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صراع القبائل واالابدة اجلماعية
رواندا منوذجا-البشَت البونوحي
مركز اجلهوي دلهن النربية والتكوين جبهة كلميم واد نوف -ادلغرب

(اتريخ القبول ابلنشر 01:كانون الثاين)0100 ،

اخلالصة
هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء على فًتة من الفًتات احلالكة إلفريقيا ،وهي فًتة احلروب األهلية والصراع بني القبائل االفريقية وانصب

اختياران على منوذج روندا ،هذه الدولة اليت عاشت فًتة صعبة يف اترخيها احلديث ،وهي فًتة اإلابدة اجلماعية بداية العقد التاسع من القرن

العشرين ،واندالعها مل يكن إال نتيجة لًتاكمات قدمية من احلقد والكراهية والعنصرية بني أفراد الدولة الواحدة (اذلوتو والتيتسي)،اليت أذكتها
تدخالت خارجية كان هدفها زعزعة استقرار دولة روندا والدول األفريقية بصفة عامة ،خملفة بذلك مئات آلالف من القتلى يف أقل من مئة يوم،

وماليني اجلرحى إضافة إىل جرائم االغتصاب والتهجري والنهب ...وحىت بعد انتهاء هذه احلرب األهلية ،أصبحت البالد آنذاك على شفا االهنيار
االقتصادي ،جعل الروانديني أكرب اخلاسرين من هذه احلرب رغم التدخالت األدمية اليت تكللت إبقامة حمكمة جنائية دولية خاصة برواندا.

الكلمات ادلفتاحية :اإلابدة اجلماعية ،رواندا ،القبائل.

تقدمي
تعد اجلرائم الدولية إحدى ادلشكالت اليت تواجو العامل
وتشغل ابؿ وفكر اجملتمع الدويل ،فالتطرؽ ذلذه اجلرائم ليس
ابألمر اليسَت للصعوابت والعراقيل اليت تعًتضها؛ لذلك
فاحلديث عن اإلابدة اجلماعية لو أتثَت وعواقب يف حياة
األشخاص بدافع الدين أو العرؽ .وبدوافع سياسة نكوف أماـ
جردية ماسة ابجلنس البشري ،نظرا خلطورهتا وما زبلفو من
ضحااي ابدلاليُت من أشخاص أبرايء.
انطالقا من ذلك أصبح لزاما على اجملتمع الدويل تفعيل
اآلليات الدولية اجلنائية اليت تكفل معاقبة ادلسؤولُت عن تنفيذ
ىذا النوع من اإلابدة وزلاكمتهم يف ظل آليات قانونية
وقضائية.
إف أمهية ىذا ادلوضوع " االابدة اجلماعية " ،يتضح بشكل
جلي من خالؿ اجلرائم اليت مازالت سبارس أببشع صورىا ،رغم

ما حققو اجملتمع الدويل من ضباية حقوؽ اإلنساف؛ لذلك يلزـ
مضاعفة اجلهود بشكل متجدد للتصدي للجرائم بشىت
أنواعها.
وكذلك كوف موضوع اإلابدة اجلماعية موضوع تربز أمهيتو
الرتباطو ابإلنساف ذكرا كاف او انثى؛ ألف اإلابدة من أخطر
اجلرائم اإلنسانية وأشدىا بشاعة ،اليت سبس حقوؽ الفرد
واجلماعة ادلكرسة يف ادلواثيق الدولية ،فالبشرية عانت من ىذا
النوع من اجلرائم على مر العصور ومازالت تعاين منها اىل يومنا
ىذا ،فمازالت ترتكب بطرؽ وأشكاؿ سلتلفة رغم ما يبذلو
اجملتمع الدويل من زلاولة صدىا.

 نبذة اترخيية عن اإلابدة

منذ فجر التاريخ شهد العامل الكثَت من االنتهاكات
اخلطَتة ادلاسة حبياة األشخاص وحريتهم وحقوقهم ،مع
حدوث تغيَتات على مر العصور ،األمر الذي أدى إىل تبلور
فكرة اإلابدة اجلماعية كمفهوـ معاصر .فقد برزت اإلابدة منذ
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العصور القددية والوسطى واحلديثة إىل اآلف ،فهي ليست وليد
اللحظة؛ لكنها مرت دبراحل سلتلفة ،وبرزت بشكل أكثر أمهية
خالؿ احلربُت العادليتُت األوىل والثانية .ومن قبل يف العصور
بعضا من أجل
القددية كانت تقوـ بُت القبائل يف إابدة بعضها ً
احلصوؿ على الغنائم والثروات والنفوذ ،نتيجة حب اإلنساف
للسيطرة والنزاع(.)1
ويف العصور الوسطى وقعت رلازر وفظائع من طرؼ
ادلسحيُت ضد ادلسلمُت واليهود ،بدافع التمييز الديٍت
واإلخالص خلدمة اإللو وتوطيد الدين الكاثوليكي ( ،)2عكس
التاريخ اإلسالمي الذي احتضن اليهود وعاملهم معاملة جيدة
يف عهد النيب (ص) ،ومل يبادرىم ابلقتل وسفك دمائهم رغم
قادرا على إابدهتم ،فقاـ
أنو كاف أقوى منهم ،وقد كاف ً
دبعاىدهتم وربرًن االعتداء عليهم ،رغم اخلياانت اليت تعرض ذلا
من قبلهم.
لقد عاف اجملتمع الدويل يف القرف  20من جرائم شنيعة
مست مشاعر اإلنسانية يف وقت السلم ووقت احلرب ،شلا
دفع اجملتمع الدويل إىل التوصل إىل اتفاقيات عامة وخاصة
جبردية اإلابدة اجلماعية للحد من وقوع مثل ىذه اجلرائم
مستقبال .ومن أبرز ىذه االتفاقيات معاىدة فرساي ،1919
واتفاقية جنيف  ،1929واتفاؽ لندف لعاـ " 1945نظاـ
زلكمة نورنبورغ" ،واإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف ،واتفاقية
جنيف  ،1949والربوتوكوؿ األوؿ لسنة  1977ادللحق
ابتفاقية جنيف األربعة لسنة .1949
يف الفًتة احلديثة تطرؽ البولوين ليمكن األمريكي اجلنسية،
الذي أشار إىل مصطلح اإلابدة للداللة على ىذه اجلردية،
وذلك عند اشتغالو دبنصب ادلستشار القانوين لوزارة احلرب
األمريكية أثناء احلرب العادلية الثانية بسبب اإلابدة اليت قاـ هبا
ىتلر ضد اليهود "اذللوكست" ( )3والغجر وشعوب أخرى يف
أورواب (.)4
كاف لسلسة اجلرائم البشعة اليت ارتكبت ضد اجلنس
البشري خالؿ احلرب العادلية الثانية ،وما صاحبها من إىدار
حلقوؽ اإلنساف وانتهاؾ للحرايت واحلق يف احلياة و استعماؿ

سلتلف الوسائل الوحشية يف القتل والتعذيب واالعتداء على
حرية األفراد ،أثره على اذباه الدوؿ قاطبة ضلو إقرار مبادئ
دلواجهة جردية اإلابدة اجلماعية بكافة صورىا ،اليت تشمل
االابدة ادلادية أو ادلعنوية أو الثقافية ،ومن صور جردية االابدة
اجلماعية أثناء احلرب العادلية الثانية القنبلة النووية اليت ألقيت
على ىَتوشيما وانكا زاكي عاـ  ،1945وأدت إىل إابدة
سكاف ىذه ادلدف إابدة صباعية بغض النظر عن انتمائهم إىل
أي صباعة و جملرد أهنم رعااي لدولة من الدوؿ األعداء.
 تعريف االابدة اجلماعية:

 Génocideاو مصطلح االابدة
ظهر مصطلح
اجلماعية ،أواسط أربعينيات القرف  ،20ليصف اجلرائم اليت
ارتكبتها أدلانيا النازية يف أورواب ،وقد شاع التعبَت منذ ذلك
احلُت مع تنويعات واشتقاقات سلتلفة منو ،ونشرت حوؿ ذلك
( )5
حبوث كثَتة
لقد ابتدع الباحث القانوين البولندي رفائيل ليمكن
( )Rophael lemkinيف كتاب لو عن حكم دوؿ احملور
(أدلانيا النازية وحلفائها)  )6( 1944حيث ضلت ىذا
الباحث كلمة  génocideمن لفظتين  genosاليت تعٌت
اجلنس أو القبيلة (من اليواننية القددية) و cidأي القتل (من
الالتنية) ومن ىنا عرؼ ليمكُت اإلابدة اجلماعية بكوهنا ال
تعٌت ابلضرورة تدمَتا كامال ألمة معينة ،بل تدؿ على سلطط
منسق من أفعاؿ سلتلفة تستهدؼ تدمَت قواعد احلياة األساسية
جملموعة قومية هبدؼ زلقها .يتوخى ىذا ادلخطط تفسَت
ادلؤسسات السياسية واالجتماعية للمجموعة القومية وثقافتها
ولغتها ومشاعرىا القومية ودينها ووجودىا االقتصادي كذلك،
تدمَتا من األفراد ادلنتمُت اىل ىذه اجملموعة وحريتهم وصحتهم
ً
وكرامتهم وأيضا حياهتم.
دخل ىذا ادلصطلح القاموس الدويل رمسيًا بقرار اجلمعية
العمومية لألمم ادلتحدة ربت رقم ( 260أ)  ،3الذي ازبذتو
يف التاسع من كانوف األوؿ  /ديسمرب  1947والقاضي
إبنشاء معاىدة دلنع جرائم اإلابدة اجلماعية ومعاقبتها (.)7
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وذىب بعض الباحثُت اىل أف ما تعرض لو اليهود من قتل
على أيدي أدلانيا النازية يف احلرب العادلية الثانية كاف وراء
ابتداع ىذه اللفظة اجلديدة( ،ونالحظ أف أوؿ من صاغها
يهوداي من بولندا).
كاف ً
لقد قامت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف
 1946/12/11بتعريف جردية إابدة األجناس دبوجب قرار
ذلا رقم  96حيث ذكرت أف " إنكار حق الوجود جلماعة
بشرية أبكملها ،كالقتل الذي ديثل إنكار حق الشخص يف
احلياة  "...وىذا القرار يعترب كمقدمة لصدور االتفاقية الدولية
دلنع إابدة اجلنس والعقاب عليها لسنة  1948اليت وافقت
عليها اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف 1948/12/09
ابإلصباع (.)8
القرار رقم  96أشار اىل أف ارتكاب اجلردية ال يقتصر على
زمن احلرب فقط بل يتصور ارتكاهبا أيضا يف زمن السلم،
وبذلك تعترب االتفاقية األعماؿ اليت ترمى إىل إابدة اجلنس
البشري جردية دولية واجبة العقاب بغض النظر عن وقت
ارتكاهبا ،وابلتايل فال رلاؿ العتبار النزاع ادلسلح ركن لوقوع
اجلردية.
وادلادة الثانية من اتفاقية األمم ادلتحدة عرفت جردية إابدة
اجلنس البشري ،أبهنا تعٌت ارتكاب أعماؿ معينة بنية االابدة
الكلية أو اجلزئية جلماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية ،و
أضيفت مفردات أخرى لإلابدة اجلماعية من قبيل التطهَت
العرؽ  Ethnic cleansingالذي استخدـ ألوؿ مرة
سياسيا خالؿ احلرب يف البوسنة ماي  ،)9( 1992وكذلك
مصطلح الًتحيل ،tronsferالذي يًتادؼ مع مصطلح الطرد
السكاين (،population expulsion )11وكذا إابدة الذاكرة
اجلماعية وىي وجو من وجوه إابدة اجلنس أو االابدة
اجلماعية(.)11
وقد يتداخل مفهوـ جردية اإلابدة اجلماعية مع اجلرائم
األخرى ،وذلك بوصفها جرائم دولية سبس ابلكرامة االنسانية
وبوجود اإلنساف ،وعليو فيجب التميز بُت ىذه اجلرائم ضد
اإلنسانية؛ ألف جردية االابدة اليت تستهدؼ اجلماعات يف

نفس الوقت ىم السكاف ادلدنيوف ادلكونوف ذلذه اجلماعات
كأفراد أو كأشخاص.

 التعريف القانوين لإلابدة اجلماعية:

دبوجب القانوف الدويل فاإلابدة اجلماعية ىي جردية دولية،
وتتجسد ىذه اجلردية خبطة منظمة ابلقتل وىدـ األسس
االجتماعية حلياة اجملتمع وتفويض الكياف السياسي والثقايف
واالقتصادي األمر الذي حتم تقنيُت اتفاقية دولية عاـ 1948
(.)12
وحددت ادلادة الثانية من اتفاقية منع جردية اإلابدة
اجلماعية وادلعاقبة عليها وتعٍت" :اإلابدة اجلماعية أاي من
األفعاؿ التالية ادلرتكبة ،على قصد التدمَت الكلي أو اجلزئي
جلماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها ىذه-:
 قتل أعضاء من اجلماعة. إحلاؽ أذى جسدي أو روحي خطَت أبعضاء اجلماعة. إخضاع اجلماعة عمدا. الظروؼ ادلعيشية يراد هبا تدمَتىا ادلادي كليا او جزئيا.– فرض تدابَت تستهدؼ احلقوؿ دوف إصلاب األطفاؿ داخل
اجلماعة.
 نقل أطفاؿ من اجلماعة عنوة إىل صباعة أخرى (.)13كما أف ادلادة  6من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية
الدولية نصت على ذبرًن كل األفعاؿ ادلؤدية اىل ىالؾ صباعة
قومية أو إثنية أو عرفية أو دينية بصفة جزئية أو كلية (.)14
 عرؼ كريستوفر بويل  christopher powellاإلابدةاجلماعة كوهنا "مفهوـ زلل نزاع بصورة أساسية ومن الطراز
األوؿ بسبب "االىتمامات العاطفية واألخالقية والسياسية
الواقعة على احملك يف تلك اخلطاابت كلها ،وألنو أمر معقد
بصورة متأصلة ،وديكنو وصفو بطرؽ متعددة.)15( ".
 أما أنطونيو بلونزي  antonio plonzerيف كتابو le crime de génocideفقد عرفها أبهنا "تشكل مساسا
ابحلقوؽ األساسية لإلنساف ،ىذه احلقوؽ اليت تنتهكها جردية
إابدة اجلنس البشري ىي :احلق يف احلياة ،احلق يف السالمة
اجلسدية والعقلية ،وإابدة اجلنس البشري ىي :احلق يف احلرية
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الشخصية ويف حرية تكوين األسرة ،فجردية إابدة اجلنس
البشري ىي :احلق يف احلرية الشخصية فجردية إابدة اجلنس
البشري ىي رفض حق رلموعات بشرية أبكملها يف احلياة
وذلك عن طريق انتهاؾ احلقوؽ األساسية للفرد".

 خصائص اإلابدة اجلماعية

تتميز اإلابدة اجلماعية بكوهنا دولية الشيء الذي يعٍت
تضافر جهود صبيع الدوؿ لتخليص البشرية منها ومن سلبياهتا،
إذ إف اتفاقية منع جردية اإلابدة اجلماعية وادلعاقبة عليها دخلت
حيز التنفيذ يف  21يناير  1951إعماال بنص ادلادة 2/13
من ذات االتفاقية ،وقد أرست مبادئ وأحكاـ قانونية تلتزـ
أبعماذلا الدوؿ كافة بصرؼ النظر عن سبتعها بوصف الطرؼ
يف االتفاقية ،من حيث تعترب ىذه ادلبادئ واألحكاـ من
ادلبادئ ادلعًتؼ هبا ،وادلقصود أبف اجلردية ادلذكورة جردية دولية
بطبيعتها ىو أف ادلسؤولية ادلًتتبة عليها مسؤولية مزدوجة تقع
على الدولة من جهة وعلى األشخاص الطبيعيُت من جهة
أخرى ادلرتكبُت ذلذه اجلردية ،فهي جرائم تعد رلرمة ومؤشبة
حسب الئحة نورمربغ (.)16
إف الطبيعة الدولية جلردية اإلابدة اجلماعية ال تعٍت ضرورة
ارتكاهبا من مواطن دولة ضد دولة أخرى ،حيث قد تقع
داخل الدولة الواحدة شرط أف ربقق يف أفعاذلا (.)17
إف البناء القانوين جلردية اإلابدة اجلماعية تقوـ على عدة
أركاف وىي :الركن ادلادي ،والركن ادلعنوي والركن الشرعي
والركن الدويل .وىذه األركاف إثر حدوثها تصبح جردية اإلابدة
اجلماعية قائمة ومرتكبها العقاب (.)18
ومن األمثلة على القتل اجلماعي ما حدث يف فلسطُت
احملتلة عل أيدي الصهاينة الذين ارتكبوا شىت جرائم اإلابدة
والقتل والتدمَت ،إال أف اجملتمع الدويل مل يدف ىذه اجلرائم اليت
ارتكبتها اسرائيل يف فلسطُت ( ،)19ومثل ادلذابح األرمينية،
وادلسلمُت يف البوسنة واذلرسك...
ظهور مصطلح اإلابدة أدى إىل ظهور زلكمتُت عسكريتُت
نورمربغ وطوكيو  ،1964-1945إذ تعترب زلكمة نورمربغ
أوؿ زلكمة دولية تعمل على متابعة اجملرمُت وادلنظمُت

والشركاء الذين سامهوا يف إعداد وتنفيذ اجلرائم ادلنصوص عليها
يف الئحة لندف وزلاكمتهم (.)21
ورغم ما حققتو ىاتُت احملكمتُت من إجيابيات ،ذلما
سلبيات كذلك كوف القوانُت ادلطبقة كاف مصدرىا احللفاء ،إذ
لعبت دور ادلشرع الدويل.

 احلرب األهلية برواندا و اإلابدة اجلماعية

األسباب ادلؤدية إىل اإلابدة اجلماعية:

كانت رواندا قبيل القرف 20ـ مقسمة بُت ادللكية ادلتمركزة
يف وسط رواندا ،وعدة شلالك صغَتة يف الغرب والشماؿ ،كاف
يسودىا نوع من االستقالؿ ،غَت أنو بعد نشوب نزاعات حوؿ
احلدود من أجل توسيع ادلملكة وتوحيدىا ،بدأت أدلانيا
تتدخل ،حيث ازبذ الربدلاف آنذاؾ يف برلُت يف دورتو عاـ
 1885-1884قر ًارا ابعتبار رواندا جزءا من أدلانيا حيث
عرفت رواندا وقتها ابسم رواندا ،وتغَت نظاـ احلكم على يد
االحتالؿ األدلاين (.)21
لقد ذكر بيكامو مباكا ( )22يف كلمتو اماـ رللس األمن
سنة  ،1994أف ما شهدتو بالده من كوارث انذبة عن احلرب
األىلية برواندا ،بقولو إف "الكره الذي تفجر ىو حصيلة ما
يزيد عن أربعة قروف من السيطرة القاسية لألقلية توتسي
ادلستبدة وادلتعجرفة على األغلبية ىوتو ومن التلقُت الثقايف
الذي يهدؼ إىل االستعباد الفكري لشعب أبكملو" (.)23
منذ سنة  1959أطاحت قبيلة اذلوتو ابدللكية اإلقطاعية
برواندا وأحلوا زللها صبهورية دديقراطية ،عن طريق استفتاء
 ،1961وبعدىا عاشت البالد حرواب بُت  1962و 1967
أاثرهتا أوغندا ،سقط ضحيتها آالؼ األبرايء ،بعدىا ساد
اذلدوء بُت أبناء قبيليت اذلوتو والتيتسي (.)24
إف أسباب اإلابدة يف ىذا البلد تعود إىل نتيجة االختالؼ
العرقي بُت صباعة احلكم يف رواندا ومها طائفتا "اذلوتو
والتوتسي" ،مع العلم أف ىذين الطائفتُت كلتامها تنتمياف إىل
داينة واحدة وىي ادلسيحية.
حبلوؿ أكتوبر  1990وبتخطيط خارجي (الرئيس
األوغندي يوويري كاغوات موسيفيٍت) ،اندلعت أعماؿ الشغب
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وفتحت جروح الكراىية من جديد بُت القبيلتُت فقد على
إثرىا آالؼ اذلوتيُت أرواحهم" ،وانتحل الغزاة من اجلبهة
الوطنية الراوندية اسم انكواتنيب أي القتلة الذين ال يرتووف،
وىو تعبَت ينتسب إىل إحدى ادليليشيات ادللكية ادلشهورة
بقسوهتا يف القرف التاسع عشر ،وقد حطم ىؤالء كل شيء
ديكن اف يرمز إىل السلطة اجلمهورية من طرؽ وجسور
وعيادات ومستشفيات ومدارس وغَت ذلك" (.)25
توقفت احلرب بعد تدخل اجملتمع الدويل ادلتمثل يف األمُت
العاـ لألمم ادلتحدة ،وحسن معيٍت رئيس صبهورية تنزانيا
ومنظمة الوحدة األفريقية وادلارشاؿ موبوتو سيسي سيكو رئيس
صبهورية زائَت ،ليتم توقيع اتفاؽ أروشا للسلم.
 اتفاق أروشا للسلم:

وقعت حكومة رواندا واجلبهة الوطنية الرواندية اتفاؽ أروشا
يف  4آب /أغسطس  ،1993ونص االتفاؽ على إعطاء دور
كبَت لألمم ادلتحدة ،من خالؿ ما وصفو االتفاؽ ابلقوة
الدولية احملايدة ،لإلشراؼ على تنفيذ االتفاقات خالؿ الفًتة
االنتقالية ادلقرر ذلا أف تستمر  22شهرا .ووفقا لالتفاؽ يتم
إدماج القوات ادلسلحة التابعة للطرفُت.
بعد أسبوع من توقيع االتفاؽ نشرت األمم ادلتحدة تقريرا
قدـ صورة خطَتة تنذر ابلتشاؤـ فيما يتعلق حبالة حقوؽ
االنساف يف رواندا .ووقوع مذابح وقدر كبَت من االنتهاكات
اخلطَتة األخرى حلقوؽ االنساف يف رواندا .وأف غالبية الضحااي
من التوتسي ال لشيء إال بسبب انتمائهم إىل رلموعة إثنية
معينة وليس ألي سبب موضوعي آخر غَت أف ادلنظومة األشلية
ذباىلت إىل حد كبَت ماورد يف التقرير (.)26
ويف  24أيلوؿ  /سبتمرب ،1993مت إنشاء بعثة األمم
ادلتحدة لتقدًن ادلساعدة إىل رواندا ،غَت أف التصادمات بُت
الفرقاء الروانديُت مل تتوقف شلا أدى إىل تفاقم احلالة األمنية يف
البالد.
وذبدر االشارة إىل اف شلثل رواندا يف األمم ادلتحدة قد
صرح يف أكتوبر  ،1990أف بلده وقع ضحية حلرب وحشية
بصفة خاصة ىددت السالـ واألمن يف منطقة البحَتات

الكربى ،رغم اجلهود اليت بذلتها حكومة بلده من أجل
السالـ ،دبساعدة من دوؿ ادلنطقة ومنظمة الوحدة األفريقية،
ورغم أف العملية التفاوضية بُت حكومة بلده واجلبهة الوطنية
الرواندية يف أروشا كانت تنطوي على آماؿ للسالـ ،غَت اف
استئناؼ أعماؿ القتاؿ نسف السالـ ادلنشود ،فكانت الدعوة
إىل تزويد رواندا بقوة دولية متعدد األغراض لتأمُت سالمة
السكاف واحلرص على وقف إطالؽ النار
بعد التصويت يف األمم ادلتحدة ابإلصباع على القرار 909
( )1994أكدت األطراؼ الرواندية أهنا ملتزمة بتنفيذ اتفاؽ
أروشا للسلم ،وبرىنت على ذلك بوقف إطالؽ النار ،لتواصل
الفعاليات الدولية دعمها للعملية ،مع هتديد والية بعثة األمم
ادلتحدة لتقدًن ادلساعدة اىل رواندا(.)27
 حتطم الطائرة الرآئسية واندالع احلرب األهلية:

يف  6نيساف/أبريل  1994انفجرت طائرة الرئيس
الرواندي ىابيا ردياان بعد أف كانت عائدة من تنزانيا رفقة
الرئيس البوروندي سيبَتايف نتارايمَتا ،بعدما أطلق عليها النار
(صاروخ أرض جو) عندما مهت ابذلبوط يف مطار كيغايل،
لتبدأ أعماؿ القتل اليت كانت إيذاان بنشوب حرب أىلية يف
رواندا.
استغلت اجلبهة الوطنية الرواندية ىذه الفاجعة لًتسل
كتائبها ادلعززة جبنود من جيش اوغندا إىل عاصمة رواند وابقي
ادلناطق لتنتهك االتفاؽ ادلربـ مع حكومة رواندا ،وتستعد
للحرب عرب ذبنيد األفراد وهتريب مقاتليها اىل صبيع أضلاء البالد
وابلذات اىل العاصمة ،ليصل عدد مقاتلي اجلبهة 400
()28
مقاتل.
انقلبت احلالة يف كيغايل إىل فوضى عارمة ،فقد نصبت
ادلتارس يف الطرقات ،وبدأ تقتيل أفراد قبيلة التوتسي وادلعارضة
والسياسيُت ادلعتدلُت ،واندلع القتاؿ بُت احلرس الرائسي
واجلبهة الوطنية الرواندية .وتلقت البعثة األشلية مئات النداءات
من أجل ادلساعدة ،وجهها إليها السياسيوف وادلوظفوف ،دبن
فيهم  5000شخص كانوا قد ذبمعوا فعال يف ادلستشفى
ادليداين يف  8نيساف  /أبريل .)29( 1994
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بعد ذلك ازبذت بلجيكا قرارىا االنفرادي بسحب قواهتا
ادلرابطة يف العاصمة ،عقب احلادث ادلأساوي الذي قتل فيو
عشرة أفراد من قوات حفظ السالـ البلجيكية ،حىت وجدت
بعثة األمم ادلتحدة نفسها قاب قوسُت أو أدىن من التفكك،
ففقداف عشرة افراد من قوات حفظ السالـ ضربة قوية ألي
بلد يساىم بقواتو.
لقد فشلت بعثة األمم ادلتحدة يف توفَت احلماية لعدد من
السياسيُت الذين كاف ذلم أمهية سياسة كبَتة فيما يتعلق بتنفيذ
اتفاؽ أروشا ،وسرعاف ما أصبح السياسيوف ادلعتدلوف
وادلعارضوف مستهدفُت حيث بدأ العنف بعد ربطم طائرة
الرائسة ،وقد أنقد بعضهم ومن بينهم تواغَت امونفو الذي مسى
رئيسا للوزراء .إال أنو قتل عدد غَتىم على يد أعضاء حرس
الرائسة وعناصر من اجليش الرواندي ،ومن بينهم رئيسة الوزراء
أغاثي أويلينغيماان ،رئيسة حزب األحرار ،ووزير اخلارجية
السابق بونيفاس نفولنيزيرا ،واقتادت عناصر مسلحة من اجليش
الرواندي جوزيف كافاروغندا رئيس احملكمة الدستورية بعيدا،
ومل يشاىد بعد ذلك ابدلرة (.)31

يف  20نيساف  /أبريل  ،1994قدـ األمُت العاـ لألمم
ادلتحدة تقريرا ( ،)31أفاد فيو أنو عقب ربطم الطائرة يف مطار
كيغايل ،حدثت أعماؿ قتل واسعة النطاؽ واهنارت السلطة
واضللت احلكومة ادلؤقتة وقتل بعض أعضائها ،وبعض أعضاء
البعثة األشلية  ...ومل تتمر اجلهود اليت بذلتها البعثة حىت ذلك
احلُت للتوصل إىل وقف إلطالؽ النار (.)32
وبعد ذلك توالت التقارير عن تقتيل ادلدنيُت األبرايء يف
كيغايل وغَتىا من أضلاء رواند وعن االستعدادات اجلارية
القًتاؼ ادلزيد من اجملازر ،وقد حدثت ىجمات على ادلدنيُت
العزؿ يف صبيع أضلاء البلد السيما يف ادلناطق اليت يسيطر عليها
افراد وأنصار القوات ادلسلحة حلكومة رواندا ادلؤقتة .لذلك
دعت األمم ادلتحدة إىل وقف أعماؿ القتل وتقدًن ادلشاركُت
فيها إىل احملاكمة وإنزاؿ العقاب هبم (.)33
إف ما حدث يف رواندا من اغتياؿ الرئيس واالستعداد
للحرب مل يكن زلض صدفة بل كل ذلك كاف جزءا من خطة
لالستيالء على احلكم يف كيغايل ،بتنسيق مع األوغنديُت -
حسب شلثل رواندا يف األمم ادلتحدة – الذين أرسلوا جنودا
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خفية إىل رواندا ،لتستأنف اعماؿ القتل وادلذابح وتكريس
األحقاد والكراىية بُت أبناء الشعب الواحد.
بعد ثالثة أسابيع من اندالع احلرب قدر عدد من قتلوا
فيها بنحو  200000شخص ( ،)34وقد أشار رللس األمن
إىل أف عمليات قتل ادلدنيُت جرت يف مناطق زبضع لسيطرة
أعضاء أو مؤيدي حكومة رواندا ادلؤقتة ،ومل يتمكن اجمللس

حىت ذلك احلُت من االتفاؽ على استعماؿ مصطلح اإلابدة
اجلماعية ،بل التف حوؿ ادلسألة من خالؿ االستشهاد
ابقتباس حريف مأخوذ من نص اتفاقية االابدة اجلماعية.
وادلالحظ من القرارات األشلية أف ىذه األخَتة تتحكم فيها
قوى كربى وجهات انفذة داخل دواليب وأجهزة ادلنظمة.

غَت أف األحداث ازدادت تدىورا يف العاصمة كيغايل
وأضلاء أخرى من رواندا ،ويف رسالة موجهة إىل األمم ادلتحدة
( ،)35أشار األمُت العاـ إىل وجود دالئل قوية على
استعدادات دلزيد من ادلذابح للمدنيُت يف ادلدينة وأف ادلذابح
مستمرة على نطاؽ واسع يف الريف ،والسيما يف اجلنوب،
داعيا إىل ازباد اجراءات فعالة لوقف ادلذابح ادلتواصلة ،وىذه
ادلسألة االنسانية تتطلب إجراءات عاجلة من اجملتمع الدويل

أعػ ػ ػػدادا إضػ ػ ػػافية مػ ػ ػػن السػ ػ ػػكاف تقػ ػ ػػدر بعش ػ ػ ػرات اآلالؼ قػ ػ ػػد
أص ػ ػػيبوا بعاى ػ ػػات او جب ػ ػػروح إىل ح ػ ػػدود يوني ػ ػػو  ،1994كم ػ ػػا

(.)36

لق ػ ػػد توال ػ ػػت اجله ػ ػػود الدولي ػ ػػة بغ ػ ػػرض دف ػ ػػع الط ػ ػػرفُت ضل ػ ػػو
وق ػ ػػف إط ػ ػػالؽ الن ػ ػػار خصوص ػ ػػا وأف احلص ػ ػػيلة ال ػ ػػيت ص ػ ػ ػرحت
هبػ ػػا التقػ ػػارير الدوليػ ػػة أفػ ػػادت أبف عػ ػػددا مػ ػػن السػ ػػكاف ي ػ ػًتاوح
مػ ػ ػ ػ ػ ػػن  250000إىل  500000نسػ ػ ػ ػ ػ ػػمة قػ ػ ػ ػ ػ ػػد قتل ػ ػ ػ ػ ػ ػوا وأف

أف الن ػ ػ ػػزوح اجلم ػ ػ ػػاعي حس ػ ػ ػػب ىيئ ػ ػ ػػة األم ػ ػ ػػم ادلتح ػ ػ ػػدة (،)37
يعػ ػ ػػزي يف بع ػ ػ ػػض أسػ ػ ػػبابو إىل م ػ ػ ػػا تبنتػ ػ ػػو اإلذاع ػ ػ ػػات الص ػ ػ ػػادرة
ع ػ ػػن ادلن ػ ػػاطق التابع ػ ػػة للقػ ػ ػوات احلكومي ػ ػػة الرواندي ػ ػػة م ػ ػػن أنبػ ػ ػاء
تثػ ػ ػ ػػَت اجلػ ػ ػ ػػزع ،إضػ ػ ػ ػػافة إىل إذاعتهػ ػ ػ ػػا نػ ػ ػ ػػداءات ربػ ػ ػ ػػرص عل ػ ػ ػ ػػى
القضػ ػػاء علػ ػػى مؤيػ ػػدي اجلبهػ ػػة الوطنيػ ػػة الروانديػ ػػة .أمػ ػػا اجلبهػ ػػة
الوطني ػ ػ ػػة الرواندي ػ ػ ػػة فأعلن ػ ػ ػػت أف اذل ػ ػ ػػدؼ م ػ ػ ػػن وراء ىجومه ػ ػ ػػا
العس ػ ػ ػػكري ى ػ ػ ػػو إنق ػ ػ ػػاذ أولئ ػ ػ ػػك ادلعرض ػ ػ ػػُت خلط ػ ػ ػػر ادل ػ ػ ػػوت يف
منطقػ ػ ػػة ق ػ ػ ػوات احلكومػ ػ ػػة الروانديػ ػ ػػة واعتقػ ػ ػػاؿ ادلسػ ػ ػػؤولُت عػ ػ ػػن
ادلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذابح.
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بتوايل اذلجومات واالقتتاؿ من سلتلف األطراؼ ادلتناحرة
يكوف العامل أماـ كارثة أحلقت برواندا ،وابلتايل نكوف أماـ
جردية إابدة صباعية نظرا حلدوث مذابح واسعة النطاؽ
جملتمعات زللية وأسر تنتمي إىل فئة إثنية معينة ،كل ذلك أماـ
رلتمع دويل عاجز عن إجياد آلية حقيقية لوقف الكارثة .رغم
التقارير األشلية واحلقوقية وغَتىا  ....ووجود بعثات األمم
ادلتحدة الساعية لتحقيق االستقرار بوقف إطالؽ النار ،واحلد
من تدفق األسلحة لدى اجلانبُت ادلتصارعُت.
وقد توصل رللس األمن ،وجلنة حقوؽ اإلنساف ،إىل أف ما
حيصل يف رواندا يدخل يف خانة إابدة األجناس وىي جردية
ضد اإلنسانية؛ لذلك عرض على رللس األمن إنشاء جلنة
خرباء زلايدة لتحري وربليل ادلعلومات ادلتاحة عن االنتهاكات
اخلطَتة للقانوف االنساين الدويل ادلقًتفة يف رواندا منذ بداية
الصراع (.)38
ويف  18سبوز/يوليوز  ،1994أعلنت اجلبهة الوطنية
الرواندية وقف إطالؽ النار من جانب واحد بعد سيطرهتا
على معظم أضلاء البلد ،شلا أهنى احلرب األىلية ،ويف 19
سبوز/يوليوز  ،1994تشكلت حكومة وحدة وطنية انتقالية
ذات قاعدة عريضة ( .)39ورغم أف ىروب األىايل بدأ وكأنو

تراجع ،ظل الوضع اإلنساين متقلبًا ،وكاف القلق من حدوث
تزوح صباعي آخر من ادلنطقة؛ لذا يواجو اجملتمع ربدايت
انسانية من أبرزىا تلبية حاجيات الالجئُت وتسهيل عودهتم
اىل دايرىم ،واصالح اذلياكل األساسية يف رواندا ،وتطبيق
العدالة على ادلسؤولُت عن وقوع ىذه اجلرائم.
بعد توقف احلرب األىلية فرضت حكومة الوحدة الوطنية،
ذات القاعدة العريضة سيطرهتا على االقليم الوطٍت أبسره،
وربقق تقدـ مطرد يف اجلهود ادلبذولة لتطبيع احلالة يف رواندا،
وبدأ أف احلكومة تدرؾ ضرورة دمج صبيع مواطنيها داخل
ىياكلها االدارية واألمنية بغض النظر عن انتمائهم االثٍت .ويف
الوقت الذي اليزاؿ فيو أكثر من مليوين الجئ رواندي يف
البلداف اجملاورة ،كانت احلكومة تبدؿ جهودا ابلتنسيق مع
األمم ادلتحدة لتشجيع عودهتم اىل رواندا بصورة طوعية وآمنة.
ويف تقرير جلنة اخلرباء الدولية ( ،)41مت اخلالصة إىل أف افراد
من كال جانيب النزاع ادلسلح قد ارتكبوا سلالفات جسيمة
للقانوف اإلنساين الدويل ،وأف أفراد أمن كال جانيب النزاع
ادلسلح قد ارتكبوا جرائم ضد االنسانية ،وأف عناصر من اذلوتو
ارتكبت بطريقة متسقة ومبيتو ومنتظمة ومنهجية أعماؿ إابدة
أجناس ضد صباعة التوتسي ،وذلك يف الفًتة من  6نيساف/
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أبريل إىل  15سبوز/يوليوز  .1994ومل تكشف اللجنة عن أية
أدلة على عناصر من التوتسي ارتكبت أعماال بنية القضاء
على صباعة اذلوتو االثنية بصفتها ىذه.
وأوصت اللجنة األشلية بتقدًن ادلسؤولُت عن ىذه ادلذابح
إىل العدالة وأماـ زلكمة جنائية دولية مستقل وزلايدة.
قػ ػػدرت اللجنػ ػػة الدوليػ ػػة للصػ ػػليب األضبػ ػػر العػ ػػدد اإلصبػ ػػايل
للض ػ ػػحااي دبلي ػ ػػوف ونص ػ ػػف ض ػ ػػحية أي م ػ ػػا يع ػ ػػادؿ 10000
ض ػ ػ ػػحية يف الي ػ ػ ػػوـ ،حي ػ ػ ػػث يظه ػ ػ ػػر الط ػ ػ ػػابع التنظيم ػ ػ ػػي ذلػ ػ ػ ػػذه
اإلابدة م ػ ػػن خ ػ ػالؿ االنتم ػ ػػاء العرق ػ ػػي للض ػ ػػحااي ،إذ أص ػ ػػبحت
اذلوي ػ ػ ػػة العرقي ػ ػ ػػة للش ػ ػ ػػخص يف روان ػ ػ ػػدا م ػ ػ ػػربرا لقتل ػ ػ ػػو او لبقائ ػ ػ ػػو

وذل ػ ػػك م ػ ػػن خ ػ ػػالؿ الق ػ ػ ػوائم ال ػ ػػيت أع ػ ػػدهتا الس ػ ػػلطات ادلعنيػ ػ ػػة
للشػ ػػعب "التوتسػ ػػي" ،حيػ ػػث كػ ػػاف ىػ ػػدؼ احلملػ ػػة ىػ ػػي قبيلػ ػػة
"التوتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي" ابلدرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األوىل  م اذلوتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ادلعتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدلوف.
مهم ػ ػ ػ ػا يف نشػ ػ ػ ػػر
وابإلضػ ػ ػ ػػافة إىل ذلػ ػ ػ ػػك لعػ ػ ػ ػػب اإلعػ ػ ػ ػػالـ ً
دورا ً
سلتلػ ػ ػ ػ ػػف األفكػ ػ ػ ػ ػػار واألكاذيػ ػ ػ ػ ػػب يف ذىػ ػ ػ ػ ػػن سػ ػ ػ ػ ػػكاف القػ ػ ػ ػ ػػرى
الرواندي ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػن طريػ ػ ػ ػق ادل ػ ػ ػػذايع م ػ ػ ػػن أج ػ ػ ػػل نش ػ ػ ػػر الكراىي ػ ػ ػػة
والقض ػػاء عل ػػى طائف ػػة التوتس ػػي ،وبع ػػد ترس ػػيخ ى ػػذه األفك ػػار
عن ػ ػػد اآلالؼ أص ػ ػػبحوا قتل ػ ػػة م ػ ػػن خ ػ ػػالؿ ح ػ ػػرؽ الن ػ ػػاس وى ػ ػػم
أحيػ ػػاء ودفػ ػػنهم وىػ ػػم أحيػ ػػاء ،وتقطي ػ ػع أعضػ ػػاء اجلسػ ػػد واحػ ػػد
بواح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىت وس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائل التع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيب (.)41

 إنشاء احملكمة الرواندية الدولية

  1994/10/04م التقرير النهائي يف ،1994/12/09
وقد استند رللس األمن على ىذين التقريرين من أجل إنشاء
احملكمة انشاء احملكمة الدولية لواندا ،حيث تعترب ىذه احملكمة
اثين زلكمة جنائية دولية تنشأ بقرار من رللس األمن يف العقد
األخَت من القرف العشرين(.)42
أكد نظاـ احملكمة اجلنائية الدولية على أنو ال اعتداد
ابحلصانة أو الصفة الرمسية ألي متهم ارتكب جردية تدخل يف
اختصاص ىذه احملكمة ،سواء كاف رئيس دولة أو قائد
عسكري كبَت ،حيث خيضع حملاكمة بسبب ارتكابو جردية

عقب االنتهاكات اليت شهدهتا رواندا أصدر رللس األمن
عدة قرارات ربت رقم  935من أجل إنشاء زلكمة جنائية
لرواندا من أجل زلاكمة ادلسؤولُت عن تلك اجلرائم ،وذلك يف
يوليوز  /سبوز  ،1994فقاـ إبرساؿ جلنة خرباء للتحقيق يف
االنتهاكات اخلطَتة للقانوف الدويل االنساين واليت ارتكبت
أثناء احلرب األىلية.
قدمت جلنة اخلرباء تقريرىا اخلاص ابلوضع يف رواندا إىل
األمُت العاـ لألمم ادلتحدة فكاف التقرير ادلبدئي بتاريخ:
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دولية وال يتمتع أبي حصانة ويطبق على اجلميع دوف سبييز
بصورة متساوية ،وعليو فإف نظاـ احملكمة اجلنائية الدولية أكد
عدـ جواز التعامل ابلصفة الرمسية نتيجة ارتكاب ىذه اجلرائم
الدولية ادلاسة ابإلنسانية.
لذلك أصدرت احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا حكمها
األوؿ يف  1998/09/4وأدين بو الوزير األوؿ يف رواندا
جوف كامبيندا  ،jean kambandaوحكم عليو
ابلسجن ادلؤبد مدى احلياة دلسؤوليتو عن ارتكاب أفعاؿ
اإلابدة اجلماعية والتآمر على ارتكاهبا والتحريض ادلباشر
عليها واالشًتاؾ يف ارتكاب جرائم القتل واالعتداءات
اجلسمية على أبناء التوتسي .وخالؿ شهر أكتوبر صدر عنها
حكما قضى إبدانة زلافظ مدينة اتاب " "tabجاف بوؿ
أكايسو (" jean paul akayes" )43حيث مت توقيفو
دلسؤولياتو عن ارتكاب أعماؿ عنف جنسية ،تعذيب وتقتيل
وأفعاؿ غَت إنسانية ،وحكم عليو ابلسجن ادلؤبد (.)44
كما مت توقيف عمار "سَتو شاغوا" يف دولة كوديفوار يوـ
3يوليو  ،1998ونقل إىل مقر احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
يوـ  10يوليو  ،1998مت ادانتو ب  15سنة سجنا (.)45
كما مت احلكم ابلسجن ادلؤبد مدى احلياة ضد
 clément kdyichemaيف  21ماي 1999
والسجن  25سنة ضد  obed ruzindanaالرتكاهبما
جرائم اإلابدة ،ويف سنة  ،2006احملكمة اجلنائية أصدرت
 20حكما ضد  26متهما.

 خامت ـ ـ ـ ـ ـة
إف رغبة اجلبهة الوطنية الرواندية يف االستيالء على السلطة
جر على البالد الويالت والفواجع حىت أصبحت رواندا حبرا
من الدـ وساحة للقتاؿ ،وىرب السكاف خوفا من ادلذابح
الوحشية ،حيث جلأ  250.000شخصا إىل تنزانيا على
سبيل ادلثاؿ ،فكاف القتل يتم صباعة عن طريق الذبح والرمي
ابلرصاص ،حيث كانت ىناؾ مذحبة منظمة (أكثر من 800

ألف شخص يف مائة يوـ) تعرض ذلا الرجاؿ والنساء
واألطفاؿ.
اإلابدة اجلماعية الرواندية تعترب من أبشع وقائع القرف
العشرين ،فقد أقدـ الروانديوف على قتل الروانديُت .ومل يقف
اجملتمع الدويل حائال دوف وقوع االابدة اجلماعية ،كما أنو مل
يوفق عمليات القتل ما أف بدأت عملية االابدة اجلماعية ،وقد
خلق ىذا الفشل جراحا عميقا داخل اجملتمع الرواندي .ويف
العالقة بُت رواندا واجملتمع الدويل ،وابلذات األمم ادلتحدة.
اف فشل األمم ادلتحدة يف احليلولة دوف نشوب عملية
االابدة اجلماعية يف رواندا وكذا يف وقفها ،إمنا ىو فشل
دلنظومة األمم ادلتحدة أبسرىا .وقد سبثل الفشل االساسي يف
االفتقار إىل ادلوارد وااللتزاـ السياسي اللذين كاف يتعُت
تكريسهما للتطورات يف رواندا ولوجود األمم ادلتحدة ىناؾ.
وكاف ىناؾ افتقار لإلرادة السياسية من جانب الدوؿ
األعضاء.
ورغم كل ذلك خرجت البالد من احلرب األىلية واإلابدة
اجلماعية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية يف  19سبوز/
 ،1994لكنها مل تكن تتوفر ال على إدارة أو اقتصاد ،وال
نظاـ قضائي أو تعليمي ،وال إمدادات ابدلياه والكهرابء ،وال
نقل ،كما أف الساكنة كانت مازالت تعاين من صدمة قوية،
رغم أف الظروؼ يف رواندا بدأت تعود اىل طبيعتها ،ووجود
عدد من السكاف مشردين والجئُت.
ويف األخَت نقوؿ إف احلق يف احلياة ىو حق كل إنساف
على وجو األرض ،والتعدي على ىذا احلق يشكل جردية قد
ترتقي إىل درجة إابدة يف حق اجلنس البشري ،لذلك فاإلابدة
اجلماعية تعترب من أخطر اجلرائم اليت عرفتها البشرية إىل يومنا
ىذا .وابلتايل حظيت ابىتماـ اجملتمع الدويل ،والسيما منطقة
األمم ادلتحدة اليت أصدرت عدة قرارات جرمت ارتكاب أفعاؿ
االابدة ،وعاقبت كل من كاف لو يد فيها كما ىو احلاؿ جلرائم
االابدة يف رواندا.
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اذلوامش

()0دمحم نصر دمحم ،أحكاـ ادلسؤولية اجلنائية الدولية ،ط ،1دار الراية للنشر
والتوزيع ،األردف  ،2013ص.33 :
()0بوجدرة سللوؼ ،اإلابدة يف القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف ،مذكرة
لنيل درجة ادلاجستَت ،مباركي علي ،كلية احلقوؽ جامعة مولود معمري
تيزي وزو ،2013 ،ص.28 :
()3اذللوكست :ىي كلمة يواننية تعٌت عرؽ القرابف ابلكامل وتًتجم اىل
العربية دبعٌت شواة  SHOOHوتًتجم اىل العربية أحياان دبعٌت
احملرقة ،وكلمة ىلوكست يف األصل مصطلح ديٍت يهودي يشَت اىل
القرابف الذي يضحى بو للرب ،فال يشوي القرابف فقط ولكن حيرؽ
حرقا كامال ،غَت منقوص على ادلذبح ،وال يًتؾ منو شيئا دلقدـ القرابف
أو للكهنة الذي كانوا يعيشوف على القرابُت ادلقدمة للرب ،لذلك فهو
يعد أكثر الطقوس قداسو عند اليهود،أنظر  :دمحم عادؿ سعيد (شاىُت)،
التطهَت العرقي :دراسة يف القانوف الدويل العاـ والقانوف اجلنائي ادلقارف،
د.ط .دار اجلامعة اجلديدة ،مصر  2009ص. 248- 247 :
()4صفواف مقصود خليل ،اجلرائم ضد اإلنسانية واإلابدة اجلماعية ،وطرؽ
مكافحتها ،دراسة يف القانوف الدويل ادلعاصر ،ط 1الدار العربية
للموسوعات ،لبناف ،2010،ص.135 :
()5عصاـ سخنيٍت ،اجلردية ادلقدسة ،االابدة اجلماعية من أيديولوجيا
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TRIBAL CONFLICT AND GENOCIDE
AL-BASHIR BOUNOUHI
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ABSTRACT
This study aims to shed more light on one of the dark periods in Africa, it is the period of
‘civil wars’ and the conflict between African tribes. Our choice has been focused on the model of
Rwanda. this country that has lived a difficult period in its modern history, which is the period
of genocide at the beginning of the ninth decade of the twentieth century, and its outbreak was
merely a result of old accumulations of hatred and racism among the members of the one state
(Hutu and Tutsi), which were fueled by external interventions targeted to destabilize the country
of Rwanda in particular and African countries in general. This war left hundreds of thousands
of people dead in less than a hundred days and other millions of wounded, rape, displacement
and looting ...etc. After the end of the civil war, the country was on the brink of economic
collapse at that time, making the Rwandans the biggest losers from this war, despite the
international interventions that culminated in the establishment of a special international
criminal court for Rwanda.
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