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اإلابدة اجلماعية يف روندا  -مقاربة اترخيية
*

مفتاح اغبسوين اعبمل و ؿبسن رمضاف جابر
*

**

**

كلية االقتصاد والتجارة ،جامعة اؼبرقب-ليبيا

كلية االقتصاد والتجارة ،اعبامعة األظبرية اإلسالمية-ليبيا

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
تناول البحث دراسة وقائع جرمية اإلابدة اجلماعية يف رواندا من خالل توضيح مفهوم اإلابدة اجلماعية ،وحتليل عوامل نشأة واستمرار الصراع

السياسي اإلثين ادلسلح ،وعرض مراحل تطوره الذي كانت هنايتو وقوع جرمية اإلابدة اجلماعية ،اليت بلغ عدد ضحاايىا مليون شخص من

التوتسي وادلتعاطفني معهم.

لقد كان اجملتمع الرواندي ادلكون من ثالث مجاعة إثنية ( اذلوتو ،والتوتسي ،والتوا) ،قبل ادلرحلة االستعمارية يعيش حياة مستقرة زلكومة

بعالقة اقتصادية واجتماعية وسياسية خيضع فيه ا اذلوتو لسيطرة التوتسي ،مع إمكانية تغيري االنتماء للهوتو أو التوتسي بتغري الوضع االقتصادي،
ىذه العالقة غري العادلة يف اجملتمع الرواندي ىي العامل الرئيسي ادلنشئ للصراع يف رواندا ،فبعد خضوع اجملتمع الرواندي للسيطرة االستعمارية

االدلانية مث البلجيكية اليت أدت سياستهما إىل تغذية العنصرية اإلثنية يف رواندا نشأ الصراع السياسي اإلثين ادلسلح ،واستمر منذ قيام الثورة
االجتماعية سنة  9151واستقالل رواندا سنة 9169وحىت وقوع جرمية اإلابدة اجلماعية سنة  9114بسبب رلموعة من العوامل السياسية

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وأتثريىا يف تغذية الصراع وتصاعده.

لقد استطاعت رواندا جتاوز أزمتها من خالل رلموعة من االجراءات وادلعاجلات يف اجلانب السياسي الذي عمل على توحيد اذلوية الوطنية،

واحتواء كل مكوانت اجملتمع من دون عنصرية أو إقصاء ،واجلانب االقتصادي الذي جنح يف حتقيق تنمية حقيقة يف سلتلف اجملاالت ،إضافة إىل
اجملهودات الفاعلة يف حتقيق ادلصاحلة ،والعدالة االنتقالية ،فأصبحت منوذج ميكن االستفادة منو يف اجملتمعات اليت تعاين صراعات مسلحة.
الكلمات ادلفتاحية  :اؽبوتو ،التوتسي ،الصراع السياسي اإلثٍت ،اإلابدة اعبماعية.

ادلقدمة
سبثل أعماؿ اإلابدة اعبماعية أبشع اعبرائم اإلنسانية اليت
حدثت يف العديد من اجملتمعات البشرية ،وخلفت ذكرايت
مريرة يف اتريخ اإلنسانية ،فقد حدثت عدة جرائم فظيعة
جدا ،فبا يثَت سا ًاال ماؼبا :ما األسباب اليت
أبساليب متوحشة ً
ً
تدفع اإلنساف ليمارس مثل ىذه السلوكيات اؼبنحرفة يف حق
إنساف أخر؟ فهي حالة يتم فيها إابدة عدد كبَت من
األشخاص دفعة واحدة ،والتاريخ العاؼبي القدمي واغبديث
تعددت فيو اجملازر اليت ارتكبت بشكل تتجرد فيو النفس

البشرية من اإلنسانية واألخالؽ والقيم ،ففي اغبرب العاؼبية
الثانية قاـ النازيوف بقتل ما يقارب من ستة ماليُت من يهود
أورواب ،والفاشيوف يف ليبيا مارسوا ـبتلف األساليب من
عمليات القتل والتهجَت والنفي واؼبعتقالت اعبماعية وطمس
اؽبوية إلابدة الشعب اللييب  ،وقاـ الفرنسيوف جبرائم بشعة يف
اعبزائر ،واإلابدة اعبماعية للكورد يف كوردستاف العراؽ ،ومذابح
األرمن عاـ  1915ـ ،واإلابدة اعبماعية يف كمبوداي ،ومذحبة
صربا وشاتيال ،ومذحبة سربرينيتشا يف البوسنة واؽبرسك عاـ
 ،1995وإابدة الروىينغا يف ميامبار ،واإلابدة اعبماعية يف
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روندا يف الفًتة اؼبمتدة من  7أبريل  1994إىل  4يوليو من
نفس السنة ،اليت خلفت ما يقارب اؼبليوف قتيل أغلبيتهم من
التوتسي واؼبعتدلُت من اؽبوتو ،وكل من عارض ىذه اعبريبة
الشنيعة ،سبت ىذه اعبريبة بشكل منهجي يف أقل من ثالثة
أشهر وسجلت نقطة حالكة السواد يف اتريخ البشرية صبعاء،
تتناوؿ درستنا ابلبحث والتحليل دراسة ىذه اعبريبة اليت
حدثت يف رواندا كحادثة اترىبية إنسانية ماؼبة كبتاج أف نبقيها
يف الذاكرة البشرية لنأخذ منها اؼبوعظة والعربة ،وندرس
األسباب اليت أدت إىل وقوعها بُت أبناء الشعب الواحد يف
رواندا ،ونستفيد من الكيفية اليت ذباوز هبا اجملتمع الرواندي
ىذه اؼبأساة اؼبرعبة ،وذبربتو الناجحة يف ربقيق العدالة
واؼبصاغبة والتنمية .
مشكلة الدراسة :

تنطلق مشكلة الدراسة من سااؿ مفاده :ما وقائع جريبة
اإلابدة اعبماعية يف رواندا ؟ إضافة إىل ؾبموعة من
التساؤالت الفرعية ىي :
 ما مفهوـ اإلابدة اعبماعية ؟
 ما العوامل اؼبفسرة لوقوع اإلابدة اعبماعية يف روندا ؟
 كيف ذباوز اجملتمع الروندي مأساة اإلابدة اعبماعية ؟
فرضية الدراسة :

تتناوؿ الدراسة حبث وربليل الفرضية اآلتية :
( السبب يف وقوع جريبة اإلابدة اعبماعية يف روندا السياسة
االستعمارية اليت زرعت التفرقة والكراىية بُت الروانديُت خالؿ
فًتة االستعمار وتداعياتو ) .
امهية الدراسة:

تتمحور انبية الدراسة يف تقدمي دراسة علمية حوؿ دوافع
وأسباب ارتكاب عملية اإلابدة اعبماعية يف روندا ،وما األاثر
اليت خلفتها ىذه اجملازر البشعة  ،وكيف استطاع اجملتمع
الرواندي ذباوز مأساة اإلابدة لتكوف عربة لكل اجملتمعات
يبكن االستفادة منها .ومن انحية عملية تقدـ الدراسة ذبربة
متميزة يف الطرؽ واالساليب للخروج من االزمة وربقيق العدالة
122

واؼبصاغبة والتنمية والتقدـ ،يبكن أف توظف يف ؾبتمعات
أخرى للخروج من أزماهتا وصراعاهتا إىل السالـ والتنمية .

أىداف الدراسة:

 -0التعريف دبفهوـ اإلابدة اعبماعية من الناحية النظرية .
 -0ربليل العوامل اليت أدت إىل وقوع جريبة اإلابدة اعبماعية يف
رواندا سنة .1994
 -3ربليل كيف نشأ الصراع ومراحل تطوره إىل وقوع جريبة
اإلابدة اعبماعية .
 -4توضيح آلليات اليت مت ازباذىا للخروج من آاثر اإلابدة
اعبماعية .
تقسيمات الدراسة :

خالؿ احملاوِر ِ
اؼبوضوع من ِ
التالية :
ِ
سيتم دراسةُ
ُ
احملور األوؿ  :مفهوـ اإلابدة اعبماعية.
احملور الثاين  :نبذة عامة عن رواندا.
احملور الثالث  :نشأة الصراع اؼبسلح وتطوره إىل وقوع اإلابدة
اعبماعية يف روندا.
احملور الرابع  :العوامل اؼبفسرة عبريبة اإلابدة اعبماعية يف رواندا.
احملور اػبامس :معاعبات آاثر جريبة اإلابدة اعبماعية يف
رواندا.

احملور األول  :مفهوم اإلابدة اجلماعية
تعترب جريبة اإلابدة اعبماعية من أشد اعبرائم الدولية
اؼبوجهة ضد اعبنس البشري؛ ؼبا تشكلو من هتديد لإلنساف يف
حياتو ،وصحتو ،وكرامتو ،ألسباب دينية ،أو عرقية ،أو
عنصرية ،أو قبلية ،وعبريبة اإلابدة اعبماعية جذور اترىبية سبتد
إىل الفًتة اليت كانت فيها القبائل واجملتمعات تغَت عل
بعضا ،للحصوؿ عل الغنائم والثروات
بعضها ،وتبيد بعضها ً
والنفوذ .فقد ظهر مصطلح اإلابدة اعبماعية يف دراسة أعدىا
الفقيو رافائيل ليميكن عاـ  ،1944لتوضيح خصوصية اعبرائم
اؼبرتكبة من النازيُت والفظائع اليت مارسوىا ضد اإلنسانية ،مث
أطلق عليها جريبة اعبرائم لعظم آاثرىا التدمَتية ،وعرفها أبهنا "
كل من يشًتؾ أو يتآمر للقضاء عل صباعة وطنية بسبب
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يتعلق ابعبنس أو اللغة أو حرية أو ملكية أعضاء تلك
اعبماعة ،يعد مرتكبها عبريبة إابدة اعبنس البشري" (ربيع ،د
ت ،ص .)103
استخدمت العديد من اؼبصطلحات للتعبَت عن ىذا
اؼبفهوـ كمصطلح جرائم إابدة اعبنس البشري ،أو جرائم إابدة
اعبنس ،إذ تعترب من أخطر اعبرائم اليت ترتكب ضد البشرية،
ففيها تتجسد فكرة اعبريبة ضد اإلنسانية أبدؽ معانيها حيث
يقدـ القتلة والسفاحوف عل إابدة صباعة ما ،وقهرىا بال ذنب
اقًتفتو سوى أهنا تنتسب إىل صباعة أو جنس أو دين ىبالف
جنس أو دين القتلة (ربيع ،د ت ،ص .)104
عرفت موسوعة العلوـ االجتماعية أبهنا ىي التدمَت اؼبنظم
لكل أو جزء بواسطة حكومة أو سلطة وطنية لعرقية معينة أو
صباعة قومية أو ؾبموعة أثنية (مصطف  ،2006 ،ص .)8
وعرفت ىيلُت فاين اإلابدة اعبماعية أبهنا " فعل موجو
مستمر عل يد اعباين لغرض التدمَت الفعلي جملموعة ما بصورة
مباشرة أو من خالؿ منع التناسل اغبيوي واالجتماعي
ألعضاء اجملموعة" (مصطف  ،2006 ،ص .)9
من الناحية القانونية بدأ تشكيل ما أصبح يعرؼ ابتفاقية
اإلابدة اعبماعية مع اعبلسة األوىل للجمعية العامة لألمم
اؼبتحدة أواخر عاـ  ،1946دبدة قصَتة بعد انتهاء ؿباكمات
نوريبربغ  ،فقد حدد القرار رقم  )1( 96الذي تبنتو اعبمعية
العامة ابإلصباع يف  11ديسمرب عاـ  ،1946معٌت اإلابدة
اعبماعية وىو حرماف حق وجود ؾبموعات بشرية كاملة ،ودبا
أف القتل ىو حرماف حق عيش أفراد بشريُت ،فتعد اإلابدة
اعبماعية جريبة يف القانوف الدويل ،وتتعارض مع روح األمم
اؼبتحدة ،وأىدافها ،ويدينها العامل اغبضاري(شو 2017 ،ـ،
ص  ،)69وبعد سنتُت تبنت اعبمعية اتفاقية منع جريبة اإلابدة
اعبماعية ومعاقبة مرتكبها يف ( 1948/12/09شو،
 2017ـ ،ص ص  ،)70 ، 69ودخلت حيز التنفيذ يف
 ىي ؿباكمات ضد متهمُت من القادة النازيُت نفذوا إابدة صباعية متعمدة
ومنهجية ضد ؾبموعات عرقية وقومية  ،وعل وجو اػبصوص اليهود
والبولنديوف والغجر .

ـ
1951/01/12
( ،)http/www.genocidewatch.orgونصت
االتفاقية عل صبلة من النقاط ىي (شو ، 2017 ،ص
( )71رمضاف ،2006 ،ص :)6
 -0التأكيد عل أف ارتكاب اإلابدة اعبماعية يف السلم أو
اغبرب ىو جريبة يف القانوف الدويل هبب منعها واؼبعاقبة عل
ارتكاهبا .
 -0تعٍت اإلابدة اعبماعية أي من األفعاؿ التالية ،اؼبرتكبة بقصد

التدمَت الكلي أو اعبزئي عبماعات قومية أو إثنية أو دينية:
أ -قتل أعضاء من صباعة ما.
ب -إغباؽ أذى جسدي أو روحي خطَت أبعضاء منها.
ت -إخضاعها ،عمدا ،لظروؼ معيشية يراد هبا تدمَتىا اؼبادي
كليا أو جزئيا.
ث -فرض تدابَت تستهدؼ اغبيلولة دوف إقباب األطفاؿ.
ج -نقل أطفاؿ من صباعة ،عنوة ،إىل صباعة أخرى.
 -3حددت االتفاقية ؾبموعة من األفعاؿ اليت تتطلب العقاب
وىي:
أ -اإلابدة اعبماعية .
ب -التآمر الرتكاب اإلابدة اعبماعية .
ت -التحريض اؼبباشر والعلٍت الرتكاب اإلابدة اعبماعية .
ث -ؿباولة ارتكاب اإلابدة اعبماعية .
ج -التورط يف اإلابدة اعبماعية .
تضمنت ىذه االتفاقية تقدمي اغبماية ألربع فئات من
اعبماعات وىي ( :اعبماعة القومية ،واعبماعة الوطنية،
واعبماعة العرقية ،واعبماعة الدينية) ،وقد مت التعريف هبذه
اعبماعات كاآليت :فاعبماعة القومية :تعٍت الفئة من الناس
 لالطالع عل تفاصيل االتفاقية انظر إىل موقع منظمة ؿباربة اإلابدة العاؼبية،

صفحة اتفاقية ، CPPCG
http://preventgenocide.org

شبكة

اؼبعلومات

الدولية

:

 تعرؼ اإلثنية أبهنا " صباعة من األفراد مرتبطة دبجموعة من اػبصائص اؼبركبة
واؼبشًتكة إنثروبولوجيا ،ولغواي ،وسياسيا ،واترىبيا  ،أي يشكل االجتماع نظاما

وبنية ثقافية" .
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تعرؼ ىويتهم ببالد مشًتكة (ينسبوف إليها) أو أصل قومي
معُت ،أما اعبماعة الوطنية :فتعٍت فئة من الناس تعرؼ
ىويتهم بثقافة تقليدية عامة أو لغة أو تراث ؿبلي ،أما اعبماعة
العرقية :فتعٍت فئة من الناس تعرؼ ىويتهم ابلصفات
العضوية ،وتعٍت اعبماعة الدينية :فئة من الناس تعرؼ ىويتهم
ابؼبعتقدات الدينية اؼبشًتكة بينهم وحسب شعائرىم وطقوسهم
اؼبتبعة (مصطف  ،2006 ،ص . )13
ونوضح ابختصار أنواع اإلابدة اعبماعية يف النقاط التالية
(ربيع ،د ت ،ص : )109
 -0اإلابدة اعبسدية :وتعٍت القتل ابلغازات السامة ،أو اإلعداـ
أو دفن األحياء ،والقصف ابلطائرات ،أو الصواريخ ،وغَتىا
من األسلحة ذات التدمَت الشامل.
 -0اإلابدة البيولوجية :وتتمثل يف تعقيم الرجاؿ ،وإجهاض
النساء بوسائل ـبتلفة ،والتدخل يف تغيَت اػبلقة اإلنسانية
ألىداؼ سياسية ،ودينية للقضاء عل العنصر البشري.
 -3اإلابدة الثقافية :وىي متمثلة يف حرماف ؾبموعة معينة من
استعماؿ اللغة اػباصة هبم ،واالعتداء عل حقوقهم الثقافية .
يتداخل مفهوـ جريبة اإلابدة اعبماعية مع اعبرائم الدولية اليت
سبس الكرامة اإلنسانية ،والوجود اإلنساين ،كاعبرائم ضد
اإلنسانية ،وجريبة اغبرب ،فاعبرائم ضد اإلنسانية ىي تلك
األفعاؿ اليت سبس كرامة اإلنساف ،وحقو يف اغبياة ،كجريبة
التعذيب ،وجريبة التمييز العنصري ،وجريبة االضطهاد ،وجريبة
اغبمل القسري ،إذ تعترب جريبة اإلابدة اعبماعية جريبة ضد
اإلنسانية أي تدخل ضمن االفعاؿ اؼبكونة ؽبا ،وىذا ما نصت
عليو الئحة نورمبورغ لسنة  ،1945ولبشاعة ىذه اعبريبة فقد
مت سبييزىا كجريبة مستقلة يف اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبنع إابدة
اعبنس البشري ،ويف األنظمة األساسية للمحاكم اعبنائية
الدولية اػباصة بيوغسالفيا السابقة ورواندا ،والنظاـ األساسي
للمحكمة اعبنائية الدولية حيث ورد النص عل أف جريبة
اإلابدة اعبماعية كجريبة مستقلة عن اعبرائم ضد اإلنسانية،
إضافة إىل اختالؼ اعبريبتُت يف أسباب التجرمي ،إذ إف أساس
التجرمي يف جريبة اإلابدة اعبماعية ىو ضباية اعبماعة ،سواء
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كانت عرقية ،أو دينية ،من التدمَت الكلي أو اعبزئي ،بينما
أساس التجرمي يف اعبرائم ضد اإلنسانية يعود إىل ضباية السكاف
اؼبدنيُت من االعتداءات اؼبنظمة اليت وبتمل أف يتعرضوا ؽبا
(سفياف ،2012/2013 ،ص ص .)7،6
أما جرائم اغبرب فهي تلك االنتهاكات لقوانُت وأعراؼ
اغبرب اليت ال يتصور ارتكاهبا إال أثناء النزاعات اؼبسلحة،
وتعترب من أوؿ اعبرائم الدولية اليت نظمها القانوف الدويل
اإلنساين ،الذي يسع من خالؿ قواعده إىل ضباية ضحااي
النزاعات اؼبسلحة ،واغبد من األساليب اؼبستخدمة فيها ،و
اؼبتمثلة يف جريبة القتل العمدي ،وجريبة الًتحيل القسري
للسكاف ،وتتضح أوجو التشابو بُت اعبريبتُت يف الغاية اليت
تسع اعبماعة الدولية إىل ربقيقها ،وىي منع ومعاقبة جرائم
اإلابدة ،وجرائم اغبرب ،واغبفاظ عل الكرامة اإلنسانية،
كذلك القصد من ىذه اعبرائم وىو تدمَت وإابدة صباعات
معينة ،أو انتهاؾ حقوؽ اإلنساف ،وكرامتو ،فهذه األعماؿ
مدانة من طرؼ اعبماعة الدولية كوهنا سبس السلم واألمن
الدوليُت ،وزبالف مبادئ األمم اؼبتحدة ،إضافة إىل أهنما سبثل
انتهاكا لقواعد القانوف الدويل اإلنساين ،وقوانُت وأعراؼ
اغبرب ،أثناء النزعات اؼبسلحة ،وتتضح أوجو االختالؼ بُت
اعبريبتُت يف القصد اعبنائي اػباص ،فنية التدمَت الكلي واعبزئي
عبماعة قومية ،أو اثنية ،أو دينية اؼبشًتط توفره يف جريبة
اإلابدة اعبماعية ،ال يشًتط توفره يف جريبة اغبرب؛ ألف اؽبدؼ
من اغبرب كسر إرادة اؼبنهزـ وفرض إرادة اؼبنتصر ،كذلك
زبتلف جريبة اغبرب عن جريبة اإلابدة اعبماعية يف أف جريبة
اغبرب تقع نتيجة ؼبخالفة قوانُت ،وأعراؼ اغبرب ،أو ـبالفة
قواعد القانوف الدويل اإلنساين ،بينما القواعد القانونية اليت
ربظر جريبة اإلابدة يف القانوف الدويل أوسع من قواعد القانوف
الدويل اإلنساين؛ ألهنا هتدؼ إىل ضباية صباعة بشرية من
االضطهاد ،والتدمَت سواء يف وقت السلم ،أو يف وقت اغبرب،
كما أف اتفاقية اإلابدة تسع إىل ضباية صبيع األشخاص بغض
النظر عن وضعيتهم أو حالتهم (سفياف،2012/2013 ،
ص ص . )11-10
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وقد مت ربديد عشر مراحل متداخلة ومتتابعة غبدوت
جريبة اإلابدة اعبماعية وىي كاآليت (مصطف  ،2006 ،ص
ص ( )18-15ستانتوف:)2016 ،
 -0التصنيف  :وىو التمييز بُت الناس بػ ػ "ىم وكبن" وذلك
حبسب األصوؿ العرقية ،أو العقيدة الدينية ،أو القومية.
 -0الًتميز  :وتكوف إبعطاء أو ازباذ رموز للفئات اؼبوجودة
ابجملتمع حيث يتم سبييز الناس برمز معُت حسب اللوف أو
اعبنس سواء ابؼبلبس أو بعض الصفات اؼبشًتكة للشكل
اػبارجي ،وىذا االمر يوجد يف كل اجملتمعات وال يبكن وصفو
بعدـ اإلنسانية وىو ال يادي إىل حدوث اإلابدة اعبماعية
دوف أف تعقبها عملية التمييز  ،و التجريد من اإلنسانية.
 -3التمييز :تستخدـ اجملموعة اؼبهيمنة القانوف والعرؼ والسلطة
السياسية إلنكار حقوؽ اعبماعات األخرى .من خالؿ
حرماف اجملموعة الضعيفة من اغبقوؽ اؼبدنية الكاملة أو حقوؽ
التصويت أو حىت اؼبواطنة .اجملموعة اؼبهيمنة مدفوعة
أبيديولوجية إقصائية ربرـ اجملموعات األقل قوة من حقوقها.
تايد األيديولوجية احتكار أو توسيع السلطة من قبل اجملموعة
اؼبهيمنة .إنو يضفي الشرعية عل إيذاء الفئات الضعيفة.
غالبًا ما يكوف اؼبدافعوف عن اإليديولوجيات اإلقصائية
يتمتعوف بشخصية جذابة  ،ويعربوف عن استياء أتباعهم ،
وهبتذبوف الدعم من اعبماىَت.
 -4التجريد من اإلنسانية :وىي إنكار إنسانية ؾبموعة معينة
ابجملتمع ومساواهتم ابغبيواانت او اآلفات أو حىت اغبشرات
وتادي ىذا الدور وسائل اإلعالـ اليت يتم توظيفها لذـ
اجملموعة اؼبستهدفة .
 -5التنظيم وىي تكوف من خالؿ عمليات منظمة بواسطة
جهة ما يف اجملتمع تتوىل القياـ جبريبة اإلابدة اعبماعية .
 -6االستقطاب :وىي عملية يتوىل قيادهتا اؼبتطرفوف الذين
يعملوف عل نشر ثقافة االستقطاب ،ويف أحياان كثَتة
تساعدىم القوانُت العنصرية اليت ربرـ التفاعل االجتماعي بُت
اجملموعات اؼبتباينة.

 -7التحضَت :ويتم فيها ربديد الضحااي وذبهيز قوائم اؼبوت
واحياان يتم فصلهم بعيدا عن ابقي اجملموعات وذلك بسبب
ىويتهم العرقية أو معتقداهتم الدينية.
 -8االضطهاد :يتم التعرؼ عل الضحااي وفصلهم عن بعضهم
بعضا بسبب ىويتهم العرقية أو الدينية .يتم وضع قوائم اؼبوت.
ً
يف اإلابدة اعبماعية اليت ترعاىا الدولة  ،قد ُهبرب أعضاء
ؾبموعات الضحااي عل ارتداء رموز تعريف .غالبًا ما يتم
مصادرة فبتلكاهتم .يف بعض األحياف يتم عزؽبم  ،أو ترحيلهم
إىل معسكرات االعتقاؿ  ،أو حصرىم يف منطقة ضربتها
عمدا من اؼبوارد مثل
جوعا .إهنم ؿبروموف ً
اجملاعة ويتضوروف ً
اؼباء أو الطعاـ من أجل تدمَتىم ببطء .يتم تنفيذ برامج ؼبنع
اإلقباب من خالؿ التعقيم القسري أو اإلجهاض .يتم أخذ
األطفاؿ ابلقوة من والديهم .تتعرض حقوؽ اإلنساف األساسية
جملموعة الضحااي لالنتهاؾ بشكل منهجي من خالؿ عمليات
القتل خارج نطاؽ القضاء والتعذيب والتهجَت القسري.
 -9اإلابدة :يف ىذا اؼبرحلة تبدأ فعليا عمليات القتل اعبماعي
جملموعات كبَتة من الناس ،ويعتربىا مرتكبوىا شيئًا مشروعا؛
بشرا كامل اإلنسانية.
ألهنم عادة ال يعتقدوف أبف ضحاايىم ً
 -01النكراف :ىذه اؼبرحلة تلي اإلابدة اعبماعية ،وينكر اعبناة
أبهنم ارتكبوا أي جرائم ويضعوف اللوـ عل الضحااي.
إف جريبة اإلابدة اعبماعية عادة ما تكوف بعد مرحلة مزمنة
ومتقدمة من الصراع السياسي واإلثٍت الذي يدور بُت مكونُت
أو أكثر من مكوانت اجملتمع العرقية ،أو الدينية ،وىي جريبة
يعاقب عليها القانوف الدويل وربرمها كل الشرائع السماوية،
وترفضها الفطرة اإلنسانية ،وىي دليل عل عجز الدولة اليت
ربدث فيها ىذه اعبريبة القذرة عل ربقيق العدالة ،والتنمية،
والتكامل الوطٍت ،وترسيخ قيم اؼبواطنة ،واؽبوية الوطنية اعبامعة
بُت أبناء اجملتمع (مصطف  ،2006 ،ص .)3
خالصة القوؿ إف جريبة اإلابدة اعبماعية جريبة عنصرية،
تغذيها دوافع اغبقد ،والكراىية ،وعدـ قبوؿ األخر ،فتادي إىل
وماداي هتدؼ إىل فناء األخر
معنواي
ارتكاب أعماؿ عنيفة
ً
ً
وإزالتو من الوجود.
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احملور الثاين  :نبذة عامة عن رواندا
نتناوؿ يف ىذا احملور التعريف برواند من خالؿ إعطاء حملة
عامة عن موقعها اعبغرايف ،وتركيبتها السكانية ،وطبيعة اغبياة
السياسية والثقافية يف اجملتمع الرواندي بشكل عاـ .
تقع رواندا يف شرؽ وسط القارة االفريقية يف منطقة
البحَتات العظم إىل جنوب خط االستواء قليال ،ربدىا
أوغندا من الشماؿ ،وصبهورية الكونغو الديبقراطية من الغرب،
وبورندي من اعبنوب ،وتنزانيا من الشرؽ  ،ظبيت أبرض
األلف تلة ؼبيزة ارتفاع أراضيها ،تبلغ مساحتها  26338كيلو
مًت مربع  ،ويبلغ عدد سكاهنا طبقا لتقديرات أواسط
التسعينيات كبو  7164944نسمة ،تقع عاصمة رواندا (
كيغايل) يف الوسط وتبلغ مساحتها  400كيلو مًت مربع
(رحلي ،2015 - 2014 ،ص ص .)12،11
تتكوف الًتكيبة السكانية يف رواندا من ثالث ؾبموعات
إثنية  وىي  :التوا بنسبة ( ،)%1التوتسي (،)%9
اؽبوتو( ، )%90ويعترب التوا ىم أوؿ أقدـ من سكنوا إقليم
رواندا ،وليس ؽبم أي أتثَت يف اغبياة اغبديثة ،ويقتصر نشاطهم
االقتصادي عل الصيد وصنع الفخار ،وتًتكز حياهتم يف
الغاابت واألدغاؿ (شابوين ،2009/2010 ،ص  ،)50مث
بعد قروف جاءت قبائل (اؽبوتو) اليت عرفت دبمارسة األعماؿ
الزراعية ،والصيد ،وىي تشكل األغلبية اؼبطلقة يف رواندا ،ومع
حلوؿ القرف الرابع عشر اؼبيالدي شهد اؼبنطقة توافد صباعات
من التوتسي شكلت أقلية سكانية ،ولكن كاف ؽبا أتثَت يف
طبيعية اغبياة االقتصادية والسياسية يف رواندا (رحلي2014 ،
  ،2015ص ص  ،)18،16ويعتمد التوتسي يف نشاطهماالقتصادي عل الرعي ،والثروة اغبيوانية اؼبتمثلة بشكل خاص
يف األبقار ،ما وفر ؽبا امتالؾ القوة االقتصادية واؼبكانة
االجتماعية (شابوين ،2009/2010 ،ص .)51
ويتكلم سكاف رواندا لغة واحدة وىي كينارواندا،
ابإلضافة إىل الفرنسية ،واإلقبليزية ،والسواحلية( ،القواؿ،
 ،2009ص  ،)83لغة "كينارواندا" ىي لغة البانتو وىي
اللغة األـ ؼبعظم الروانديُت ،وترتبط ارتباطا وثيقا بلغة
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 تعرؼ اإلثنية أبهنا " صباعة من األفراد مرتبطة دبجموعة من اػبصائص اؼبركبة
واؼبشًتكة إنثروبولوجيا ،ولغواي ،وسياسيا ،واترىبيا  ،أي يشكل االجتماع نظاما
وبنية ثقافية" .

"كَتوندي" لغة سكاف بورندي ولغة "ماشي" لغة سكاف
منطقة جنوب الكونغو ،ولغة "كيها" لغة سكاف مشاؿ غرب
تنزانيا (نور ،2015-2014 ،ص . )23
أما من الناحية الدينية فيتوزع سكاف رواندا بُت الداينة
اؼبسيحية ،واإلسالمية ،واؼبعتقدات التقليدية ،انتشرت الداينة
اؼبسيحية يف رواندا مع ؾبيء األوروبيُت عرب البعثات التبشَتية،
فحسب إحصائيات عاـ  1991ـ تبلغ نسبة الكاثوليك
 ، %62والربوتستانت  ، %18و %19داينة تقليدية،
 %1مسلمُت (رحلي ،2015 - 2014 ،ص .)21
ومن جانب اغبياة السياسية كانت رواندا قبل قدوـ
االستعمار قائمة عل نظاـ اؼبملكة اؽبرمي‘ القائم عل
تسلسل صباعات ذاتية القيادة ،ذبتمع ربت سيطرة مباشرة
للموامي (ملك) ،إذ كاف ىذا اؼبنصب يتم ابلوراثة تتوارثو قبيلة
أابنييجينا التوتسية ،حيث كاف اؼبلك ىو ذبسيد لإللو إيباان
ورمزا لرواندا كلها ،وكاف ىناؾ ؾبلس األبَتو مهمتو أداء بعض
الشعائر ،والطقوس السرية عل اؼبلك اعبديد ،وينقسم ىذا
اجمللس إىل ثالث فئات تتوىل كل فئة اختصاصات ؿبددة
وىي :أمراء مراعي يشرفوف عل أراضي الرعي ،وأمراء اعبيش
ويتولوف أمور ذبنيد الرجاؿ والقتاؿ ،وأمراء األرض يتولوف زراعة
األراضي واإلنتاج واعبباية واػبراج (بركة 22-21 ،أفريل
 ،2002ص ص ، )29،28ال توجد فروؽ ثقافية تذكر بُت
التوتسي واؽبوتو؛ فهم يتشاركوف نفس اللغة ،واؼبعتقدات
والدين والتقاليد (نور ،2015-2014 ،ص .)23
لقد كاف اجملتمع الرواندي عبارة عن صباعات قبلية أو
عشائرية تبدي والءىا لنفس اؼبلك ،وؽبا نفس اإللو الذي
يعبدونو ،ويشًتكوف يف نفس الثقافة ،ونفس اللغة ،ويتعايشوف
عل نفس األرض ،ليتضح أف طبيعة العالقات اليت كانت
موجودة قبل االستعمار ميزىا التجانس واالنسجاـ واالنتماء
إىل نفس الثقافة ،مع اإلشارة إىل وجود بعض االختالفات
البسيطة من الناحية الفيزيولوجية مع قوة الروابط االجتماعية
كما أوضحنا ،والتنافس االقتصادي ،وىذا من االمور الطبيعية
يف أي ؾبتمع (شابوين ،2009/2010 ،ص ص
 ،)53،52ومن دالالت التجانس الثقايف أف الزواج الذي
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يعترب أبسط ماسسة اجتماعية يف رواند كاف شائعا نسبيا بُت
اؽبوتو والتوتسي (نور ،2015-2014 ،ص .)23
ومن خالؿ اؼبقارنة التالية اليت اجرهتا الباحثة لبٌت
نور( )2015-2014بُت اجملموعات اإلثنية الثالثة ،فإنو

يتضح عدـ وجود أسس اترىبية أو ثقافية يستند عليها ىذا
التصنيف الطبقي اإلثٍت ،أو فروؽ بيولوجية تذكر فيما بينها
(ص : )19

جدول  :9تصنيف اجملموعات اإلثنية يف رواندا
اذلوتو

معيار التصنيف

التوا

التوتسي

األصل

ىم اثين من سكن رواندا ،أتوا إليها مهاجرين من جهة الغرب .

ؿباربوف وفدوا إىل رواندا بعد اؽبوتو بزمن
طويل ،قادمُت من الشماؿ الشرقي.

يبثلوف السكاف األصليُت لرواندا.

الصورة الذىنية

يروف أنفسهم األغلبية وأصحاب اغبق يف رواندا كوطن أصلي ؽبم
وحدىم .

يراىم اؽبوتو أقلية غازية متسلطة ،وال وبق ؽبم
أف يشاركوىم يف الوطن .

صباعات من الصيادين ليس ؽبم أي ثقل سكاين أو سياسي .

النسبة العددية

% 48

% 51

%5

الثقافة

رغم اختالؼ أصوؿ اعبماعات الثالثة فقد تكيف كل منهم مع ثقافة اؼبكاف شبو اؼبوحدة ( لغة ،ودينا ،وعادات ومعتقدات ،وغَتىا) ،واضافوا إليها قليالً من ثقافتهم اليت أتوا هبا من
أوطاهنم األصلية ،لتكوف احملصلة ثقافة متجانسة إىل حد كبَت ،ذبعل من الصعب التفريق بُت ثقافة اؽبوتو وثقافة التوتسي ،ولعل التمييز بينهما وبُت التوا الصيادين أكثر سهولة مقارنة
بصعوبة التمييز بُت صباعتُت من اؽبوتو والتوتسي

الوظائف الرئيسية

مزارعوف

رعاة ماشية

بدو صيادوف

اؼبواصفات اعبسدية

قصار القامة وعريضوف

طواؿ القامة وكبيفوف

ال يوجد موصفات ؿبددة

العامة

فقد كاف من الصعب التفريق بُت رواندي وآخر ،حىت من
خالؿ الفروؽ الفيزايئية البسيطة جدا ،وحىت أظباء األشخاص،
والعائالت ال ربمل أي دالالت إثنية ،فلم يكن الروانديُت قبل
االستعمار يبلكوف بطاقة ىوية هبا خاانت السم العائلة أو
التصنيف العرقي (نور ،2015-2014 ،ص .)20
لقد سبكن التوتسي من فرض سيطرهتم عل اؽبوتو والتوا
من خالؿ السيطرة عل مصادر الثروة(اؼباشية ،واألرض) ،يف
شكل عالقة عرفت بعالقة األبوىاكي ،وىي عالقة قائمة عل
اتبع ومتبوع ،فقد كانت اؼباشية ىي رمز الثروة يف اجملتمع
التقليدي الرواندي ،ومن ضوابط ىذه العالقة أنو عل التابع
أف يقدـ للمتبوع قدرا من السلع واػبدمات ،وكاف من
واجبات اؼبتبوع توفَت اغبماية التباعو ،وكاف إبمكاف أبناء
صباعة اؽبوتو االنتقاؿ إىل صباعة التوتسي إذا ربصل عل قطعة
من األرض ،وبعض قطعاف اؼباشية دبوافقة أحد سادة التوتسي،
فيصبح منتمُت إىل صباعة التوتسي ،والعكس صحيح ،إذا فقد
أحد من التوتسي أرضو يتحوؿ إىل صباعة اؽبوتو (مصطف ،
 ،2006ص  .)50فقد صنفت ىذه العالقة القائمة عل
أساس اقتصادي ،واجتماعي التوتسي كمالؾ للثروة،

والسلطة ،واؽبوتو كخدـ ؽبم ،مع امكانية تغَت ىذا الوضع
ألي فرد من اعبماعتُت  .واشار الدكتور الدكتور ضبدي حسن
أف التوتسي كوهنم أقلية سيطروا عل األغلبية من اؽبوتو،
وفرضوا عليهم نظاما إقطاعيا متسلطا (حسن ح.)2019 ،.
استولت اؼبانيا عل منطقة روندا بورندي عاـ ،1890
واستمرت يف السيطرة عليها حىت ىزيبتها يف اغبرب العاؼبية
األوىل ،إذ وقعت روندا وبورندي ربت سيطرة االستعمار
البلجيكي ،ربت نظاـ االنتداب يف ظل عصبة األمم حىت
اغبرب العاؼبية الثانية ،مث نظاـ الوصاية بعد إنشاء ىيئة األمم
اؼبتحدة ،إىل أف انفجرت ثورة اؽبوتو سنة  ،1959وأعلنوا
اعبمهورية اؼبستقلة يف  1يوليو سنة  ،1962وتغَت النظاـ
السياسي يف رواندا من نظاـ ملكي ربت سيطرة التوتسي ،إىل
نظاـ صبهوري ربت سيطرة اؽبوتو(نور ،2015-2014 ،ص
ص .)6-5
ومع ىذه الثورة وربقيق االستقالؿ يف ظل النظاـ السياسي
الذي يسيطر عليو اؽبوتو ،بدأت سلسلة الصراع اؼبسلح
أببعاده السياسية واإلثنية الذي كانت مرحلتو األخَتة وقوع
جريبة اإلابدة اعبماعية سنة  .1994حيث تعد رواند من أبرز
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البشع من السلوؾ اإلجرامي ،وىو اإلابدة اعبماعية كنتيجة
ؽبذا الصراع .
فقد وقعت اإلابدة اعبماعية للتوتسي يف رواندا بعد
مراحل متعددة من الصراع السياسي ،و العنف اؼبسلح ـبتلف
األشكاؿ بُت اؽبوتو والتوتسي ،فلم تكن جريبة اإلابدة
اعبماعية حادثة مفاجئة ،وإمبا سبقتها نزاعات وصراعات
دموية بُت الطرفُت ،كبددىا يف اؼبراحل التالية :

128

الدوؿ األفريقية اليت عاشت ؿبنة الصراعات اؼبسلحة ،واغبرب
األىلية سنة  ،1990وصلت ذروهتا إىل وقوع اإلابدة
اعبماعية ،استطاعت رواندا أف تتجاوز آاثر ىذه اعبريبة البشعة
والسنوات الطويلة من الصراع اؼبسلح -كما سنوضح يف ما
سيأيت من ىذه الدراسة  -وربقق استقر ًارا سياسيًا وتنمية
اقتصاداي جعل منها سنغافورة أفريقيا كما يطلق عليها
وتقدما
ً
ً
البعض يف وسائل اإلعالـ ،فاليوـ "تعيش رواندا عل وقع
سنواي ،قفز انذبها  -1مرحلة الثورة االجتماعية للهوتو سنة .9151
مسَتة تنموية واعدة ،فبمعدؿ مبو ً %8
اإلصبايل اػباـ من ملياري دوالر سنة  2002إىل شبانية
بدأ خالؿ النصف الثاين من طبسينيات القرف العشرين
مليارات دوالر سنة  ،2013كما قفز عدد اعبامعات من شعور اؽبوتو ابلعبودية من قبل البلجيك والتوتسي من جهة،
واحدة سنة  1994إىل  29جامعة سنة ، 2010وانتقل والظلم من النظاـ العقاري اؼبطبق ( توزيع األراضي) من جهة
ترتيبها يف سلم الفساد من  185سنة  2005إىل  52سنة أخرى ،إضافة إىل إاثرة اغبديث عن اؼبشكلة اإلثنية ،وتصاعد
( "2012حسن ح. )2019 ،.
التوتر الذي انته بقياـ ثورة اؽبوتو سنة  ،1959بدعم من
رواندا اليوـ ليس رواندا األمس يف صبيع جوانب اغبياة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية  ،عرفت ابلثورة االجتماعية ،
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية والثقافية ،لقد خاضت نفي عل إثرىا ملك التوتسي إىل اػبارج سنة  ،1961وأعلنوا
رواندا ذبربة انجحة يف ذباوز مآسي وأاثر اإلابدة اعبماعية ،اؽبوتو اعبمهورية اؼبستقلة يف  1يوليو سنة  ،1962وتغَت
وبناء نظاـ سياسي حقق النجاح والتقدـ يف ؾباالت ـبتلفة ،النظاـ السياسي يف رواندا من نظاـ ملكي ربت سيطرة
إهنا مبوذج يستحق الدراسة واالستفادة منو ابلنسبة التوتسي إىل نظاـ صبهوري ربت سيطرة اؽبوتو(نور-2014 ،
للمجتمعات اليت تعاين من الصراعات السياسية .
 ،2015ص ص .)6-5
ففي سنة  1957صدر بياف اؽبوتو اؼباسس غبركة
احملور الثالث  :نشأة الصراع ادلسلح وتطوره إىل وقوع
"ابرماىوتو" ( اغبزب السياسي اؼبساوؿ عن قياـ الثورة
اإلابدة اجلماعية يف روندا
االجتماعية) اليت نددت ابالحتكار ،السياسي ،واالقتصادي،
واالجتماعي ،والتنموي من طرؼ التوتسي ،ابإلضافة إىل ذلك
ترتبط جريبة اإلابدة اعبماعية دبفهوـ الصراع دبختلف
أنواعو سواء اإلثٍت ،أو الديٍت ،أو السياسي بشكل عاـ ،وىي فإف البياف عزز فكرة أف صباعة التوتسي ىم شعب غريب عن
رواندا أت من خارج اإلقليم لفرض ىيمنتو عل صباعة اؽبوتو
حصيلة ؼبرحلة متقدمة من ذلك الصراع عرب مراحل متعددة
(الوليد ،2013/2012 ،ص .)36
ومتداخلة ،بتأثَت ؾبموعة من العوامل اؼبتشابكة عل الصعيد
وتشكلت اغبركة االجتماعية للهوتو "ابرماىوتو" بزعامة
احمللي ،واالقليمي ،والدويل تصل يف هنايتها إىل ذلك الشكل
"غريغوري كابيباندا" ،وربولت إىل حزب سياسي يف أكتوبر
 ،1957ابسم اغبركة الديبقراطية الرواندية  /حزب حركة
ربرير ،ويف نوفمرب من نفس العاـ ظهر حزب آخر للهوتو

الصراع ىو تصادـ إرادة وقوى خصمُت أو أكثر ،حيث يكوف لكل طرؼ ابسم " رابطة ترقية اعبماىَت" بزعامة جوزيف جيتَتا ،ويف نفس
من األطراؼ رغبة يف ربطيم الطرؼ اآلخر كليا أو جزئيا حبيث تتحكم إرادتو
الوقت قامت النخبة احملافظة من التوتسي يف أغسطس عاـ
يف إرادة اػبصم ومن مت يبكن أف ينتهي الصراع دبا وبقق أىدافو وأغراضو .
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 1959إبنشاء حزب االرباد القومي الرواندي (إبراىيم ،
 ،2002ص ص .)71-60
وخالؿ ىذه التطورات واؼبستجدات تغَت موقف السلطات
االستعمارية البلجيكية لصاحل اؽبوتو ،وكاف ذلك عامال حاظبًا
يف قباح ثورهتم ضد النظاـ التقليدي الذي يسيطر عليو
التوتسي ،فقامت بعزؿ الكثَت من امراء التوتسي ،وعينت
بدؽبم آخرين من اؽبوتو ،وقامت بتحويل اإلمارات والرائسات
التقليدية ،إىل بلدايت اليت أصبح معظم رؤسائها من اؽبوتو،
وقامت ابحتجاز اؼبلك "مواترا الثالث" ملك رواندا ،ومت
تشكيل حكومة ماقتة برائسة "جرهبوار كايبياندا" زعيم حزب
"ابرماىوتو" (مصطف  ،2006 ،ص.)69
أجريت انتخاابت عامة يف سبتمرب عاـ  1961الختيار
حكومة للبالد ،وتقرير مستقبل اؼبلكية يف رواندا ،فكانت
النتيجة تصويت  %80من الناخبُت لصاحل النظاـ اعبمهوري،
ومن مث أصدر اجمللس التشريعي اؼبنتخب يف أكتوبر ،1961
قر ًارا إبلغاء اؼبلكية ،وذبريد اؼبلك من سلطاتو ،كما مت إعالف
ئيسا
اعبمهورية يف البالد ،وانتخب " جرهبوار كايبياندا " ر ً
للجمهورية الوليدة ،ويف ديسمرب  ،1961حصلت رواندا عل
اغبكم الذايت سبهي ًدا الستقالؽبا الذي مت ابلفعل يف  1يوليو
 1962يف ظل نظاـ صبهوري يسيطر عليو اؽبوتو ،وبدأ
تشكل اغبياة السياسية وظهور عدد من األحزاب السياسية
(اؼبكي ،2000 ،ص ()157مصطف  ،2006 ،ص ص
.)70-69
قباحا ساح ًقا يف االنتخاابت
حقق حزب ابرماىوتو ً
اعتمادا عل االيديولوجية القائلة برفض
التشريعية واحمللية
ً
النظاـ االقطاعي وإبعاد صباعة التوتسي من الساحة السياسية
(الوليد ،2013/2012 ،ص  )36فكانت ىذه
مغذاي إلستمرار الصراع السياسي بُت
اإليديولوجيا العنصرية ً
اؽبوتو والتوتسي.
قد مر ىذا التغيَت من خالؿ عملية عنف دموي كاف
ضحيتها ما يقارب العشرين ألف من التوتسي ،والعديد من
الالجئُت يقدر عددىم كبو  300ألف أجربوا عل النزوح من

أراضيهم ،ليجعل منهم النزوح اعبماعي أقلية أقل عددا من ذي
قبل (الوليد ،2013/2012 ،ص .)36
مل يتوقف العنف السياسي اإلثٍت اؼبسلح بُت اؽبوتو
والتوتسي ابستقالؿ رواندا عاـ  ،1962إذ حاوؿ التوتسي
استعادة سيادهتم اؼبفقودة ،بينما عمل اؽبوتو عل احملافظة عل
صبهوريتهم الوليدة ،وحبلوؿ عاـ  1965عزز اؽبوتو ىيمتهم
وسيادهتم عل مقاليد األمور يف البالد خالؿ عهد الرئيس
كايبياندا (  ،)1973-1962وعهد الرئيس ىابياريباان (
( . )1994-1973إبراىيم  ،2002 ،ص ص -80
.)86
ففي عهد الرئيس كايبياندا خالؿ الفًتة 1973-1962
استمرت عمليات العنف والعنف اؼبضاد بُت اؽبوتو والتوتسي،
ـبلفتُت عشرات االالؼ من الالجئُت إىل األقاليم اجملاورة،
وتكونت ؾبموعات صغَتة من ىاالء الالجئُت شنت حرب
عصاابت ضد نظاـ اؽبوتو الناشئ يف رواندا ،وأطلق اؽبوتو
عل ىذه اجملموعات اسم "أنيًتي" ،وتعٍت الصراصَت يف اللغة
الرواندية ،سبكنت ىذه اجملموعات يف ديسمرب عاـ  1963من
التقدـ إىل مسافة  20كم من العاصمة كيغايل ،واجهها اعبيش
اغبكومي وسبكن من ردىا ،وقامت اغبكومة عل إثر ىذه
اؽبجمات حبملة اعتقاالت واسعة ضد التوتسي اؼبقيمُت يف
رواندا ،قتل خالؽبا ما بُت  10إىل  14ألف شخص دبن فيهم
صبيع السياسيُت التوتسي الذين بقوا داخل البالد حىت
اؼبعتدلُت منهم ،وزاد عدد الالجئُت التوتسي الفارين إىل الدوؿ
اجملاورة منذ بداية العنف عاـ  1959حىت أواخر عاـ 1964
إىل كبو  336ألف شخص ،كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم
(: )2
جدول  :9يوضح عدد الالجئُت يف الدوؿ اجملاورة لرواندا ما بُت العاـ
 .1959وحىت آواخر العاـ 1964ـ .
ر.ت

العدد

الدول

.5

بورندي

 022ألف

.0

أوغندا

 84ألفا

.3

تنزانيا

 33ألفا

.8

الكونغو الديبقراطية

 00ألفا

اعبدوؿ من إعداد الباحثُت
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تطلق كلمة الصراصَت عل التوتسي ،وكل من يعارضوف
النظاـ ،إيل جانب استعماؿ وسائل القوة من اغتياالت،
وتطهَت عرقي ،واعتقاالت ،وأدت إىل خلق ربالف بُت ىوتو
اعبنوب والتوتسي ،بسبب التمييز العنصري ،واجملازر اليت
ارتكبت ضدىم ،فتأسست تنظيمات سياسية للتوتسي يف
بلجيكا ،مدعومة جبناح عسكري يف أوغندا من جهة أخرى
ربت قيادة اعببهة الوطنية الرواندية ( )FPRبقيادة كانَت
يغوي ،اليت توىل قيادهتا بعد وفاتو بوؿ كاجامي الرئيس اغبايل
لرواند (شابوين،2009/2010 ،ص  66ص.)54
مل ينجح النظاـ السياسي الرواندي بعد االستقالؿ يف إدارة
الصراع السياسي أبسلوب يبنع تتابع العنف اإلثٍت اؼبتبادؿ ،بل
كاف طرفا يف ىذا الصراع الدموي من خالؿ فبارسة العنصرية
اإلثنية فبا كاف سببا يف توسع دوامة العنف اؼبسلح بشكل
دائم .

واستمرت سلسلة العنف االثٍت اؼبتبادؿ ،فقد ذبح ما
بُت  80ألفاً إىل  200ألف من اؽبوتو عل يد التوتسي يف
بورندي عاـ ( 1972نور ،2015-2014 ،ص ص -5
( )6شابوين ،2009/2010 ،ص  ،)54فقاـ نظاـ
غريغوار كايبياندا بتطبيق سياسة اغبصص اإلثنية بدقة يف
ـبتلف اؼباسسات واؽبيئات يف البالد ،وترتب عل ذلك فصل
الكثَت من التوتسي من وظائفهم ومدارسهم وجامعاهتم ،وفر
الكثَت منهم خارج البالد (مصطف  ،2006 ،ص .)71
ونتيجة غبالة عدـ االستقرار والعنف اؼبتبادؿ ،والصراع
اإلقليمي الداخلي بُت عناصر النخبة من اؽبوتو ( ىوتو
الوسط ،واعبنوب يف مواجهة ىوتو الشماؿ) يف عهد الرئيس
غريغوار كايبياندا اؼبنتمي ؽبوتو اعبنوب حدث انقالب
عسكري يف  ،1973بقيادة قائد األركاف جوفانيل ىابياريباان
ماسسا اعبمهورية الثانية يف رواندا ،اليت
اؼبنتمي ؽبوتو الشماؿ،
ً
استمر يف حكمها ؼبدة عشرين سنة حىت حادثة اغتياليو يف  -2مرحلة احلرب األىلية وفشل مفاوضات السالم :
سنة  ، 1994مارس خالؿ ىذه الفًتة سياسة عنصرية
يف عاـ  1989دفعت ؾبموعة من التطورات اليت حدثت
جهوية إبتباع سياسة التمييز بُت ىوتو الشماؿ ،وىوتو يف رواندا ،وأوغندا اعببهة الوطنية الرواندية لبدء العمل اؼبسلح
اعبنوب من جهة ،والتوتسي واؽبوتو من جهة أخرى (شابوين ،يف أكتوبر 1990؛ إلسقاط النظاـ الديكتاتوري ؽبابياريباان،
 ،2009/2010ص  ،)54اعتمد ىابياريباان عل نظاـ وربقيق عودة التوتسي الالجئُت ،واقتساـ السلطة بُت التوتسي
اغبزب الواحد يف حكمو ،من خالؿ قيادتو للحركة الثورية واؽبوتو ،فاصبح النزاع يدور بُت اعببهة الوطنية الرواندية من
الوطنية من أجل الديبقراطية والتنمية اليت صنفت أبهنا حركة جهة ،واغبكومة من جهة أخرى ،وانته ىذا العمل اؼبسلح
راديكالية إثنية فاشية ،اتسمت افكارىا ومالؿبها ابػبصائص ابلفشل ،وفقدت اعببهة ثالثة من أبرز قياداهتا ومنهم قائدىا
التالية (شابوين ،2009/2010 ،ص :)65
العسكري "فرد روهبيما" ،وقاـ خلفو "بوؿ كاجامي" إبعادة
أ -رفض فكرة االعًتاؼ حبقوؽ التوتسي؛ ألنو مبٍت عل ربقيق تنظيم قوات اعببهة ،وربولت يف أسلوب عملياهتا إىل حرب
مصاحل اؽبوتو.
العصاابت (مصطف  ،2006 ،ص ص ،)74،75ومل تتوقف
ب -رفض أي مشروع لإلصالح الديبقراطي واحملافظ عل
ىذه اغبرب إال بتوقيع الرئيس الرواندي عل اتفاقية تضمن
استمرارية وبقاء النظاـ القائم.
تشكيل حكومة انتقالية يشارؾ فيها أعضاء اعببهة الوطنية من
ىذه السياسة اؼببنية عل اإليديولوجية العنصرية ،والتعبئة التوتسي (نور ،2015-2014 ،ص .)7وابلفعل مت تشكيل
اإلثنية ،واإلقصاء ،واعبهوية خلفت العداء بُت ىذه الوحدات حكومة جديدة ،شاركت فيها أحزاب اؼبعارضة الرئيسية ،وبعد
االجتماعية ،فالتعبئة اإلثنية اليت استخدمها ىابياريباان مفاوضات بُت اغبكومة الرواندية واعببهة الوطنية الرواندية وقع
انعكست عل االوضاع االجتماعية ،والسياسية من خالؿ الطرفاف وقف إطالؽ النار بينهم يف يوليو  ،1992وبدأت
ترسيخ ثقافة الكراىية ،ونشر الدعاية اإلقصائية اليت كانت مفاوضات السالـ يف أروشا بتنزانيا ،وبعد مفاوضات مطولة مت
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التوصل إىل عدد من االتفاقات حوؿ ترتيبات اقتساـ السلطة
خالؿ اؼبرحلة االنتقالية ( أكتوبر  1992ويناير )1993
وإعادة توطُت الالجئُت يف يونيو  ،1993ومت توقيع ىذا
االتفاقات يف  4أغسطس  ، 1993الذي تضمن أف سبر
البالد دبرحلة انتقالية مدهتا شبانية عشر شهرا يعقبها انتخاابت
ديبقراطية ،وربكم البالد خالؿ ىذه اؼبرحلة حكومة وطنية
(مصطف  ،2006 ،ص ص .)77-76
عبأ اؼبتطرفوف اؽبوتو إىل عرقلة عملية اؼبصاغبة ابستخداـ
أساليب تعيق استمرارىا وقباحها كإاثرة القالقل،
واالضطراابت السياسية ،والتشكيك يف شرعية مفاوضات
السالـ يف أروشا ،وتنفيذ مذابح ؿبدودة النطاؽ ضد اؼبدنيُت
التوتسي ،قابلتها اعببهة الوطنية الرواندية ابستئناؼ القتاؿ ضد
اعبيش اغبكومي ،واحتلت مناطق واسعة من مشاؿ البالد
خالؿ شهر فرباير  ،1993ومن مث أعلنت اعببهة وقف القتاؿ
من جانب واحد ،وبدأت مفاوضات السالـ من جديد ،ما
دفع اؼبتطرفوف من اؽبوتو إىل التفكَت يف تنفيذ اغبل النهائي
لألزمة والذي ىو من وجهة نظرىم اإلابدة الشاملة للتوتسي
واؼبعارضُت اؽبوتو (مصطف  ،2006 ،ص .)79
لقد كانت التسوية السياسية اليت مت عقدىا كحل لألزمة
فرصة اترىبية لوقف العنف السياسي اإلثٍت اؼبسلح اؼبتبادؿ بُت
الطرفُت ،لكن اعبناح اؼبتطرؼ من اؽبوتو أفشل ىذه التسوية
السياسية القائمة عل احتواء اعبميع ،ليمارس سياسة متطرفة
هتدؼ إىل إقصاء التوتسي ،واؼبتعاطفُت معهم من اؽبوتو ،من
رواندا هنائيا ابرتكاهبم جريبة اإلابدة اعبماعية كما سنوضح
فيما سيأيت.

 -3مرحلة وقوع جرمية اإلابدة اجلماعية :

ىي ؿبصلة الصراع بُت اؽبوتو والتوتسي دبختلف أبعاده،
انطلقت اجملازر البشعة لعملية اإلابدة اعبماعية ،بعد عملية قتل
رئيسي رواندا وبورندي؛ إبسقاط طائرهتما بصاروخ أرض جو
عند اقًتاهبا من اؼبطار يف كيغايل يف  6أبريل سنة ،1994
فأهتم اؼبتطرفوف من اؽبوتو التوتسي دبقتل الرئيس ،وطالبوا عرب
اإلذاعة والصحف ابلثأر واالنتقاـ؛ فقاـ اغبرس الرائسي يف

كيغايل ،وقوى اعبيش الرواندي ،وميلشيات اغبركة الثورية
الوطنية من أجل التنمية والديبقراطية ،والتحالف من أجل
الديبقراطية يف اليوـ التايل الغتياؿ الرئيسُت ،بشن ىجمات
منظمة ومتواصلة عل اؼبدنيُت التوتسي وكاف أوؽبم اغتياؿ
العناصر الرئيسة اؼبعارضة لنظاـ حكم ىابياريبنا (شابوين،
. )،2009/2010
لقد سانبت األلة اإلعالمية يف عملية اإلابدة من خالؿ
خطاابت الكراىية ،والتحريض عل القتل اليت كانت تبتها عرب
اإلذاعة الرظبية خالؿ عملية اإلابدة اعبماعية سنة ،1994
وىذا عرض لنص بعض الرسائل اليت ترصبة إىل العربية " أعزائي
اؼبستمعُت ،عندما يسألٍت ؼباذا أكره التوتسي ،أقوؿ ( :اقرؤوا
التاريخ) التوتسي كانوا عمالء للمحتلُت البلجيكيُت ،لقد
سرقوا أرض اؽبوتو خاصتنا ،واآلف عادوا من جديد؛ أولئك
التوتسي اؼبتمردوف ،إهنم صراصَت ،إهنم قتلة ،رواندا ىي وطن
اؽبوتو ،كبن األغلبية ،ىم األقلية اػبائنة ،والغازية ،سنسحق
الغزاة ،سنمحو ثوار اعببهة الوطنية من عل وجو األرض ،ىذه
آر .يت  .إؿ .إـ  ،إذاعة قوات اؽبوتو ،ابقوا متيقظُت ،احذروا
جَتانكم ) (نور ،2015-2014 ،ص . )8
إنو خطاب صريح يف الدعوة إىل القياـ جبريبة اإلابدة
اعبماعية ،وإىل أتجيج اغبقد ،والكراىية ،وفبارسة القتل ،إهنا
فبارسات ماؼبة غابت فيها أبسط مشاعر األخوة اإلنسانية .
انتشرت اجملازر وعمليات القتل اعبماعي بشكل فضيع
جدا" ،فكاف اعبار يقتل جاره ،وبعض األزواج قتلوا زوجاهتم
التوتسيات ،ربت هتديد من اؽبوتو اؼبتطرفُت ،كاف القتل
ابلبطاقة ،اليت توضح ىوية كل شخص ما إذا كاف منتميا إىل
اؽبوتو أـ إىل التوتسي ،فكاف هبري تفتيش الناس ،وجز
أعناقهم ابؼبناجل ،ومن قبوف من نساء التوتسي من اؼبوت
أخذف سبااي ،وأجربف عل فبارسة البغاء" (نور-2014 ،
 ،2015ص ص  . )9،8لقد بلغ عدد الضحااي ؽبذه اعبريبة
مليوف شخص يف غضوف ثالثة أشهر ،ومثلت رابع إابدة
صباعية يف التاريخ اغبديث للقرف العشرين (بوقارة،
 ،2009/2010ص .)5
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أكد التقرير اؼبقدـ من اؼبقرر اػباص للجنة حقوؽ االنساف
السيد :ر.ديغي سيغي عن حاؿ حقوؽ اإلنساف يف رواندا أف
يف روندا
الشعب الرواندي قد نكب بعدة ؾبازر خاصة يف األعواـ
أف العنف ألثٍت اؼبتبادؿ بُت اؽبوتو والتوتسي يف رواندا
،1991 ،1990 ،1973 ،1966 ،1963 ،1959
 ،1993 ،1992لكن اؼبذابح اليت حدثت سنة  1994مل الذي وصل إىل درجة اإلابدة اعبماعية ىو نتيجة لتفاعل
يسبق ؽبا مثيل يف اتريخ ىذا البلد ،بل يف اتريخ إفريقيا ؾبموعة من العوامل واألسباب نتناوؽبا ابلشرح والتحليل فيما
أبسرىا ،فعند التحقيق يف طبيعة وتكييف الوقائع ،اليت تعد أييت:
انتهاكا جسيما غبقوؽ االنساف ،والقانوف الدويل اإلنساين -0 ،العامل التارخيي :
يبثل العامل التارىبي يف مبط العالقات االقتصادية،
اكد اؼبقرر اػباص أف تلك اعبرائم تدخل يف نطاؽ التجرمي
اؼبنصوص عليو يف اتفاقية  ،1948فانطالقا من نص اؼبادة واالجتماعية ،والسياسية بُت اؽبوتو والتوتسي خالؿ فًتة
الثانية لالتفاقية ،أبرز اؼبقرر أف الشروط الثالثة لتعريف اإلابدة سيطرة االستعمار ،وما خلفو اإلرث االستعماري من أاثر بعد
اعبماعية متوافرة يف الوقائع اليت طرأت يف رواندا سنة  ،1994االستقالؿ ،فالصراعات بُت اؽبوتو والتوتسي نتيجة تراكم
دبعٌت وجود أعماؿ إجرامية (القتل ،التعذيب ،التحريض) ،عوامل عديدة عرب سنوات طويلة منذ وصوؿ عناصر السكاف
وذلك عن قصد التدمَت الكلي أو اعبزئي عبماعة معينة ( إىل ىذه اؼبنطقة ،مث وقوع منطقة البحَتات العظم ربت
صباعة التوتسي)  ،حيث أسس اؼبقرر اػباص ضلوع السيطرة االستعمارية ،وسياساهتا اليت ساعدت عل تصعيد
اؼباسسات اغبكومية يف ارتكاب اإلابدة اعبماعية مستشهدا التناقضات ،والصراعات ،وأدت إىل ثورات ،وسبرد ،وتشكيل
بوثيقة صادرة من رائسة أركاف اعبيش الرواندي اؼبارخة يف  21أحزاب سياسية أثنية أدت يف النهاية إىل وقوع الصداـ،
سبتمرب  ،1992سبيز بُت العدو الرئيسي ونصَته وتكلف واؼبواجهة ،واإلابدة اعبماعية (مصطف  ،2006 ،ص.)49
لقد سبتع التوتسي يف اجملتمع الرواندي التقليدي بسيطرهتم
التسلسل العسكري بنشر ذلك اؼبنطق عل نطاؽ واسع،
ووفقا ؼبا جاء يف ىذه الوثيقة ،فإف العدو األوؿ ىو التوتسي عل مبط اغبياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية يف معظم
يف الداخل أو اػبارج ،اؼبتطرؼ ،الذي يعاوده الشوؽ للسلطة ،أكباء رواندا فيما عدا بعض اؼبناطق يف مشاؿ البالد ،وجنوهبا
والذي مل يعًتؼ أبدا حبقائق الثورة االجتماعية اليت حدثت الغريب يف مرحلة ما قبل االستعمار ،أما بعد سيطرة قوات
سنة  ،1959والذي يريد االستيالء عل السلطة يف رواندا االستعمار االؼباين والبلجيكي فقد خلف السياسات
بكافة الوسائل ،والعدو الثاين ىو كل شخص يقدـ أي االستعمارية آاثراً عميقة يف العالقة بُت اؽبوتو والتوتسي ،أدت
مساعدة للعدو الرئيسي (سيغي ،1994 ،ص 6الفقرة  ،20إىل انفجار العنف ،واإلابدة اعبماعية عبماعة التوتسي
واؼبتعاطفُت معهم من اؽبوتو (عبدالرضبن ،1999 ،ص ص
 15الفقرة . ) 47
اإلابدة اعبماعية يف رواندا ىي من أبشع اعبرائم اليت  )21-19كما أوضحنا ساب ًقا.
أوضح أستاذ التاريخ يف جامعة كيغايل "جوف ماكينزي"
ارتكبت يف اتريخ البشرية ،فقد سبت عمليات القتل دبختلف
حوؿ جذور الكراىية بُت اؽبوتو والتوتسي قائال "عاشت
الوسائل بتجرد اتـ من شعور الرضبة واألخوة االنسانية.
ؾبتمعات اؼبنطقة خالؿ قروف عل تربية اؼباشية والزراعة ،وكاف
اؼبزارعوف يسموف ىوتو ،والرعاة يسموف توتسي؛ وألف اؼبواشي
يزيد عددىا بشكل طبيعي ،فإهنا توفر ثروة كبَتة من الزراعة،

احملور الرابع  :العوامل ادلفسرة جلرمية اإلابدة اجلماعية
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وىكذا كاف زعماء اجملتمع وحكماؤه من أصحاب اؼبواشي.
وكانت األدوار االجتماعية مفتوحة ،فمن ينجح يف امتالؾ
اؼباشية يتحوؿ إيل توتسي ،ومن يفقده يتحوؿ إىل ىوتو ؛
وابلتايل فإف توتسي وىوتو ال تدالف يف األصل عل عرقيتُت،
وإمبا عل مكانتُت اجتماعيتُت" (اعبزيرة .)2017 ،سنتناوؿ
دراسة أتثَت العامل التارىبي من خالؿ دراسة دور االستعمار
يف تغذية العنصرية اإلثنية ،واإلرث االستعماري وتداعياتو بعد
االستقالؿ.

أ -دور االستعمار يف تغذية العنصرية اإلثنية .
استولت اؼبانيا عل منطقة روندا بورندي عاـ ، 1890
واستمرت يف السيطرة عليها حىت اغبرب العاؼبية االوىل ،مث وقع
إقليم روندا وبورندي ربت سيطرة االستعمار البلجيكي ربت
نظاـ االنتداب يف ظل عصبة األمم حىت اغبرب العاؼبية الثانية،
مث نظاـ الوصاية بعد إنشاء ىيئة األمم اؼبتحدة (مصطف ،
 ،2006ص .)49
استخدمت اؼبانيا سياسة التفرقة العنصرية يف سبييز مكوف
إثٍت عل آخر فجعلت من التوتسي من خالؿ سياستها
ظبوا من اؽبوتو(رحلي،2015 - 2014 ،
االستعمارية أكثر ً
ص ص  ،)25 ، 24ويف عاـ  1912ساعد األؼباف نظاـ
اغبكم اؼبلكي للتوتسي إلخضاع كل اؼبناطق الشمالية،
وحاولت إحداث تغيَتات جذرية من خالؿ التعليم ،ونشر
اؼبسيحية ،إبعطاء الفرصة األكرب للتوتسي ،وهتميش اعبماعات
األخرى ،فخلقت هبذه السياسة أوؿ عوامل التفرقة ،وتعميق
الشعور اإلثٍت بُت السكاف ،انعكست أاثرىا يف فًتة ما بعد
االستقالؿ سنة ( 1962مصطف  ،2006 ،ص . )51
اعتمد األؼباف ومن بعدىم البلجيك من الناحية السياسية
يف إدارة رواندا عل نظاـ اغبكم غَت اؼبباشر؛ فبا ساىم يف
استمرار ىيكلية السلطة السياسية التقليدية اليت يسيطر عليها
التوتسي  ،فبا أدى إىل توسيع وتعزيز سيطرة التوتسي عل
اؽبوتو ،وذلك حىت هناية اغبرب العاؼبية الثانية من خالؿ
العديد من السياسات االستعمارية اليت مت ازباذىا خصوصا
خالؿ مرحلة االستعمار البلجيكي ،كضم إمارات اؽبوتو

اؼبستقلة يف الشماؿ إىل فبلكة رواندا اليت يسيطر عليها
التوتسي ،واستيالء اإلدارة االستعمارية عل األراضي اؼبشاعة
اليت معظمها يف مناطق اؽبوتو ،اليت يعٍت استيالء التوتسي عل
ىذه األراضي حبكم أهنم ىم من يسيطر عل مقاليد الدولة يف
رواندا ،وتطبيق عالقة األوبوىاكي ( السيد والتابع) يف مناطق
مل تعرؼ ىذا النظاـ من قبل (عبدالرضبن ،1999 ،ص ص
.)27-25
سانبت أيضا اإلرساليات اؼبسيحية من خالؿ الكنيسة
اليت أصبحت سبثل قوة اجتماعية كربى يف اجملتمع الرواندي،
يف دعم األقلية التوتسية اؼبسيطرة حىت هناية اغبرب العاؼبية
الثانية عاـ  ،1945حيث كاف موقفها ؿبافظا اذباه الوضع
القائم ،وسانبت اإلرساليات التبشَتية أيضاً يف منح التوتسي
الفرص التعلمية اغبديثة اليت أصبحت أحد األسس اؼبهمة
للدخل ،واؼبكانة يف ظل النظاـ االستعماري ،ويف اؼبقابل
حرموا اؽبوتو من اغبصوؿ عل فرص متكافئة يف ؾباؿ التعليم
فبا عمق الشعور ابلتفوؽ لدى التوتسي نتيجة ىذا التحيز
التعليمي لصاغبهم (مصطف ( )2006 ،عبدالرضبن،
 ،1999ص ص . )24-22
كرست السياسة االستعمارية البلجكية قوة التوتسي،
ونفوذىم ،وسلمتهم كل مقاليد اعبيش واؼبراعي واألراضي،
واستطاعت سلطات االستعمار القضاء عل سلطات اؼبلك
تدرهبيا ،حيث أجربتو عل االستعانة دبمثلُت بلجيك ،ويف عاـ
 1923حرمت اؼبلك من سلطاتو ،إىل أف مت عزؿ اؼبلك "
موسنجا" اؼبعارض لوجود االستعمار البلجيكي ،وحل ؿبلو ابنو
اؼبلقب دبلك البيض الذي لديو اقبذاب للثقافة األوروبية فغَت
داينتو إىل اؼبسيحية بدؿ الداينة التقليدية (مصطف ،
 ،2006ص .)51
اتبعت أيضاً السلطات االستعمارية البلجيكية سياسة
تقوية وتكريس نفوذ وقوة التوتسي كرؤساء لألقاليم ،وكمالؾ
لألراض ،وكمساولُت ألغلب الوظائف ،ويف سبثيل رواندا يف
عصبة األمم ،ويف فرض سياسة التمييز بُت اؽبوتو والتوتسي من
خالؿ بطاقة اؽبوية الذي ربدد األصوؿ اإلثنية اليت ينتمي إليها
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حامل البطاقة اليت أصدرهتا بلجيكا سنة ( 1933سعيد،
 ،2009ص ص  ،)389،388لقد كاف ؽبذه السياسات
دور يف تعميق التمايز العنصري والتوتر بُت التوتسي واؽبوتو
ويف تغذية الصراع بينها إىل اغبد الذي وصل إىل وقوع النزاع
اإلثٍت وارتكاب جريبة اإلابدة اعبماعية .
السياسة االستعمارية ىي اليت رسخت ثقافة الشعور
ابلتفوؽ والذكاء لدى التوتسي حبكم وضعهم األرستقراطي
االقتصادي عل حساب اؽبوتو ،الذين مت معاملتهم معاملة
دونية واعتربوا عبيد االرض ،وشكلوا الطبقة الدنيا يف اجملتمع
الرواندي (شابوين ،2009/2010 ،ص  ،)51فاالختالؼ
يف اجملتمع الرواندي ىو سوسيو -اقتصادي مهٍت  ،مت تغذيتو
من خالؿ السياسة االستعمارية البلجيكية ليتحوؿ إىل
اختالؼ إثٍت ،اليت وظفت اػبطاابت التجزيئية العنصرية يف
خلق عنصرية إثنية بُت أبناء اجملتمع الواحد (شابوين،
 ،2009/2010ص .)52
لقد أحدثت السياسات االستعمارية تغيَتات جذرية يف
العالقة اإلثنية ،حيث ربولت فكرة تفوؽ التوتسي ودونية
اؽبوتو من أسطورة إىل حقيقة ،ما كاف أحد األسباب يف
اندالع العنف بُت اعبماعتُت ،وىذا ما وقع إابف ثورة اؽبوتو
عل التوتسي عاـ  ،1959ىذه السياسات زرعت روح اغبقد
والكراىية لدى اعبماعات األخرى حيث تزايد االستياء من
خطاب التفوؽ العرقي للتوتسي عل اؽبوتو (مصطف ،
 ،2006ص ( )52الوليد ،2013/2012 ،ص .)35
دورا رئيسيًا يف نشأت
لقد كاف ؽبذه السياسة االستعمارية ً
الصراع والعنف يف اجملتمع الرواندي الذي ستربز أاثره بشكل
فاعل بعد ربقيق االستقالؿ.
ب -اإلرث االستعماري وتداعياتو :
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لقد رسخت القوى االستعمارية النزعة العنصرية يف
العالقات اإلثنية يف رواندا من خالؿ السياسة اليت اتبعتها يف
نشر فكرة اختالؼ االصوؿ اإلثنية للجماعات الرواندية،
والتفوؽ العنصري يف ما بينها ،وتكييف الوعي اعبماعي اإلثٍت
طابعا عنصرًاي ،يستند عل أسس علمية قدمتها
بشكل وبمل ً

الدراسات األنًتوبولوجية والتارىبية االستعمارية ،فقد ترسخ
الشعور ابلتفوؽ العنصري لدى الطبقة األرستقراطية التوتسية،
ولدى عامتهم  ،واستخدمت ىذه االيديولوجيا يف تربير سيطرة
التونسي عل اغبياة السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية بناءً
عل اغبق التارىبي والتفوؽ الفطري ،ويف اؼبقابل ترسخ الشعور
ابلدونية العنصرية لدى اؽبوتو ،وربولت ىذه اؼبشاعر إىل
كراىية ،وحقد ،وعنف دموي ضد التوتسي ،وترسخ ىذا
الشعور يف الوعي اعبماعي للهوتو حىت بعد االستقالؿ،
وسيطرهتم عل اغبكم يف البالد ،وىو ما ذبسد يف صورة
خطاب استخدمو األيديولوجيوف اؽبوتو لإلشارة إىل التوتسي
كوصفهم :ابإلقطاعيُت االستغالليُت ،وعمالء االستعمار،
وغَتىا من األوصاؼ (مصطف  ،2006 ،ص ص -65
.)66
إف مبط العالقة بُت اعبماعتُت خالؿ اؼبرحلة االستعمارية،
ماثرا يف
وأتثَت ىذه اؼبرحلة يف ىذه العالقة ،كاف عامالً ً
تعميق االنقساـ ،والكراىية ،والعنصرية بُت اؽبوتو والتوتسي،
فاؼبَتاث التارىبي للعالقة اإلثنية يف رواندا ىو نقطة البداية يف
اندالع وتفسَت العنف الدموي بُت اعبماعتُت منذ بدايتو عاـ
 ،1959وحىت ذروتو عاـ ( 1994مصطف  ،2006 ،ص
.)63
ماثرا بسبب سياسة
لقد شهدت العالقات اإلثنية ربوال ً
كتااب،
االستعماريُت األوروبيُت دبختلف أصنافهم ،سواءً كانوا ً
أو مارخُت ،أو أنثروبولوجيُت ،أو إداريُت ،أو رجاؿ دين ،أو
معلمُت ،إذ تعامل ىاالء مع اجملتمع الرواندي بكل مكوانتو
التارىبية ،والثقافية دبنظور عنصري ساىم يف ربويل فكرة تفوؽ
التوتسي ،ودونية اؽبوتو ،والتوا من أسطورة إىل حقيقية ،تستند
عل أسانيد علمية ،وفبارسات عملية ،كانت سببا يف أتجيج
الصراع والعنف اإلثٍت بُت اؽبوتو والتوتسي (عبدالرضبن،
 ،1999ص ص .)27-25
وىنا يتضح أف جذور الصراع كانت موجودة يف طبيعة
العالقة غَت العادلة بُت اعبماعتُت ،وإف مل تكن سببا يف
اندالع العنف اؼبسلح خالؿ تلك الفًتة ،ويف تداعيات اإلرث
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التوتسي ،والتبعية معيار لالنتماء إىل اؽبوتو ،مع وجود الفرصة
يف تغيَت ىذا االنتماء ابمتالؾ الثروة او فقداهنا كما أوضحنا
سابقا .

االستعماري الذي رسخو اؼبستعمر االؼباين والبلجيكي قبل
ربقيق االستقالؿ ،حيث رسخ ثقافة السيد والتابع يف اجملتمع
الرواندي ،وأصبح ىناؾ تصنيف عل أساس اػبلفية اإلثنية،
واألصوؿ البيولوجية ،ما أدى إىل سبايز أثٍت يف ـبتلف مناحي  -3العامل السياسي :
اغبياة ،ولد حالة من الغلياف ،والشعور ابلظلم ،واغبرماف ،اليت
لقد فشل النظاـ السياسي يف رواندا بعد ربقيق االستقالؿ
أدت إىل حدوث عنف إثٍت ،وسياسي مسلح ،وإابدة صباعية.
يف ربقيق الوحدة الوطنية ،والتكامل السياسي ،وربويل
 -0العامل ثقايف :
الوالءات التقليدية من والءات إثنية عنصرية ضيقة إىل والء
سبثل أتثَت العامل الثقايف يف تراكم تراث كبَت من األساطَت وطٍت قائم عل حقوؽ وواجبات ،بغض النظر عن األصوؿ
واؼبروايت الشعبية ،تكرس فكرة األصل اؼبقدس ،وحقهم اإلثنية ،فكانت النتيجة غياب ىوية وطنية واحدة ما كاف سببا
الطبيعي يف اغبكم ،والقيادة ،وقد واصل االستعمار تغذية ىذا يف نشأة الصراع السياسي اإلثٍت اؼبسلح (البدوي ،د ت ،ص
.)50
اؼبَتاث الثقايف كما أوضحنا يف النقطة السابقة .
فشلت النخب السياسية الرواندية يف تطبيق سياسة
ومن ىذه األصوؿ الثقافية ما يتداولو الروانديوف يف
اسطورهتم الشعبية اليت مضموهنا أف رواندا كاف وبكمها ملك االستيعاب ،واسًتاتيجية التعددية يف سبيل ربقيق التكامل
يدع (كيجوا) ،نزؿ من السماء ،وأقبب ثالثة أبناء وىم :القومي من خالؿ االعًتاؼ ابآلخر ،واحًتاـ حق االقلية ،فقد
جاتوتسي ،ومنو أصل التوتسي ،وجاىوتو ،ومنو أصل اؽبوتو ،رفض اؽبوتو تقاسم السلطة مع التوتسي ،واالعًتاؼ ابؽبوية
واألخَت جاتوا ،ومنو أصل التوا ،وحينما أراد ىذا اؼبلك اختيار الوطنية اعبامعة (حسن  ،1998 ،ص  .)78وىكذا أدى
خليفة لو ،عهد إىل أبنائو الثالثة إبانء من اللنب ،وطلب أف الصراع بُت النخبة السياسية من اؽبوتو والنخب السياسية من
وبتفظ كل منهم إبانئو حىت الصباح ،وعند الفجر كاف جاتوا التوتسي إىل تسييس اإلثنية ،حيث قامت عناصر النخب من
قد شرب اللنب ،أما جاىاتو فقد انـ ،وانسكب اللنب ،أما اعبماعتُت إبنشاء تنظيمات سياسية للدفاع عن مصاغبها
جاتوتسي ظل يقظا ،وحافظ عل إانئو ،وأصبح لو اغبق وحده النخبوية اإلثنية ،فقد كاف لتوجهات وسلوؾ النخب السياسية،
خادما لو ،وأما جاتوا فقد أصبح وخاصة اؽبوتو دور ؿبوري يف نشأة واستمرار األزمة الرواندية،
يف اغبكم ،وصار جاىوتو ً
منبوذا يف اجملتمع (مصطف  ،2006 ،ص ص  .)50-49فنشأت الصراع اغبديث ىو نتيجة التغيَت يف الوضع السياسي
فاؼبورث الشعيب لدى الطرفُت عن سيطرة التوتسي وقوهتم ،بعد عاـ  ، 1959والصراع بُت النخب السياسية اإلثنية الذي
وتدعيم السلطات االستعمارية األؼبانية للتوتسي قبل اغبرب انعكس أتثَته عل اؼبستوى اعبماىَتي ،حيث مت استخداـ
العاؼبية األوىل ،مث االستعمار البلجيكي بعد اغبربُت األوىل اعبماىَت كأداة يف الصراع السياسي للنخب (مصطف ،
والثانية ،مث اكبياز سلطات االستعمار البلجيكي بعد ذلك  ،2006ص .)95
قد واجهت عملية بناء دولة قومية بعد استقالؿ رواندا
للهوتو ،ودعمهم ابؼباؿ ،والسالح ،ىو الذي فجر اؼبوقف
وأحدث تباعد بُت الطرفُت راح ضحيتو األؼ األبرايء من عراقيل يبكن حصرىا يف النقاط التايل :
الطرفُت (عبدربو ،د ت ،ص . )85
اآلاثر السلبية للمَتاث االستعماري الذ كاف لو دور

يتضح أف ؽبذه اػبرافة الشعبية أتثَت من الناحية الثقافية يف يف تغذية النزعات العنصرية اإلثنية ،واالقليمية.
عدـ قدرة النظاـ السياسي بعد االستقالؿ عل
الوعي اعبماعي ،فبا ساىم يف وجود ىذه العالقة بُت التوتسي 
واؽبوتو ،فاصبح امتالؾ الثروة والسلطة معيار لالنتماء إىل حلحلة أزمات التنمية السياسية اليت يعاين منها :كأزمة
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الشرعية ،وأزمة اؽبوية الوطنية ،وأزمة اؼبشاركة السياسية ،وأزمة
العدالة يف توزيع الثروة الوطنية ،وأزمة التكامل الوطٍت (رحلي،
 ،2015 - 2014ص .)31
فمن خالؿ تتبع ما اشران إليو سابقا يف مراحل ما بعد
استقالؿ رواندا واسلوب إدارة النظاـ السياسي الرواندي
للحرب األىلية ،فقد فشل يف احتواء األطراؼ اؼبتصارعة
حيث كاف النظاـ السياسي الرواندي ىو أحد أطراؼ الصراع
 ،وحىت عندما فتح اجملاؿ للحوار السياسي وحل األزمة ابلطرؽ
الدبلوماسية برز جناح متطرؼ من النخبة السياسية،
والعسكرية أفشلت عملية السالـ ،وتورطت يف ارتكاب اعبريبة
البشعة ضد التوتسي .

 -4العوامل االجتماعية واالقتصادية.
تعترب السياسات الداخلية السبب األكثر أتثَتا يف بروز
النزاعات يف إفريقيا ،وابلذات السياسات االقتصادية
والسياسات اػباصة ابلتعامل مع األوضاع االجتماعية ،إذ إف
مشاكل التوزيع ،واؼبشاركة واالندماج الوطٍت تربز بوضح عند
رسم السياسات االقتصادية ،واالجتماعية ،وتكوف ؾباال
لالستقطاب اغباد داخل اجملتمع ،بسبب التحيز لالنتماءات
التقليدية ،وغياب العدالة ،والفساد دبختلف أنواعو ،فأسلوب
التعامل مع الًتكيبة االجتماعية اإلثنية يعترب عامالً ماثرا يف
نشأت الصراع يف رواندا ،فعل الرغم من أف االستعمار كاف لو
دورا أساسيا يف تغذية الفوارؽ اإلثنية يف رواندا؛ فإف ذلك ال
يعٍت أف االستعمار ىو الذي خلق الًتكيبة اإلثنية من العدـ،
بل كانت موجودة قبل االستعمار ،لكنو قاـ ابستغالؽبا
ألغراض سياسية ،واقتصادية؛ لذلك ال تعترب الظاىرة اإلثنية
مشكلة يف حد ذاهتا إال عندما يتم رسم وتنفيذ السياسات
العامة ،وابلذات عل صعيد اؼبشاركة السياسية ،وتوزيع اؼبوارد
عل أساس االعتبارات اإلثنية اؼبتحيزة ،وغَت العادلة (زايين،
 ،2012-2022ص  ،)75وىذه السياسات طبقت يف
رواندا خالؿ مراحل ـبتلفة سبثلت يف:
أ -مرحلة ما قبل االستعمار حيث كانت العالقة بُت اؽبوتو
والتوتسي قائمة عل أسس اقتصادية طبقية غَت عادلة .
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ب -مرحلة االستعمار االؼباين واالستعمار البلجيكي اللذين كاف
ؽبما دور يف تغذية العنصرية اإلثنية.
ت -مرحلة حكم الرئيس كابيباندا اليت مارس خالؽبا سياسة
قائمة عل اإلقصاء ،واإلثنية العنصرية اذباه التوتسي .
ث -مرحلة حكم الرئيس ىابياريباان اليت تعترب استمرار لنفس
السياسية اليت مارسها الرئيس السابق كابيباندا .
وكانت ىذه اؼبمارسات سببا رئيسا يف اف تكوف األوضاع
االجتماعية عامال ماثرا يف حدوث الصراع اؼبسلح ،وجريبة
اإلابدة اعبماعية يف رواندا .
ومن الناحية االقتصادية تعاين رواندا من اقتصاد ضعيف
جدا ،نظرا ؼبا تعانيو من نقص اؼبوارد الطبيعية ،إذ يعتمد
االقتصاد الرواندي عل القطاع الزراعي ،يقابلو مبو سكاين
متزايد الذي زاد من ظاىرة ذبزئ األراضي ،فقد مثل العامل
الديبغرايف بكثافتو السكانية اؼبرتفعة اليت تتعدى  500نسمة
يف كل كلم ،2مشكلة خطَتة عل االقتصاد الرواندي ،زد
عل ذلك ظاىرة النزوح كبو اؼبدف ،فارتفاع نسبة السكاف كاف
مربرا للرئيس ىابياريباان يف رفض وضع حل
مشكلة حقيقة و ً
هنائي ؼبشكلة الالجئُت التوتسي ،ويف ظل ىذا االقتصاد
الضعيف فقد فشلت السياسات التنمية بعد االستقالؿ،
وكانت السبب يف تفاقم الفقر ،وفتح اجملاؿ للصراع
االجتماعي ،ويعود ىذا االخفاؽ يف السياسات التنموية إىل
فشل النخب السياسية يف تسيَت الدولة بنجاح ،وانتشار
الفساد ،لقد تعرض االقتصاد الرواندي إىل مظاىر االهنيار
خالؿ فًتة الصراع وىذه اؼبظاىر ىي(بوقارة،
 ،2009/2010ص ص :)116-110
أ -اهنيار اؼبداخيل الزراعية وما ترتب عليها من ارتفاع نسبة
الفقر واتساع الفجوة بُت االغنياء والفقراء.
ب -البفاض الفرنك الرواندي وارتفاع نسبة التضخم ،وارتفاع
نسبة الديوف اػبارجية ،وإفالس اؼباسسات العامة ،واهنيار
مستوى اػبدمات العامة .
ت -ازدايد النفقات العسكرية ،وانتشار األسلحة اػبفيفة
وتقشف اؼبيزانية.
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الكونغو اهتامات إىل رواندا ،وأوغندا دبساندهتما ودعمهما
للمتمردين ابلقوة العسكرية ،إضافة إىل أف منطقة شرؽ
الكونغو تعترب منطقة للتوترات السياسية ،واألمنية ونقطة
انطالؽ اغبروب األىلية ،بسبب قياـ سلطات االستعمار
البلجيكي عاـ  1937بتهجَت اآلالؼ من اؼبزارعُت من
صباعيت اؽبوتو والتوتسي إليها؛ لذا فإهنا تعترب منطقة توثر
سانبت يف تغذية الصراع الرواندي (رحلي- 2014 ،
 ،2015ص ص .)70-69

فانتشار الفقر والبطالة ،وارتفاع نسبة النفقات العسكرية،
دافعا للشباب واليتام للعمل يف اؼبليشيات التابعة
كانت ً
للرئيس ىابياريباان بسبب سياستو األمنية الدفاعية اليت تبناىا
ؼبواجهة اعببهة الوطنية الرواندية  ،وقد قدر أف اغبكومة
الرواندية قد استوردت كبو دبا قيمتو  112مليوف دوالر من
اؼبعدات العسكرية ،واألسلحة اػبفيفة ،خاصة اػبناجر ،وعدة
مواد زراعية بُت عاـ  ،1990وعاـ (1994بوقارة،
 ،2009/2010ص ص .)116-110
فالظروؼ االقتصادية اليت أدت إىل وجود نظاـ اقتصادي ،ت -البورندي:
سياسي ،اجتماعي قائم عل الطبقية وضعف قدرة الدولة عل
تضم كلتا الدولتُت نفس اؼبكوانت اإلثنية ،وشهدت نفس
تلبية اغباجات األساسية للجماعات اإلثنية ،ما أدى إىل العنف اإلثٍت؛ لذلك فالعامل اإلثٍت كاف لو دورا ؿبوراي يف
التمييز االقتصادي ،والسياسي ،واالجتماعي الذي أدى إىل ربديد العالقة بُت البلدين ،إذ إف أطراؼ الصراع ىي نفسها
نشوء الصراع ،كما أف الضغوطات البيئية و الديبغرافية اؼبرتفعة يف بورندي ورواندا؛ لذلك كاف كل ما وبدث يف دولة من
نسبتها يف رواندا ،عوامل ذات أنبية كبَتة يف حدوث الصراع عنف يقابل ابنتقاـ يف الدولة األخرى (شابوين،
اإلثٍت (مصطف  ،2006 ،ص .)97
 ،2009/2010ص . )70
 -5العامل اخلارجي .
ث -تنزانيا :
لقد كاف لدوؿ اعبوار وبعض الدوؿ الغربية دور يف الصراع
اؼبسلح يف رواندا الذي كانت هنايتو جريبة اإلابدة اعبماعية ،
وسنعرض دور ىذه الدوؿ يف الصراع الرواندي فيما أييت :

أ -أوغندا .

فعاؿ يف رواندا ،فهي اليت رعت
لقد كاف لتنزانيا دور ّ
اتفاقية السالـ يف العاصمة أروشا حيث استقبل رئيسها
سلسلة من اؼبفاوضات يف آروشا منذ عاـ  1992إىل غاية
 1993حيث صبع فيها طريف النزاع ( حكومة ىبياريباان –
اعببهة الوطنية الرواندية) إلهناء اغبرب األىلية عن طريق
اؼبفاوضات ،لقد كانت تنزانيا دولة ؿبايدة يف الصراع الرواندي
اؼبسلح ،ففد سانبت يف التوقيع عل اتفاقية السالـ يف
أغسطس  ،1993وسعت غبل مشكلة الالجئُت الروانديُت
حيث استضافة أوؿ ماسبر إقليمي لالجئُت بعد ىجوـ اعببهة
الوطنية الرواندية يف عاـ  1990هبدؼ دراسة أوضاعهم يف
اؼبنطقة (رحلي ،2015 - 2014 ،ص .)71

قامت أوغندا بدعم الالجئُت التوتسيُت وذلك إبنشاء
معسكرات لتدريبهم ،وتوفَت قواعد لالنطالؽ إىل األراضي
الرواندية لتنفيذ العمليات العسكرية ضد القوات اغبكومية
الرواندية ،إضافة إىل أف النظاـ األوغندي قد استعاف ابلتوتسي
الالجئُت يف وصوؿ موسسيفيٍت إىل السلطة ،لقد كاف ألوغندا
دور يف الصراع اؼبسلح يف رواندا بتقدمي الدعم السياسي
والعسكري إىل اعببهة الوطنية الرواندية (بوقارة،
 ،2009/2010ص .)72
ج -فرنسا :
ب -الكونغو الدميقراطية :
كانت فرنسا اغبليف اؼبقرب غبكومة الرواندية  ،سواء من
قامت الكونغو الديبقراطية إبرساؿ عدد من قواهتا للوقوؼ اعبانب العسكري ،أو اعبانب السياسي وحىت اعبانب
إىل جانب اغبكومة الرواندية ضد اعببهة الوطنية الرواندية ،لقد الدبلوماسي ،تدخلت فرنسا يف رواندا يف إطار عملية إنسانية
كاف الدور الكونغويل غَت مستقر فهو متغَت ،فقد وجهت عرفت بػ " بعملية تركواز" دبوجب القرار الصادر من ؾبلس

137

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،221 -242عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  43 – 42كانون الثاني 4242

األمن رقم( )929بتاريخ  22حزيراف  ،1994وووجهت
اهتامات إىل فرنسا أهنا كانت ؽبا أجندة خفية تتمثل يف وقف
زحف قوات اعببهة الوطنية الرواندية ،وضباية أمن السياسيُت
اؼبتطرفُت اؽبوتو اؼبوالُت للسياسة الفرنسية ،وعدـ تدخلهم
لوقف جريبة اإلابدة اعبماعية داخل اؼبنطقة اآلمنة ،رغم تواجد
قواهتا بعُت اؼبكاف ،وابلتايل فرنسا وجو ؽبا اهتاـ يف الدفاع عن
مصاغبها السياسية ربت اغبجة االنسانية (الوليد،
 ،2013/2012ص ص . )53-52

حفظ السالـ األفبي يف الصوماؿ ،فبا أثر سلبا من الناحية
السياسية الداخلية للوالايت اؼبتحد األمريكية ،أدى إىل
معارضة الكوقبرس األمريكي لكل مبادرة هتدؼ إىل إرساؿ
قوات أمريكية إىل اػبارج (الوليد ،2013/2012 ،ص
 .)55كاف يعوؿ عل الوالايت اؼبتحدة بصفتها القوة
العظم دوليا والعضو الدائم يف ؾبلس األمن أف يكوف ؽبا دور
قوي يف وقف وقوع جريبة اإلابدة اعبماعية يف رواندا ،ولكن
موقفها اغبيادي يعترب دورا سلبيا يف عدـ التدخل لوقف ىذه
اعبريبة البشعة .

ح -بلجيكا:
بسبب مقتل اعبنود البلجيكيُت اؼبكونُت للبعثة األفبية ،احملور الرابع  :معاجلات آاثر جرمية اإلابدة اجلماعية يف
ازبذ ؾبلس الوزراء البلجيكي بتاريخ 15أبريل  1994قرارا رواندا .
رظبيا بسحب القوات البلجيكية التابعة لوحدات العسكرية
قبحت رواندا يف ذباوز سنوات الصراع اؼبسلح وآالـ
اؼبكونة لبعثة األمم اؼبتحدة،
االابدة اعبماعية ،من خالؿ ؾبموعة من اإلجراءات واؼبعاعبات
وانسحبت فعال القوات البلجيكية يف الفًتة اؼبمتدة من اؼبتعلقة ابعبانب السياسي ،وجانب العدالة االنتقالية،
 17و 19أبريل 1994ابلكامل من البعثة األفبية فبا أدى واؼبصاغبة ،واعبانب االقتصادي لتحقيق التنمية والتقدـ،
إىل شلل يف وجود ىيئة األمم ؼبتحدة يف رواندا من جهة ،ويف وسبكنت رواندا من أف زبلق واقعا سياسيا واقتصاداي جديدا
تشجيع اؽبوتو اؼبتطرفُت يف القياـ أبعماؽبم اؼبسلحة ضد طوت بو صفحات اؼباضي األليم ،وحققت طفرة نوعية يف
التوتسي ،نظرا للفراغ األمٍت الذي تسببت فيو بلجيكا ،ولقد جوانب مهمة سانبت جبعل ىذا الدولة رقما مهما بُت الدوؿ
اتضح أف للحكومة البلجيكية من خالؿ الرسائل اليت وجهت األفريقية ،نتناوؿ دراسة ىذه السياسات يف ما أييت:
جمللس األمن اؼبتضمنة تعذر تنفيذ البعثة االفبية ؼبهامها بفعالية -0 ،ادلعاجلة السياسية:
وضبلة اؼبساعي الرفيعة اؼبستوى مع اعضاء ؾبلس األمن غبملو
بعد سيطرة اعببهة الوطنية عل البالد ،وتعيُت بيزي موقبو
عل سحب البعثة األفبية بكاملها من رواندا (الوليد ،رئيسيا للبالد اليت غرقت يف الفوض خالؿ السنوات اػبمس
 ،2013/2012ص ص  ، )55-54الدور السليب اليت تلت اغبرب ،فشلت اغبكومة يف وضع اغبلوؿ اؼبناسبة،
لبلجيكا كاف لو أثر يف ارتفاع عدد ضحااي اإلابدة اعبماعية وعاشت البالد أسوا فًتاهتا عل الصعيد االجتماعي،
بسبب الفشل يف القدرة عل ربقيق النجاح لدور بعثة األمم واالقتصادي ،والسياسي ،وبدا األفق ضيقا أماـ موقبو
اؼبتحدة يف عملية حفظ السالـ يف رواندا .
وحكومتو ،فتنازؿ عن منصبو إىل انئبو بوؿ كاغامي عاـ
خ -الوالايت ادلتحدة األمريكية :
( 2000العدـ.)2019 ،
انتهجت الوالايت اؼبتحدة األمريكي سياسة عدـ التدخل
حدد الرئيس "بوؿ كاغامي" بتوليو السلطة ىدفُت
يف شاوف الروانديُت ،نظرا لكوهنا ليس ؽبا أي مصلحة يف رئيسيُت :أوؽبما توحيد الشعب ،والثاين انتزاع البالد من الفقر،
ذلك ،سواء اقتصادية ،أو سياسية ،أو حىت عسكرية ،ففي وشرع الرئيس يف خطة من عدة ؿباور ،يف مقدمتها ربقيق
أكتوبر  1993عند اقحاـ أزمة رواندا يف ؾبلس األمن تزامن اؼبصاغبة اجملتمعية ،وإقباز دستور جديد (العدـ،)2019 ،
مع حادث راح ضحيتها  18جندي أمريكي يف إطار مهمة وتدرهبيا بدأت ىذه اػبطة يف ربقيق أاثر إهبابية يف اجملتمع ،إذ
138

مجلة جامعة دهوك ،المجلد ،42 :العدد( 1 :العلوم االنسانية واالجتماعية) ،ص ( 4242 ،221 -242عدد خاص)
المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول اإلبادة الجماعية /مركز دراسات اإلبادة الجماعية ،جامعة دهوك  43 – 42كانون الثاني 4242

طبقة وسط مثقفة ،ومنتجة تساىم يف تطوير اقتصاد البالد
(الزبيدي.)2019 ،
بعد اإلابدة اعبماعية عاـ  ،1994ىدفت اغبكومة إىل
خلق ىوية جامعة ،من خالؿ تعزيز مفهوـ اؼبواطنة (الصباحي،
.)2018يوضح تقرير لوكالة االخبار فرانس برس ،اف الغفراف
والتسامح مكن من وضع أسس إعادة بناء اجملتمع والدولة يف
رواندا (نوح ،)2019 ،وقد أكد رئيس رواندا عل اإلرادة يف
التسامح ،والبناء يف مقولتو الشهَتة" :مل أنت ألجل االنتقاـ،
فلدينا وطن لنبنيو ،وبينما مبسح دموعنا بيد ،سنبٍت ابليد
األخرى" (الدىامات )2019 ،تعطي ىذه اؼبقولة دالالت
عل وجود إرادة سياسية؛ التباع سياسة قائمة عل البناء،
والتقدـ ،واالبتعاد عن سياسية االقصاء ،واالنتقاـ .
فبناء اغبكم الرشيد بكل اؼبقومات اليت يقوـ عليها كأسس
إلعادة بناء الدولة يبثل اسًتاتيجية انجحة يف ذباوز تداعيات
اغبروب األىلية وجرائم اإلابدة اعبماعية .

عاد الالجئوف إىل بالدىم ،واجتهدت اؼبنظمات اؼبساولة يف
إعادة اغبقوؽ للضحااي (علواف.)2019 ،
وافق الشعب الرواندي عل الدستور اعبديد خالؿ
استفتاء نظم يوـ  26مايو  ، 2003وأجريت أوؿ انتخاابت
رائسية تعددية مباشرة ابالقًتاع العاـ يف  25أغسطس
 ،2003وأجريت االنتخاابت التشريعية يف الفًتة من 29
سبتمرب إىل  3أكتوبر من نفس العاـ .
لقد تضمن الدستور الرواندي أسس ومبادئ تضع يف
االعتبار واقع الدولة ،وخصوصية اجملتمع الرواندي وىي
(بوقارة ،2009/2010 ،ص :)158
 - 0االقتساـ العادؿ للسلطة .
 - 0بناء دولة القانوف .
 - 3ربقيق الرفاىية االجتماعية .
 - 4ترسيخ نظاـ ديبقراطي عادؿ.
 - 5مواجهة ايدلوجية اإلابدة دبختلف مظاىرىا وؿباربة
االنقساـ اؽبواييت.
 -0ادلعاجلة االقتصادية :
فهذه األسس هتدؼ إىل بناء األمة الرواندية ،وإعادة بناء
ويف ما يتعلق ابعبانب االقتصادي ،وضعت اغبكومة رؤية
دولة موحدة ،وفعالة ،وإعادة بناء الوحدة الوطنية ،لتحقيق بناء مستقبلية القتصادىا يف عاـ 2000اظبتها "رؤية ،"2020
دولة مزدىرة ،ومستقرة سياسيا .أكد الدستور عل إلغاء ومشلت  44ىدفًا يف ؾباالت متنوعة ،تعٌت بتنمية ،وتطوير
الفوارؽ الطبقية ،واإلثنية ،إذ يرى "بوؿ كاغامي" أف مسار االقتصاد ،فاستغلت ثروات البالد يف قطاع الزراعة ،والسياحة،
التفرقة ،والعنصرية لن تادي سوى للمزيد من الدماء ،والتعدين ما ساىم يف ربقيق مبو بنسبة  %5.9عاـ ،2016
واغبروب ،لذلك اختار مسار الوحدة والتنمية ،وجرـ استخداـ وإضافة كبو  9مليارات دوالر يف الناتج احمللي اإلصبايل ،كما
مسميات اؽبوتو ،والتوتسي ،وجرـ استخداـ أي خطاب إثٍت أف حجم التجارة بلغ  603مليوف دوالر ،وبلغت قيمة
(الزبيدي.)2019 ،
الواردات كبو  439مليوف دوالر ،بينما وصلت الصادرات إىل
أطلق الرئيس الرواندي "بوؿ كاغامي" اسًتاتيجية مهمة  164مليوف دوالر ،بتحقق األىداؼ ايل وضعتها اغبكومة
عاـ 2000أظباىا (رؤية  ،)2020واليت تضمنت ؾبموعة من ارتفع دخل الفرد عاـ  2015إىل  30ضع ًفا عما كاف عليو
األىداؼ قصَتة ،ومتوسطة ،وطويلة األمد ،األىداؼ القصَتة قبل اإلابدة ،معتمدة بشكل أساسي عل تصدير القهوة،
ركزت عل تكوين الثروات ،تقليل الديوف الدولية ،وتشجيع والشاي ،والذىب ،إضافة إىل قطاع السياحة ؼبا تتمتع بو من
االستثمار يف البالد ،واألىداؼ اؼبتوسطة ركزت عل التحوؿ طبيعة خالبة ،وأصبحت تعرؼ بسنغافورة أفريقيا ،وتراجع
ابالقتصاد الزراعي من الطريقة التقليدية إىل الطريقة العلمية معدؿ الفقر من  %60إىل  ،%39ونسبة األمية من %50
اؼبعاصرة ،من خالؿ توظيف التعليم والتكنولوجيا ،إىل ( %25علواف.)2019 ،
واالتصاالت ،أما األىداؼ طويلة األمد فقد ركزت عل خلق
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ركزت اغبكومة يف ربسُت اقتصادىا عل ثالث ؾباالت
مهمة :الزراعة ،والسياحة ،واالستثمار ،ففي ؾباؿ الزراعة
جلبت اػبرباء األجانب ،وأنشأت مكتب لنقل احملاصيل،
وتصديرىا ،ووفرة األظبدة أبسعار رمزية ،وتوفَت قروض ميسرة
للمزارعُت ،إضافة إىل تشكيل الصندوؽ اؼبايل للتنمية الزراعية.
ويف ؾباؿ السياحة استطاعت اغبكومة أف تستثمر فيها بشكل
جعل إيرادات السياحة سبثل  %43من إصبايل دخل البالد،
فقد وصل عدد السياح إىل ما يقارب اؼبليوف سنة ،2014
وبلغت إيرادات السياحة سنة  2016حبدود  400مليوف
دوالر .ويف ؾباؿ االستثمار شجعت اغبكومة االستثمارات
اػبارجية من خالؿ وضع تشريعات جديدة تسهل عملية
االستثمار؛ لتصبح عنصر جذب لرجاؿ األعماؿ ،وشكلت
ؾبلسا لالستثمار والتطوير ،وضمت فيو صبيع الكفاءات
الرواندية سواء من ىم يف اػبارج أو الداخل (الزبيدي،
.)2019
وتشَت ىذه األرقاـ بتحقيق رؤية "رواندا ،"2020اليت
أعلنها "بوؿ كاغامي" سنة  ،2000واليت هتدؼ إىل ربويل
رواندا من دولة فقَتة إىل دولة متوسطة الدخل ،وقاؿ حينها
"تفكَتان منصب عل الناس ،ويف اؼبوازنة نركز عل التعليم
والصحة ،ونتطلع إىل التقنية واؼبهارات واالبتكار واإلبداع،
نفكر دوما يف الناس ،والناس ،والناس" (حسن ح)2019 ،.

 -3ادلعاجلة من خالل جهود ادلصاحلة الوطنية والعدالة
االنتقالية :

االنتهاكات اعبسيمة للقانوف اإلنساين الدويل يف االقليم
الرواندي ،ىذا اإلجراء كاف يف ظروؼ صعبة لألمم اؼبتحدة،
بعد فشلها يف منع جريبة اإلابدة اعبماعية ،وفرض تسوية
شاملة لألزمة الرواندية سنة  ،1994وعدـ تقبل الرأي العاـ
العاؼبي ىذا الفشل نتيجة ؼبعاانة اؼبدنيُت (الوليد،
 ،2013/2012ص .)64
ابشرت احملكمة اعبنائية الدولية ،التابعة جمللس األمن،
عملها دبتابعة اؼبتورطُت يف اإلابدة اعبماعية يف رواندا ،وقدمت
أوؿ اؼبشتبهُت إىل احملاكمة يف سنة  ،1996وحبلوؿ عاـ
 ،2016كانت احملكمة الدولية قد أصدرت تسعة وعشرين
هما ،منهم قادة عسكريوف،
حكما ،يف حق ثالثة وثالثُت مت ً
وسياسيوف ،وإعالميوف ىربوا خارج البالد (بن الشريف،
.)2016
وأصدرت احملكمة اعبنائية الدولية أوؿ حكمُت خالؿ
شهر ديسمرب سنة  ،1998كاف األوؿ ابلسجن اؼبابد ضد
عمدة مدينة  ( TABAجوف بوؿ أكايسو) الرتكابو أعماؿ
عنف جنسية ،ابإلضافة إىل أعماؿ تعذيب ،وقتل ،ولقد
مباشرا عل ارتكاب ىذه
ؿبرضا
تقررت مساوليتو ابعتباره ً
ً
اعبرائم .أما اغبكم الثاين فقد كاف ضد الوزير الرواندي (جوف
كمبندا)  ،حكم عليو ابلسجن مدى اغبياة؛ وذلك القًتافو
أفعاؿ إابدة صباعية ،واؼباامرة ،والتحريض عل ارتكاهبا ،ويعترب
ىذاف اغبكماف أوؿ األحكاـ الصادرة من ؿبكمة جنائية دولية
ضد أشخاص ارتكبوا جرائم إابدة صباعية منذ إبراـ اتفاقية
األمم اؼبتحدة للوقاية من جريبة اإلابدة ،وتلت ىذه األحكاـ
أحكاـ أخرى مثلت اجتهاد قضائي للمحكمة ابعتبار أف
ىذه اعبريبة مل يعاقب عليها من قبل (عادؿ ،د ت ،ص
.)260

مشلت جهود العدالة االنتقالية يف رواندا العديد من
األليات والربامج اؼبتنوعة من خال احملاكمات اليت صدرت عن
احملكمة اعبنائية الدولية لرواندا ،وؿباكمات اجملتمع احمللي،
وبرامج نزع السالح والتسريح وإعادة االدماج ،واإلصالح
اؼباسسي والفحص ،والتعويضات ،وجرب الضرر نتناوؽبا يف ب -زلاكم اجملتمع احمللي (جاكاكا):
لتسريع ؿباكمات مرتكيب اإلابدة اعبماعية ،واغبد من عدد
العرض اآليت:
طموحا من
نظاما
أ -ادلالحقات القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا :
ً
السجناء ،أنشأت اغبكومة الرواندية ً
أنشا ؾبلس األمن بتاريخ  08نوفمرب  1994دبوجب  11000ؿبكمة ؾبتمع ؿبلي ،حملاكمة اؼبشتبو هبم يف
القرار  955ؿبكمة جنائية دولية لرواندا تتوىل متابعة ومعاقبة عمليات اإلابدة اعبماعية ،معظم أولئك الذين اعًتفوا جبرائم ،
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امضوا نصف اؼبدد احملكوـ عليهم هبا يف خدمة اجملتمع .بدأ
ؾبلس اغبكماء كمشروع ذبرييب يف عاـ  ،2002وبعد
أتخَتات عديدة ،بدأت ؿباكمات ؾبلس اغبكماء يف صبيع
أكباء البالد يف يوليو  ،2006يف البداية كانت ؿباكم اجملتمع
تسم ؿباكم التحكيم األوىل (ؿباكم التحكيم ) ،ولكن يف
منتصف عاـ  1999قررت اغبكومة تسميتها جاكاكا (ؿباكم
ؾبلس اغبكماء ) ابستخداـ آلية تسوية اؼبنازعات العرفية يف
رواندا ،ىذه احملاكم اجملتمعية ال تتشابو أي تشابو مع ؾبالس
اغبكماء " التقليدية " ويبكن أف مبيز بينهما من خالؿ اآليت
(والدورؼ:.)2014 ،
 ؿباكم اإلابدة اعبماعية ىي ؾبالس حكماء مرتبطة ارتباطا
وثيقا دباسسات ،و أجهزة الدولة ،والنيابة ،والسجن ،و تطبق
القوانُت الرظبية بدال من القانوف العريف.
 ؿباكم ؾبلس اغبكماء ربكم يف جرائم خطَتة ،يف حُت
ربكم ؾبالس اغبكماء التقليدية معظم الوقت يف اؼبسائل اؼبدنية
البسيطة.
 قضاة تلك احملاكم ،ليسوا شيوخ ؾبلس اغبكماء التقليدي
كما حدث يف اؼباضي ،وإمبا انتخب أعضاء اجملتمع الشباب
نسبيا كقضاة ،مع ما يقرب من ثلثهم من النساء.

 بدال من اعادة احياء التقاليد احمللية ،ؾبلس اغبكماء فرض
قواعد مت تصميمها لتوسيع نطاؽ سيادة القانوف يف اجملتمعات
احمللية.
كاف عل ؾبلس اغبكماء ربقيق عدة أىداؼ يف آف واحد
بشكل طموح وىي :كشف اغبقيقة ،ومعاقبة مرتكيب اإلابدة
اعبماعية ،والتوفيق بُت أفراد اجملتمع ،لكن كاف ىناؾ البفاض
يف مستوايت اؼبشاركة ،و قوؿ اغبقيقة يف العديد من القضااي،
فبا أعاؽ ؾبلس اغبكماء خالؿ اؼبرحلة التجريبية ،كانت ىناؾ
عدة أسباب لضعف اؼبشاركة وىي (والدورؼ: )2014 ،
 % 90 من الروانديُت من مزارعي الكفاؼ الذين هبب أف
يقضوا معظم أايمهم يف العمل ،أو من العماؿ اؼبتجولُت
اؼبكافحُت للبقاء عل قيد اغبياة .

 اؽبوتو ليس لديهم حافز كبَت للمشاركة خوفا من اهتامهم
إما بكوهنم من اعبناة ،أو من اؼبتعاونُت معهم ،ابإلضافة لعدـ
وجود فرصة ؼبناقشة خسائرىم.
 قد يكوف الناجُت من اإلابدة اعبماعية التوتسي يًتددوف يف
ذبرمي جَتاهنم اؽبوتو عندما ال يكوف ىناؾ احتماؿ مغر
للحصوؿ عل تعويض .
لزايدة اؼبشاركة يف ؾبلس اغبكماء  ،ربولت اغبكومة إىل
اسًتاتيجيات قسرية ،فقد مت تعديل قانوف ؾبلس اغبكماء ،فبا
هبعل اؼبشاركة واجبا ،وفرضت الغرامات ،والسجن عل أولئك
الذين مل يعًتفوا ابغبقيقة ،عالوة عل ذلك غرمت السلطات
احمللية الناس لعدـ اغبضور و التأخر.
عل اؼبدى القصَت ؾبلس اغبكماء مل يقم بتعزيز اؼبصاغبة
يف بعض اجملتمعات .الناجوف من التوتسي قاموا ابعبلوس بعيدا
عن جَتاهنم اؽبوتو خالؿ جلسات ؾبلس اغبكماء ،وىناؾ
عدد قليل من الناجُت التوتسي قُتِلُوا ،وعدة مئات تعرضوا
للًتىيب من اتصاؽبم دبجلس اغبكماء .من فرباير وحىت أبريل
 ،2005فر ما يقدر بنحو  19000من اؽبوتو من رواندا
نتيجة للشائعات أهنم سيكونوف اؼبتهمُت يف ؾبلس اغبكماء،
أو سيقتلوف انتقاما منهم بعد أف وردت أظباؤىم يف ؾبلس
اغبكماء؛ لكن عاد معظمهم الحقا .ومع ذلك ،فقد وقعت
عمليات القتل والقتل االنتقامية من الناجُت من اإلابدة
اعبماعية عل مدى السنوات العديدة اؼباضية.
ولعل اعبانب األكثر إاثرة للقلق من ؾبلس اغبكماء ىو
أنو جرـ شروبة كبَتة من السكاف اؽبوتو الكبار .اعتبارا من
أواخر عاـ  ، 2006ؿباكمات ؾبلس اغبكماء كانت قد
أسفرت عن ما يقرب من نصف مليوف من اؼبتهمُت ابرتكاب
جرائم عنيفة ،دبا يف ذلك كبو  77000مت تصنيفهم من أسوأ
اجملرمُت ،فبا يستوجب ؿباكمتهم أماـ احملاكم الوطنية.
اؼبساولوف اغبكوميوف قالوا إنو من اؼبستحيل اعتقاؿ معظم
ىاالء اؼبشتبو هبم ،وتعزيز فكرة اإلدانة الشاملة للهوتو ،اليت من
غَت اؼبرجح أف تادي إىل اي نوع من اؼبصاغبة (والدورؼ،
.)2014
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ت -برامج نزع السالح والتسريح وإعادة االندماج :
قبح برانمج نزع السالح ،والتسريح ،وإعادة االندماج
 DDRإىل حد كبَت ،عل الرغم من التهديد اؼبستمر من
اؼبالحقة اعبنائية ،إذ مت تسريح معظم اؼبقاتلُت الذين قاتلوا اىل
جانب قوات اإلابدة اعبماعية ،و مت إعادة إدماجهم
(والدورؼ .)2014 ،فقد مت دمج ما يزيد عن 2000
جندي من القوة اغبكومية الرواندية السابقة يف اعبيش الوطٍت
الرواندي مع اإلشارة إىل أف اعبيش كاف عاـ  1990مكوان
من  4000جندي (تقرير ؾبلس األمن ،1994 ،ص )10
قبح الربانمج أيضا يف تسريح وإعادة إدماج ما يقرب من
 54000مقاتل منذ عاـ  ،1995وقد نفذت عبنة التسريح
وإعادة الدمج الرواندية تلك العمليات يف مرحلتُت رئيسيتُت،
واحدة تغطي الفًتة من  1997إىل  2001واألخرى من
 2002إىل  .2007وقد مشلت تلك العمليات طبسة قوى
مسلحة متداخلة ىي (والدورؼ:)2014 ،

أما اؼبرحلة الثانية من نزع السالح و التسريح و اعادة
اإلدماج  ، 2008 -2002فقد أنشأ اجملتمع الدويل
الربانمج اإلقليمي يف عاـ ، 2001واؼبتعدد األقطار للتسريح،
وإعادة اإلدماج من أجل تعزيز نزع السالح ،والتسريح ،واعادة
اإلدماج يف السبعة دوؿ اؼبتضررة من اغبرب :أنغوال ،وبورندي،
وصبهورية أفريقيا الوسط  ،وصبهورية الكونغو الديبقراطية،
رواندا ،وأوغندا ومت سبويل الربانمج بػ  500مليوف دوالر
أمريكي من قبل البنك الدويل والصندوؽ االستئماين للماكبُت
متعدد األطراؼ ،قامت رواندا إبنشاء برانمج التسريح وإعادة
االدماج الرواندي( (RDRPيف أواخر  ،2001وجعلت
عبنة  RDRPاؼبساولة عن الربانمج ،حيث بلغت ميزانية
رواندا ؽبذا التدريب من  5333مليوف دوالر أمريكي كاف من
اؼبقرر اهناء الربانمج يف عاـ  ،2005مث مت سبديده إىل هناية
عاـ  2008بسبب العودة البطيئة للجماعات اؼبسلحة من
صبهورية الكونغو الديبقراطية (الشبوط ،2018 ،ص .)277
لقد كاف ؽبذا الربانمج دور كبَت يف ربقيق االستقرار،
واؼبصاغبة الوطنية ،وإعادة بناء اؼباسسات األمنية ،ويف أعادة
دمج اؼبقاتلُت يف اجملتمع الرواندي.

 اعبيش اؼبلكي ،اؼبهزوـ يف يوليو عاـ . 1994
 اعببهة الوطنية الرواندية ،وقوة اؼبتمردين ومعظمهم من
التوتسي اليت ىزمت نظاـ اإلابدة اعبماعية يف يوليو عاـ
ث -اإلصالح ادلؤسسي والفحص:
.1994
كاف اإلصالح اؼباسسي (وخباصة إصالح القطاع األمٍت)
 اعبيش الوطٍت الرواندي  ،والذي ظبي فيما بعد بقوات
الدفاع الرواندية (اعبيش الوطٍت الرواندي  )RDF /و ىو لو أولوية ملحة يف مرحلة ما بعد اإلابدة اعبماعية يف رواندا؛
ألف معظم من يرتبطوف مع اغبكومة ،والشرطة ،واعبيش فروا
اعبيش الرواندي بعد اإلابدة اعبماعية.
 جيش التحرير اؼبقاتلوف الذين شاركوا يف القتاؿ خالؿ من البالد قبل التقدـ العسكري للجبهة الوطنية الرواندية .و
أكثر اؼبتورطُت يف اإلابدة اعبماعية فروا خارج رواندا .مت إدماج
األعواـ  ،1999 -1997و ،2001يف مشاؿ غرب رواندا.
 اعبماعات اؼبسلحة و الديبقراطية (الذين قاتلوا ربت بعض كبار اؼبساولُت السابقُت ،وأفراد القوات اؼبسلحة
الرواندية السابقة ،حىت يف ظل االعًتاضات من صبعيات
تسميات سياسية وعسكرية ـبتلفة).
خالؿ اؼبرحلة األوىل من نزع السالح و التسريح و اعادة الناجُت (والدورؼ.)2014 ،
اإلدماج  ، 2000 – 1997مت نزع السالح وتسريح وإعادة ج -التعويضات و جرب الضرر:
حىت يوليو  ،2007مل يصدر أي قانوف تعويضات جديد،
إدماج كبو  18692من جنود اعبيش الوطٍت الرواندي ،وىو
يبثل توازان مع إعادة دؾبهم ،حيث حصل صبيع اؼبقاتلُت بعض كبار اؼبساولُت الروانديُت أصروا أف البالد ال تستطيع
السابقُت عل دعم إعادة االندماج (ؾبموعة االحتياجات ربمل سبويل التعويضات ،كما صرح دوميتيلال موكانتاجانزوا،
األمُت التنفيذي للخدمة الوطنية الختصاصات ؾبالس
األساسية) (الشبوط ،2018 ،ص .)276
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اغبكماء" :التعويض ابؼبعٌت القانوين ،نعتقد أنو من اؼبستحيل
ابلنسبة لنا ،كبن ال يبكن أف نلتزـ بشيء لسنا متأكدين من
امكانية ربقيقو".
عل الرغم من عدـ وجود صندوؽ للتعويضات ،وتقدمي
تعويضات ؿبدودة من ؾبلس اغبكماء للناجُت من اإلابدة
اعبماعية .فبشكل أويل ،منحت ؿباكم ؾبلس اغبكماء عل
اؼبستوى احمللي معظمها تعويضات لضحااي اإلابدة اعبماعية
ػبسارهتم يف اؼبمتلكات (ما مل يكن قد مت التوصل إىل تسوايت
ودية) .أولئك الذين ال يستطيعوف دفع شبن اؼبسروقات ،أو ما
قاموا بتدمَته  ،غالبا كانوا يطلبوف للعمل دبا يعوض تلك
الديوف من خالؿ آليات عمل غَت مأجور عند الناجُت .كما
قدـ ؾبلس اغبكماء قدرا من التعويضات الرمزية :فكاف هبب
عل أولئك الذين اعًتفوا بذنبهم الكشف عن مكاف وجود
رفات الضحااي اذا كانوا يريدوف االستفادة من عقوابت ـبففة.
خالؿ اإلابدة اعبماعية ،مت القاء العديد من الضحااي يف ؾباري
الصرؼ ،واػبنادؽ ،و مت نثر العديد من اعبثث عل سفوح
اعبباؿ .ما يريده الناجوف من اإلابدة اعبماعية بشكل حقيقي،
بصرؼ النظر عن التعويض ،ىو العثور عل رفات أحبائهم و
اعادة دفنهم بشكل كرمي (والدورؼ.)2014 ،
خالصة القوؿ فإف ما اتبعتو رواندا يف معاعبة أاثر
الصراعات اؼبسلحة ،واإلابدة اعبماعية ،قبح بقدر كبَت يف
ربقيق االستقرار ،وإهناء العنف اؼبسلح ،وتوحيد بناء رواندا
لبناء وطنهم وتنميتو .

اخلامتة
يف اػبتاـ إف مفهوـ اإلابدة اعبماعية يتمحور حوؿ عملية
التدمَت اعبزئي والكلي عبماعة بشرية معينة ،بدوافع عنصرية قد
تكوف إثنية ،أو قومية ،أو دينية ،ىذا التدمَت لو أبعاد ـبتلفة
ذات طابع معنوي ،ومادي .وىذا التوصيف ينطبق عل اعبريبة
اليت وقعت يف رواندا سنة  ،1994اليت بلغ عدد ضحاايىا
ما بُت  ،800000و 1000000قتيل ،من دوف أف يكوف

للمجتمع الدويل دور يف منع وقوعها ،وىو دليل عل فشل
دور األمم اؼبتحدة واجملتمع الدويل يف فبارسة دورنبا يف حفظ
األمن ،والسلم اإلنساين ،ويف ربقيق مبدا أخالقي ،وىو احًتاـ
القيم اغبضارية اإلنسانية.
إف جذور الصراع السياسي اإلثٍت يف رواندا نشأة يف
العالقة االقتصادية والسياسية غَت العادلة بُت اؽبوتو والتوتسي
القائمة عل وجود اتبع ومتبوع قبل اؼبرحلة االستعمارية ،اليت
ربولت بعد خضوع رواندا لالستعمار األؼباين والبلجيكي
بسبب سياسة التفرقة والتمييز إىل عالقة إثنية عنصرية ،حيث
سانبت ؾبموعة من العوامل السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية يف تطورىا إىل صراع سياسي إثٍت مسلح
ازبذ أشكاال ـبتلفة من العنف اؼبعنوي واؼبادي اؼبتبادؿ بُت
الطرفُت لتكوف ؿبصلتو النهائية جريبة اإلابدة اعبماعية.
بدأ الصراع السياسي اإلثٍت اؼبسلح يف رواندا مع انطالؽ
الثورة االجتماعية عاـ  1959اليت كانت هتدؼ إىل بناء نظاـ
سياسي يبثل اؽبوتو فقط دوف التوتسي ،فنشأت صبهورية
اؽبوتو ونشأت معها الصراعات السياسية اؼبسلحة بُت اؽبوتو
والتوتسي الذي كانت هنايتها وقوع اإلابدة اعبماعية سنة
 ،1994فطواؿ ىذه الفًتة اؼبمتدة من الثورة إىل االستقالؿ
إىل الفًتة اليت حكم فيها الرئيس غريغور كابيندا ،والفًتة اليت
حكم فيها الرئيس ىابياريباان كاف ابب الصراع السياسي
اإلثٍت اؼبسلح مفتوحا ومستمرا بشكل تصاعدي فحىت
ؿباوالت التسوية السياسية مل يكتب ؽبا النجاح بسبب
اؼبتطرفُت من اؽبوتو.
مل يتوقف الصراع السياسي اإلثٍت اؼبسلح يف رواندا طيلة ما
يقارب الثالثة عقود ونصف بسبب اإلرث العنصري اإلثٍت
الذي خلفو االستعمار االؼباين والبلجيكي ،والفشل من
الناحية السياسية يف بناء نظاـ سياسي رواندي قادر عل
احتواء اعبميع من خالؿ ىوية وطنية جامعة ،وترسيخ أسس
اغبكم الرشيد القائم عل ربقيق العدالة والديبقراطية والتنمية،
والذي ترتب عليو بروز عوامل أخرى يف تغذية الصراع اؼبسلح
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وىي األوضاع االجتماعية واالقتصادية الصعبة للمجتمع
إف جريبة اإلابدة اعبماعية يف رواندا سنة  ،1994ىي
حصيلة لسلسلة الصراع السياسي اإلتٍت اؼبسلح اؼبمتد منذ قياـ
الثورة االجتماعية للهوتو سنة  ،1959تبعتها سلسلة من
أعماؿ العنف والعنف اؼبضاد بُت اؽبوتو والتوتسي ارتكبت
خالؽبا اؼبذابح واجملازر اعبماعية ،عمليات االعتقاؿ،
واالغتياالت السياسية ،والتهجَت ،ونشر اغبقد العنصري ،وبث
خطاب الكراىية ،حىت وقوع اغبرب األىلية سنة  ،1990مث
اإلابدة اعبماعية سنة .1994
لقد كاف صراعا دمواي انته جبريبة بشعة خلفت أاثر سيئة
جدا يف اجملتمع الرواندي استطاع أف يتجاوزىا ،ويتصاحل مع
نفسو ،ويقدـ للعامل مبوذجا ،وذبربة يستفاد منها يف معاعبة أاثر
الصراعات ،واغبروب ،واعبرائم ضد االنسانية .
النظاـ السياسي الذي تكوف بعد وقوع جريبة اإلابدة
اعبماعية ،مل يستمر يف تطبيق السياسة اليت انتهجها ىابياريباان
يف فبارسة العنصرية اإلثنية ،بل مت اتباع سياسة ومعاعبات
جديدة ألاثر وـبالفات الصراع ،وجريبة اإلابدة اعبماعية ،فمن
الناحية السياسية مت الًتكيز عل بناء نظاـ سياسي بعيدا عن
فبارسة العنصرية اإلثنية؛ ػبلق ىوية وطنية جامعة إىل اغبد
الذي جرـ الدستور استخداـ لفظ اؽبوتو والتوتسي ،ومن
الناحية القضائية بذلت جهود لتطبيق العدالة االنتقالية جبوانب
متعددة من خالؿ ؿباكمات دولية ،ووطنية ،وؾبتمعية ،ونزع
السالح ،والدمج ،ومن الناحية االقتصادية فقدت بدأت
عملية تنمية حقيقية حققت نتائج ملموسة يف ربسُت الوضع
واؼباشرات االقتصادية.
إف اغبالة الرواندية يف ذباوز أاثر األزمة دبختلف أبعادىا
مبوذج يستفاد منو يف ربقيق النجاح من خالؿ قوة وصدؽ
اإلرادة السياسية للنخب وللشعب يف تضميد جراح اؼباضي
وبناء دولة يعيش فيها اعبميع بسالـ.
النتائج ِ
التالية:
ويبكن تلخيص اػباسبة يف ِ
 -0أثرت ؾبموعة من العوامل التارىبية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية اؼبتداخلة واؼبًتابطة مع بعضها يف عملية
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الرواندي .
نشأة الصراع السياسي اإلثٍت اؼبسلح يف رواندا وتطوره إىل
جريبة اإلابدة اعبماعية سنة .1994
 -0جريبة اإلابدة اعبماعية يف رواندا سنة  ،1994ىي ؿبصلة
للصراع السياسي اإلثٍت اؼبسلح بُت اؽبوتو والتوتسي الذي
انته بقياـ اؼبتطرفوف من اؽبوتو ابلتخطيط والتحضَت والتنفيذ
عبريبة اإلابدة ضد التوتسي واؼبتعاطفُت معهم .
 .3بلغ عدد ضحااي اإلابدة ما يقارب اؼبليوف قتيل ،إضافة إىل
األعداد الكبَتة من الالجئُت وااثر نفسية واجتماعية واقتصادية
أترث عل اغبياة يف رواندا بشكل عاـ ،واستمرت أاثرىا
لسنوات بعد اإلابدة.
نظاما
.4استطاع الشعب الرواندي بعد جريبة اإلابدة أف ياسس ً
سياسيًا اتبع سياسات ومعاعبات سياسية وقانونية وقضائية
واقتصادية استطاع من خالؽبا ذباوز كل األاثر والذكرايت اؼباؼبة
لتكوف رواندا مبوذجا يستفاد منها يف ذباوز مآسي اغبروب
واعبرائم ضد اإلنسانية .
ومن خالؿ ىذه الدراسة وما توصلت إليو من نتائج نقدـ
التوصيات التالية:
 -0جريبة اإلابدة اعبماعية يف رواندا سنة  7( 1994أبريل – 4
يوليو) ىي جريبة بشعة وقعت مثلها العديد من اعبرائم يف اتريخ
البشرية ،وحادثة انسانية ماؼبة كبتاج أف نبقيها يف الذاكرة
البشرية ،لنأخذ منها اؼبوعظة والعربة ،وندعو إىل منع تكرارىا يف
أي مكاف من العامل.
 -0إف التجربة الرواندية الناجحة يف إدارة مرحلة ما بعد اإلابدة
اعبماعية فيها العديد من اعبوانب اليت يبكن االستفادة منها يف
ذباوز الصراعات الداخلية اليت تعيشها الشعوب يف أي مكاف
وزماف.
 -3ربقيق العدالة ،والتنمية ،بُت مكوانت اجملتمع من خالؿ نظاـ
سياسي رشيد ىو الوسيلة األقبح يف ضماف عدـ نشأة ،وذبذر،
ووقف الصراعات اؼبسلحة وما زبلفو من مآسي،وأاثر،
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 -4وبتاج أي ؾبتمع يعيش حالة صراع إىل إرادة سياسية قوية،
وصادقة هبتمع حوؽبا اعبميع لتحقيق العدالة ،والتنمية ،والسالـ،
ووعي وطٍت يرتقي دبستوى السلوؾ إىل ما ىبدـ اؼبصلحة العامة

قائمة ادلراجع
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ABSTRACT
The research deals with studying the facts of the genocide in Rwanda by clarifying the
concept of genocide, analyzing the factors of the emergence and continuation of armed ethnic
political conflict, and presenting the stages of its development that ended with the occurrence of
the genocide, which reached a million Tutsi victims and sympathizers with them.
The Rwandan society, consisting of three ethnic groups (Hutu, Tutsi, and Twa), before the
colonial period lived a stable life governed by an economic, social and political relationship in
which the Hutus were subject to the control of the Tutsi, with the possibility of changing the
affiliation with the Hutu or Tutsi with the change of the economic situation, this relationship is
unfair in The Rwandan society is the main factor in the origin of the conflict in Rwanda The
armed ethnic political conflict arose and continued from the social revolution in 1959 and the
independence of Rwanda in 1961 until the occurrence of the genocide in 1994 due to a
combination of political, social, economic and cultural factors and their influence in feeding and
escalating the conflict.
Rwanda has been able to overcome its crisis through a set of measures and treatments on the
political side that worked to unify the national identity and contain all components of society
without racism or exclusion, and the economic side that succeeded in achieving real development
in various fields, in addition to effective efforts in achieving reconciliation. And transitional
justice, so it has become a model that can be used in societies experiencing armed conflict.
KEY WORDS: Hutu, Tutsi, ethnic political conflict, genocide.
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