
م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2014     16

النفجارات  دمرت  وقد  الكونغو.  برازافيل، جمهورية  مبيال يف  منطقة  ع�صكرية يف  ثكنات  النفجارات عدة  �صل�صلة من  دمرت   ،2012 اآذار   4 بتاريخ 
منطقتني ماأهولتني بال�صكان يف العا�صمة، واأودت بحياة املئات واإ�صابة الآلف وت�صريد اأكرث من 100.000 �صخ�س.

مت جتاهل عدد من العالمات التحذيرية اأو مل يتم الإعرتاف بها بب�صاطة.

وتقدم انفجارات مبيال مثال ماأ�صاويا يبني كيف ميكن لالإدارة غري املنا�صبة ملخزونات للذخرية اأن توؤثر ب�صورة كبرية على ال�صكان املحليني والقت�صاد. 
وقد بادر املجتمع الدويل على جناح ال�صرعة لتقدمي متويل طارئ ل ي�صتهان به وتن�صيق اأن�صطة التخل�س من الذخرية املتفجرة والإغاثة الإن�صانية مع 
املنظمات غري احلكومية. وحظي احلدث نظرًا ل�صخامته ونتائجه املبا�صرة بتغطية اإعالمية كبرية وحفز اجلهود ملعاجلة امل�صكلة الكامنة وراء �صوء اإدارة 
املخزونات. ومنذ ذلك احلني، وا�صلت الأولويات الوطنية واجلهات املانحة الدولية عملها، اإل اأن الأ�صباب اجلذرية لالنفجارات ما زالت مل تعالج ب�صكل 

�صحيح، ومل يتم معاجلة عواقبها الجتماعية والقت�صادية وا�صعة النطاق ب�صكل كامل.

كان لالنفجارات اآثار اقت�صادية كلية عرب انحاء البالد.

يكمل هذا الف�صل نتائج تقييم جرى بتكليف من الحتاد الأوروبي ملدى فعالية اأن�صطة ما بعد الإنفجارات والتوعية مبخاطرها يف منطقة مبيال وما حولها. 
ويبني الف�صل على تقرير التقييم لالحتاد الأوروبي املن�صور يف اآذار 2013، ولكنه يو�صع نطاق الرتكيز لي�صمل:

)اأ( ممار�صات �صراء الذخرية وتخزينها التي اأدت اإىل النفجارات على املدى الطويل )ب( الآثار املبا�صرة وغري املبا�صرة لالنفجارات على �صكان املدينة 
واملوارد املالية للبالد و�صيا�صة احلكومة.

العد التنازلي للكارثة
إنفجارات مستودع الذخيرة في مبيال

�صحابة من الدخان ميكن روؤيتها عرب النهر تت�صاعد فوق موقع النفجارات يف م�صتودع الذخرية يف مبيال، برازافيل، 4 اآذار 2012، كين�صا�صا، جمهورية الكونغو الدميقراطية. © مارك هوفر/ اأي 
اف بي فوتو.
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 ومن بني النتائج الرئي�صية للف�صل ما يلي:
• يف غ�صون دقائق قليلة، اأودت النفجارات بحياة 300 �صخ�س على الأقل، واأ�صيب 	

وعدد  ماأوى.  بدون  �صخ�س   121.000 من  اأكرث  وخلفت  �صخ�س،   2500 من  اأكرث 
القتلى على الأرجح يتجاوز بكثري 300 �صخ�س كون وزارة الدفاع مل تعلن ر�صميا عن 

عدد وفيات الع�صكريني.
• الذخائر 	 من  بالتخل�س  خربه  لهم  والذين  بالذخرية  املتخ�ص�صني  للتقنيني  وفقا 

املتفجرة فاإن ال�صبب ال�صا�صي لنفجارات م�صتودع الذخرية يف مبيال كان الإدارة 
غري املنا�صبة ملخزونات الذخرية.

• ولكن 	 امل�صتودعات قبل النفجارات غري معروفة،  اأ�صال يف  الذخرية املخزنة  كمية 
قامت فرق التخل�س من الذخائر املتفجرة بتدمري اأكرث من 200 طن من الذخائر 
املتفجرة،  املواد  حمتوى  �صاف  من  طنا   39 من  اأكرث  متثل  والتي  تنفجر،  مل  التي 

خالل جهود التطهري الالحقة بني اآذار 2012 وني�صان 2013.
• ال�صنع مزيجًا من 	 تكن حديثة  للتدمري ومل  تعر�صت  التي  الذخرية  اأنواع  ت�صمنت 

وقذائف  اأر�صية  واألغام  يدوية  وقنابل  ال�صغرية  الأ�صلحة  وذخائر  النارية  اللعاب 
يف  ع�صوائي  ب�صكل  خمزنة  طائرات  وقنابل  وقذائف  و�صواريخ  الكبري  العيار  من 

م�صتودعات الذخرية يف مبيال يف اأواخر ال�صبيعنيات وفرتة الثمانينيات خالل فرتة النزاعات الداخلية يف جمهورية الكونغو، ويف ت�صعينيات القرن 
املا�صي، وخالل برامج نزع ال�صالح والت�صريح واإعادة الإدماج الالحقة.

• التو�صع غري املنظم لل�صكان املدنيني حول منطقة لتخزين املتفجرات حتتوي على مثل هذه الأنواع والكميات من الذخرية من �صاأنه اأن يعر�س حياة 	
النا�س خلطر كبري يف حالة وقوع انفجار.

• التاأثري الكلي لالنفجارات جرى تقديره ب�صورة جزئية- معظمه من حيث التاأثري املادي املبا�صر على القطاع اخلا�س- بنحو اأكرث من 336 مليار 	
فرنك و�صط افريقي )672 مليون دولر اأمريكي(. وكانت الآثار القت�صادية الأو�صع كبرية وطويلة الأمد، مع تداعيات على القت�صاد الكلي يف جميع 

اأنحاء البالد.
• هذه املاأ�صاة كان ميكن تفاديها. فقبل النفجار، جتاهل جمتمع املانحيني الدوليني عدد من العالمات التحذيرية، اأو مل تدركها بب�صاطة القوات 	

امل�صلحة الكونغولية ب�صبب افتقارها اإىل اخلربة يف اإدارة املخزونات.
• يف وقت كتابة هذا التقرير، كان التقدم يف ممار�صات اإدارة املخزونات بعد النفجار بطيئًا، مما يدل على عدم وجود عمليات �صراء من ال�صلطات 	

الكونغولية، ف�صال عن اإعياء املانحني واحلذر من الرعاة املحتملني.

وقد ا�صتخدم البحث جمموعة وا�صعة من الوثائق التي مت احل�صول عليها يف الغالب داخليا اأثناء التقييم الأويل املمول من الحتاد الأوروبي، مبا يف ذلك 
تقارير القوات امل�صلحة الكونغولية واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، ومركز التن�صيق للتخل�س من الذخائر املتفجرة. واأ�صتكمل امل�صح هذه 
امل�صادر مبا يلي: )اأ( مقابالت متابعة مع جمموعة وا�صعة من اجلهات الفاعلة يف امليدان )ب( اأوراق معلومات اأ�صا�صية للخرباء )ج( بيانات من قاعدة 
اإح�صاءات جتارة ال�صلع الأ�صا�صية لالأمم املتحدة )د( بحوث م�صحية، مبا يف ذلك النفجارات غري املخطط لها يف مواقع الذخائر )ه( م�صادر مفتوحة 

اأخرى وتقارير و�صائل العالم. كما قدم امل�صح اأكرث من 1700 �صورة للذخائر لأحد خرباء التخل�س من الذخائر املتفجرة لتحديد اأنواعها.

ويبداأ هذا الف�صل من خالل ا�صرتجاع املا�صي. ويقود و�صف الت�صل�صل الزمني-والأ�صباب الرئي�صية- لنفجارات م�صتودع الذخرية يف مبيال اإىل مناق�صة 
حول اأنواع وكميات الذخرية التي كان يحويها امل�صتودع قبل النفجار، ف�صال عن املن�صاأ املحتمل لها. ويف�صل الق�صم الثاين تاأثري النفجارات على ال�صكان 
املحليني والبنية التحتية واملوارد املالية احلكومية، والتنمية الجتماعية والقت�صادية يف البالد. ويربز الق�صم الثالث والأخري الفر�س التي كانت اأمام 

جمهورية الكونغو لتجنب النفجار، واللتزامات متعددة الأطراف يف البالد لإدارة املخزونات، والآفاق امل�صتقبلية.
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