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والمواقف الدولیة ) 1994(الحرب األھلیة في رواندا 
  منھا
. 



 



 عرفـان و شكر
اد   اة الذي رزقنا التوفيق و السدّ الحمد هللا أوالً و قبل كل شيء صاحب النعمة المسدّ

على إتمام هذا البحث و الصالة و السالم على رسوله الكريم وآله و صحبه  ووفقنا بقدرته  
  .أجمعين

ً على  كل فضل بفضيلة أت, من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا   إلى  قدم بجزيل الشكر  وردا
و أخص بالذكر األستاذ المشرف  , يد المساعدة في إنجاز هذا البحث   ناكل من قدم ل

العاملين في    كل  و إلى,داته  ابنصائحه و إرش  الذي لم يبخل"محمد الطاهر بنادي"
  مكتبة  كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر

جامعة محمد  بوالتقدير  إلى كل أساتذة قسم التاريخ    بكل عبارات اإلمتنانكما أتقدم  
  -بسكرة–خيضر  

  لعملا  هذا  و في األخير أشكر لجنة المناقشة على تفضلها بقراءة و مناقشة
  و شكراً 

  



 اإلهداء
األم نفيسة أسأل اهللا  ,أهدي ثمرة جهدي إلى الوالدين الكريمين حفظهما اهللا و رعاهما  

.و األب المهدي أطال اهللا في عمره  ,عزوجل أن يشفيها    

ً لي في إنجاز هذا البحث زوجي حمزة حفظه اهللا    اً إلى من كان سند وعونا  

 إلى كل العائلة  

.بجامعة محمد خيضر بسكرة إلى كل الزمالء و الزميالت  في شعبة التاريخ    



  

   ةمقدم
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مع نهایة الحرب الباردة، إعتقد العدید من الباحثین أن الصراع اإلدیولوجي الذي  
سینتهي و بذلك سوف یتراجع العنف و سیتوجه , بین المعسكر الشرقي والغربي كان قائما 

ا ،ألن هناك العالم نحو وضع أحسن یعمه األمن و السلم إال أن هذا اإلعتقاد كان نسبیً 
تغذیها أسباب  التيو النزاعات الداخلیة ،ر بسبب الحروب األهلیة مناطق لم تعرف اإلستقرا

جماعتین من عدیدة تهدف في غالب األحیان إلى قلب نظام الحكم وتغییره بآخر أو تناحر 
ا لطابع تمیزت هذه الحروب بالقسوة و الوحشیة نظرً  أجل الوصول إلى سدة الحكم وعادة ما

فهم یجدون ,البعض معرفة المتحاربین لبعضهم البغضاء و الشراسة الذي تكتسبه بسبب 
د من هذا ما جعلها تولِ ,ألنفسهم المبررات  و األسباب الكافیة للحقد والضغینة المتبادلة بینهم 

ولعل من أكثر المناطق التي عانت من هذه , الضحایا و اآلالم ماال تولده الحروب الدولیة
قة البحیرات الكبرى التي شهدت أشد هذه وباألخص منط  .النزاعات هي القارة اإلفریقیة 

 ل المجاالت سواء ا لنتائجها الوخیمة التي إنعكست على شعوبها في ُج نظرً ,النزاعات 
 .السیاسیة أو اإلقتصادیة,اإلجتماعیة 

فقد , من هذه المنطقة فهي لم تكن خارج دائرة  هذه النزاعات بما أن رواندا جزء
فبعدما مرت , من القرن الماضي إلى غایة التسعینیاتمنذ نهایة الخمسینیات عانت منها 

بین أغلبیة الهوتو وأقلیة  دخلت في مرحلة جدیدة من النزاع العرقي ستعماریةعلیها الحقبة اإل
هذا إضافة إلى ,العشرونتكبدت من جراء ذلك أبشع المجزرة شهدها القرن  فقد,التوتسي 

  .عكس ذلك على إستقرارهم تدفق مالیین المهاجرین إلى دول الجوار مما إن

لیتسنى لها الحكم ودعم سیطرة فئة على أخرى فالتعددیة القبلیة في المجتمع الواحد 
حیث میز هذا ,أولها اإلرث اإلستعماري هو نموذج عانت منه رواندا كباقي دول القارة فكان 

مما ولد ,التوتسي عن الهوتو و من ثم عمل على تغذیة الخالف فیما بینهم األخیر عنصر 
تأثیر هذا إلى جانب . ي لإلنتقام في أقرب فرصة فیهم شعور بالكراهیة و الحقد و السع
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صر على هي األخرى على مساعدة و دعم عنحیث عملت ,و الغربیة بعض الدول اإلقلیمیة 
و هو األمر الذي ساهم بشكل كبیر في ...)بلجیكا,أمریكا ,فرنسا, أوغند(حساب األخر مثل 

تخفیف حدة الوضع ألن تدخلها في الغالب كانت من  تفاقم األوضاع داخل إقلیم رواندا بدالً 
  .تحت غطاء إنساني بدافع المصالح اإلستراجیة في منطقة البحیرات الكبرى

كانت أولها ,مجازر في تاریخها كل هذه العوامل جعلت رواندا تشهد العدید من ال         
عندما هاجمت الجبهة  1990 و بعدها في,التي قام بها الهوتو ضد التوتسي  1959في 

و ) بقیادة الهوتو (الحكومة الرواندیة ) جئین في أوغندابقیادة التوتسي الال(الوطنیة الرواندیة 
بتنزانیا التي تضمن بروتوكولها ) روشاآ(السالم  قعت إتفاقیةوُ أین  1993إستمرت إلى غایة 

وبعد ألنه ,إال أن هذه البنود لم یتم تفعیلها ,العدید من الشروط كان أهمها وقف إطالق النار 
ولم , 1994أفریل  6في  فتعلت الحرب من جدیدأُ ) هبیاریمانا(ة الرئیس الرواندي سقوط طائر 

ة بقیادة التوتسي على لوطنیة الرواندیروشا وسیطرة الجبهة اآ تنتهي إال عند تفعیل إتفاقیة
   .زمام األمور

رواندا وذلك لقصر مدتها  في تاریخسجلت   أبشع مجزرة   لقد خلفت الحرب           
من  اآلالفویتم  حوالي ملیون شخص و شرد قتل نتائجها أین وفضاعة  ) یوم 100(

  إلخ....رینااألطفال ناهیك عن مالیین من الف

 أهداف الدراسة: 

ـ تتمحور األهداف الموضوعیة للدراسة حول كشف مجموعة من الحقائق المتعلقة بالموضوع 
  :و هي

  .ـ إبراز نموذج عن النزاعات الداخلیة إلفریقیا في فترة ما بعد الحرب الباردة1

  خاصة  ـ محاولة الكشف عن الطموحات الغربیة في منطقة البحیرات الكبرى عامة و رواندا 2
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  .الدراسة إلى معرفة طبیعة النزاع القائم في رواندا و معرفة تطوراتهـ تسعى 3

ـ التعرف على الخلفیات السیاسیة و التاریخیة و اإلقتصادیة لنزاع الذي أدى إلى الحرب 4
  .م1994األهلیة سنة 

  .ـ إبراز الدور األطراف الداخلیة و الخارجیة في إدارة النزاع داخل رواندا5

  .ئج المترتبة عن هذه الحرب بالنسبة لرواندا و دول الجوارـ معرفة أهم النتا6

  :أسباب إختیار الموضوع

  :ـاألسباب الذاتیة 

  اإلفریقیة و خاصة منطقة البحیرات الدراسات   الرغبة في التخصص في الشؤون
 .الكبرى

  المیول الشخصیة لدراسة منطقة رواندا بإعتبارها منطقة واجهت الكثیر من النزاعات
 .الداخلیة

 باإلضافة إلى تشجیع األستاذ  اإلهتمام الكبیر بقضایا معاصرة خاصة اإلفریقیة،
   . المشرف

  :ـاألسباب الموضوعیة

 هذا النوع من الدراسات على مستوى الجامعة الجزائریة،وذلك لقلة  إثراء  الرغبة في
 .البحوث حول القضایا و النزاعات اإلفریقیة

 األوربیة في هذه المنطقة خاصة بعد حرب باردة  الرغبة في دراسة الطموحات. 
 
  أهمیة الموضوع ألنه یسلط الضوء على نموذج من النزاعات الداخلیة في الفترة

 .المعاصرة



مقدمة   
 

  ج
 

  السعي إلى الكشف عن األسباب الكامنة وراء النزاعات الداخلیة من خالل التطرق
 .إلى عوامل و خلفیات مؤدیة إلى ذلك

  :إشكالیة الموضوع

إن الحرب األهلیة التي جرت في رواندا وما صاحبها من تداعیات على المجتمع الرواندي 
دفع بنا من خالل هذه ,خاصة و على إستقرار منطقة البحیرات الكبرى بصفة عامة بصفة 

  .الدراسة إلى محاولة التعرف على حیثیات هذه الحرب ومسبباتها و ما إنجر عنها 

  ما أثر الصراع في رواندا ؟وما دور األطراف األجنبیة فیه؟ :ة اإلشكالیة التالیومنه نطرح 

  :ولإلجابة عن هذه اإلشكالیة نطرح مجموعة من التساؤالت 

 ما هي طبیعة الصراع في رواندا ؟وفیما تمثلت خلفیاته؟ .1
 كیف سارت تطورات الحرب؟ وماهي إنعكاساتها على دول الجوار؟ .2
 الداخلیة و الخارجیة؟ قوىمن طرف ال كیف تم إستغالل عامل العرقیة في رواندا .3

  :عرض الموضوع

جابة عن إشكالیة الموضوع تم تقسیم موضوع الدراسة إلى مقدمة و ثالثة فصول و ولإل
  .خاتمة

  .فیها تم التمهید للموضوع من جمیع جوانبه :مقدمة

طاء الجغرافي و سلط فیه الضوء على اإلالمبحث األول ,قسم إلى مبحثین :الفصل األول
فتم تحدید الموقع و المساحة إضافة إلى التضاریس  التي تزخر بها رواندا ,السكاني لرواندا 

تقالیدهم –عاداتهم –أما بالنسبة للسكان فتم التعرف على أصولهم ,وأهم الموارد التي تمتلكها 
  .نشاطاتهم السیاسیة و اإلقتصادیة –دیانتهم –معتقداتهم –



مقدمة   
 

  ح
 

إلقتصادیة للنزاع فتم التطرق فیه إلى الخلفیات التاریخیة و السیاسیة و ا:أما المبحث الثاني 
مابین  1994أدت للحرب األهلیة في رواندا سنة العرقي في رواندا بمعنى األسباب التي 

  .التوتسيو الهوتو عنصر 

بعنوان مجریات الحرب األهلیة أین تم المبحث األول ,قسم كذلك إلى مبحثین : الفصل الثاني
فشمل تداعیات أما المبحث الثاني ,التطرق إلى حیثیات هذه الحرب من بدایتها إلى نهایتها 

  ) .على دول الجوار(و خارجیا ) في رواندا(هذه الحرب داخلیا 

ولیة المختلفة من الحرب الذي قسم كذلك إلى مبحثین بعنوان المواقف الد: الفصل الثالث
األول تضمن المواقف اإلقلیمیة من النزاع الرواندي حیث درس موقف كل دولة على حدى ,

( ألن هناك إختالف في المواقف فهناك من عملت على فك النزاع و هناك من ساهمت فیه 
التي رغم مة الوحدة اإلفریقیة إضافة إلى موقف منظ)  تنزانیا- البورندي-الكونغو–أوغندا 

ثاني فتمت معرفة المواقف وبالنسبة للمبحث ال,جهدها لم تتمكن من حل القضیة الرواندیة
و الدور الذي لعبته في تغذیة الصراع ) إسرائیل-أمریكا–بلجیكا -فرنسا(الغربیة المختلفة 

مجلس األمن  كذلك تم التطرق إلى دور منظمة األممیة من خالل قرارات,أكثر من حله 
إضافة إلى موقف القضاء الجنائي الدولي في المبحث الثالث و المتمثل في إنشاء محكمة 

جنائیة دولیة لرواندا حیث تعد ثاني محكمة خاصة ینشئها مجلس األمن بعد محكمة 
  .یوغسالفیا 

 المناهج المتبعة: 

لسل زمني لمعرفة من خالل وصف و دراسة األحداث و تتبعها عبر تس:ـ المنهج التاریخي 1
  .التطورات الحاصلة

وذلك من خالل تفكیك األحداث و إعادة ربطها و إعطاء تفسیر لها : ـ المنهج التحلیلي2
  .للوصول إلى نتائج دقیقة و مضبوطة
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  :مراجع الموضوع

سة الموضوع دراسة علمیة ودقیقة درابهدف  تم اإلعتماد على مجموعة متنوعة من المراجع 
  :تقریبًا من بدایة البحث إلى نهایتهالمراجع التي تم اإلعتماد علیها ومن أهم 

تناول هذا :وض النیل و النظام الدولي الجدیدالصراعات اإلثنیة في ح: أنس مصطفى كامل
  المرجع  اإلنعكاسات الخارجیة للحرب األهلیة 

أخذ    ات الداخلیة و المؤثرات الخارجیة تم النزاع الرواندي بین المعطی: سامیة شابوني
  .نظرة عامة حول النزاع الذي دار في رواندا و أهم األسباب التي قادت إلى ذلكخالله 

, تسيدینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو و التو ,العنف اإلثني في رواندا :صبحي قنصوة
التنافس الفرنسي األمریكي على إضافة هذه الحرب یعد مرجع مهم في التعرف على حیثیات 

  .المنطقة 

ین العام تجاه الصراعات الداخلیة تمت اإلستعانة به دور األم: عالء عبد الحمید عبد الكریم
في دراسة موقف منظمة األمم المتحدة و التعرف على أهم القرارات التي إتخذتها مجلس 

  .األمن بشأن رواندا

العام و القانون الجنائي قي دراسة في القانون التطهیر العر ):شاهین(محمد عادل سعید 
إضافة إلى المواقف الدولیة من  وتطورها لحرب لالتاریخیة المقارن الذي یتناول خلفیات 

  النزاع

ت المسلحة غیر ذات تدخل األمم المتحدة في النزاعا:مسعد عبد الرحمن زیدان قاسم 
  .الحرب األهلیة في روانداالمختلفة من  الطابع الدولي تم اإلستعانة به في معرفة المواقف

تعتبر مرجع مهم لتعرف على , الثامنالجزء.تاریخیة الجغرافیة الموسوعة ال: مسعود خوند
  .أهم األحداث فیها و معرفة,رافیة رواندا جغ
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  :صعوبات الدراسة

الجامعة على مستوى تمثلت صعوبة الدراسة في نقص المادة العلمیة التي تخص قارة إفریقیا 
بإضافة ,و حتى و إن وجدت فهي تتضمن تاریخ إفریقیا القدیم و الحدیث و لیس المعاصر 

  .إلى نقص المصادر التي تتحدث عن الحرب األهلیة في رواندا

  

  

  

  

  

 



  

  ل األولل األولــالفصالفص
  جغرافیة رواندا وخلفیات النزاعجغرافیة رواندا وخلفیات النزاع
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ستراتیجیا، كانت لغة في ركیزة أي دولة فكلما كان إبا أهمیةیعد الموقع الجغرافي ذو 
، جبليتحتل موقع  رواندا وحتى الدولي، وعلیه فإن  اإلقلیميالدولة ذات قیمة على مستواها 

ا یكین,أوغندا ,البورندي  دولة إقلیم البحیرات العظمى إلى جانبضمن بالمناظر الجمیلة  ملیئ
في حین تتمیز بكثافة سكانیة عالیة  مساحةً  اإلقلیم وتنزانیا، وتعد رواندا أصغر دول هذا

الشعوب من فترة كانت نتیجة لهجرات أسالف هذه  ,)التوتسي، والهوتو، التوا(وتنوع عرقي 
إال أّن األجیال ,في سالم ورغم طول المدة من التعایش بین األسالف,تزید عن ألفي عام 

ا للعدید من األسباب كان أهمها ,النزاعات فیما بینها العدید من  الالحقة عرفت نظرً
    ).البلجیكي,األلماني (اإلستعمار األوروبي 

 :اإلطار الجغرافي والسكاني 

  :اإلطار الجغرافي .1- 1
، في أعلى قلیالً  )1(تقع رواندا في وسط القارة اإلفریقیة إلى جنوب خط االستواء

، )2(قدم فوق سطح البحر 2000ترتفع معظم أراضیها على األقل المساحات المرتفعة بالقارة، 
، تحدها أوغندا من الشمال وجمهوریة )3(رتفاعه أقل من ألفي ممأما بالنسبة لوسطها فإ

ى ملحق رقم ینظر إل(شرقا ) تنجانیقا سابقا(الكونغو الدیمقراطیة غربا وبورندي جنوبا وتنزانیا 
" دا جبلیة تفصل بلدان الكونغو والنیل وسمیت روانضها عبارة عن سلسلة ، أر ) 108ص 1

وعدد سكانها  2كلم 26338، تتربع على مساحة )رتفاع أراضیهاوهذا لمیزة إ" بلد األلف تلة

                                                             
(1)Jan Vansina : anteced ents to Modern Rwanda, the yiginya Kingdom, university of 
wisconsin, press,library of  congress, united states of Amirca, 2004,p35. 

، معهد البحوث والدراسات العظمىندوة التوتسي وأزمة البحیرات ، ")رواندا، بورندي(ثقافة التوتسي ": سعاد شعبان ) 2(
 .123، ص2002, أفریل 22-21اإلفریقیة جامعة القاهرة، 

(3)David Newbury : Defeat is the only Bad News , Rwanda under Musinga, 1896-1931, 
university of wisconsin press  ,library of  congress, united states of America, 2011, p42.  
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 2لكل كلم 274 ،7بكثافة سكانیة  ، 7,164,944 أواسط التسعینات حوالي طبقا لتقدیرات
   )1(.%14،1وبمعدل سنوي   الواحد

  1989إلى  1934یوضح الكثافة السكانیة لرواندا من : 01الجدول رقم 
  الكثافة الواقعیة  متوسط كثافة العامة  انـالسك  واتـسن

1934  1,595,000  61  85  
1950  1,954,000  73  102  
1970  3,756,000  143  200  
1980  5,257,000  200  181  
1989  7,128,000  270  380  

، معهد البحوث وأزمة البحیرات العظمى التوتسيندوة ، "سيتالتاریخیة للتو األصول "م بركة، سعد عبد المنع :المصدر
  .11ص2002أفریل،  22-21یة، جامعة القاهرة، والدراسات اإلفریق

حیث ، 1989لرواندا في تزاید مستمر خاصة سنة  الجدول فإن نسبة الكثافة السكانیةحسب 
سیصل حوالي عشرة ملیون نسمة أي  2000معدل السكان عام  حتماالت بأّن هناك إ أّن 

  .كل عشر سنوات %50بزیادة 

من أهم و  .2كلم400تقدر مساحتها نحو , في الوسط " كیغالي" عاصمة روانداتقع       
، جیزیني Ruhengeri، روھنغري )الصخرة(Butareبوتار : رواندا التي تزخر بها مدنال

Jisenyi)2(.  

وذلك لوقوعها على سلسلة من الهضاب  رواندا بمناخ معتدل یمیل للبرودة قلیالً تتمتع    
البشریة بمتوسط حرارة سنویة  لإلقامةستوائي مناسب على وجه الخصوص هو مناخ إو ,العلیا 

                                                             
، ص 2006التحول الدیمقراطي في القارة اإلفریقیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، : عبد القادر رزیق المخادمي ) 1(

318. 
، ص 2004، بیروت,الشركة العالمیة للموسوعات ، ثامنالجغرافیة ، الجزء الالتاریخیة    الموسوعة : مسعود خوند    ) 2(

162 
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تتمتع رواندا  .األرضرتفاع إل افي العام تبعً  للم 1600إلى 900مطار من  ونسبة أ 18°
   )1(.درجة الحرارة حسب سقوط األمطار ولیسوهذا التقسیم حسب  بأربعة فصول في السنة

 ویتكون الریف فیها  من تالل وأودیة متفرقة إلى جانب ,أدغال ال تحتوي رواندا على 
ضي ذات ا، وأر منعش وصحي إضافًة أنه یمتاز بجولخ،إ...الكافور وغابات موز أشجار

 لزراعةبقعة خصبة مثالیة للرعي و فالریف في رواندا  خصوبة عالیة و مجاري مائیة، 
  .محاصیل الغذائیةال

بأنها و  إن الطبیعة في هذه المنطقة مثیرة، حیث یصفها العلماء بأرض الجمال المثالي
من و ,فیها إلى جانب الثروة النباتیة )2(تنتعش بالثروة الحیوانیةمنطقة فهي . سویسرا اإلفریقیة

البطاطا  إلى جانب طن،000175,حیث تنتج سنویا  ,"الذرى"أهم محاصیلها  الزراعیة 
رواندا في اآلونة األخیرة إهتماما  شهدت طن، كما7,000طن، القمح  ،119,000الحلوة 

  . )3 (بزراعة القطن والبن

الذي تستخرجه من  "القصدیر" و "النحاس" نجد ومن المعادن التي تزخر بها رواندا
لكن  )الكوبالت، الماس، والذهب(األحجار الكریمة ، باإلضافة إلى "بحیرة كیفوا"شرقي 
ُ  في رواندا لصعوبة المواصالتنظرًا  قلیلة بكمیات مكان (الشاسع عن الساحلعدها وب

لم یكن هناك طریق للعربات وال  1922، فحتى عام البیئة الوعرةبسبب  )إستخراج المعادن
، أما بالنسبة بدةمن طرق معمیل  5،4أما في الوقت الحالي فتوجد مساحة  حدیدیةال سكة

                                                             
دار العلوم للنشر و التوزیع ,الجزء األول ,الموسوعة الجغرافیة :حسام الدین إبراهیم عثمان ,مصطفى أحمد أحمد  )1(

 43ص , 2004,القاهرة ,

رأس من  179,ألف خنزیر  149,رأس ماشیة  650حوالي  1998وفقا للتقدیرات منظمة الفاو العالمیة عام  )2(
المرجع السابق ,"األصول التاریخیة للتوتسي :"المنعم بركة سعد عبد :ینظر(رأس من المعز  698,األغنام 

 130ص,

 458ص] ـت,د[,مؤسسات شباب اإلسكندریة ,یمیة لإفریقیا دراسة عامة و إق:أحمد نجم الدین فلیجة  )3(
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ملیون طن للتجارة سنویا وهو  149للموانئ فرواندا تمتلك میناء جدید بقوة تعادل تقریبا 
  . )1 (للبن والقطن التجاري الوحید المركز

وفوق ذلك كله تزخر رواندا بخزان مائي ضخم وبیئة لیست سخیة فقط بالزراعة والرعي 
بمرتفعات وغابات طبیعیة كانت حاجزًا طبیعیا ضد العدید من لكنها تتمتع ,والثروة المعدنیة 
غارات القبائل إلى جانب حمایتها من المالریا، ومرض "تسى تسى"ذبابة ك الحشرات الخطیرة

  .)2(المعادیة أو التدخل األجنبي حتى وصول إنسان أبیض

ولكن اللغز قتصادها مبني على حرفتي الزراعة والرعي إ,ا رواندا بلد زراعي أساًس    
حیث تحتل المرتبة حادي , ر هو أن رواندا وعلى الرغم من ثرواتها ومحاصیلهاالمحیّ 

ا في الزراعة ا إال أنها دولة فقیرة فاألمم المتحدة تعتبرها من أكثر الدول فقرً  ,عشر عالمیً
 األرضمساحة سكانها یعیشون من الزراعة في حین نجد من  %90فهناك ,في العالم 

ضافة ى كثافة السكان وقلة المساحة بإویعود سبب فقرها إل  , %35ذلك الصالحة  ل
   )3 ( .في إقتصادهاقطاع واحد عتمادها على إل

فهو  كأول سلعة تصدیریةحیث یعد  ، البن غربیة تستورد منهاالدول الأن ضافة باإل
، )1ةوالماشیخشب إضافة لل,الثانیة من الدخل القومي ویأتي الشاي في المرتبة %18ساهم بـ ی

أما بالنسبة للواردات فتتمثل في المواد الغذائیة، المنسوجات، اآلالت والتجهیزات الصناعیة، 
  .لخإ... النقل، المحروقات ووسائل

                                                             
  .131 -130، المرجع السابق، ص ص )رواندا بورندي(ثقافة التوتسي : سعاد شعبان)1( 
  14ص,المرجع السابق ,ل التاریخیة للتوتسي األصو :سعد عبد المنعم بركة ) 2(
  163ص,المرجع السابق ,الموسوعة التاریخیة الجغرافیة :مسعود خوند  )3( 
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 الذي م1976سنة  "المجموعة االقتصادیة لدول البحیرات الكبرى"رواندا عضو في 
التجارة التفصیلیة لدول شرق ة ظممن"إلضافة إلى بورندي وزائیر با,یضم كل من رواندا 

،وكذلك )1( )1982(سنة  "تجمع االقتصادي لدول وسط إفریقیا"، و1982 سنة "وجنوب إفریقیا
وهو أحد روافد نهر النیل من الهضبة ( "منظمة التنمیة لحوض نهر كاجیرا"هي عضو في 

الرافد الوحید االستوائیة وهو یمثل الحدود بین بورندي ورواندا في الشمال الشرقي كما أنه 
وهي ( 1983نضمامها كذلك إلى مجموعة اإلندوجو سنة إ و  ,)المباشر للنیل من تلك الدولة

فقد كانت تأمل رواندا من , 1988حیث كانت عضو مراقب بها حتى عام )كلمة تعني إخوة
قتصادي ومحدودیة سوقها المحلي إلاتعاني  من ضعف البنیان وراء ذلك إلى االستفادة ألنها 

ا لصغر حجمها وكثافة سكانها ف انظرً حوض النیل التسع بین دول  هي تعد الدولة األكثر سكانً
قتصادها إقلیمي قد یحقق الفائدة إل ا ألي مشروعا شدیدً ا وحماًس هتمامً وبذلك فهي تبدي إ

  .سبیل مشاركة في مصادرها المائیة حتى في النامي ولو كان

رواندا من دول حوض نهر النیل إلى جانب السودان وأثیوبیا ، كینیا، أوغندا، زائیر، 
شر كلم أي ما یوازي ٌع   000, 2,900بورندي، حیث یشكل النیل في هذه الدول مساحة تبلغ 

  )   2( .مساحة القارة بأكملها

  

    

  
                                                             

، العدد مجلة سیاسة الدولیةالتعاون اإلقلیمي في القرن اإلفریقي وحوض النیل، : عبد الملك عودة، عبد الرحمان حمدي ) 1(
 .160، صالقاهرة,ةللدراسات االستراتیجیمركز األهرام  1991، أفریل 104

، 1991، أفریل 104: ، العدمجلة السیاسة الدولیةالسیاسة الخارجیة المصریة تجاه میاه نهر النیل، : عالء الحدیدي ) 2(
  .126، ص 121مركز األهرام للدراسات اإلستراتیجیة، القاهرة، ص 
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  :اإلطـار السكانـي .2- 1
) %14(التوتسي ) %1(بنسبة  التوا)1( ةعرقیمجموعات  یتكون سكان رواندا من ثالث

  .)2()%84(هوتو ال

رواندا وهم جماعات صغیرة كانت حرفتها  إقلیمهم أول من سكنوا " التوا" كان األقزام 
أقدم وجود تاریخي، إال أنهم ال یشكلون في الوقت الحاضر أیة  أصحابالصید والقنص وهم 

عهم السوسیولوجي من ناحیة أخرى في حیاة رواندا بفعل ضآلة عددهم من جانب ووضأهمیة 
، وكذلك الغابات وهم )3(إذ تقتصر مهمتهم على الصید والجمع وینزلون جغرافیا في الجبال

سم 43, 1أصغر ساللة العالم من ناحیة حجم أجسامهم حیث یبلغ متوسطها بالنسبة للرجال 
عضالتهم قویة وشعرهم و ألوانهم فاتحة ماتهم الشكلیة أّن من س, سم 1,36وبالنسبة للنساء 

  .عریضة أنوفهم,كثیف خاصة على صدر ووجههم مفلطحة 

قتصادهم مبني على المقایضة حیث إیعرف الكلب منذ القدم كرفیق للصید لدیهم، 
مقابل ذلك الفاكهة وأطراف  ویأخذونیعطون الزنوج الحیوانات ومنتجات الغابة المختلفة 

العمل بحسب الجنس بین المرأة والرجل " التوا"تقاسم السهام والرماح التي ال یستغنون عنها، ی
واألوراق والفاكهة والقواقع، ضفادع ثعابین ودیدان  حیث تقوم النساء بجمع الدرنات

   ).جماعة محلیة(ویطلق علیهم جماعة الصید  أما الرجال فیمارسون الصید.الخ ...األرض

                                                             
و التي تقابل في المدلول لفظة أمة  Ethnosإلى اللفظة الیونانیة القدیمة  Ethnicityیرتد األصل اللغوي للفظة ) 1( 

Nation, حدر أفرادها من ذات األصل أما اآلروبیون في العصور الوسطى فتعني لدى الیونان فتعني جماعة بشریة ینأما
الصراعات العرقیة و إستقرار :أحمد وهبان :ینظر (هناك إختالفات حول مدلولها ,عندهم من هم لیسو مسیحیین أو یهود 

  .73ص ,]ت,د[,دار الجامعیة للنشر و التوزیع ,دراسة في األقلیات و الجماعات و الحركات العرقیة ,العالم المعاصر 
دار الجامعیة جدیدة ,تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات طابع الدولي :مسعد عبد الرحمن خلیل زیدان )2(
  .256ص , 2003,إسكندریة ,
 ندوة التوتسي,"القبیلة و الصراع على السلطة في رواندا البورندي دراسة في األنثروبولوجیا السیاسیة :"عبد العزیز شاهین )3(

  77ص, 2002,أفریل  22 21,جامعة القاهرة ,معهد البحوث و الدراسات اإلفریقیة , و أزمة البحیرات العظمى
1 ) 
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نساء أما الها تصنعمصنوعة من أغصان وأوراق الشجر یتكون مسكنهم من أكواخ 
زر من جلد البقر والنساء أحزمة من أوراق الشجر، فیلبس الرجال بصفة عامة مآ,لباسهم 

ویسیر األطفال عرایا، ویحمل كل قزم تقریبا حقیبة من جلد یحملها فوق كتفه لیحفظ فیها 
  خصیةممتلكاته الش

بالنسبة لطعامهم یرتبط إلى حد كبیر بالبیئة التي یحیون فیها فبعد ما كان یقتصر على 
الخ، وبالنسبة لبنائهم ...إلخ تطور إلى موز ونخیل قصب سكر... اللحوم والعسل والجذور

كل  مجموعة ,في الغابة  تقیم  كل جماعة في أكواخها الصغیرة في مكان منعزل,االجتماعي 
ا أن الجماعة في أقدم مجموعة سكنت المكان، علمً یشترط أن یرأسها ة مجلس إدار  لدیها

  .العادة تتكون من ثالثة إلى ستة أكواخ ویمكن أن یزید عددها

یز األقزام بمعتقدات تمیزهم ا للعشیرة كلها، كما تتما عامً ما یصیده الرجال یعتبر ملكً 
ذلك لر  العشیرة أنها مرتبطة به و ، وهو في الغالب  حیوان تشع"للتوتم"حترامهم العمیق مثل إ

جیدهم لقوة یحرمون قتله أو جرحه، یعتقدون أیضا بحیاة بعد الموت، كذلك تمو فهم یقدسونه 
  .لخ إ.. ینسبونها إلى سماء

عن الخصائص ما یمیزهم  لدیهم من ,التوا مجموعة بسیطة  أّن إستنتاجه فما یمكن  
غیرهم فیما یتعلق بعملیة الصید والقنص فلدیهم معرفة كافیة بصفة الحیوانات، وهم 
مجموعات صغیرة تعیش في عزلة داخل الغابات كما یتمیزون بقدرة على السیر في الغابة 

  )1(.صوت أدنىدون إحداث 

                                                             
 2004,جامعة القاھرة ,معھد البحوث و الدراسات اإلفریقیة ,األنثروبولوجیا الثقافیة إلفریقیا :سعاد علي حسن شعبان ) 1(
  .215, 211ص ص ,
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ن یعیشو ال یزالون  أنهم م لهم حیاتهم غیرقتصادي محكم نظّ مط إلدیهم تنظیم إداري ون
ومازالت  اإلنسانة في عالم تطور ، فهم یشكلون حلقة غریباإلنسانمراحل األولى لحیاة 

   )1( .أسباب ظهورهم مجهولة حتى اآلن

إلى الصید  باإلضافةالتي عرفت بالحیاة الزراعیة " الهوتو" بعد قرون جاءت قبائل 
تشیر  األثریة المطلقة في رواندا، تعود ساللتهم إلى زنوج البانتو فاألدلة األغلبیة وهي تشكل

تقع في منطقة الكامیرون  لبانتو هي منطقة البحیرات العظمىل األصليإلى أن الموطن 
و األوائل تفیها البان مارس  حیث اقیة وتعد هذه المنطقة منطقة سافانالوسطى و نیجیریا الشر 

یتدرج ،رؤوسهم طویلة  ،القامة اهم متوسطو من میزاتهم أن.صناعة الحدیدالزراعة وتعلموا فیها 
العلوي الفك  في بروزني المائل إلى األصفر لدیهم  بشرتهم من األسود الفاحم إلى الب لون

وهم یحبون المرح والضحك ، المفلفلوالشعر  ةف العریضو الشفاه واألنیمتازون أیضًا ب كما,
بعدم المركزیة رغم خضوعهم  التي أقاموهاجتماعیة التنظیمات اإل تسمتإ )2( .وحیاتهم بسیطة

ومع حلول القرن الرابع  ،)هو الملك موامي بلغة الرواندیة(  من التوتسي موامياللسلطة 
 .)3(جماعات من التوتسي إلیها حیث وفدت ,هاا هاما في تاریختطورً المنطقة  تعشر شهد

عشر تحدید الموطن األصلي لهم لكن لألسف لم  وقد حاول األوروبیون خالل القرن التاسع
رین للبحث علماء القرن العش تجهلذلك إ،قة حیث لم تعتمد على أدلة تكن دراستهم دراسة دقی

عتقاد وقد إعتمدوا في هذا اإل،و الشعوب النیلیة في جنوب السودان عن موطنهم في إثیوبیا أ
والجباه المرتفعة  ،ولون البشرة  حالةوالالواضح من حیث طول القامة  ثنياألعلى التشابه 

یعتمد على هجرة النیلیة التي كانت  ثانيوشكل الوجه البیضاوي الدقیق بالنسبة إلثیوبیا أما 
القرن الخامس عشر وكانت من خالل عملیة تسلل بطیئة وسلمیة من جنوب السودان  في

                                                             
 . 220, 215ص ص ,    األنثروبولوجیا الثقافیة إلفریقیا,سعاد علي حسن شعبان   )1(
 .30األصول التاریخیة للتوتسي، المرجع السابق، ص : سعد عبد المنعم بركة )2(
، 1998قضایا في النظم السیاسیة اإلفریقیة، مركز الدراسات المستقبل اإلفریقي، القاهرة، : حمدي عبد الرحمان حسن )3(

 .87ص 
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القطعان وكانت تحركات  ةادلزی ئراإلى منطقة البحیرات العظمى بسبب الجفاف أو الرعي الج
هؤالء موسمیة بأعداد صغیرة للبحث عن مراعي جدیدة ومما یؤكد األصول النیلیة للتوتسي 

نظام  في تشابهللماشیة أما في الحیاة الثقافیة  فهناك لكبیر في االقتصاد كرعاة التشابه ا
داد ئزیة وفترة الحِ الحرفي والشعائر الجناجتماعیة والقانون وشعائر التنشئة اإل،طبقات العمر 

حمل الجثة إلى الغابة المقدسة المخصصة تفبعد الموت  ،تحنط وتجفف حیث أن جثة الملك،
ة لتجفیف الجسد ومنع وتوقد النار تحت المجف ،ا یوضع بداخله الملكللملوك ویشیدون كوًخ 

رك الحاضرون الجثة من جمیع جوانبها حتى تتعرض كلها للحرارة ثم تدفن البقایا حوی،تحلیله 
أما فترة الحداد عندهم هي أربع شهور وأثناء ، على سریر مغطى بجلود الفهد واألسدالملكیة 

ذا كانت محاصیل یحلق الرجال واألطفال رؤوسهم رمزً  هذه الفترة ا للحزن وتتوقف األعمال وإ
  .فقط كمیة ضئیلة تكفي لبقاء الحیاة للسكان جاهزة یسمح بحصاد

مصر  فراعنةفعل دعى شعب التوتسي أنه من أصول سماویة أو إلهیة كما وقد إ
القدیمة وألفوا العدید من األساطیر عن األصل المقدس وحقهم الطبیعي في الحكم والقیادة 

)1(.   

 ,طویلة القامةذو  كانوا معروفین بنزعتهم الحربیة العدوانیة وهم من الشعوب الحامیة 
عكس الهوتو  وتربیة الماشیة وتمیز التوتسي علىیحترفون مهنة الرعي ،وجوههم أكثر حدة 

المركزیة  والمؤسسات,تطویرهم للتنظیمات بأنهم یمتلكون تقالید حربیة صارمة باإلضافة إلى 

                                                             
وقد هبط من السماء وأنجب ثالثة أبناء وهم  Kigwaمنها أنه في بدایة تاریخ رواندا كان یحكمها ملك یدعى كیجوا  )1(

، وهو أصل التوا، وعندما Gatwaوهو أصل  الهوتو وجاتوا   Gahuto وتووجاه Gatutsiجاتوتسي أو هو أصل توتسي  
أراد كیجوا أن یختار خلیفته في الحكم عهد إلى كل من أبنائه الثالثة بإناء من اللبن، وطلب منه أن یحتفظ به حتى  

قد شرب اللبن، أما جاهوتو فقد نام وانسكب اللبن، أما جاتوسي ظل یقظا وحافظ  و صباح، وعندما جاء الفجر كان جاتوا
: ینظر(على إنائه وأصبح له الحق وحده في حكم البالد وصار جاهوتو خادما له أما جاتوا فقد أصبح منبوذا من المجتمع 

ندوة التوتسي وأزمة ، "هضبة البحیراتالجذور التاریخیة للصراع بین هوتو والتوتسي في : "عبد اهللا عبد الرزاق إبراهیم
  .48، ص2002، أفریل، 22 -21، معهد البحوث والدراسات اإلفریقیة جامعة قاهرة، البحیرات العظمى
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على أغلبیة من شعوب الهوتو  أقلیةرغم أنهم  )1(سرعان ما سیطر التوتسيلدیهم قویة و 
ى مزاعم مستندین في ذلك عل، فلقد كان التوتسي )2(متسلطا إقطاعیاعلیهم نظاما  اوفرضو 

هي رمز ( متالكهم مصادر الثروة التقلیدیة من الماشیة واألرضأصولهم األسطوریة وكذلك إ
قتصادیا من خالل ما كان یعرف بعالقة إجتماعیا وإ  الهوتو وتمكنوا من إخضاع) للقوة عندهم

ه أن ستطاع الهوتو بموجبإتفاق ا على هذا اإلوهي عالقة بین تابع ومتبوع وبناءً " األبوهالي" 
نتفاع بها مقابل السلع الزراعیة والخدمات الشخصیة حیث كان یستخدموا ماشیة  التوتسي لإل

ذا ر هوهو في حمایته في حالة تعرضه للخطر، وتبلوّ  المتبوع یعتبر نفسه من رجال السید
تسي أسیاًدا ثنیة بین الهوتو التوتسي أصبح في ظلها التو النظام في النهایة إلى عالقة إ

معیار للتمییز بین ) األوبوهالي(متالك الثروة التقلیدیة وبالتالي أصبحت هذه العالقة بإ
افقة متبوع من التوتسي كان س الماشیة بمو الجماعتین، فإذا امتلك أحد من الهوتو بعض رؤو 

ا والعكس بالنسبة للتوتسي إذا فقد الماشیة یصبح من هوتو نتماءه للهوتو ویصبح توتسیً یفقد إ
   )3( .ا إلى حین قدوم األوروبیینویجبر على فالحة األرض، وظل توتسي أسیادً 

ذا كان  كان األوالد یأخذون عرق والدهم فإذا كان األب توتسي یصبح  األوالد توتسیین وإ
ختالف بین وجد أنه ال یوجد إ نیجیریاه جامعة من هوتو یصبح هوتیین، وفي مؤتمر عقدت

دولة فرضت كیانات في ا هما ظهر معً  ا  وكالا أو عنصریً الهوتو والتوتسي سواء عرقیً 
لهوتو سیاسیة من خالل تطور أدى في النهایة إلى إقامة الدولة وكان التوتسي أنجح من ا

  .)4(ا من السلطة وأمسكوا بزمام األمور وتولوا حكم البالدنوا شیئً حیث كوّ 

                                                             
 .25، 16األصول التاریخي للتوتسي، المرجع السابق، ص ص : سعد عبد المنعم بركة )1(
 .87، المرجع السابق، ص قضایا في نظم السیاسة االفریقیة: حمدي عبد الرحمان حسن )2(
 .27، 26المرجع السابق، ص ص : سعد عبد المنعم بركة )3(
التطهیر العرقي دراسة في قانون دولي العام والقانون الجنائي مقارن، دار الجامعیة ): شاهین(محمد عادل محمد سعید  )4(

 .385، 384، ص ص 2009 - هـ1430الجدیدة، 



        جغرافیة رواندا و خلفیات النزاع                                        الفصل األول

- 21 - 
 

الطبقیة في المجتمع الرواندي خاصة بین الهوتو والتوتسي  ونستنتج من هنا أن عنصر
في حین یبقى التوا كما هم ألنهم یمارسون ) ماشیة واألرض(كان مبني على عامل الثروة 

  .الصید والقنص ال غیر

  :الدین واللغــة
یتكلم سكان رواند لغة واحدة وهي كینارواند بإضافة إلى الفرنسیة واالنجلیزیة 

  .)1(والسواحلیة

والمعتقدات  واإلسالمیةالمسیحیة  أما بالنسبة للدین فالسكان یتوزعون بین الدیانة 
فقد كان مفهوم اإلله عند الرواندیین وهو ما یطلق علیه إیمانا  التقلیدیة وبالنسبة لهذه األخیرة

Imana عباد شقاء للالسعادة أو الوهو الذي  یحدد  أنه من القوى المادیة له قدرة عظیمة
ه أرواح الموتى حیث یعتقد  أن للمیت صدیق إسمبوبعد إیمانا یعتقد األهالي كثیرا 

قرابین بأغاني لمدیح األسالف وهذه طقوس ال یساعده على حساب  حیث تقدم له" بيبانجوم"
    )2( .یؤدیها  رب العائلة أو شیخ قبیلة أو ملك

أما بالنسبة للمسیحیة فلقد جاءت منذ مجيء األوروبیین وذلك عبر البعثات التبشیریة 
فحسب إحصائیات  هارت جمیع الممارسات الدینیة حیث أصبح جلهم یعتنقونوبدخولها غیّ 

 %1تابعین للقیادات التقلیدیة و %19بروتستانت و %18كاثولیك و % 62أن  1991
عن طریق  إلیهمالم وقد وصل اإلس %5,5وهناك  %6وهناك  %9مسلمین وهناك من یقول 

تجار المسلمین الذین توغلوا في قلب إفریقیا قادمین من الشرق ولم یوقف نشر الدعوة إال ال
 برجال الدین الذین یعملون على دعم االستعمار  استیالء االستعمار على وسط القارة ممثالً 

ع سكان یتجمع من مجمو  %6یمثلون حیث   ,االضطهادجمیع أنواع  لقي المسلمون حیث 
ولهم حي خاص بهم ولهم  )هم من الهوتو و التوتسي (   اليأكثرهم في عاصمة كیغ

                                                             
 .83، ص 2009,بیروت ,الطبعة الثانیة ,دار الشمال غرافیة، أضواء على العالم، الموسوعة الج: أنطوان القوَّال) 1(
 .28األصول التاریخیة للتوتسي، المرجع السابق، ص : سعد عبد المنعم بركة )2(
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ویعاني هؤالء من " ماكاناارو "هـ كما یوجد األخر في مدینة 1373بني أحدهما عام  مسجدان
سم هیئة توجد لهم هیئة في العاصمة تعرف بإعن إخوانهم في أمصار إسالمیة و  عزلة

  .)1(المسلمین برواندا

  :العادات والتقالید
لتقاط أول دودة تزحف من بقر وإ الة كمرهم، دفن المیت في جلد ستخدام الزبدمن بینها إ

حتضرین وكذلك إعطاء لبن البقر إلى المُ أمام جثمان الملك المیت بعنایة وتغذیتها باللبن، 
لكي یضع نهایة لمعاناتهم، ومن بین عادات الزواج لدیهم تزین العروس ببعض النباتات التي 
توضع حول رأس العروس أما بالنسبة لعادات الضیافة فیعد تقدیم السوائل مهم في إبقاء 

لبیرة، ومن العادات أیضا أن االجتماعیة وعندما یأتي أحد لزیارة یقدم لهم شراب ا الروابط
  األقارب ثم بعد ذلك یأتي  Kililiالمرأة إذا ولدت تحجب لفترة  أربعة أو ثمانیة أیام تسمى 

  ).مكافأة(هدایا وتسمى ال  لها لزیارتها ویحضرون

یعالجون بعض المرضى باللعاب وخاصة إذا كانت جلدیة وهم یعتقدون أن اللعاب ینتج 
  . )2(قرابین ألسالفهم وأرواح األبطال لدیهم قویة تتطلب عبادة خاصةمن المخ كما یقدمون 

الفنون لدى التوتسي تتضمن اآلداب والموسیقى والحرف وهي ترتبط كثیرا ببالط ملك : نــــف
وبالنسبة لألدب الشفوي كانت تتناقله األجیال أما بالنسبة إلى الموسیقى والرقص فقد كانت 

أو القیتارات من آالت شائعة  بین كال من الهوتو، التوتسي، ) صفافیر(الطبول والفلوتات 
  أنهمأن التوتسي كانوا یتمتعون بحرفة الرسم على السالل والفخار والدروع، كما  بإضافة

  . نتقال األطفال إلى مرحلة البلوغ وهذا كنوع من الفن لدیهمیستعملون األقنعة الخشبیة إل

  
                                                             

، ص 1995، بیروت، 2التاریخ اإلسالمي التاریخ المعاصر األقلیات اإلسالمیة ، المكتب اإلسالمي، ط: محمود شاكر )1(
306. 

 .29األصول ، المرجع السابق، ص : سعد عبد المنعم بركة )2(
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  :نظام السیاسيال
یعتمد النظام السیاسي في رواندا على نظام المملكة الهرمي المبني على تسلسل 

ذاتیة القیادة وتتجمع كلها تحت سیطرة مباشرة للموامي، حیث كان منصب هذا جماعات 
لإلله إیمانا  هو تجسید ملكالوراثة تتوارثه قبیلة أبانییجینا التوتسیة ا، حیث كان الاألخیر ب

مهمته أداء بعض الشعائر والطقوس  ,بیروا كلها، وكان هناك مجلس األا لرواندا مادیً ورمزً 
ختصاصهم ذا المجلس إلى ثالث فئات من حیث إك الجدید وینقسم هالسریة على المل

  :كالتالي

  .رسم بیاني یمثل التركیبة الهیكلیة لمجلس األبیرو :

  

  

  

  

      

  من معلوماتلدیها   من انجاز الباحثة حسب ما توافر  :المصدر   

مراء یمارس سلطاته في نطاق  كل من تالل رواندا من توتسي ماعدا أ وكل أمیر 
ا لخبرتهم بشؤونهااأل   )1(رض بعضهم من هوتو نظرً

أعلى رموز للملكیة توتسیة وهي مقدسة  Kaningaوتمثل الطبلة الملكیة أو الكانینجا 
نار المقدسة تظل مشتعلة الملك وتحاط الكانینجا بطبول أصغر وتحفظ في منزل حیث المثل 

  . ضفاء الشرف علیها وزیادة قوتهاإلوترش طبول بدم الثور 
                                                             

 .29 -28أصول، المرجع السابق، ص ص : سعد عبد المنعم بركة )1(

رو ــمجلس األبی
 كـة ملـمعاون

أمراء مراعي یشرفون 
 على أراضي الرعي

تجنید  أمراء الجیش
جیش، یتولون تجنید  

 رجال

یوزعون أمراء األرض 
نتاج  األراضي الزراعیة وإ

 زراعي وجبایة وخراج
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  .)1(رهیهذا النظام إلى غایة قدوم األوروبیین وتغی هارواندا ساد فی نستشف من ذلك أّن 

 :زاعــات النــخلفی - 2

  :الخلفیات التاریخیة - 1- 2
علیها  استولو صارت رواندا جزء من ألمانیا حیث إ 1885 -1884بعد مؤتمر برلین 

عتمدت وإ  )1(ستمروا في حكمها حتى حرب العالمیة األولى في عهد بیسماركوإ  1890عام 
هذا إلى  ,دارتهاالموجودین طالما كانوا یخضعون إل األلمانیة على تأیید الرؤساءالسیاسة 

جمعیات مثل التجاریة و العتمد على شركات المعروفة في إفریقیا التي تجانب سیاستها 
صول على أكبر قدر ممكن من الربح هو الح ا، فكان مبتغاه"جمعیة االستعمار األلماني"
دارة لدیها كان, األقالیم التي قسمت إلیها  حاكم عام هو المسؤول عن الحكم المحلي وإ

حكم ( أمام المستشار األلماني عن إدارة األقالیم  في نفس الوقت رة وهو المسؤولالمستعم
 1888والذي عدل في  1886وهذا حسب قانون  المستعمرات الصادر عام ) غیر مباشر

عندما أنشئت وزارة خاصة  1907ارة خارجیة حتى عام وظلت المستعمرات األلمانیة تتبع وز 
العالمیة األولى وخروج ألمانیا صفر الیدین بسبب الحرب  بالمستعمرات لكنها لم تعمر طویالً 

ستعماریة حاولت ألمانیا إحداث تغیرات یا ومن المالحظ أن طول الفترة اإلمن قارة إفریق
تفرقة ومحاباة عنصر الها بذور في وضعمسیحي أو التعلیم الجذریة سواء من ناحیة نشر 

توتسي على باقي األعراق من خالل نشرهم النظریة الداروینیة عن سمو األعراق (خر على آ
  . )2(ون عن الهوتوفجعلوا توتسي یسمَّ 

وبعد هزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة األولى قررت عصبة األمم أن تنقل حكم رواندا 
توتسي ونفوذهم سواء الإلى بلجیكا وقد حكمت هذه األخیرة رواندا من خالل تكریس قوة 

                                                             
تاریخ إفریقیا الغربیة اإلسالمیة من مطلع القرن سادس عشر إلى مطلع القرن العشرین ویلیه، االستعمار : یحیى بوعزیز )1(

 .73، ص 2009األوروبي الحدیث في إفریقیا و آسیا وجزر المحیط، دار البصائر، الجزائر، 
لتوتسي في هضبة  البحیرات، المرجع السابق، ص ص الجذور التاریخیة للصراع بین الهوتو وا: عبد اهللا الرزاق إبراهیم )2(

51- 52. 
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صل مكانة التوتسي هذا بجانب التراث الشعبي الذي یؤ  ك لألراضي،الّ كرؤساء لألقالیم أو كمُ 
الخ،  ...سیطرة على أغلب الوظائف كالتربیة والثقافةالفة إلى أنهم منحوهم باإلضا,العالیة 

وأنشأت ,ا في رواندا شرعیً  وفي تمثیل رواندا في عصبة األمم، حتى یكون وجود بلجیكا
، ومن )1(الذي یوضح العرق الذي ینتمي إلیه حامله Carde IDبلجیكا نظام كارت الهویة 

ي ومنح التوتسي ال تختلف عن ألمانیا في التمییز العنصر  هنا نستنتج أن سیاسة بلجیكا
عتمادهم على ألنهم أقلیة وكذلك إذلك حتى یتمكنوا من السیطرة علیهم ,السلطة والهیمنة 

و ال یستطیعون  الحق المقدس للتوتسي بأنهم ملوك وكذلك ألن توتسي في نظرهم أكثر ذكاءً 
  .لعالمیة الثانیةوظل األمر كذلك حتى الحرب ا.نفصال عنهم اإل

رواندا تحت التعلیم  إخضاعكر الدور الذي لعبته الكنیسة الكاثولیكیة في وال ننسى بالذّ 
" موسینجا"الموامي بلجیكیة بعزل الدارة اإلالغربي ونشر المسیحیة خاصة عندما قامت 

لي وبالتا 1931لمسیحیة سنة عتنق هذا األخیر احیث إ, في مكانه" روداهیجوا"بنه وتنصیب إ
  .عتبار الكنیسة الید الیمنى لإلدارة االستعماریةیمكن إ

توتسي قد شهدت الهوتو و الات من القرن العشرین كانت العالقات بین یوبحلول الخمسین
، حیث نظر هؤالء إلى التاریخ الرواندي والجماعات ا على ید المستعمرینتحوال خطیرً 

 أسطورةة الهوتو والتوا من التوتسي ودونیّ ندیة من منظور عنصري وتحولت فكرة تفوق االرو 
نفجارها مسألة وقت ال أكثر، إ وأصبحني، إلى حقیقة، وبذلك زرع اإلستعمار قنبلة العنف اإلث

) األغلبیة(حیث شهد هذا العام بدایة ثورة الهوتو  ،1959نفجرت القنبلة عام وإ  وقد حدث
  . )2( )یةأقل(ضد النظام القائم، الذي كان یسیطر علیه التوتسي 

                                                             
 .389، 388المرجع السابق، ص ص ): شاهین(محمد عادل محمد سعید   )1(
ندوة التوتسي وأزمة ، "دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي: العنف األثني في رواندا:"صبحي قنصوة  )2(

 .306 -304، ص 2002أفریل،  22-21اسات اإلفریقیة، جامعة القاهرة، ، معهد البحوث والدر البحیرات العظمى
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ضطرت إلى تغییر أسلوب بة إلیهم ألن اإلدارة البلجیكیة إحیث بدأ الوضع یتحسن بالنس
 شهد  ، كذلك موقف الكنیسة)1(تعاملها  معهم وذلك تحت ضغط  من الرأي العام العالمي

من  عناصر النخبة الجدیدة من الهوتو لصالح الهوتو حیث تخرج الكثیر من یر تدریجيتغی
وهو هیئة (ن من المجلس األعلى للدولة بیا بمجرد صدورمدارس الالهوت التابعة لها، و 

ستقالل صول رواندا على الحكم الذاتي واإلیطالب فیه بح) ستشاریة یسیطر علیها التوتسيإ
بإصدار بیان مضاد  ردًا على ذلك وثمانیة من المثقفین من الهوتو ،)2(وار كایبانداقام غریغ

فیه بالدیمقراطیة وكان هذا أكبر مثال  ارف ببیان شعب الهوتو طالبو م ُع 1957في مارس 
ولكن في  ستعمار البلجیكيأنَّ المشكلة لیست في اإل لترسیخ نظام الهویات وأظهر هذا البیان

تجه كل إ ذلك أعقابوفي , حتكار السیاسي واالقتصادي والتعلیمي الذي یتمتع به التوتسياإل
حركة "ادة كایباندا ـو بقیـسیاسیة حیث أسس الهوت تنظیمات إنشاءمن الهوتو والتوتسي إلى 

نفس العام ظهر  من 1959وفي نوفمبر بارمیهوتو سم ومعروف بإ" الدیمقراطیة الرواندیة
 APROSOMAالمعروف باسم أبروسوما  "رابطة ترقیة الجماهیر"سم حزب آخر للهوتو بإ

أخذ التوتسي بدورهم في نفس الوقت  ، )3()رجل أعمال من هوتو(جیتیرا  بزعامة جوزیف
وأخذ " الرونديوطني التحاد اإل"بتشكیل حزب بإسم  اقامو  1959سبتمبر  3یتحركون ففي 

ا للبلجیك ویطالب  ام الملكي التقلیدي ومعادیً كان یساند النظّ  الذي  UNARسم أونار إ
  .)4(لتوتر القبلي تتصاعد یوما بعد یومتیرة االفوري للبالد، مما جعل و ستقالل بإ

                                                             
، 2014عالء عبد الحمید عبد الكریم، دور األمین العام اتجاه الصراعات الداخلیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  )1(

 .199، 198ص ص 
لجمهوریة رواندا، أقام بالعاصمة كیغالي سیاسي ورجل دولة رواندي وأول رئیس ) 1976 -1924: (وارغكیباندا غری  )2(

م، هو مؤسس الجمهوریة نادى بأفكار بسیطة تدور جمیعا حول العدل والمساواة، فشل في نزع فتیل 1973بقي رئیسا حتى 
 .176المرجع السابق، ص : مسعوند خوند: ینظر(الحرب األهلیة بین هوتو والتوتسي 

 .308المرجع السابق، ص  العنف االثني في رواندا،: صبحي قنصوة )3(
 .164المرجع السابق، ص : مسعود خوند )4(
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ناشط سیاسي هوتي مبونیوموترا  الشرارة األولى للعنف عندما تعرضنطلقت حیث إ
فلم ,شاعات كاذبة في حین أّن اإلب أونار وشاع أمر مصرعه باب حز من قبل ش )1(للضرب

التوتسي ساعة حتى بدأت جموع  من هوتو بالهجوم على مكتب سلطة  22یمضي أكثر من 
ستمر ، وإ "الریح المدمرة" في معظم أنحاء البالد فیما عرف بإنتفاضة نتشر العنف ومنازلهم وإ 

السلطة  عنف عن إزاحة التوتسي منحیث أسفر هذا ال ,1959نوفمبر  14العنف حتى 
ا مّ السیطرة عتدمیر ممتلكاتها و الدولة إظافة إلى في وظائف  %85نسبة بعدما كانوا یمثلون ب

آخرین  130قتیال، وهب  300آالف منهم وهناك من یقول  10تبقى منها وقتل نحو 
نتخابات عامة تحت إشراف جرت إ 1961سبتمبر  25وفي . )2(كالجئین إلى دول مجاورة

من الناخبین لصالح إلغاء النظام الملكي وتم  %81,2، صوت فیها نحو )3(األمم المتحدة
اندا على الحكم الذاتي، تمهیًدا اإلعالن عن النظام الجمهوري وفي دیسمبر حصلت رو 

عن رواندا، وتم بورندي النفصلت ، وفي هذا التاریخ إ1962جانفي  01فيستقاللها إل
یث  عمل على تدعیم ول لجمهوریة رواندا، حكرئیس األ " وار كایبانداغریغ" اإلعالن عن 

المؤسسات الدیمقراطیة والنهوض باقتصاد البالد باللجوء إلى طلب مساعدات دولیة، ومارس 
ا، ولكنه من الهوتو هذه المرة ولم یتوقف العنف في عهده كایباندا حكمه كما لو كان ملكً 

و  1962ن هجومات على النظام القائم في توتسي بشّ الحیث قامت مجموعات من الالجئین 
نینزي إ"لحكومي، وأطلق الهوتو على هؤالء إسم لكن تم التصدي لها من قبل الجیش ا 1963

Inyenzi"   صراصیر باللغة رواندیةال (وتعني.(  

                                                             
" موتار"انتقاما من الهوتو وذلك لظن توتسي أن هوتو متورطین مع بلجیك في قتل ملك " مبونیوموترا" تم االعتداء على  )1(

الجذور ، المرجع السابق، : عبد اهللا عبد الرزاق ابراهیم: ینظر ( سنة الذي مات في ظروف غامضة  46عن عمر یناهز 
 .57ص 

 .199األمین ، المرجع السابق، ص دور : عالء عبد الحمید عبد الكریم )2(
 300ص ,المرجع السابق ,التطهیر العرقي:محمد عادل محمد سعید شاهین )3(
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في التعلیم حیث كانت حصص  ثنیةاإلحصص النظام سیاسة  )1(طبق كایباندا 
وترتب على ذلك فصل التوتسي من وظائفهم  للهوتو  %90 ,مقابل %9ة للتوتسي مخصّص ال

الصراع الذي كان قائم بین  توطید أركان حكمه لكن الرئیس ومدارسهم، وأراد من ذلك
 لإلطاحة، عجل )هوتو الوسط والجنوب في مواجهة هوتو الشمال(عناصر النخبة من الهوتو 

، وبذلك 1973یولیو في  )2(وفینال هابیاریمانابنظامه بإنقالب عسكري قاده قائد الجیش ج
أعلن هذا األخیر عن  شمال، حیث الالوسط والجنوب إلى هوتو (نتقلت السلطة من هوتو إ
بدأ فعال بمعاملة  حیث, اقتً سیس الجمهوریة الثانیة، ونجح في إبعاد شبح الحرب األهلیة مؤ تأ

قلیمیة لها حقوقها مقابل عدم اإلثنیة محلیة و التوتسي كإ لكنه لم یفعل قتراب من السیاسة، إ
وسرعان ما تحول إلى دكتاتور عسكري وخلق معارضة  ینالتوتسی ئا لحل مشكلة الالجئینشی

ة وداخلیة منذ تحدیات خارجی" هبیاریمانا" داخل صفوف الهوتو المعتدلین حیث واجه نظام 
زدادت حدة منذ بدایة التسعینات ووضعت رواندا في مفترق طرق ما بین أواسط الثمانینات إ

  .)3(ثنیةأیدیولوجیة الهیمنة السیاسیة اإل في رستمرااإلو الوطنیة أ مصالحةال

أثر على رواندا و إستطاع  اإلستعمار سواء األلماني أو البلجیكي ّن ویمكننا القول أ
قاد والضغائن بین الجماعات التي ع األحتفوق عنصر توتسي على آخر وزرَّ إثبات أسطورة 

  .منهما في القضاء على اآلخر رغب كل ستمرت لقرون حیث یإ

  :الخلفیة السیاسیة - 2- 2

                                                             
الموسعة التاریخیة لدول العالم وقادتها، دار : سفیان صفدي: ینظر(، 1969و  1965أعید انتخابه لفترتین رئاسیتین  )1(

 ).125، ص2005أسامة للنشر، عمان، 
 .214، 213، 212عنف، المرجع السابق، ص ص ال: صبحي قنصوة )2(
م خالل جمهوریة الثانیة وهو من 1973رئیس دولة منذ  1994افریل  6 - 1938مارس  08: جیوفینال هابیاریمانا  )3(

كان وزیر للدفاع خالل حكم كایباندا أطاح بالرئیس كایباندا وأعلن على إلغاء الجمعیة الوطنیة  GISENYI)هوتو الشمال 
  .173موسوعة، المرجع السابق، ص ال: مسعود خوند: ینظر(مات السیاسیة أخرى، والمنظ
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السیاسي المحكم أحد أهم عوامل اإلستقرار داخل الدولة حیث یقودها إلى یعتبر النظام 
قتصادي، ولكن إلجتماعي أو انتعاش وتحقیق اإلزدهار سواء في المجال اإلأوجه النمو واإل

مشكلة واجهتها هي بناء دولة قومیة التي  ستقالل فأولما  لم تتمتع به رواندا بعد اإل هذا
تعني أن یكون الوالء األسمى متجها إلیها بحیث تتفاعل مختلف الجماعات في الدولة على 

مشاركة في صیاغة وتنفیذ ال ثنیة أو العرقیة بهدفالمساواة بغض النظر عن أصولها اإلم قدّ 
ا لخصوصیاتها التاریخیة ومواریثها ظرً ت إلیه رواندا نر قمج التنمیة الشاملة، لكن هذا ما إفتبرا

ثني على أساس أنه عنصر لتشكیل القومیة، بل  أداة لم تنظر للعامل اإل ،)1(االستعماریة
ستعمار ، وخاصة أن طبیعة اإل"فرق تسد"دأ لخلق الصراعات الطائفیة التي تتیح  مب

الفرصة أمام ي أتاح الذ Indirect Ruleالبلجیكي المعتمد على الحكم الغیر مباشر 
، الذي یعد كذلك من )2(ثنیة للنمو وعدم التدخل للتحقیق التكامل اإلقلیميالصراعات  اإل

ن هناك تباین مستقر فنالحظ أ إفریقياإلشكالیات الكبرى أمام عملیة تأسیس نظام سیاسي 
جتماعیة متوترة ومتضادة یسعى كل منهما إلى القضاء اآلخر عرقي تربطه عالقات إ

  .وأدى ذلك كله إلى خلق هوة بین الحاكمین والمحكومین) هوتوتوتسي، (

اء دولة والتي وقفت في سبیل بن,ن یفمن األشیاء التي تعاب على السیاسیین الرواندی
ب ومعناها تقبل قیم وثقافة ومبادئ الجماعة المسیطرة عن هي عدم تطبیقهم سیاسة اإلستعا

ا بیقهم إستراتیجیة التعددیة التي تعد تطورً طریق الرضى هذا من جهة ومن جهة ثانیة عدم تط
عطاء وزن أكبر حقیق التكامل القومي فهي تعني اإلمهما في سبیل ت عتراف باآلخر وإ

باإلضافة إلى رفض ,للحقوق والمصالح الجماعیة لألقلیات، وتعني أیضا المساواة مع الفصل 
إلى أننا نجد في یة الجماعیة عتراف بالهو السلطة مع التوتسي واإل الهوتو إستراتیجیة تقاسم

، حیث كان نظام رواندا سادها نظام الحزب الواحد وأثقال النظام العسكري أنَّ ,واقع األمر 
                                                             

 .78قضایا المرجع السابق، ص : حمدي عبد الرحمان حسن )1(
، 1، ج107، العدد مجلة سیاسة دولیةالصراعات االثنیة في حوض النیل والنظام الدولي الجدید، : أنس مصطفى كامل  )2(

 36اإلستراتیجیة باألهرام، ص، مركز الدراسات 1992ینایر 
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ة وكان هذا الحل الحزب الواحد إلى غایة التسعینات یمثل محور الحیاة السیاسیة في الدول
للجزء  فهو لم یكن ممثالً  عتقاد الزعماء األفارقةالموضوعي لمشكلة بناء الدولة القومیة في إ

سم الحزب علیه إ سرها ولقد أطلق البعضا یشمل الحیاة السیاسیة بأّ ا عامً ا سیاسیً بل إطارً 
وظیفة لتحقیق مهمة التكامل القومي، حد، ولقد أعتبر كالواحد الدیمقراطي وآخرین الحزب الموّ 

فالشرعیة عامل مهم وقد ساعد هذا النظام هبیاریمانا على إضفاء شرعیة حكمه وبالتالي 
ُ ر عن دیمقراطیة شعبیة على عكس اإلألنها تعب فرض على الدولة والشعب مما نقالب الذي ی

  .)1(یؤكد على أن الرئیس یهدف ویسعى إلى كل شيء فیما عدا خدمة مصالح الشعب

إلى أن الدولة الرواندیة تعاني من فجوة كبیرة بین رجال السیاسة والمجتمع  باإلضافة
ال تعبر عن مصلحة كل الجماعات من طرف السلطة السیاسیة حیث  یزز وتمیفهناك تحیُّ 

تام بین الدولة والمجتمع حیث أن الل افصناإلهو و  ثنیة مما یجعل هذا یعبر عن واقع واحداإل
في  مؤسسات وقیادات المجتمع المدنيال لسبب یكمل في أنیؤكدون على أن ا الباحثین

البلدان اإلفریقیة ضعیفة  وهشة وغیر مؤثرة ولیس هناك شك في أن تلك المؤسسات  معظم
ا في الدفاع عن المصالح الخاصة المستقلة في مواجهة الهیمنة المتسلطة، ا محوریً تلعب دورً 

المدني في قیادة النضال السیاسي في إفریقیا فال یغیب عن أذهاننا أن الفضل یعود للمجتمع 
لكن ,دف األسمى وهو االستقالل وتوحید كافة الجماعات الوطنیة وذلك تحت مظلة اله

صبح قوة معارضة مؤثرة الواحد بحیث لم یفي منظومة حكم الحزب  هستیعابلألسف  تم إ
ساعد على نشر لنظام الحكم فأهمیة مؤسسات المجتمع المدني بارزة في أي دولة فهي ت

ثقافة الدیمقراطیة في المجتمع وتنمیة المهارات، كما تمثل ضمانا لمواجهة السلطة الحاكمة ال
مظاهرات وأعمال  تنظیم, أو الطغیان عن طریق وسائلها كاألحزاب ستبداد ا هي أرادت اإلإذ

لخ، ولیس هذا فقط فهو یعمل على تحسین العالقات بین الدولة إ...العصیان المدني

                                                             
 .83، 79حمدي عبد الرحمان حسن، قضایا، المرجع السابق، ص  )1(
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المجتمع فهو بمثابة الواسطة بین الحكام ومحكومین حیث تكون الحقوق والواجبات واضحة و 
  . )1(لدى الدولة والشعب

أن هناك عوامل عرقلت قیام بناء دولة قومیة قویة في رواند  وفي األخیر نستنتج
  :وتتمثل في

 .واإلقلیمیةالنزعات االثنیة والعرقیة  .اآلثار السلبیة المرتبطة بالمیراث االستعماري -

ضعف وهشاشة المجتمع  .بناء الشرعیة والهیمنة العسكریة عدم قدرة  الدولة على -
 .المدني

مما جعل رواندا دولة غیر مستقرة أمام  1991تبنیها نظام الحزب الواحد إلى غایة  -
 .الصراعات العرقیة

  :الخلفیات االقتصادیة - 3- 2
ساهمت في زیادة مشاكل الفقر  لقد كانت هناك عدة مؤشرات اقتصادیة داخل رواندا

ضطراب الذي قاد إلى النزاع، فمن بین ، مما جعل هناك حالة من اإل)2(والمرض والبطالة
ستقاللها، فقد كان هدف رواندا إلى جانب خاطئة بعد إ نیها لسیاسة تنمویةهذه المؤشرات تبّ 

إال  ة وتطویر البالد،ثنیات نجدها تهدف إلى تنمیحدة الوطنیة وخلق التعایش بین اإلبناء الو 
ال  اأحالمً قتصاد البالد بقیت أننا نجد معظم  األهداف واإلقتراحات التنمویة التي تخص إ

ا على تحقیق ذلك أمام الصراعات غیر دون تجسید واقعي ألن نظام الحزب الواحد بقي عاجزً 
اندا تمثل في بتلیت به رو المهم وهو الواقع المحتوم الذي إ والشيء ،)3(العرقیة المتواصلة

تراعي على  اإلرث االستعماري، حیث یتضح من خالل التقسیمات االستعماریة لم تكن

                                                             
االنزاع الرواندي بین المعطیات الداخلیة والمؤثرات الدولیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر العلوم : شابوني سامیة )1(

 105ص).2010، 2009(بوقارة حسین، جامعة دالي إبراهیم : قسم العالقات الدولیة، إشراف: السیاسیة
 .14، ص2006الدولیة، دار المنهل اللبناني، بیروت، مقاربات دبلوماسیة ، النزاعات اإلقلیمیة و : فوزي صلوخ )2(
 .106، ص نفسهلمرجع ا: سامیة شابوني)3(
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ة والتعدینیة فیها ثنیة بقدر حرصها على تنمیة مشاریعها الزراعیاإلطالق التركیبات اإل
، فهي خلقت حدود مصطنعة جعلت المواصالت والتسویق )1()ستیرادموجهة إلى اإل(

ا صعبا خاصة أن رواندا تعاني من نقص الطرقات بسبب طبیعة اإلفریقیة أمرً المنتجات 
أراضیها كما سبق  الذكر، إضافة إلى ذلك فرواندا مثل باقي الدول اإلفریقیة تعاني من 

، فحال  اإلقتصاد حال )2(إفریقيلیس قتصادها في أغلبه االقتصادیة فإ العجز والتبعیة
االستعماریة في القارة كان لها األثر البالع في تخلفها فالدولة اثنان أن الممارسات  السیاسة  
هو التبعیة عن طریق برامج المساعدات  أصبحت تعاني من نمط جدید) رواندا(اإلفریقیة 

، ومثال على ذلك ما حصل في عهد الرئیس )3(التي تقدمها الدول الصناعیة ألسباب سیاسیة
 قتصاد المحلي فبمجرد تقلص الدعم الخارجي في أواخریباریمانا الذي لم یستطع تطویر اإله

نتشر الفساد بین النخب العسكریة الحاكمة وترتب على ذلك الثمانینات بدأ نظامه في تفكك وإ 
ق االستقرار السیاسي والتنمیة ، رغم أنه عمل على  تحقی)4(زیادة التذمر لدى الشعب
من أجل التنمیة كحزب وحید في البالد  ب الحركة الثوریة القومیةاإلقتصادیة، حیث أنشأ حز 

MRND ، مجلس القومي للتنمیة السم تحت إ 1981وأنشأ مجلس تشریعي سنةCND ،
نخفاض أسعار إقتصادیة نتیجة التحسن في األوضاع اإل وشهدت البالد بالفعل درجة من

إلى  1989من الصادرات الرئیسیة  حیث وصلت عام  %80البن، حیث یمثل هذا األخیر 
علیه تحت الضغط األمریكي وهذا یعود  لزیارة لجنة من البنك الدولي  )5(ف ما كانتنص

                                                             
 .38الصراعات االثنیة، المرجع السابق، ص : أنس مصطفى كامل )1(
طبیعي على الحدود بینها وبین الكونغو إال أن الحكومة رواندیة أرادت بیع المشروع أو جزء منه الو غاز الفقد اكتشف   )2(

ویرجع  3ألف م 25إلى إحدى شركات دولیة مقابل  جزء من أسهم وكان من المتوقع أن یصل حجم إنتاج یومي إلى نحو 
ندوة التوتسي و أزمة ، "أزمة الطاقة في اقلیم البحیرات العظمى: "سلطان فولى حسن: ینظر(سبب إلى ضعف  سوق محلیة 

 .291ص , 2002، أفریل،  22 - 21، جامعة قاهرة، ، معهد البحوث والدراسات اإلفریقیةالبحیرات العظمى
النزاعات في القارة اإلفریقیة، إنكسار دائم أم إنحسار مؤقت، دار الفجر للنشر والتوزیع، : عبد القادر رزیق المخادمي )3(
 . 25، ص ]ت.د[
 .203دور األمین، المرجع السابق، ص : عالء عبد الحمید عبد الكریم )4(
 .315عنف، المرجع السابق، ص ال: صبحي قنصوة )5(
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صت الحكومة الرواندیة و لرواندا بغیة اإلطالع على األوضاع االقتصادیة، وأ 1988سنة 
لغاء سیاسة دعم اإلنتاج  بإلغاء القیود على التجارة الخارجیة وتخفیض قیمة العملة الوطنیة وإ

نهارت أسعار البن في ام وتسریح الموظفین ونتیجة لذلك إالقطاع العالمحلي وخصخصة 
قتصاد الرواندي، ولمعالجة ألمر الذي سبب خسائر فادحة في اإلا %50السوق الدولیة بنسبة 

في أواخر التسعینات ما أدى هذا إلى  هذه األزمة أقدمت رواندا على  تخفیض قیمة الفرنك
م القائم فیها كما سنوضح ذلك الحقا، باإلضافة إلى تراجع النظااإلظطراب ضد  وزیادة التوتر 

 ةن الخارجیو فقد بلغ معدل الدی المیزان التجاري والعجز المتواصل في النمو االقتصادي
نهارت مؤسسات الدولة ومعها مرافق ونتیجة لذلك إ 1992و  1989ن عامي یب 34,3%

اعدات بمالیین الدوالرات إلى الحكومة القطاع العام فعلى الرغم من أن البنك  الدولي قدم مس
ستیراد السالح فقت هذه القروض في إنسف فقد أُ لكن لأل,ستقرار إستعادة األمن واإلبداعي 

سكریة على حساب معالجة األزمة ولت العملیات العوزیادة عدد القوات المسلحة فقلد مُ 
) تمي إلى هوتونت(الحكومة قتصادیة وهذا ما أوقع البالد في دوامة عنف متواصلة بین اإل

من جهة وبین أعضاء النخبة الواحدة للهوتو ) یمثلها توتسي(والجبهة الوطنیة الرواندیة 
نهیارات التي جهة أخرى، ومن هنا نستنتج أن اإل من) هوتو شمال ضد الوسط وجنوب(

قادة نظام الحكم وعدم نظافة أیدي الالفساد كانت نتیجة ل قتصاد الرواندي أصیب بها اإل
  .)1(السیاسیین

ملیون فرنك  166قدر نحو  إنتاجالكهرباء بحجم  إنتاجرواندا تحتل المركز الرابع في 
 حتیاجاتتستورد إإال أنها ، اإلقلیمفي  من إجمالي  إنتاج الكهرباء  %2وهو ما یعادل نحو 

                                                             
، 2006هـ، 1427، بیروت، 2م، دار المنهل البناني، ط1995 - 1945النزاعات اإلقلیمیة في نصف قرن : علي صبح )1(

 .247، 246ص ص 
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مجموعة من المواد األولیة إال أن رواندا و  "أخشاب الوقود"بإضافة إلى إمتالكها  من الخارج،
   )1( .باقي المناطق اإلفریقیةمثل  مثل ,لهذه الطاقات  والثرواتستغالل األمثل اإل یغیب عنها 

قتصاد أال وهو  العامل الدیمغرافي حیث عبر ما أن هناك عامل أساسي أثر في اإلك
نسمة   323تحتوي حوالي كانت رواندا  1994ات ففي یعن وضع مخیف في سنوات التسعین

نسمة وهذا یتعارض مع معطى ضیق األرض  782إلى  672زدادت لتصل وقد إ 2في كلم
، ویمكن تلخیص )2(بلد زراعي بالمرتبة األولى وبالتالي نقص الزراعة في رواندا مع العلم أنها

  :أسباب التدهور االقتصادي في 

 .ضعف مستوى الدخل الفردي بسبب األزمة االقتصادیة .1

 .نقص الموارد األولیة ومع نقص االستغالل األمثل لها .2

 .حجم السكان وصغر المساحة .3

 .قتصادها وضعف القطاعات األخرىفي إ عتماد على الزراعةاإل .4

 .ثنيالتمییز اإل .5

 ستقرار السیاسي والفساد اإلداريعدم اإل .6

 

 

  

  

  

 
                                                             

 .268، ص 250، 249المرجع السابق، ص : سلطان فولي حسن )1(
 .107النزاع، المرجع السابق، ص : سامیة شابوني )2(
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  :ولالفصل األ خالصة 
ها قتصادسكانیة عالیة، تعتمد في إد كثافة رواندا دولة صغیرة المساحة إال أنها تشه -

لكنها لألسف  األولیةقتصاد تزخر بقدر من الموارد على الزراعة كأكبر قطاع في اإل
 .ستغلةغیر مُ 

 مجيءكانت العالقة فیما بینهم قبل ) هوتو، توتسي، توا(تتكون رواندا من ثالث أجناس  -
ز هذا یما بینهم بسب تمیالعالقات فی تتقرة إال أنه بعد االستعمار توتر ساالستعمار م

 .األخیر عنصر التوتسي على الهوتو

حكم الغیر عتمد األلمان وبعده البلجیك في تنفیذ سیاستهم في رواندا على نظام الإ -
ستمرار هیكل السلطة السیاسیة التقلیدیة الذي یسیطر علیه مباشر، وكان معنى ذلك إ

على الهوتو و ,املوكً هم تجعل أساطیرا على ستنادً وذلك إ" موامي"وتسي بقیادة الملك الت
توسیع وتعزیز سیطرتهم  وقد ساهمت السیاسات اإلستعماریة وخاصة البلجیكیة في, التوا

والممارسات ولم یكن  اإلجراءاتأكثر حتى الحرب العالمیة الثانیة من خالل العدید من 
نما لكونهم أقلیة ومن ثم یسهل التحكم فیها وكذ لك لظنهم أنهم ذلك حبا في التوتسي وإ

 .أكثر ذكاء

شكلة عدم بناء الدولة التي تعني أن یكون الوالء مستقالل من عانت رواندا بعد اإل -
، حیث تتفاعل على مختلف الجماعات على قدم  المساواة بغض األسمى متجها إلیها

برامج التنمیة الشاملة  النظر عن أصولهم وذلك بهدف مشاركتهم في صیاغة وتنفیذ
 .فتقرت إلیه رواندا لخصوصیتها التاریخیة ومواریثها االستعماریةوهذا ما إ

كذلك عانت من مشكلة  الحزب الواحد وعدم السماح بالتعددیة إلى في فترة التسعینات  -
لم تستطع تحقیق التكامل  فروانداعتراف بآخر ومساواة مع الفصل تعني اإل األخیرةفهذه 

 .اإلقلیمي
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كم في سبعینیات فالشرعیة معناه تعبیر عن الدیمقراطیة عانت رواندا من عدم شرعیة الح -
وعدمها معناه فرض حكم على الشعب مما یؤكد أن الرئیس یهدف إلى كل شيء ماعدا 

  .خدمة مصالح الشعب
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ضطرابات بعضها داخلیة یات عدة إات وبدایة التسعیننیعرفت رواندا أواخر الثمانی
جوان  21 -19(البول  اإلفریقي مؤتمر  الفرنسيالنعقاد وذلك في غضون إوأخرى خارجیة 

الجبهة الوطنیة الرواندیة  غتنمتلویة لدیمقراطیة وفي هذا اإلطار إاألو  منحت أین، )م1990
(FPR) طنیة ومة الو ، على الحك 1990الفرصة وألقت هجومها األول في الفاتح من أكتوبر

الرواندیة بین الجبهة  األراضيندلعت الحرب األهلیة داخل إذلك  وعلى إثر) بقیادة الهوتو(
ستمر  بحدوث إبادة جماعیة ذهب ضحیتها أكثر من   أفضىالنزاع إلى أن والحكومة وإ
، مما یوم وذلك على حسب التقدیرات المتاحة  100في غضون  1994ملیون شخص سنة 

ا على رواندا ودول نعكست سلبً إ العشرین بشریة شهدها القرن خلف في النهایة  كارثة
  .الجوار

  :ةـرب األهلیـمجریات الح - 1
  :بدایتــــها - 1- 1

ستقالل م بقیادة الهوتو والتي أفضت إلى إ1959جتماعیة التي حدثت في بعد الثورة اإل      
هرم وصول الهوتو إلى برواندا حیث دخلت مرحلة جدیدة في تاریخها السیاسي خاصة 

ا ا دمویً تغییرً  هناك م، حیث كان1962جویلیة  1السلطة وتشكیل أول جمهوریة رواندیة في 
الهوتو ذهب ضحیتها آالف التوتسي ونفي العدید  ستبدلت فیه ملكیة التوتسي بجمهوریةأُ 

ضطهاد التي لحقت بهم، حیث أنجب  هؤالء إثر حركات اإل ،)1(جاورةممنهم إلى الدول ال
 30رة مكوثهم التي بلغت في مخیمات الالجئین خالل فت في أوغندا أجیاالً التوتسي خاصة 

  )2( .ستعادة سلطتهم والعودة إلى بلدهم روانداعاما في إنتظار الفرصة إل

                                                             
  .52والمؤثرات الدولیة، المرجع السابق، ص النزاع الرواندي بین المعتاد الداخلیة : سامیة شابوني) 1(
  .175 -174الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، المرجع السابق، ص ص : مسعود  خوند ) 2(
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التوتسي في المنفى،  والمتقلبة التي واجهها الالجئون من ا إلى الظروف الصعبةونظرً 
المقیمون في أوغندا، بسبب تدخلهم في المعترك السیاسي األوغندي، حیث  وخاصة أولئك

ة مع كان لدیه عالقة حمیم(م 1971في  مین على نظام أوبوتيأ )1(أیدو نظام عیدي
ضطهاد، باألول أصبح التوتسي عرضة لإل واإلطاحة، وبعد عودة هذا األخیر )هبیاریمانا

مؤسسة رفاهیة  الالجئین " بإنشاء 1979عام وفي ظل هذه الظروف قام الالجئون التوتسي 
سمها إلى هؤالء المضطهدین، وبعدها غیرت إ  من أجل مساعدة" (RRWF)الرواندیین 

ستیالء موسیفیني على السلطة وبعد إ "(RANV)التحالف الرواندي من أجل الوحدة الوطنیة "
من  %20یشكلون فقد كان التوتسیین ) وهو ذات أصول توتسیة من جهة األم( 1986في 

قواته، وفي غضون ذلك غیر التوتسي التحالف الرواندي إلى الجبهة الوطنیة الرواندیة 
(Rwanda patriotic Front) عادة الالجئین إلى رواندا بهدف العمل على إ سترجاع السلطة وإ

معروف بإسم  الجیش  ناح عسكري مسلحولو بالقوة إذ لزم األمر ولقد كان لهذه الجبهة ج
كان في  )األشداءومعناه المقاتلون الرواندیة  باللغة Inkotanyنكوتانیه إ(طني الرواندي الو 

جتذبت الجبهة إلى صفوفها عناصر الجئین الرواندیین لكن فیما بعد إالبدایة مكون من ال
أخرى خارج أوغندا، بإضافة إلى بعض عناصر الهوتو المعارضین لنظام هبیاریمانا مثل 

                                                             
في مدینة كوبوكو بوادي النیل الغربي، والده من قبیلة الكاكوا على حدود أوغندا وسودان،  1925ولد عام : عیدي أمین ) 1(

إلسالم ومن هنا إكتسب هویة نوبیا، عمل في البدایة في الجیش كمساعدة في المطبخ، ثم ارتقى تعلم لغة اللوغاندا، إعتنق ا
م ثم نائب 1963إلى جندي في كتیبة الرماة ثم إلى رتبة مالزم بعد إشتراكه بثورة ماوماو بكینیا ثم انتقل إلى رتبة نقیب عام 

م، 1971قام بانقالب على رئیس أوبوتي عام  ،1970حتى وصل إلى  رئاسة أركان جیش عام = =م1964قائد جیش 
م، الساعة www.aljazeera.net 21/03/2015على الرابط : ینظر(زانیا بمساعدة ملیثیات أوغندا من طرده نقامت  ت

13 :16.  
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فالجبهة الوطنیة الرواندیة )1( ."ىثیونست سیزد"رئیسا للجبهة و أصبحالذي  "ینجوىكانیار "
    )2(.م التي زرعها الهوتو1959كانت حصاد لثورة 

نطالق موجة ة على ساحة الدولیة المتمثلة في إا لمختلف التغیرات الحاصلونظرً 
نهاء  ضطرإالتحوالت الدیمقراطیة في العالم الثالث  هابیاریمانا إلى القبول بالتعددیة الحزبیة وإ

م 1991، ففي عام )3(نه كان صاحب السیاسة الجهویةظام الحزب الواحد، على الرغم من أن
صدر دستور جدید للبالد، حیث بدأت أحزاب المعارضة في الظهور ومن أهمها خمسة 

الحزب االجتماعي "، )توإحیاء لحزب میهو ( "MDR الجمهوریة الحركة الدیمقراطیة" :أحزاب
لم یرتبط بإثنیة  ,"(PL) اللیبرالي الحزب",ذو توجه لیبرالي في الجنوب  "(PSD) الدیمقراطي

اإلتالف من أجل الدفاع عن الجمهوریة ", (PDC) "الحزب الدیمقراطي المسیحي"معینة، 
"(CDR) ذاعیة خاصةإنشأ محطة وهو حزب متطرف أ.  

ً إ على فتح التعددیة الحزبیة فقط بل أبرمَّ  أعمال هبیاریمانالم تقتصر  ا مع أوغندا تفاق
ا، وهذا كان معناه فقدان الجبهة أهم مبررات وجودها ولیس إلعادة الالجئین إلى رواندا تدریجیً 

تمر بكثیر من اإلضطرابات خاصة بعد تزاید  أوغنداكانت أوضاع التوتسي في فقد , فقط هذا
حتجاجات داخل أوغندا على دورهم البارز في الجیش والحكومة وقد مثل هذا إلانتقادات و اإل

حدود نطالقا من شن هجومات على حكومة رواندیة إفي قوتهم وجرأتهم  أسبابأحد أهم 
یئت لها الظروف ستباق األحداث بعدما ُه حیث قررت الجبهة الوطنیة الرواندیة إوغندیة، األ

في شكل حرب عصابات  1990أكتوبر  1رواندا في وبدأت هجومها المسلح على شمال 

                                                             
دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص ص : العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة ) 1(

319 ،320.  
(2)Villia Jefremovas: Brickyards to craveyards, From production to genocide in Rwanda, State 
university of New York  press, library of congress, United States of Ameirca, 2002, p17.    

  .52ص   ,النزاع الرواندي بین المعطیات الداخلیة ومؤثرات الدولیة،المرجع السابق: سامیة شابوني ) 3(
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ندلعت ما یسمى بالحرب األهلیة الرواندیة بین جبهة الوطنیة رواندیة ومن هذه اللحظة إ
   )1( .والحكومة الوطنیة الرواندیة حیث تولت قواتها المسلحة ذلك) توتسيالبقیادة (

ا ا كبیرً الغزو حقق نجاًح ، ورغم أن هذا هة تهدف لإلطاحة بنظام هبیاریماناوكانت الجب
عن  اإلعالنبعدما تم  1990كتوبر أ 27نتهى بالفشل في ما إ سرعان في البدایة إال أنه

حیث   جانب عناصر  الهوتوببسبب تدخل فرنسا السریع  1992وقف إطالق النار سنة 
 Opération)جندي وسمیت هذه العملیة بنوروا  300بتقدیم إمدادات لهم تمثلت في  قامت

Noroit))2(   500جندي وكونغو  400إلى جانب  تدخل كل من بلجیكا  بقوات تعدادها 
الخارجیة نقطة ضغط على الرئیس  إلى جانب الضغوط، فقد أدى هذا الهجوم )3(جندي

نحو  أدت به إلى التراجع عن مواقفه المتشددة إتجاه التوتسي، وحاول السیر معهم, یاریماناهب
ن كان هذا بخطوات بطیئة ومترددة    1992حیث وقع في مارس ,طریق المصالحة الوطنیة وإ

ا مع المعارضة الرواندیة، وافق فیه على تشكیل  حكومة الوحدة الوطنیة، یكون تفاقا تاریخیً إ
، كما وافق على الدخول في مفاوضات MDRرئیسها من أكبر أحزاب المعارضة الرواندیة 

مع الجبهة الوطنیة الرواندیة بإضافة أنه رحب من حیث المبدأ بفكرة عقد مؤتمر وطني 
 1992وبذلك فتح الباب أمام المصالحة  الوطنیة وبالفعل تم تشكیل حكومة جدیدة في أفریل 

قومیة من أجل التنمیة الحركة الثوریة ال(بمشاركة أحزاب المعارضة األربعة والحزب الحاكم 
 ,بینهم  مقسم ضمت هذه الحكومة  واحد وعشرین منصب وزاريو  (MRNDD)الدیمقراطیة 

وفي مسار موازي بدأت مفاوضات بین جبهة والحكومة من أجل التوصل إلى التسویة 
ي لمفاوضات السالم، تفاق فنّ لبالد، في األخیر تم التوصل إلى إالسلیمة للصراع المسلح في ا

                                                             
  .318العنف االتني في رواندا، المرجع السابق، ص: صبحي قنصوة ) 1(
  .53النزاع الرواندي ، المرجع السابق، ص : سامیة شابوني ) 2(
  .167الموسوعة التاریخیة الجغرافیة ، المرجع السابق، ص : مسعود خوند ) 3(
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ستبعاد العناصر عن الصراع بمقابل قیام الحكومة بإجبهة تخلیها الأعلنت فیها حیث 
   )1(.المتشددة في قیادة الجیش

بمدینة  1993أغسطس  4وفي غضون هذه اللقاءات بدأت مفاوضات السالم في 
لوقف إطالق  1992آخر أبرم في آروشا عام  تفاقمع العلم أنه كان هناك إ(تنزانیا أروشا ب

تفاق على ضرورة للمفاوضات األخیرة فقد تضمنت اإل أما بالنسبة) كما سبق الذكر النار
  :إنهاء الحرب والعمل على المصالحة الوطنیة وضرورة  تطبیق البروتوكوالت اآلتیة

 روشابأ 1992قف إطالق النار المبرم في تفاق و تنفیذ إ .1

 ).به الدولة رأي أن یكون هناك نظام قانوني تسی(تطبیق القواعد القانونیة  .2

 المشاركة في السلطة .3

عادة توطینهم .4  عودة الالجئین وإ

 توحید القوات المسلحة .5

 تسویة القضایا المتعلقة برئاسة الوزراء والحكومة .6

   )2(.شهر 22ته البروتوكوالت في مدة ازمن تفعیل  ه مع تحدید

 و حكومة الوحدة الوطنیة بمشاركة حزب حاكم السابق ,خالل هذه الفترةرواندا وتحكم  
بالسلطة الكاملة، أما الحكومة جبهة الوطنیة بحیث تتمتع هذه ال إلى جانبمعارضة الأحزاب 

قتصرت إعطائه سلطات فعلیة، حیث إ تفاق على إبقائه في منصبه دوناریمانا فتم اإلهبی
صدار القوانین دون ت لخ، وفي إ...لها أو اإلعتراض علیهاعدیمهامه على تمثیل الدولة وإ

                                                             
العنف االثني في رواندا، دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص ص : صبحي قنصوة ) 1(

320- 321 -324 -325 .  
    المرجع السابقن العام والقانون الجنائي المقارن، دراسة في قانو : التطهیر العرقي) : شاهین(محمد عادل محمد سعید) 2(

  .399، 398ص ص 
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حتفالي حضره رؤساء رواندا  وبورندي، التوقیع على هذه اإلتفاقیات في جو إغضون ذلك تم 
    )1( .فرنسالتنزانیا، أوغندا ورئیس وزراء الكونغو وممثل 

وبعد ذلك تم نشر قوات لحفظ السالم في رواندا أطلق علیها اسم لجنة المساعدات 
 United Nations Assistance Mission Forالتابعة لألمم المتحدة الخاصة برواندا 

Rwanda  تفاقیة حیث رحب كل المدنیین بهذه اإل, روشایة آتفاقهد إلیها المساعدة في تنفیذ إُع
لكن السؤال المطروح هل تم فعال تفعیل هذه البروتوكوالت؟ ألن  )2(،فالحرب كانت قد أنهكتهم

 ُ نتهت وأن ریح السالم والمصالحة هبت على ل له أن الحرب قد إخیّ المتصفح لتلك البنود ی
  .أراضي رواندا

وهل أثمرت جهود تلك األطراف على تحقیق أهدافها المنشودة أم بقیت حبر على ورق 
  في أیدي السیاسیین؟

عتقدنا اآلن أن هذه البنود لم یتم العمل بها فما هو السبب إذن؟ وما هي العقبات ولو إ
من خالل البحث فیه  فهذا ما ستحاول دراستنا هذه التي بقیت عائقا دون تحقیق ذلك؟ 

  .المرحلة التالیة من الحرب األهلیة

  :اــتطوره 2-2
هناك عقبات  أنرغم الجهود الدولیة المبذولة من أجل إیجاد حل لقضیة الرواندیة إال  

ي بین ثنمقدمتها تصاعد التطرف السیاسي اإلآلت دون تحقیق السلم والمصالحة وكانت في 
متیازاتهم في هذه لسالم وذلك لشعورهم أن مصالحهم وإ تفاقیات االهوتو حیث كانوا رافضین إل

ا، أصبحت في خطر  ومن الواجب علیهم العمل لدفع هذا الخطر بكل الحكومة وخارجه
علیهم  أطلقواالوسائل حتى لو لزم األمر إبادة كل التوتسي وحتى معارضین من الهوتو الذین 

                                                             
  .325العنف االثني في رواندا ، المرجع السابق، ص : صبحي قنصوة) 1(
  .399التطهیر العرقي، المرجع السابق، ص ): شاهین(محمد عادل محمد سعید) 2(
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من  امع الجبهة الوطنیة الرواندیة، جاءو ) باللغة الرواندیة Ibyitso( طئین اسم الخونة المتو إ
وبتالي القضاء على منجزات ثورة الهوتو عام  التوتسیین اإلقطاعیینأجل إعادة  هیمنة 

نتقام الشدید منذ بدایة م و من ثم أصبح التوتسیین والهوتو المعتدلین عرضة إل 1959
م، فمنذ ذلك الحین وكرد فعل على عزو الجبهة  الوطنیة 1990 أكتوبرالصراع المسلح في 

الهوتو الت واسعة ضد التوتسیین و اعتقتظمة وإ من ن حمالت عنفكانت الحكومة الرواندیة تشُ 
معظم هؤالء لم تكن لهم صلة بالجبهة وتكررت هذه العملیات عام  المعارضین رغم أنَّ 

 ام، عندما شنو 1992وحتى في مارس  "هیتجیري"بعد هجوم الجبهة على مدینة  1991
سبب هذا و كان حة، وتزامن ذلك مع بدایة عملیة المصال ,"بوجیسیرا"الهجوم  على منطقة 

أحد ( اللیبراليكتشاف منشور تبین عدم صحته فیما بعد منسوب إلى الحزب إثر إ,الهجوم 
وفي كل مرة  ,الهوتو من الذي كان یدعو التوتسي إلى الثورة وقتل جیرانهم) أحزاب المعارضة

جماهیر رد فعل تلقائي من جانب  هانَّ مة تحاول تصویر أعمال العنف على أكانت الحكو 
   )1( .الهوتو الغاضبة وهذا ما عرقل تحقیق مسار المصالحة

وهكذا تواصل النزاع والعنف الدموي وكان كل نصر عسكري یحرزه التوتسیین على 
   )2( .یقابل بمذبحة ضد التوتسي والهوتو المعارضین في الداخل,الحدود 

صفوفهم ویحشدون قواهم مون العنف بل راحوا ینظ بأعمالن لم یكتفي الهوتو المتشّددو 
سالیب منها إثارة القالقل لتبطیل عملیة المصالحة بأي ثمن منتهجین في ذلك عدة أ

ابات السیاسیة من خالل تنظیم تظاهرات جماهیریة احتجاجا على مفاوضات السالم ضطر واإل
ستمالة هذه  المفاوضات وكان هذا  بغیة إ كذلك التشكیك في شرعیة) 1993 -1992(

تفاقیات اته اإلعتبرت هم، فقد أُ 1959للشرعیة ومبادئ ثورة لهوتو لیكونو كحماة جماهیر ا
                                                             

لسیاسي بین الهوتو والتوسي، المرجع السابق، ص ص دینامیات الصراع ا: العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة ) 1(
226 ،227.  
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، للصراع من وجهة نظرهم واألخیرخیانة مفروضة من الخارج، دفعتهم لتنفیذ الحل النهائي 
" فقد شكل الهوتو دوائر تنظیمیة لهم في المؤسسات المختلفة في الدولة وكان من أهمها 

ا من حاشیة  الرئیس هبیاریمانا ومن بینهم زوجته وعدد مت عددً ، التي ض"مجموعة الصفر
من قبل كبار " فرق الموت"ذوي النفوذ الواسع في الدولة بإضافة إلى تشكیل  أقاربهامن 

دول أمریكا  الدولة على النمط الموجود في بعض الشخصیات العسكریة واإلداریة في
سوسو أما(صاصات سم الر لجیش عرفت بإجمعیة من ضباط داخل االالتینیة، كما تم تشكیل 

حیث  هذه الجمعیة المیلیشات الحزبیة المتطرفة بالسالح   ، حیث ساعدت)باللغة الرواندیة
    )1( .في إشعال فتیل الحرب أكثر كان لهم دور

إلى  "INterhamweأنترهاموي " سم كما شكل هبیاریمانا عصابة مسلحة عرفت بإ
 "الحركة الجمهوریة القومیة للتطور" جانب مجموعتین تم تأسیسهم من طرف الهوتو 

(MRND) movement Republican National for Dévelopement’’ The "تحاد للدفاع واإل
  ’’the confeder Defence of the Republic’‘ (CDR) "عن  الجمهوریة

ت هذه المشیلیات على نشر الرعب وشن الغارات بعدما تزاید تعدادها نحو حیث عمل
، عالوة أشهر 3شخص، مما جعل أعمال العنف  تستمر لمدة ) خمسة آالف( 50,000

 Civil defence على ذلك إعالن باجوسوز القائل بضرورة وضع خطة للدفاع  المدني
نشاء جماعات الدفاع الذاتي المحلیة  وقد تشكلت  بالفعل هذه  Self Defence groupsوإ

شعبي من رجال محلیین  قترح إنشاء جیشامت بجرائم ضد التوتسي فیما بعد إالجماعات وق
والبولیس وهذا ما فعله الهوتو إعماال بفكرة التسلح  یحصلون على تدریبات من ِقبل الجیش 

  .الشعبي

                                                             
  .228دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص : العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة) 1(
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القبائل حیث أذاع الرادیو رات بین اإلعالم في التحریض وزیادة النع وال ننسى دور
هم أغنیات كنوع من التحریض  على التوتسي حیث صوروا التوتسي وعناصر الجبهة على أنَّ 

عداد  إلخ، ووصلت بهم الدرجة إلى إ...الحشائش أكلةقتلة سفاحین وأنهم من غیر البشر ومن 
 ) :(من الهوتو هو" (باجوسورا"ن یستحقون الموت، حیث قال قوائم یومیة بأسماء الخونة الذی

ما التوتسي فهم هوتو والتوتسي فرواندا للهوتو ، أا بین الالصراع في رواندا لیس سیاسیً  أّن 
كل التوتسیین خبراء  (أكثر من ذلك ,)إرادتهم  ومهاجرون متجنسون  ویحاولون فرض غزاة

لكن .. .في الخداع، حتى أنهم یقارنون أنفسهم بیهود أوروبا  في منهجهم للحصول على القوة
من  1990ومن هذا كله نستشف أن اإلبادة كانت مقترحة منذ  )ینالوا مرادهمالتوتسي لن 

فحتى إتفاقیة  واألسالیبالفرصة في التخطیط لذلك بكل الوسائل  اقبل الهوتو الذین لم یضیعو 
   )1(.ا للعقبات التي واجهتها نفراج األزمة، ذلك نظرً آروشا لم تؤدي إلى إ

على  "Igihirahiroیجیهیراهیرو إ" تأزم أجواء الصلح وأطلق الهوتو إسم  أدى هذا إلى
، )1994افریل  6(بادة ، وبدء تنفیذ اإل1993ات في أغسطس تفاقیالفترة ما بین توقیع اإل

د التي ساعدت البالد خالل تلك الفترة على وهي كلمة تشیر إلى حالة من الغموض والتردّ 
فرد، وحضور عناصر من الجبهة  2539اده تحدة بقوام تعدّ الرغم من حضور بعثة األمم الم

ا مع توقیع هذه تزامنً  ,الي لحمایة عناصرها السیاسیةفرد في العاصمة كیغ 6000تعدادها 
یمین القانونیة كرئیس للحكومة اریمانا الم، أقسم الرئیس هبی1994جانفي  5ي تفاقیات فاإل
إال أن  هذه الحكومة  لم تبدأ في ممارسة ) روشاحسب البروتوكوالت الموقعة في آ(نتقالیة اإل

   )2(.مهامها كما كان متوقعا

                                                             
  .398، 394التطهیر العرقي، المرجع السابق ، ص ص :  )شاهین(محمد عادل سعید  ) 1(
دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص ص : العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة ) 2(

331 ،332.  
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 بدت مشلولة وعمت حالة من عدم اإلستقرار في البالد، حیث لجأ ألن هذه الحكومة 
م، فعلى سبیل 1994الطرفین إلى مزید من التسلح وبذلك زاد العنف في جانفي وفیفري 

كان یرافقها مجموعة من التي المثال، تم الهجوم على قافلة من الجبهة الوطنیة الرواندیة 
الوضع ا، ومما زاد الي ملغمً غحیث أصبح الطریق إلى كی (UNAMIR)لجنة المساعدات 

وفي ظل هذا المناخ ندیة، االرو داخلیة في أوساط أحزاب المعارضة  نقساماتِحدة  هو وقوع إ
نتقالیة أكثر من مرة خالل شهري تأجل نقل السلطة إلى الحكومة اإل نقساماتمن التوتر واإل
، مما سبب ذلك ضغوط كبیرة على الرئیس هبیاریمانا، بما فیها )1(م1994فیفري ومارس 
  .اإلقلیمیة والدولیة

للمناقشة الوضع في ) تنزانیا(م عقدت قمة إقلیمیة في دار السالم 1994أفریل  6في 
نب نتقاد من جاأوضاع رواندا حیث تعرض رئیسها إل البورندي وسرعان ما تحول النقاش إلى

ا، ألن هذا األخیر رأى في هذه روشفاقیة آتتنفیذ إ الرؤساء الحاضرین، إلطالته في عملیة
به حز  أصبحا كما ه تقریبً ته من كل سلطاتجردحیث  تفاقیة خطر كبیر یهدد مصالحه، اإل

وال یسیطر ) نتقالیةاإل( لعدیدة المشاركة في الحكومة الحاكم مجرد حزب مثله مثل األحزاب ا
	إال على   1

في هذا  الشأن مع الجبهة  اإلنتقالي وتساوىمن مقاعد المجلس التشریعي   		8		
  )2(.وهذا ما أدى إلى رفضه  كباقي عناصر الهوتو

سقاط طائرة الرئیس الرواندي في مساء ذلك الیوم إشتعلت األحداث من جدید بإ
وذلك في طریق   Ntaryamiraعندما كان بصحبة الرئیس البورندي نتریامیرا  اهبیاریمان

، إلى جانب قائد )الهوتو ا منوقد كان( عودتها من تنزانیا إلى كیغالي وكالهما  مات 
ُ ، وطاقم الطائرة )3(الحرس عرف على وجه التحدید من كان المسؤول عن هذه الفرنسي، ولم ی

                                                             
  .399التطهیر العرقي، المرجع السابق، ص ): محمد عادل محمد سعید شاهین )1(
  .328دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص : العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة ) 2(
  .399التطهیر العرقي، المرجع السابق، ص ): شاهین(محمد عادل محمد سعید )3(
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نسیین حتمال األول یقع على بعض الجنود الفر ذلك، فإالحادثة، هناك ثالثة شكوك حول 
حتمال الثاني ، أما اإل1993الفرنسیة في دیسمبر نسحاب القوات الذین ظلوا في كیغالي بعد إ
عناصر قال أنَّ حتمال الثالث یة، وبالنسبة إلى اإلي قوات األممفقد وجه إلى جنود البلجیك ف

الجبهة هي من فعلت ذلك خاصة أن كال الرئیسین من الهوتو لكن االحتمال األقرب إلى 
حتمال  تلك السرعة ن الهوتو ویؤید هذا اإلسقطت بمعرفة المتشددیالحقیقة هو أن الطائرة أُ 

بال  ، فهوفقد كان هذا الحادث مدبر  التي بدأت بها مذابح، حیث بدأت اإلبادة بشكل منظم
   )1( .في القرن العشرینتم التخطیط لها   مكیدة شك أسوأ

هناك تلمیحات عدیدة  ألنالجماعیة، اإلبادةدقیقة من سقوط الطائرة بدأت  45فبعد 
 بأنهمم، وهذا ما كان یوحي 1994ا في ربیع نهارً من بینها أنَّ  الدماء ستسیل أ اإلبادةسبقت 

عداد قوائم  ألفرادلیدبرون شیئا في الخفاء وهذا ما دلت علیه عملیات التسلیح والتدبیر  وإ
 theاللجنة االجتماعیة "سم المجموعة من الهوتو تسمى بإ وكانت هذه )2(لخ،إ...المستهدفین

social commission  وفي أعقاب هذا الحادث قامت وحدات من النخبة العسكریة بما
في العاصمة وكانت أولویات القتل ,مهوري بعملیات القتل ضد التوتسي فیهم الحرس الج

 اوسة والرهبان،و الصحفیین والقس اإلنسانللقادة السیاسیین والمدنیین والنشطاء في حقوق 
في مهاجمة  افقد بدأو ، )3(ا من المقاومةدي شیئً اك  أوامر بقتل  وذبح أي توتسي یبوكانت هن

منازلهم ووضع في الكثیر من األحیان النار بداخلها مما جعل الكثیر من التوتسي یهربون، 
قتیل، فقد كان  250,000ربما أكثر من ,فریل أ 21قبل  اوجموا وقتلو فغالبیة التوتسي ُه 

في وحدث ذلك , ستجوابذرائع كاذبة مثل  الدعوة   لإل العدید من التوتسیین یعدمون تحت 

                                                             
(1)Scott Straus and lars waldrof : Remaking Rwanda, state Building and Human Rights after 
Mass violence, university of wisconsin press,library of congress, united states of America, 
2011,p45.    

  .334العنف االثني في رواندا، المرجع السابق، ص : صبحي قنصوة ) 2(
  .399التطهیر، المرجع السابق، ص ) شاهین(محمد عادل محمد سعید  ) 3(
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محاصرة األعضاء البارزین كما قاموا بوضع حواجز ل. )1(ة مواقع في جمیع أنحاء روانداعد
   )2( .في أحزاب المعارضة في منازلهم ومن ثم قتلهم من عائالتهم

عنف والعنف المضاد في الجهة األخرى كانت الجبهة تشن هجومات مضادة فقد ساد ال
شتعال مذابح كبیرة راح ضحیتها أكثر من ملیون شخص وهناك من یقول مما أسفر على إ

، خالل هذه الحرب قتلو,   المعتدلین و ملیون كان معظمهم من التوتسي والهوتوأ 800,000
ألف من  60من قبل الهوتو المتطرفین، أما على أیدي المتمردین التوتسي فقد قتل نحو 

ستمرار عملیات التحریض كما سبق الذكر وإ  ا فيجدً ، ولقد كان لإلعالم دور هام )3(الهوتو
نتشرت إلى باقي انت في العاصمة كیغالي إلى أنها سرعان ما إعملیات اإلبادة، فبعدما ما ك

 20في جنوب البالد، حیث لم تبدأ فیها المذابح حتى  "بوتاري"أنحاء رواندا، فیما عدا  مدینة 
 315فقد قتل بها أكثر من  ورغم هذا عنفالب رفض حاكمها المشاركة في أعمال أفریل بسب
فقد  اإلبادةاعة ظف هذا دلیل,أحد المتشددین الهوتو  ن بدالهیّ م عزل حاكمها وُع ث,شخص 

مناطق الشمال والغرب  تشهد حیث, م، ذروة المذابح1994وماي من عام ل شهد شهر أفری
والجنوب اللذین  إلى الوسط بإضافةا، إبادة جمیع التوتسي هناك تقریبً  تأشد المعاناة حیث تم

ستیالء قوات الجبهة علیها لمجازر، إال أن جهة الشمال وبعد إلم یكونا بمعزل عن هذه ا
  .فیها اإلبادةت عملیات فتوق

قد تم تحت إشراف المسؤولین في العاصمة  اإلبادةوالجدیر بالذكر هو أن تنفیذ هذه 
الحركة الثوریة (لحزب الحاكم السابق وملیشیات ا سيوعلى ید قوات الحرس الرئا واألقالیم

وقد  ,ة، وحزب االئتالف من أجل الدفاع عن الجمهوری)جل التنمیة  والدیمقراطیةالقومیة من أ
ساهم تقاعس القوى اإلقلیمیة والدولیة المعنیة في حدوث هذه المذابح على نطاق واسع مثل 

                                                             
(1)Alan j- Kuperman : the limits of Humanitarin Intervention, genocide in Rwanda, Brookings 
Institution press washingon, D.C,congress, 2001, p p31-32.    

  .2006، 205دور المرجع السابق، ص ص : عالء عبد الحمید عبد الكریم ) 2(
(3)Alan j- Kuperman: ibid, p36.    
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تخفیض للقوات المشاركة ضمن قوات األمم من طرف بلجیكا وفرنسا ومجلس األمن الذي 
فرد، ولم یستجیب أعضاء المجلس وفي مقدمتهم الوالیات للضغوط  300خفض قواته إلى 
بضرورة الفصل  بین المتحاربین  وذلك لصعوبة تحدید من هم األطراف اإلفریقیة المتنوعة 

ا لوضع  حل الذین سیتفاوضون ویلتزمون بوقف إطالق النار ووقف المذابح تمهیدً 
    )1(.سیاسي

  :نهایتهـــا - 2- 3
ستئناف الجبهة الرواندیة في رواندا وإ  األوضاعتجاه تفجیر في ظل التقاعس الدولي إ 
ضد الحكومة  ،)2( )خاصة أوغندا اإلقلیمیةانت مدعمة من طرف مساعدات حیث ك( القتال، 

 مدینة هبیاریمانا، وكان مقر هذه الحكومة عالمؤقتة التي شكلها الهوتو في أعقاب  مصر 
تصاراتها بشمال ووسط البالد ن أن الجبهة حالفها الحظ وتوالت إ، إالبوسط البالد "جیتاراما"

صبحت یونیو وعلى العاصمة كیغالي وأ 13مقر الحكومة في یطرة على ستطاعت السحیث إ
الهزیمة قاب قوسین أو أدنى من الحكومة المؤقتة التي هي بقیادة الهوتو، في غضون ذلك 

لكن في الحقیقة هو تدخل إلنقاذ حلفائها البائسین،  جاءت التدخالت الفرنسیة بذریعة إنسانیة
أغسطس  21نسحب بحلول دخل سرعان ما إهذا الت أنإال " زو عملیة الفیر " سم تحت إ
ا الحكومة تتخبط في مصیرها المحتوم، حیث توالى سقوط آخر معاقلها في م، تاركً 1994

ثم  "روهینجیري"مدینة  شمال غرب البالد على ید الجبهة الوطنیة حیث سقطت كل من 
تطور سریع ، هذا وفي )3(وبذلك حسمت الجبهة هذه الجولة من القتال لصالحها ,"جیسیني"

  .یولیو 18في علن عن وقف إطالق النار هزمو میلیشیات الهوتو والجیش الرواندي وأُ 

                                                             
 .336العنف االثني، المرجع السابق، ص : صبحي قنصوة ) 1(

(2) Scott straus and lars waldrof  : Remaking Rwanda, State Builoling, and Human Rights after 
Mass violence, op, cit, p 56.    

  .400التطهیر، المرجع السابق، ص ): شاهین(محمد عادل سعید  ) 3(
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ً  "حكومة مؤقتة جدیدة"یولیو تم تشكیل  19في الیوم التالي  ا إلتفاقیات في كیغالي طبق
روشا للسالم ولكن هذه المرة بدون مشاركة الحزب الحاكم السابق حیث آلت المناصب آ

التي  كانت مخصصة له إلى الجبهة، وقسمت مع األحزاب األخرى  مقاعدهل الوزاریة وك
باستور "إختارت الجبهة 1994،وفي أواخر تیموز )1(مقاعد في مجلس التشریعي

  ).وهو الهوتو المعتدلین (الجمهوریةلرئاسة "بیزیمونغو

ي على بمعتدل آخر لرئاسة الوزراء وبرهنت بذلك الجبهة وهي من التوتس وجاءت
بذلك أن تكسب دعم العالم والدول  ستطاعتإعتدال كبیر ورؤیة سیاسیة وطنیة بعیدة، إ

عمار وتطویر البالد  فلقد تبنت الجبهة )2(اإلفریقیة، سیاسة طموحة للغایة في إعادة بناء وإ
لخ إ.. وبالحكم الرشید، الالمركزیةاللغة ینها إلطارات بارعة تتمیز بفصاحة من خالل تعی

جتماعیة، تطمح في تغییر رت الهیاكل اإلقتصادیة واإلحد من الفقر، غیّ ال كذلك حاولت
بسلسلة من المشاریع السیاسیة السلوك الفردي وفقا لمعاییر ثقافیة، بإضافة إلى قیامها 

أهم قطاع في ( راعیة جتماعیة الهائلة بما في ذلك حیازة األراضي الز واإلقتصادیة واإل
لكن على الرغم من تشكیل هذه ) 3(ي الدول المجاورة، قتصادي فواإلستغالل اإل) رواندا

ا ذلك لیس معناه توقف القتال نهائیً  أّن  هودات المبذولة إلعادة البناء إلىالحكومة وكل المج
ألن اآلالف من التوتسي العائدین من منفاهم الطویل رجعوا إلى بالدهم وهم محملین باألحقاد 

هوتو، وفي المقابل كان هؤالء یكافحون من أجل قبائل اللى تفریغ هذه األحقاد ضد وسعوا إ

                                                             
  .337العنف االثني في رواندا، المرجع السابق، ص : صبحي قنصوة ) 1(
  .170الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، المرجع السابق، ص : مسعود خوند ) 2(

(3) Scott straus and lars waldrof : Remaking Rwanda, State Building, and Human Rihts after 
Mass violence, op, cit, p 56.    
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ا من الزمن على ستمرار المذابح نسبیً مسلحة ضدهم، األمر الذي أدى إلى إتوجیه ضربات 
   )1(.الرغم من وجود قوات دولیة

ومن خالل ما تقدم یمكن الخروج بنتیجة أن اإلبادة الجماعیة هذه كانت منظمة 
افة إلى الضغوط كان للعامل العرقي دور فیها هذا بإضحیث ومخطط لها ولیست عشوائیة، 

البارزین في  األعضاءنتقادات التي وجهت إلى الدولیة الشدیدة على سلطة الحزب الواحد واإل
  . أحزاب المعارضة

 :ةـرب األهلیـات الحـتداعی - 2

  :التداعیات الداخلیة - 1- 2
وهي في حالة مأساویة، خرجت رواندا من تجربة اإلبادة الجماعیة والحرب األهلیة، 

تفكك المجتمع الرواندي نتیجة القتل إجتماعیا أو نفسیا حیث ,قتصادیا إ,ا سواء سیاسیً 
،  فاآلالف الرواندیین قد نفوا إلى الدول المجاورة وكان أول هذه )2(والتشرید والطرد والنفي

بح في البالد في الفترة وقعت مذا ففي هذه) م1959ثورة (الهجرات في فترة نهایة الخمسینات 
ار إلى فرّ الندیین إلى اإطار عملیات التصفیة التي قام بها الهوتو، مما أجبر الكثیر من الرو 

كونغو، بورندي، حیث تقدر ,وغندا أا إلى الدول المجاورة مثل تنزانیا، خارج رواندا حیث  لجؤ 
الجئ تقریبا ألف  185بعض المصادر أعداد الفارین التوتسیین خالل تلك الفترة حوالي 

ألف في  25ألف في بورندي، 50ألف في أوغندا،  50ألف في زائیر،  60موزعین كتالي 
، أما الهجرات التالیة فقد جاءت عقب  هجوم الجبهة الوطنیة في فترة التسعینات، )3(تنزانیا

نتقام من التوتسي بأوغندا ، كان هدفها اإل وهذه الجبهة أسست من طرف أحفاد الالجئین

                                                             
، مركز 1995، یولیو122، العدد ، مجلة السیاسة الدولیةتجربة التدخل الدولي في الصومام ورواندا: أحمد إبراهیم محمود) 1(

  .124األهرام للدراسات إستراتیجیة القاهرة، ص 
  .308دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص : العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة ) 2(
  .124تجربة التدخل الدولي في الصومال و رواندا ، المرجع السابق، ص : أحمد إبراهیم محمود )3(
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على الحدود األوغندیة، في نفوس التوتسي دفینة  و، ولذا فإن هذه الهجرات ولدت أحقاد الهوت
آالف من التوتسیین والمعارضین  10عتقاالت شملت قوبلت هذه األحفاد بموجة من اإل

، فلقد ذكرت إحدى  1994وبلغت ذروتها في  )1( .السیاسیین الهوتیین ومذبحة طالت المئات
ملیون رواندي إلى مناطق المجاورة  2صراع أدى إلى نزوح أكثر من اإلحصائیات أن هذا ال

كما ذكرت المفوضیة العلیا لشؤون ) 1994افریل  6(بعد سقوط طائرة الرئیس الرواندي 
ساعة  من عام  24الالجئین التابعة لألمم أن عدد الرواندیین الذین عبروا حدود تنزانیا خالل 

ألف شخص، وأكد  أیضا فیما بعد تقریر  200ألف وقتل حوالي  250م، بلغ 1994
   )2( .قل من أسبوعینأالسكرتیر العام لألمم المتحدة في 

حكام سیطرتها زاد تدفق الالجئین  وقت الذي زاد فیه تقدم وفي ال الجبهة إلى العاصمة وإ
وزاد عددهم أكثر حسب إحصائیات ،)3(ملیون الجئ 2,4من الهوتو حتى وصل عددهم نحو 

فقة شا وبدون فالقتل في رواندا كان شریرً  , )109ص 2ینظر إلى الملحق رقم (الحقة
لذلك یصف البعض ما  , ) 110  ص 3ینظر إلى الملحق رقم (وبطریقة تشمئز منها النفوس

بل زاد عن جرائم  ألمانیاحدث للیهود على ید النازیة في  یحدث في رواندا ال یختلف عن ما
النازیة بخمسة أضعاف حیث كان التحریض على اإلبادة علني حیث الجثث تلقى في 

شخص كل عشرین دقیقة فقد كان  هناك بتر لألعضاء  1000األنهار فقد كان یقتل 
الحرب األهلیة تسعت لجسدیة قبل قتلهم  ومن ثم یتم اإلستیالء على ممتلكاتهم وهكذا إا

ألف، وبعد  200ألف قتیل وفي الشهر األول  20في األسبوع األول  لیكون عدد ضحایاها
ألف قتیل وبعد ثالثة أشهر قتل حوالي ملیون شخص وربما أكثر من ذلك  80عشرة أسابیع 

ا على تخطیط وضع بعنایة، مما یؤكد أن هذه اإلبادة لم تكن فوضویة بل تمت بدراسة وبناءً 
                                                             

  .175الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، المرجع السابق، ص : مسعود خوند ) 1(
التدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، المرجع السابق، : مسعد عبد الرحمان خلیل قاسم )2(

  .259ص 
  .207دور األمین العام تجاه الصراعات الداخلیة ، المرجع السابق، ص : عالء عبد الحمید عبد الكریم )3(
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ى األطفال لم یسلموا من هذه الحرب وآثارها عن طریق مجموعة متطرفة من الهوتو، فحت
صدمة لهم لیس لها مثیل في عشر السنوات  تسببالیونیسیف أن هذه الحرب حیث ذكرت 

  .األخیرة

قتل هؤالء على أیدي  حیث قتل عدد من األطفال حدیثي الوالدة بطریقة بشعة فأحیانا ُ ی
من األطفال عاشوا صدمات  %95بائهم تحت تهدید السالح المیلیشیات، كما أن هناك آ

نفسیة قاسیة لرأیته مشاهد التعذیب والقتل آلبائهم وأقاربهم، كذلك نجد أن أكثر من 
لحمل السالح وهذا على الرغم من أنه محرم  واوسیق مهئعن أبا واطفل فصل 100,000

  .)1(ا من عملیات التطهیر العرقيا، وبصفة عامة كان األطفال في رواندا جزءً دولیً 

هم  كانواالرجال  أنمن لهیب هذه الحرب على الرغم من  االنساء لم یسلمو حتى 
 أوالحرب على النساء التوتسیات المتزوجات من رجال الهوتو  تأثیرهدفین، فلم یقتصر تالمس

ولنا ستهدفت حتى نساء الهوتو الالئي حاإالنساء الهوتو المتزوجات من رجال التوتسي بل 
جتماعیة نتیجة الجوار في ا بروابط الصداقة اإلرتباطهن معً إلالدفاع عن نساء التوتسیات 

إلى شتى أنواع العذاب مثل الجوع  السكن، حیث تعرضت النساء من التوتسي خاصةً 
الترمل وفقدان العائلة، مما جعل العالقات االجتماعیة التي تربطهن بالنساء الهوتو ,الحرمان ,

إحصائیات المبعوث  أشارتغتصاب فقد من ذلك فقد تعرضن إلى اإل وأكثرمتقطعة ومتوترة، 
ستخدم أُ  األخیرغتصاب فهذا ألف حالة إ 500إلى  250الخاص  لألمم أن هناك من 

نجر على وإ ستثناء، حیث أضحى قاعدة سلوكیة ولیس فیه إكسالح من قبل مرتكبي المجازر 
إلى فرار العدید منهن  أدىمما  كبیرة من النساء غیر قادرات على الزواج، أعدادذلك 

حاولن اإلجهاض  مشوهین وبعض اآلخر وبعضهن أصبحن حوامل ومنهن من ولدن أطفاالً 
یدز، ففي بمرض اإل إلصابة عرضةً  إلخ عالوة على ذلك أنهن األكثر...أو قتل موالیدهن

                                                             
  .403، 402التطهیر، المرجع السابق، ص ص ): شاهین(محمد عادل محمد سعید  )1(
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وس ضریة حاملین لفیر من النساء في المناطق الح %27بعد الحرب قدرت أن  جریتأُ دراسة 
أثر واضح على المرأة في كل من قبیلتي الهوتو والتوتسي، حیث  )1(نتشارهاالیدز وكان إ

اة الرئیسیة تشكل النساء الغالبیة الكبرى العاملة في قطاع الزراعة ومن ثم فهن یشكلن األد
وتحقیق األمن الغذائي، جتماعیة عالوة عن إنتاج الغذاء في عملیة التنمیة اإلقتصادیة واإل

من ناتج البالد الكلي هو زراعي ویقع  %80قتصاد رواندا على الزراعة فنسبة یقوم إحیث 
على عاتق المرأة، ولكن هناك عقبات وقفت أمام تطور المرأة في النشاط االقتصادي  وتمثل 

سواء (قتصادي التقلیدي الذي منع المرأة من الملكیة لك في القیود  الخاصة بالنظام اإلذ
لها ال تتعدى نصف هكتار وهذا ستغال، األراضي التي تم إ)اضي الزراعیةأر ملكیة المنزلیة، 

ثر على المرأة أكثر، فبعد الحرب فقدت النساء أزواجهن وبیوتهن، ألن الملكیة سواء ما أ
م المرأة كلها للرجل وبوفاته تنقل هذه الملكیة غلى عائلته وتحر ) أرض، ماشیة، بیت(أكانت 

   )2( .هذه  األرملة من جراء ذلك إلى الشارع مع أطفالها مع أبناءها من ذلك فترمى

ن مارستها فذلك  كذلك من ممارسة التجارة، وحتى وإ  عالوة على ذلك أن المرأة حرمت
دت بالنظام التقلیدي الذي ، ألن المرأة في ریف قیّ فقط بشكل نسبي وفي بعض المدن

ل المرأة بالقوانین التجاریة وبالقراءة، جود رخصة من الزوج، بإضافة إلى جهیستوجب و 
في كلتا الجماعتین مسؤولة على عدد كبیر نفسها ونتیجة لكل ذلك وجدت المرأة الرواندیة 

عدم المساواة بینها وبین الرجل في ( من األطفال إضافة إلى كبار السن وأعبائها التقلیدیة 
  ).الخ...الحقوق والواجبات، فرض عقوبات 

ا هو عدم التجانس بین الرواندیین العائدین من عن هذه الحرب أیًض  وكذلك ما ترتب
ا نجلیزیة كانوا مختلفین ثقافیً غندا وتنزانیا یتكلمون باللغة اإلالمنفى فالذین عاشوا في أو 
                                                             

ندوة التوتسي وأزمة البحیرات ، "تأثیر الحرب األهلیة على المرأة الرواندیة منظور أنثروبولوجي": سلوى یوسف درویش ) 1(
  .202، ص 200، ص 2002أفریل،  22 -21، معهد البحوث والدراسات اإلفریقیة، العظمى
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الفرنسیة ومن ثم كانت هناك عن الذین عاشوا في البورندي أو الكونغو یتحدثون ب اجتماعیً وإ 
  .)1(سیما بین النساءجتماعیة واضحة ال عزلة إ

یفتقر إلى سكن، شخص  300,000من األرامل، و %34فالحرب فقد خلفت أكثر من 
، وحوالي )1996 -1995(من السكان یحتاجون إلى مساعدات غذائیة  %10من  وأكثر

نعكست على المجتمع عاجلة ومن اآلثار التي إطفل یحتاجون إلى مساعدات  340,000
اإلحساس األخالقي كمؤشر إجتماعي   األعراف والقیم التقلیدیة ولم یعدر الرواندي أیضا تغیُّ 

نتشرت تصر هذه الدور على المدن فقط بل إ، ولم تقدور الدعاة وفسدت األخالق حیث زادت
 شائعا ومقبوالً  أصبحإال أن ذلك  ثها قبل الحربحتى في األریاف التي كان من النادر حدو 

قتصادیة الصعبة، إنتشار الفقر والظروف اإلجتماعیة واإل، ومع األبنتیجة غیاب الزوج أو 
  .فكانت العدید من النساء یتصورن أنه ال طریق آخر لتحقیق الدخل سوى ذلك

ة الصعبة التي تعرضت قتصادیا لظروف اإللكن الجدیر بالذكر أنه بعد الحرب ونظرً 
لغیر حكومیة والحكومیة ستفادت من شيء مهم وهو الرؤیة المستقبلیة للمنظمات الها النساء إ

القائلة بضرورة وجوب تعلیم المرأة الرواندیة وذلك لتتمكن من مواجهة األعباء التي وقع على 
قص نفقات التعلیم والمدرسین، وكذلك نقص العاملین اتقها إال أن الظروف الصعبة من نع

دارس و ن من المتسربیالبنات  قتلهم في الحرب مما جعل في الزراعة من الرجال بسبب
عمل في الزراعة، فكل هذه العراقیل حالت دون تعلیم من أجل النحو األراضي  إلتجاه ل

   )2(.النساء

                                                             
                                                             ,المرجع السابق," تأثیر الحرب األهلیة على المرأة الرواندیة منظور أنثروبولوجي: "سلوى یوسف درویش ) 1(
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رار شاكل أیضا التي واجهت رواندا هو إنهیار إقتصادها الوطني بإضافة إلى فومن الم
تصاالت المتاحة بإضافة إلى إتالف ا جمیع األموال ووسائل النقل واإلالحكومة السابقة ومعه

   )1( .لخإ...المحاصیل لعدم وجود عمال

ستطاعت في نهایة المطاف وإ  األموروعلى الرغم من أن الجبهة سیطرت على مقالید 
رار الحكومة طر فظلت تواجه خ أنهاال إتأسس حكومة وطنیة جدیدة خالل مائة یوم  نأ

  .ومعها أكثر من ملیون الجئ من الهوتو )فرد ألف 40نحو ( السابقة بجیشها ومیلیشیاتها 

كل ما في ا محروقة بهذا إلى جانب أن األرض التي حررها التوتسیین كانت أرًض 
إذا  تو معتدلین، لكن السؤال الیوم هوا بال توتسیین وحتى بال هو أرًض : الكلمة من معنى

فماذا سیكون  مصیر ن الشتات قلیة التوتسیة قد أبیدت بإستثناء من كان منها مكانت األ
   )2(.األكثریة الهوتیة بعد أن صار الحكم بأیدي المیلیشیا التوتسیة المنتصرة؟

ا حیث تسبب في غیاب العدید من الصناعات كصناعة فاإلبادة خربت رواندا داخلیً 
   )3( .الطوب والبالط

 :ةـات الخارجیـالتداعی - 2- 2

یشمل رواندا وحدها بل تعد إلى  لم لقد كان تأثیر الحرب األهلیة الرواندیة واسع بحیث
لهوتو والتوتسي كان لها ین اثنیة مابة اإلقلیمیة منها، فالتفاعالت اإلالدول األخرى خاص

وتنزانیا بورندي،  وأوغندا ،)4(األثر البارز على دول الجوار ال سمیا دولة الكونغوا الدیمقراطیة
                                                             

  .338العنف االثني في رواندا، المرجع السابق، ص : صبحي قنصوة ) 1(
  .175موسوعة التاریخیة الجغرافیة، المرجع السابق، ص : مسعود خوند ) 2(

(3)Villia Jefremavas: Brikyards to graveyards, From production to genocide in Rwanda, op cit, 
p33.    

بورندي، وا الدیمقراطیة في إفریقیا االستوائیة یحدها، كل من جمهوریة وسط إفریقیا والسودان، أوغندا رواندا نغو تقع الك ) 4(
موسوعة : موریس أسعد، شربل: ینظر( ستوائي في منخفضات حار ورطب وبارد في المرتفعات، تنزانیا، أنغوال مناخها إ

  ).157، ص 1997بریوتبلدان العالم باألرقام، ترجمة كمال حنا، طبعة أولى، 
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یعة وشبكة في المقام األول بطب رتبطتإ) زائیر سابقا(مثال في الكونغو  الصراع فإشكالیة
ثنیة بین التوتسي والهوتو وعدم تطابقها مع الحدود السیاسیة الموروثة الروابط والتفاعالت اإل

  .عن االستعمار

ملیون  13ندي یبلغ قرابة الثالثة عشر ملیون كان مجموع سكان كل رواندا وبور فإذا 
مع دول الجوار الجغرافي  فإن هناك نحو ملیونین آخرین في الحدود الرواندیة وبورندیة 

غو، منهم یحاولون إقتفاء آثار أجدادهم في منطقة شرق الكون) 4000(ومنهم أربعمائة ألف 
بمقاطعة  استقروا بها تحدیدً وإ )  ونغوك( هاجروا إلى المنطقة  جماعات  ألبانیا رواندا فهؤالء،
رن السابع عشر في ستقرت خالل قأخرى وهي من التوتسي، إشمال كیفو، وهناك جماعات 

ن بوكافا یا بوتحدیدً  "تنجانیفا"و "كیفو"الواقعة بین بحیرتي   ’’Mulenge’‘ مرتفعات مولینجي
ألبانیا " نفسهم إسم أفو الكنغولیة وقد أطلق هؤالء على ویوفیرا في جنوب مقاطعة كی

بحجة أن " لبافولیرو، وهذا ما رفضه بعض الجماعات المحلیة مثل جماعة ا"مولیتجي
جنوب منطقة التي  2كلم 200تقع هذه األخیرة على (لقب زعیم البافولیرو  مولینجي یمثل

) 1961-1959(، وعلى الرغم من لجوء الرواندیین إلى الكونغو )یقطنها هؤالء التوتسي
عطائهم الجنسیة إال أن إیب بهم من طرف الحكومة الكنغولوالترح أعدادهم فیما زدیاد یة وإ

المتمیزة بالحصول على المزید من  قتصادیة، اإل)1(ستغالل مكانتهمبعد ومحاولة هؤالء إ
في المقاطعات المزدحمة بالسكان بشمال وجنوب كیفو وهذا ما ساعد على تنامي  األراضي

رئیس ( رغم موبوتوأاألخرى مما  مشاعر الغضب والكراهیة من جانب الجماعات الكنغولیة
نتماء إلى جماعات إلى إصدار قرار یقضي بالحق في المواطنة على أساس اإل ) الكونغو

ین في م، وهذا یعني حرمان الرواندیین الالجئ1885م التي كانت موجودة في الكونغو عا
ستیالء على أراضیهم، ستغل ذلك الكونغولیین المحلیین بإالكونغو من حق المواطنة، وإ 

                                                             
ندوة التوتسي وأزمة  ,"التوازن اإلقلیمي في البحیرات العظمى واألمن ألماني المصري": حمدي عبد الرحمان حسن)1(
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في غضون ما  ا وتشابكً زدادت األمور تعقیدً ه المسالة صراع فیما بینهم، وقد إوأضحت هذ
رواندا، حیث عملت هذه  في 1994عد أحداث بو ملیون الجئ أغلبهم من الهوتو بیر 

المیلیشیات على نشر األفكار المعادیة للتوتسي في صفوف هوتو هذه المیلیشیات على نشر 
   )1(.األفكار المعادیة للتوتسي في صفوف هوتو ألبانیا رواندا في مخیمات الالجئین بالكونغو

الكراهیة ا للهوتو ویحمل مشاعر كان  مؤیدً  "ي سیكوموبوتو سیس"ونظرا ألن نظام 
المناوؤة للمواطنین من األصول التوتسیة، وصادف  ذلك رغبة الجبهة الوطنیة الرواندیة في 
القضاء على الحكومة الرواندیة السابقة التي كانت بقیادة الهوتو وقواتها العسكریة المسلحة 

في أكتوبر  ركزة في شرق الكونغو، فأصبحت الفرصة مواتیة لتحقیق هذا الهدفمالمت
م، عندما حاول موبوتو طرد فرع من التوتسیین المقیمین بشرق الكونغو فقام، هؤالء 1996

وبوتو، حیث تمكنوا في غصون سبعة أشهر ثورة ضد مبمساعدة رواندا وبورندي أوغندا بشن 
، مكانه لكن في الواقع أن التحالف الذي أوصل كابیال )2(من اإلطاحة به وتعیین لوران كابیال

م، كان هشا وسرعان ما فقد شرعیته، ألن ممارسات الجیش 1998ماي  7إلى السلطة في 
حتالل حیث تورط قد أثارت غضب الكونغولیین ضده بإعتباره جیش إفي الكونغو  الرواندي

معاملة المواطنین والزعامات  أساءواالضباط الرواندیین في أعمال السلب والنهب حیث 
قام هذا األخیر  1998التقلیدیة مما زاد حقد الكونغولیین ضدهم وضد كابیال فمنذ خریف 

من  ك قواتها في عملیة تحریر الكونغوشتراندیة حیث أنكر إبتحریر نفسه من السیطرة الروا
و وعلى نحو ذلك  نتهج سیاسة معادیة للتوتسي على نحو ما فعله موبوتسیطرة موبوتو، كما إ

  .ساءت العالقة ما بین الكونغو ورواندا

                                                             
  .361-360التوازن، المرجع السابق، ص ص : حمدي عبد الرحمان حسن ) 1(
  .339العنف، المرجع السابق، ص: صبحي قنصوة ) 2(
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هجمات الهوتو د أن رواندا مدفوعة برغبتها في تأمین حدودها الغربیة من عتقافمن اإل
الموجودین في شرق الكونغو، حیث توصف رواندا بأنها إسرائیل منطقة البحیرات العظمى، 

بالنسبة لها، كما تتهم " الضفة الغربیة كما توصف كیفو الشمالیة والجنوبیة بأنهما تمثالن
رواندا بأنها تسعى لبناء دولة للتوتسي في منطقة البحیرات العظمى وضم منطقة كیفو إلیها 

ا الفاصلة بینها وبین الكونغو، بإعتبار أن تحترم رواندا حدوده هذا الشعور لم ا علىوبناءً 
  . )1(اإلى رواندا قدیمً   منطقة كیفو كانت منظمت

) قبائل النیلیة(نعكس الصراع الموجود بین قبائل التوتسي بالنسبة للبورندي فقد إأما 
في رواندا على العالقات الصراعیة بین ) األغلبیة الحاكمة من قبائل البانتو(وقبائل الهوتو 

، ألن هذه األخیرة لدیها نفس العرق مع رواندا وبنفس النسبة "البورندي" هاتین القبیلتین في 
من  ستعمرةورواندا دولة واحدة مُ  ، فهي كانت)%1، التوا %14التوتسي  ،%85هوتو (تقریبا 

، حیث أن الصراع بین العرقین لم یكن 1962ستقاللهما في طرف البلجیك إلى غایة تاریخ إ
" في رواندا فقط بل شهدته دولة البورندي أیضا حیث كان للنظام طابع عكسي، فاألقلیة من 

المسیطرة على مقالید الحكم، لذلك حاولت أغلبیة الهوتو أن تنتقم من هي العناصر " توتسي
بشن ) هوتو(اندا، وبذلك قاموا قبائل التوتسي في البورندي بتحریض من قبائل هوتو رو 

مات على ثكنات الجیش البورندي الذي كان معظمه من التوتسي في المناطق الحدودیة هج
في شهر " بوجومیورا" إلى غایة العاصمة مع رواندا وقد وصلت حاالت الهجمات هذه 

  .م1991أكتوبر 

فكل ما حدث في رواندا هو رد فعل الهوتو الحاكمین ضد التوتسي المحكومین في 
 األعراقفقد تأثرت رواندا بالبورندي والعكس  خاصة وأنهما  یتكونان من نفس ,البورندي 

                                                             
  .36الصراعات االثنیة في حوض النیل والنظام الدولي الجدید، المرجع السابق، ص : أنس مصطفى كامل ) 1(
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كانت ردا على المذابح التي  سبیل المثال وقعت مذابح في رواندا فعلى ). هوتو - توتسي(
  .م1972قامت بها عناصر التوتسي الحاكمة في بورندي عام 

زویدها هذه الصراعات وذلك بت بعض الدول زادت من حدة  أن هناكوالجدیر بالذكر 
تنزانیا (في البورندي عن طریق دار السالم  "الهوتوتحریرشعب "لعناصر المتمردة من حزب 

  )1( .والكونغو وهي إسرائیل فحتى جنوب إفریقیا ساهمت ببیعها السالح التوتسي

ولقد تأزم  الوضع أكثر فأكثر على إثر تحطیم الطائرة بصاروخ ووفاة الرئیسین 
یران الفتن نقالب داخل البورندي، ونلبورندي والرواندي ففي غضون ذلك إشتعلت نیران اإلا

ئمة ما بین هاتین القبیلتین منذ والمذابح داخل رواندا، فكال الدولتین تأثرتا بالصراعات القا
   )2( .م1962ستقاللهما سنة إ

فلقد شكال مقتل الرئیس البورندي كما ذكرنا آنفا الشرارة التي أشعلت كامل األراضي 
یین وتهجیر مئات اآلالف منهم هذا إلى قتل عشرات اآلالف من المدن أدىالبورندیة  مما 

نازح رواندي  900ألف مهاجر إضافة إلى  600إلى دول الجوار من بینها رواندا التي تلقت 
الوطنیة  جانب هذا فقد شكل نجاح الجبهة في البورندي إلى األوضاعنفجار عادوا إلیها بعد إ

الذین یعتبرون أن ستالمها الحكم عامل دعم للتوتسي في بورندي م في رواندا وإ 1994عام 
   )3( .وجودهم مرتهن بمدى إمساكهم بالمؤسسة العسكریة البورندیة

                                                             
  .55، 49الصراعات، ص ص : أنس مصطفى كامل ) 1(
  .349، ص 8الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، ج: ندمسعود خو  ) 2(
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نعكاسات التي عادت على البورندي هي األعداد الهائلة التي نزحت إلیها من ومن اإل
تمر بأزمات حیث شكل التوتسي غالبیة هؤالء في وقت كانت  هي  1994رواندا بعد مجازر 

   )1( .قتصادیة مما زاد في حدتهاإ

بعد مساندة قوات جیش  1990أما أوغندا فقد ساءت عالقتها  مع رواندا منذ أكتوبر 
عتبار هذه األخیرة ولدت ة الوطنیة المتكونة من التوتسي بإالمقاومة الوطني األوغندي للجبه

  "یاریماناهب"غندا ألن الرئیس بأوغندا، فهذا ما خلف عالقة متوترة بین زائیر وأو  ونشأت
   )2(."موبوتو"في المنطقة للرئیس الكنغولي  األساسيالرواندي هو الحلیف 

واندا بعد رفض ها وبین ر نبیتوتر الت عالقات فقد ساد) تنجانیفا سابقا(تنزانیا أما دولة 
ن أجل الصراع ، م1990في نوفمبر عام " موانزا"الوساطة التنزانیة في  رواندا لنتائج قمة

تهامات غیر لیة، فقد كانت هناك إاالذي تفاقم في الشهور المو  والهوتوثني بین التوتسي اإل
نطلقت من ارضین لنظام الحكم في رواندا قد إالمع) من التوتسي( معلنة بأن قوات الجبهة 

ل رواندا، ولقد خشیت داخ معسكرات الالجئین في تابورا عبر أحراش منطقة أكاجیرا للتوغل
سیرجعون إال  نستیعاب الالجئین الرواندیین الذیواندا لعدم إتنزانیا من إتجاهات الحكم في ر 

  .بالدهم عائدین من تنزانیا

ن هناك تسرب أسلحة عبر األراضي التنزانیة لقبائل القاطنة هناك شكوك أیضا قائلة بأ
  )3(.وهذا ما ولد عالقات متوترة بین هاذین البلدین) حیث یعیش الرواندیین(في شرق الكونغو 

  

                                                             
   250 249ص ص ,المرجع السابق ,النزاعات : علي صبح  ) 1(
  .55، 54الصرعات، المرجع السابق، ص ص : أنس مصطفى كامل ) 2(
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  :الفصل الثانيخالصة 

ثني بین الهوتو والتوتسي في رواندا یعتبر بالفعل مشكلة خطیرة سواء إن العنف اإل -1
من حیث نطاقه أو تداعیاته الداخلیة والخارجیة خصوصا من ناحیة النزوح الجماعي 

  ستقرار اإلقلیمي نعكاسات ذلك على األمن و اإلالجئین وإ ل
م یتحدثون هن الرواندیین كلالغوي  ألني أو دیالختالف إلإن رواندا ال تواجه مشكلة ا -2

ة وهي المسیحیة  ولم یكن ا رواندیة،ویدینون دیانة واحددة وهي الكینلغة وطنیة واح
ن الهوتو والتوتسي الستعمار األلماني أو البلجیكي ألنقسام ذا أهمیة قبل اعامل اإل

خصصة للهوتو ن تكون هناك بوجه عام مناطق ما إلى جنب دون أكانوا یعیشون جنبً 
  .وأخرى للتوتسي

ثنیة أولهما العالقات اإل: إن بدایة المشكلة في رواندا جاءت نتیجة عاملین مترابطین -3
- األقلیة–التقلیدیة بین الهوتو والتوتسي، وهو نمط كان یقوم على هیمنة التوتسي 

قتصادیا وإ  ستعمار وثانیهما دور اال -األغلبیة-جتماعیا على الهوتوسیاسیا وإ
تحویل هذا بین الهوتو والتوتسي على السواء،حیث ثني روبي في بلورة الوعي اإلاألو 
ستعماریة إلى تاریخ الرواندي والجماعات ي إلى وعي عنصري نتیجة النظرة اإلالوع

  .الرواندیة 
في صدور التوتسي منذ  دفینة م جاءت نتیجة ألحقاد1994اإلبادة الجماعیة عام  -4

 تالذي یحكم فیه الهوتو رواندا، تأسست الجبهة وشنّ فعدم تقبلهم للواقع  م،1959
  .م1994-1990هجومها على رواندا خالل الفترة 

ً  نظم ومقصود،بوجه عام، بأنه عنف مُ  ثني في روندا،تمیز العنف اإل -5 ا ولیس عنف
ستمرار ا أو ولید اللحظة نتیجة التوتر أعشوائیً  و اإلحتكاك بین الهوتو والتوتسي وإ

تساع نطا ا بین الهوتو والتوتسي، فبعدما زدیاد العالقات تعقیدً قه، أدى الى إالعنف وإ
ى  كل طرف إلى ا عن الصراع من أجل البقاء،حیث سعكان العنف في بدایته تعبیرً 
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به ولو في نستعداد لقبوله للعیش إلى جا،ولم یعد على إ ستئصاله كلیةً إفناء اآلخر وإ 
ن نعدام الثقة بین الطرفییرة من حیث إذا األمر نتائجه الخطمرتبة أدنى،حیث كان له

ستمرار حالة من عدم اإلستقرار السیاسي اإل   .ثني في البالدلسنوات طویلة مقبلة وإ
ا على جتماعیً ا وإ سیاسیً  ,اقتصادیً ا إم عبئً 1994شكلت الحرب و اإلبادة الجماعیة سنة -6

قر التي ، حیث أفرزت مشكلة الفندي عامة وعلى المرأة بصفة خاصة االمجتمع الرو 
نعكست بشكل واضح على المرأة وزادت من أعبائها خاصة بعد موت أو سجن  إ

  .الزوج والطرد من العائلة
–م 1990ت في روندا قبل عام قثني التي طبّ اد السیاسي  اإلعبیدیولوجیات اإلستإ -7

قد –ستقالل الل و األغلبیة من الهوتو بعد اإلستقلى ید األقلیة من التوتسي قبل اإلع
فشلت  اإلثني في البالد ،كما في تحقیق تسویة مستقرة للصراع السیاسيفشلت 

 ولة التسویة السلمیة للصراع في أوائل التسعینیات على ید المتشددین الهوتو،امح
ن وضع فإ ثني،هذه السنوات الطویلة من العنف اإلنه بعد والمشكلة في رواندا هي أ

یكفي لتحقیق تسویة مستقرة  بالد الإطار مالئم ومتفق علیه للنظام السیاسي في ال
وناجحة ،حیث یتطلب األمر إعادة الثقة المفقودة و البحث عن التسویة الشاملة 

  .      للصراع
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حیث من خالله رواندا أبشع صور للعذاب وللقتل، شاهدت زاء هذا الصراع العرقي الذي إ
الستینات (بین التوتسي والهوتو منذ بدایة عانت رواندا ویالت هذا الصراع القبلي الذي كان 

ا إبادة جماعیة في عقد ستمر هذا األخیر إلى أن أدى حرب األهلیة خلفت وراءهوإ 
  .دیین الذین بقوا على قید الحیاةبت هذه الحرب معاناة طویلة لألفراد الروانسبّ  .التسعینات

 ة التي لم یشهد لها التاریخ مثیلومن جراء هذه المجازر البشریة واآلالم اإلنسانی
تحركت المشاعر اإلنسانیة لدى العدید من الدول والهیئات اإلقلیمیة والدولیة لمحاولة وقف 

  .هذا الصراع

 :المواقف اإلقلیمیة  - 1

  :مواقف دول الجوار - 1- 1
تأثرت رواندا بدولة أوغندا لكون هذه األخیرة من نفس المنطقة البحیرات الكبرى  :داــأوغن -

التي شنت  هيوغندا أ عتبر النظام الرواندي أّن ي دولة حدودیة مع رواندا ، فلقد إوه
و ذلك بإنشاء معسكرات  الالجئین التوتسیین بدعم الحرب علیها، لكون هذه األخیرة قامت

نطالق إلى األراضي الرواندیة بقصد تنفیذ للتدریبهم على أراضیها وتوفیر قواعد اإل
إلى جانب أن النظام األوغندي قد هذا ,العملیات القتالیة ضد القوات الحكومیة الرواندیة 

    )1( .موسیفیني إلى السلطة وصل ستعان بالتوتسي الالجئین  وبفضلهمإ

   الوطنیة الرواندیة بقیادة التوتسي  ن الجبهةت متوترة خاصة أالدولتین كانبین فالعالقة 
اندیة وذلك بدعم األراضي الرو  ت هجومها األول إنطالقًا من األراضي األوغندیة إتجاهشنّ 

كان الموقف األوغندي من الصراع الرواندي ا على هذا فقد غندي وبناءً عسكري وسیاسي أو 

                                                             
 .72المرجع السابق، ص النزاع الرواندي بین المعطیات الداخلیة والمؤثرات الدولیة، : سامیة شابوني) 1(
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ما حترامها القواعد الدولیة المستقرة خاصة من الدول اإلفریقیة لعدم إالعدید ستنكار محل إ
   )1( .ن الدول األخرىیتعلق منها بعدم التدخل في شؤو 

محایدة في صراع الرواندي بل كانت مساندة ألحد  ةندا لم تكن دولنالحظ أن دولة أوغف
، حیث كان الجیش )بقیادة التوتسي(أطراف هذا النزاع وهي الجبهة الوطنیة الرواندیة 

واء بعلم أو بدون علم القیادة س, هذه األخیرةاألوغندي المصدر الرئیسي لتسلیح قوات 
   )2( .وغندیة نتیجة الروابط الوثیقة بین رفاق السالح السابقیناأل

 :كونغو الدیمقراطیةال - 

قبل التطرق إلى موقف الكونغو من النزاع الرواندي یجدر بنا أن نوضح مشكلة 
الالجئین التي عانت منها دولة الكونغو حیث أصبحت هناك دولة كاملة من الالجئین على 

كتظاظ ث كان هذا اإلقلیم یشهد ظاهرة اإلحی) شرق الكونغو(أراضیها خاصة في إقلیم كیفو 
للسكان المحلیین والقضاء على  بل فكان من النتائج المباشرة لذلك تدمیر المزارع الفردیة من قَ 
السكاني لإلقلیم، هذا  ختالل التوازنإضافة إلى إ)هي واحدة من أقدم الغابات(یم قلة اإلغاب

نهم السبب الرئیسي في المشكلة الواقعة في شرق الكونغو، وبما أن المعارك إضافة إلى أ
دولة الكونغو الدیمقراطیة  ّن ، ولهذا السبب نجد أ)3(كانت بین الجنود الزائرین وقبائل التوتسي

رسال عدد حیث قامة بإ نت محایدة إلى الحكومة الرواندیةعكس دولة أوغندا فهي كا ىعل
لجدیر ، إال أن ا)4(من قواتها للوقوف إلى جانب الجیش الحكومي الرواندي ضد الجبهة

الكونغولي لیس مستقر فهو متغیر خاصة في غضون  بالذكر وبصفة عامة فالموقف

                                                             
تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات لطابع الدولي، المرجع السابق، : مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم) 1(

 .260، 259ص ص 
 .321دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص : العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة ) 2(
 .363، 360الموسوعة  التاریخیة الجغرافیة، المرجع السابق، ص :مسعود خوند  ) 3(
 .321صبحي قنصوة، المرجع نفسه،ص   ) 4(



  المواقـف المختلـفة من الحـرب األهلیــة                                                  الفصل الثالث

70 
 

لیین بالقوة اندتهما ودعمهما للمتمردین الكونغو ندا بمستهامات التي وجهت إلى رواندا وأوغاإل
  .العسكریة

توترات السیاسیة واألمنیة عتبرت منطقة للسى بالذكر أن منطقة شرق الكونغو أُ كما ال نن
نطالق الحروب األهلیة في البالد منذ أن قامت بلجیكا بتهجیر اآلالف من المزارعین ونقطة إ

م، فاألمر الواضح هنا أن 1937 منذ عامإلیها رواندا من جماعتي الهوتو والتوتسي من 
  )1( .اإلفریقیةستعمار لدیه ید في جمیع النزاعات العرقیة الداخلیة اإل

  : بورنديال - 

شترك الذي یجمعها حیث تضم ا للتاریخ المرواندا نظرً لدولة التوأم عد دولة البورندي الت
ومما زاد ,أراضیها نفس الصدمات العرقیة الدمویة  أیضانفس القبائل العرقیة وشهدت  كالهما
الرئیس "نتاریامیرا " -رئیس رواندي "بیاریماناه("توتر لدیهما هو مقتل الرئیسین شدة ال

   )2( ).البورندي وكالهما من قبیلة الهوتو

واندي حیث یلعب العامل على الوضع الر األزمة البورندیة أثرت  أن ونستشف من ذلك
هزت الثقة بین ا ویظهر كمحدد للعالقات بین البلدین ألن األزمة البورندیة محوریً ا ثني دورً اإل

نعكس ذلك على الوضع في رواندا خاصة أن أطراف الصراع هي نفسها التوتسي والهوتو وإ 
المظلومة  نتقام من الجماعاتة یقابل بإفي بورندي ورواندا لذلك كان كل ما یحدث في دول

   )3( .في الدولة األخرى

  

                                                             
  ..الصراعات االثنیة في إفریقیا الخصائص التداعیات: أیمن السید شبانة ) 1(
 .95م، ص 2010، منتدى اإلسالمي العدد السادس، سبتمبر، مجلة القراءات اإلفریقیةسبل المواجهة،  
 .353، ص 2000منشورات محمد بوذینة، تونس ،  1999 -1990أحداث العالم في القرن العشرین : محمد بوذینة  ) 2(
 .74النزاع، المرجع السابق، ص : سامیة شابوني  ) 3(
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  : تنزانیــا -
" كاجیرا" نعكاسات حمالت الالجئین التي وفدت إلى منطقتي من الجدیر التحدث عن إ

ألف كیلو متر مربع،  75ا بحوالي تنزانیا حیث تقدر مساحتهلغربي الشمال الفي " وكیجوما
للهجرة من رواندا والبورندي  هذه المنطقة مركزمن مساحة تنزانیا حیث مثلت  %8ي حوالي أ

نطقة تتمتع م، والشيء الذي جعل تنزانیا تتأثر بهذه الهجرات هي كون الم1994خاصة  في 
بریة ثریة،  مجاري مائیة دائمة، وغابات وحیاةنهار و بأمطار غزیرة یمكن اإلعتماد علیها، وأ

قتصادیة ناجم اإلیاه العذبة المتجددة والممتربة خصبة وبحیرات للكبیر، و  وغطاء عشبي
لكن كل هذه الموارد أصبحت عرضة لدرجات مختلفة من الدمار ,وسكان محلیین بارعین 

 هسببالضغط  السكاني الزائد ، وسوء اإلستخدام واإلستنزاف والتلوث الذي والتخریب جراء 
   )1( .هؤالء الالجئین

بالقیام  بوساطة  فقد  كان  موقفها مسالم في النزاع الرواندي حیث طالبت ورغم ذلك
في رواندا فهي الدولة التي  ال لها دور فعّ  فات المسلحة في رواندا ، حیث كان لهافي الخال

فاوضات في ستقبل رئیسها سلسلة من المرعت إتفاقیة السالم في العاصمة أروشا حیث إ
  - احكومة  هبیاریمان(م، حیث جمع فیها طرفي النزاع 1993إلى غایة  1992منذ روشا آ
  .إلجراء التسویة عن طریق التفاوض) لجبهة الوطنیة الرواندیةا

السالم في  یةتفاقدولة محایدة في النزاع الرواندي وساهمت في التوقیع على إتنزانیا 
مشكل الالجئین  ، وكذلك سعت إلى حلإلى جانب الدول المجاورة األخرى  م1993أوت 

بهدف  1990ن بعد هجوم الجبهة في ستضافت أول مؤتمر إقلیمي لالجئیالرواندیین حیث إ
  .دراسة أوضاعهم في المنطقة

                                                             
مصطفى مجدي الجمال : جمةقضایا الّسلم المنشود في إفریقیا التحوالت والدیمقراطیة والسیاسات العامة، تر : الفرید نهیما ) 1(

 .376،  374، ص ص 2005، درا األمین للطباعة  والنشر والتوزیع، القاهرة، 
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ولة بأن د( قال " "أستازي جبسیانا: " أن وزیر الخارجیة لدولة رواندا السید باإلضافة
البلدان وهي  مواطني هذه إیواءفریقیة ومنها رواندا بقبولها تنزانیا قد ساعدت عدة بلدان إ
   )1( )..."متنان في مستوى عظمة كرمهامقابل ذلك تستحق اإلستشارة واإل

ومنه نستشف من هذه الشهادة أن تنزانیا لعبت دور الفاعل اإلقلیمي إلدارة النزاعات في 
ربما   )2(منطقة البحیرات الكبرى عموما ورواندا خصوصا بالرغم من اإلخفاقات الحاصلة،

إال بعد فوات األوان ووقوع  فلم تطبق بنودها ,روشا لم یتم تفعیلها في وقتهاقیات آتفاألن إ
م، فبعد تمكن الجبهة الوطنیة  الرواندیة من التحكم في زمام األمور، تم 1994في  اإلبادة

كما ال ننسى أّن تنزانیا قد ,یتناسب مع طموح الجبهة ومصالحها تفعیل  بنود هذه االتفاقیة بما
  .روانداإستقبلت كذلك على أراضیها المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة ب

في مجمل القول نصل إلى نتیجة وهي أن مواقف الدول اإلقلیمیة لم تكن ذات تأثیر 
طراف المتنازعة ففي بعض األحیان قوي أو ذات دور فعال حاسم في توقیف الصراع بین األ

  .نحازت هذه الدول إلى أحد األطراف على حساب الطرف الثانيإ

  :موقف منظمة الوحدة اإلفریقیة -1-2
یكون للمنظمات اإلقلیمیة دور أكثر أهمیة وفعالیة في مجال تطبیق أحكام القانون قد 

ا لقربها من مناطق الصراع وكذا علمها بخبایا الدولي اإلنساني على الحروب األهلیة نظرً 
   )3( .ة إلیهایمتشبعات المشاكل في المنطقة المنتو 

                                                             
دور منظمة الوحدة اإلفریقیة وبعض المنظمات األخرى في فض نص النزاعات، دار القومیة : ریبع عبد العاطي عبید ) 1(

 .231، ص ]دت[، ]دب[العربیة للثقافة والنشر، 
 .75النزاع، المرجع السابق، ص : نيسامیة شابو  ) 2(
تطبیقات القانون الدولي اإلنساني على الحروب األهلیة، مذكرة مقدمة  لنیل شهادة الماجستیر في القانون : زیان برابح ) 3(

 .106، ص2012-2011بن الزین محمد األمین، جامعة الجزائر، : الدولي والعالقات الدولیة، إشراف
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ة الوحدة كبیر لمنظمبحیرات العظمى مصدر قلق لقد شكل الوضع في منطقة ال
اإلفریقیة، وخاصة بالنسبة لموضوع اإلبادة البشریة الذي حدث في رواندا، حیث واجهت 

یث األعداد الضخمة من الالجئین و من ح ار اإلنسانیة التي نتجت عنها مشكلة معالجة اآلث
سعینات ة الثمانینات وبدایة الت، لكن المنظمة في نهای)1(ةالمتشردین في مختلف دول المنطق

 لمنظمة متمثلةآلیة جدیدة ل إنشاءقتراحات حول قدمت إ اإلفریقیةحتمالیة تزاید النزاعات مع إ
ر عن نظام لألمن بمساعي إفریقیة یقوم  على تحویل لجنة الوساطة والتوفیق في مشروع مطوّ

 اإلفریقیةله سلطة تدابیر فض المنازعات  إفریقيوالتحكیم من مجلس قاصر إلى مجلس أمن 
َ  ,بالعقوبات وتنتهي بالتدخل العسكري  تبدأاخل القارة د على أن  ص في هذا المشروعون

كبر من سلطات مجلس األمن وأنها سوف  الجهاز  الجدید ستتمتع بسلطات أ هذاسلطات 
إلى األمین العام تتدخل عسكریا إلجهاض النزاعات قبل أن تنشأ، وتم تقدیم هذا المشروع 

عترضت علیه السودان ورواندا بحجة أن إنشاء قوة م مقترحاته وقد إللمنظمة للدراسته وتقدی
، حول 1993وبالفعل صدر إعالن  القاهرة في  ,قرار الوطنياإلفریقي تهدد اإلستحفظ سالم 

دارة وتسویة المنازعات في إفریقیا، كما اآل هذه إنشاء لیة داخل منظمة الوحدة اإلفریقیة لمنع وإ
الخطوات التنفیذیة لعملها، وذلك بهدف  1993دیسمبر في   المصغرةأقرت القمة اإلفریقیة  

ستعانة بأجهزة األمم المتحدة كي ولي واإلرصد ومنع النزاعات وأیضا ترشید عملیة التدخل الد
تقوم بالمشاركة في عملیات حفظ السالم في إفریقیا من خالل وجود صلة بین المنظمة 

  .الدولیة واإلقلیمیة

عد المقرر ورئیس اآللیعتمد هیكل  ُ مكتب األمانة العامة یة على األمین العام الذي ی
من میزانیة المنظمة  التي ال  %5ال تقل میزانیته عن  ول اآللیة صندوق خاصللمنظمة یمّ 

وتتخذ إفریقیا   یقل عن ملیون دوالر و یجوز له أن یقبل مساهمات من داخل و خارج
                                                             

السالم والبناء في منظمة البحیرات العظمى ،بحث حول دور األمم المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفریقیة ، : أحمد حجاج ) 1(
، ص 2002أفریل  22، 21، معهد البحوث والدراسات اإلفریقیة، جامعة القاهرة، ندوة التوتسي وأزمة البحیرات العظمى

391. 
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للعالقة مع األمم المتحدة والمنظمات  الرأي وبالنسبةالتوافق العام في القرارات وفقا لمبدأ 
األخرى یحكمها العمل وفقا ألحكام الفصلین السابع والثامن الذي یحدد العالقة بینها وبین 

  .   المنظمات اإلقلیمیة

اسة مصر للدورة وتعتبر هذه اآللیة حجر الزاویة التي تحققت للمنظمة في إطار رئ
بحث عن سبیل المصالحة عض المسؤولین في رواندا لل، حیث إستقبلت ب1993، )29(

   )1( .الوطنیة هناك

وفي إطار دور المنظمة الوحدة اإلفریقیة فقد عقد رؤساء الدول كل من الكونغو وتنزانیا 
و الرئیس المؤقت البورندي و األمین العام للمنظمة قمة  وأوغندا ونائب رئیس بوركینا فاسو

اندا على هامش القمة اإلفریقیة التي عقدت بتونس تم فیها دراسة الوضع القائم في رو  مصغرة
تخاذ اإلجراءات الكفیلة بحل المشكلة الرواندیة ومشاركة حیث أجمعت القمة على ضرورة إ

   )2( .من في رواندال اإلفریقیة في إقرار السالم واألقوات من جمیع الدو 

مة الرواندیة وذلك ببذلها جهود إلحتوائها منذ ز ام باألفالمنظمة الوحدة كانت ذات إهتم
دورها في محاولة التنسیق مع األمم المتحدة لدعم المبادرات األممیة  التسعینات، وقد إقتصر

یسمح لنشاط المنظمات من المیثاق األممي الذي  52وذلك حسب الفصل الثامن المادة 
ریك فرید" ، فقد أعلن)3(كانت تمر بأزمة مالیةقلیمیة من أجل حفظ السالم، ألنها والهیئات اإل

ة مستعدة لتزوید منظمة سم المنظمة الدولیة في رواندا أن األمم المتحدالمتحدث بإ" هارت
ا على طلب األمین العام اندا وذلك بناءً و فریقیة بالعتاد الالزم للتدخل العسكري في ر الوحدة اإل

عنیة مدول المنظمة األممیة والدول اللیة جر لخاجتماع وزراء المنظمة الوحدة اإلفریقیة في إ
                                                             

مجلة ، )1994، یونیو 1993یونیو (المنظمة  الوحدة اإلفریقیة  29ة الحول رئاسة مصر للدور : جوزیف رامز أمین ) 1(
 .282، ص281، ص 280، الجزء الثاني، مؤسسة األهرام، مصر، ص 1994یولیو  118العدد : السیاسة الدولیة

، مؤسسة األهرام ، الجزء الثاني1994، یولیو، 118العدد : مجلة السیاسة الدولیةنشاط أمم المتحدة ، : نادیة عبد السید ) 2(
 .337، القاهرة، ص 

 .75النزاع الرواندي بین المعطیات الداخلیة والمؤثرات الدولیة، المرجع السابق، ص : سامیة شابوني ) 3(
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ي المفاوضات بین طرف ، كما بادرت بإدارة)1(بتقدیم الدعم لعملیة حفظ السالم في رواندا
ذلك وتم تجسید  , 1992فاقیة وقف إطالق النار في مارس تالنزاع إلى أن تم التوقیع على إ

المجهودات المبذولة أیضا عقد م، ومن 1993روشا أوت من خالل التوقیع على إتفاقیة آ
عترفت فیه عن مسؤولیة المنظمة  في م، إ1993جوان  30إلى  28قاهرة من مؤتمر  في ال

إیجاد حلول إلقرار السلم وضرورة تعاونها مع األمم المتحدة حیث تطور هذا التعاون في 
أثناء بإرشادات مجلس األمن  ماسي والمیداني، ففي مجال األول إستعانتالمجال الدیبلو 

تأسیس في مشاركتها مع توقیع وقف إطالق النار، أما بالنسبة للمساهمة الثانیة فتجسدت 
دارة وتس وضع مجموعة من المالحظین ویة النزاعات فتمكنت  من خاللها آلیة وقایة وإ

لحكومة ، مراقبة وقف إطالق النار بین الجبهة وامهمتها  حیادیین في روانداالالعسكریین 
   )2( .ومحاولة ترسیخ مناخ الثقة

في حفظ السلم وتصدي لعملیات العنف في  اإلقلیمیةوبالرغم من محاوالت المنظمة 
ماعیة على الرغم من الج اإلبادةجهودها باءت بالفشل ووقفت عاجزة عن تجنب  أنرواندا إال 

دارة الصراعات تكاد تتحدد بمهمة  ، إال أن )3(صنع وبناء السالمآلیة المنظمة المتعلقة بمنع وإ
كبر من أن توكل كلیة لمنظمة السالم أو فرضه مهمة ربما تكون أ مسألة التدخل لحفظ

انیة عملیات حفظ السالم المالیة أو الفنیة تفوق قدرة المنظمة ا ألن إمكاإلفریقیة نظرً الوحدة 
ینفي  هذه المهمة إلى األمم المتحدة ومجلس األمن بصفة أساسیة، إال أن هذا ال وكلتأُ لذلك 

المبكر، وكذلك دبلوماسیة  الوساطة التي  اإلنذارأسالیب المنظمة  منها  الوقائیة ونظام 

                                                             
 .337نشاط األمم المتحدة، المرجع السابق، ص : نادیة عبد السید ) 1(
 .76سامیة شابوني، المرجع السابق، ص  ) 2(
عملیة التحرك نحو تسویة النزاع بطریقة طوعیة أما مصطلح بناء السالم ، هي عملیة طویلة  األمد  یعني: صنع السالم ) 3(

تجمع بین صنع السالم من جهة وحفظ السالم من ناحیة أخرى، وتخاطب عملیة بناء السالم القضایا الهیكلیة في النزاع 
غییر األنماط السلوكیة لطرفي النزاع، وكذلك حفظ سلوك لتقرب  من عملیة إنهاء النزاع وتحوله ، تهدف هذه العملیة إلى ت

فض  النزاعات : محمد احمد عبد الغفار: ینظر(المدمر بینهما بإضافة إلى إزالة التناقضات التي تكمن في جذور النزاع، 
 .241، ص ) 2003، دار هومة للنشر والتوزیع،م جزائر، 1في الفكر والسیاسة العربیة، ج
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 good offices تستخدم  المنظمة عدة تكتیكات في سبیل تحقیقها منها المساعي الحمیدة 

یاسیة ، بعثات مراقبة سSpecial Envoysن ، والمبعوثین الخاصیMissionsوالبعثات الخاصة 
نتخابات حیث تعتبر المنظمة من خالل هذه اإلجراءات متفوقة وعسكریة، بعثات لمراقبة اإل

نقاط بین ال، فبوجه عام تساهم  وساطتها في غالب األحوال إما في تضییق على األمم
ضفاء  األطراف المتصارعة، أو التأثیر على سلوك األطراف بتوضیح مخاطر األزمة وإ

ن دور المنظمة في الوساطة یكمن فیما یسمى یة على بعض الجوانب، ومعنى ذلك فإالتوع
، فهي تفتقد للكثیر )1(حلول محددة ألزمات إیجادالناعمة التي ال یمكنها  أوبالوساطة اللینة 
التي قررت نشرها ي بعثتها فالذي جعلها تفشل فیات تجعلها متطورة أكثر نمن الوسائل وتق

طقة سیس تواجد مؤثر في منهو عدم تمكنها من تأ 1993سحبت في نفي رواندا التي إ
متالك هذه األخیرة الصراع فلم تتمكن البعثة من إرسال تقریرات في الوقت المناسب لعدم إ

لول فریقیة، فالوصول لحانة العامة للمنظمة الوحدة اإلموسائل لإلتصال المباشر مع األ
سسیة النزاعات الداخلیة یلزمه توفیر تسهیالت فنیة مؤ في  السلمیة بین المصارعین ، خاصة 

ضافة إلى فریق خبراء كتوفیر فریق عمل من ضباط اإلتصال السیاسیین تابع للمنظمة بإ
   )2( .على مستوى عالي من التدریب فضال عن میزانیة مریحة ومناسبة

  

  

  

  

                                                             
، 2008إدارة وحل الصراعات العرقیة في إفریقیا، دار الجامعیة للنشر والتوزیع والطباعة، لیبیا، : عینینمحمود أبو ال ) 1(

 .148، 145، 143، 142ص 
 .146المرجع نفسه، ص   ) 2(
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 :ةـــف الدولیـلمواقا -2

  :الغربیة مواقف -2-1
  :اــفرنس - 

حد یستطیع إنكار أن لباریس قوي في القارة اإلفریقیة، إذ ال أفرنسا تتمتع بنفوذ سیاسي 
الل هذه الدولة هو بمثابة فرصة فریدة ق نفوذ تقلیدیة في الدول الفرانكفونیة فإستغمناط

كسابها إفریقیالتنشیط دبلوماسیتها من أجل إعادة تجسید العالقات  مع بقیة دول  ا طابعً  وإ
  .ا من شأنه تعزیز الفوائد التجاریة والسیاسیة لباریسجدیدً 

فمن المعلوم أن إفریقیا كانت، وما تزال مصدر رئیسي لتمویل األحزاب السیاسیة 
ا داخل القارة یمكنها من حق التدخل العسكري في ا قویً الفرنسیة كما تمتلك هذه األخیرة نفوذً 

جندي لوضع  300، حیث أرسلت )1(م1993لت في رواندا صیف النزاعات الداخلیة كما فع
جتیاح الجبهة على األراضي الرواندیة بقیادة لمعارك التي دارت في رواندا عقب إحد ل

فهو لغرض التدخل تبرره باریس على أنه ضرورة  مثل هذا، و )2(التوتسي كما سبق الذكر
ا من الدول ا كبیرً الموروثة ال سیما وأن قسمً فرنسا تحاول المحافظة على مصالحها ف إنساني، 

، والحضارة الفرنسیة العریقة )3(نكفونیةااإلفریقیة من بینهم رواندا منخرطة في عالم الفر 
                                                             

 .58، 57، ص ص 1998إفریقیا والعالم في القرن القادم، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، : جون قاي نوت یوه ) 1(
 .167الموسوعة التاریخیة  الجغرافیة، المرجع السابق، ص : مسعود خوند ) 2(
تجمع یقوم على أساس اللغة الفرنسیة، تعمل من أجل تكریس الثقافة الفرنسیة مما یجعلها مختلفة ، یرجع : الفرانكفونیة  ) 3(

انتشارها إلى ما بعد انتهاء الحرب بین فرنسا وبریطانیا أین بدأت اللغة الفرنسیة في االنتشار  االستعمار الفرنسي عن 
ماریة، فأصبحت بذلك اللغة الفرنسیة متالزمة مع السیاسة الخارجیة التي انتهجتها طریق حمالت  نابلیون بونابرت االستع

م 1880فرنسا في عالقتها مع مستعمراتها المتواجدة في إفریقیا والشرق  العربي، ظهر مصطلح الفرانكفونیة ألول مرة عام 
ة الثقافیة، تقوم على أساس رابطة حیث عرفها  بأنها تضامن بشري عبر المشارك Onésime Reclusعلى ید الجغرافي 

اللغة الفرنسیة بحیث تضم كل الدول الناطقة باللغة الفرنسیة كلیا أو جزئیا تهدف إلى التعاون فیما بینها في شتى المجاالت 
تخصصة التنظیم  النظریة العامة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة والم: جمال عبد الناصر مانع: ینظر(ونشر الثقافة الفرنسیة 

  .380، 379، ص 2007، دار الفكر الجامعي، إسكندریة ، 
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مستعمرة  وتربطها بالدولة األم روابط ثقافیة وعلمیة ولغویة وحضاریة بالرغم أنها لم تكن
 دولة رواندا ألنها دولة ضمن منطقة هتمام بعالقات جدیدة مثلفرنسیة ففرنسا حاولت اإل

تأمل في أن القارة اإلفریقیة هي القارة الوحیدة التي  )فرنسا (البحیرات العظمى، فهذه األخیرة 
 وزیر التعاون "ود فرینجاك غ"مازالت فرنسا قادرة على تغییر مجرى التاریخ فیها، فقد أكد 

الشرطي في إفریقیا بل ینبغي علیها أن فرنسا غیر مستعدة للعب دور  1996یار أ 20في 
   )1( .ا أمست في وضع دفاعي في إفریقیادرس أسس تدخالتها في مناطق الصراع، ألن فرنس

ا على مصالحها في المنطقة تقدمت بمشروع خطة لتدخلها العسكري في رواندا، وبناءً 
سنة أفریل  6ففي أعقاب نشوب الصراع الرواندي بعد سقوط طائرة رئیس رواندا في 

فریل أ 14سلت بعض القوات التابعة لها إلى رواندا  في م، تحركت الدولة الفرنسیة ورأ1994
م، لمساندة الحكومة الرواندیة التي كانت بقیادة الهوتو ضد المتمردین والعلم على 1994سنة 

كما سبق  1993إجالء بعض رعایاها الفرنسیین من رواندا التي كانت قد أرسلتهم سنة 
ا على أن تدخلها في قد سعت القوات الفرنسیة إلى تقدیم المساعدات اإلنسانیة بناءً الذكر، ف

حتلت هذه القوات عدة مواقع في العاصمة الرواندیة كیغالي منطقة جاء بغرض إنساني وقد إال
   )2( .بما فیها المطار

حیث لقي دعم  ا متفاوتةلقي مشروع الفرنسي القاضي بتدخل عسكري في رواندا ردودً      
مجلس األمن قرر إجراء مشاورات رفضه التوتسي داخل رواندا بشدة لكن  واشنطن في حین

قوة متعددة الجنسیات غالبیتها من الفرنسیین لمدة  یدة ألن هذا المشروع ینص على نشرجد
نتظار تعزیز القوة الدولیة یتها حمایة المدنیین في رواندا بإشهرین، حیث تكون من مسؤول

، وبعد المشاورات وافق مجلس األمن بأغلبیة عشرة أصوات وامتناع -أي في رواندا –ك هنا
على الخطة الفرنسیة القاضیة بالتدخل العسكري , 929خمسة عن التصویت بموجب  قرار  

                                                             
 .373، 372، ص ص 1998، دار العلم للمالیین، بیروت، 21العالم في مطالع القرن : سامي ریحانا) 1(
 .260مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم، المرجع السابق، ص ) 2(
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في رواندا لوقف الحرب األهلیة هناك، على إثر ذلك بدأت فرنسا  في تنفیذ عملیاتها 
جندي سنغالي فتم  300,رجل فرنسي  2500المتكونة من العسكریة متعددة الجنسیات 

المتمردین إذا هم أي قوات ا من نشرهم في أماكن محددة لهم إال أن هذه القوات تلقت تهدیدً 
نحیازها واضح ، ألن فرنسا كان إ)1(نحو خطوط المواجهة  بینهم وبین القوات الحكومیة تقدموا

مي الرواندي بما یث قامت بإمداد الجیش الحكو لصالح الحكومة الرواندیة بقیادة الهوتو ح
قف وهذا المو  " الفیروز"أو "توركواز"  عرفت بإسم و ذخیرة، وهذه العملیةیحتاجه من سالح 

كسونیة تقوم بتنفیذها أوغندا جاء ضمن عوامل أخرى نتیجة ما إعتبرته فرنسا مؤامرة أنجلوسا
   )2(.فرنسیةالرواندیة، لزعزعة  إستقرار الدول اإلفریقیة الناطقة باللغة ال  والجبهة الوطنیة

ال یعني إضطالع فرنسا بالمهمة أوضح مجلس األمن أن التدخل العسكري الفرنسي 
 واإلفریقیةدعوته إلى الدول األوروبیة " ارلیون فرانسوا"فقد أكد وزیر الدفاع الفرنسي ,وحدها 

قامت بمصر بالتوعد إلى فرنسا  هذه الدعوة ستجابةكواز، وإ التور للمشاركة في عملیة 
مراقب مصري في أقرب فرصة وهذا ما صرحه وزیر الخارجیة  20 بإرسال  وذلك مبادرتهاب

  .الفرنسي

ن المجتمع  الدولي تأیید إقتراحها القائل فرنسا أیضا في غضون هذه العملیة طلبت م
ببحث في  مجلس األمن، وتلقى ذلك وعود من بإقامة منطقة آمنة في جنوب غرب رواندا 

نسحاب من هذه المهمة إنه لم تأتي بإ دتقرب فرصة، ألن فرنسا هدّ في أإنشاء هذه المنطقة 
ر الحق دخلت القوات في تطو م لفرنسا هذا الطلب،لكن في األخیر ت، و سریعةالموافقة الدولیة 
یها القوات تي كانت تسیطر علال "بوتار"شتباك مع المتمردین في مدینة الفرنسیة في إ

بالنسبة للقوات الفرنسیة، وجراء  شتباك المسلح یعد األول في روانداالحكومیة وكان هذا اإل

                                                             
  .337نشاط األمم المتحدة، المرجع السابق، ص : نادیة عبد السید )1(
دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص : العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة  )2(

321.  
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من األمم المتحدة بأن تقوم فورا بتولي الدور الذي " فرنسو میتران" ذلك طلب الرئیس الفرنسي
القوات الفرنسیة  أنوزیر الدفاع الفرنسي  أعلنوبعدها  ,تقوم به القوات الفرنسیة في رواندا

ا، نسحابها من رواندا، في نهایة یولیو بحیث تحل محلها القوات األممیة محلها تدریجیً ستبدأ بإ
شتباك المسلح الذي جرى بین القوات الفرنسیة والمتمردین كما سبق الذكر فإضافة إلى اإل

في جنوب غرب فرنسا  هانة التي أقامتمندیة بغزو المنطقة اآلاهددت الجبهة الوطنیة الرو 
بأنها لن تتهاون إزاء أیة عملیات تسلل تقوم بها الجبهة إلى  ردت علیها  فرنسالكن ,رواندا

 مستعدة للتفاوض مع الجبهة على إنهاء تدخلها العسكري،  أنهاالمنطقة اآلمنة مقابل 
 22بحلول  سحابها كلیةً نبإ جندي فرنسي من رواندا استكماالً  300وبالفعل فقد تم السحب 

 .األمم للعملیة الفرنسیة إلغاثة منكوبي الحرب القبلیة في روانداتفویض  نتهاءإأوت وهي فترة 
الجئین في هذه المنطقة إلى الكونغو هذا إلى جانب عدد المن  نسحاب زادلكن هذا اإل )1(
 ضد التوتسي لكونها مؤیدة لحكومة  رتكاب هذه المجازربأن لها ید في إتهام فرنسا إ
، لكن فرنسا أعلنت براءتها من مرتكبي المجازر وبدأت في حین دخولها أراضي "هوتوال"

ً  تثبت  أنها لیستل أسلحتهممن  "الهوتو"الرواندیة في تجرید  هذا ما ساعد . ا في المعركةطرف
هذا لم یكفي فرنسا نفیها القاضي بعدم  )2(.عملیاتهم العسكریةفي ستمرار التوتسي على اإل

عن تورط فرنسا في المذابح  ا من قبل لجنة تحقیقرواندا فیما بعد تقریرً  أعدت، فقد هاالتورط
نما شاركت في تنفیذها وهذا ما  الجماعیة فهي لم تكتفي بمساعدة وتسلیح مرتكبیها فحسب وإ

، حیث "بول كاجامي"ن رئیس رواندا ا على طلب مالمستقلة بناءً  أكده تقریر اللجنة الوطنیة
فرنسیین من أعلى مستوى  في العسكریین المدنیین و المسؤولیین الیكشف التقریر عن تورط 

ستعدادات التي سبقت قیام المذابح وأنها أن باریس كانت على علم بإ هذه الحرب، إضافة

                                                             
  .338نشاط األمم المتحدة، المرجع السابق، ص : نادیة عبد السید )1(
  168التاریخیة الجغرافیة، المرجع السابق، ص الموسوعة : مسعود خوند )2(
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من األسلحة إلى الهوتو قبل وخالل  لتخطیط له حیث أرسلت عشرات أطنانشاركت في ا
   )1( .المذابح

هذه اللجنة القاضیة بتوریط فرنسا، فمن المعقول المعقول أن نصدق  بأقوالفإذا أخذنا 
نتصارات في لما تمكنوا من تحقیق كل تلك اإلأن الهوتو لو لم تكن ورائهم قوة تدعمهم 

لما تكبدت عناء  كل تلك   في المنطقةالبدایة، وفرنسا كذلك لو لم تكن لها طموح إستراتیجیة 
  .ا في هذه الحرباإلمدادات والنتیجة التي تخرج بها أن فرنسا كان لها موقف مؤثر جدً 

  :اـف بلجیكـموق
مع هجوم األول للجبهة الوطنیة الرواندیة في التسعینات أرسلت بلجیكا إلى جانب  

جندي لوضع حد لتلك المعارك والوقوف إلى جانب الحكومة الرواندیة ،  400فرنسا  وزائیر 
هذا علما أن الدولة الرواندیة كانت تربطها عالقة المستعمرة بالمستعمر، إال هذه العالقة 

جندي إلى جانب أجهزة  450بلجیكا ببعث مالحظتین دولیتین و تغیرت حیث ساهمت 
راوحت  واألزمةتفاق فشل ، إال أن اإل1993ومعدات عسكریة للتدعیم إتفاقیات آروشا 

بصاروخ مجهول، و بعد ) رواندي بورندي(مكانها، وبعد سقوط الطائرة وموت الرئیسین 
ضمن جندي بلجیكي ) 11(ر عشأعمال العنف بحیاة إحدى  أودتیومین من هذه الحادثة 

ة قائلة أن بلجیكا هي المسؤولیة عن مقتل الرئیسیین، لكن هذا لم  یاعبد )2(.ات األممیةالقو 
م، للقیام بأعمال إنسانیة إال أن هذا 1994أفریل  15یمنع بلجیكا من إرسال قوات في 

الدولیة  عتبروه تطور خطیر في العالقات العسكري  كان محل رفض الكثیر وإ  التدخل
القانونیة، وعلى إثر التهدیدات التي واجهتها هذه القوات من  باألسسخاصة فیما یتعلق 

إلى أن الموقف  هذا ورغم ,ممیة األ نسحاب من القواتإلى اإل هاالوطنیة أدت ب طرف الجبهة

                                                             
على ,لجنة تحقیق تعرض تقریرًا موثقًا عن تورط فرنسا في المذابح الجماعیة :رواندا :صحیفة إلكترونیة عربیة ,الحقول   )1(

                                                                                . 2013دیسمبر  02بتاریخ   www.ALHOKOUL.com  الرابط 
  .167الموسوعة التاریخیة الجغرافیة، المرجع السابق، ص : مسعود خوند )2(
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ماي  29النائب العام في بروكسل في   إصدارإلى  األمرقف حیث وصل تو البلجیكي  لم ی
في  ف عدد من المتورطین الرواندیینیقبخصوص ضرورة األمر بتو  أوامرعدة  1995سنة 

ستفهام  حول مشروعیة قیام السلطة  ثناء الحرب، لكن هذا یثیر عالمة إجرائم اإلنسانیة أال
تكبوها في لبالدهم ر خاص تابعین لدولة أخرى عن جرائم إالقضائیة في بلد ما بمحاكمة أش

  .ربما ألن بلجیكا كانت تأمل في عودة رواندا إلیها )1(وضد أشخاص تابعین لدولة أخرى،

  :اـف أمریكـموق
في المرحلة التي كان فیها العالم قطبیة ثنائیة كانت القارة اإلفریقیة محطة لمعظم الدول 
األوروبیة فلم تكن أمریكا راغبة في الحلول محلهم معتبرة ذلك في صالحها من حیث تخفیض 

نت أهدافها في هذه نشغالها الجدي بالصراع مع المعسكر الشرقي، فقد كاوإ العبء عنها، 
معه وفي نفس الوقت حث  الدول اإلفریقیة على تبني  ةستقرار الدول المتحالفإ الحقبة زعزعة

في إنشغال أوروبا في   القیم الدیمقراطیة اللیبرالیة، لكن بعد المتغیرات الدولیة الجدیدة المتمثلة
نفسها لتعزیز  نطواء الصین علىوإ  هتمام روسیا بمشاكلها الداخلیةتثبیت اإلتحاد األوروبي وإ 

، حیث إفریقیاتجاه مریكا الفرصة لتطویر في سیاستها إثل الیابان، وجدت أادها مثلها ماقتص
تبني الدول اإلفریقیة اللیبرالیة الدیمقراطیة  علىخالل هذه الفترة التأكید  كانت تهدف أمریكا 

مع هذه ستثمار اإلتأكید على تعزیز آلیة التجارة و وكذلك ال) السیاسي واالقتصادي( بشقیها
، حیث وضعت واشنطن منهجیة جدیدة للعمل )2(ستفادة من مواردها األولیة الهائلةالدول لإل

نجلو سكسوني، نسا لیس  فقط في حمایة المربع األفي القارة حیث كان هناك تنافس مع فر 
نما ستفحال المصالح البلدین تتعارض مما فسر إبعد من ذلك فقد كانت أیذهب إلى  وإ

                                                             
تدخل األمم المتحدة  في النزاعات المسلحة غیر  ذات الطابع الدولي، المرجع السابق، : مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم )1(

  .261، 260ص ص 
تطورات السیاسة األمریكیة تجاه إفریقیا وانعكاساتها الدولیة، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، : جمیل مصعب محمود )2(

  .185، ص 2006األردن، 
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 األمریكیة، حیث تحاول الوالیات المتحدة )1(البحیرات الكبرى الخالف خاصة في منطقة
هذا  یؤكدحیث ,  نائب رئیس رواندا  "بول كاجامي "الجدد مثل األفارقةبعض القادة  حتواءإ

ورواندا وبورندي  أوغنداالكبیر كل من  اإلفریقيالتوجه محاولة ضم أمریكا إلى مشروع القرن 
ذا المشروع إلى إنشاء بنیة أساسیة تخدم مصالح كونغو، جنوب السودان حیث یهدف ه

   )2(.بالوجود الفرنسي في رواندا فشل دین والنفط األمریكیة، إال أن هذا المشروعشركات التع

دعمت أمریكا األقلیة من التوتسي على حساب األغلبیة من الهوتو فالدول الغربیة 
مما جعل  الكبرى منطقة البحیراتا لم تراع التقسیمات القبلیة والعرقیة خاصة في عمومً 

  .الحدود یتجاوزالصراع في رواندا 

هذا النزاع ألنها قائدة  إزاءالتصرف فأمریكا بقوتها السیاسیة والعسكریة كان بإمكانها 
من غیرها لقیادة تحرك ناشط ضمن إطار األمم  ، وهي مؤهلة أكثراألوحدالنظام العالمي 

یشكل الرغبة لدیها في الهیمنة على إفریقیا، فإلى المتحدة، لكن تحركها في مضمار آخر 
   )3(.الكبرى جانب ذلك عرقلوا نشر القوات الدولیة في منطقة البحیرات

 الوالیات المتحدة األمریكیة كان ونستشف من هذا أن موقف الدول العظمى وعلى رأسها
لحل هذا النزاع،ولیس لنزاع في رواندا ألن هذه الدول ولم تبذل جهود حقیقیة لا إتجاه اسلبیً 

الرواندیة بالرغم من أنها   بالنسبة للنزاع والقضیة  اإلبادةستبعدت الوالیات لفظ هذا فقط بل إ
، والمذابح "civil warالحرب األهلیة "حقیقة الوضع هناك فقد كانت تستخدم عبارة اتعرف جیدً 

                                                             
  .380، المرجع السابق، ص21العالم في مطلع القرن: سامي ریحانا )1(
دینامیات الصراع السیاسي بین الهوتو والتوتسي، المرجع السابق، ص : العنف االثني في رواندا: صبحي قنصوة  )2(

322.  
، 367لسابق، ص تطورات السیاسة االمریكیة تجاه افریقیا وانعكاساتها الدولیة، المرجع ا: جمیل مصعب محمود   )3(

369.  
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لتزاماتها الدولیة بالتدخل وذلك حتى تتالشى إ Random Tribal Slaughterالقبلیة العشوائیة 
   )1(.لمنع اإلبادة

  :يـاإلسرائیلف ـالموق
بهدف جني مكاسب كبیرة أبرزها معاقبة  بن المدلل بأمریكا وهي تدعمهااإل إسرائیل

فرنسا وبریطانیا على موقفهما من القضیة الفلسطینیة واألخطر من هذا أن إسرائیل تلعب 
عتبارات تتعلق بمیاه النیل، فقد عملت الكبرى  إلفي منطقة البحیرات  األمریكيدور الوكیل 

ا، حیث دعموا متمردي  على تدعیم وتسلیح جمیع أطراف الصراع في المنطقة مجانً  إسرائیل
 ً في  التوتسیة سواء األقلیةا كما أن التوتسي الذین فجروا أحداث شرق الكونغو كما ذكرنا سابق

 إمبراطوریة بإنشاء، فرغبة التوتسي اإلسرائیلیةستفادة من الخبرة اإل البورندي أو رواندا تحاول
نتشار العربي حاجز أمام اإل  إلقامةإلیه إسرائیل وذلك  اهو هدف ترمو  إفریقیالهم في وسط 

  .في الشرق األوسط سبة ألمریكا كي تلعب دور إسرائیلجنوب إفریقیا وكذلك هدف بالنإتجاه 

ستعماریة الجدیدة ضد مریكي مصمم على متابعة هجمته اإلفالتیار اإلسرائیلي األ
المصالح األوروبیة وفرنسیة خاصة ولقد تجسدت هذه الهجمة في القرن اإلفریقي ووسط 

   )2(.إفریقیا الغني بالثروات الباطنیة ومنطقة البحیرات العظمى خزان إفریقیا المائي

والداعمة لها في القارة إال أنها تعرف لكن إسرائیل وبالرغم من أنها الید الیمنى ألمریكا 
كیف تنتهز الفرصة لنظر في مصالحها بالدرجة األولى حیث أصبحت تمثل الدولة 

الصغرى في تعاملها مع الدول اإلفریقیة من حیث إمداداتها بالمعدات العسكریة  ستعماریةاإل
   )3(.والخبرات  المدنیة والتحالف مع من یخدم مصالحها اإلستراتیجیة

                                                             
التطهیر العرقي دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن، المرجع ): شاهین(محمد عادل محمد سعید    )1(

  .404السابق، ص 
  .388، 382، ص 369، المرجع السابق، ص 21العالم في مطالع القرن: سامي ریحانا )2(
نعكاساتها الدولیة، المرجع السابق، ص تطورات السیا: جمیل مصعب محمود )3(   .187سة األمریكیة تجاه إفریقیا وإ
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ستنتج من هذا كله أن إسرائیل تلعب على جمیع األوراق لتكون هي الورقة الرابحة، ن
  .النظر إلى مصالح الشعوب األخرى تراعي مصالحها دون

  :موقف منظمة األمم المتحدة - 2- 2
نعكاس اء إالمسلح في رواندا وجرّ إزاء اآلثار البشریة الخطیرة التي ترتبت عن الصراع 

والدول المجاورة لها، عمل مجلس األمن على إصدار مجموعة كل هذه اآلثار على رواندا 
القاضي بإنشاء لجنة  1993منه لتصدي  لهذا الصراع من بینها قرار   من القرارات محاولة

وأوغندا وذلك لمراقبة و  في كل من رواندا (UNOMUR)مراقبة  دولیة تابعة لألمم المتحدة 
وكان هذا القرار بعد عبر حدودها المشتركة دا تأكد من وصول المساعدات العسكریة إلى روان

في یولیو " روشا بتنزانیاآ"المبرم في  تفاق وقف إطالق النارالقتال إنتهاكا إل ستئنافإ
للمساعدة رواندا في  من شهر أكتوبر أنشأ المجلس بعثة أممیة  1993وفي  )1(،1992

في محاولة من  1993 أوتآروشا الموقع علیها من طرف األطراف في  تفاقیةتطبیق إ
سم أونامیر ال في رواندا وعرفت هذه اللجنة بإحتواء األزمة ووقف القتالمجلس إل

Assistance Mission For Rwanda) UNAMIR    (United Nation  2539وبلغ عددها 
قتراح من األمین العام في تقریره المؤقت إلى مجلس ا على إتلك البعثة بناءً  إرسالا وتم فردً 

بعثة مراقبي  بإنشاءالذي طلب فیه ) 25810( 1993ماي  20عن رواندا المؤرخ في  األمن
في أوغندا ورواندا وأناط بها مهمة التحقق  من عدم تقدیم أي مساعدة  المتحدة  األمم

من المجلس اإلذن بإرسال كتیبة   العام عسكریة عبر الحدود بین البلدین، كما طلب األمین
رقم  ینظر الملحق( 909ا على هذا الطلب أصدر  المجلس  قرار رقم بناءً ثانیة من المشاة و 

                                                             
التطهیر العرقي دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي المقارن، المرجع ): شاهین(محمد عادل محمد سعید   )1(

  .405السابق، ص 
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الذي جاء فیه تمدید التفویض لقوة األمم الموجودة في رواندا حتى ,)   113-111ص 04
   )1( .اليقیة آروشا للسالم وتأمین مدینة  كیغتفایولیو تعمل خاللها على تطبیق إنهایة  شهر 

ى وقف إطالق النار، المناطق المحیطة بها والمحافظة علونزع السالح منها ومن 
نشاء منطقة نتخابات، ة على الموقف األمني لحین إجراء إمنزوعة السالح والسیطر  وإ

، والمساعدة في البرامج التدریبیة والعمل على توحید الجیش، ومراقبة عملیات إعادة الالجئین
 891وتوصیلها للضحایا، ثم أصدر مجلس األمن قراره رقم  اإلنسانیةووصول المساعدات 

للعمل  مع على  UNAMIR’‘"مع  "UNOMUR"بدمج قوات  1993دیسمبر  20في 
   )2( .تنفیذ هذه المهمة

من جراء قیام  األوضاعوتأزم  1994أفریل  16هبیاریمانا في وبعد مقتل الرئیس 
نسحاب مثل فرنسا وبلجیكا السالم بإل المشاركة في قوات حفظ الدو  بدأت بعض  اإلبادة

حیث طلب وزیر  لمقتل عشرة من جنودها تشعر بالصدمة  األخیرةحیث كانت حكومة هذه 
حیث لهذا اإلنسحاب خارجیتها من األمین العام بسحب كل قوات األمم المتحدة من رواندا 

ا بالسالح، وفي إال إذا حلت محلها قوات أخرى مزودة جیدً أثر على عملیة األمم في رواندا 
یصف فیه  ) 470/1994( ، قدم األمین العام لمجلس األمن تقریره رقم 1994فریل أمن  20

بادة ترتكب بشكل وحشي،         نسحاب مما جعل عملیات اإلاإل هذابعد  حالة رواندا خاصةً 
  .قتراحات بشأن هذه البعثةهذا إلى جانب أنه قدم إ

تدعیم قواتها في رواندا لمنع المزید من القتلى خفضت وبدال من أن تقوم األمم المتحدة ب
 21الصادر في ) 117-114ص 05رقم ینظر الملحق( 912من قواتها بموجب قرار رقم 

                                                             
  .216، 209اعات الداخلیة، المرجع السابق، ص دور األمین العام تجاه الصر : عالء عبد الحمید عبد الكریم   )1(
  .407دور، المرجع السابق، ص : عالء عبد الحمید عبد الكریم  )2(



  المواقـف المختلـفة من الحـرب األهلیــة                                                  الفصل الثالث

87 
 

فردا مع تقصیر  270م، حیث وصلت قواتها إلى مستوى رمزي ال یتجاوز 1994أفریل 
   )1( .بأعمال الوساطة وتقدیم المساعدة اإلنسانیة والیتها على القیام

ستنكر بإضافة أنه إ وهذا القرار كان موضع استیاء لدى األمین العام الذي عبر بسخط 
ستمرار المذابح، ت لرواندا مما جعلهم یساهمون في إإرسال قوافي رفض معظم الدول 

، وكان هذا شيء متوقع هذا الحمام الدموي إلنهاءفالموقف الدولي لم یتعامل بشكل عاجل 
  .نه أصدر أسوأ قرار في تاریخهللمجلس أجل من قواته وقد ُس  %90بعد أن سحب المجلس 

ً  في إرساللم یتوقف األمین العام   ا حدوث المزید من تقاریره إلى مجلس األمن واصف
 قرره ظر فيم، و حث المجلس على معاودة النّ 1994أفریل  29التدهور في حالة رواندا في 

ستخدام القوة أو مجلس األمن إتخاذها بما فیها إ إجراءات التي یستطیع  قتراح، مع إ912رقم
ذلك إلنهاء المذابح ورغم المناقشات التي حدثت في المجلس  بأن تفعل األعضاءیأذن لدول 

م قدم األمین العام 1994ماي  13التالي، وفي  األسبوعأي قرار طوال  إال أنه لم یتخذ
ا  زمنیً  ا للعملیات وجدوالً تصورً یتضمن ) 1994/ 546(تقریره رقم  ،)2(بطرس  بطرس غالي

ات التكالیف ذات الصلة وهذا إذا تقدیر   إلى المتحدة في رواندا إضافةً لتوزیع بعثة األمم 
 918اره رقم هذه البعثة وكان ذلك بمقتضى قر  إرسالموافق على  األمنعتمدنا أن مجلس إ
ستنكر فیه بشدة أعمال العنف الذي إ 1994سنة  )3( )122-118ص 06ینظر الملحق رقم(

قامة وإ التي حدثت في رواندا وطالب بضرورة العمل على توفیر الحمایة للنازحین والالجئین 
  .مالذات آمنة لهم

                                                             
  .219، ص 210التطهیر، المرجع السابق، ص ): شاهین(محمد عادل محمد سعید    )1(
أكادیمي وسیاسي یمیني مصري، من عائلة إقطاعیة رجعیة معروفة وهو حفید بطرس الغالي، : بطرس بطرس الغالي  )2(

ونال  دبلوم الحقوق ثم االقتصاد في باریس ثم حصل على لیسانس عام  1946درس  الحقوق  وحصل على لیسانس عام 
الدولي والعالقات الدولیة  في جماعة  القاهرة ثم رئیسا لقسم م، عیُن أستاذ  للقانون 1949ونال دبلوم   دكتوراه عام  1946

عبد : ینظر( الصادرة عن أهرام ) سیاسة الدولیة( العلوم السیاسیة بكلیة اقتصاد والعلوم السیاسیة، ترأس تحریر مجلة 
  .547ص ] ت,د[، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، دار هدى بیروت، 1الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، ج

  .222، 221دور المرجع السابق، ص ص : عالء عبد الحمید عبد الكریم  )3(
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 أمرإلى  فرد بإضافة 5500التابعة لألمم المتحدة  إلى  والعمل على زیادة أفراد البعثة
بحث عن طرق التي الالزمة ل اإلجراءاتجل تحدید ریر من أالسكرتیر العام لألمم بتقدیم تق

  . في رواندا اإلنسانيومخالفة القانون الدولي  اإلنسانیةنتهاكات بإمكانها وقف اإل

الموقف الداخلي في  مین العام لألمم المتحدة بدراسةا على هذا القرار قام األوبناءً 
یأكد فیه على أهمیة  نتهى  إلى وضع تقریرسات هذا على الدول الجوار، وإ نعكارواندا وكذا إ

إعمال بنود الفصل السابع من میثاق األمم وذلك بغیة تأمین الحمایة للمدنیین خاصة 
  .نسانیة لهممنهم وتأمین عملیات المساعدات اإلالالجئین 

ورغم صدور هذا القرار الذي كان یمكن أن یكون الحل النهائي لحل أزمة رواندا إال أن 
وة میع الوسائل لضغط على أعضاء المجلس لتأجیل نشر القإستخدمت ج" مادلین أولبرایت"

أیید بریطاني ألن في ذریعتهم أن وبالفعل نجحت الجهود األمریكیة لمنع نشر هذه  القوة بت
لجنون، لكن ترك رواندا تتخبط في مذابحها ارسال قوة بدون خطة سلیمة هو ضرب من إ

  .لیس جنونا في رأیهم

في غالبها یغلب علیها الطابع النظري فقد  األمن فنخرج بنتیجة أن قرارات مجلس
فیفري سنة  27إلى  1993مارس  12أصدر المجلس بشان رواندا في الفترة ما بین 

   )1( .ا لكنها لم تستطع وقف الصراع أو حتى الحد منهقرارً  )16(م، ستة عشر1995

رواندا لحمایة  بعد ذلك أبلغت فرنسا األمین العام برغبتها بالقیام بعملیة عسكریة في
م، 1994یونیه  20قتراح الفرنسي وفي باإل )2( .أفراد األمم المتحدة والمدنین وقد رحب األمین

یرسالن قوات إلى رواندا للحمایة  سنغال سوفدولة الإنها مع  األمنأبلغت فرنسا مجلس 
 األممن وتضمن هذا العرض بقاء القوات الفرنسیة إلى الوقت الذي تكون فیه قوات یجئیلألا

                                                             
تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، المرجع السابق، : مسعد عبد الرحمان  زیدان قاسم  ) 1(

 .263، 262ص ص 
 .228سابق، ص نشاط األمم المتحدة المرجع ال: نادیة عبد السید  ) 2(
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أیضا  ودعى 929العملیة بموجب قرار رقم  قادرة على تولي األمور فوافق المجلس على هذه
المجلس أعضاء الجمعیة العامة إلى التعاون في القیام بهذه العملیة تحت قیادة فرنسا وأن 

نجاحهذه العملیة  إلنجاحلممكنة تستخدم كل الوسائل ا  UNAMIRلـ   اإلنسانیةالمشروعات  وإ
لبى فیه  1994سنة  935 قمقرار ر  األمنمجلس  إصدارالثانیة  في رواندا، هذا بإضافة إلى 

، Gikongoro ،Kibuyeمناطق آمنة أو مناطق حمایة في طلب فرنساعلى إنشاء 

Cyangugu،  دعمت الهوتو مما ) الفرنسیة(التوركواز ورغم أن عملیة في جنوب شرق رواندا
ذه العملیة في جانب آخر أدت إلى ملیون الجئ من التوتسي، نجد ه 1,2تسببوا في تشرید 
   )1( .حتواء األزمة إلى حد كبیرإستقرار الوضع وإ 

األمم المتحدة عند التعامل مع الصراع  أصابوعلى الرغم من هذا العجز الذي 
 بإنشاءالخاص  , 955رار رقم یجابیات المجلس إصداره لقعلى إ ما یحسب أنالرواندي إال 

في  اإلنسانيرتكبوا أعمال مخالفة للقانون الدولي الذین إ األشخاصمحكمة دولیة لمعاقبة 
ً  1994رواندا بعد أفریل  ا ألحكام الفصل السابع من میثاق األمم كما سنفصل فیها في تطبیق

   )2( .المطلب اآلتي

 األزمةالجمعیة العامة لألمم المتحدة أكدت على أهمیة النظر إلى  أنكما ال ننسى 
أعمال اإلبادة  1995دیسمبر سنة  22الصادر بتاریخ ، كما أدانت بشدة في قرارها الرواندیة 

الخاص بإنشاء  955التي تعرض لها الرواندیین، كما رحبت الجمعیة بقرار مجلس األمن رقم 
إلقاء القبض على األشخاص المشتبه بهم لخاص بضرورة ا 1995لسنة  978محكمة والقرار 

والذي طالبت فیه بضرورة التنسیق  50/158قرار فة أنها أصدرت في دورتها الخمیس بإضا
على صون  لمق التسویة السلیمة لمنازعات والعوالمنظمة الوحدة اإلفریقیة في سیا األممبین 

                                                             
 .413، 411التطهیر، المرجع السابق، ص ص ): شاهین( محمد عادل محمد سعید   ) 1(
 .265تدخل ، المرجع السابق، ص ص: مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم  ) 2(
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ورحبت بعقد المؤتمر اإلقلیمي  49/27 ،48/17كذا أصدرت قرار ,من في إفریقیا السلم واأل
   )1( .لمساعدة الالجئین المتشردین في منطقة البحیرات الكبرى

في  األحداثلتطور  ستجابةقول نستشف أن األمم المتحدة فشلت في اإلال في مجمل
مهمة  إستراتیجیةنشغال بالصراعات األخرى وعدم وجود مصالح أسباب ذلك اإلوكانت  رواندا

 تصال بین القوةوضعف اإل  التخطیط المالئم واندا كذلك غیابألعضاء مجلس األمن في ر 
الذي جعل خیار  األمروقسم إدارة عملیات حفظ السالم والسكرتیر العام ومجلس األمن، 

والیات المتحدة بصفة خاصة اللة غیر مقبولة في نیویورك، وتعتبر مسأ UNIMARتقویة 
 بأحداث متأثرةفقد كانت واشنطن  رواندامم المتحدة على أحداث األ منظمة عن رد فعل

، ولذلك كان متوقعا أخرىالصومال فلم یكن لدیها أیة رغبة في التورط في حرب أهلیة دمویة 
   )2( .یجابیةن یتردد أعضاء مجلس اآلخرین  في إتخاذ مواقف إأ

تقضي على الصراع في  أنوبالرغم من أن عملیات األممیة محدودة وكانت بإمكانها 
بدایته، لكن ال ننسى أو نتجاهل أن المنظمة الدولیة كانت تعاني من ضائقة مالیة ودیون 

وفي مقدمها الوالیات  األعضاءدیون على الدول  بلیون دوالر معظمها 3,2كبیرة تقدر بـ 
خفقت في قد أ األمم أنبلیون دوالر، فصحیح  1,3المتحدة التي تقدر الدیون التي علیها بـ 

نذكر  أنالعدید من عملیاتها لكنها حققت إنجازات متواضعة ، ومن المعتقد أنه من الواجب 
 أن األمم تسعى وفي العدید من مجاالت عملها إلى حمایة كیان الدول ومساعدة الشعوب، 

ن كانت بعض الدول الكبرى فیها تستخدمها كمبرر  المسیطرة أو التي  لها نفوذ كبیر وإ
ن تدخل األممي في رواندا كان له ، ومن هنا نستنتج  أ)3(ي العالم وفرض إرادتهالتدخلها ف

ن التدخل اإلنساني في عصر العولمة یعتبر  وسلبیات إلى أن سلبیاتها أكثر، ألیجابیات إ

                                                             
 .265المرجع نفسه، ص   ) 1(
 .165إدارة وحل الصراعات العرقیة في افریقیا، المرجع السابق، ص : محمود أبو العینین  ) 2(
 .71إفریقیا والعالم في القرن القادم، المرجع السابق، ص ص: جون قاي نوت یوه  ) 3(
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تها لكن ال نستنكر أن هذه الحرب ورغم شدّ   )1(كأحد ركائز السیاسة الخارجیة األمریكیة،
على رواندا إال أنها حققت عدة خطوات جدیدة على مستوى األمم حیث تم تعیین مستشار 

الجماعیة فمهمة هذا األخیر هي تجمیع المعلومات حول األحداث  اإلبادةخاص جدید لمنع 
األمم  أصبحتفي رواندا  اإلبادةوتقدیمها لألمین العام، فمنذ عملیات  إبادةالتي قد تؤدي إلى 

، ولیس هذا فقط اإلنسانستجابة لمواجهة العنف الشدید لحقوق أكثر إیجابیة في اإلمتحدة ال
بادة في رواندا أن المجتمع الدولي مذنب فتتاحیة مؤتمر ذكرى اإلالعام في إ األمینفقد أقر 
في هذه المذابح بإضافة إلى توجیه رسالة یؤكد فیها أن األمم ملتزمة بالحیلولة دون  بإغفاله

من المجتمع الدولي بإخفاقه الجماعي  إعترافا ن هناكأمآس  من هذا القبیل و  تكرار حدوث
 فالمجتمع الدولي واجهفي نجدة شعب رواندا وحتى في توفیر الحمایة لضحایا الحروب، 

إلحیاء ذكرى  تفادیها، ولذا فالسبیل الوحید باإلمكانكان  المأساةمرة مفادها أن تلك  حقیقة
ا ومفاد القول أن المأساة التي حدثت ر هذه األحداث أبدً أال تتكرّ هؤالء الضحایا هو ضمان 

ألن المجتمع الدولي كان یمتلك القدرة لمنع ذلك ولكنه  في رواندا هي عار على الجمیع 
ي والمحلي والدولي، ولیس المشكل فشل في تجمیع اإلرادة السیاسیة على المستوى الوطن

إبادة جماعیة  وشیكة في رواندا، فالجمیع ینبغي أن فقد تم اإلعالن عن ,نقص المعلومات 
   )2( .یأسف بمرارة ألنه لم یفعل الكثیر لمنع هذه الكارثة

  :موقف القضاء الجنائي الدولي - 3- 2
بول (نتهاء إطالق النار وتولي رواندا رئیس جدید بعد إستقرار األوضاع في رواندا وإ 

ا إلى رواندا للوقوف على ا خاًص مبعوثً  ، أرسلت اللجنة  العلیا لحقوق اإلنسان)3( )كاجامي

                                                             
، 2010القانون الدولي لحل النزاعات، المطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، جزائر، : عمر سعد اهللا   ) 1(

 .211"ص
 .233، ص231دور األمین العام تجاه الصراعات الداخلیة، المرجع السابق، ص : عالء عبد الحمید عبد الكریم ) 2(
في مقاطعة جنوب رواندا  فرت عائلته جراء اإلضطهاد العرقي والعنف  قبل  1957ولد في أكتوبر : بول كاجامي  ) 3(

، عاد السید كاغامي إلى رواندا لقیادة جبهة النضال الوطني الرواندي لمدة أربع سنوات لتحریر  1990اإلستقالل ، في عام 
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 فظیعة حقیقة ما وقع كما ذكرنا سابقا فقد وصف هذا األخیر عملیات القتل بأنها كانت
نظمة لخ، وفي النهایة أوصى لجنة  حقوق اإلنسان بإنشاء  إ..هناك تحریض علیها ّن وإ   ومُ

الحقائق التي أنشاها مجلس تقصي ا إلى جانب تقریر لجنة محكمة جنائیة دولیة لرواندا هذ
ث أكد تقریرها على نتهاكات القانون الدولي، حیي رواندا للحصول على أدلة خاصة بإاألمن ف

كما وجدت اللجنة أدلة كافیة على قادة المسؤولین عن المجازر، لسم لإ 55قائمة تضم 
ولین عن تلك خاصة بإبادة وطلب هذه اللجنة بتقدیم هؤالء المسؤ النتهاكات حقوق اإلنسان و إ

  .م1994دیسمبر  9، بتاریخ )1(األعمال للعدالة أمام المحكمة

قدم األمین العام تقریره المرحلي إلى المجلس األمن یطالب  فیه  1994في أكتوبر 
كمة الجنائیة لمعاقبة المتهمین المجلس أن یتصرف بموجب الفصل السابع  إلنشاء المح

ا على تقریر لجنة التقصي اني الدولي، وبناءً نتهاكات جسیمة للقانون اإلنسبإرتكاب إ
والمبعوث الخاص، وعلى إلحاح منظمة الوحدة اإلفریقیة وطلب حكومة رواندا بإنشاء محكمة 

ستجاب مجلس األمن لهذه الطلبات فقد إ, وعلیه جرائمال )2("دولیة جنائیة  لمقاضاة مرتكبي
إنشاء محكمة جنائیة دولیة م تضمن 1994ماي  27المؤرخ في  780بإصدار قرار رقم 

بموجب سلطات  األساسي م المتضمن قانونها1994في نوفمبر  955ار رقم لرواندا والقر 
حیث , 41 - 39لة له بموجب میثاق األمم المتحدة في الفصل السابع المواد المجلس المخوّ 

 31 جانفي إلى 1من الفترة  قرر المجلس ضرورة محاكمة األشخاص المسؤولین عن اإلبادة 
إنشاء  إال أّن  )3(معهالمجتمع الدولي وتجاوبه إستغاثة رواندا بام، وبالرغم من 1994دیسمبر 

                                                                                                                                                                                              
میة والنهوض بالتعلیم وتكنولوجیا المعلومات البالد، لقي الرئیس كل التقدیر اعترافا بقیادته في بناء السالم والمصالحة والتن=

 https://itunews.itu.int/ar/Note.aspx?Noteعلى الرابط  ,بول كاجامي رئیس رواندا : ینظر( الخ ...واالتصاالت 

. 21/03/2015 :      بتاریخ     
 .415، 414التطهیر، المرجع السابق، ص ): شاهین(د محمد عادل محمد  سعی  ) 1(
 .225، 224دور، المرجع السابق، ص : عالء عبد الحمید عبد الكریم  ) 2(
، ص 2010جریمة اإلبادة الجماعیة في القانون الدولي، دار وائل للنشر والتوزیع، أردن، : قیس محمد سلیمان الرعود  ) 3(

 .126، 125ص 
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ا لسیادة دولة نتهاكً لقت معارضة من قبل بعض األطراف إعتبار أنها تعد إ هذه المحكمة
 ّن ن إرتكبوا الجرائم على أرضها وإ المعنیة بمعاقبة األشخاص الذی هي رواندا ألنها في نظرهم
بواسطة معاهدة توصي بها  ا، بإضافة أن المحكمة یجب أن تنشأالضحایا من رعایاه

ا منهم أن نزوح الالجئین  عتبارً في المقابل أنصار لقرار المجلس إ معیة العامة لألمم، ونجدالج
صراعات داخلیة في  إشعالالدولیین وقد یؤدي إلى  واألمنیؤدي إلى تهدید السلم 

  . )1( الخ....الدول

ذه المحكمة وبرغم من أنها أنشأت بقرار المجلس إال أنها مستقلة عنه تماما في  عد ه
    )2( .الروابط اإلداریة والمالیة فقط

  :ساسي للمحكمة  ا على ما أوردته المادة األولى من النظام األبناءً  هاختصاصدد إُح 

ومعناه رجوع المحكمة إلى بدایة  :(Ratione Temporis)االختصاص الزماني   -أ 
ثبتته ، وهو ما أ1994دیسمبر  31جانفي إلى غایة  1األحداث  والمجازر المرتكبة من 

نتهاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني التي حدثت في لجنة الخبراء السابقة حول اإل
كتوبر شهر أأن بدایة الحرب كانت من  قترحتفترة بالرغم من أن حكومة رواندا إهذه ال
 .ومن ذالك تحدید االختصاص الزماني للمحكمة 1990

حكمة بمعاقبة ختصاص المنقصد بها إ :(Ratione Loci)االختصاص المكاني   -ب 
رتكبت في إقلیم رواندا نتیجة الحرب مرتكبي المجازر واإلنتهاكات الإلنسانیة التي أُ 

 .األهلیة بین جماعة التوتسي والهوتو

بمعنى إختصاص المحكمة  : (Ratione Material)االختصاص الموضوعي   -ج 
الجرائم ضد اإلنسانیة، كما نصت المادة الثالثة من النظام و اإلبادة الجماعیة  بجریمة

میع األشخاص المسؤولین عن هذه األساسي للمحكمة على متابعة ومالحقة ج
                                                             

 .264، 263تدخل ، المرجع السابق، ص ص : مسعد عبد الرحمان زیدان قاسم   ) 1(
 .416التطهیر، المرجع السابق، ص ): شاهین(محمد عادل محمد سعید   ) 2(
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ر هي من أخطنتهاكات حیث تعتبر جرائم إبادة الجنس البشري بصورة  جماعیة اإل
ختصاص المحكمة بمتابعة المواطنین الرواندیین الذین كانوا الجرائم، بإضافة إلى إ

وكذلك  ،الدولة الرواندیة إقلیممسؤولین أو مخططین أو منفذین لهذه لجرائم حتى خارج 
األربعة لعام  )1(تفاقیات جنیفالثالثة المشتركة  إل الواردة في المادة نتهاكاتإختصت بإ

1949. 

ظام األساسي للمحكمة األفعال واإلنتهاكات التي تدخل في الرابعة من الن المادةنصت 
القتل العمد، التعذیب، والمعاملة غیر اإلنسانیة : )2(ختصاص المحكمة وتتمثل هذه األفعالإ

  .كراه على ممارسة الدعارةاإلغتصاب و إ,أخذ الرهائن ,عقاب جماعي 

الطریقة وعلى نفس األسس الذي  تأسست المحكمة الجنائیة الدولیة برواندا بنفس
ما عالقة وظیفیة مثل إمتداد إختصاص تأسست علیها محكمة یوغسالفیا السابقة كما تربطه

الة وتوحید اإلجتهاد ستئناف لمنحها أكبر قدر ممكن من الخبرة الفعّ النیابة العامة وغرفة اإل
ظام األساسي بین  في الن فختالالقضائي الدولي  في إتجاه ومسار مشترك مع أن هناك إ

لمحكمتین منفصلتین  تم إنشاؤهما على حدة، ومن  المحكمتین وهو ما یعتبر تركیبة غریبة
خالل قرارین غیر مرتبطین من مجلس  األمن فطبقا لما قال السكرتیر العام فإن الروابط 

وهذا غیر مبني  على أي  قتصادیةالنظرة القانونیة والمصادر اإلة تضمن وحدة یالمؤسس
وراء هذه التركیبة بررت تصرفها بأنها عتبار أنها وإ  بررات قانونیة مقبولة، إال أن أمریكا م

                                                             
األفعال الواقعة على األشخاص الذین ال یشتركون مباشرة في األعمال العدائیة بمن فیهم أفراد القوات : انتهاكات هي  ) 1(

لذین ألقوا أسلحتهم واألشخاص العاجزین عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب وهذه المسلحة ا
  :األفعال هي

الخ أخذ ....االعتداء على الحیاة والسالمة البدنیة ال سیما القتل بأشكاله جمیعا والتشویه والمعاملة القاسیة والتعذیب-
إصدار  األحكام وتنفیذ / *وعلى األخص المعاملة المهینة وخاصة بالكرامة /* یة االعتداء على كرامة  الشخص/* الرهائن 

ضمانات حقوق : نبیل عبد الرحمان ناصر الدین: ینظر(العقوبات دون إجراء  محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة قانونیا 
 ).142ص  ،2006، إسكندریة، ]ن.د[اإلنسان وحمایتها وفقا للقانون الدولي والتشریع الدولي، 
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ة یوغسالفیا سابقا ختیار مدعي عام لمحكمة رواندا كما حصل في محكمتتفادى التأخر في إ
   )1( .لنفقاتأما بالنسبة إلشتراك في دائرة إستئناف  واحدة هو توفیر 

المدعیة العامة وتم تعیین  أقالت) 1503(مجلس األمن رقم  قرارإال أن رواندا بموجب 
قد أشار هذا األخیر ، و "حسن جالو"سمه إ 2003جدید خاص برواندا في سبتمبر مدع عام 

   )2(.2005تهام كافة ستكتمل مع حلول یولیو أن عرائض  اإل

لیة لم تختص هذه المحكمة بجرائم الحرب بذریعة أن الحرب في رواندا كانت حربا أه
والي من تأخر ذلك إلى غایة العام الم أسیسها لم یتضمن مكان مقرها لذلككما أن قرار ت,

الذي حدد فیه مقر ) 977(أصدر مجلس األمن قرار رقم تاریخ صدور قرار إنشائها حیث 
ولقد تم  رئیسا لها) كاما الیتي(، وتم تعیین 1995أوت  31روشا بتاریخ آالمحكمة بمدینة 

اق خاص وقع بین تفأن الجرائم وقعت برواندا بموجب إ روشا بتنزانیا مع علىدینة آتخاذ مإ
ي قبضة حكومة رواندا التي ستضافة المحكمة وذلك خشیة وقوع المحكمة فاألمم وتنزانیا إل

   )3( .رتكاب جرائم إبادة ضد الهوتول التوتسي المنتصرین والمتهمین بإقبائ من زعماء تشكلت

، 1995جویلیة  30إلى  26هاي بهولندا في الفترة من عقدت أول جلساتها في ال
ضد  1998 أیلولأول أحكامها في  وأصدرت، 1997 أیلولالمحكمة عملها في  وبدأت

مما ,رتكاب أعمال عنف جنسیة وتعذیب  وأفعال غیر إنسانیة بمسؤولیة إ، )4("جون أكایسو"

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة ، )معاقبة مرتكبي لجرائم ضد اإلنسانیة( العدالة الجنائیة الدولیة : عبد القادر البقیرات ) 1(
 .196، 193، 192، 191، ص 190، ص 2005جزائر ، ال
حسن وآخرون، :، ترجمة 2004التسلح ونزع السالح واألمن الدولي الكتاب السنوي، : مركز دراسات الوحدة العربیة ) 2(

 .325، 324، ص ص 204معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي، بیروت، 
" حصانات  الحكام ومحاكماتهم عن جرائم  الحرب والعدوان واإلبادة والجرائم ضد اإلنسانیة : حسین حنفي عمر  ) 3(

 .349، ص  2006دار النهضة العربیة، قاهرة ، " محاكمة  صدام حسین
كة تمثل حزبا یعد أكاسیسو من الناشطین السیاسیین أنتخب رئیسا محلیا للحركة الجمهوریة الدیمقراطیة وهي حر    ) 4(

سیاسیا بعد ذلك أنتخب رئیسا لبلدیة تابا  وكان في البدایة كان محافظا على مدینة وعقب اجتماع لرؤساء البلدایات  وقع 
تغییر عنده وظن أن مستقبله مرهون بالتحاق بالقوات التي كانت تقوم بإبادة فاتخذ العنف كطریقة للعمل واشترك في القتل 
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 تقررت مسؤولیته كونه محرضیمكن وصفه بجریمة اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، 
  .رتكاب هذه الجرائم حیث حكم علیه بالسجن المؤبدمباشر على إ

ینها أما بالنسبة إلى مكان تنفیذ العقوبة، فیكون في رواندا أو في دولة أخرى تعیّ 
  .ستقبال المحكوم علیهمة من بین قائمة الدول التي قدمت إستعدادها إلالمحكمة الدولی

ثالث  أماكن التوقیف والحبس  فقد أقامت المحكمة حوالي تمتلك محكمة رواندا
مركز : روشا المركزي بمواصفات عالمیة تمثلت في وخمسین وحدة حبس داخل سجن آ

ترفیه، مكتبة قاعات دراسة، غرفا لالنفراد بالمحامین وحدة للعالج الطبي أمكنة للعبادة كما 
مح للمسجون من وقت أثناء تقدیم الطعام ویسیتم مراعاة المتطلبات الثقافیة والدینیة والصحیة 

من قبل مسؤولي  لته فضال عن الزیارات المتكررة لهمیدي بعائر آلخر باالتصال الهاتفي والب
  .الصلیب األحمر

عدد المحاكمات الجاریة حد كبیر حیث بلغ  ,ا الذروةبلغت أنشطة دوائر المحكمة حالیً  
ستمر نشاطها لدائمین أصدرت ا العاملین مع القضاةاة المختصین بفضل علم القض وإ

مین بلغ عدد المتهحیث آخرین  25ا، وتتواصل محاكمة متهمً  25ن المحكمة أحكاما بشأ
أصدرت دائرة اإلستئناف   بإضافة فقد,المحاكمة  محتجزا في إنتظار 16ویوجد  10فیها 

   )1( .عن العدید  من القرارات التمهیدیة ن أربعة متهمین فضالً ثالثة أحكام بشأ

خالف بین  الحبس أو التوقیف وهذا كان نقطة فتتجسد في وبالنسبة لعقوبة المحكمة
قانونها  كما نص علیها األمم المتحدة وحكومة رواندا التي أرادت تطبیق عقوبة اإلعدام

فنظام المحكمة یعتبر  داخلي باألخص أنها لم تصادق على إتفاقیة إلغاء عقوبة اإلعدام،ال

                                                                                                                                                                                              
جریمة اإلبادة الجماعیة في : قیس محمد سلیمان الرعود : ینظر( مناطق تعذیب وعنف وقتل  وتحویل مناطق آمنة إلى

 ).127القانون الدولیة، المرجع السابق، ص 
القانون الدولي اإلنساني ودوره في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة دار المنهل اللبناني ، بیروت، : رنا احمد حجازي ) 1(

 .46، 43، ص 2009
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 رواندا مجاالً  أن األمم المتحدة لم تترك لحكومةالسجن المؤبد هو أقصى عقوبة، بإضافة 
في النزاعات  اإلنسانهذا بغیة حمایة حقوق كمات الجزائیة خوفًا من عملیات اإلنتقام للمحا

  .المسلحة

األشخاص  حتجازبأن تقوم الدول بقبض وإ ) 95/ 978( رار مجلس األمن رقم حث ق
إقلیمها بشرط أن یكونوا متهمین بإرتكابهم جرائم دولیة تدخل في الذین یتواجدون على 

من طرف " كالیكست مباروشیمانا"القبض على  ، مثل إلقاء)1(المحكمة الدولیة  ختصاصإ
لدیمقراطیة لتحریر رواندا بتهمة السلطات الفرنسیة بباریس وهو األمین التنفیذي للقوات ا

وذلك على مذكرة  2009جرائم ضد اإلنسانیة في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في رتكاب إ
   )2( .توقیف صدرت عن المحكمة الجنائیة الدولیة

ومن نشاطات المحكمة أیضا إلقاء القبض على أربعة وعشرین شخص ممن تولوا 
صا من شخ 21تهام موجهة إلى اندا، وتم إقرار أربعة عشر الئحة إمناصب قیادیة في رو 

  Jean Kambanda) جون كامبندا(بین المحتجزین إضافة إلى إصدارها الحكم الثاني ضد 
وبالرغم من نشاط ، )3(رتكابه جرائم ضد اإلنسانیةیر األول السابق بالسجن المؤبد إلالوز 

العدالة إال أن هذا ال ینكر أن النظام القضائي في رواندا  المحكمة في تطبیق كل مبادئ
 اإلبادةمشتبه بممارسة  130,000نجاز مع ووجود أكثر من كبیر في إ تأخیریعاني من 

 ألف 250,000الجماعیة لذلك وضعت األمم المتحدة نظام غاكاكا حیث یقوم أكثر من 
حالة  لمعتقلین وبعد  115,000قاضي منتخبین من قبل مجتمعاتهم المحلیة باستماع إلى 

لمزعومة ومن ثم استدعاء الشهود من اجل تقدیم ذلك إعادة كل معتقل إلى ساحة الجریمة ا
ینظر إلى الملحق رقم (االتهامات أو الدفاع عن الشخص الستخراج الحقیقة حول ما حدث

                                                             
 .197معاقبة مرتكبي  الجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابق، ص ( العدالة الجنائیة الدولیة : بد القدر البقیراتع ) 1(
 .235دور، المرجع السابق، ص : عالء عبد الحمید عبد الكریم ) 2(
 .197العدالة، المرجع السابق، ص : عبد القادر البقیرات ) 3(
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ا من داخل أو خارج رواندا إال ا ملموًس هتمامً النظام لقي إ أن، وبالرغم من  ) 123ص 07
قتصار اة وكذلك إضتصر للقأنه ال یزال  یعاني من بعض النقائص من بینها التدریب المخ

   )1( .التي حدثت في مائة یوم اإلبادةهذا النظام على جرائم  

لكن ما نستنتجه في األخیر أن محكمة رواندا هو مرحلة من مراحل  الوصول إلى 
ون بهذا  في المحكمة العدالة في حق الضحایا الرواندیین إال أننا نجد هؤالء ال یحّض 

ا على الجرائم ال غیر، حیث یتمتع بها هؤالء هي  وصفهم شهودً فالحمایة الوحیدة التي 
ستثناء األوامر المتعلقة برد الممتلكات ور أو حق یمكنهم  المطالبة به، بإتعترف لهم بأي د

   )2( .والعوائد إلى المالكین الشرعیین

لها على  إنشائهستناد مجلس األمن أثناء ا ینقص من هیبة المحكمة أیضا هو إوم
اذ تدابیر تخلسابع من المیثاق الذي یهدف إلى إات غیر مخولة له ففي الفصل اصالحی

هیئة  قضائیة كما أن المحكمة  إنشاءقتصادیة ولیس له  الحق  في عسكریة وسیاسیة وإ 
له ولیس بموجب قانون  دلهعنه قرار آخر  یلغیه أو یع ربموجب قرار یمكن أن یصد أنشأت

للطابع السیاسي في إنشائها وهذا ما ینطوي علیه هیمنة الدول فنجد هناك غلبة , أو معاهدة
  .الكبرى دائمة العضویة في مجلس وعلى رأسهم الوالیات المتحدة

  .یوضح الهیكل التنظیمي للمحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا :مخطط

  

  

                                                             
فؤاد السروحي، دار : ل التعایش معا تجدید اإلنسانیة بعد الصراع اإلثني العنیف، ترجمةتخی: أنطونیا تشایز ومارثامیناو) 1(

 78, 77، 2006األهلیة للنشر والتوزیع، عمان، 
حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي، إسكندریة، : نصر الدین بوسماحة) 2(

 .130، ص 2008
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، ص ص 2007المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، جزائر، : فضیل كوسة :المصدر
  .، والمخطط إنجاز الباحثة20،22
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  : الفصل الثالثخالصة 
  :تم التوصل من خالل هذا الفصل إلى عدة نقاط هي

ثني مدعم من طرف م التصدي إلى نزاع إوقفت عاجزة أما اإلقلیمیةأن مواقف الدول   -
هذا ال ینفي مساعیها في إیواء الالجئین الرواندیین  ّن أطراف خارجیة هذا في العموم إال أ

" آروشا"أعبائهم بإضافة إلى مشاركتهم في إتفاقیة  تتحملحیث منذ نهایة الخمسینیات 
ئیة الخاصة برواندا ستقبلت المحكمة الدولیة الجنابدولة تنزانیا إلى جانب أن هذه األخیرة إ

متحیزة إلى جانب التوتسي  أوغنداهذا في جانب وفي جانب آخر نجد دولة على أراضیها 
 .الرواندیة وكانت  المساعد األول لهم في تشكیل جبهة الوطنیة

في  أنهارندي إال و الحرب األهلیة الرواندیة أثرت في الدول الجوار خاصة الكونغو والب -
شتراكهما في نفس العرق هم هي األخرى خاصة مع البورندي إلب تأثرتنفس الوقت 

 .والنزاع

محاولة التنسیق مع األمم قتصر على إلفریقیة كان محدود فقد إموقف منظمة الوحدة ا -
دارة المفاوضات بین  المتحدة تفاق وقف إطالق النار النزاع قبل التوقیع على إ أطرافوإ

في رواندا فقد  حیادیین مالحظینومشاركتها في التوقیع إضافة إلى وضع مجموعة من 
 .باءت جهودها بالفشل

الجماعیة بل لعبت بعض الدول في  اإلبادةفي منع  ا وفاشالً وقف المجتمع  الدولي عاجزً  -
رته بعتریكا التي لم تتدخل من البدایة وإ من بینها أم اإلبادةستمرار فشي القتل  وإ إزدیاد ت

المحافظة على مصالحها في  إطارقوات األممیة إال في الصراع محلي ولم تشارك في 
ذا ما فعلته مقابل ذلك فرنسا في منطقة البحیرات الكبرى ضد التواجد الفرنكفوني وه

 .توتسيالدعائها للتدخل بقیادة إ

تعزیز البعثة األممیة جعلها  أو بإسهامللقیام  األعضاءالدول هذه رادة السیاسیة لنعدام اإلإ
 ماعدا قرار إنشاء, قرارات المجلس األمن بقیت حبر على ورق دون تنفیذ أنمقیدة كما 
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ا منه ومن المجتمع الدولي أنه سوف یتدارك أخطائهما المقصودة  المحكمة الذي جاء إعتبارً
  نه سوف ینشر حالة الرضا والسالم في روانداوأ
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و ) األقلیة (أوضحت الدراسة أن النزاع الرواندي هو نزاع عرقي بین عنصر التوتسي 
فیما بینهم نزاع أدت إلى خلق ال تداخلت فیه عدة عوامل و أطراف ,) ةاألغلبی(عنصر الهوتو

إبادة  أكبرورائها  التي  خلفت, تغذیته إلى غایة وصوله إلى حرب أهلیة العمل على  ثم  ,
  .نالعشریشهدها القرن جماعیة 

  :من خالل الدراسة هيومن أهم النقاط التي تم التوصل إلیها 

أین كانت ,عالقات إثنیة تقلیدیة بین الهوتو والتوتسي و التوا تشهد رواندا منذ القدیم  -

في ,األقلیة من التوتسي تسیطر على األغلبیة من الهوتو إلى جانب األقلیة من التوا 

على اإلعتقاد مستندین في ذلك ) إجتماعیا -إقتصادیا-سیاسیا(  المجالتجمیع 

فكان لرواندا بناءا على ذلك ملك من ,األسطوري الذي أعطاهم الحق في الملكیة 

رغم من هذا األنقسام إال أنهم الو ب,باللغة الرواندیة ) الموامي( التوتسي یدعى 

یهم إختالف دیني أو لغوي یكن لدفهؤالء لم ,یتعایشون مع بعضهم البعض في سالم 

 .ندیة و یدینون الدیانة المسیحیة فأغلبهم یتحدثون الكیناروا,

عامل (اإلستعمار البلجیكيتغیرت طبیعة األحداث في رواندا  بعد مجيء   -

و من ثم تغذیته وذلك من خالل ألن هذا األخیر عمل على زرع الخالف ,)تاریخي

أقلیة التوتسي على أغلبیة الهوتو في  حیث  فضل,التمیزیة الذي إنتهجها  السیاسات

على  حیث جعلوهم , حسن شكالً األو ,األكثر ذكاءاً  أنهٌّم راإعتب على , كل شيء

لكن كل هذه ,الراقیة  في الدولة وذلك على حساب الهوتو المناصب رؤوس 
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 ا في التوتسي و إنما في كونهم أقلیة و من ثم یسهل التحكماإلجراءات لم تكن حبً 

  .فیهم عكس الهوتو 

دور في زیادة ,عامل السیاسي المتمثل في اإلدیولوجیة اإلثنیة الجهویة المطلقة كان لل -
 أما الثانیة ,حیث ركزت الجمهوریة األولى على الهوتو الوسط و الجنوب ,شدة التوتر

هذا ما ,فقد ركزت على الهوتو الشمال بینما ركزت الثالثة و الحالیة على التوتسي 
جماعتها اإلثنیة الموالیة لها و تهمیش األخرى  بل كل جمهوریة تركز على جعل 

 ً و  ,ما جعل الدولة الرواندیة تعاني من نظام تسلطي,ا وصلت إلى محاولة نفیها مطلق
إلى بناء صعوبة في تحدید الهویة الوطنیة وبناء أمة التي توصلها   وجود بالتالي

ینظروا للعامل اإلثني على أنه عنصر لتشكیل فسیاسیین لم ,دولة بكل مقوماتها 
فنتج عن ذلك ,القومیة بل أداة لخلق الصراعات اإلثنیة و عدم تحقیق التكامل اإلقلیمي

 .عالقات إجتماعیة متوترة و متضادة یسعى كل طرف إلى القضاء على اآلخر
مقابل كثافة  رواندا تعاني كذلك من صغر المساحةإلى جانب العامل السیاسي نجد  -

في المقام األول إقتصادي  حصول إختالل إلىما أدى هذا ,سكانیة متزایدة 
إضافة إلى عدم إستغالل ,ا إذا علمنا أن رواندا دولة زراعیة بالدرجة األولى خصوًص ,

  .وفي تبعیة إقتصادیة متزایدةفي تأخر إقتصادي مستمر األولیة ما جعلها  هاموارد
ً بالنّ تمیزت الحرب الرواندیة  -    ا أو ولید ا عشوائیً ظام و التخطیط المسبق فلم تكن عنف

 .ن األطراف المتنازعةنتیجة توتر أو إحتكاك بی  للحظة
فإلى جانب  ,ثقیلة على عاتق الشعب الرواندي كانت  هذه الحرب إنعكاسات  -

مشاكل إجتماعیة  نجدها خلفت شخص حوالي ملیونقتل   حیثالخسائر البشریة 
 .إستمرت لفترات طویلة ضخمة   صحیة,ثقافیة ,

أستهدفوا   والنساء فحتى  األطفال,كانت الحرب الرواندیة حرب شاملة و بدون إستثناء -
إلى من النساء   هم إلى جانب هذا فقد تعرضت العدیداآلالف من حیث قتل
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إضافة أن المرأة وجدت على عاتقها مسؤولیة كبیرة  ,اإلغتصاب وأبشع طرق للتعذیب
 جعل ممامجموعة من األوالد بال مأوى وبال مصدر للرزق ل هبعد وفاة الزوج و ترك

بعدما ضیقت علیها الظروف سبل ,للرزق وحید یمارسن الدعارة كمصدرالعدید منهن 
    .المعیشة

 رها إلى الدول المجاورة لهابل إمتدى تأثی,لحرب لم تأثر على المستوى الداخلي فقط ا -
من  إلیهم منذ نهایة الخمسینیات اتكبدو أعباء الالجئین الرواندیین الذین فرو حیث ,

في كانوا السبب حیث  ,هذا إلى جانب مافعله هؤالء على أراضیهم , القرن الماضي
إضافة إلى زیادة الضغط على ,) 1996(فتیل حرب أخرى في دولة الكونغو إشعال 

للوجود نفس التركیبة البشریة في كلتا  نظراً  البور نديالحرب األهلیة القائمة في دولة 
  .الدولتین

ومن المالحظ أیضا أن األطراف اإلقلیمیة سواء كانت الدول المجاورة أو منظمة  -
فقد ,بغیة الحد من هذا النزاع ء إمكانیتها المتواضعة الوحدة اإلفریقیة تحركت في ضو 

إال أن  إمكانیاتها الضعیفة من جراء ," أروشا"حققت مساعیها بعض النتائج كإتفاق 
حالت دون یة و اإلقتصادیة التي تعاني منها أغلب الدول اإلفریقیة المشاكل السیاس

  .حل األزمة الرواندیة 
مقارنة بإمكانیاتهم التي لو تم , مة األممیة  فاشالً لمجتمع الدولي و المنظكان موقف ا -

قرارات حیث بقیت ,تسخیرها بما یخدم رواندا ألخمدت نار الحرب قبل أن تشتعل 
مجلس األمن حبر على ورق بإستثناء قرار إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا 

  .الذي جاء كتعویض عن األخطاء التي أرتكبت في حق رواندا 
فقد ,أثر بالغ على األزمة الرواندیة  لواضح أن للفشل الدولي في الصومالمن ا -

ا من تكرار الفشل مرة أخرى خاصة الوالیات رفضت الدول الكبرى التدخل خوفً 
مساعدة  بعث لهذا كان هناك تماطل في,التي بلیت بخسائر كبیرة  المتحدة األمریكیة
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ضمن القوات األممیة التي إنسحبت فیما رواندا بإستثناء القوات البلجیكیة المشاركة ل
التي لم "التوركواز "تحت ما یسمى بعملیة العسكري  بعد بإضافة إلى تدخل فرنسا 

  .تحقق الشيء المطلوب سوى تمكین الهوتیین من الفرار إلى األراضي المجاورة
إضافة أنها كانت عرضة ,رواندا عانت من عدم توفر اإلرادة السیاسیة لتلك الدول  -

  .مصالح اإلستراتجیة للدول الكبرى كونها جزء من منطقة البحیرات الكبرىلل
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 خریطة توضح الموقع الجغرافي لدولة رواندا                    
 

 

 

 

بتاریخ   ,   http://www.arab-ency.com  :   على الرابط  ,رواندا    :المصدر 
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Johan Pottier :re-imagining rowanda ,conflict survival and disinformation in the 
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