.-

الك�ثوليكية :ال�كنيسة الك�ثوليكية �ي ال�كنيسة ال�ي ��أ��ا البابا �ي روما ،أك�� مذهب دي�ي

مسيحي �ي العا�� ،و�ي ك��ة يونانية تع�ي "�ام" أو "�ا��ي" أو "�امعة"؛ ����ا ��عت ك�
ال��ا�� الغربية ،وهذه التسمية تب��رت �ي القرن ا��ادي ع�� ،ول�كن �ذور ��أة الك�ثوليكية
تعود إ�ى شق�ن؛ ا��ول سيا�� ،بعد اعتناق قسطنط�ن ل��سيحية ،وأصبحت ا��يانة ا���مية

ل��م��اطور ية ا��ومانية ،وس�� قسطنط�ن إ�ى بناء مدينة القسطنطينية– ��بة إليه -وانت��ت ف��ا
ال��ا�� �� ،انتقل للعيش ف��ا ،وك�ن هذا ��اية التقس�� رغم ا�����اف با��ك�نة ��سقف روما،
إ�� أن سقوط روما ��� �� القبائل ا��رمانية  ،476وانقسام ا��م��اطور ية ا��ومانية إ�ى رومانية

وب��نطية ،والشق ا���� فقهي دي�ي نتي�ة ا����ف حول طبيعة ا��سيح ،وأسفر ���ع �لقيدونيا

 451إ�ى ��ا�� ال��ق ��ت قيادة ا��سكندر ية ،وتُعرف بال��ا�� ا��رثوذكسية– و�ي ك��ة

يونانية تع�ي ا��أي ا��ق أو ا��أي ا��ستق�� -و��ا�� الغرب ��ت قيادة روما ،و�ي القرن ا��ادي
ع�� انفصلت ال��ا�� القسطنطينية واليونانية عن ال��ا�� ال��تينية �ي روما ،وأصبحت تعرف

با��رثوذكسية ،وأصبحت ال��ا�� ال��تينية ا��ومانية تُعرف بالك�ثوليكية .ل��ز�� حول ا��ذاهب

وظهورها وتار�خ ال��ا�� انظر

عب�� شو�ي ذ�ي ��جس ،م.س.ذ ،.ص .29

ك�ر�ن أرمس��و�ج ،د .فاطمة ن�� ،د��� .د عنا�ي )م����ان( ،معارك �ي سبيل ا���� :ا��صولية

�ي ال��ودية وا��سيحية وا��س��م ) القاهرة�� :اب سطور ،الطبعة ا��و�ى (2000 ،ص ص
.164-108

Harrison, Alexina Mackay, A.M. Mackay: Pioneer Missionary of the

3

Church Missionary Society to Uganda (London: Hodder and
Stoughton, 1980) P 53
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والسيطرة ��� الب��د ،مما أدى إ�ى ��وب ب�ن الك�ثوليك
وال��وتوستانت من �انب ،وبي��ما وب�ن ا��س���ن من �انب آ��،

وال�ي أدت إ�ى انتصار ال�كنيسة ا����يلية ال��و��تانتية ،وسيطر��ا

��� معظم أقال�� ا��نوب ،و ��اصّة إقل�� الباجندا∗  ،مما أسفر عن
فرض ا���اية ال�� يطانية ��� أوغندا �ي �ام .(1 ) 1894
10

F

F1

وقد تأ��ت ا��سيحية �ي أفر يقيا بالطابع ا��فر ي�� ،والعادات

والتقاليد ا��فر يقية ،مثل  :أ��ال السحر  ،والتعاو��  ،وتعدد

ا��و�ات �ي كث�� من ا��حيان ��� ،انعكست التعددية ا��ثنية ���
ك��ة ا��ذاهب ا��سيحية) .(2
F12

 -2ا��س��م:

ن دخول ا��س��م إ�ى الباجندا ��جع
��ى بعض ا��ؤر��ن أ ّ

إ�ى أربعينيات القرن التاسع ع�� ��� �� بعض الت�ار ا��س���ن ،إ��

ن ا��س��م انت�� �ي بعض مناطق أوغندا �ي ف��ات
أن ّه من ا��رجح أ ّ

سابقة ��� هذا التار�خ ،فك�ن �� حضور قوي �ي أوغندا ،ولعل ما
∗

البوجندا :يعود أصل أ�ماء ا���ا�ات ا��ثنية ال�ي تنتمي إ�ى العائ�� اللغو ية البانتو إ�ى �ا��ا،

سو�ا ،نيورو ،تورو ،كي�ا� ،يسو ،وعندما يضاف إل��ا �ي البداية "بو" فإ��ا ���� إ�ى أرض
ا���ا�ة ،فتصبج بوجندا ،وبوسو�ا ،وبونيورو ،وبوكي�ا ،وبو�يسو ،وعندما يضاف إل��ا �ي

البداية "با" فإ��ا ���� إ�ى أفراد هذه ا���ا�ة فتصبح باجندا ،باسو�ا ،وعندما يضاف إل��ا �ي

البداية "لو" أو "رو" فإ��ا ���� إ�ى لغة هذه ا���ا�ة فتصبح لوجندا ،لوسو�ا .ل��ز�� انظر :أ��د

ا��روق ا���د ا��شيد ،م.س.ذ ،ص .29
1
2
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 -ا��رجع السابق ،ص ص 52-51

 -جوز يف را�� أم�ن ،دور ال�كنيسة القبطية �ي أفر يقيا ،رسا�� ماجست�� )القاهرة :معهد

البحوث وا��راسات ا��فر يقية� ،امعة القاهرة (2000 ،ص .175

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

كتبه لو�ارد  –Lugardأول �� يطا�ي يتو�ي ��� إقل�� الباجندا-
يعكس انتشار ا��س���ن وقو��م �ي أوغندا  ،فقال" :إن ّه ل��ف عظ��

�ي ��ة أ��ى ا��شارة إ�ى ا��ا�ة ا��ل�ة �� يادة �دد ا��قاتل�ن،
ن أتباع ا��يانة ا���مدية يغ��ون ��ك�
حيث وردت أنباء مفادها أ ّ

يو�ي ��� ا��ناطق ا��اضعة لسيطرتنا ،و يق��بون أك�� فأك�� ،ويبلغ
�ددهم آ��فًا ،وينتمي أ�ل��م إ�ى الباجندا ،ا���� ا��ي ��علنا �ي

أمس ا��ا�ة إ�ى ا��ز�� من ا��مدادات".

ن وجود ا��س��م �ي أوغندا سبق وجود ا��سيحية) ،(1
و�ليه إ ّ

��� استفادت ا��رساليات ا��سيحية من وجود ا��س��م �ي ا���تمع
F13

ا��وغندي �ي ا���هيد لف��ة التوحيد ،وال��اب ا��قدس ،واليوم

ا���� ،إ�� أن تل� ا��رساليات استطاعت أن تعمل ��ك� منظم،
وتقدم ا��دمات الصحية والتعليمية ل��جتمع ا��وغندي ،مما سا�د

��� انتشار ا��سيحية ،وهذا ما ك�ن يفتقده ا��س��ون) .(2
F14

ثانيًا :ا��نتشار ا����ي وا��قليمي ل��ديان الوافدة ��� أوغندا

لقد ك�ن للعوامل التار ��ية سالفة ا���� دور ��م �ي �� يطة

توز يع ا��ديان �ي أوغندا ،البعثات التبش�� ية والتنافس بي��ا ،وال�ي
أدت إ�ى ���� من التقس�� والتنافس ب�ن ا��ديان.
1

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،م.س.ذ ،ص ص .52-51

- Herbert I. Gaalimaka, Conflicts in Church and Society in Uganda with

2

Special Reference to Culture, Politics and Education, M.A. Thesis
(University of Durham, Department of Theology, 1997) P. 6
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 (1توز يع معتن�� ا��ديان �ي أوغندا

تتعدد التقد��ات ��صوص ��ب وتوز يع معتن�� ا��ديان �ي

أوغندا ،فت ُش�� آ�� التقار�� ا���مية الصادرة عن مكتب ا��حصاء

ن
ا��وغندي �ي �ام  -2014ا��و��ة با��دول رقم ) -(1إ�ى أ ّ
الك�ثوليك ��ث��ن حوا�ي  %39.3من إ��ا�ي الشعب ا��وغندي،

و��ثل ال��و��تانت حوا�ي �� ��� ،%32ن ��ثل ا��س��ون حوا�ي
.%13.7

أمّا الطوائف ا��سيحية ا����ى وال��ودية وا��ندوسية∗ وال��ائية

والبوذية وا��عتقدات التقليدية فتمثل حوا�ي  ،%15ومن موازنة
15

F

ا��حصاءات ���ل �ا�ي  2002و 2014ي��حظ أن ّا��س��م
والطوائف ا��سيحية ا����ى قد زادت ��بة معتنق��ا ،وك�نت

ا�� يادة ��� حساب الك�ثوليكية وال��و��تانتية ،ومن �� ��كن إر�اع
هذا التغ� ّ� إ�ى رغبة ا��واطن�ن �ي البعد عن هذه ا��ذاهب ا��تصار�ة.

∗

ظهرت ا��ندوسية �ي أفر يقيا عقب اتفاقيات إلغاء ا��ق ،واستقدام ا��نود بأ�داد كب��ة �ي

ال��ق وا��نوب ا��فر ي�� بعقود ��ل ،ومع استقرارهم أصبحوا مواطن�ن مع قوان�ن ا��نسية
لك� ب�� .ل��ز�� انظر:

د .إ��اه�� أ��د ن�� ا���ن ���� ،التحر�� ا��فر ي�� �ي مواجهة النظام السيا�� ��نوب أفر يقيا
26

)القاهرة :دار اكتشاف ،الطبعة ا��و�ى(2010 ،

وانظر أيضًا:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_Uganda

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

�دول رقم ) ،(1معتنقو ا��ديان �ي أوغندا
ا���ا�ة ا��ينية
الك�ثوليك

النسبة �ام 2002

النسبة �ام 2014

41.6

39.3

36.7

32

12.4

13.7

4.7

11.1

1.5

1.7

1

0.1

0

0.3

0.1

0.1

1.9

1.4

0.9

0.2

100

100

ال��و��تانت
ا��س��ون

ا���سينية )العن��ة(،
السبتية

ا��عتقدات التقليدية
ا��عمدانيون

ا��رثوذكس

ا��يانات ا����ى
�� دينيون
ا����ا�ي

Source: Uganda Bureau of Statistics (UBOS), National
Population and Housing Census 2014, p 19.

 (2ا���ا�ات ا��ثنية �ي أوغندا

تت�� أوغندا بالتنوع ا����ي الشد�� ،مثل معظم دول أفر يقيا

جنوب الصحراء ؛ إذ يبلغ تعداد سك���ا ��و  34.6مليون ��مة،

27

وذل� وفق تعداد �ام  ،(1 )2014وهم ينتمون إ�ى ��ا�ات إثنية
متعددة��� ،اوز �� 40ا�ة إثنية ،م��ا �� 9ا�ات إثنية ك��ى ���اوز
F16

�دد أفراد الوا�دة م��ا ا��ليون ��مة ��� ،هو مو�ح با��دول رقم

) ،(2وا��ر يطة رقم ) .(1ويتضح من ا��دول أن ّه ليس باستطا�ة

أيّ ��ا�ة إثنية من حيث العدد أن تتبوأ دور ًا قياد ً� ّا ��ك��ا من

ا��يمنة السياسية ��� الب��د ��فردها ،وتو�د أربع ��ا�ات إثنية

رئيسية� :ي البانتو ،والنيليون ،والني���اميون ،والسودانيون ،فض�� ً
��� بعض ا���ا�ات ا��ثنية ا����ى الوافدة ،مثل ا��قليات

ا��سيو ية ،والنوباو ية ،وا��وا��ية ،و���ها) .(2
F17

1

28

-

Uganda Bureau of Statistics (UBOS), National Population and

Housing Census 2014, p 8.

2

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،م .س .ذ ،.ص .31

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

م
1

�دول رقم ) ،(2توز يع السك�ن با���ا�ات ا��ثنية

ا�� ا���ا�ة ا��ثنية

الباجندا Baganda

العدد با��ليون

النسبة ا��ئو ية

5.56

16.5

2

بانيانكور 3.22 Banyankore

9.6

3

2.96

8.8

2.39

7.1

2.36

7

2.13

6.3

1.65

4.9

1.47

4.4

1.1

3.3

10.8

32.1

4
5
6
7
8
9
10

باسو�ا Basoga
باكي�ا Bakiga

إيتيسو Iteso

����ي Langi

با�يسو Bagisu

أشو�ي Acholi

لوجبارا Lugbara

��ا�ات إثنية أ��ى

Source: Uganda Bureau of Statistics (UBOS), National
Population and Housing Census 2014, p 20.
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( توز يع ا���ا�ات ا��ثنية �ي أوغندا1) �� يطة رقم

Source: Grace M. Kibanja, Mayanja M. Kajumba.and
Laura R. Johnson, "Ethno cultural Conflict in Uganda:
Politics Based on Ethnic Divisions In flame Tensions Across
the Country", in Dan Landis, Rosita D. Albert (eds)
Handbook of Ethnic Conflict International Perspectives, (New
York,: Springer Science & Business Media, January, 2012)
p.405.

( انتشار ا��ديان دا�ل ا���ا�ات ا��ثنية �ي أوغندا3

ينت�� الك�ثوليك �ي ا��قا����ن الشما�ي وا��وسط الغر�ي

 موازنة%58  و���اوز ��ب��م حوا�ي،���� و ��اصة �ي أشو�ي

���� ��� ��ن ي،%23 بال��و��تانت ا���ن تقدر ��ب��م ��وا�ي

�ال��و��تانت �ي ا��قال�� ال��قية والغربية ا��نوبية و��سي ّنا �ي ا��مال

 وتصل ��ب��م �ي ا��قل�� الغر�ي إ�ى،القد��ة البوجندا وبونيورو

30

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

حوا�ي  %44.8موازنة بـ  %40.5من الك�ثوليك ،وينت�� ا��س��ون

�ي ا��قليم�ن ا��وسط وال���ي ��� ،هو مو�ح با��ر يطة رقم )،(2
و يعيش معظمهم �ي بو��با�� دا�ل إقل�� البوجندا ال�ي منحها ��م
لو�ارد �ي �ام  ،1892وينت��ون ��ل� �ي منطقة أر���ا �ي غ�ب

النيل ،ومعظمهم ���درون من أصول سودانية ونوباو ية ،وهم بقايا

ا��نود ا���ن �اءوا للب��د  ،وك�نوا ��ءا ً من �يش ا��حت��ل

ن �ا��ها
ال�� يطا�ي ��� ،انت��وا �ي بوجو��ي �ي مقاطعة بوسو�ا؛ �� ّ
م��ايا  Menhayaاعتنق ا��س��م �ي �ام  ،1896وأ��� أ�لب أتبا�ه

��� اعتناق ديانته فيما بعد) .(1
F 18

ا��ر يطة رقم ) ،(2توز يع معتنقو ا��ديان دا�ل ا��قال�� ا��وغندية
ا���تلفة

ا��صدر�� �� :ر�� ا��ع��مات ��� ا��ر يطة من ا��صادر ا��تية

عن طر يق الباحث أ��د ا��روق ا���د ا��شيد�� ،جع سبق ذ��ه،

ص ص .53-50
1

 -ا��رجع السابق ،ص ص .58 ،53-50
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Source: Map of Uganda –Including New Districts by Region,
http://reliefweb.int/map/uganda/map-uganda-

Look:

Reliefweb.

including-new-districts-region-jul-2006

وقد أ��ى الباحث ا��وغندي ��اس ميل�� كيبا��ا دراسة

ن �البية الباجندا من ال��و��تانت ،أمّا �البية
ميدانية أ�� ف��ا ��� أ ّ

النيلي�ن  Niloticsمن ا��ومان الك�ثوليك ،والنيليون فهم سك�ن �مال

أوغندا ،وقد أدى هذا التبا�ن �ي ا��يانة ب�ن الشمال وا��نوب إ�ى
تعميق ا��خت��فات بي��ما من حيث اللغة وا���ن وا�����اء ا����ي
وا���ط ا��نتا�ي وا��ستوى ا��جتما�ي)  .(1ولقد ��الف ال��و��تانت

والك�ثوليك ضد ا��س���ن �ي أوغندا ،ا���� ا��ي ��بب �ي طرد
F 19

ا��س���ن من الباجندا �ي أوا�� القرن التاسع ع��)  ،(2مما �ُ��� إ�ى
قتال باجندي ب�ن ا��سيحي�ن وا��س���ن ،ففرت ��� إ��ه ���و�ات
F20

من ال��جئ�ن من مس��ي الباجندا إ�ى ا��نكو�ي ،و��ر��وا �ي بوك���ا

و���ا�� ،بب ��اعهم مع ال��و��تانت والك�ثوليك) .(3
F 21

- Grace Milly Kibanja, The Relative Influence of Value Priorities,

1

Ethnicity and 'Worries' In the Determination of Political Party

Affiliation amongst Ugandan University Students, Thesis of Master
(Rhodes University: SCIENCE in Psychology Department, December

2

1998), p 79

� -امد ���د ا��س��ي" ،دور ا���ن �ي تكو�ن ا����اب السياسية �ي أوغندا" ���� الشئون

ا��فر يقية) ،القاهرة :معهد البحوث وا��راسات ا��فر يقية ،4 ���� ،العدد  (2016 ،16ص

32

.35
3

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،م .س .ذ ،.ص ص .59-58

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

ا��طلب الثا�ي :أسباب ظهور ا��رك�ت ا��رهابية �ي أوغندا

���� التقر�� ا��ي أ�دّه أليكس دي .وال ا��د�� التنفيذي

ن أسباب ظهور ا���ا�ات ا��سل�ة �ي
��ؤسسة الس��م العا��ية إ�ى أ ّ

أفر يقيا �ي منتصف ��انينيات القرن الع���ن�� ،جع إ�ى ظهور نظام
دو�ي �د�� ،وأ��ه ��� النظام السيا�� دا�ل القارة؛ إذ هو ��تلف

�ي ظروفه ا��وضوعية عن ذل� النظام ا��ي �اء بعد ا��ستق��ل
دا�ل القارة ،وعن ذروة ا��رب الباردة �ي ا���سينيات

والستينيات ،فتفا��ت أزمة ال��عية للنظم ال�ي �اءت بعد

ا��ستق��ل ،وال�ي و�دت بال�كث�� ،و�� ��قق القليل لب��دها،

ن
وتفا��ت أزمة ا��يون ،وارتفعت أسعار الب��ول�� ،داد ��� ذل� أ ّ

سياسات التقشف �ي ا���ا��ت ك�فة أدت إ�ى ��ط الشعوب ���
ا��نظمة ،و��ا�� ا��حت�ا�ات الشعبية ،فاهتمت ا��نظمة با��نفاق

العس��ي ل���افظة ��� السلطة ،أمّا النظام العا��ي ا��د�� ،وا��فع

��و ا����قراطية ��� ا���وذج الغر�ي ،وتصا�د ا��حت�ا�ات وا���رد
�ي الب��ان ،ك�ها ك�نت عوامل لظهور ا��رك�ت ا��تمردة

والتنظيمات ا��رهابية�� ،انب ��ييس العوامل ا��ثنية وا��ينية) .(1
F2

وقد أرجع العد�� من ا���لل�ن �ذور ا��زمة ا��وغندية إ�ى

تار�خ ال��اع ا��ي�ي ��اية من ال��اع ا��ي�ي ا��سيحي ا��س���ي،
1

 -أليكس دي .وال "ا���ا�ات ا��سل�ة �ي أفر يقيا وتأث��ها ��� ا��من ا��قليمي وا��و�ي" �ي

آفاق أفر يقية )القاهرة :ا��يئة العامة ل��ستع��مات ،ا�����  ،11العدد  (2013 ،38ص ص
.139-135
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�� ال��اع الك�ثولي�� ال��و��تا��ي �ي ا��قبة ال�ي سبقت ا��ستق��ل،

وبعد ا��ستق��ل �اض ز��اء أوغندا أوبو�ي وعيدي أم�ن
وموسيفي�ي ا��روب ا��قدسة ضد بع��م البعض ،متحزب�ن �لف

أ��اب سياسية ذات �لفية دينية ،واتصل الفساد السيا�� مع

� ذل� مع العوامل ا��ثنية لتنتج واقع ًا
��ييس ا���ن ،و��ا�ل ك ّ
معقدًا للغاية.

ومع وصول موسيفي�ي ����� عن طر يق ��ب التحر��

ا��قدسة ال�ي �ا��ا ظهرت �ي الشمال ا��وغندي ���� ا��وح

القدس– ذات ا��لفية ا��سيحية الك�ثوليكية -ال�ي ��لت راية ا��رب

ا��قدسة ضد قوات موسيف�ي ،ومن بعدها أ�ى جوز يف كو�ي

ليؤسس �يش ا��ب ل��قاومة ،و ��وض ��� ًا طو ي�� ضد ا��كومة

ا��وغندية) .(1
F23

و�ي منتصف التسعينيات ظهرت قوات الت�الف ا����قراطي

دا�ل ا��دود ال�كونغولية ��� مقربة من ا��دود ا��نوبية الغربية

��وغندا ،تل� ا��ر�� ذات ا��لفية ا��س��مية لتقود �ي ا����ى
��ا�ًا طو ي� ً� ضد ا��كومة) .(2
F 24

ن �البية ��ك�ت ا���رد والعصيان ال�ي
بينما ��ى آ��ون أ ّ

انت��ت �ي �مال أوغندا عبارة عن ��اع ب�ن أقال�� أوغندا ا���تلفة،
-Samuel K. Elolia, Religion Conflict and Democracy in Modern

1

Africa: The Role of Civil Society in Political Engagement (Oregon:
34

Pickwick publications, 2012) p. 164.
-Ibid. P. 191.

2

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

و ��اصة ب�ن ا��قليم�ن الشما�ي وا��نو�ي)  ،(1وهذا ��جع إ�ى

ا�����فات ا��ثنية بي��ما من �انب ،ولطر يقة ا��دارة ال�� يطانية �ي
F 25

��� مستعمرة أوغندا من �انب آ�� ،وال�ي أدت إ�ى ��ك�ن
ال��و��تانت ،والتنمية ��� ا��توازنة �ي الب��د ،فقد �� إنتاج ���ية
جنوبية �ي مقابل إ��ال �ما�ي مما جعل للشمالي�ن الغلبة �ي ا��لت�اق

با��يش∗ نتي�ة للتنمية ��� ا��توازنة بي��ما ،ليصبح ا��نوب أك�� ��اء ً
من الشمال ا��ي �اول السيطرة ��� ا���� ،وتوز يع ��ار التنمية ���
26

F

ا���يع) .(2
F27

و يعتقد الشماليون أ�ّ�م �� ��ص��ا ��� ��ثيل �ي ا���� يناسب

حجمهم العددي ،و��ى الشماليون من ال����ي "أن ّه من ا��فضل ��م
1
∗

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،م.س.ذ ،.ص .156

ا��يش ا��وغندي :وقد ���لت عوامل أ��ى �ي تكو�ن ا��يش ا��وغندي ،م��ا ��رد عنا��

ا��يش السودا�ي العام�� ��ت ا��دارة ال�� يطانية �ي أوغندا ،ومع ��عها ا��هت ا��دارة
ا��ستعمار ية إ�ى ��نيد ا��وغندي�ن ،أما العوامل ا��هم �ي طبيعة التكو�ن نفسه ،والعقيدة

العس�� ية ���يش ا��وغندي ،فتمثلت �ي القانون ا��ي أصدرته ا��دارة ا��ستعمار ية �ي �ام

 1942أثناء ا��رب العا��ية ،وا��ي يق�� �إعفاء العس�� ي�ن من ال��ائب مع بعض ا��زايا
ا��الية ،وهذا دفع ا��وغندي�ن ��ن ��وا أن ا��يش سبيل لتكو�ن ال��وات ،و��ل� فإن وضع

��ط أ�� يقل طول ا���ند عن ��سة أقدام و��ا�ي بوصات )�� (��172م ��ا�ات البانتو

ا��نوبية )قصار القامات( من ا��لت�اق با��يش ،وك�ن هذا أ�د ا��سباب ا��همة لغلبة

الشمالي�ن ��� ا��يش .ل��ز�� انظر:

P.G. Okoth, "History of military intervention in Ugandan politics" in

Transafrican Journal of History (Nairobi: Gideon Were Publications,
2

Vol. 22, Jan. 1993) P 42.

� -امد ���د ا��س��ي ،دور ا���ن �ي ا��ياة السياسية �ي أوغندا ،رسا�� ماجست�� )القاهرة:

معهد البحوث وا��راسات ا��فر يقية (2017 ،ص .30
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أن يتو�ى السلطة أب�� من الشمال ��� أن يتو��ها سيا�� ناجح من

ن استي��ء �يش ا��قاومة الوطنية بقيادة موسيفي�ي
ا��نوب" ،إ�� أ ّ
��� السلطة �ي ينا�� من �ام �� ،1986ثل �ي نظر ال�كث���ن سيطرة

الت�الف الغر�ي ا��نو�ي ��� السلطة )الباجندا-ا��نكو�ي( ،و��قت��
هذه السيطرة خضعت مؤسسات ا��و�� لسيطرة ا��نوبي�ن ��ول ��ة
منذ ا��ستق��ل)  ،(1فيما �ُ��� البعض إ�ى أصول ا��ئيس موسيفي�ي

ن ���ل
ن استي��ءه ��� السلطة يُعد احت��� ً� ،وأ ّ
ا��وا��ية ،وأ ّ
F28

موسيفي�ي �ي ا��رب ا��هلية ا��وا��ية ك�ن ��بب ا��وابط ا��ثنية مع

التو��� ،وأن ّه ك�ن أك�� ا����اء دفع ًا لف��ة إم��اطور ية التو���

ال�ك��ى �ي روا��ا وبور��ي وأوغندا و��ق ال�كونغو .و���� البعض
ن موسيفي�ي يتك�� دا��ًا با�� إقل�� الب���ات العظمى ،و ي��ح
إ�ى أ ّ

ب��ورة قيام ا��اد سيا�� ي�� دول ��ق أفر يقيا ليشمل أوغندا
وكينيا وت��انيا وروا��ا وبورو��ي �ما� ًا ل��من وا��ستقرار �ي

ا��نطقة) .(2
F29

ن ظهور هذه ا��رك�ت ا��تمردة بعد تو�ي
و��ى بعض ا���لل�ن أ ّ

موسيفي�ي �اء نتي�ة شعور الشمالي�ن بأ�ّ�م ��ت سلطة احت��ل،

وهذا أثار ��اوفهم من أ��ال عنف وانتقام إ��ي ��ل� ا��ا��ت ال�ي

�دثت �ي ��يع �ا��ت ��ول السلطة �ي أوغندا .و��بب فقدان
1
2
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 -د .إ��ان عبدالعظ�� سيد أ��د��" ،ديات ا��و�� ا��فر يقية ا��عا��ة قراءة �ي الف�� السيا��

ليورى موسيف�ي" رؤ ية أفر يقية )بغداد :ا��ر�� العرا�ي ا��فر ي�� ل��راسات ا��س��ا���ية ،ا�����

ا��ول ،العدد الثا�ي ،مارس  (2017ص .142

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

الثقة ب�ن ا���ا�ات ا��شك�� للشعب ا��وغندي�� �� ،تجب �يش

التحر�� الوط�ي ا��وغندي من ال����ي وا��شو�ي لنداءات موسيفي�ي

ن هذا النداء ��به النداء
��م ليلتحقوا بو�دا��م ،فقد رأى �البي��م أ ّ

ا��ي وجهه ��م أم�ن عقب توليه السلطة بعدما أطاح ��لفه أوبو�ي،
فشنّ نظامه ����ت إبادة وتطه�� إثنية اس��دفت أفراد ا��يش من

ال����ي وا��شو�ي ،و�� ��ت�ن م��م ا���ن استس��وا طواعية ،لتن��ي

ن
��ذ��ة راح ��ي��ا ا����ف من أبناء ا��شو�ي ،وهذا يؤ�� ��م أ ّ

ا��ستس��م أو ك� ��اءات إ�ادة التأهيل وا���ج �ي ا��يش إ�ّ�ا �ي

ا���ار؛ ��ا قرروا ا��خول �ي معر�� بقاء مع النظام ح�ى يف�ى

أ�د��ا) .(1
F30

و��� ا��غم من إ���ن نظام موسيفي�ي فور توليه السلطة عن

��ليه عن أس��ب القوة �ي فض ا����فات وال��ا�ات السياسية،

ن الواقع �ي �مال وغ�ب أوغندا
وا���وء إ�ى ا��وار وا��فاوضات ،فإ ّ
ن النظام �� ���ح �ي ��� مناخ الثقة مع ا��تمرد�ن لتسو ية
يؤ�� ��� أ ّ

و���اء هذا ال��اع الطو يل ،وبناء الس�� وا��من �ي أوغندا.

ويتضح مما سبق أن ّه ��كن إ��ال ا��سباب ال�ي أدت إ�ى

ظهور ا��رك�ت ا��رهابية �ي أوغندا إ�ى مايأ�ي:
(1

ا��مت �� يطانيا �ي ت���� العز�� ب�ن ��تلف

ا���ا�ات ا��ثنية ا��وغندية ،عندما نظمت الب��د إدار� ًا
��ك� أدى إ�ى تقو ية الو��ءات ا��ثنية وا��ينية وا��قليمية،

1
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��� ��و ا��د من ��و هو ية وطنية أوغندية عند ا��ستق��ل،
فسيطرت روح ا��نقسامات والعن�� ية ا��ينية وا��ثنية

وا��قليمية ��� ا���تمع ا��وغندي ،وهذا نتي�ة ممارسات
تت�� بالعنف وا��ضطهاد ،وقد ا���رت هذه ا��مارسات

��ك�� من قرن وربع القرن �ي أوغندا�� ،ا�لت ف��ا
العوامل ا��ينية مع العوامل ا��ثنية وا��قليمية �ي ال��اع،
وأسفر عن غياب الثقة ب�ن ا���ا�ات ا��ينية وا��ثنية

وا��قليمية �ي أوغندا) .(1
F31

(2

ال��وع ��و است�دام العنف ا��ي ��يطر ��� ��يع

ن ا��ل ا��ول وا����� هو الس��ح
ا��تصار��ن ،واعتقادهم أ ّ

والقوة ،و�دم تقبلهم ف��ة ا��ساومة السياسية ،فوصول ����

ا��قاومة الوطنية للسلطة بقوة الس��ح جعل هذه ال���ة

مسيطرة �ل��ا �ي التعامل مع أي ��رد أو معارضة ،وتعنت

ا���ا�ات ا��تمردة ��يش ا��ب ل��قاومة ،ولقوات الت�الف

ا����قراطي �ي التعامل مع النظام ا��ا�� ،و��و ية ال��اع،

وبناء الس�� وا��من ،فيخوض ا���يع ا��عر�� الصفر ية ،ف����
ك� طرف أن يكسب ك� ��ء�� ���� �� ،وطه ���

الطرف ا����زم.
(3

1

38

ا��رجعية ا��ينية ال�ي يتبناها �يش ا��ب ل��قاومة،

 -د .إ��اه�� ن�� ا���ن ،دراسات �ي النظم السياسية ا��فر يقية )القاهرة :دار اكتشاف،

 (2010ص ص .156-155

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

أو قوات الت�الف ا����قراطي ،وك���ا ��ب مقدسة لتحر��

الب��د من الك�فر�ن.

التد���ت ا��ولية ،و����ّ�ا �����ت دول ا��وار

(4

ا��قليمي ،وذل� عن طر يق توف�� قوا�د ل��تمرد�ن دا�ل

أرا�� ا��و�� ا����ى؛ فقد سا�دت السودان �يش ا��ب
ل��قاومة ،ووفرت �� ا����ذ ا��من ،وأمدته بالس��ح��� ،

سا�دت ال�كونغو ا����قراطية والسودان قوات الت�الف

ا����قراطي ضد أوغندا ،ووفرت ا��و�ى �� ا����ذ �ي أراض��ا
لتكون قا�دة انط��ق ،ووفرت ا�����ة ا��عم بالس��ح

وا��ال.

ن ��صد ا��رك�ت ا��رهابية التابع ���كومة
و��� ا��غم من أ ّ

ا����يكية قد رصد أربع ع��ة ���� إرهابية �ي أوغندا  ،1بع��ا

ا���ى بالفعل بتصا�� مع ا��كومة �اى وفق اتفاقيات العفو ،و��ع
F32

الس��ح ،والت���ح ،و��ادة ا����ماج ،وبع��ا ا���� ا���ج �ي

ن هناك ��كت�ن فقط ا���رتا ،ووك�نا ذا تأث��
��ك�ت أ��ى ��� ،أ ّ

��يق �ي الواقع ا��وغندي .و�ي هذا السياق سي�� تناول دور ا���ن

�ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية �ي أوغندا ،مع ا��شارة إ�ى ��ا�ل

العوامل ا��ثنية وا��ينية ف��ا عن طر يق الك��م عن ���� �يش

ا��ب ل��قاومة ،وقوات الت�الف ا����قراطي.

- Insidegov website, Compare Terrorist Groups in Uganda

http://terrorist-groups.insidegov.com/d/a/Uganda

1
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ا��طلب الثالث :البعد ا��ي�ي �ي ��أة ���� �يش ا��ب

ل��قاومة

تعد ���� �يش ا��ب ل��قاومة ���� متمردة أصولية

مسيحية

∗

)ذات �لفية ك�ثوليكية( ��طت �ي �مال أوغندا،

و�اضت ��ا�ًا ضد ا��كومة ا��وغندية يعد من ب�ن أطول
3

F

ال��ا�ات ا��سل�ة �ي أفر يقيا بقيادة زعيمها ومؤس��ا جوز يف

كو�ي  .1ولقد ك�ن للسياسات ا��ستعمار ية أ��ها �ي تكو�ن �يش

ا��ب ل��قاومة)  ،(2و��كن دراسة ا��ر�� من ���ل ا���اور التالية:
F34

F 35

∗ا��صولية� :ي ����ة لك��ة ) ،(Fundamentalismيقصد ��ا "ا��جوع إ�ى ا��صل" ،وا��ل��ام
��رفية النص ،و��ل� تعرف ا��صولية بكو��ا ظاهرة تار ��ية متواص�� ،وم��ا��ة ذات ا��اه

���� ل������خ عن الثقافة ا���يطة ��ا ،وظهرت ال���ة ا��صولية ا��سيحية �ي القرن السادس
ع�� مع مطالبة "مار�ن لو��" �إص��ح ال�كنيسة الك�ثوليكية با��د من سلطا��ا مع العودة ا��رفية

لل��اب ا��قدس )التوراة وا����يل( ،بينما ظهر مصطلح ا��صولية ��ول ��ة �ي �ام ،1909

حيث اقتبس ا��صطلح من عنوان لسلس�� من ال�كتب مكونة من ا��ي ع�� ��ا� ًا ���ل ا��
"ا��صوليون" ،قام بن��ها "معهد ال��اب ا��قدس – لوس أ����س" "The Bible Institute of
" .Los Anglosورغم أن ا��صطلح ��أ لوصف ا��تشدد�ن ا��سيحي�ن ،إ�� أنه كث�� ًا ما يط�� ���

السلفي�ن ا��س���ن ،وأصبحت ك��ة السلفية ا��س��مية ��ادفًا ل��صولية ا��سيحية �ي كث�� من

ال��ابات .ل��ز�� انظر

عب�� شو�ي ذ�ي ��جس ،م.س.ذ ،ص ص .30-29

د��� .د �افظ دياب ،السلفيون والسياسة )القاهرة :ا��يئة ا���� ية العامة لل��اب (2015 ،ص
ص .45-23

1

�� -م�ن توفيق�" ،يش ا��ب ل��قاومة �ي أوغندا :النشأة وا��فك�ر" ���� ،الشئون ا��فر يقية

2

 -د .با�� رزق �د�ي ��زوق " ،ا��صولية ا��سيحية �ي أفر يقيا :دراسة للتأث�� السيا�� لبعض

)ا����� ا��ابع ،العدد  ،16أكتو��  (2016ص .1

40

ا��رك�ت" �ي د .إ��اه�� أ��د ن�� ا���ن )��رر( ،ا��رهاب وتأث��ه ��� الع��قات العربية-
ا��فر يقية )بغداد :ا��ر�� العرا�ي -ا��فر ي�� ل��راسات ا��س��ا���ية (2016 ،ص .255

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

ا��ب ل��قاومة
ّ
أو� ً��� -أة ���� �يش

�� تتشك� ���� �يش ا��ب ل��قاومة وتظهر ل��جود ��ك�

مبا�� ،بل �اءت ��� أنقاض ��كت�ن أ���ن ��ك�تا ��ت أ�ماء

أ��ى ،و�اضتا ا��روب ضد النظام قبلها ،و ��ب ا��شارة إل��ما
� ���� ��أت ��� ��ق سابق��ا
��� أ�ّ�ما��ء من تار�خ ا��ر�� ،فك ّ

وبنفس أهدافها.
-1

���� ا��وح القدس The Holy Spirit Movment

ظهرت ا��ر�� �ي أوغندا �ام �� 1986ت ا�� "قوات ا��وح

القدس ا��تنق��" ،أو "���� ا��وح القدس" ) (The Holy Spirit

"�� Mobile Forces "HSMFت ز�امة ا��أة ���ى أليس أوما

 Alice Aumaال�ي لقبت نف��ا "��كوينا" ،أي ا��سول بلغة قبائل

ن ا��وح القدس
ا��شو�ي ،وتعمل معا��ة رو�انية ،وادعت أ ّ
��ل�ك��ا

) (1

بعد تعميدها �ي ماء النيل ا��قدس ،فقوة ا��وح القدس

��ا�لها ،ومك�فة من ا��ّٰ� ��د الظ�� عن ��ا�ة ا��شو�ي) .(2
F36

F37

وقد اعتمدت ��كوينا �ي ����ل ��ك��ا ��� ف��ل �ي��

أوبو�ي وأو��ل�� السابق�ن من ��اع�ي ال����ي وا��شو�ي ،و����ّ�ا م َن

تورط م��م �ي أ��ال عنف �ي غ�ب النيل ،ومثلث ��و��و

وك�رامو�ا ���ل الف��ة من  ،1985-1979و�� ���كنوا من ا����ماج
1
2

 -عب�� شو�ي ذ�ي ��جس ،م.س.ذ ،ص .81

�� -م�ن توفيق "�يش ا��ب ل��قاومة �ي أوغندا :النشأة وا��فك�ر" ،م.س.ذ ،.ص .3
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�ي ا���تمع)  ،(1و��أت �ي ��ليا��ا القتالية ضد النظام �ي �ام 1986

��� �لفية ز��ها اختطاف ا��نود ا��كومي�ن بعض الشباب
F38

ا��شو�ي وتعذ���م�� ،ندت  300فرد لتحر�� ا����ى ،وهو ما ��

بالفعل ،مما أكسب ا��ر�� شعبية �ارفة ليصل �دد تابع��ا إ�ى
حوا�ي  18000فرد .و�ي �ام �� 1987ركت ��كوينا ����� قوا��ا
 10000مقاتل إ�ى ا��نوب ،وانت��ت ��� القوات ا��كومية �ي

بعض ا��عارك الصغ��ة قبل أن تتل�� ا��ز��ة ��� بعد  ���� 80م��

من العا�مة ��با�� ،و��رب ��كو ينا إ�ى معس��ات ال��جئ�ن �ي

كينيا�� ��� ،ن فر ّ أتباعوها إ�ى الشمال ��ة أ��ى) .(2
F39

-2

���� �يش ا��ب The Lord's Army

بعد هروب "��كوينا" اد�ى وا��ها سيفارينو ��كو يا

ن بعض
 -Sevarino Lukoyaا��ي ك�ن يعمل واعظًا ديني ًّا -أ ّ

ا��رواح ا��سيحية وا��س��مية ��ل�كته�� ،ل� است�دم ال��اب
ن بعضًا من أرواح
ا��قدس والقرآن �ي ص��اته ،واد�ى أيضًا أ ّ

��كوينا ��ل�كته ،وأط�� ��� ��كته ا�� �يش ا��ب The Lord's

 ،Armyوقدر �دد أتبا�ه ��وا�ي  2000فرد ،وقام ببعض
ا��مارسات العنيفة ضد ا��عا����ن ا��و�اني�ن -و يُطْ�َ�ْ �ل��م ا��نبياء
ا���لي�ن -وا��دني�ن لتحف�� ا��دني�ن ��عم ��اطه العس��ي ضد النظام،
ح�ى أل�� القبض �ليه و��ن �ام  ،1989ونتي�ة للفراغ السيا��

1
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الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

ا��ي أ�دثته هز��ة ��كوينا ،ولتوقيع اتفاق الس��م �ي الشمال ب�ن

ا��كومة و�يش أوغندا ا����قراطي الشع�ي∗  ،سنحت الفرصة
لظهور جوز يف كو�ي و��ادة إحياء ا��ر�� من �د��.
40

-3

ل��قاومة

F

جوز يف كو�ي وتأسيس ���� �يش ا��ب

��أ جوز يف كو�ي �� Joseph Konyاطه �ي تكو�ن ��كته �ي

يونيو من �ام  ،1987وان�� �� العد�� من ف��ل ���� ��كوينا،

وبعض ا��نود السابق�ن �ي ا��يش ،وف��ل ���� �يش ا��ب التابعة
لسيفارينو  Sevarinoبعد القبض �ليه) .(1
F41

ثانيًا -ا��طار الف��ي

أط�� كو�ي العد�� من ا��سميات ��� ا��ر�� منذ تأسي��ا،

��أها بـ "ا��يش ا��و�د �����ص ا��قدس"" �� ،ا��يش ا��سيحي

ا����قراطي ا��ر"�" �� ،يش أوغندا الشع�ي ا����قراطي ا��ر"،
وأ��� ًا "�يش ا��ب ل��قاومة" "The Lord's Resistance Army/

) ، Movement" (LRAوقد أ�لن عن أهدافه �إسقاط نظام

موسيف�ي ،و�قامة نظام سيا�� ��يل مب�ي ��� الوصايا الع�� ا��ذكورة
∗ �يش أوغندا ا����قراطي الشع�ي :ك�ن ��ءًا من "�يش ��ر�� أوغندا الوط�ي" التابع لقوات
أوبو�ي وأو��ل�� من ال����ي وا��شو�ي ،وك�ن لنقض موسيف�ي اتفاق اقتسام السلطة مع أو��ل��
ا��ي عقد �ي ن��و�ي ،واستي��ئه ��� السلطة ا���� ال�كب�� �ي ��رد هذه القوات ،ليتمر��وا �ي

جنوب السودان ،و يؤسسوا �يش أوغندا ا����قراطي الوط�ي ،و��نوا ا��جمات ��� النظام.
ل��ز�� أنظر :عب�� شو�ي ذ�ي ��جس .م.س.ذ ،.ص .82
1

 -نفسه.
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�ي التوراة)  ،(1وتع ّد هذه ا��ر�� أك�� ا���ا�ات ا��رهابية ا��ينية �ي

العا�� ،و��أت ����ا��� النظام منذ �ام �� ّ �� ،1987ولت ا��رب
F42

من ��ب ضد النظام إ�ى ��ب ضد ا��شولي�ن لتجنيد ا��طفال،

و��ل� إ�ى ��ب إقليمية ضد دول ا��وار) .(2
F 43

ن ا��رب عند كو�ي ليست
و��ى ا��سئولون ا��وغنديون أ ّ

��� ًا مقدسة ،أو رغبة �ي ا��طا�ة بنظام موسيفي�ي ��� ���ي ،و���ا
�ي مصدر دعم ما�ي ،وتأييد من السودان .وفيما ��ص مصادر

ا���و يل ك�نت تعتمد�� -ك� أسا�� ��� -تعاون أها�ي ا��شو�ي مع

التنظ�� ؛ خوفًا من ��لياته ا��نتقامية �ي أ�لب ا��حيان) .(3
F4

ثالثًا -ا��طار ا��ر�ي

��كن ا���ي�� ب�ن ���لت�ن �ي مس��ة ا��ر��:

-ا��ر��� ا��و�ى ����� :النشأة والتأييد )-1987

 ،(1991و�ي ال�ي تلت التأسيس مبا��ة ،وانضمام أ�داد

كب��ة من ا��قاتل�ن ���ر�� ،ودعم من ا��شو�ي ��ا ،ا���ن

رأوا �ي جوز يف كو�ي �ُ�َل ِصً ا �د�� ًا ��تعيد ا��رض،

و ��ارب السلطة ال�ي سلبت أر��م ،وسلط��م ،وقتلت

أبناءهم.

-ا��ر��� الثانية :ا��سار التأييد الشع�ي فيما بعد �ام

1

�� -م�ن توفيق "�يش ا��ب ل��قاومة �ي أوغندا :النشأة وا��فك�ر" ،م.س.ذ ،.ص .15

3

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،م.س.ذ ،.ص ص .164-163

2
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 -عب�� شو�ي ذ�ي ��جس .م.س.ذ ،.ص ص .85-84

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

 ،1991وقد شنت القوات ا��كومية ��لية الشمال ضد

�يش ا��ب �ي �ام  ،1991وأ���ت ا��دني�ن ��� قتا��،

وك�نت هذه العملية سببًا �ي تغ�� ��ليات ا��ر�� ،فقد ا��م

كو�ي أهل الشمال ��سا��ة ا��كومة ،و��أ ��ن ��مات
لل��قة والقتل ��� أهل الشمال من ا��شو�ي ،وخطف

ا��طفال و��نيدهم ضد القوات ا��كومية) .(1
F45

و���� �يش ا��ب ��� ��ليات خطف ا��طفال ال�ي تقدرها

بعض ا��صادر أ�ّ�ا قد تصل إ�ى ث��ث�ن ألف طفل ،وانت��ت معها

ظاهرة ا��نود ا��طفال ،و��ل� قام التنظ�� با��جوم ��� مدارس
البنات؛ ف�� �ام  1989هاجم مدرسة سانت ماري الك�ثوليكية

و�ي مدرسة للراهبات ،وتقع �ي منطقة ل��ا � Liraي أرض

ا��شو�ي ،واختطف ع��ات البنات ،و�ي أكتو�� من �ام 1996
��ر ا��جوم ��� ذات ا��درسة ،واختطف  150ت��يذة واقتادهن

إ�ى معس��اته لي�دمن جنود ا��ب ��� اد�ى ،وبعد مفاوضات مع

ر�ال ا���ن أط�� ��اح  109ت��يذة ،وقد �ازت ا��ادثة ���

اهتمام �ا��ي آ��اك) .(2
F46

وقد نتج عن هذا ال��اع ا��متد ��ك�� من ث��ثة عقود ب�ن
ا��كومة ا��وغندية و�يش ا��ب �ا�� من �دم ا��ستقرار أدت إ�ى
ن
قتل و����� ع��ات ا����ف ،وقد أ�لنت ا��مم ا��ت�دة أ ّ
مسلحي �يش ا��ب قت��ا أك�� من  100ألف ��ص �ي وسط
1
2

 ��م�ن توفيق "�يش ا��ب ل��قاومة �ي أوغندا :النشأة وا��فك�ر" ،م.س.ذ ،.ص ص .10-9 -ا��رجع السابق ،ص .20
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ن مسلحي �يش ا��ب
فريقيا ���ل ا��عوام الــ 25ا�����ة ،وأ ّ
م��حقون ��طفهم ما ب�ن  60ألفا و 100ألف طفل ،و��ب��م ب��وح
مليون�ن ونصف مليون ��ص ��� .أشارت منظمة اليونيسيف �ي
تقر�� ��ا إ�ى أن  %60من مدارس ا��قل�� الشما�ي معط�� ��بب
ا��ر�� ،و��رم أك�� من  250ألف طفل من أي نوع من أنوع
التعل�� ،وهنال�  %95من سك�ن الشمال يعيشون �ي فقر مدقع) .(1
F47

بينما تعكس إحصائيات ��ا�� إ�ادة تأهيل ا���تطف�ن ا���ن
استطاعوا الفرار من �يش ا��ب العدد ال�كب�� لض�اياه ،ف�� �ام
 1994استقبل ���� "جولو ��عم ا��طفال من ا��تخطف�ن "أك�� من
 20ألف طفل وشاب من ا���ن استطاعوا ا��رب ،و��� ا��غم من
��امة هذا العدد فإنه �� يكن ��مل ا��طفال ا���ن �� ��تطيعوا
الفرار .وقد رصدت منظمة اليونيسيف العا��ية أ�داد ا���تطف�ن �ي
أوغندا �ي الف��ة من  1986وح�ى  ،2001وقدرت أ�دادهم
بأك�� من  28ألف ��ص �ي �مال أوغندا)  ،(2وما يقرب من 19
ألف من البالغ�ن و 22ألف من ا��طفال �ي ا��دة من  2002إ�ى
.(3 )2006
F 48

F49

و ��انب ا��واجهات و��او��ت الوساطة وا��فاوضات ����اء
ال��اع �ي ا��قل�� الشما�ي ب�ن �يش ا��ب وا��كومة ،ظهرت
1

�� -م�ن ���د توفيق�" ،يش ا��ب ل��قاومة بأوغندا منذ �ام  .. 1986دراسة ���دى

��ك�ت ا��صولية ا��سيحية �ي أفر يقيا" ،رسا�� دكتوراه )القاهرة� :امعة القاهرة ،معهد
البحوث وا��راسات ا��فر يقية ،ق�� السياسة وا��قتصاد (2017 ،ص .119

46

 -2العدد ا��ي ��دثت عنه منظمة اليو��كو ك�ن  28603أ��اص ..ل��ز�� انظر:
Phuong Pham, Op.cit., p.20

3

 -ا��رجع السابق ،ص ص .127-126

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

مبادرات �د��ة للعودة إ�ى الطقوس ا���لية ،وا��ع�اف ا��ثنية ال�ي
��ص ��ا�ة ا��شو�ي ،مثل طقس ا��اتو أوبوت∗ ��قرار الس��م،
و��و ية ال��ا�ات �ي الشمال.
50

F

وقد شارك ال��اء أرو��ه قا�� ا��يش وكب�� مفاو�� الصلح
ا��كتور روجو��ه �ي سلس�� من �لسات ا��اتو أوبوت ���اية من
منظمات ا���تمع ا��د�ي وا����اء ا��يني�ن ونواب الشعب من
ا��شو�ي؛ وذل� ��قرار الس��م �ي الشمال ا��وغندي) .(1
F51

و يع ّد �يش ا��ب ل��قاومة أك�� ا��رك�ت ا��رهابية وحشية
وعنف ًا وا���اك ً� ��قوق ا����ان ،و ��وض كو�ي ��ا�ًا ضد النظام
يعد من ب�ن أطول ال��ا�ات �ي القارة ،إذ ��طت الـ � 30ام ًا� ،ي
سبيل إقامة دو�� ا��ب ا��قدسة.
∗ -ا��اتو أوبوت :هو طقس ���� ��ص ��ا�ة ا��شو�ي �ي �مال أوغندا�� ،به ا���ا�� العرفية،

وهو عبارة عن ��لس يتكون من ���و�ة من الشيوخ )ر�ال و��اء( يُعقد ��ل و��و ية

ا��ناز�ات ب�ن ا��ت�ا�م�ن �ي ا��شو�ي ،و��ر ���س ��ا�ل؛ ا��و�ى :حث ا��ناة ��� ا��قرار
با��سئولية وا��نب ��ا وقع من أخطاء ،وع�ض ا��د�� وال��ود .الثانية :حث ا��ناة ��� إ��اء

الندم وا��سف .الثالثة :حث ا��ناة ��� طلب العفو ،وحث ا����ي �ل��م ��� العفو .ا��ابعة :إذا
��ت ا��ر��� السابقة ��ك� � ُ�ض يقوم ا��ناة بتقد�� ا��ية حسب قرار ��لس الشيوخ ،وذل�

للتأكيد ��� أن هناك ����ة ،وأن ا��ا�ي نادم ��ك� حقي�� .ا��امسة�� :ت�� ��صا��ة ب�ن ممث��

ا����ي �ل��م وممث�� ا��ناة ،وت�� ا��صا��ة ��� طقس ا��اتو أوبوت بتناول عشب �� من ��رة
ا��وبوت للتعب�� عن ��ارة ا��صومة ال�ي �ا�ى م��ا الطرفان أثناء ال��اع .ل��ز�� عن ذل�

الطقس انظر:

ت�� موري�ي" ،ا��قاربات ا���لية وا��اتية ا��نشأ لبناء الس�� و�دارة ال��اع و���" �ي أفر يقيا الس��

وال��اع� ،ي ديفيد ج .فر��يس )��ر��( ،عبدالوهاب ���ب )م��جم() ،القاهرة :ا��يئة
ا���� ية العامة لل��اب ،ط (2010 ،1ص ص 43-41
1

 -ا��رجع السابق ،ص .44
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ا��طلب ا��ابع :البعد ا��ي�ي �ي ��أة قوات الت�الف

ا����قراطي

تع ّد ���� قوات الت�الف ا����قراطي -ا��يش الوط�ي لتحر��

أوغندا The Allied Democratic Forces-National Army for the

) Liberation of Uganda (ADF-NALUوا�دة من أقدم ا��رك�ت

ا��رهابية ذات التوجهات ا��س��مية �ي هذه ا��نطقة ،و�ي نفس

الوقت وا�دة من أقل هذه ا��رك�ت ��رة ��� الصعيد ا��و�ي ،وقد

زادت أ��ي��ا مع ��ا�� ا��رك�ت ا��اديك�لية ا��رهابية ا��س��مية �ي

هذه ا��نطقة ،وال�ي �ُ�ك� ��ام ًا يق�� القارة من منتصفها؛ من بوكو

��ام �ي غ�ب أفر يقيا�� ،ور ًا ��ر�� أزواد �ي ما�ي ،وتنظ�� القا�دة
�ي ب��د ا��غرب العر�ي ،و��ل� ا���ا�ات ا��رهابية ا��تعددة

ا��وجودة �ي ليبيا ومن بي��ا داعش�� ،ور ًا بالشباب ا���اهد�ن �ي

الصومال ،و���لل هذه ا��رك�ت ا��س��مية وجود ��كت�ن
مسيحيت�ن ��ا �يش ا��ب ل��قاومة �ي أوغندا ،وأ��ي با��ك� �ي

أفر يقيا الوسطي ،فا��ش��ك ب�ن هذه ا��رك�ت أ�ّ�ا ��فع رايات دينية
مقدسة �ي ��ردها أو ����ا ��� ا��نظمة ا��ا��ة وا��دني�ن.
أو� ً��� -أة ا��ر��

�ي سبتم�� من �ام  1995اجتمع يوسف ك�با��ا Yusuf

 –Kabandaأ�د قادة ا��عارضة ا��س��مية �ي ا��يش ا��وغندي-

48

مع ��� نغا��وكو  Ali Ngaimokoقا�� ا��يش الوط�ي لتحر�� أوغندا

�ي بي�ي  –Biniمقاطعة �ي ا��قل�� الشما�ي ال�كونغو�ي �مال كيفو

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

 -Kivoوأسسا قوات الت�الف ا����قراطي -ا��يش الوط�ي لتحر��

أوغندا -ووافقوا ��� أن يكون مقرها �ارج ا��دود ا��وغندية) .(1
F 52

و��أت هذه ا��ر�� ��اطها ا��سلح �ي �ام �� 1996ت هذا

ا���� انط��قًا من قوا�دها دا�ل �دود ال�كونغو ا����قراطية ،و���
مقربة من ا��دود ا��وغندية �ي مناطق جبال رو ي��ورورو

.(2 )Rwenzururu
F53

وتعتمد هذه ا��ر�� ��� ث��ثة روافد �ي ����لها؛ اثن�ن م��ما

��ك�ت منظمة سابقة ،و�اربت النظام ��ك� منظم ،وا��افد

الثالث فردي ال���ة ومن �ارج أوغندا:
-

ا��افد ا��ول :ا��يش الوط�ي لتحر�� أوغندا

تعود ا��ذور التار ��ية ��ذه القوات إ�ى ���� استق��ل

رو ي��ورورو ال�ي ��ك�ت من ا���ا�ة ا��ثنية باكو��و ،Bakonzo

و�ي أقلية �ي غ�ب أوغندا ظهرت بوصفها إ�دى ا��رك�ت
ا��نفصالية ال�ي ��زت إبان ا��ستق��ل ���امة آمون باز��ا Amoon

)( 3

 ،Baziraو�ي �ام �� 1967أت ��ب العصابات ضد ا��كومات
-International Crisis Group, Eastern Congo: The ADF-NALU's Lost

2

54F

1

Rebellion (Nairobi/Brussels, 19 Des. 2012), p. 2.

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،م.س.ذ ،.ص .164

Heike Behrend, "Catholics and Cannibals: Terror and Healing in Tooro,

3-

Western Uganda" in Aparna Rao, Michael Bollig and Monika Back (eds),
The Practice of War: Production, Reproduction and Communication
of Armed Violence (New York: Berghahn Books, 2011) p. 75.
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ا��وغندية ���صول ��� ا���اف ا��كومة ��مل��� رو ي��ورورو،
ً
ر�مي ّا �ي  15أغسطس من �ام  1982عندما ان��
وا���ى كفاحها

��ار�� و���� -من باكو��و -إ�ى �كومة أوبو�ي ال�ي منحت ا��مل���

ا���� ا��ا�ي ��ي� ً� عن ا��ستق��ل.

ومع تو�ي موسيف�ي ا���� و�لغاء ا���� ا��ا�ي ��ا� ،اول ز��اء

ا��ر�� ا��جوع ��ة أ��ى ،وتل�� دعم من و���� ،إ�� أنه أ�لن عن

تأييده ��وسيفي�ي �ي �ام  ،1988وطاردها ا��يش ا��وغندي إ�ى

�ارج ا��دود ا��وغندية لتستقر �ي بي�ي ولوب��و �ي منطقة جبال
رو ي��ورورو دا�ل ا��دود ال�كونغولية.

واعتمدت ا��ر�� �ي د��ها ��� كينيا وال�كونغو ا����قراطية

لعدم ثق��ما �ي موسيفي�ي ،و��أت ا��ر�� ��ليا��ا العس�� ية ال�كب��ة

�ي �ام � 1990إلقاء  43قنب�� ��و ية ��� ��با�� وجين�ا  ،Jingaو�ي
 5يوليو من �ام  1991قتل ا��يش ا��وغندي أ�د قادة ا��ر�� �ي

مواجهات ،إ�� أن هذا �� يث��ا عن القتال ،و�ي �ام  1992سيطرت

ن ا��يش استعاد
ا��ر�� ��� مقاطعة ك�سي��  ،Kaseseإ�� أ ّ
السيطرة �ل��ا �ي غضون أيام قلي�� ،و�اءت ��اية أ��طة ا��ر�� �ي
أغسطس من �ام �� 1993قتل مؤس��ا باز��ا �ي ناكورو بكينيا) .(1
F5

-

ا��افد الثا�ي :قوات الت�الف ا����قراطي )ا��كون

ا��س���ي �ي ا��ر��(
50

-International Crisis Group, Op.Cit., p.3.

1

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

بعد سقوط عيدي أم�ن �ي �ام  1979مارست قوات

أوبو�ي وموسيفي�ي ��� ًا ضد ا��س���ن�� ،زء من ردة الفعل العكسية
��� ف��ة ��� أم�ن ،و�ي ا���انينيات استغلت ���� تبليغ ا���ن

ا��س��مية  The Religious Tabligh Muslim Movmentهذا القمع،

و��عم ما�ي من السودان لتجنيد الشباب ا��س�� لتصبح ��عبًا أساسي ّ ًا
�ي ا���تمع ا��وغندي .و�ي ��او�� السيطرة ��� ا���ن لتحو يل هذه

ا��و�ة ا��س��مية إ�ى عنف

) (1

اشتبك قادة ���� التبليغ مع أعضاء

ا���لس ا����� ا��س���ي ا��وغندي �ي ��با�� ،وأسفرت هذه
F 56

ا��شتباك�ت ا��سل�ة عن مقتل  5أفراد من بي��م أربعة ضباط

��طة ،لي ُسجن قادة ���� التبليغ ومن بي��م ��يل موكولو Gamil

 –Mukuluا��ي ك�ن زع�� ���� الشباب -من  1991إ�ى ،1993

وعقب إط��ق ��احهم أسسوا بقيادة الشيخ سليمان ك�كيتو

 ���� Sulaiman Kakeetoا��قاتل�ن ا��وغندي�ن من أ�ل ا��ر ية The

)� Movement of Ugandan Combatants for Freedom (UFFMي

مدينة هو��ا �� Hoimaق أوغندا �ي �ام  ،1994وتلقت د��ًا من

ا��رطوم ،لتقوم ا��كومة ���ط�� معس�� التدريب ا��اص ��م �ي �ام
1995

 ،وعقب ��م�� تل� القا�دة فروا إ�ى ب��ة بونيا Bunia

) (2

ال�كونغولية القريبة من ا��دود ،ليتقابل هناك قادة ���� التبليغ مع
F57

- Heike Behrend, Op.Cit., Pp 75-76.

- Jesper Cullen, "Islamist Rebels in DRC: The Allied Democratic Forces" in

1
2

Caroline Varin and Dauda Abubakar (eds), Violent Non-State Actors in

Africa: Terrorist, Rebaels and Warlords (Switzerland: Palgrave
Macmillan, 2017) Pp. 111-113.
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القا�� نغيماوكو ) Ngaimokoقا�� ا��يش الوط�ي لتحر�� أوغندا(
و��ك�� الت�الف ب�ن ا��ركت�ن ،و يطلقا �ليه قوات الت�الف

ا����قراطي-ا��يش الوط�ي لتحر�� أوغندا ) ،(ADF-NAULلينتقل

ا��س��ون من بونيا إ�ى بي�ي ،وينضموا إ�ى ا��ر�� �ي قوا�دها) .(1
F58

-

ا��افد الثالث :أفراد من بقايا ا��رك�ت ا��تمردة من

أوغندا وال�كونغو وروا��ا ،وقد انضموا ��ك� فردي نتي�ة

ا��وابط ال�ي ��ك�ت ب�ن أفراد التنظ�� والبيئة ا���يطة) .(2
59F

ثانيًا -مصادر ��و يل ودعم ا��ر��

ن ا��مم ا��ت�دة �� تكن قادرة ��� ��د��
��� ا��غم من أ ّ

مصادر ا���و يل ا��ر�� ��ك� وا�ح)  ،(3فإنه ��ود اعتقاد �ازم بأ�ّ�ا

تتل�� د��ًا من ا��كومت�ن السودانية وال�كونغولية ،و��ل� من �دة
F60

تنظيمات متطرفة ،كتنظ�� القا�دة ا��رها�ي ،وبناء ً �ليه صنفت
ا��ر�� ��� أ�ّ�ا تنظ�� إرها�ي �ي القوا�� ا����يكية ،وذل� بعد
��مات  11سبتم��)  ،(4و�ي مايو من �ام  1996ذ��ت أجهزة

ا��من ا��وغندية أن ّه �� نقل بعض ا��قاتل�ن من ا��ر�� إ�ى ا��رطوم،
F61

وتلقوا ��ريبًا ��دة ث��ثة ��ور مع متمردي منطقة غ�ب النيل،
و�يش ا��ب ل��قاومة)  ،(5وقد ا��م ا��ئيس موسيفي�ي ك� ّ ً� من
F62

- -International Crisis Group, Op.Cit., Pp. 3-4.

1 1

-Heike Behrend, Op.Cit., p. 75.
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2

- Jesper Cullen, Op.Cit., p. 116.

-International Crisis Group, Op.Cit., p.4.
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حسن ال��ا�ي وأسامة �ن ��دن بأ�ّ�ما من ا��ا���ن ���ر�� ،وأ�ّ�ما

قاما بتدريب كوادرها �ي السودان وأفغا��تان وباكستان ،وقد ربط

ب�ن إرها��م �ي أوغندا و ��مات  11سبتم�� �ي أ��يك�)  ،(1وقد

أشارت تقار�� �د��ة للروابط ب�ن موكولو وال��ا�ي و�اصة أثناء اقامة
F63

ا��ول بالسودان ،وأيضًا هناك بعض ا��صادر ��بط ب�ن ا��ر��
وا���ا�ات ا��س��مية �ي ن��و�ي بيكينيا ،و��ل� رصدت تقار��

ا��مم ا��ت�دة بعض التفاصيل الصغ��ة عن ��و ي��ت نقدية �ا��ية

عن طر يق و����ن يونيون � Western Unionي �� يطانيا)  ،(2و�ي

ا��ول من أ�� يل من �ام  1999أ�لقت ا��كومة ا��وغندية م��ف
F64

��ين���� م��مة إياه ��عم ا��ر�� ،إ�� أن مد�� البنك أن�� ذل�

ووصف القرار بأنه قرار سيا�� ،و�ي �ام �� 2000حت ا��كومة

بأ��ا ��حت �ي قطع ا��عم السودا�ي عن ا��ر��) .(3
F 65

ثالثًا -ا��طار الف��ي للتنظ��

�ي مايو  1996أ�لنت ا��ر�� أ�ّ�ا ���� إ�ى إجبار موسيف�ي

��� العودة ل����قراطية والتعددية ا��زبية ،وا��مت ا��كومة

ن أ�د أهدافهم �ي تطبيق
ا��وغندية بأ�ّ�م كفار " ، "Kaffirsوأ ّ
ن
ال�� يعة ا��س��مية ،واعتمدت �ي مقاومة موسيف�ي ��� وصفه بأ ّ
1

 -ال��ق ا��وسط ،نق� ً� عن وك��� أ0ب ��با�� 2 ،د��م��  ،2001العدد  .8405انظر:

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=75734&issueno=8405#.
WTzbwJLyu1t

- Jesper Cullen, Op.Cit., Pp. 116-117.

-International Crisis Group, Op.Cit., p.5.

2
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ن أوغندا ��ب أن ����ها
أصو�� تعود للتو��� من روا��ا ،وأ ّ
أوغندي ،وأ�لنت ��ب التحر�� ضد القوات ا��كومية) .(1
F6

وينظر البعض إل��ا ��� أ ّ��ا ���� إ��امية ��دف إ�ى ال��قة

والقتل فقط ،والبعض ينظر إل��ا ��� أ�ّ�ا ���� إس��مية متطرفة،

وذل� لع��ق��ا ببعض ا��ول والتنظيمات ا��س��مية ،ك���عم من

السودان وتنظ�� القا�دة ،و��ل� �ذور ا��ر�� ومؤسس��ا من ����
التبليغ ا��س��مية ،و���ق��ا ��ر�� الشباب بالصومال ،و�ُ��� بعض

ا��قاتل�ن القدا�ي �ي ا��ر�� إ�ى �دم وجود ��نا�ج دي�ي ،بل ��أت

��� أ�ّ�ا ���� سياسية انفصالية ،و�� يأت ا��انب ا��ي�ي إ�� متأ�� ًا،

و�اء وسي�� ��لب ا��سا�دات من ا��ول والتنظيمات ا��س��مية

ا��هتمة بالشأن ا��وغندي) ،(2وقد أصبح اعتناق ا��س��م ��طًا
��ور� ًّا ل��نضمام ���ر�� عقب رحيل قوات ا��يش الوط�ي لتحر��
F67

أوغندا �ي �ام  .3 2007و يعود هذا ا��خت��ف ال�كب�� ��صوص

ا��ر�� و�طارها الف��ي إ�ى اخت��ف روافدها وتبا�ن أهدافهم.
68

F

رابع ًا -ا��طار ا��ر�ي للتنظ��

�ي  13نو���� من �ام  1996شنت ا��ر�� أول ��وم ��ا ���

��ا�� ال��طة وا��با�ي ا��دار ية �ي ك�بارول  Kabaroleوبو��يبوجيو
2
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-Heike Behrend, Op.Cit., p. 76.

1

-Jesper Cullen, Op.Cit., p. 118..

3

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،م.س.ذ ،.ص ص .167-166

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

 Bundibugiyoوك�ز��ي بأوغندا ،و�� ��فرا��جوم ��� سيطرة

ا��ر��

) (1

ال�ي تنوعت ��ما��ا؛ ف�� �ام  1997اس��دفت ا��ر��

ا��دني�ن ،وا��ع نطاق التخريب والقتل �ي ا��قل�� الغر�ي ،و�ي �ام
F 69

 1998شنت ا��ر�� ��وم ًا ��� معهد ك�كوامبا التق�ي ��قاطعة

ك�بوري ،وراح ��يته حوا�ي  80تليمذًا ماتوا ��قًا ،واختطفت ما
ن ا��ر�� ��ببت
���� ���  200ت��يذ آ���ن ،وقد أ�لنت ا��كومة أ ّ
�ي مقتل ما ���� ��� �� 1000ية �ي الف��ة من ،(2 )2000-1998

وقد أدت هذه ا��جمات إ�ى ز يادة أ�داد الناز��ن من ا��نطقة إ�ى
F70

معس��ات الناز��ن ��� ،قامت ا��كومة �إجبار القرو ي�ن ��� ��ك

أماكن ال��اع و��حيلهم إ�ى معس��ات الناز��ن ،ليصل �ددهم
�ي �ام  2000إ�ى حوا�ي  175ألف نازح) .(3
F 71

و�ي �ام � 2007اولت ا��ر�� التسلل إ�ى أوغندا ل�كن

ا��يش ا��وغندي تصدي لتل� ا���او��ت ،و���م ��با�� بعثة ا��مم

ا��ت�دة وا��كومة ال�كونغولية بالتقاعس عن ��اربة ا��ر�� ،و���م
كينشاسا ا��يش ا��وغندي بالتو�ل �ي أراض��ا ،ليسفر ا���� عن

اشتباك�ت ��دودة ب�ن ا��يش�ن)  .(4ونتي�ة للعمليات العس�� ية

وا��فاوضات استس�� حوا�ي  200من مقات�� ا��ر�� ،واستفادوا من
F72

فرصة ��ع الس��ح ،والت���ح ،و��ادة التوط�ن ال�ي أقر��ا ا��كومة،
-International Crisis Group, Op.Cit., p.4.

3

 -أ��د ا��روق ا���د ا��شيد ،م.س.ذ ،.ص .165

-Ibid. P. 5.

-International Crisis Group, Op.Cit., p.6.
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و�ي  17مارس من �ام  2007ا���ف ا��ئيس موسيفي�ي ��مل���

رو ي��ورورو ،وذل� تلبية لطلب أها�ي ا��مل��� ،و��زء من إ�ادة

ا��مال� ��ة أ��ى ،وهذا أدى إ�ى إضعاف ا��ر��) .(1
F73

و��� ا��غم من ا��فاض ��اط ا��ر�� لف��ات ��بب

ال��بات ا��كومية ال�كونغولية ا��ت��رة ،و��بب ا���اب رافد

)�يش ��ر�� أوغندا( �����اف موسيف�ي ��مل��� رو ي��ورورو ،فأ�ّ�ا
�ادت ��ة أ��ى ،وقد أشارت تقار�� ا��مم ا��ت�دة إ�ى ارتفاع

��ايا ا��ر�� إ�ى أك�� من  500قتيل منذ أكتو�� �ام  ،2014ح�ى

نو����  ،2015من ���ل �� 39وم ًا اس��دف أ�ل��ا مدني�ن �ي قرى
مقاطعة بي�ي بال�كونغو ،وقوى �كومية و��ك�ت) .(2
F74

و�ي  12يوليو من �ام  2015أ�لن مت�دث با�� ا��يش

ن ب��ده ����ت ��يل موكولو من ت��انيا بعد القبض
ا��وغندي أ ّ

�ليه ،وذل� لتورطه �ي قتل �� 1000ص �ي الف��ة من -1998
 ،(3 )2000و�ي  7سبتم�� من �ام  2016أصدر القضاء ا��وغندي

���ً� �ليه بالسجن ا��شدد ��دة �� 14رًا �ي أوغندا ،ومن ا��ستبعد
F75

ا��فراج عنه بعد هذه ا��دة ،فقد �اء ا�مه �من عقوبات ا��مم
ا��ت�دة �ام �� 2011بب زع��ة ا��ستقرار �ي ال�كونغو
-Idem.
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- Jesper Cullen, Op.Cit., Pp. 122-123.

1
2

�� -ا �ادو��� ،ء شو�ي" ،مت�دث عس��ي :ت��انيا ���� متمرد ًا إس��مي ًّا ��وغندا") ،لندن:

موقع رو ي��ز ا��خباري 12 ،يوليو (2015

http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN0PM09F20150712

الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية

ا����قراطية) .(1

�ي أوغندا

F76

و يقدر أ�داد مقات�� ا��ر�� -وفق آ�� تقد��ات مسؤو�ي

ا��مم ا��ت�دة�� -وا�ي  1200إ�ى  1400مقاتل ،وقد تنوعت
أ��ا��م ما ب�ن أوغندا وال�كونغو  .2وعقب انف�ارات ��با�� �ي �ام
 2010أشارت تقار�� ��ا��اتية لل�كو��و بض��ع الصومالي�ن مع ا��ر��
F7

�ي أ��ال عنف ،ووصول ���� 18ون الصومالي�ن للقيام بتدريب

قوات الت�الف ا����قراطي ،وقد أ�لن جوز يف ك�بي�� ا��ئيس

ال�كونغو�ي عن صعوبة القضاء ��� هذه ا��ر�� ؛���ّ�ا ��تمي

با��بال ،و�قامة شبك�ت ��ارة ��� ا��دود ،وصعد من إ��اءات

ا��من ل��ك�ت النفط �ي ا��نطقة) .(3
F78

و���صة ما سبق أن ّه من ا����حظ أن القوام ا��ئي�� ��ذه

ا��ر�� �اء من ��الف ���و�ة ��أت ��طالب إثنية ،و���و�ة أ��ى

من ا��س���ن ا��هوا للتمرد عقب ا��طا�ة بعيدي أم�ن )من ف��ل

�يشه ومن ���هم( نتي�ة ���اوفهم من ا��ضطهاد من �انب،

ول��طالبة با���� ا��س���ي من �انب آ��.

هناك ��طتان أ��تا ��� ا��ر�� و��اطها واس��ا���ي��ا ،ا��و�ى

1

���� -ة ا��ستور ا���� ية" ،السجن �� 14رًا ���د ز��اء ا���ا�ات ا��تمردة �ي أوغندا"،

2

 -داليا نعمة ،أمل أبو السعود" ،مت�دث عس��ي :ت��انيا ���� متمرد ًا إس��ميًا ��وغندا"،

)القاهرة 7 :سبتم�� (2016

http://www.dostor.org/1170151

)لندن :موقع رو ي��ز ا��خباري 30 ،ا�� يل :(2015
3

http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN0NL0XJ20150430

International Crisis Group, Op.Cit., Pp. 7-9.-
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بعودة ممل��� رو ي��ورورو ،وهذا القرار قد أفقد ا��ر�� أ�داد ًا من
ا��قاتل�ن ا��هتم�ن بالشأن ا��وغندي ،وك�ن من ا��مكن أن تن��ي

ا��ر�� لو�� ما صاحب هذا ا����اء من أ�داث إقليمية و�ا��ية
أدت إ�ى صعود ا��رك�ت ا��س��مية ا��تطرفة؛ ف�� الف��ة ال�ي ك�ن

��كن ف��ا أن تن��ي ا��ر�� فعلي ًّا ك�ن "الشباب ا���اهد�ن" ��فعون
راية ا��هاد ضد القوات ا��كومية وا��ثيوبية ،وقد أدت ���قات

��يل موكولو بالشباب إ�ى ا���رارها ،و��ل� �اءت اكتشافات
ن
الب��ول �ي هذه ا��نطقة دافع ًا آ�� ل�����رار�� ،داد ��� ذل� أ ّ

صعود ا��س��م السيا�� وا��رك�ت ا��اديك�لية ا��س��مية بعد �ام

 2011ك�ن دافع ًا �����رار هذه ا��ر��.

�� يطة رقم ) (3ا��مال� ا��ربعة التار ��ة والقد��ة �ي أوغندا

Source: http://www.flaggenlexikon.de/fuganda.htm
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الب ُعد ا��ي�ي �ي تكو�ن ا��رك�ت ا��رهابية
�ي أوغندا

���( موقع ممل��� ا��و ي��ورورو وال�ي انفصلت عن ممل4) �� يطة رقم
تورو

Source: Rwenzururu palace, Newvision website, Look:
http://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1440930/rwen
zururu-kings-palace-raided
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