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آفریقایمرکزی؛نمادآشکارملوکالطوایفی

اعمال قانون و نظم از طریق اخاللگران
کاساندرا وینوگراد
مترجم :وصال روحانی

درشــهراندلردرجمهوریآفریقــایمرکزیدیوبنی
سلســتین تبفرا زندگی غریبــی را تجربــه میکند .او
نمایندهدولتمرکزیاینکشــوردراینشهراست
وبهنشــانهآنتصویررئیسجمهوریاینکشــورکه
او را به این ســمت منصوب کرده ،در پشــت سر وی
مشــاهدهمیشــود.چهفایدهکــه«اداره»کوچکو
جمــ عوجوراوخالیازســکنهاســتودراینشــهر
اســتراتژیک واقع در شــمال آفریقای مرکزی چیزی
به نام قــدرت اجرایی و حتی قانــون وجود خارجی
ندارد .سلستین تبفرا میگوید :من حتی یک مأمور
وپلیــسســادهودرجــهدارجــزءهمتحــتاختیار
خویش نــدارم و اگر هــم تصمیمی را اتخــاذ و قصد
اعمالقانونراداشتهباشــم،کسیدرکنارمنیست
و اهرم اجــرای آن را نــدارم .نه یک قاضــی در اینجا
داریــمکهحکمموردنظرمراصادرکندونهکســیکه
قواعدیبازدارندهبرایناامنیرااجراییکند.

ستیزی خونبار
واقعیــت قضیــه این اســت که نــه تنها منطقــه مورد
بحــث بلکــه بیشــتر نقــاط آفریقــای جنوبــی غــرق در
ملوکالطوایفــی هســتند و در هــر ایالتی گــروه متفاوتی
حکــم میرانــد یا بــر ســر حاکمیت بیــن دو یا چنــد قوم
ستیزی خونبار جریان دارد.
در چنین فضایی اندلر که قبــاً نامش آمد از آرامش
محسوســی بهــره میگیــرد امــا نــه بهخاطــر اقدامــات
سلســتین تبفــرا کــه مطلــب را با نــام وی شــروع کردیم
بلکه به سبب درآمدن حاکمیت شهر از دست دولتیها
و افتــادن آن بهدســت افــرادی کــه شورشــی نامیــده
میشوند .محمد ســابون سرکرده گروه مخالفان دولتی
کــه اندلر را از دســت نیروهای قانونی -و بواقع از مشــت
سلســتین تبفرا -خارج کردهانــد ،میگوید :اگر میبینید
شــهر و اطراف آن آرام اســت به ســبب حضور ما اســت.
مــا حتی باشــگاه اصلــی پلیــس منطقــه را هم تســخیر
کردهایــم زیرا آنهــا عرضه و توان حفــظ امنیت را ندارند
و تنــش را بــه منطقه بســط دادهاند .اینجا مال ما اســت
و مــا تبدیل به یــک الگوی آرامش بــرای منطقه و مردم
آن شدهایم.
دو حکومت موازی
بواقــع در ســطح این شــهر و اطــراف آن دو حکومت
مــوازی بــا یکدیگــر در حــال فعالیتانــد و گــروه محمد

ســابون هم که به ســازمان کوماندویی مسلمان موسوم
بــه «جبهه ملــی برای احیــای آفریقای مرکــزی» (با نام
اختصاری  )FPRCتعلق دارد ،بــرای برقراری آرامش و
امنیتش در منطقه مشــغول فعالیت است که تأمین آن
جــزو وظایف دولت به حســاب میآید و از همه جالبتر
و عجیبتــر اینکــه او برخــاف رقیــب دولتــیاش یعنی
سلستین تبفرا یک دفتر و دستک مشخص ،چند مأمور،
یک زندان برای بازداشت خاطیان(!) و حتی یک دادگاه
ســرپایی و صحرایــی هــم دارد کــه حکم متخلفــان را در
اســرع وقت صادر میکند و بــاز غریبتر اینکه هر نیروی
تازهوارد به شــهر بایــد در دفتر محمد ســابون ثبتنام و
اعــام ورود کنــد و گرنه از شــهر بیرون رانده خواهد شــد.

که از دید دولت مرکزی عامالن اصلی ناامنی هستند.
ســابون میگوید :دیگر چه میخواهید؟ آرامش؟ آن
را مــا پدیــد آوردهایم و نه مأمــوران به اصطــاح دولتی.
اصالً دولتی در این کشور وجود ندارد!
از نخستینها
در بازگشــت بــه گذشــته نزدیــک باید متذکر شــد که
ن شــهرهایی بــود که پس از یــورش یک
اندلــر از نخســتی 
گــروه مبارزاتــی موســوم بــه ســلیکا ،نماینــدگان دولت
مرکزی را به ســال  2013ساقط کردند و خود ،قدرت را در
دســت گرفتند .اکثر اعضای این گروه و جبهه ،مســلمان
هســتند و وقتی هــم نیروهای مســیحی مخالف آنها گرد
آمدنــد و نام بــاالکا را برای خود برگزیدنــد ،کاری از پیش

بواقع در سطح این شهر و اطراف آن دو حکومت موازی با یکدیگر در حال فعالیتاند و گروه
محمد سابون هم که به سازمان کوماندویی مسلمان موسوم به «جبهه ملی برای احیای آفریقای
مرکزی» (با نام اختصاری  )FPRCتعلق دارد ،برای برقراری آرامش و امنیتش در منطقه مشغول
فعالیت است که تأمین آن جزو وظایف دولت به حساب میآید
اعمال قانون و افتادن حاکمیت بهدســت اخاللگران به
اندلر ختم نمیشــود و این پدیدهای اســت که به تمامی
ســطوح ایــن کشــور خانخانــی بســط یافتــه اســت .وی
میگویــد :علیه مــن تبلیغ و کار مرا ســیاه نمایی میکنند
اما حقیقت آن اســت که اگر من نباشــم اینجا سنگ روی
سنگ بند نخواهد شد و تا صبح کسی زنده نخواهد ماند!
تأمین پول حکومت از طریق جریمه
واقعیت امر هرچه باشــد از پول جریمه تعیین شــده
توســط شورشــیها و اخذ آن از مردم ســرمایهای فراهم
میآیــد که آنها بــرای اداره امور خــود و منطقه به آن نیاز
دارنــد زیــرا خبری از پول ارســالی توســط دولــت مرکزی
برای آنها نیســت و اگر هم این پول فرســتاده شود ،برای
سلســتین تبفرا اســت کــه معلوم نیســت کجا مــیرود و
صرف چه میشود.
بدتــر از همــه اینکــه شــهردار و فرمانــدار منطقــه نیــز
بهجــای رفتــن بــه دفتــر تبفــرا هــر هفتــه چنــد نوبــت در
محل اســتقرار محمد سابون حاضر شــده و کارها را با وی
هماهنــگ میکنند! در ایــن میان نیروهــای حافظ صلح
ســازمان ملــل ( )UNنیز دســت بــه عصا عمــل میکنند
زیــرا میبیننــد تبفــرا هیچکاره اســت و اگر محمد ســابون
را هــم از دســت بدهنــد هــرج و مــرج و جنایــت برمنطقه
حاکم خواهد شــد و در نتیجه مجبورند چشــم به روی این
واقعیت ببندند که تأمین امنیت بهدســت افرادی افتاده

نبردند .البته از هر دو گروه افراد پر شماری کشته شدند و
بخشــی از کارها بهدست نیروهای سازمان ملل افتاد و با
اینکه ســلیکا ظاهراًمنحل شد اما در واقعیت به چندین
و چند شــاخه کوچکتر تقسیم و در سطح کشور مشغول
فعالیت شــد و یکــی از شــاخهها همان  FPRCاســت که
وصف آن را آوردیم.
آنها بهتر از ما هستند
ســال پیــش یــک انتخابــات ظاهــراً دموکراتیــک در
جمهــوری آفریقــای مرکــزی برگزار شــد و دولــت مرکزی و
نیروهــای آن برنــده ایــن انتخابــات شــد اما مثــل بردهای
قبلــی دایــره اســتیالیش از ســطح پایتخــت (شــهر بانگی)
فراتــر نمیرود و هر یک از اســتانهای دیگر در دســت افراد
و طایفههایــی متفــاوت اســت و کار تــا آنجــا پیــش رفتــه که
انریکا پیکو یکی از تاریخنگاران و محققان تحت اســتخدام
 ACRهــم در طلیعــه بهــار  2018میگوید؛ مــا پذیرفتهایم
کــه نیروهــای مخالف ما ســازماندهی شــدهتر و قویتر از ما
هســتند و حتــی در مواردی کــه از مــا کپیبــرداری کردهاند.
کارهای حکومتی را بهتر از ما انجام دادهاند .درســت اســت
که در ســالهای اخیر  600هزار نفر به ســبب ازدیاد جنایات
و نسلکشــیها از خانههــای خــود فــراری و آواره شــدهاند،
امــا اکثر ایــن سرگشــتگیها در مناطق تحت اختیــار دولت
مرکزی روی داده اســت .این سرشکستگیای است که هیچ
کنترلی بر آن وجود ندارد و توجیهی هم بر آن نداریم.
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