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انقالب تدريجي:
تراجع احلكومة البوروندية عن اتفاق أروشا للسالم

ــة  ــات األزم ــى بداي ــوء عل ــاء الض ــى إلق ــة إل ــذه الورق ــعى ه وتس
الراهنــة، والتــي يعــود تاريخهــا إلــى منتصــف عــام 2014، 
واإلشــارة إلــى أبــرز الفقــرات التــي تــم تعديلهــا فــي الدســتور 
ــزا  ــا نكورونزي ــي اتخذه ــدي، فضــالً عــن اإلجــراءات الت البورون
والــدول  الداخليــة،  المعارضــة  مواجهــة  فــي  إرادتــه  لفــرض 

األفريقيــة والقــوى الدوليــة المعنيــة.

اأواًل: توتر داخلي ممتد
عانــت بورونــدي اضطرابــات متقطعــة منــذ أبريــل 2015، عندمــا 
ــة  ــح لوالي ــزا" الترش ــر نكورونزي ــدي "بيي ــس البورون ــرر الرئي ق
رئاســية ثانيــة، فــي خطــوة اعتبرتهــا المعارضــة مخالفــة لـــ "اتفــاق 
أروشــا للســالم والمصالحــة"، الموقــع في أغســطس 2004، والذي 
أنهــى حربــاً امتــدت منــذ عــام 1993، وحتــى عــام 2005)1(، مــا 
بيــن أقليــة التوتســي الحاكمــة )15% مــن إجمالــي ســكان البــالد(، 
ــل التوتســي  ــك بســبب ســيطرة قبائ ــو )85%(، وذل ــل الهوت وقبائ
علــى 85% مــن المناصــب الحكوميــة، وهيمنتهــا على المؤسســات 

األمنيــة فــي البــالد.

وقــد نــص اتفــاق الســالم علــى آليــات لتقاســم الســلطة مــا بيــن 
ــة  ــب الوزاري ــن الحقائ ــو 60% م ــى الهوت ــد أعط ــن، فق العرقيتي
والمقاعــد البرلمانيــة، فــي حيــن أن التوتســي حصلــوا علــى %40 
منهــا، كمــا أن الرئيــس ينتمــي إلــى الهوتــو، ولديــه نائبــان، أحدهمــا 

ينتمــي إلــى إثنيــة التوتســي واآلخــر إلــى الهوتــو. وامتــدت آليــات 
المحاصصــة اإلثنيــة كذلــك إلــى الجيش والشــرطة واالســتخبارات، 
ــاق  ــمح اتف ــد س ــة)2(. وق ــة كاف ــية والقضائي و المناصــب الدبلوماس
الســالم بدمــج عناصــر مــن المتمرديــن )المنتميــن إلى إثنيــة الهوتو( 

فــي الجيــش البورونــدي)3(. 

وشــهدت األوضــاع الداخليــة احتقانــاً متزايــداً فــي أوائــل عــام 
2014، وذلــك ارتباطــاً باإلجــراءات التــي اتخذهــا "نكورونزيزا"، 
وأدت إلــى تقويــض اتفــاق الســالم تدريجيــاً، والتــي بــدأت بتهميــش 
ــة التوتســي، والمشــارك  ــل الرئيســي ألقلي ــا"، الممث حــزب "أبرون
ــع  ــا دف ــو م ــالم، وه ــاق الس ــاً التف ــة، وفق ــة البوروندي ــي الحكوم ف
ــم  ــر 2014، ث ــي فبراي ــة ف ــن الحكوم ــحاب م ــى االنس ــر إل األخي
ــي عــام  ــة ف ــرة رئاســية ثالث ــه للترشــح لفت ــزا نيت ــن نكورونزي أعل

2015، وهــو مــا زاد مــن العنــف اإلثنــي فــي البــالد.

وقــد دفــع قــرار المحكمــة الدســتورية البورونديــة فــي 5 مايــو 
بأحقيــة نكورونزيــزا بالترشــح لالنتخابــات الرئاســية إلــى قيــام 
ــش  ــس أركان الجي ــاري، رئي ــد نيومب ــرال جوديفروي ــور جن الميج
البورونــدي الســابق، ووزيــر الدفــاع الســابق ســيريل ندايــروكاي، 
ــدي،  ــس البورون ــل ضــد الرئي ــالب فاش ــادة انق ــو بقي ــي 13 ماي ف
غيــر أن قــوات الجيــش رفضــت مســاندة االنقــالب، وقاومــت هــذه 

ــة. ــة، ممــا أدى إلــى فشــلها فــي النهاي المحاول

ــا  ــي اتخذهـ ــراءات التـ ــة اإلجـ ــى خلفيـ ــي علـ ــر اإلثنـ ــدة التوتـ ــدًا يف حـ ــام 2014 تصاعـ ــن عـ ــدءًا مـ ــدي بـ ــهدت بورونـ شـ
ــن دون  ــية مـ ــات الرئاسـ ــح لالنتخابـ ــه بالرتشـ ــماح لـ ــتور للسـ ــل الدسـ ــدي، لتعديـ ــزا" ، الرئيـــس البورونـ ــري نكورونزيـ "بيـ
تقيـــد بفرتتـــني رئاســـيتني، فضـــاًل عـــن تهميـــش إثنيـــة التوتســـي يف مؤسســـات الدولـــة مـــن خـــالل تعديـــل الفقـــرات 
املتعلقـــة بتقاســـم الســـلطة، وذلـــك باخملالفـــة التفاقـــات الســـالم املوقعـــة يف أروشـــا يف عامـــي 2000 و2014، 

والتـــي أنهـــت مـــا يزيـــد علـــى 11 ســـنة مـــن احلـــرب األهليـــة.

سانتو شول
باحث متخصص يف وسط أفريقيا، مركز 

كوش للدراسات األفريقية
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يــد  الفاشــلة إطــالق الحكومــة  وأعقــب محاولــة االنقــالب 
الميليشــيات المواليــة لهــا فــي القيــام بعمليــات انتقاميــة ضــد 
التوتســي، وهــو مــا دفــع الميليشــيات المواليــة لهــا إلــى الــرد، ممــا 
أدى إلــى عمليــات عنــف إثنــي واغتيــاالت متبادلــة بيــن الجانبين)4(. 
ففــي الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2015 و2017، قتــل أكثــر مــن 
ــم  ــن ت ــي 900 شــخص، فــي حي 1,200 شــخص، واختفــى حوال
اعتقــال 10 آالف فــرد دون محاكمــات، وفــر حوالــي 400 ألــف 

ــدول المجــاورة)5(. ــى ال ــرد إل ف

ثانيًا: اأزمة تعديل الد�ستور
فــي أعقــاب فــوز نكورونزيــزا بحوالــي 69.4% مــن األصــوات 
ــد  ــرعيتها، عم ــول ش ــازع ح ــو 2015، المتن ــات يولي ــي انتخاب ف
إلــى إحــكام ســيطرته األمنيــة علــى البــالد، ثــم شــرع فــي تعديــل 
الدســتور، وهــو مــا أدى إلــى انــدالع األزمــة الحاليــة، خاصــة مــع 
قــرار الرئيــس البورونــدي إدخــال تعديــل علــى الدســتور مــن أجــل 

الترشــح لالنتخابــات الرئاســية فــي عــام 2020. 

ــى االســتفتاء  ــه عل ــس تعديالت وطــرح الرئي
فــي 18 مايــو 2018، وهــو مــا ســبب موجــة 
جديــدة مــن العنف فــي البالد. ونجحــت الحكومة 
فــي تعبئــة األفــراد للتصويــت لصالــح الدســتور 
التعديــالت  لصالــح  صــّوت  حيــث  الجديــد، 
حوالــي 73% مــن الشــعب البورونــدي، وذلــك 
ــه نســبه المشــاركة  ــذي بلغــت في ــت ال ــي الوق ف
االقتــراع،  لهــم  يحــق  ممــن   %96 حوالــي 
والمقــدر عددهــم بحوالــي 4.7 مليــون ناخب)6(، 
ــه  ــج، نظــراً ألن وإن رفضــت المعارضــة النتائ

تــم ترهيــب المعارضيــن، وتصفيــة بعــض النشــطاء الذيــن كانــوا 
ــل أبــرز  يدعــون األفــراد لرفــض التعديــالت الدســتورية)7(. وقــد تمثَّ

ــي:  ــي التال ــالت الدســتورية ف التعدي

1- زيــادة عــدد ســنوات حكــم الرئيــس: ألغــى التعديــل الدســتوري 
حــد الفترتيــن وأطــال فتــرة الرئاســة إلى ســبعة أعــوام بعــد أن كانت 
خمســة، حيــث يتيــح التشــريع الجديد للرئيــس تولي الرئاســة فترتين 
متتاليتيــن والترشــح أيضــاً لفتــرة ثالثــة لكــن بعــد فترة فاصلــة، وهو 
مــا يعنــي أنــه ســيكون بمقــدور نكورونزيــزا البقــاء فــي الحكــم حتى 

2034، إذ إن فتــرة رئاســته الحاليــة تنتهــي فــي عــام 2020.

2- تقويـــض اتفاق تقاســـم الســـلطة: تم تضمين الدســـتور مواد 
تســـمح بإلغاء تقاســـم الســـلطة في المناصب التنفيذية والتشريعية 
والقضائيـــة، والتـــي كانت تمنـــح الهوتو حوالـــي 60% من هذه 
المناصـــب، والتوتســـي 40%)8(. كمـــا تم االكتفـــاء بنائب واحد 
للرئيس بـــدالً من اثنيـــن. وعلى الرغـــم من أن الدســـتور ينص 
علـــى أن نائـــب الرئيـــس البـــد أن ينتمـــي إلثنيـــة مختلفة عن 
إثنيـــة الرئيس، فإن الدســـتور الجديـــد حد من صالحيـــات نائب 
الرئيس)9(، واســـتحدث منصب رئيس الـــوزراء، والذي ال يتمتع 
بصالحيات كبيـــرة، وهو ما يمثـــل تقويضاً عملياً التفاق تقاســـم 

. لسلطة ا

ــي":  ــتخبارات الوطن ــاز االس ــي "جه ــة ف ــا اإلثني ــاء الكوت 3- إلغ
تمثــل أحــد مقــررات اتفــاق الســالم فــي أن يتــم توزيــع المناصــب 

فــي األجهــزة األمنيــة )الشــرطة – الجيــش – االســتخبارات( بيــن 
الهوتــو والتوتســي، غيــر أنــه فــي التطبيــق العملــي شــرع الحــزب 
الحاكــم بوضــع المواليــن لــه مــن إثنيــة الهوتــو فــي الشــرطة وجهاز 
ــم  ــذي ت ــش، وال ــى عكــس الجي ــك عل ــي، وذل االســتخبارات الوطن

تمثيــل كال اإلثنيتيــن فيــه)10(. 

4- تهميــش دور التوتســي فــي العمليــة التشــريعية: عدلــت 
التعديــالت الدســتورية األغلبيــة الالزمــة لتمرير القوانيــن بالبرلمان 
مــن أغلبيــة الثلثيــن الالزمــة لتمريــر مشــاريع القوانيــن األساســية 
ــش دور  ــذي همَّ ــل ال ــو التعدي ــيطة، وه ــة بس ــان بأغلبي ــي البرلم ف
التوتســي فــي إصــدار القوانيــن، وهــو مــا يعــارض اتفــاق الســالم.

ثالثًا: �سيا�سات حكومية ت�سعيدية
اعتمــد نكورونزيــزا عــدداً مــن اآلليــات التــي مكنتــه مــن المضــي 
قدمــاً فــي تعزيــز قبضتــه علــى الحكــم وتهميــش التوتســي، وذلــك 
الداخلــي،  االحتقــان واالســتقطاب  مــن تصاعــد  الرغــم  علــى 
والرفــض اإلقليمــي والدولــي لسياســته. ويمكــن إبــراز أهمهــا فيمــا 

يلــي: 

اســتند  اإلثنيــة:  بالورقــة  التالعــب   -1
نكورونزيــزا فــي محاولتــه لتمريــر تعديالتــه 
الدســتورية إلــى دعــم قبائــل الهوتــو، الذيــن 
يشــكلون أغلبيــة فــي البــالد )80% مــن إجمالي 
لتعزيــز صالحياتــه،  البــالد(، وذلــك  ســكان 
مــن  التوتســي  أقليــة  تهميــش  عــن  فضــالً 
مؤسســات الدولــة السياســية واألمنيــة، ومــن 
ثــم فقــد اعتمــد الورقــة اإلثنيــة مــن أجــل إطالــة 
ســيطرته علــى الحكــم حتــى 2034، بمــا ينــذر 
بتنامــي االحتقــان الداخلــي، وتجــدد العنــف اإلثنــي مــن جديــد. 

ــات  ــة توجه ــاندت المحكم ــتورية: س ــة الدس ــف المحكم 2- توظي
الرئيــس البورونــدي فــي مســعاه للبقــاء فــي الســلطة. فبينمــا احتجت 
ــه  ــزا نيت ــس نكورونزي ــى إعــالن الرئي ــة عل المعارضــة البوروندي
الترشــح لفتــرة رئاســية ثالثــة، نظــراً ألن هــذه الخطــوة تمثــل 
ــد حــق الترشــح  ــذي يقي ــاكاً للدســتور، ال ــم انته ــة نظره ــن وجه م
ــة الســالم  ــيتين، فضــالً عــن اتفاقي ــن رئاس ــى فترتي ــات إل لالنتخاب
ــدت  ــتورية أك ــة الدس ــإن المحكم ــة، ف ــرب األهلي ــت الح ــي أنه الت
ــاً،  ــى كان معين ــته األول ــرة رئاس ــي فت ــه ف ــو 2015 أن ــي 5 ماي ف
ولــم يكــن منتخبــاً، ولذلــك فإنهــا ال تحتســب، وبالتالــي يصيــر مــن 
حقــه الترشــح لفتــرة رئاســية ثالثــة مــن خــالل الترشــح النتخابــات 

ــة)11(.  ثاني

ومــن جهــة ثانيــة، أكــدت المحكمــة أن اتفــاق "أروشــا للســالم" 
ال يتمتــع بوضــع أعلــى مــن الدســتور، وبالتالــي فقــد أفقــدت النــص 
الــوارد فــي االتفــاق قيمتــه اإللزاميــة، والــذي يضــع قيــداً علــى حــق 

الرئيــس فــي الترشــح لفترتيــن رئاســيتين فقــط)12(. 

ــا الصراعــات  ــد مــن ضحاي ــد العدي 3- اســتهداف المعارضــة: أك
الداخليــة فــي بورونــدي أنهــم تعرضــوا للتعذيــب علــى يــد جهــازي 
االســتخبارات الوطنيــة والشــرطة الوطنيــة فــي بورونــدي، خاصــة 
ــزاب  ــاء األح ــن أعض ــر م ــتخبارات الكثي ــاز االس ــام جه ــع اته م

المعارضــة بتهمــة التمــرد واعتقالهــم.

ـــًا  ـــة احتقان ـــاع الداخلي ـــهدت األوض ش
 ،2014 عـــام  أوائـــل  يف  متزايـــدًا 
التـــي  باإلجـــراءات  ارتباطـــًا  وذلـــك 
إىل  وأدت  "نكورونزيـــزا"،  اتخذهـــا 
تدريجيـــًا،  الســـالم  اتفـــاق  تقويـــض 
حـــزب  بتهميـــش  بـــدأت  والتـــي 
"أبرونـــا"، املمثـــل الرئيســـي ألقليـــة 
التوتســـي، واملشـــارك يف احلكومـــة 
البورونديـــة، وفقـــًا التفـــاق الســـالم
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4- اســتخدام الميليشــيات المســلحة: قــام النظــام الحاكــم ببنــاء 
ــف الشــباب" كمــا عرفــت  ميليشــيات مســلحة عرفــت باســم "تحال
باســم "إمبونراكــوري"، والذيــن تورطــوا فــي قتــل وتعذيب وضرب 
عشــرات األفــراد مــن المعارضــة منــذ أواخــر عــام 2016، وذلــك 
دون أن يتعرضــوا ألي محاكمــة فــي مؤشــر علــى الدعــم الحكومــي 

الــذي تتلقــاه هــذه الميليشــيا)13(. 

5- تحييــد القــوى اإلقليميــة والدوليــة: كشــف مجلــس الســلم 
ــه  ــع لالتحــاد األفريقــي فــي ديســمبر 2015 عــن نيت واألمــن التاب
ــة، خاصــة  ــالم األفريقي ــظ الس ــوات حف ــن ق ــة آالف م ــر خمس نش
ــه تراجــع عــن  ــر أن ــالد، غي ــي الب ــي ف ــور الوضــع األمن ــع تده م
موقفــه إزاء تهديــد الرئيــس البورونــدي بمحاربــة هــذه القــوة. وفــي 
ــان  ــم المتحــدة ب ــام الســابق لألم ــن الع ــرح األمي ــل، اقت ــل أبري أوائ
كــي مــون إرســال قــوة مــن 3000 شــرطي إلــى بورونــدي، ولكــن 
نكورونزيــزا رد بأنــه لــن يقبــل ســوى 20 شــرطياً غيــر مســلحين.

ــاطة  ــود الوس ــة جه ــدي بمقاوم ــس البورون ــام الرئي ــاً ق وإقليمي
ــن  ــابق بنجامي ــي الس ــس التنزان ــل الرئي ــن قب ــواء م ــة، س اإلقليمي
مكابــا، أو الرئيــس األوغنــدي يــوري موســيفيني. ولــم تنجــح 
الجهــود الدوليــة، ســواء مــن جانــب الواليــات المتحــدة أو االتحــاد 
األوروبــي، فــي الضغــط علــى الحكومــة البورونديــة أو دفــع 

جماعــات المعارضــة والحكومــة للتفــاوض.

6- تحــدي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: أعلنــت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة فــي أبريــل 2016، أنهــا بــدأت "تقّصيــاً أوليــاً" لألوضــاع 
فــي بورونــدي، وذلــك لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى القيــام 
ــي  ــة ف ــة البوروندي ــورط الحكوم ــم ت ــول مزاع ــل، ح ــق كام بتحقي
جرائــم "القتــل والســجن والتعذيــب واالغتصــاب وغيــره من أشــكال 
العنــف الجنســي، فضــالً عــن حــاالت االختفــاء القســري المزعومــة 

منــذ أبريــل 2015.

وقــد قــام نكورونزيــزا بالــرد علــى قــرار المحكمــة مــن خــالل 
ــاء  ــحاب انته ــذا االنس ــي ه ــا. وال يعن ــالده منه ــحاب ب ــالن انس إع
ــد  ــا التــي كانــت قي التزامهــا بالتعــاون مــع المحكمــة بشــأن القضاي
نظــر المحكمــة قبــل ذلــك االنســحاب، وفقــاً للمــادة 127 مــن 
النظــام األساســي، غيــر أن الحكومــة البورونديــة رفضــت اللجنــة 
التــي شــكلتها المحكمــة ولــم تســمح ألعضائهــا بزيــارة البــالد، ممــا 

اضطرهــا إلــى عقــد المقابــالت فــي الــدول المجــاورة التــي فــر إليها 
ــذ عــام 2015. ــن من ــات اآلالف مــن البورونديي مئ

اخلامتة
علــى الرغــم مــن اإلجــراءات التصعيديــة التــي تبناهــا نكورونزيزا، 
فــإن الوضــع األمنــي ال يــزال مضطربــاً، خاصــة مــع تحذيــر 
ــردة مســلحة،  ــة"، وهــي جماعــة متم ــوات الشــعبية البوروندي "الق
ــى  ــام إل ــه لالنضم ــط علي ــا للضغ ــن هجماته ــا ســتصعد م ــن أنه م

ــع المعارضــة. ــات الســالم م محادث

ــة بظاللهــا  ــة، ألقــت األزمــة السياســية واألمني ومــن جهــة ثاني
علــى األوضــاع االقتصاديــة المتدهــورة فعــالً، خاصــة مــع تصنيف 
بورونــدي بأنهــا مــن أفقــر ثــالث دول فــي العالــم. فقــد ترتــب علــى 
األزمــة الحاليــة تراجــع نصيــب الفــرد الحقيقــي مــن الناتــج المحلــي 
ــع  ــن تراج ــام 2016، فضــالً ع ــي ع ــبة 1.6% ف ــي بنس اإلجمال
ــي %0.3  ــي بحوال ــي الحقيق ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــدل نم مع
خــالل عــام 2018، كمــا أن معــدل النمــو فــي عــام 2019 ال 
يتوقــع أن يتجــاوز نســبة 1%)14(، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى دخــول 

البــالد فــي أزمــة اقتصاديــة حــادة.

البورونديــة  الحكومــة  علــى  الســابقة  المعطيــات  وتفــرض 
ضــرورة انتهــاج سياســات مختلفــة، والتفــاوض مــع المعارضــة من 
جديــد، خاصــة أن األزمــة الحاليــة ال تتعلــق فقــط بمحاولــة الرئيــس 
البورونــدي تعزيــز صالحياتــه، بــل ترتبــط بمحاولتــه تغيير دســتور 
البــالد، بمــا يمكنــه مــن االنقــالب التدريجــي علــى مقــررات اتفــاق 
الســالم، الــذي أنهــى ســنوات الحــرب األهليــة، بــل والتهميــش 
ــة،  ــية واألمني ــة السياس ــات الدولي ــي مؤسس ــي ف ــي للتوتس التدريج
وهــو وضــع ينــذر باحتماليــة تجــدد العنــف اإلثنــي مــن جديــد، بمــا 

يرتبــه ذلــك مــن تدهــور األوضــاع االقتصاديــة فــي البــالد.

وإقليميــاً، يتوقــع أن تنعكــس تداعيــات األزمــة البورونديــة 
علــى دول الجــوار، خاصــة مــع اقتــراب موعــد االنتخابــات التــي 
ــدا المجاورتيــن  ــة وروان ــة الكونغــو الديمقراطي ستشــهدها جمهوري
لبورونــدي، وترشــح كل مــن الرئيــس الكونغولي "جوزيــف كابيال" 
والرئيــس الروانــدي "بــول كاغامــي" لواليــة إضافيــة غير شــرعية، 

ممــا يهــدد بانــدالع عنــف مماثــل فــي الدولتيــن. 
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