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العنف الم�سلح فى بوروندى 

بوجمبورا اإبان ال�سراع وما بعد ال�سراع 

يتناول هذا الف�شل من خالل نموذج بوروندى تحديدا، ق�شية العنف الم�شلح فى المدن، وال�شيما فى مدن العوا�شم اإبان الحرب وبعدها. وهو يظهر كيف اأدت االن�شقاقات 

�شلحة ومخلفات العنف الم�شلح الم�شتمرة عقب حرب اأهلية دامت ع�شر �شنوات اإلى تخلف بوجمبورا عن �شائر بوروندى من  العرقية والتركة الموروثة من انت�شار حيازة االأ

�شلحة ال�شغيرة  فى الفترة من اأيلول/ �شبتمبر وحتى حزيران/ يونيه 2006 باال�شتراك مع منظمة “ ليج  منية. وهو ي�شتند على البحث الذى اأجراه م�شح االأ الناحية االأ

ن�شان.  اإتكا” غير الحكومية المعنية بحقوق االإ

هلية التى اندلعت فى ربوع البالد من عام 1993 حتى 2003 على بوجمبورا التى تعد المركز الح�شرى الرئي�شى بها. ويقوم  وي�شتك�شف الف�شل كيف اأثرت الحرب االأ

الف�شل عقب، ا�شتعرا�ض ديموجرافى عام لبوروندى، بتقييم م�شتويات العنف الم�شلح فى بوجمبورا و�شائر اأنحاء البالد من اأجل معرفة من يرتكب اأعمال العنف وباأى 

�شبل. وتت�شمن النتائج الرئي�شية: 

�شلحة، مما اأرغم الكثير من ال�شكان على الفرار من  عمال العنف الم�شلح و�شط اأحياء �شكنية تزداد فيها التفرقة وحيازة االأ ·         كانت بوجمبورا، اإبان الحرب، م�شرحا الأ
المدينة. 

خر جماعة متمردة ن�شيطة لتاأكيد قوتها على التفاو�ض  ·         ا�شتمر هجوم المتمردين على بوجمبورا عقب اتفاق وقف اإطالق النار عام 2003، واأ�شبح و�شيلة الآ
والم�شاومة. 

خرى.  منى فى البالد منذ عام 2003، فاإن هذا التقدم كان اأ�شعف فى بوجمبورا عنه فى معظم المناطق االأ ·         وعلى الرغم من حدوث تح�شن ملحوظ فى الو�شع االأ

ولئك الذين يرتكبون اأعمال العنف فى  �شلحة المف�شلة الأ �شلحة ال�شغيرة المتبقية من ال�شراع – ال�شيما القنابل اليدوية والبنادق الهجومية – هى االأ ·         تعد االأ
بوروندى عقب انتهاء ال�شراع، بما فى ذلك العا�شمة. 

دماج والمبادرات المدنية لنزع ال�شالح عن نتائج متباينة. فهناك ما يقدر بنحو 100 األف قطعة من  ·         اأ�شفرت عملية نزع ال�شالح وت�شريح الجنود واإعادة االإ
�شلحة ال�شغيرة والقنابل اليدوية مازالت منت�شرة بعيدا عن ال�شيطرة فى ربوع البالد.  االأ
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من.  ·         ال ينظر ال�شكان، ب�شفة عامة، اإلى المحاربين ال�شابقين، الذين قرر عدد �شئيل منهم اال�شتقرار فى بوجمبورا، باعتبارهم م�شدرا لعدم االأ

�شلحة ال�شغيرة – مثال  ·         يدفع العنف الذى ت�شهده المناطق الح�شرية فى مرحلة ما بعد ال�شراع العديد من �شكان بوجمبورا اإلى االحتفاظ باأنواع دفاعية من االأ
�شلحة اليدوية – للحماية ال�شخ�شية.  االأ

قليمى. ومن ناحية الخدمات المتاحة لل�شكان، ال يمكن  وينمو عدد �شكان الح�شر فى بوروندى على الرغم من اأنهم يمثلون ن�شبة من ال�شكان اأقل بكثير من المتو�شط االإ

�شارة �شوى اإلى بوجمبورا وجيتجا باعتبارهما منطقتين “ح�شريتين”.  االإ

خرى. منى منذ عام 2003 اأ�سعف فى بوجمبورا منه فى معظم المناطق الأ يعد التح�سن الذى طراأ على الو�سع الأ

طراف ب�شفة خا�شة  ولعبت بوجمبورا دورا مهما خالل الحرب، حيث كانت هدفا للهجمات ال�شغيرة المتفرقة اأو العمليات االنتقامية،وتعر�شت المناطق الواقعة على االأ

ن�شار بالن�شبة لكال الجانبين. وكان المحاربون المجندون  للمخاطر من جراء الهجمات التى �شنت بقذائف الهاون من التالل القريبة. وكانت العا�شمة مقرا لتجنيد االأ

حديثا يتلقون تدريبا �شريعا وير�شلون اإلى �شاحات المعارك خارج المدينة. 

ومع ذلك، لم تتعر�ض بوجمبورا مطلقا لخطر حقيقى من اأن ي�شتولى عليها المتمردون. واأحد اأ�شباب ذلك هو اأنها كانت تتمتع بدفاع جيد من قبل الجي�ض وال�شكان، 

الذين قامت الحكومة بت�شليح بع�شهم لي�شكلوا ميلي�شيات ع�شكرية )اأغلبها من التوت�شى( حرة تعرف بـ »حرا�ض ال�شالم«. وعلى �شعيد المتمردين )واأغلبهم من الهوتو(، 

فى  مكثفة  تجنيد  بعمليات  الطرفين  كال  من  الميلي�شيات  وقامت  المحاربون«  »المقاتلون  بها،  الخا�شة  الميلي�شيات   CNDD-FDD المتمردين  جماعة  �شكلت 

ن ب�شفة عامة اأن  بوجمبورا، حيث تفاقمت عمليات التفرقة  والتمييز القائمة ب�شكل فادح خالل الحرب. وعاد عدد قليل من النازحين اإلى م�شقط راأ�شهم، ولكن يبدو االآ

بوجمبورا اأ�شبحت اأكثر انق�شاما من الناحية العرقية عما كانت عليه قبل اندالع الحرب. 

ال�شرطة  الجي�ض وقوات  دماج فى  الع�شكرية واالإ الخدمة  الت�شريح من  المتمردين باالختيار بين  ع�شاء من جماعات  ال�شماح الأ 2001، تم  ال�شالم عام  وخالل عملية 

�شلحة التى جمعها الجي�ض   فراد الم�شرحين، وكان نحو ثلث جميع االأ �شلحة مقارنة بعدد االأ الجديدتين. وجرى ت�شريح الميلي�شيات. ومع ذلك لم يجمع �شوى عدد قليل من االأ

فى حالة �شيئة لدرجة اأنها اأ�شبحت غير �شالحة لال�شتخدام. 

�سلحة اليدوية. تعد بوجمبورا هى المقاطعة التى ت�سهد اأعلى معدلت حيازة المدنيين للأ

النار، وت�شريح الجنود  اإطالق  اتفاق لوقف  اإلى  التو�شل  2003- بما فى ذلك  التى �شهدتها بوروندى منذ عام  يجابية  الم�شتجدات االإ العديد من  وال عجب فى �شوء 

اأنحاء البالد فى فترة ما بعد ال�شراع. ولكن هذا  منى فى  الن�شبية لال�شتقرار االأ اإلى العودة  – اأن هناك م�شادر متنوعة ت�شير  �ش�شات الدولة  المحاربين، واإ�شالح موؤ

التح�شن العام ال يمتد �شوى جزئيا فقط اإلى مدينة العا�شمة، بوجمبورا-مايرى، واإلى بوجمبورا الريفية، وهى مقاطعة �شهدت جوالت من ال�شراع حتى منت�شف عام 

�شلحة ال�شغيرة، وحيث اأعلنت  2006. وكانت بوجمبورا – مايرى وبوجمبورا الريفية هما اأي�شا المنطقتين اللتين �شهدتا معظم حاالت ا�شتخدام واإ�شاءة ا�شتخدام االأ

خيرة.  ونة االأ �شر وقع �شحية للعنف فى االآ قل فرد من اإحدى االأ �شر اأجرى فى اأواخر عام 2005 اأنهم يعرفون على االأ ن�شبة اأكبر ممن �شملهم م�شح لالأ

اأعلى معدالت حيازة  قل. وتعد مدينة العا�شمة هى المقاطعة التى �شجلت  اأ�شرة بوروندية بحوزتها �شالح �شغير واحد على االأ األف   100 اأن زهاء  ويقدر هذا الف�شل 

من فى فترة ما بعد ال�شراع باأنه اأقل حدة، تعد  �شلحة اليدوية – الم�شد�شات  ذات الم�شط والم�شد�شات ذات ال�شاقية. وفى مقاطعات اأخرى، حيث  يت�شم عدم االأ المدنيين لالأ

�شلحة المتوفرة ويبدو اأنها من مخلفات فترة ال�شراع.  نواع الرئي�شية لالأ ر�شا�شات الكال�شينكوف والقنابل اليدوية هى االأ

واتخذت بوروندى معظم  الخطوات الالزمة التى ينبغى اأن تتيح لموؤ�ش�شات الدولة الوقوف على قدميها واأداء مهامها ب�شورة جيدة. فقد اعتمدت د�شتورا جديدا، واأجريت 

دماج. ومع ذلك، لم تتجاوز البالد بعد المرحلة  �شلحة وت�شريح المقاتلين واإعادة االإ انتخابات �شلمية، واأعادت هيكلة الجي�ض وال�شرطة، واأكملت معظم اأن�شطة نزع االأ

من فى مدينة عا�شمتها، ت�شميم ا�شتراتيجيات ال  االنتقالية التى تمر بها، وينبغى عليها معالجة ق�شية العنف »المتبقى«. ويتعين على الحكومة اإذا اأرادت ا�شتعادة االأ

تراعى فقط الموا�شفات الخا�شة بالمدن، ولكنها تعالج اأي�شا التركة العتيقة من 

الرامية  جراءات  االإ االرتياب فى بوجمبورا. ويجب دعم  واأجواء  العرقية  التفرقة 

�شلحة ال�شغيرة من خالل بذل جهود اأو�شع نطاقا لتعزيز المكا�شب  لمنع انت�شار  االأ

خيرة وتحقيق م�شالحة دائمة.  منية االأ االأ

�صابات العنيفة التى تمت معالجتها فى CBL ح�صب  ال�شكل 6-11 الإ
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