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مذحبة رواندا 1994 واملوقف الدولي منها   

            أ.م.د. أمرية رشك لعيبي                         م.د.  منتهى صربي موىل
جامعة البرصة -كلية الرتبية للعلوم االنسانية                جامعة البرصة - كلية الرتبية للبنات

  

تقديم : 
يشــكل تاريــخ روانــدا عــام 1994 
حقبــة تارخييــة مظلمــة يف تاريــخ القــارة 
االفريقيــة ويف تاريــخ العــامل الــذي انكر 
وجــود االبــادة اجلامعيــة يف البــاد ، 
فضــًا عــن هتــاون دول العــامل الكــرى 
ــك  ــاعدة لتل ــم واملس ــم الدع ــن تقدي ع
الســيام   ، الفقــرة  االفريقيــة  البــاد 
انجــراف منظمــة االمــم املتحــدة نحــو 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة التــي 
ــل  ــدم التدخ ــة ع ــى املنظم ــت ع فرض
يف بدايــة االمــر ، وان كانــت هنــاك 
تدخــات فيــام بعــد إال أهنــا كانــت 
حمــدودة ختــدم الغــرب االمريكــي فقــط 

؟. 

امهية البحث :
دراســة  يف  البحــث  امهيــة  وتكمــن 
ــف  ــام 1994 واملوق ــدا ع ــة روان مذبح
املوقــف  باإلخــص  منهــا  الــدويل 
ــروف ان  ــن املع ــه م ــي ، إذ ان االمريك
لــن  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
العــامل  يف  دولــة  إلي  الدعــم  تقــدم 
ــاد  ــك الب ــح  يف تل ــود مصال دون وج
ــة  ــن ذات أمهي ــدا مل تك ــام أن روان ، وب
للواليــات املتحــدة االمريكيــة فلــم 
ــك  ــو تل ــة نح ــل دولي ــد أي ردة فع نج
ــث  ــم البح ــا تقدي ــذا أرتئين ــادة ، ل االب

لدراســة تلــك املذبحــة . 



266

مذحبة رواندا 1994 واملوقف الدولي منها   

2م 
02

1  
ان 

ير
حز

    
 47

  /
دد 

الع

فرضية البحث : 
صحــة  اختبــار  الدراســة  حتــاول 
وجــود  أن  وهــي  التاليــة  الفرضيــة 
ودول  املتحــدة  للواليــات  مصالــح 
اوربــا يف أي منطقــة مــن العــامل ســتكون 
حمــط اهتــامم هلــا ، ويف حــال عــدم 
وجــود أي مصالــح هلــا فــأن تلــك 
البلــدان ســتكون يف معــزل عــن العــامل 
ــح  ــا اتض ــو م ــا وه ــي هل ــم العامل والدع

            . روانــدا 1994  ابــادة  يف 
اهداف البحث 

بالتفصيــل  البحــث  هــذا  يتنــاول 
ــى  ــتعامر حت ــن االس ــدا م ــاع روان اوض
االســتعامر  ســببه  ومــا  االســتقال 
ــة  ــس عرقي ــى اس ــد ع ــيم البل ــن تقس م
ســامهت يف فرقــة ابنــاء البلــد وجعلهــم 
طوائــف عرقيــة متناحــرة ادت فيــام بعــد 
اىل مذابــح بــن ابنــاء البلــد الراونــدي ، 
كــام هيــدف البحــث اىل توضيح سياســة 
املذابــح  جتاهــل  يف  واوربــا  الغــرب 
ــا  ــح هل ــود مصال ــدم وج ــة لع الرواندي
ــف  ــى املوق ــث ع ــز البح ــاك ، ورك هن
ــم  ــة االم ــي ومنظم ــي والفرن االمريك

ــة .  ــن املذبح ــدة م املتح

متهيد: نبذة عن تاريخ رواندا واصل شعوهبا واستعامرها . 

تعــد روانــدا Rwanda دولــة من دول 

ــا)1( ، وتعتــر إحــدى الــدول  رق افريقي
اإلفريقيــة الفقــرة؛ حيــث إن قطــاع 
الصناعــة فيهــا مــازال حمــدوًدا للغايــة، 
ــكاين  ــار س ــن انفج ــاين م ــا ُتع ــام أهن ك
وتقــارن  البــاد.  قــدرات  يتجــاوز 
ــض  ــدا ببع ــكانية يف روان ــة الس الكثاف
بالســكان  اكتظاظــا  األكثــر  اجلــزر 
كيجــايل  مدينــة  وتعــد  اليابــان،  يف 
العاصمــة أكــر املــدن، إذ يصــل تعــداد 
 157,000 نحــو  إىل  فيهــا  الســكان 

نســمة)2(. 

ــدا إىل  ترجــع االصــول الســكانية لروان
قبائــل اهلوتــو The Hut )3( ، الذيــن 
تعتمــد حياهتــم عــى الزراعــة ، واســتند 
العشــرة،  إىل  االجتامعــي  التنظيــم 
حيــث كان امللــوك الصغــار يســيطرون 
عــى جمــاالت حمــددة. وكان يســمى 
هــؤالء امللــوك باهينــزا »أولئــك الذيــن 
يســببون أشــياء للنمــو«، واســتندت 
قوهتــم عــى االعتقــاد الشــائع أهنــا 
ويعتقــد  اخلصوبــة.  عــى  تســيطر 
ســحرية  بقــوى  يتمتــع  باهينــزا  أن 
يمكــن أن تســبب ســقوط األمطــار 
حتمــي  أن  ويمكــن  البــذور  وتنبــت 
املحاصيــل مــن احلــرات واألبقــار 
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مــن األمــراض، كان اهلوتــو  ســابقًا)4(، 
وخــال مئــات الســنن يعيشــون حتــت 
ســيطرة قبائــل التوتــيTutsi  )5( ،وقد 
اشــتهرت قبائــل التوتــي بقدراهتــا 
القتاليــة العاليــة،  ممــا أدى إىل عجــز 
ــار  ــن االنتص ــة ع ــو املحلي ــل اهلوت قبائ
فقبلــت  هجامهتــا،  صــد  أو  عليهــا 
ــى  ــت ع ــة ووافق ــو اهلزيم ــل اهلوت قبائ
أن تكــون يف خدمــة قبائــل التوتــي 
ــم  ــم ومتكينه ــل محايته ــرة، مقاب املنت
مــن العيــش، ووفقــًا لذلــك اســتمرت 
عــى  الســيطرة  يف  التوتــي  قبائــل 

مقــدرات البــاد)6( . 

اخــرى  قبليــة  جمموعــات  وهنــاك 
مهمشــة وهــم األقــزام التــي تعــول 
ــكان،  ــن الس ــة م ــة الباقي ــى املجموع ع
ــدا  ــل يف روان ــتوطنون األوائ ــم املس ه
والتوتــي،  اهلوتــو  جمــيء  قبــل 
ــن  ــل م ــوا Twa أق ــزام ت ــكل أق ويش
ــام  ــدا، ك ــكان روان ــايل س ــن إمج 1% م
ــم  ــن، وه ــض األوربي ــا بع ــش فيه يعي
يعملــون يف زراعــة الشــاي  أو يف قطــاع 
التعديــن، إضافــة إىل البعثات التبشــرية 
املســيحية، وقــد أســفرت ســنوات مــن 
املعــارشة والتــزاوج عــن نظــام اجتامعي 

»متكامــل ».وتعتــر اللغــة الرســمية 
لروانــدا هــي لغــة الكينيــاو، وهــي 
لغــة التدريــس يف الســنوات األربــع 
األوىل مــن الدراســة، ولغــة البانتــو 
ــن،  ــع الرواندي ــا مجي ــدث هب ــي يتح الت
ــارة  ــتخدام للتج ــي  تس ــية الت والفرنس
جتاريــة  لغــة  وهــي  الســواحل،  يف 
لــرق أفريقيــا. واللغــة االنكليزيــة 
ــل  ــن تق ــلمن الذي ــدث املس ــام يتح بين
ــواحلية)7(  ــة الس ــن 6% اللغ ــبتهم ع نس
. أمــا الديانــة فــأن  أكثــر مــن %40 
ــن  ــم م ــيحين، ومعظمه ــن  املس ــم م ه
الــروم الكاثوليــك. امــا االســيوين 
القائــل هــم اهلنــدوس او املســلمن 
االختافــات  مــن  الرغــم  وعــى   ،
االجتامعيــة والثقافيــة املوجــودة بــن 
ــن  ــد م ــإن العدي ــي »، ف ــو والتوت اهلوت
العوامــل املتكاملــة أبقتهــم معــا. فمثا، 
مل تنقســم األرايض إىل مناطــق عرقيــة 
متميــزة رغــم أن معظمهــا كان للتوتــي 
ــط  ــزواج املختل ــدث ال ــن أن حي ؛ ويمك
ــة  ــن، واللغ ــس الدي ــركون يف نف ويش
ــرب  ــات ؛ واحل ــادات واملهرجان ، والع
ــاورة  ــك املج ــد املامل ــائعة ض ــت ش كان
ــام  ــو النظ ــي ه ــام االقطاع ، وكان النظ
ــاد  ــد اقتص ــدا ، ويعتم ــائد يف روان الس



268

مذحبة رواندا 1994 واملوقف الدولي منها   

2م 
02

1  
ان 

ير
حز

    
 47

  /
دد 

الع

عــى  تقريبــا  كليــا  اعتــامدا  البــاد 
الزراعــة. ويشــارك مــا يقــدر %90« 
املحاصيــل  الســكان يف زراعــة  مــن 

النقديــة)8(.

أوالً : االستعامر املبكر لرواندا 

ــر،  ــع ع ــرن التاس ــر الق ــى أواخ حت
متكنــت روانــدا مــن جتنــب الكثــر مــن 
االخــرى   القبائــل  مــع  االتصــاالت 
خــارج حدودهــا. عــى ســبيل املثــال، مل 
يتمكــن جتــار العبيــد العــرب مــن شــن 
ــة ألن  ــى األرايض الرواندي ــارات ع غ
معظــم وســط ورشق روانــدا كانــت 
منظمــة تنظيــاًم جيــدًا يف ظــل دولــة 
فالقــوات  ملــك  حيكمهــا  مركزيــة 
يف  هــي  الدولــة  هــذه  يف  املتحاربــة 
األســاس مجاعــات فاحيــة ذات روابط 
هرميــة يمكــن تعبئتهــا برسعــة ملواجهــة 
ــد خارجــي. وهلــذا الســبب، مل  أي هتدي
يكتســب اإلســام الــذي يكتــي أمهيــة 
كبــرة يف تنزانيــا وكينيــا املجاورتــن هلا، 
ــدا.  ــدم يف روان ــئ ق ــن موط ــر م الكث
ومل يكــن مــن بــن املســلمن إال القليــل 
ــة  ــوا يف مرحل ــن كان ــكان الذي ــن الس م
مــا قبــل اإلبــادة اجلامعيــة. أمــا بالنســبة 
لاتصــال االوريب مــع روانــدا، فلــم 

تبــدأ روانــدا حتــى الثامنينيــات مــن 
القــرن املــايض يف أن حتظــى بقبــول 
ــل القــوى املتنافســة عــى  قــوي مــن قب

ــا)9(  افريقي

ــزن  ــون غوت ــت ف ــاين كون ــر االمل ويعت
مــن  Kont von Gotzen(10)اول 
ــدي  ــك الروان ــع املل ــدة م ــع معاه وق
  Kigiri روابوجــري  كيجــري    ،
اوربيــة  Roabogiri قبــل اي دولــة 
اســتعامرية. لكــن املطالــب األملانيــة 
ــل  ــن قب ــزاع م ــل ن ــت حم ــة كان باملنطق
يف  بالفعــل  املوجوديــن  الريطانيــن 
ــن  ــامل، الذي ــاورة إىل الش ــدا املج أوغن
أرادوا أن تكــون املنطقــة حلقــة وصل يف 
ــة املخطــط هلــم  خــط الســكك احلديدي
مــن رأس الرجــاء الصالــح إىل القاهــرة. 
وكانــت بلجيــكا أيضــا لدهيــا تصاميــم 
ــا  ــبب قرهب ــدي بس ــدا أورون ــى روان ع
ــة  ــرة وإمكاني ــو احل ــة الكونغ ــن دول م
إىل  األرايض  مــن  رشقــا  ممــر  متديــد 
املحيــط اهلنــدي ، وقــد تــم تســوية 
املتضاربــة يف مؤمتــر  املطالــب  تلــك 
برلــن 1884-1885 عندمــا تــم منــح 
معظــم رواندا-أورونــدي ألملانيــا. فقــد 
تــم تقســيم القــارة األفريقيــة مــن قبــل 
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ــت  ــى ومنح ــة العظم ــوى األوروبي الق
محايــة روانــدا ألملانيــا التــي مل تكــن 
ــون  ــك يك ــذاك ، وبذل ــة ان ــة منظم دول
أوروبيــن  مســتعمرين  أول  االملــان 

يضعــون القــدم يف روانــدا)11(. 

ــد  ــت القواع ــن، وضع ــر برل ويف مؤمت
وكان  أيضــا.  لاســتعامر  األساســية 
اهلدفــان الرئيســيان مهــا “االحتــال 
احلضاريــة”.  “املهمــة  و  الفعــال” 
ــيطرة  ــال الس ــال الفع ــد باالحت ويقص
امــا   ، الروانديــة  االرايض  عــى 
ــم  ــا، أهن ــد هب ــة فيقص ــة احلضاري املهم
األصليــن.  الســكان  “حيــرون” 
البيــض  األوروبيــون  وضــع  فقــد 
أنفســهم ومجيــع ســامهتم الثقافيــة يف 
ذروة احلضــارة. وكان نــر املســيحية 
ــة  ــاليب السياس ــم اس ــن أه ــدة م واح
ــدا  ــي روان ــة ، فف ــتعامرية األوروبي االس
ــن  ــك الذي ــن الكاثولي كان أول املبري
ــن  ــم م ــة ه ــوا االرايض الرواندي وصول
ــان  ــرر األمل ــد ق ــة ، فق ــزاس االملاني األل
جتنيــد املبريــن للســيطرة الكاملــة عــى 
روانــدا ، اال ان هــؤالء املبريــن كانــوا 
اليتقنــون غــر اللغــة االملانيــة مما ســبب 
ــم)21( .  ــة توجهه ــة يف بداي ــم صعوب هل

ومــع ذلــك مل تكــن روانــدا متتلــك 
ــة االملانيــة  ــة ملنــع تلــك احلامي قــوة كافي
ــاك  ــة ، وهن ــاماهتا الداخلي ــبب انقس بس
يمكــن  مهمــن  رئيســين  أمريــن 
ذكرمهــا عــن احلكــم األملــاين يف روانــدا 
الغــر  احلكــم  مســألة  هــو  األول   .
ــامين  ــم العث ــس احلك ــى عك ــارش ع مب
ــة  ــرك احلكوم ــي ت ــا يعن ــان، مم يف البلق
وإدارة املســتعمرات الصغــرة والكبــرة 
التقليدين،الذيــن  احلــكام  أيــدي  يف 
ــة،  ــتقرار واحلامي ــة واالس ــبوا اهليب اكتس
ــى  ــي ع ــر الكارث ــا األث ــي كان هل والت
اهلويــات الروانديــة، وتعميــق االنقســام 
االجتامعــي بــن املجموعــات. فقــد 
وجــد األملــان ان اعتامدهــم احلــكام 
ــيطرة  ــم دون الس ــر للحك ــهل بكث أس
ــة  ــى الطبق ــدوا ع ــذا اعتم ــارشة . ل املب
ــا  ــية)31( ، فعندم ــتقراطية التوتس األرس
وصــل املســتعمرين األملــان إىل رواندا-
االســتخدام  الحظــوا  أورونــدي، 
التوتــي،  للمصطلحــات،  املحــي 
إن  أيضــا  والحظــو  وتــوا.  اهلوتــو، 
ــب  ــخاص ذوي الرت ــن األش ــد م العدي
ــي،  ــة التوت ــون إىل مجاع ــة ينتم العالي
ــوذا  ــر نف ــلطة األكث ــت الس ــث كان حي
ــي،  ــا التوت ــي يقوده ــة الت ــي اململك ه
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حتــى يف روانــدا كانــت اهليمنــة املطلقــة 
أيضــا  اهلوتــو  وتــوىل   ،  ، للتوتــي 
ــن  ــم م ــى الرغ ــؤولية ع ــب املس مناص
احلــاالت  معظــم  يف  اعرفــوا  أهنــم 
ــرا، يف  ــدي. وأخ ــك الروان ــلطة املل بس
ــت  ــي كان ــة الت ــق الطرفي ــم املناط معظ
الناحيــة  مــن  متشــاهبة  ذلــك  مــع 
ــة مــن نــواح كثــرة يف  ــة والثقافي اللغوي
وســط روانــدا، كانــت هنــاك سياســات 
هوتــو حافظــت عــى اســتقاليتها مــن 
اختافــات  توجــد  حيــث  أفريقيــا، 
عــى  إقليميــة  أو  دينيــة  أو  لغويــة 
ــة  ــات اإلثني ــإن اجلامع ــم، ف ــو دائ نح
ــة  ــم لغ ــة تتقاس ــة والبوروندي الرواندي

وثقافــة واحــدة)41( .

يف  األملــان  يرغــب  مل  الثــاين  واالمــر 
ــة  إجــراء العديــد مــن التغيــرات يف بني
ــم  ــن لدهي ــث مل يك ــها، حي ــة نفس الدول
ــك ،  ــام بذل ــائل للقي ــع وال الوس الداف
ــكل  ــان بش ــدا لامل ــع روان ــذا مل ختض ل
رســمي حتــى عــام 1897، اذ ســيطرت 
ــم  ــذي كان يض ــم ال ــى اإلقلي ــا ع أملاني
ــاًم  ــا حك ــدي وحكمته ــدا وبورون روان
اســتعامريًا بعــد مســاعدة املتعاطفــن 
واعتمــد   ، االملــان  مــع  لاحتــال 

ــم  ــي يف حك ــل التوت ــى قبائ ــان ع االمل
ــم  ــوا تفوقه ــث الحظ ــات حي املقاطع
االجتامعــي عــى اهلوتــو ، باالضافــة 
اىل تفضيــل التوتســى عــى اهلوتــو وتــوا 
امللــك  االملــان  املســتعمرون  ســاعد 
الروانــدى عــى الســيطرة املركزيــة عــى 
ــامل  ــة ىف ش ــة، وخاص ــق الطرفي املناط
وجنــوب روانــدا. وعــى الرغــم مــن أن 
ــر مــن  ــن شــنوا يف كث ــوك الرواندي املل
األحيــان محــات عســكرية يف تلــك 
ــه  ــك وحمكمت ــر املل ــإن تأث ــق، ف املناط
يتوقــف إىل حــد كبــر عــى وجودمهــا. 
وبمجــرد عــودة جنــود امللــك اىل وســط 
ــن  ــام كان م ــاة ك ــتأنف احلي ــدا تس روان

ــل)51(.  قب

ــن كان  ــرن العري ــل الق ــال أوائ وخ
ــة  ــات العنيف ــًا للمواجه ــامل مرسح الش
املتكــررة بــن القــوات االســتعامرية 
الروانديــة  الدولــة  مــع  املتحالفــة 
ــة والزعــامء املحليــن يف الشــامل  املركزي
واســتمرت تلــك املواجهــات حتــى 
ــم  ــر زعي ــل آخ ــا قت ــام 1912، عندم ع
توتــي، ومــع ذلــك مل يــدم االســتعامر 
االملــاين هلــا ، ففــي اعقــاب احلــرب 
العامليــة األوىل وهزيمــة املانيــا ودخــول 
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 1916 ايــار  يف  البلجيكيــة  القــوات 
ــا  ــدت املاني ــايل ففق ــة كيج اىل العاصم
 ، األفريقيــة  القــارة  يف  مســتعمراهتا 
وأصبــح اإلقليــم حتــت وصايــة عصبــة 
ــه  ــكا بإدارت ــت بلجي ــي كلف ــم الت األم
ــت  ــام 1923، وأصبح ــن ع ــارًا م اعتب
روانــدا حتــت االنتــداب البلجيكــي)61(.
مــن  كان  أنــه  مــن  الرغــم  وعــى 
املســتحيل حتديــد العــرق يف روانــدا 
ان  املــادي،اال  املظهــر  خــال  مــن 
مجيــع  صنفــت  البلجيكيــة  اإلدارة 
مــن  أهنــم  عــى   1933 يف  الســكان 
اهلوتــو أو التوتــي أو مــن قبائــل التــوا 
وفقــا لدرجــة مــن اجلــامل والفخــر 
اىل  أدى   ممــا   ، الســيايس  والتنظيــم 
تكثيــف االنقســام بــن اهلوتــو التوتــي 
ــي  ــع املؤس ــاء الطاب ــال إضف ــن خ م
وتركيــب  العنريــة  املذاهــب  عــى 
نظــام قــايس)71( ، كــام أصــدرت االدارة 
عرقيــة  هويــة  بطاقــات  البلجيكيــة 
موحــدة وواضحــة املعــامل ، تشــمل 
ــن  ــوالدة م ــد ال ــن عن ــع الرواندي مجي
ــر  ــوا، ويضط ــي أو الت ــو أو التوت اهلوت
الكبــار إىل محــل هوياهتــم. و “أصبحــت 
االنقســامات يف املجتمــع أكثــر وضوحا 
ــز ضدهــم يف  ــو بســبب التميي مــع اهلوت

ــة  ــاة “)81(. ولصعوب ــي احلي ــع نواح مجي
قــررت  والتوتــي  اهلوتــو  تقســيم 
يكــون  أن   االســتعامرية  احلكومــة 
التقســيم عــى اســاس أن الرجــل الــذي 
ــن  ــرة رأس م ــن ع ــر م ــك أكث يمتل
ــم ، وأي  ــكل دائ ــف بش ــية  يصن املاش
ــوايش  ــرة م ــن ع ــل م ــع أق ــل م رج
ــم  ــى مهنته ــامدا ع ــوا، اعت ــو أو ت هوت
البلجيكيــة  اإلدارة  كلفــت  “.ثــم 
كل شــخص بالــغ أن حيمــل بطاقــة 
اهلويــة التــي حــدد املجموعــة التــي 
ــذي  ــد ال ــام حتدي ــا ـ نظ ــون إليه ينتم
ســمح التوتــي الوصــول إىل وظائــف 
ــع  ــة م ــة عرقي ــق هرمي ــة  ، وخل الدول
ــدارس  ــال م ــن خ ــيحية. م ــراز املس إب
ــة  ــاط األكاديمي ــت األوس ــة وكان البعث
ــاهم  ــد س ــي، وق ــة التوت ــا لنخب أساس
ــي  ــح التوت ــيم يف أن أصب ــذا التقس ه
ــن  ــن ومهندس ــاء ومعلم ــن أطب املدرب
مــن  قليــل  عــدد  بينــام  زراعيــن، 
وظائــف  أخــذوا  اهلوتــو  املتعلمــن 
إداريــة أقــل ، كــام اســتبعد اهلوتــو مــن 
الســلطة أي ادارة الدولــة التــي منحــت 
للتوتــي وهــذا مــا شــكل الــراع 
ــا  ــد، مم ــام بع ــي في ــو والتوت ــن اهلوت ب
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أدى إىل تدفــق هائــل مــن النــاس إىل 
ــن 1926 و  ــة ب ــتعمرات الريطاني املس

    .)91(1931
مجيــع  يف  الطبقــي  التفــاوت  ســبب 
ــي  ــو والتوت ــن اهلوت ــاة ب ــي احلي نواح
ــذ  ــن واخ ــن اجلانب ــراع ب ــح ال اىل فت
ــم  ــن حك ــص م ــعون للتخل ــو يس اهلوت
ــل  ــن قب ــة م ــة املدعوم ــي االقلي التوت
بلجيــكا ، الســيام أنــه بعــد احلــرب 
ــدة  ــول جدي ــدأت مي ــة، ب ــة الثاني العاملي
يف الظهــور عــى املســتوى الــدويل. بعــد 
مــا عانــت منــه الشــعوب بســبب تلــك 
األيديولوجيــات  وبــروز   ، احلــرب 
وأضفــاء   ، التســامح  مــن  اجلديــدة 
ــات  ــى املؤسس ــي ع ــع الديمقراط الطاب
قويــا  تطــورا  أفريقيــا  وشــهدت 
ــت  ــي دع ــا الت ــوم دوهل ــة يف عم للحرك
الــدول  ووحــدة  االســتقال  إىل 
القــارة  هــزت  حيــث  األفريقيــة، 
ــا  ــن ضمنه ــورات وم ــن الث ــة م موج
روانــدا التــي ســعت اىل االســتقال 
ــن  ــتفادة م ــت مس ــكا كان ، اال ان بلجي
ــذا مل  ــا ، ل ــة هل ــتعمرة املربح ــك املس تل
متنحهــا االســتقال ممــا ادى اىل تدخــل 
ــي  ــوط الت ــد الضغ ــدة بع ــم املتح االم
فقــد  وعليــه   ، الراونديــن  مارســها 

لعبــت االمــم املتحــدة دورًا يف الضغــط 
نحــو  البلجيكيــة  الســلطات  عــى 
ــم  ــام كان لام ــول أرسع، ك ــاد حل إجي
املتحــدة دور يف التقــدم االقتصــادي، 
ــن  ــكان األصلي ــات الس ــع معنوي ورف
وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عــى 
املؤسســات السياســية مــع الصحــوة 
يف  ســامهت  للروانديــن  السياســية 
الضغــط عــى الســلطات البلجيكيــة 
ــراءات  ــن االج ــلة م ــدأت سلس ــي ب الت

الديمقراطيــة)02(. واالصاحــات 
عمــدت بلجيــكا اىل انشــاء جمالــس 
مــن  مســتوى  كل  عــى  استشــارية 
مســتويات التسلســل اإلداري وتأسيس 
األحــزاب السياســية يف عــام 1957. 
ــس  ــك املجال ــن يف تل ــار املنتخب واختي
الغالــب  يف  تتألــف  التــي  الصغــرة 
ــل، اال ان  ــن بالفع ــاء مؤثري ــن رؤس م
ــا  ــودة حق ــن مقص ــات مل تك اإلصاح
ــن  ــم م ــق وه ــا خل ــدف منه ــن اهل ولك
التقــدم عــى مســتوى الدولــة وتشــكل 
الــذي  الراونــدي  الدفــاع  جملــس 
احتــل التوتــي 90 % مــن مقاعــده 
. حيــث عــدد اهلوتــو املتعلمــن كان 
ــك  ــع ذل ــبيًا)12( م ــرا نس ــزال صغ ال ي
فــإن التغــرات التــي مــرت هبــا روانــدا 
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عــى  ليســت  الفــرة  تلــك  خــال 
مســتوى كايف لتحــرر البــاد، الســيام أن 
ــو الريفيــن ســئموا مــن  مجاعــات اهلوت
احلكــم االقطاعــي البلجيكــي ودعمهــم 
مســؤولن  كانــوا  الذيــن  للتوتــي، 
ــة  ــام أن مجاع ــة ، ك ــس الريفي ــن األس ع
اهلوتــو املتعلمــن اخــذوا بتحريــض 
التوتــي  ضــد  للثــورة  مجاعاهتــم 
خــال  مــن  البلجيكيــة  والســلطة 
ــدارس  ــي م ــة ، فف ــة الكاثوليكي الكنيس
الكاثوليكيــة تعلــم اهلوتــو املضطهــدون 
مفاهيــم املســاواة. وحتــى وقــت قريــب 
ــاب  ــم ط ــتقال، كان معظ ــن االس م
املــدارس مــن التوتــي، وال ســيام أبنــاء 
ــاء مــن التوتــي. ولكــن بحلــول  النب
العريــن  القــرن  مــن  اخلمســينيات 
بــدأ العديــد مــن اهلوتــو الذيــن درســوا 
يف  التشــكيك  يف  البعثــة  مــدارس  يف 
»فرضيــة عــدم املســاواة« ، وكانــت 
األماكــن  هــي  الدراســية  احللقــات 
الوحيــدة التــي يمكــن أن حيصــل فيهــا 
ــاء  ــد االنته ــم وبع ــى التعلي ــو ع اهلوت
الذيــن  الشــبان  هــؤالء  فــإن  منهــا 
يقــرأون جيــدا قــد رفضــوا متاما ســيطرة 
ــة ،  ــف احلكومي ــى الوظائ ــي ع التوت
وقــد وضــع هــؤالء بيــان للثــورة الــذي 

حــددت هلجــة احلركــة الوطنيــة للهوتو، 
لشــعب  مــزدوج  حتريــر  إىل  ودعــوا 
ــض  ــتعمرين البي ــن املس ــو، أوال م اهلوت
ــن  ــن املضطهدي ــًا م ــن، وثاني البلجيكي
ــك كان  ــن ذل ــًا ع ــي)22( ، فض التوت
هنــاك جمموعــة مــن اهلوتــو الشــاميل)32(، 
ممالكهــم  إحيــاء  ارادو  الذيــن 
وامتيازاهتــم وطــرد االســتعامر، مــن 
عــى  للقضــاء  عامــة  ثــورة  خــال 
االســتعامر وتســلط التوتــي. ويف عــام 
ــؤالء القــادة اهلوتــو  1958 أســس ه
حــزب  ســيايس،  حــزب  الشــباب 

ــو)42( . ــر اهلوت ــة حتري حرك
ــا  ــات يف الب ــدأت االضطراب ــه ب وعلي
ثــارت  وحتديــدًا عــام 1959حيــث 
ــن  ــلة م ــدأت كسلس ــو وب ــل اهلوت قبائ
الريــف  يف  الصغــرة  االضطرابــات 
بالثــورة  ســميت  حتــى  الزراعــي 
ــو  ــل اهلوت ــن قب ــة م ــة ، مدعوم الزراعي
ــدف  ــن كان اهل ــف الذي ــن يف الري املثقف
منتصــف  ومنــذ  هلــم  األســايس 
اخلمســينات اىل حتويــل اهلوتــو مــن 
تابعــن للتوتــي اىل اصحــاب الســلطة 
، وعليــه كانــت الثــورة يف بدايتهــا عــى 
مســتوى منخفــض، وكانــت يف الواقــع 
ــعبي  ــب الش ــن الغض ــة م ــة عفوي موج
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ــورة  ــت اىل ث ــا حتول ــان م ــا رسع ولكنه
تشــكيل  إعــادة  اىل  هتــدف  شــاملة 
املجتمــع برمتــه،  الســيام بعــد التدخــل 
البلجيكــي لصالــح التوتــي الــذي 
نــت  جعلهــا أكثــر عنفــًا،  حتــى متكَّ
مجاعــة اهلوتــو مــن حتقيــق هدفهــم بعــد 
ــا  ــة راح ضحيته ــة ضاري ــرب دموي ح
حــوايل عــرون الــف مــن التوتــي)52( 
ــف و 250  ــن 140ال ــا ب ــر م ،واضط
اىل  الفــرار  اىل  التوتــي  مــن  الــف 
وقــد  املجــاورة.  والــدول  اوغنــدا 
اضطــر الكثــرون مــن أبنــاء قبائــل 
بورونــدي  إىل  اهلــرب  إىل  التوتــي 
التــي تســيطر عليهــا مجاعــات التوتــي 
البلجيكيــة  الســلطة  كانــت  وقــد   ،
الســبب املبــارش لتلــك احلــروب بســبب 
تدخلهــا يف شــؤون الســكان ورفــع 
شــأن بعــض الفئــات مــن التوتــي 
عــى حســاب باقــي الســكان يف بعــض 

 . االحيــان)62( 
كانــت مجاعــة اهلوتــو تــدرك جيــدًا 
تتــرف برسعــة ســتبقى  مل  إذا  أنــه 
ــتفقد  ــي، وس ــدي التوت ــلطة يف أي الس
حليفهــم  وكان  التغيــر  إمكانيــة 
ــة  ــوري الكنيس ــم الث ــي يف هدفه الرئي
ــال  ــف رج ــذا تعاط ــة)72( ، ل الكاثوليكي

ــع  ــة م ــة الكاثوليكي ــن الكنيس ــن م الدي
ــة مــن  ــق العدال ــو مــن أجــل حتقي اهلوت
ــم  ــائلهم وندائاهت ــاس رس ــال ارس خ
مــن  واملاحــظ  املتحــدة)82(  لامــم 
ضــد  انطلقــت  التــي  اهلوتــو  ثــورة 
ــد  ــا مل توح ــام 1959 اهن ــتعامر ع االس
الروانديــن ضــد االســتعامر انــام جاءث 
ثــورة داخليــة ضــد االســتعامر اخلارجي 
ــيام أن  ــي ، الس ــلط التوت ــد التس وض
االدارة البلجيكيــة حكمــت البــاد مــن 
خــال تســلط التوتــي وابعــاد اهلوتــو 
الذيــن كانــوا يكرهــون االســتعامر عــى 
ــع  ــوا م ــن تعاون ــي الذي ــس التوت عك

ــم.  ــة ملصاحله االســتعامر خدم
ــة  ــام 1959 نقط ــو ع ــورة اهلوت ــد ث تع
؛  تاريــخ روانــدا  حتــول حاســمة يف 
فقــد اهنــت اهليمنــة السياســية التوتســية 
حمــل  اهلوتــو  رؤســاء  حــل  حيــث 
ســعت  لــذا  التوتســية.   الســلطات 
بلجيــكا لدعــم اهلوتــو بعــد أن اصبحوا 
فتحــت  كــام   ، الســلطة  اصحــاب 
ــية  ــواب الكنس ــة اب ــلطة البليجيك الس
املســيحية للهوتــو للتعلــم والتثقــف 
الدارة احلكــم كان نتيجتهــا بــروز طبقــة 
مثقفــة متعلمــة مــن اهلوتــو تســعى 
لتحقيــق االســتقال واهنــاء االســتعامر 



275

            أ.م.د. أمرية رشك لعييب                         م.د.  منتهى صربي موىل
2م

02
1  

ان 
ير

حز
    

 47
  /

دد 
الع

البلجيكــي حتــى أن اهلوتــو زعمــوا 
ــذوا  ــن واخ ــاد االصلي ــاء الب ــم ابن أهن
يســعون البعــاد التوتــي مدعــن أهنــم 
مســتعمرين نزحــوا مــن اثيوبيــا)92(. 
اســتبدال  جمــرد  االنقــاب  كإن 
مــع  واحــدة  عنريــة  ديكتاتوريــة 
الديكتاتوريــة العنريــة  آخــر مثــل 
التوتســية، فقــد اســتغل اهلوتــو الســكان 
اســتخدمها  التــي  الطريقــة  بنفــس 
الرعــاة التوتــي ، وســاهم كل ذلــك يف 
زيــادة تدهــور العاقــات بــن التوتــي 
اهلوتــو . وعليــه فــأن الثــورة الروانديــة 
ــدة  لعــام 1959 جــاءت ألســباب عدي

ــا.  منه
األول : - أن هــذه الفــرة اصبحــت 
تطــورت  فقــد  أمــة   روانــدا  فيهــا 

القوميــة بشــكل جيــد جــدا .
 ثانيــا :- أن مــن قــام بالثــورة هــم مــن 
ــم  ــي وه ــن التوت ــص م ــاة التخل دع

ــام 1994.  ــة ع ــا ملذبح ــن دع م
وفيــام يتعلــق بسياســة العنــف التــي 
الثــورة  تلــك  يف  اهلوتــو  اســتخدامه 
فرجــع إىل عامــان البــد مــن اإلشــارة 
ــن  ــتعامر، فم ــو االس ــا ه ــام. احدمه إليه
ــن  ــث ع ــن احلدي ــة ال يمك ــذه النقط ه
الدخــول  دون  الروانــدي  التاريــخ 

للمســتعمرين  الكارثــي  للتأثــر 
البلجيكيــن، عــى وجــه اخلصــوص 
ــو  ــن اهلوت ــة ب ــن تفرق ــببته م ــا س وم
ــم التوتي يف االدارة  والتوتي بتفضيله
ــة  ــم خدم ــف التعلي ــم والوظائ واحلك
البلجيكيــن  أن  الســيام   ، ملصاحلهــم 
بأهنــم  للتوتــي  ينظــرون  كانــوا 
اصحــاب البــرة البيضــاء عــى عكــس 
ــر  ــرب للعن ــوا اق ــن كان ــو الذي اهلوت
ــو  ــر فه ــل االخ ــا العام ــي ، أم االفريق
التغيــر اجلــذري يف املجتمــع الروانــدي 
البلجيكــي  االســتعامر  قبــل  مــن 
واســتخدام اهلوتــو كعبيــد)03(.  يمكننــا 
القــول إن ثــورة اهلوتــو كان متفاوتــة اي 
يف تقــدم وتراجــع بســبب عــدم تكافــئ 
اهلوتــو مــع االســتعامر ومــع ذلــك، 
متكنــت هــذه املجموعــات املختلفــة 
ــرك،  ــدف مش ــول ه ــد ح ــن التوح م
والــذي كان يف البدايــة فقــط لطــرد 
املســتعمرين، ولكنهــا نمــت برسعــة إىل 

رصاع ضــد امللكيــة والتوتــي . 
االســتقال  بعــد  روانــدا   : ثانيــًا 

   1 9 9 0 -1 9 6 0
ــو  ــيطرة اهلوت ــورة 1959 بس ــت ث انته
الجــراء  والدعــوة  احلكــم  عــى 
اقرحــت  جانبهــا  ومــن  انتخابــات 
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قبــل  هتدئــة  فــرة  املتحــدة  األمــم 
اهلوتــو  أن  إال   ، العامــة  االنتخابــات 
اندفعــوا يف اجــراء االنتخابــات كوهنــم 
ال يثقــون بقــرارات االمــم املتحــدة 
ــرددوا  ــن ت ــن الذي ــى بالبلجيكي وال حت
يف تســليم الســلطة فــورا ، ويف عــام 
لصالــح  الســكان  صــوت   ،1961
وأصبحــت  اجلمهــوري،  النظــام 
 1962 متــوز  مــن  االول  يف  روانــدا 
ــو تشــكل  ــة مســتقلة حيكمهــا اهلوت دول
ــذي  ــم ال ــن اإلقلي ــاميل م ــف الش النص
كان يســمى رواندا-اورونــدي، بينــام 
احلاليــة  بورونــدي  دولــة  تشــكل 
ــم.  ــذا اإلقلي ــن ه ــويب م ــف اجلن النص
ــن  ــن م ــع والعري ــتور الراب ــص دس ن
ــة  ــى مجهوري ــاين 1962 ع ــن الث تري
موحــدة ذات فــروع تنفيذيــة وتريعيــة 
ــتقال  ــد اس ــم ، وبع ــة يف احلك وقضائي
ــة  ــن مدين ــايل م ــت كيج ــدا حتول روان
مكتظــة  كبــرة  مدينــة  إىل  صغــرة 
ــو  ــكاهنا نح ــدد س ــغ ع ــكان، ويبل بالس

نســمة)13(. ألــف   160
انتخــاب  العــام  نفــس  يف  جــرى 
 Gregoire كاييبانــدا  گريگــوار 
رئيــس  أول    )23(Kayibanda
جلمهوريــة روانــدا ينتخــب ملــدة مخــس 

ــد  ــم ُأعي ــنوات )1962-1973( ، ث س
ــي  ــر للتوت ــن وكان ينظ ــه مرت انتخاب
عــى اهنــم مواطنــن غــر رشعيــن ويف 
كل خطــاب لــه يشــر اىل ماتعــرض لــه 
ــي  ــل التوت ــن قب ــن اذالل م ــو م اهلوت
كــام ســعى للتقليــل مــن مناصبهــم 
ــة فلــم خيصــص هلــم غــر %1  احلكومي
ــة  ــة املتاح ــة املدني ــف اخلدم ــن وظائ م
املــدارس  يف  مقاعدهــم  حــدد  كــام 

 ، واجلامعــات)33( 
ــن  ــدة م ــدا اجلدي ــة روان ــت مجهوري عان
مشــاكل منــذ البدايــة ، الســيام بعــد 
ــزواج  ــدم الت ــو بع ــة اهلوت ــرار حكوم ق
ــر  ــي ـ االم ــو والتوت ــل اهلوت ــن قبائ ب
ــة  ــدأوا بمهامج ــي وب ــار التوت ــذي اث ال
احلــدود الروانديــة مــن جبهــة بوروندي 
وذلــك يف كانــون االول 1963 ، وجــاء 
رد اهلوتــو عليهــم بذبــح الــف مــن 
التوتــي وهــم أحيــاء وغلــق احزاهبــم 
وقــد   ، السياســين  قادهتــم  وقتــل 
اثــارت تلــك االحــداث خمــاوف االمــم 
ــات  ــراء اصاح ــت باج ــدة فطالب املتح
ــدا  ــس كيبان ــر الرئي ــا اضط ــة مم داخلي
ــن  ــات م ــض االصاح ــال بع اىل ادخ
احــزاب  بانشــاء  الســامح  خــال 
جديــدة يف حزيــران 1964، اال ان تلــك 
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ــو  ــح اهلوت ــت لصال ــات كان االصاح
فقــد تــم فتــح ســبعة احــزاب انتــرت 
يف البــاد ســامهت يف تقســيم البــاد 
ليــس عــى اســاس عرقــي فحســب انــام 
اقليمــي ، كــام ســعى لوضــع املتطرفــن 
يف الســلطة الوطنيــة ، ورسعــان مــا 
ــب  ــا جي ــر مم ــق أكث ــو اخلان ــح اجل أصب
أن يتحملــه حتــى بالنســبة ملجموعــة 
اهلوتــو يف اجلمهوريــة الروانديــة ، حيث 
اصبحــت مجاعــة اهلوتــو يف الشــامل 
ــة  ــف احلكومي ــر يف الوظائ ــة اكث معزول
، ويف عــام 1968، ُحــدد 27% مــن 
ــات  ــم ، وللنفق ــة للتعلي ــة الدول ميزاني
العســكرية 23% ، وللصحــة 9% ، ومهــا 
البنــدان الكبــران اآلخــران يف امليزانيــة. 
ــم  ــون التعلي ــة، يك ــتثناءات طفيف وباس
إلزاميــا إىل أن يبلــغ الشــخص 16 ســنة 
مــن العمــر، لــذا عــام 1968 توســع يف 

ــدريس)43(.  ــام امل النظ
مجاعــات  بــن  العاقــات  اخــذت 
حتــى  بالتدهــور  واهلوتــو  التوتــي 
انتهــت الراعــات الداخليــة بانقــاب 
ــرال  ــاد اجلن ــام 1973، بقي ــكري ع عس
 Jovinalهابياريامنــا جوڤينــال  ج. 
اعتقــال  وتــم   )35(Habyarimana
ــا  ــح هابياريامن ــدا، وأصب ــس كيبان الرئي

ــاث  ــه ث ــم انتخاب ــة، وت ــًا للدول رئيس
ــر  ــع االخ ــوايل ، وتاب ــى الت ــرات ع م
سياســة التمييــز بــن اهلوتــو والتوتــي 
 . سياســيًا واجتامعيــًا واقتصاديــًا)63( 

وعــى اثــر ذلــك تأســس عــام 1975يف 
روانــدا حــزب ســيايس يســمى احلركــة 
ــة، ،  ــل التنمي ــن أج ــة م ــة الثوري الوطني
ــة  ــق الديمقراطي ــو إىل تطبي ــو يدع وه
املائمــة للبــاد، كــام توجــد بعــض 
املنظمــة  مثــل  الوطنيــة،  املنظــامت 
النســائية الروانديــة واحتــاد الطــاب 
ــدا اىل مخــس  وغرمهــا.  وقســمت روان
الشــاملية  املحافظــة  هــي  حمافظــات 
واملحافظــة اجلنوبيــة واملحافظــة الرقية 
ــايل ،  ــة كيج ــة وبلدي ــة الغربي واملحافظ
ويف عــام 1978 جــرى اعتــامد دســتور 
انتخــاب  وكذلــك  للبــاد،  جديــد 
ــان(،  ــة )الرمل ــي للتنمي ــس الوطن املجل
وهــو جملــس مكــون مــن ســبعن عضوًا 
ينتخــب ملــدة مخــس ســنوات أيضــًا أنــه 
ــا مل  ــم هابياريامن ــرة حك ــول ف ــى ط ع
يكــن يف اجليــش الراونــدي غــر ضابــط 
ــان  ــوان يف الرمل ــد وعض ــي واح توت
رغــم أن الرملــان يضــم ســبعن عضــو 
ــام مل  ــو ك ــن اهلوت ــم م ــد كان معظمه فق
ــد  ــوا مقع ــي س ــان التوت ــح الرمل يمن
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ــان  ــكل الرمل ــام يش ــر بين ــد كوزي واح
مــن مخــس وعــرون اىل ثاثــون وزيــر 

.  )73(

كان نظــام هابياريامنــا نظامــا صارمــًا 
ــوايل  ــم امل ــد كان االقلي ــتبداديًا، فق اس
حلكمــه يكــون املفضــل لديــه وحيصــل 
احلكوميــة  الوظائــف  عــى   اتباعــه 
ضــد  التميــز  ازداد  كــام  واالداريــة 
التوتــي حتــى وصــل عــدد الاجئــن 
ورشق  اوغنــدا  يف  التوتــي  مــن 
 700 الكونغــو عــام 1979 إىل 000 
الــف الجــئ، إال أن معظــم حــكام 
تلــك املناطــق مــن املوالــن للهوتــو)83( 
ــي  ــدا الت ــكام اوغن ــم ح ــام أن معظ . وب
ــو  ــن اهلوت ــم م ــي ه ــا التوت ــأ اليه جل
ــروا اىل  ــن ف ــي الذي ــد التوت ــد عم فق
ــوا يف  ــو واقام ــورة اهلوت ــد ث ــدا بع اوغن
خميــامت لاجئيــن بتشــكيل منظمــة 
ــدا  ــة يف اوغن ــة الرواندي ــة الوطني اجلبه
عــام 1987 واخــذوا هبجاهتــم عــى 
ــة  ــك اجلبه ــت تل ــد قام ــو)93(، وق اهلوت
ولعــدة ســنوات بسلســلة مــن الغــارات 
عــى روانــدا، ممــا أثــار أعــامالً  انتقاميــة 
ــا  ــن م ــي الذي ــى التوت ــو ع ــن اهلوت م
ــل  ــن قب ــدا م ــون يف روان ــوا يعيش زال
األغلبيــة التــي تســيطر عليهــا احلكومــة 

اهلوتــو، لــذا اخــذ رئيــس اهلوتــو هياجم 
ــدا  ــًا اهنــا جــزء مــن روان ــدا مدعي اوغن
ــب  ــي بتخري ــتعامر البلجيك ــاًم االس مته

ــدا)04(.  ــزاء روان اج

ــي  ــو والتوت ــن اهلوت ــراع ب ــد ال تزاي
ــه  ــت ل ــا تعرض ــع م ــام 1989م يف ع
ــث  ــة ، حي ــة اقتصادي ــن ازم ــاد م الب
ُخفضــت امليزانيــة بنســبة 40%، ممــا 
أثــار غضــب الفاحــن، الســيام أن 
البــاد  حيكــم  كان  روانــد  رئيــس 
بتعصــب فــكان هنــاك قلــة بشــبكة 
ــات  ــع الغاب ــر بقط ــام أم ــاالت ك االتص
هبــدف تســهيل مراقبــة الســكان ، يف 
حــن تعــد الغابــات مصــدر اقتصــادي 
ــاد  ــن فس ــا ع ــدا، ، فض ــايس لروان اس
ادارة املصــارف ، ومل يعــد الفاحــون 
يتمتعــون بحريــة الوصــول إىل األرض. 
الــدويل  النقــد  صنــدوق  قــام  كــام 
ــبب  ــة بس ــب احلكومي ــد الروات بتجمي
قيمــة  خفــض  مــع  الديــون  كثــرة 
ــو  ــر اهلوت ــام ن ــة ، ك ــك الرواندي الفرن
الــزواج  منــع  منهــا  وصايــا  عــر 
ــع  ــة م ــراكات التجاري ــة وال والصداق

. التوتــي)14( 

اجلبهــة  كانــت  نفســه  الوقــت  ويف 
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ــان  ــم الف ــي تض ــة الت ــة الرواندي الوطني
ــدات  ــلحن بمع ــدي مس ــامئة جن ومخس
ــد  ــدي؛ ق ــش األوغن ــن اجلي ــت م هنب
شــنت هجومــا يف تريــن األول 1990 
، بينــام كان عــدد اجليــش الروانــدي 
فــرد  ومائتــا  االف  مخســة  قوامــه 
وجمهزيــن أســلحة حديثــة وفرهتا فرنســا 
كجــزء مــن ميثــاق التعــاون العســكري 
ــذا  ــن، ل ــن البلدي ــب ب ــادي اجلان أح
ــة  ــر الدول ــن اك ــدا م ــت روان اصبح
املســتوردة للســاح رغــم صغرهــا وقد 
وصلــت العقــود املرمــة بــن احلكومــة 
ــوب  ــلحة يف جن ــار األس ــة وجت الرواندي
مليــون   56 يقــارب  مــا  اىل  أفريقيــا 
دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة 
االمريكيــة بــن تريــن األول 1990اىل 
ــر  ــار 1991 وحــده، فضــا عــن أكث اي
مــن 10 مايــن دوالر مــن الصفقــات 

ــة)24( .  ــرة مماثل ــر يف ف ــع م م

ــددي  ــوق الع ــن التف ــم م ــى الرغ وع
القــوات  إال   ، الروانــدي  للجيــش 
ــة  ــت يف البداي ــلحة عان ــة املس الرواندي
ــن  ــول تري ــن بحل ــائر؛ ولك ــن خس م
الوطنيــة  اجلبهــة  انســحبت  الثــاين 
الروانديــة إىل أوغنــدا. ومــع ذلــك، 

العــددي  التفــوق  كذلــك  يكــن  مل 
للقــوات املســلحة الروانديــة الــذي 
ــى  ــة ع ــة الرواندي ــة الوطني ــر اجلبه أج
العودة.وانــام وصــول االســناد الفرنــي 
ــين إىل  ــن الفرنس ــل املظلي ــد وص ، فق
العاصمــة كيجــايل لدعــم احلكومــة 
الروانديــة ، فقــد عــززت احلكومــة 
الفرنســية اجليــش الروانــدي بخمســون 
العاقــة  أن  إذ   ، فرنــي  جنــدي 
بــن فرنســا وروانــد تطــورات منــذ 
الســبعينات ، االمــر الــذي دفــع اجلبهــة 
الوطنيــة الروانديــة اىل االنســحاب)34( .

ثالثــا: انتهــاء احلــرب البــاردة وسياســة 
التدخــل االمريكــي يف الصومــال 

ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــت الوالي اتبع
عــدم  سياســة  فيتنــام  حــرب  ُمنــذ 
احلــرب  انتهــاء  ان  اال  التدخــل، 
ــامل  ــار الع ــاردةCold War)44( واهني الب
السياســة  تغــر  اىل  أدى  الشــيوعي 
االمريكيــة اخلارجيــة ، فقــد حتولــت 
تلــك السياســة مــن جــدول أعــامل 
احتــواء الشــيوعية اىل محايــة حقــوق 
اإلنســان يف مجيــع أنحــاء العــامل)54(.
أيلــول  مــن   عــر  احلــادي  ويف 
ــوش  ــورج ب ــس ج ــى الرئي 1990، الق
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جلســة  قبــل  كلمــة   )64(H..Bush
عــى  ركــزت  للكونغــرس  مشــركة 
حقــوق اإلنســان، وكانــت الرســالة 
دعــوة  اخلطــاب  هلــذا  املركزيــة 
االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  إىل 
للمســاعدة يف محايــة ســيادة القانــون يف 
العــامل، ومــن أجــل إعــادة تنشــيط األمم 
املتحــدة لتكــون الواليــات املتحــدة 
مــع  الدوليــة  الرطــة  قــوة  بمثابــة 
األمــم املتحــدة ، كــام أشــار يف اخلطــاب 
اىل أن هــذا القــرن احلــادي والعــرون 
ــرن  ــًا كالق ــًا أمريكي ــًا قرن ــيكون أيض س
( . وعــاوة عــى ذلــك، هــذا 

74
الســابق)

ــي يف  ــول األمريك ــزز التح ــاب ع اخلط
ــة  ــة األمريكي ــة اخلارجي ــادئ السياس مب
ــز  ــع الركي ــيوعية م ــواء الش ــن احت م
اإلنســان عــى  عــى محايــة حقــوق 
ــك  ــبب ذل ــد س ــي ، وق ــد العامل الصعي
ــة،  ــقاق يف االدارة االمريكي ــر انش التغ
فقــد كانــت هنايــة احلــرب البــاردة 
ــد للحفــاظ  ــة لعهــد امريكــي جدي بداي
العامليــة،  الســام  عمليــات  عــى 
ــات  ــدة والوالي ــم املتح ــه األم وتوجي
املتحــدة االمريكيــة يف دائــرة الضــوء 
اخلارجيــة  فإالراعــات  الدوليــة. 
ومصــدرًا  أمنيــًا  هتديــدًا  تشــكل 

لــذا  االمريكيــة،  للمصالــح  حمتمــًا 
بنــاء  إعــادة  الــروري  مــن  كان 
ــرق  ــا  وط ــات وتوجيهه ــك املجتمع تل
القضــاء عــى جــذور هــذه الراعــات، 
وعليــه وضعــت األمــم املتحــدة أســس 
سياســات التدخــل اإلنســاين. املثــل 
ــن أي  ــرب م ــامل أق ــام الع ــى للس األع
ــة  ــو محاي ــق نح ــى، والطري ــت م وق
حقــوق اإلنســان. بــدأت الواليــات 
املتحــدة العمــل بشــكل وثيــق مــع 
األمــم املتحــدة كأفضــل وســيلة متاحــة 

حلفــظ الســلم)84(. 
ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــرزت الوالي ب
كقــوة عظمــى بعــد اهنيــار االحتــاد 
الســوفيتي واخــذت تتدخل يف الشــؤون 
ــاركة يف  ــا املش اخلارجيــة ،وكان بدايته
ــد  ــراق بع ــد الع ــراء ض ــة الصح عاصف
للكويــت)94(، فضــًا  اإلخــر  غــزو 
ــي  ــى احتياط ــاظ ع ــعيها للحف ــن س ع
النفــط العاملــي، وكانــت الصومــال أول 
ــة  ــة االمريكي ــار للسياســة اخلارجي اختب
بعــد غــزو العــراق للكويــت ففــي عــام 
ــس  ــة رئي ــة بحكوم ــم االطاح 1991 ت
الصومــال ســعيد بــار)05( مــن قبــل 
ائتــاف مــن املتمرديــن وكان حكــم 
ــد أدى  ــوري ، وق ــم دكتات ــعيد حك س
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هــذا الــراع الســيايس إىل الــراع 
اهليــة  وحــرب  البــاد  قــادة  بــن 
تفاقمــت بســبب نقــص كبــر يف املــواد 
الغذائيــة)15(. لذلــك أرســلت الواليات 
ــة قوافــل الشــاحنات  املتحــدة االمريكي
واإلمــدادات  باألغذيــة  املحملــة 
للمســاعدة يف ختفيــف حــدة األزمــة 
يف  األوىل  العمــل  خطــة  ،وكانــت 
ــة  ــوات ضخم ــر ق ــي ن ــال ه الصوم
ــا  ــى فيه ــدى امريك ــف جن ــغ 28 ال تبل
مــع مســاعدات انســانية ،إال أن العديــد 
تعرضــوا  االمريــكان  اجلنــود  مــن 
املتمرديــن  قبــل  مــن  لاختطــاف 
ــوش اىل  ــس ب ــع الرئي ــا دف ــال مم الصوم
ــل  ــك القواف ــة تل ــوات حلامي ــال ق إرس
ــة  ــدة األفريقي ــة الوح ــن منظم ، ومل تك
ارســال  يف  املتحــدة  األمــم  تؤيــد 
ــع  ــد ارج ــا)25( ، فق ــى ارضه ــوات ع ق
ــة  ــل مهم ــن ان فش ــن املراقب ــد م العدي
االمــم املتحــدة جــاء نتيجــة اىل دورهــا 
وبســبب  القائــم  النــزاع  يف  املنحــاز 
ــؤون  ــا يف الش ــا وتدخله ــدم حياده ع
للضغــط  ذلــك  ويرجــع  الداخليــة 
االمريكــي عــى منظمــة االمــم املتحــدة 

ــا)35(.  ــى أدائه ــلبًا ع ــس س ــا انعك مم
مشــاركة  بــوش  الرئيــس  خلــص 

يف  االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
الواليــات  »ان  بالقــول  الصومــال 
ــح  ــتطيع تصحي ــا التس ــدة وحده املتح
أخطــاء العــامل، ولكــن بعــض األزمــات 
يف العــامل ال يمكــن حلهــا دون مشــاركة 
يف  العمليــة  وكانــت  أمريــكا«)45(. 
الصومــال نجاحــا متواصــا لبــوش 
ــة عاصفــة الصحــراء،  متامــا مثــل عملي
ــا.  ــكريا رسيع ــعى عس ــذي كان مس ال
ــكرية  ــات العس ــذه العملي ــاعدت ه س
ــرب  ــن ح ــار م ــة الع ــو وصم ــى حم ع

فيتنــام)55(. 
ويف الوقــت الــذي كانــت فيــه الصومال 
ــت  ــة ، كان ــات داخلي ــن رصع ــاين م تع
ــدأت  ــد ب ــة ق ــة الرواندي ــة الوطني اجلبه
يف تريــن األول 1990 هجامهتــا ضــد 
روانــدا مــن الشــامل الغــريب، وأدى 
النــزاع أىل احتــال مدينتــي غابــرو 
ــية  ــوط الفرنس ــد الضغ ــار، فبع ونياغات
اضطــر الرئيــس هابياريامنــا يف آذار / 
ــة  ــة ائتافي ــكيل حكوم 1992، اىل تش
احــزاب  بعضهــا  تضمنــت  جديــدة 
ــف  ــرر وق ــام تق ــو ، ك ــة للهوت معارض
اطــاق النــار بــن اجلبهــة الوطنيــة 
مــع  الروانــدي  واجليــش  الروانديــة 
بــدء حمادثــات الســام يف اروشــا يف 
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تنزانيــا)65(  ،
رابعــًا:  مباحثــات اروشــا واثرهــا عــى 

القضيــة الراونديــة 
بــدأت حمادثــات اروشــا يف حزيــران 
1992، وبدعــم مــن جمموعــة مــن 
األطــراف الداخليــة واخلارجيــة، وكثــر 
ــا كان  ــاوز م ــام يتج ــوا في ــم تعاون منه
ــد  ــة ق ــة النهائي ــت النتيج ــع. وكان متوق
ــاركن  ــض املش ــة وبع ــدت يف املنطق عق
 : روانــدا  يف  جديــد  لنظــام  كإطــار 
شــامل  اتفــاق  اىل  التوصــل  هبــدف 
ــراع،  ــة لل ــوية التقليدي ــاوز التس يتج
التوتــرات  بعــض  حــل  إىل  وأفــى 
الكامنــة التــي أثــارت احلــرب األهليــة، 
ــاوض  ــادئ للتف ــاث مب ــت ث ووضع
ــهيل  ــكل لتس ــم هي ــي تصمي ــا ينبغ اوهل
االتصــال بن الطرفــن. ثانيــًا، ينبغي أن 
تســتمر العمليــة لفــرة طويلــة للســامح 
بتغيــر املفاهيــم وكذلــك التفــاوض 
عــى نــص مفصــل. ثالثــا، تســهيل 
احلــوار والتواصــل، وكانــت الــدول 
ــا  ــاركة ىف اروش ــت املش ــة الس االفريقي
هــى اوغنــدا وبورونــدى والســنغال 
وزيمبابــوى ونيجريــا وزائــر. وكانــت 
الوطنيــة  للجبهــة  ضامنــة  أوغنــدا 
اجلبهــة  ملفــاويض  وفقــا  الروانديــة؛ 

الوطنيــة الروانديــة، كان وجــود أوغندا 
رضوريــًا  مســبقًا  رشطــا  أروشــا  يف 
ــة ،  ــة الرواندي ــة الوطني ــور اجلبه حلض
ــض  ــادرة يف بع ــدا ق ــت أوغن ــد كان فق
ــدور  ــذا ال ــتخدام ه ــى اس ــان ع األحي
الوطنيــة  اجلبهــة  إلقنــاع  الضامــن 
وســط  حلــول  بقبــول  الروانديــة 

معقولــة)75(.
وشــاركت الســنغال يف املباحثــات ألهنــا 
ــا  ــدأت أروش ــا ب ــام 1992، عندم يف ع
تــوىل الســنغال )عبــدو ضيــوف()85(  
األفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  رئاســة 
ممــا يتوجــب مشــاركة بــاده ، امــا 
ــاورة  ــة جم ــاركت كدول ــدي فش بورون
هلــا نفــس املزيــج القبــى مثــل روانــدا، 
ــى  ــر ع ــر كب ــا تأث ــن هل ــن مل يك ولك
ــة  ــت ملحوظ ــر كان ــات. وزائ املحادث
حــد  إىل  غياهبــا  بســبب  أروشــا  يف 
كبــر. وباإلضافــة إىل هاتــن الواليتــن، 
ــن  ــا دورًا م ــوي ونيجري ــت زمباب لعب
ــن  ــة املراقب ــاركتهام يف أفرق ــال مش خ
إعــان  عــى  ووقعتــا  العســكرين، 
ــا أدوارا ثانويــة  أروشــا، غــر أهنــام لعبت
يف املحادثــات نفســها. وعــى الرغــم من 
ــدو  ــة، يب ــا واضح ــل أدوارمه أن تفاصي
ــة  ــدة األفريقي ــة الوح ــدي منظم أن وف
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متوازنــن  كانــا  املتحــدة  واألمــم 
ــا يف  ــض ودوره ــام البع ــود بعضه لوج
مفاوضــات أروشــا. وقــال إن وفــد 
حكومــة مجهوريــة كوريــا ال يثــق متامــا 
بمنظمــة الوحــدة األفريقيــة ، عــى حــد 
ســواء، فــإن اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة 
مل تثــق باألمــم املتحــدة، نظــرا لعضويــة 
ــد  ــدويل. بي ــن ال ــس األم ــا يف جمل فرنس
ــة  ــود التنزاني ــن الوف ــاعدة م ــه بمس أن
ــرر  ــدة تق ــات املتح ــنغالية والوالي والس
انتقــال  ومــع   ، املحاثــات)95(  عقــد 
االخــرة،  مراحلهــا  اىل  املحادثــات 
السياســية  الشــؤون  ادارة  اصبحــت 
ــا،  ــر عمق ــدة اكث ــم املتح ــة لام التابع
خاصــة الن ادارة الشــؤون السياســية 
لعبــت دورا ىف اعــادة املحادثــات اىل 
مســارها بعــد ان خرجــت عن مســارها 
عقــب هجــوم شــباط عــام 1993)06( . 
الغربيــة،  للحكومــات  بالنســبة  أمــا 
ــا  ــكا وأملاني ــن بلجي ــت كل م ــد مثل فق
ــابقتن يف  ــتعامريتن الس ــلطتن االس الس
ــك  ــل يف ذل ــع الفض ــات. ويرج املحادث
ــوال  ــيل دافي ــي ميش ــم، )كونت إىل ممثليه
 Conte Michelle Daviola
  Hans Peterبيــر ريبنيــك وهانــز 
ــوايل، مــن جانــب  Rebink(، عــى الت

املشــاركن اآلخريــن الذيــن أدوا أدوارا 
ــات.  ــدة يف املحادث ــا مفي ــيطة ولكنه بس
ــي  ــو األدوار الت ــك ه ــن ذل ــم م واأله
تقــوم هبــا الواليــات املتحــدة وفرنســا، 
ــن  ــدر م ــر بق ــتحق التطوي ــا يس وكامه

التفصيــل)16(.
أمــا بالنســبة ملشــاركة فرنســا، فقــد 
كتــب الكثــر عــن دورهــا املبــارش 
ــدي  ــا الراون ــام هابياريامن ــم نظ يف  دع
يف  وبالتــايل  التوتــي،  بحــق  الظــامل 
وتدريــب  اجلامعيــة،  اإلبــادة  تعزيــز 

. اجلامعيــة)26(  اإلبــادة  منفــذي 
كان هــدف أعضــاء وفــد الواليــات 
باملشــاركة  االمريكيــة  املتحــدة 
هنايــة  هــي   أروشــا  حمادثــات  يف 
بســيطة للــراع وهــو مــا اوضحــه 
الوفــد االمريكــي. وكــام قــال أحــد 
الدبلوماســين األمريكيــن: »مل يكــن 
لدينــا كلــب يف تلــك املعركــة. » كانــت 
ــتثامرا  ــك اس ــدة ال متل ــات املتح الوالي
روانــدا،  يف  واحــدًا  مبــارشًا  أجنبيــًا 
وبوجــه عــام ال توجــد مصلحــة خاصــة 
يف البلــد. وقــد أثــار املعلقــون يف وقــت 
األنجلــو- املنافســة  مســألة  الحــق 
ــة  ــة اخلارجي ــدر للسياس ــية كمص فرنس
مــا  وهــذا  روانــدا؛  يف  األمريكيــة 
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ــات  ــن الوالي ــيون م ــه دبلوماس يرفض
ــل  ــر الدالئ ــة . وتش ــدة االمريكي املتح
املتحــدة  الواليــات  سياســة  أن  إىل 
ــامم  ــر باهت ــد كب ــة إىل ح ــت مدفوع كان
بتأمــن الظــروف الســلمية يف مجيــع 
أنحــاء أفريقيــا، وهــو شــاغل دائــم 
ــرب  ــة احل ــذ هناي ــة من ــوزارة اخلارجي ل

البــاردة)36(. 
املتحــدة  الواليــات  وفــد  كان  وملــا 
االمريكيــة ال يمثــل قــوة اســتعامرية وال 
ــا كل  ــد م ــه إىل ح ــق ب ــة، يث ــوة إقليمي ق
ــد  ــة ووف ــة الرواندي ــة الوطني ــن اجلبه م
احلكومــة. فقــد عمــل فريــق قــوي مــن 
الدبلوماســين ىف املنطقــة والوســطاء 
مــن واشــنطن بشــكل وثيــق مــع تنزانيــا 
لدفــع املفاوضــات قدمــا. الســيام ان 
ــع  ــدة م ــات جي ــع بعاق ــرة تتمت االخ
نتيجــة  الروانديــة  الوطنيــة  اجلبهــة 
 )64 (Paulلفــرة الزعيــم بــول كاغامــي
ــب  ــا يف التدري ــذي قضاه Kagam ال
الواليــات  يف  ليفنــوورث  فــورت  يف 
املتحــدة، وهلــا عاقــات دبلوماســية 
متينــة مــع حكومــة هابياريامنــا، كان 
الوفــد قــادرا عــى تقديــم األفــكار، 
لــكا اجلانبــن، بمثابــة قنــاة للحصــول 
ــل  ــود األق ــن الوف ــات م ــى اقراح ع

الوفــود  عــى  والضغــط  وضوحــا، 
ــواء)56(.  ــد س ــى ح ــة وع الرواندي

ــاط  ــاث نق ــراز ث ــة إىل إب ــاك حاج وهن
ــا يف  ــدور تنزاني ــق ب ــام يتعل ــية في أساس

ــا. أروش
اهتاممــا  تنزانيــا  كرســت  أوال-   
أفضــل  وكرســت  املســتوى،  رفيــع 
أروشــا،  ملحادثــات  دبلوماســييها 
ونجحــت يف ذلــك يف تيســر عمليــة 
ــت  ــة حكم ــي عملي ــة، وه ــام فعال س
ــا بأهنــا لعبــت دورا وســيطا  فيهــا تنزاني

نزهيــا. 
ــراط يف  ــا لانخ ــز تنزاني ــًا-أن حاف ثاني
عمليــة تســهيل طويلــة ومكلفــة جنبا إىل 
جنــب مــع مزيــج مــن املصالــح الذاتيــة 
والشــواغل  اإلقليميــة  والشــواغل 
ــة  ــة الذاتي ــت املصلح ــانية. وكان اإلنس
باملخــاوف  كبــر  حــد  إىل  تتعلــق 
التنزانيــة يف روانــدا أو أن بورونــدي 
ــن  ــامت الاجئ ــن خمي ــفرت ع ــد أس ق
واســعة النطــاق عــى احلــدود التنزانيــة، 
وهــي حالــة كانــت تنزانيــا قــادرة عــى 
التعامــل معهــا. وكان اهتــامم تنزانيــا 
ــتقرة  ــات مس ــا حكوم ــي تارخيي اإلقليم
ــعت  ــذا س ــاورة؛ وهك ــدان املج يف البل
ــه  ــن حتقيق ــل يمك ــاد ح ــا إىل إجي تنزاني
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وكان  روانــدا.  يف  السياســية  لألزمــة 
ــواغل  ــع الش ــا م ــدف متوافق ــذا اهل ه
رغبــة  وهــي  تنزانيــا،  يف  اإلنســانية 
ــلمية  ــة س ــل إىل نتيج ــيطة يف التوص بس

يف روانــدا.
ــد  ــد الوحي ــي البل ــا ه ــا- إن تنزاني   ثالث
احلــرب  يف  حتييــده  يمكــن  الــذي 
املفــاوض  وكان  الروانديــة  األهليــة 
ــوي  ــفر مبونغ ــزاين، الس ــي التن للرئي
Ambassador Mbongw حاســام 
يف نجــاح املفاوضــات، مــن خــال 
ــن  ــى كل م ــد أثن ــات ، وق ــرام اتفاق إب
ــينغوا  ــن روداس ــي وتيوج ــول كاغام ب
)األمــن   Tuding Ruddasingua
الروانديــة  الوطنيــة  للجبهــة  العــام 
ــدور  ــى ال ــا ع ــا( علن ــد مندوبيه وأح

. التنــزاين)66( 
ــون الدبلوماســيون يف دار  اعطــي املراقب
التنــزاين مبونغــوي  الســام الســفر 
ــح  ــدوره الناج ــر ل ــن التقدي ــر م الكث
التــي  أروشــا  ااتفاقــات  انجــاح  يف 
ــهرا ، وكان  ــر ش ــة ع ــتمرت ثاث اس
جــدول األعــامل للمناقشــة يف ايلــول يف 
تنزانيــا قــد اهنــت قضايــا اتفــاق لوقــف 
القانــون،  وســيادة  النــار،  إطــاق 
وتقاســم الســلطة، وإدمــاج اجلنــود، 

ــا  ــان م ــن. ورسع ــن الاجئ ــادة م وإع
ــار،  ــم التوصــل إىل وقــف إطــاق الن ت
باعتبــاره صيغــة معدلــة لوقــف إطــاق 
األخــرى،  املجــاالت  ويف  النــار. 
أوقفــت املســائل الرئيســية املفاوضــات 
ويف خمتلــف النقــاط هــددت عمليــة 
الســام برمتهــا ـ كــام اتفقــوا عــى 
حزيــران    8 يف  أروشــا  يف  االجتــامع 
ــاك  ــان هن ــى الفريق ــاء، والتق 1992 ج
ــوز 1992. ويف  ــوم 12 مت ــرة ي ألول م
ــف  ــوا وق ــه أعلن ــهر نفس ــن الش 14 م
ــز  ــل حي ــرر أن يدخ ــار املق ــاق الن إط
التنفيــذ يف 31 متــوز، وكذلــك لبــدء إىل 
مفاوضــات الســام بحلــول 10 آب / 
او بموعــد هنائي هــو 10 تريــن األول 
. ويبــدو أن القتــال يف شــامل روانــدا يف 
29 متــوز هيــدد هــذا اجلــدول الزمنــي، 
ولكــن وقــف إطــاق النــار جــاء فعــا 
ــة  ــادة هيكل ــى إع ــًا ع ــت أيض ، واتفق
أخــرى ملجموعــة الرصــد الوطنيــة، 
وتقــرر املوافقــة عــى نظــام تقاســم 
الســلطة وتشــكيل احلكومــة االنتقاليــة، 
مــع عــودة الاجئــن التوتــي لبادهــم 

 .)76(

ومــن أمهيــة اجلولــة االوىل مــن حمادثات 
أروشــا دعــت أيضــا إىل إنشــاء اللجنــة 
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السياســية العســكرية املشــركة التــي 
ــة  ــر منظم ــا بمق ــس أباب ــأ يف أدي ستنش
الوحــدة األفريقيــة، وتألفــت رشكــة 
مــن  األردنيــة  الفوســفات  مناجــم 
ــة  مخســة ممثلــن مــن احلكومــة الرواندي
ــة  ــة الوطني ــن اجلبه ــن م ــة ممثل ومخس
الروانديــة وشــملت املراقبــن مــن دول 
أروشــا، وكذلــك  مراقبــة حمادثــات 
تلــك التــي أســهمت يف فريــق املراقبــن 
ــادة  ــت إع ــام مت ــد ك ــكرين املحاي العس
هيكلــة مــن قبــل أروشــا وقــف إطــاق 
النــار. واخــرًا تــم توقيــع اتفاقــات 
ســام أروشــا يف آب 1993 وبــدأت 
االســتجابة  مــن  جديــدة  مرحلــة 
ــر  ــن ن ــا ع ــدا، فض ــة يف روان الدولي
ــدة  ــم املتح ــام لألم ــظ الس ــة حلف بعث
األطــراف  أن  غــر  تنفيــذه.  لضــامن 
الدوليــة الرئيســية، وال ســيام األمــم 
املتحــدة، قبلــت أيضــا أن التوقيــع عــى 
ــزة  ــا جاه ــي أهن ــا يعن ــات أروش اتفاق
للتنفيــذ يف روانــدا نفســها، وقــد متيــزت 
الفــرة مــن آب 1993 حتــى بدايــة 
اإلبــادة اجلامعيــة التــي نمــت يف املــرارة 
والعنــف كــام جــاء اتفاق ســام أروشــا 
أقــرب إىل التحقيــق)86(.       يف الواقــع ان  
توقيــع أروشــا ال يمكــن متثيلــه كخطــوة 

مزيــد  إىل  وانــام  الســام  نحــو  أوىل 
ــة  ــة الوطني ــورة اجلبه ــويه ص ــن تش م
الروانديــة وحلفائهــا، والتعبئــة مــن 
ــادة  ــف واإلب ــن العن ــل م ــل التنص أج
ــي  ــا التوت ــرض هل ــي تع ــة الت اجلامعي

ــان 1994 )96(. ــد يف نيس ــام بع في
مــن  التطــورات  تلــك  غضــون  يف 
ــام  ــن الع ــرر األم ــا ق ــات اروش اتفاق
بطــرس  بطــرس  املتحــدة  لألمــم 
غــايل)07( يف اخلامــس عــر مــن اب 
ــتطاعية  ــة اس ــال بعث ــام 1993 إرس ع
إىل روانــدا التــي غــادرت يف التاســع 
ــادة  ــت قي ــه حت ــهر نفس ــن الش ــر م ع
 Romeoدالــر روميــو  العميــد 
مســؤولو  وحــذر   )17(Dallaire 
ان  مــن  الروانديــة  الوطنيــة  اجلبهــة 
ــر  ــت متأخ ــدة ىف وق ــوات حماي ــر ق ن
ســيتيح فرصــة للمعارضــن املتشــددين 
التفــاق الســام الذيــن يســتخدمون 
ــذه  ــاط ه ــة الحب ــة املؤقت ــذه العملي ه
االتفاقــات، وأفــادت البعثــة عــن خماطر 
جديــة أليــة عمليــة حلفــظ الســام 
رسعــان  نيويــورك،  ويف  روانــدا،  يف 
ــة  ــم لبعث ــا أن الدع ــح واضح ــا أصب م
ــرض  ــودا. ومل يع ــن موج ــرة مل يك كب
هــذا الرقــم االكــر عــى جملــس االمــن 
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وفــد  رســائل  ىف  فالتقــدم  الــدوىل: 
ــكل  ــة بش ــدة االمريكي ــات املتح الوالي
ــاك  ــون هن ــن يك ــه ل ــح ان ــاص اوض خ
دعــم لبعثــة كبــرة ىف روانــدا وبالتــايل، 
كان عــى إدارة عمليــات حفــظ الســام 
تــويص  أن  املتحــدة  لألمــم  التابعــة 
ببعثــة مصممــة .ووافــق جملــس األمــن 
عــى إرســال قــوة، وزعــت عــى أربــع 

مراحــل إىل روانــدا)27(. 
أنشــئت   ،1993 األول  تريــن  ويف 
ــدا  ــدة إىل روان ــم املتح ــة لألم أول بعث
وكان معظــم عمــل تلــك البعثــة حلاميــة 
الرعايــا االجانــب يف رواندا واســتخدام 
كافــة املجــاالت املفتوحــة هلــا ، والعمل 
ــاع  ــة وإقن ــادة اجلامعي ــف اإلب ــى  وق ع
املتطرفــن الهنــاء املذابــح ، وصلــت 
ــم  ــة لألم ــام التابع ــظ الس ــوات حف ق
ــاين  ــن الث ــدا يف تري ــدة إىل روان املتح
ــدة  ــم املتح ــس االم ــق جمل 1993 وواف
ــدف  ــات. وكان ه ــذ االتفاق ــى تنفي ع
ــاعدة  ــم املس ــدة تقدي ــم املتح ــة األم بعث
إىل روانــدا، للقيــام  بعمليــة انتقــال 
احلكومــة وتشــكيل حكومــة اخــرى 
ذات قاعــدة عريضــة ودمــج اجليشــن، 
ــأت  ــة هي ــض ان البعث ــد البع ــد وج وق
ودائــم.  مســتقر  لســام  الظــروف 

ــدة،  ــم املتح ــض يف األم ــبة للبع وبالنس
فــإن البعثــة قــد تكــون مثــاالً عــى 
الكتــب املدرســية لكيفيــة عمــل حفــظ 
أن اخلطــوة  الليــرايل. غــر  الســام 
ــة  ــلطة إىل احلكوم ــل الس ــية لنق الرئيس
ــرارا)37( ــرارا وتك ــرت م ــدة تأخ اجلدي
وقبــل هنايــة عــام 1993، كان مــن 
ــع  ــة موض ــذه احلكوم ــع ه ــرر وض املق
ــة  ــن احلرك ــن ع ــم ممثل ــذ وتض التنفي
الوطنيــة إلعــادة اإلدمــاج والتنميــة، 
وأحــزاب املعارضــة الرئيســية، واجلبهــة 
الوطنيــة الروانديــة. وعــى الرغــم مــن 
ــاء  ــا وأعض ــس هابياريامن ــع الرئي توقي
احلركــة الوطنيــة الروانديــة حلقــوق 
اإلنســان عــى اتفــاق الســام، فــإن 
العديــد مــن السياســين الروانديــن 
الدفــاع  أن وزارة  الواضــح  مــن  كان 
ــتاءة يف  ــت مس ــدي كان ــي الروان الوطن
ــا  ــح  هابياريامن ــة، واصب ــهر التالي األش
ــا هبــدف الغــاء االتفــاق)47( ــر تطرف أكث
ــدد  ــة أن جت ــلطات التنزاني ــت الس حاول
عمليــة أروشــا ثــم تســتعيد النظــام 
يف روانــدا.و ويف 22 نيســان وافقــت 
عــى  الروانديــة  الوطنيــة  اجلبهــة 
ــان  ــور والتحــدث، ويف 23 نيس احلض
الوطنيــة  اجلبهــة  ، ظهــر وفــد مــن 
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ــتعداد  ــن اس ــا واعل ــة يف أروش الرواندي
مــن جانــب  النــار  إطــاق  لوقــف 
واحــد؛ بينــام مل يقــدم أي وفــد حكومــي 
نفســه يف أروشــا اي تنــازالت . بعدهــا 
تــم اختيــار دولــة زائــر كطــرف وســيط 
إلجــراء حمادثــات موازيــة يف 23 نيســان 
اال ان املحاثــات فشــلت بســبب رفــض 
اطــاق  وقــف  الراونديــة  احلكومــة 
النــار وتقــرر البــدء بمحادثــات جديــدة 

ايــار 1993)57(.  يف 

ــن  ــي م ــحاب االمريك ــًا- االنس خامس
ــره  ــال واث ــل اإلنســاين يف الصوم التدخ
ــة  ــن مذبح ــي م ــف االمريك ــى املوق ع

ــدا   روان
 Billكلينتــون بيــل  انتخــاب  بعــد 
للواليــات  رئيســا   )67(  Clinton
 ،1992 عــام  يف  االمريكيــة  املتحــدة 
اخلارجيــة  السياســة  اســتمرت 
ــنوات  ــرى يف الس ــرة اخ ــة م األمريكي
ــز  ــة الركي ــته بمواصل ــن رئاس األوىل م
عــى االمــن االنســاين وحفــظ الســام 
، فقــد اعتمــد كلينتــون عــى بعــض مــن 
مبــادئ الرئيــس االســبق جــورج بــوش 
يف السياســة اخلارجيــة خــال فــرة 
كان  املوقــف  وهــذا   ، األوىل  واليتــه 

ــوق  ــي للحق ــر العامل ــًا يف املؤمت واضح
اإلنســانية لعام 1993 يف فيينا، النمســا، 
ــر  ــون ع ــت إدارة كلينت ــا رصح عندم
ــتوفر  ــال كريس ــة وارنوف ــر اخلارجي وزي
Christopher Warren)77( ان عاملية 
حقــوق االنســان تضــع معيــارا واحــدا 
يف مجيــع أنحــاء العــامل. وكانــت النتيجــة 
الرئيســية للمؤمتــر هــو إعــان برنامــج 
عمــل فيينــا، الــذي أدى الحقــا إىل 
إنشــاء مفوضيــة األمــم املتحدة الســامية 
ــة  ــئت بعث ــد أنش ــان. وق ــوق اإلنس حلق
املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان 
ــة اإلنســان  ــز وضــامن محاي هبــدف تعزي
احلقــوق يف مجيــع أنحــاء العــامل. كان 
هــدف الواليــات املتحــدة يف املؤمتــر 
العاملــي حلقــوق اإلنســان لعــام 1993 
ــة  ــة اخلارجي ــد السياس ــادة تأكي ــو إع ه
محايــة  شــملت  التــي  والراعــات 

حقــوق اإلنســان)87( .
متيــزت الســنة األوىل إلدارة كلينتــون 
يف  املتحــدة  لألمــم  بتأييــد   1993
حــول  الســام  حلفــظ  جهودهــا 
ــدة  ــم املتح ــدت »األم ــد جن ــامل. فق الع
قــوات   28،000 مــن  قــوة  ســوف 
حلفــظ الســام يف الصومــال .وســتبقي 
االف   4 حــواىل  املتحــدة  الواليــات 
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اهلــدف  وكان  املنطقــة،  ىف  جنــدى 
ــة يف  ــدة الثاني ــم املتح ــة األم ــن عملي م
الواليــات  التــي تقودهــا  الصومــال 
املتحــدة هــو تيســر الصومــال وعمليــة 
ــل  ــاح الفصائ ــزع س ــة بن ــاء الدول بن
املتحاربــة يف البــاد، واســتعادة النظــام، 
تشــكيل  عــى  الشــعب  وومســاعدة 

 . حكومــة متثيليــة)97( 
يف  تدخلــه  بتوســيع  كلينتــون  قــام 
الصومــال عــام 1993 فقــد بحــث 
ــيايس  ــال الس ــم للصوم ــل دائ ــن ح ع
وأقــرت إدارتــه بــأن إزالــة اجلنــرال 
ــل  ــيكون احل ــلطة س ــن الس ــد م عيدي
، لــذا  أنشــأت االمــم املتحــدة مــع 
ــه  ــنة األوىل ل ــن الس ــون يف آذار م كلينت
يف منصبــه عمليــة سياســية للقبــض 
عــى الرئيــس عيديــد بقيــادة الواليــات 
املتعــددة األطــراف هبــدف  املتحــدة 
حتقيــق االســتقرار يف الصومــال ، اال 
ــم  ــرف باس ــام يع ــت ب ــة انته ان العملي
“معركــة” مقديشــو)08(. فقــد بــدأت 
ــن األول  ــن تري ــث م ــة يف الثال العملي
تــم  اليــوم  هنايــة  وبحلــول   ،1993
امريكيتــن، راح  اســقاط مروحيتــن 
ضحيتهــا ثامنيــة عــر جنــدي وأصيــب 
ونــرت  جرحيــا،  وســبعون  ثامنيــة 

االمريــكان  اجلنــود  الحــد  صــور 
وهــو ميــت وجيــره الصوماليــن  يف 
ــن  ــود م ــام حش ــو،  بين ــوارع مقديش ش
وألقــوا  بعنــف  هتفــوا  الصوماليــن 
ــات  ــد الوالي ــدات ض ــتائم والتهدي الش
املتحــدة واألمــم املتحــدة، بينــام نــرت 
ــة  ــزا ورهين ــر حمتج ــدي آخ ــورة جن ص
ــل،  ــذا الفش ــد ه ــد وبع ــل عيدي ــن قب م
ــات  ــن عملي ــه ع ــون نفس ــد كلينت ابع
ــراتيجية )18(.  ــر اس ــام الغ ــظ الس حف
املتحــدة  االمــم  بعثــة  لفشــل  كان 
يف  االمركــي  االنســاين  والتدخــل 
ــى  ــاق ع ــع النط ــره الواس ــال اث الصوم
ــد  ــة ،فق ــة اخلارجي ــة االمريكي السياس
ــى  ــدة أن تنأن ــات املتح ــت الوالي حاول
بنفســها عــن األمــم املتحــدة. يف أعقاب 
ــال  ــاين يف الصوم ــل االنس ــل التدخ فش
اخلارجيــة  وزارة  طرحــت  فقــدت   ،

ــا  :   ــئلة منه ــدة اس ــة ع االمريكي
 ملاذا نحن ال نزال هناك؟
 ما الذي نحاول حتقيقه؟

كيف حتولت مهمة إنسانية اىل مهمة 
 عنيفة؟

ومتى سيعود شعبنا إىل الوطن؟ 
واجهــت إدارة كلينتــون بعــد فشــل 
قــوات حفــظ الســام يف الصومــال 
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ــد  ــارج. فق ــل واخل ــادات يف الداخ انتق
الكونغــرس  رفــض معظــم اعضــاء 
الصومــال  يف  التدخــل  االمركــي 
ومثلهــم الديمقراطــي إرنســت هولينغز 
Ernest Hollings  وهــو ديمقراطــى 
ــذي  ــة ال ــا اجلنوبي ــة كارولين ــن والي م
التــورط يف  رصح عــن خماوفــه مــن 
ــام .  ــرب فيتن ــل ح ــة مث ــرب مكلف ح
ــاط  ــو نق ــة مقديش ــفت معرك ــام كش ك
ــاين يف  ــل اإلنس ــة التدخ ــف منص ضع
وقــد  اخلارجيــة،  كلينتــون  سياســة 
ادارة  االمريكــي  الشــعب  طالــب 
ــال  ــن الصوم ــحاب م ــون باالنس كلينت
وعــدم اعــادة حــرب فيتنــام ، فقــد أراد 
الشــعب األمريكــي للشــعب الصومــايل 
ــة  ــه الداخلي ــع رصاعات ــل م ــأن يتعام ب
ــظ  ــات حف ــن عملي ــج ع ــا نت ــبب م بس
الســام التــي  وقعــت يف تريــن األول 
ــة،  ــة وبري ــائر مادي ــن خس 1993.م
إىل  كلينتــون  إدارة  اضطــرت  لــذا 
ســحب الكثــر قواهتــا بعــد االنتقــادات 
ــبب  ــا س ــو م ــا وه ــت هل ــي تعرض الت
ــا  ــؤون دول افريقي ــا يف ش ــدم تدخله ع

والعــامل وباالخــص روانــدا)28( . 

 1994 روانــدا  مذبحــة   : سادســًا 
منهــا   الــدويل  واملوقــف 

الذيــن أجريــت  الروانديــن  معظــم 
ــي  ــدوا إن التوت ــات اك ــم املقاب معه
واهلوتــو عاشــوا يف قراهــم وبلداهتــم يف 
ــم  ــى الرغ ــام 1990، ع ــذ ع ــام من س
ــؤولن  ــف املس ــة وخمتل ــن أن احلكوم م
ــع  ــوا م ــتويات تعامل ــف املس ــى خمتل ع
الدرجــة  مــن  كمواطنــن  التوتــي 
الثانيــة. اال ان الوضــع تغــر بعــد غــزو 
ــدا يف  ــة لروان ــة الرواندي ــة الوطني اجلبه
ــات  ــرت العاق ــد توت ــام 1990 فق ع
إىل  وذلــك  واهلوتــو،  التوتــي  بــن 
ــتمرة  ــة املس ــبب الدعاي ــر بس ــد كب ح
مــن جانــب متطرفــن مــن اهلوتــو 
ومــا نتــج عــن ذلــك مــن خــوف كثــر 
ــة  ــة الوطني ــة اجلبه ــن ني ــو م ــن اهلوت م
الروانديــة لطــرد اهلوتــو مــن روانــدا أو 
إخضاعهــم أو إبادهتــم)38( ، ومنــذ متــوز 
ــداداي)84(  ــوار ن ــب ميلش 1993 انتخ

Melchwar Ndadaye وهــو مــن 
اهلوتــو رئيســا لبورونــدي، ولكــن مل يتم 
ثاثــة أشــهر حتــى تــم اغتيالــه عــى يــد 
أربعــة مــن جنــود التوتــي املتشــددين. 
ومل يقتــر االغتيــال عــى حــرب أهليــة 



291

            أ.م.د. أمرية رشك لعييب                         م.د.  منتهى صربي موىل
2م

02
1  

ان 
ير

حز
    

 47
  /

دد 
الع

ــو  ــي واهلوت ــن التوت ــا ب ــال أمده ط
ــدر  ــا يق ــل م ــث قت ــدي، حي يف بورون
إنــام  ألــف شــخص،  مائتــي  بنحــو 

كانــت لــه تداعيــات عميقــة يف روانــدا 
، ويف كانــون الثــاين 1994، حــذرت 

ــة  ــة األمريكي ــرات املركزي ــة املخاب وكال
ــرف  ــزاع والتط ــتمر الن ــه إذا اس ــن أن م
بــن اجلانبــن فــأن مــا يصــل إىل نصــف 
مليــون روانــدي يمكــن أن يموتــوا)58(.

وضــع املتطرفــون اهلوتــو يف كيغــايل 
ــال  ــة الغتي ــباط 1994 خط ــول ش بحل
عنــارص التوتــي حتــى وصلــت يف 
ــن  ــباط م ــن ش ــن م ــاين والعري يف الث
ــادي  ــو قي ــل عض ــه اىل مقت ــام نفس الع
ــل  ــا  قت ــة  بعده ــة الرواندي يف املعارض
  Martin Bossianaــيانا ــن بوس مارت
جملــس  يف  رئيســية  شــخصية  وهــو 
ــوض  ــذر مف ــذا ح ــامر، ل ــامء واإلع اإلن
لشــؤون  الســامي  املتحــدة  األمــم 
  Michaelالاجئــن مايــكل مســايل
ويف   ، االزمــة  تفاقــم  Masallمــن 
ــه  ــهر ذات ــن الش ــن م ــع والعري الراب
حــذرت االمــم املتحــدة مــن تزايــد 
العنــف يف روانــدا اال ان التحذيــرات 
مل جتــد اســتجابة ، ويف مطلــع نيســان 

ألروشــا  املواليــة  القــوات  حاولــت 
دار  يف  وعقــد  املبــادرة.  اســتعادة 
الســام اإلقليمــي يف تنزانيــا اجتــامع 
ــا،  ــس هابياريامن ــن والرئي ــن املفاوض ب
ــى  ــط ع ــدف الضغ ــا هب ــا إقليمي اجتامع
هابياريامنــا لتنفيــذ اتفاق ســام أروشــا. 
ووافــق االخــر يف اخلامــس مــن نيســان 
1994، عــى اختــاذ خطــوات للتعجيــل 

باجلــدول الزمنــي للســام)68(.
ــة  ــادة اجلامعي ــة اإلب ــدء عملي ــل ب وقب
  Dalier كوبــل  داليــر  أرســل 
ــدة يف  ــم املتح ــكرتر االم Koppelس
ــم  ــر إىل األم ــان تقاري ــن األحي ــر م كث
قبــل  مــن  تقاســمها  تــم  املتحــدة 
األمريكــي  القومــي  األمــن  جملــس 
ــتطع  ــدا. مل يس ــور يف روان ــول التده ح
داليــر التحقــق يف األحــداث ليــس 
فقــط بســبب رد فعــل عنيــف مــن 
 )78(Interahamwe إنراهامــوي 
،ولكــن بســبب عــدم وجــود دعــم 
ــاءت  ــذا ج ــدة ، وهك ــم املتح ــن األم م
هابياريامنــا  الرئيــس  اغتيــال  حادثــة 
يف  اجلامعيــة  اإلبــادة  فتيــل  لتشــعل 
 1994 نيســان  الســادس  يف  روانــدا 
ــت  ــي كان ــرة الت ــقطت الطائ ــد ُأس فق
تقــل الرئيــس الروانــدي “جوفينــال 
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البورونــدي  ونظــره  هابياريامنــا” 
 Ciprian نتاريامــرا”  “ســيريان 
ــن  ــا عائدي ــذان كان Netariamira الل
مــن اجتامعــات يف دار الســام مــن 
ــلم  ــا للس ــاق أروش ــأن اتف ــا، بش تنزاني
ــى  ــل ع ــد قت ــايل. وق ــار كيغ ــوق مط ف
ــة  ــت اجلبه ــد اهتم ــرة ، وق ــن الطائ مت
الوطنيــة الروانديــة اهلوتــو باســقاط 
ــة  ــادة مجاعي ــذ إب ــة لتنفي ــرة كذريع الطائ

.)88(

ســاعة  وأربعــن  ثــامن  غضــون  ويف 
ــم  ــا، ت ــرة هابياريامن ــقاط طائ ــن اس م
ــادة  ــت قي ــة حت ــة مؤقت ــكيل حكوم تش
ــامء واإلعــامر. وكان  رئيــس جملــس اإلن
مــن بينهــم العقيــد ثيونســتي باغاســورا 
املعــروف   ،  Thionesti Pagasura
ــى  ــي حت ــد التوت ــف ض ــه للعن بميل
لقــب بــــ »عقيــد املــوت. ويف الســادس 
االبــادة  بــدأت   1994 نيســان  مــن 
اجلامعيــة ونظمــت احلكومــة املؤقتــة 
ــن  ــي م ــكان التوت ــادة بس ــذ االب تنفي
كيغــايل وحمــت صفــوف املجتمــع املدين 
مــن  ومعظمهــم  املعتدلــن  والقــادة 
ــة  ــهر الثاث ــدى األش ــى م ــو. وع اهلوت
التاليــة قامــت املليشــيات بذبــح ســكان 

التوتــي يف مجيــع أنحــاء البلــد. وكانت 
ــل  ــات القت ــية لعملي ــات األساس اجله
هــي احلــرس الرئــايس وامليليشــيات 
ــوات  ــة للق ــدات املوالي ــض الوح وبع

املســلحة الروانديــة)98( .
ــع  ــرات التاب ــاز املخاب ــدر جه ــد اص وق
ــرات  ــب املخاب ــة، مكت ــوزارة اخلارجي ل
اســتخباراتية  تقييــامت  والبحــوث، 
ــر  ــن تقاري ــر م ــت قص ــد وق ــدأ بع تب
عــن اطــاق النــار عــى الطائــرة ىف 
ــؤويل وزارة  ــار مس ــاغ  كب ــدا الب روان
اخلارجيــة. هــذا التقريــر مــن قدمــه 
الســفر األمريكــي ديفيــد راوســون 
David Rawson يف روانــدا. وقــال 
ــد  روســون الــذي التقــى بالفعــل العقي
ــر  ــل املدب ــورا، العق ــت باغوس ثيونيس
ــو  ــارص اهلوت ــة، أن “عن ــادة اجلامعي لاب
ــرس  ــام ح ــش - رب ــارص اجلي ــن عن م
ــرة،  ــقطت الطائ ــة “اس ــة النخب الرئاس
عــى الرغــم مــن ان تقريــر اخــر يلقــى 
باللــوم عــى اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة 
التــى” نفــت مســؤوليتها “. كــام تــم 
ــكرية”  ــارص العس ــى “العن ــرف ع التع
ــارض  ــو املع ــس وزراء اهلوت ــل رئي بقت
املســؤولن  مــن  العديــد  و”قتــل 
احلكوميــن الروانديــن اآلخريــن بمــن 
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التوتــي”. عنــد هــذه  فيهــم كبــار 
النقطــة، “يبــدو أن القتــال يقتــر عــى 
ــذي  ــل ال ــح التحلي ــة”. واوض العاصم
ــن  ــو املحافظ ــف ان “اهلوت ــرح العن ي
ــوية  ــون التس ــوا يعارض ــن كان املتطرف
الســلمية التــي وافقــت عليهــا احلكومــة 
الروانديــة اهلوتــو واجلبهــة الوطنيــة 
الروانديــة التوتســية املتمــردة”)09( .ومن 
جانبــه اعــرب الرئيــس كلينتــون يف بيان 
ــه  ــن صدمت ــان ع ــن نيس ــابع م يف الس
لوفــاة الرئيــس الروانــدي جوفينــال 
البورونــدي.  والرئيــس  هابياريامنــا 
اغتيــال  بشــدة”  نديــن  “اننــا  وقــال 
املســؤولن الروانديــن، بمــن فيهــم 
ــا،  ــاث اويلينغييامن ــوزراء اغ ــس ال رئي
ــل “عنــارص مــن قــوات االمــن  مــن قب
ــراف  ــع االط ــو “مجي ــة”، ويدع الرواندي
اىل وقــف مثــل هــذه االعــامل فــورا”)19( 

 .
  Colin وقــد حتــدث كولــن كيتنــغ
لــدى  نيوزيلنــدا  Keatingســفر 
األمــم املتحــدة ملجلــس األمــن الــدويل 
بشــدة  يديــن  واخــذ  احلادثــة  عــن 
اهلجــامت املروعــة ومرتكبيهــا “.وحــدد 
يف بيانــه الــذي وجهــه اىل قــوات األمــن 

العســكرية  والوحــدات  الروانديــة 
ــذه  ــد هل ــع ح ــكرية بوض ــبه العس وش
ــة   اهلجــامت والتعــاون الكامــل مــع بعث
األمــم املتحــدة يف روانــدا . وخــال 
فــرة واليتــه، ضغــط كيتنــغ بشــدة عــى 
رد األمــم املتحــدة عــى روانــدا، مطالبــا 
مبكــرا بزيــادة قــوة بعثــة األمــم املتحــدة 

ــدا)29(. ــاعدة إىل روان ــم املس لتقدي
وارن  اخلارجيــة  وزيــر  وشــكل  
نيســان  مــن  الثامــن  يف  كريســتوف 
مــدار  عــى  عمــل  جمموعــة   1994
24 ســاعة” لتكــون “مركــز لتحديــد 
الراونديــة   كيغــايل  يف  الوضــع 
اهنــت  البورنديــة)39(.  وبومجبــورا  
تلــك الفرقــة عملهــا يف اخلامــس عــر 
ــب  ــه ، عق ــام نفس ــن الع ــان م ــن نيس م
اخــاء املواطنــن االمريكيــن واغــاق 
الســفارة االمريكيــة)49( ، فقــد أبلــغ 
ــش  ــري ودويت ــون ب ــؤولوا البنتاغ مس
وزارة  بــأن   Perry and Deutch
القومــي  األمــن  وجملــس  اخلارجيــة 
مل يســعيا إىل احلصــول عــى موافقــة 
البنتاغــون لدراســة الطلــب البلجيكــي 
الرعايــا  لنقــل  اجلــوي  للنقــل 
البلجيكيــن ، وأخــرا، أفاد املســؤولون 
بــأن “الفرنســين والبلجيكيــن واألمــم 
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إجــاء  مجيعــا  يناقشــون  املتحــدة 
ــكرين  ــن العس ــن وأن املخطط املواطن
األمريكيــن “جيتمعــون مــع اجليــش 
البلجيكــي والفرنــي”. ويف غضــون 
عــرة أيــام، ســيغادر معظم املســؤولن 
واملواطنــن الغربيــن روانــدا)59(. ويف 
جملــس  صــوت   ،1994 نيســان   21
ــاء  ــدة، بن ــم املتح ــع لألم ــن التاب األم
ــدة  ــات املتح ــن الوالي ــب م ــى طل ع
- التــي ليــس هلــا قــوات يف روانــدا 
وبلجيــكا وغرمهــا، عــى ســحب مجيــع 
بعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة 
إىل روانــدا . وقــد أجــرى جملــس األمــن 
هــذا التصويــت وغــره مــن األصــوات 

املتعلقــة بروانــدا)69( . 
وبعــد تقاريــر حقوق اإلنســان ووســائل 
ــن  ــية ع ــر الدبلوماس ــام والتقاري اإلع
ــم  ــت األم ــنت، التق ــي ش ــزرة الت املج
املتحــدة وناقشــت، وصلــت أخــرا إىل 
ــتكون  ــار. وس ــي يف 16 أي ــل توفيق ح
ــم  ــة لتقدي ــدة الثاني ــم املتح ــة األم بعث
املســاعدة إىل روانــدا.، لــذا أرســلت 
االمــم املتحــدة عــرة مــن اجلنــود 
ــوزراء ،  ــس ال ــة رئي ــن حلامي البلجيكي
ــى  ــة ع ــود املفروض ــبب القي ــن بس ولك
ــم  ــدة لتقدي ــم املتح ــة األم ــد بعث قواع

ــدا تــم التغلــب عــى  املســاعدة إىل روان
رئيــس  وقــوات  املســلحة  القــوات 
ــم  ــو ث ــش اهلوت ــل جي ــن قب ــوزراء م ال

ــق)79( ــت الح ــوا يف وق قتل
مل تكــن االبــادة اجلامعيــة عفويــة، وليس 
انــدالع الكراهيــة القبليــة القديمــة كان 
هــذا اهلجــوم خمططــًا ومنســقًا وموجهــًا 
ــخصيات  ــار الش ــل كب ــن قب ــرًا م ومس
مــن  وغرهــم  واحلــكام  العســكرية 
كبــار أعضــاء جملــس اإلنــامء واإلعــامر، 
مــن  عنــارص  لدهيــم  مــن  وبدعــم 
أجهــزة الدولــة ويمكــن القول إن قســم 
ــة  ــي باإلضاف ــش امللك ــن اجلي ــر م كب
إىل أعضــاء ميليشــيا مخســة عــر اىل 
ــيطرة  ــت الس ــا حت ــف وكله ــرون ال ع
املركزيــة  الســلطات  مــن  املبــارشة 
نفــذوا  اإلبــادة اجلامعيــة وشــن احلــرب 
الروانديــة.  الوطنيــة  اجلبهــة  ضــد 
ــة إىل  ــؤالء القتل ــأ ه ــا جل ــان م ورسع
»تعبئــة« أوســع ملســاعدهتم يف خطتهــم. 
ــن  ــن م ــروا الرواندي ــم اج ــى اهن حت
املشــاركة  عــى  االخــرى  االقليــات 
معهــم)89( ، وذكــر املحللــون إن مــا 
ــن  ــن »200،000 إىل 500،000« م ب
ــل  ــن قب ــم. م ــوا مرعه ــي لق التوت
»عنــارص اهلوتــو ىف اجليــش« ويــرى 
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هــؤالء املحللــون أن اهلوتــو عمــدوا 
مــن  هابياريامنــا  الرئيــس   »قتــل  اىل 
اجــل ايقــاف اتفاقــات اروشــا القضــاء 
ــى  ــة الت ــة الرواندي ــة الوطني ــى اجلبه ع

يســيطر عليهــا التوتســى)99( . 
وفيــام يتعلــق بموقــف اجلبهــة الرواندية 
ــا يف  ــت قواهت ــادة حترك ــة االب ــي بداي فف
 Byumba ــا ــة بيومب ــن مدين ــايل م كيغ
ــا  ــو ، اال اهن ــيات اهلوت ــت مليش وواجه
عانــت مــن نقــص الذخــرة فانســحبت 
حققــت  بعدهــا  قواهتــا،  العــادة 
قــوات  ضــد  متكــررة  انتصــارات 
اهلوتــو األكثــر جتهيــزا ، وكانــت اجلبهــة 
حــارصت  قــد  الروانديــة  الوطنيــة 
ــا  ــة يف بيومب ــلحة الرواندي ــوات املس الق
، وأطلقــت وابــا متواصــا مــن نــران 
مدفعيــة واألســلحة الصغــرة. وعندمــا 
اهلجــوم  اهلوتــو  قــوات  حاولــت 
ــة .  ــة الرواندي ــة الوطني ــت اجلبه تراجع
ــى  ــوات حن ــك الق ــت تل ــا ان تقدم وم
ــة  ــة الرواندي ــة الوطني ــتأنفت اجلبه اس
اخلــروج  ســوى  يتبــق  ومل  اهلجــوم، 
ويف  الروانديــة.  املســلحة  للقــوات 
هنايــة املطــاف ســقطت اجلبهــة الوطنيــة 
املراجــع،  العمــود  عــى  الروانديــة 
ــلحة  ــوات املس ــر الق ــا أدى إىل تدم مم

اجلبهــة  كتيبــة  واصلــت   ، النظاميــة 
الوطنيــة الروانديــة التــي كــرست قوات 
اهلوتــو التقــدم بنجــاح مــن خــال 
ثكنــات  عــى  بيومبــا  يف  الدفاعــات 
كانومبــي Kanumbi عــى الطــرف 
الرقــي مــن كيغــايل، حيــث نجــح 
كــرس  يف  التكتيــكات  نفــس  تكــرار 
قبضــة اهلوتــو عــى األجــزاء املتبقيــة من 
كيغــايل. ومــن ناحيــة اخــرى، قصفــت 
 Gaberu كتيبــة ثالثــة مــن جابــرو
ــى  ــتولت ع ــدا، واس ــى روان ــر رشق ع
جنــوب   Kibungo كيبونغــو  بلــدة 
رشقــى البــاد، ثــم انفصلــت عــن 
ــول  ــة. وبحل ــاىل اجلنوبي ــة كيج مقاطع
ــة  ــدة الثاث ــت األعم ــار كان ــر أي أواخ
للجبهــة الوطنيــة الروانديــة تتجمــع 
عــى القــوات املســلحة الروانديــة يف 
كيغــايل، ممــا تركهــا مــرة أخــرى خمــرج 
إىل الغــرب. وعندمــا تراجعــت القوات 
ــة  ــت اجلبه ــة ، هامج ــلحة الرواندي املس
الوطنيــة الروانديــة اجلــزء اخللفــي مــن 
العمــود. واعلنــت يف الرابــع مــن متــوز 

1994 عــن اســتقال كيغــايل)001(.
بعــد االنتصــارات التــي حققتهــا اجلبهة 
الوطنيــة جــاء التدخــل الفرنــي لعرقلة 
تقدمهــا يف اجلنــوب الغــريب، حيــث 
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ــوات  ــن الق ــرة م ــزاء كب ــت أج تراجع
ــل  ــمي التدخ ــة وس ــلحة الرواندي املس
بعمليــة الفــروز الفرنســية التــى بــدأت 
ــدوىل  ــن ال ــس االم ــن جمل ــض م بتفوي
ــاق  ــن ميث ــابع م ــل الس ــب الفص بموج
ــران  ــف حزي ــدة ىف منتص ــم املتح االم
فقــد وصــل مــا يقــرب الفــان ومخســامئة 
جنــدي وتدعمهــم املدفعيــة وطائــرات 
اجلنوبيــة  روانــدا  عــى  وســيطروا 
الغربيــة، ومنعــوا تقــدم اجلبهــة الوطنيــة 
الروانديــة وإىل مــا كان يســمى » املنطقــة 
ــروز)101(.  ــة الف ــانية«، أو املنطق اإلنس

اوقفــت  ان  بعــد  فرنســا  عمــدت 
تقــدم اجلبهــة الوطنيــة الراونديــة اىل 
ــس  ــور اىل باري ــرة للحض ــوة االخ دع
ــور  ــام  بحض ــات س ــراء مفاوض الج
ــه  ــي أالن جوبي ــة الفرن ــر اخلارجي وزي
ــر  ــرارد برون Alain Juppé)201( وج
رشق  مستشــار   Gerard Brunner
اجلبهــة  اختــذت  وقــد  أفريقيــا)301(. 
الوطنيــة الروانديــة خيار جتنب املشــاركة 
العســكرية املكلفــة مــع الفرنســين. 
ــلحة  ــوات املس ــن الق ــم م ــن قس ومتك
الروانديــة بعــد ذلــك مــن الراجــع 
إىل زائــر دون أي تغيــر، مــع كامــل 
ــة  ــر ان اجلبه ــكرية. يذك ــم العس معداهت

ــا  ــت تكتيكاهت ــة حول ــة الرواندي الوطني
وحولــت هجومهــا املكــون مــن مخــس 
شــعب عــى مدينــة روهنجــري شــامل 
غــرب البــاد ، وبعــد يــوم مــن القتــال 
ــة  ــلحة الرواندي ــوات املس ــذت الق أخ
زائــر،  غومــا  إىل  اخللفــي  املخــرج 
ــخص  ــون ش ــو 1.7 ملي ــت نح ودفع
إىل مركــز الاجــئ يف زائــر. ويف 17 
ــة  متــوز 1994، أخــذت اجلبهــة الوطني
الروانديــة روهنجــري وأعلنــت انتهــاء 
احلــرب األهليــة. ومل يتوقــف القتــل 
ــاء  ــان انته ــع إع ــع م ــاق واس ــى نط ع
الثاثــة  األشــهر  وخــال  احلــرب. 
ــلحة  ــوات املس ــى الق ــوم ع ــن اهلج م
الروانديــة، وعــى مــدى بضعــة أســابيع 
ــو  ــوات  اهلوت ــت ق ــل، ارتكب ــى األق ع
أيضــا عمليــات قتــل مجاعــي للمدنيــن 
أثنــاء انتقاهلــم عــر رواندا. ، عــى الرغم 
مــن أن التقديــرات ختتلــف عــى نطــاق 
ــتقلة  ــات املس ــم الرواي ــع، ومعظ واس
ــت  ــل كان ــر إىل أن القت ــرة تش ــن الف ع
بنــاء عــى أمــر مــن أفــراد امليليشــيات، 
ــة،  ــادة اجلامعي ــاع اإلب ــن أتب ــا م وغره
ــرات اآلالف  ــل ع ــى األق ــن ع ولك
مــن املدنيــن ذبحــوا إمــا خــال أو 
اإلبــادة اجلامعيــة أو يف أعقاهبــا مبــارش ، 
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حتــى القساوســة والراهبــات، شــاركوا 
يف قتــل بعــض ممــن جلــأ إىل االختبــاء يف 
ــرات،  ــض التقدي ــا لبع ــس ووفق الكنائ
شــارك 40-60% مــن مجيــع املزارعــن 
ــب  ــل، إىل جان ــات القت ــو يف عملي اهلوت
األعــى  املهنيــن  مــن   %  80-60

ــن)401( .  ــن املدني ــوايل 100 % م وح
ــن  ــي م ــف االمريك ــق باملوق ــام يتعل وفي
ــدة  ــق جدي ــفت وئاث ــد كش ــة فق املذبح
عــن معرفــة مســؤولن امريكيــن كبــار 
ــدا  ــة يف روان ــادة اجلامعي ــة اإلب بضخام
عنــد مراحلهــا االوىل عــام 1994 اال 
ــب  ــرق لتجن ــدة ط ــأوا اىل ع ــم جل اهن
ــة  ــدة االمريكي ــات املتح ــل الوالي تدخ
ــورك  ــر وارد يف )نيوي ــار تقري ــد اش ، فق
تايمــز( اىل الكشــف عــن 16 وثيقــة 
ــي  ــي -وه ــن الوطن ــيف االم ــن ارش م
جمموعــة الجــراء البحــوث بجامعــة 
جــورج واشــنطن - تكشــف عــن تــردد 
حــول  االمريكيــة  االدارة  مســؤويل 
القضيــة بــن نيســان و ايــار 1994 و مها 
اول شــهرين لإلبــادة اجلامعيــة وتوضــح 
الوثائــق ان مذابــح التوتــي عــى ايــدي 
ــال  ــب اغتي ــدأت عق ــت ب ــو كان اهلوت
الرئيــس الروانــدي يــوم الســادس مــن 
نيســان وان بعــض املســؤولن بــاالدارة 

حماوالهتــم  يف  فشــلوا  االمريكيــة 
 ، بالتدخــل)501(  رؤســائهم   القنــاع 
ويف مذكــرة يف الســادس مــن نيســان 
ــة  ــر اخلارجي ــاعد وزي ــب مس ــب نائ كت
  Prudence،بوشــنيل برودينــس 
رئيــس  بأعــامل  القائــم   Bushnell
 ، مكتــب وزارة اخلارجيــة االفريقيــة 
اىل وزيــر اخلارجيــة وارن كريســتوفر 
لتقديــم املشــورة لــه بشــأن حــادث 
حتطــم الطائــرة ومقتــل الرؤســاء الذيــن 
وقعــوا بعــد الظهــر واشــنطن-وقت 
ــش  ــنيل ان »اجلي ــال بوش ــان. وق 6 نيس
ــن  ــدة م ــم املتح ــع االم ــدي من الروان
تفتيــش املوقــع« و »نــزع ســاح قــوات 
حفــظ الســام التابعــة لامــم املتحــدة 
املطــار«.  يف  املتمركــزة  البلجيكيــة 
ان  وكريســتوفر  تارنــوف  وابلغــت 
»اجليــش كان ينــوي االســتياء عــى 
ــادة يف  ــاك زي ــا« وان »هن ــلطة مؤقت الس
ــل  ــع وقناب ــكل متقط ــار بش ــاق الن اط
ــذر  ــة ح ــايل. وىف النهاي ــة« يف كيغ يدوي
ــامل  ــدالع اع ــامل ان ــن »احت ــنيل م بوش
عنــف واســعة النطــاق ىف كا البلديــن، 
ــة  ــة هاتفي ــنل حمادث ــرى بوش ــام اج ، ك
مــع  اســابيع  بثاثــة  ذلــك  عقــب 
العقيــد ثيونســتي باغاســورا حتــذره مــن 
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ــى  ــة ع ــدة االمريكي ــات املتح ان الوالي
علــم باعاملــه يف قيــادة املذابــح وطالبتــه 

ــل)601(. ــات القت ــف عملي بوق
ــردد  ــول ت ــرى ح ــة اخ ــفت وثيق وكش
الواليــات املتحــدة االمريكيــة امــام 
ــن  ــخ االول م ــدا بتاري ــع يف روان الوض
املســؤولن   قيــام  عــن   1994 ايــار  
االمريكيــن بمنــع اســتخدام كلمــة 
ــل  ــات القت ــارة اىل عملي ــادة يف االش إب
ــر مــن اســتخدام كلمــة  ــي التحذي ويعن
ــل  ــات القت ــارة اىل عملي ــادة يف االش إب
املتحــدة  الواليــات  ســرغم  الــذي 
ــال  ــراء حي ــاذ اج ــى اخت ــة ع االمريكي
ــى  ــنطن ع ــع واش ــبب توقي ــر بس االم
االبــادة اجلامعيــة  معاهــدة مكافحــة 
ــول  ــة بالق ــر الوثيق ــام 1948 و تش ع
هــذا  حــول  حــذر  عــى  »كونــوا 
ــيلزم   ــادة س ــات اإلب ــوع  فأن اثب املوض
اختــاذ اجــراء فعــي« ، كــام كشــفت 
الوثائــق عــن ضغــط بعــض املســؤولن 
ــامح  ــدم الس ــة بع ــر اخلارجي ــى وزي ع
ــن  ــن م ــادة حمذري ــة اب ــتخدام كلم باس
ان الفشــل يف ذلــك ســيقوض مصداقيــة 
ــة ، اال ان  ــدة االمريكي ــات املتح الوالي
كريســتوفر مل يســمح بتســمية عمليــات 
متــوز  شــهر  حتــى  باالبــادة  القتــل 

ــف  ــة ال ــه ثامنامئ ــل في ــذي قت ــت ال الوق
يف غضــون ذلــك توصلــت ســامانثا 
 )701(Samantha Power بــاور 
حقــوق  ملركــز  التنفيذيــة  املديــرة 
االنســان بجامعــة هارفــارد بمدينــة 
يف  ماساشوســيتيس  واليــة  بوســطن 
ــؤولن  ــت اىل ان املس ــا توصل ــال هل مق
االمريكيــة  املتحــدة  بالواليــات 
ــدم  ــبب ع ــادة بس ــوع اإلب ــمحوا بوق س
ــم  ــا ولتفضيله ــام بافريقي ــم الع اهتاممه
ــكري  ــل العس ــى التدخ ــات ع املفاوض
ــن  ــا م ــل 18 جندي ــة مقت ــر صدم وألث
قــوات حفــظ الســام االمريكيــة يف 
ــادة  الصومــال اقــل مــن عــام قبــل االب
ــة  ــم الدولي ــردد بالعواص ــر ال ــام اث ، ك
ــث  ــدة حي ــم املتح ــرارات االم ــى ق ع
اوىص الدبلوماســيون بمجلــس االمــن 
الــدويل بعــدم ارســال  املزيــد مــن 
قــوات حفــظ الســام اىل روانــدا حتــى 
قــوات  لدهيــا  كان  التــي  الــدول  ان 
ضمــن قــوات حفــظ الســام يف ذلــك 
الوقــت قامــت بســحب قواهتــا عندمــا 
ــف  ــادة)801( وكش ــات اإلب ــدات عملي ب
اســتعراض لإلبــادة قــام بــه كــويف 
عنــان)901( االمــن العــام لامــم املتحدة 
عــام 1998 عــن ضعــف اســتجابة 
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االمــم املتحــدة للوضــع  ممــا دفــع عنــان 
ــم  ــن االم ــة ع ــذار نياب ــم اعت اىل تقدي
املتحــدة ،كــام قــدم الرئيــس االمريكــي 
ــت  ــذي وقع ــون -ال ــل كلنت ــابق بي الس
عمليــات اإلبــادة يف فــرة حكمــه- 
اعتــذارا متأخــرا خــال زيارتــه . اىل 
عــام  كيغــايل  الروانديــة  العاصمــة 
1998 وعــى الرغــم مــن ذلــك ادعــى 
كلنتــون ان عــدم تدخــل الواليــات 
ــدم  ــبب ع ــة كان بس ــدة االمريكي املتح
علمهــا بالوضــع الكامــل يف روانــدا 
ــة  ــن احاط ــف ع ــق تكش ، اال ان الوثائ
ــه يف  ــا ادعت ــر مم ــة باكث االدارة االمريكي

 . الســابق)011( 
بمجــرد أن بــدأت اإلبــادة اجلامعيــة، 
ــم  ــدة لتقدي ــم املتح ــة األم ــت بعث كان
املســاعدة إىل روانــدا هــي القــوة اخلاطئة 
يف املــكان اخلطــأ يف الوقــت اخلطــأ. 
ــاء  ــن إنش ــهر م ــتة أش ــل س ــه قب اذ ان
ــس  ــار جمل ــدة ، اخت ــم املتح ــة األم بعث
األمــن جتاهــل التحذيــرات الســابقة 
الواضحــة بشــأن املخاطــر املحتملــة 
ــام  ــة حت ــذه البعث ــا ه ــد تواجهه ــي ق الت
، فقــد كانــت بعثــة األمــم املتحــدة 
لتقديــم املســاعدة إىل روانــدا، بوصفهــا 
قــوة حفــظ ســام تقليديــة، تعــاين مــن 

نقــص شــديد يف قــوام القــوات وتعــاين 
مــن واليتهــا املحــدودة و«نقــص مزمــن 
يف املــوارد واألولويــة السياســية، ويف 
ــوات  ــن الق ــة م ــامهات كافي ــاب مس غي
مــن الــدول املتقدمــة، اضطــرت األمــم 
املتحــدة إىل االعتــامد عــى عــروض 
وجتهيــزا  تدريبــا  األقــل  للقــوات 
ومنضبطــة، مثــل البنغاديشــين. وعــى 
ــية  ــة البنغاديش ــن أن الكتيب ــم م الرغ
كانــت أكــر كتيبــة يف بعثــة األمــم 
ــدا،  ــاعدة إىل روان ــم املس ــدة لتقدي املتح
ــر  ــكريا »غ ــكيا عس ــكل تش ــي تش فه
عمــي«. مل تصلهــا فقــط حتــى »قواهتــا 
تفتقــر إىل التدريــب لــازم يف عــدد مــن 
ــا  ــن قدرهت ــم م ــى الرغ ــي«. وع النواح
ــرال  ــدى اجلن ــن ل ــل، مل يك ــى التنق ع
ــرد  ــوة ال ــا ق ــوى تعيينه ــل س ــر بدي دال

ــة)111(. ــة للبعث ــع التابع الرسي
ــور  ــت األم ــة جعل ــادة اجلامعي  إن اإلب
أســوأ بكثــر. وعــى وجــه اخلصــوص، 
والتحكــم  القيــادة  مشــاكل  ازدادت 
يف القــوة تفاقــام كبــرا. وكــام يذكــر 
فريــق منظمــة الوحــدة األفريقيــة، فــإن 
تعيــن داليــر قائــدا للقــوة كان »معتــرا 
إىل حــد كبــر«، حيــث أن »وحــديت 
والبلجيكيــن  املهيمنتــن  القــوة 
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ــر  ــى أوام ــرد إال ع ــين مل ت والبنغاديش
ــرة  ــل ع ــد مقت ــم« ، وبع ــن ضباطه م
مــن حفظــة الســام البلجيكيــن يف 
اليــوم الثــاين، ســحبت بروكســل قواهتــا 
عــى الفــور ، وبالنســبة لدالــر، كان 
ــة  ــة رهيب ــه »رضب ــل قوات ــدان أفض فق
للبعثــة«( ، وىف الوقــت نفســه غــادر 
البنجاديشــيون أيضــا إىل ديارهــم، ممــا 
ــم  ــة - معظمه ــوات املتبقي ــرض الق يع
مــن الغانيــن - إىل مزيــد مــن املخاطــرة 
ــة  ــادة االمجاعي ــت االب ــذا انته )211(. وه

دون تدخــل اامــي او دويل الهنائهــا . 

االستنتاجات 
ــي،  ــث التسلســل الزمن أوالً /  مــن حي
واألزمــات اإلنســانية التــي تنتجهــا 
مــن  أكثــر  فــأن  اجلامعيــة،  اإلبــادة 
نصــف الشــعب الروانــدي نزحــوا مــن 
ــة  ــذه األزم ــدت ه ــد ول ــم. وق منازهل
اســتجابة هائلــة مــن نظــام اإلغاثــة 
الــدويل واملجتمــع الــدويل األوســع 
ــا ال  ــد م ــام بع ــلت في ــد أرس ــا. وق نطاق
يقــل عــن ثــامين دول وحدات عســكرية 
اإلغاثــة.  عمليــة  يف  للمســاعدة 
ــت األمــم املتحــدة التعزيــزات  وقدم
لبعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة 

ــادة  ــاء اإلب ــق أثن ــي مل تتل ــدا الت اىل روان
اجلامعيــة نفســها. ويف األشــهر اخلمســة 
األوىل مــن االســتجابة، أنفــق املجتمــع 
ــون دوالر  ــن 1.2 بلي ــر م ــدويل أكث ال
اإلنســانية  لألزمــة  االســتجابة  عــى 

ــة ــادة اجلامعي ــن اإلب ــة ع النامج

 ثانيــًا / يتضــح مــن املوقــف االمريكــي 
ــرة  ــال الف ــت خ ــا حدث ــة اهن للمذبح
التــي حتولــت فيهــا السياســة اخلارجيــة 
اىل  االمريكيــة  املتحــدة  للواليــات 
بالشــؤون  التدخــل  عــن  االبتعــاد 
اإلنســانية ويرجــع ذلــك اىل الفشــل 
حفــظ  قــوات  لــه  تعرضــت  التــي 
الواليــات  تقودهــا  التــي  الســام 
املتحــدة االمريكيــة واالمــم املتحــدة يف 
الصومــال ، فضــا عــن ذلــك اخــذت 
ــام  ــع ع ــذ مطل ــدة ومن ــات املتح الوالي
1994 سياســة عــدم التدخــل اال يف 
ــي  ــا والت ــم اقتصاده ــي هت ــدان الت البل
التــي  االســراتيجية  القيمــة  متتلــك 
يف  االمريكيــة  املصالــح  عــى  تؤثــر 
انحــاء العــامل ، لــذا عندمــا حدثــت 
ــات  ــتخدم الوالي ــدا مل تس ــة روان مذبح
ــادة  ــح االب ــة مصطل ــدة االمريكي املتح
ــو  ــة اهلوت ــه مجاع ــام  ب ــى  ق ــة ع اجلامعي
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مــن جرائــم ذبــح التوتــي بســبب 
افتقــار روانــدا للقيمــة االســراتيجية يف 
ــذا  ــة يف ه ــة األمريكي ــة اخلارجي السياس

الوقــت. 

اهلوامش :
العظمــى  البحــرات  منطقــة  يف  -تقــع   1
األفريقيــة لــرق وســط أفريقيــا، وحتدهــا 
الكونغــو  شــامالً  أوغنــدا  رشقــا  تنزانيــا 
الديموقراطيــة غرًبــا بورونــدي جنوًبــا، وهــي 
تعــد باإلضافــة إىل بورونــدي مــن أقاليــم 
ــر  ــع هن ــدا منب ــد روان ــر. وتع ــو الكب الكونغ
ــف  ــًا أرض األل ــا أيض ــق عليه ــل. ويطل الني
ــط  ــن خ ــا م ــن قرهب ــم م ــى الرغ ــل ، وع ت
االســتواء، إال أهنــا وبســبب ارتفــاع ســطحها 
فمعــدل  احلــرارة.  معتــدل  بمنــاخ  تتميــز 
 Kigali درجــة حــرارة العاصمــة كيجــايل
ــدا  ــتهر روان ــة. وتش ــة مئوي ــو )19( درج ه
املرتفعــات  حيــث  اجلميلــة  بالتضاريــس 
العشــبية واملناظــر الطبيعيــة اخلابــة، والتــال 
ــك  ــام يف ذل ــة، ب ــاة الري ــرة احلي ــة. ووف البديع
حيوانــات الغوريــا اجلبليــة النــادرة التــي 
ــر  ــة، وتعت ــاق البيئ ــدى عش ــعبية ل ــى بش حتظ
ــاد  ــات يف اقتص ــر القطاع ــد أك ــياحة أح الس
ــل،  ــد اجللي ــر عب ــت جاب ــد مدح ــد : حمم البل
جغرافيــة العــامل اإلقليميــة )دار صفــاء للنــر 

1998م األردن  عــامن،  والتوزيــع، 

2 -Christopher C. Taylor , Sacrifice as Ter-

rorThe Rwandan Genocide of 1994, Oxford, 

1999,P.35

ــكنوا  ــوب وس ــن اجلن ــت م ــل نزح 3 - قبائ
روانــدا منــذ مئــات الســنن، وقبــل 600 ســنة 
ــكان  ــن س ــكلون 90% م ــث يش ــًا ، حي تقريب
روانــدا ، ويطلــق عليهــم أيضــًا الباهوتــو 
بشــكل  القامــة  وكانــوا قصــار   ،Bahutu

عــام كبــري الــرأس، ذات األنــوف الواســعة 
وشــفاه هائلــة. حيبــون الضحــك وقيــادة حيــاة 
جيــدة. وكانــوا معظهــم مــن الفاحــن وقليل 
منهــم مــن الرعــاة، وهــم يتحدثــون بإحــدى 

ــو: ــات البانت لغ
 Bantu:

Gerard Prunier, The Rwanda Crisis: History 

of a Genocide (New York: Columbia Univer-

sity  Press, 1995),PP. 5-7 ; lan  Kuperman,  

The  Limits  of  Humanitarian  Intervention:  

Genocide  in  Rwanda  (Washington  ,2001), 

P.122

4- Samantha Power, A Problem from Hell 

America and the Age of Genocide ,Area 

Handbook for Rwanda ,Washington, 1969; 

(New York, 2007), P. 334

القامــة  قبائــل متيــزوا كوهنــم طــوال   - 5
ــم  ــامل، ويطلق عليه ــن الش ــوا م ــن نزح الذي
ــة ال  ــم أقلي ــويس Watusi، وه ــًا الوات أحيان
ــد  ــكان، ويعتق ــن الس ــبتهم 5% م ــاوز نس تتج
أن التوتــي قــد توغلــوا ألول مــرة يف املنطقــة 
ــر،  ــس ع ــر أو اخلام ــع ع ــرن الراب يف الق
حيــث دخلــوا مــن الشــامل الرقــي ، مل يأتــوا 
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ــة  ــال عملي ــن خ ــل م ــئ، ب ــزو مفاج يف غ
ــى  ــر. وع ــد كب ــلمية إىل ح ــة وس ــلل بطيئ تس
ــتخدمون  ــوا يس ــي كان ــن أن التوت ــم م الرغ
ــرب  ــا باحل ــر تقدم ــم األكث ــم ومعرفته أبقاره
ــوا يف  ــد حقق ــة، فق ــلطة واملكان ــادر للس كمص
الوقــت املناســب هيمنــة اقتصاديــة واجتامعيــة 
وسياســية عــى اهلوتــو. وعــى مــدى فــرة مــن 
الزمــن اخــذ التوتــي ملكيــة األرض مــن 

ــو: اهلوت
Samantha Power, Op.Ct., P. 334; .T.Niane, 

Generale History of Africa –Vol.IVAfrica 

from the Twelfth of the, UNESCO, 1989, 

P.513. .

6 - A Newspaper title: The Washington Times 

(Washington, DC). November 26, 1996. P.16; 

Samantha Power, Op,Cit, P. 334.

7-Shaharyar M. Khan, The Shallow Graves 

of Rwanda (London: I.B. Tauris 2000), P.3.; 

fhilip Gourevitch, We Wish to Inform You 

That Tomorrow We Will Be Killed with Our 

Families Stories from Rwanda (New York: 

Holtzbrinck Publishers, 2004), 47.

8- Alain Destexhe, Rwanda and Genocide in 

the Twentieth Century (New York University 

Press, 1995),P. 37.; Paul J. Tompkins Jr. - Au-

thor, Chuck Crossett, Casebook on Insurgen-

cy and Revolutionary Warfare: 1962 - 2000., 

Volume: 2 ,Fort Bragg, NC, 2012. P.307

9 - Christopher C. Taylor ,Op,Cit.PP.36-37.

10 - كونــت غوســتاف أدولــف فــون غوتــزن 
األملــاين  مستكشــف   )1910  -  11866(
وحاكــم رشق أفريقيــا األملانيــة. ولــد غوتــزن 

الرئيــي،  مقرهــا  يف  كوميتــال  عائلــة  يف 
قلعــة شــارفينيك، ثــم يف مملكــة بروســيا، 
احلاليــة  بولنــدا  األملانيــة. يف  الكونفدراليــة 
ــارك،  ــارين وب ــة س ــمى اآلن حمكم ــي تس والت
القلعــة والقــر الصيفــي املجــاور،. درس 
ــل  ــون يف جامعــات باريــس وبرلــن وكي القان
ــم إىل  ــم انض ــي 1884 و 1887. ث ــن عام ب
ــا  ــام 1887( مازم ــح )يف ع ــش، وأصب اجلي
يف فــوج غــارد أوالنــن الثــاين. بــن 1890 و 
1891 كان متمركــزا يف رومــا وكان مــن هناك 
ــة  ــه، يف رحل ــة ل ــة إفريقي ــأول رحل ــام ب ــه ق أن
ــل كليمنجــارو. يف عــام 1892،  ــد إىل جب صي
بعــد أن كان ضابطــا يف أكاديميــة احلــرب، 
ســافر جوتــزن إىل آســيا الصغــرى مــع الرائــد 
ــام  ــدا يف ع ــاء إىل روان ــت ج ــون ديس ــر ف والث
ــا،  ــن 620 جندي ــوات م ــى رأس ق 1894 ع
ــد  ــدا بع ــر يف روان ــاين أورويب يس ــح ث ليصب
أوســكار بومــان، وأصبــح فيــام بعــد أول 
أورويب يعــر طــول روانــدا. كان غوتــزن أول 

ــة :  ــط األملاني ــرق األوس ــم لل حاك
Janice Booth, Rwanda, NewYork, 2010, P.278; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolf_

von_G%C3%B6tzen

11 - Richard F. Nyrop ,Area Handbook for 

Rwanda., Washington, DC. , 1969, P.10; Alain 

Destexhe, Op.,Cit, P.38; Christopher C. Tay-

lor,Op,Cit.P.38.  

12- Christopher C. Taylor ,Op,Cit.P.38.; 

 ، العيســاوي  ابراهيــم   : يراجــع  للمزيــد 
ــة ،   ــة االفريقي ــات الدولي ــات يف العاق دراس
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  .2011 ، كتــب عربيــة 
13 - Alain Destexhe, Op.,Cit, P.38; John A. 

Berry and Carol Pott Berry, Genocide in 

Rwanda: A Collective Memory (Washington,  

D.C.: Howard University Press, 1999), P.31

14 - Christopher C. Taylor,Op,Cit.PP.38-40.

15- John A. Berry and Carol Pott Ber-

ry, Op.,Cit, P.31.; Christopher C. Tay-

lor,Op,Cit.P.39.Gerard Prunier,Op. Cit. PP.6-

7. 

16- Christopher C. Taylor,Op,Cit.P.39.;Ge-

rard Prunier,Op. Cit. PP.6-7. 

17- Hutu-Tutsi Hatred Grew from Colonial-

ism: Favoritism by Belgians Sparked Strife. 

Contributors: Constantine, Gus - Author. 

Newspaper title: The Washington Times 

(Washington, DC).November 21,1996.P. 16

18 - Linda Melvern, A People Betrayed: The 

Role of the West in Rwanda’s Genocide (New 

York: St.  Martin‟s Press, 2000),PP.5- 7; 

Bruce D. Jones, Peacemaking in Rwanda: The 

Dynamics of Failure (Boulder, CO: Lynne 

Rienner Publishers, 2001), P.19.; .PP.5-13; 

Gerard Prunier,Op. Cit. P.39. ; Shaharyar M. 

Khan Op. Cit.,P. 5

19 - Jasna Balorda, Genocide and Moderni-

ty A Comparative Study of Bosnia, Rwanda  

and the HolocaustLinda , Submitted in accor-

dance with the requirements for the degree 

of Doctor of Philosophy, The University of 

Leeds School of Sociology and Social Policy, 

October, 2013, PP.181-182; Linda Melvern, 

Op,Cit, ,PP.5- 7; .PP.5-13; Gerard Prunier,Op. 

Cit. P.39.

20- Alain Destexhe,Op.Cit , P.43;Jasna Ba-

lorda,Op, Cit, P.184.; Christopher C. Tay-

lor,Op,Cit.P.43

21 -Jasna Balorda,Op, Cit,PP.183-184. ;Chris-

topher C.Taylor, Op, Cit .PP.43-44.  

22- Gerard Prunier, Op.Cit, P.47

23 - هــذه املجموعــة تتألــف مــن أحفــاد مــن 
ممالــك اهلوتــو القديمــة، التــي كانــت األخــرة 
ــدا  ــة روان ــن مملك ــزأ م ــزءا ال يتج ــح ج لتصب
التــي رسقــت أراضيهــا خــال اإلصاحــات 
ــوب  ــو يف اجلن ــس اهلوت ــى عك ــة. ع البلجيكي
ــة  ــن اململك ــا م ــزءا متكام ــوا ج ــن ظل الذي
لفــرة أطــول بكثــر، ، كــام كان اســتمروا 

ــلمي:  ــش الس ــام التعاي بنظ
Gerard Prunier, Op.Cit, P.47

24-Richard F. Nyrop,Op, Cit,P.83

25-Hazel Cameron, Brtains Hidden Role 

in the Rwandan Genocide : The Cats Paw, 

Routledge, 2013,P.22;  Godifrey Mwakikag-

ile, Identity Politics and Ethnic Conflicts in 

Rwanda and Burund : A Compartive, 2012 

, New Africa Press , P. 32; Rwandan Renais-

sance Beginning to Overcome the Night-

mare.  Not available., Cape Times (South 

Africa). April 7, 2014. P. 7.

26- Alain Destexhe, Op., Cit, P43.; Jasna Ba-

lorda,Op, Cit, P.185-189.;Linda Melvern, Op. 

Cit.,P.7; Christopher C. Taylor,Op,Cit.P.44.

27 -وهــم فئــة مــن املبريــن الذيــن جــاءوا 
مــن بلجيــكا وكانــت أصــول متواضعــة نســبيا 
وكان لدهيــم جتربــة شــخصية مــن القمــع 
ــبيكي  ــة س ــيايس يف مقاطع ــي والس االجتامع
ــن  ــض م ــى النقي ــية ، ع ــا الفرنس ــغ والوني ن
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ــن  ــوا م ــن كان ــى الذي ــة القدام ــادة الكنيس ق
ــن:  ــال املحافظ ــا الرج ــة العلي الطبق

Jasna Balorda,Op, Cit, P.185.

28- M ,Mamdani,.  When  Victims Become 

Killers:  Colonialism, Nativism and Geno-

cide in Rwanda.Princeton University Press. 

,.  2001,P. 36, Lemarchand, Op,Cit,:107; Jasna 

Balorda,Op, Cit, P.185.

29- Robert M. ,Press Rwandans Speak of 

Openness to Reconciliation Citizens Cite 

Manipulation by Ousted Leaders as Signif-

icant Factor in Hutu-Tutsi  writer of The 

Christian Science Monitor . Newspaper ,The 

Christian Science Monitor.,: August 17, 1994. 

P.1; Alain Destexhe,Op. Cit., P.43.; Gerard 

Prunier,Op. Cit. P.9.

30 - Gerard Prunier,Op. Cit, 1995:38); Jasna 

Balorda,Op, Cit, PP.185-189. ; Christopher 

C. Taylor,Op,Cit.P.45; Lemarchand, Op,Cit, 

P.107

31- Richard F. Nyrop ,Op,Cit.P.24; Jasna Ba-

lorda,Op, Cit, PP.185-189; Christopher C. 

Taylor,Op,Cit.P.45.

الروانديــة.  أول رئيــس للجمهوريــة   - 32
Kab� 1924 ، يف تــاري ، يف حــي  ولــد عــام 
ــه  ــال ان ــيحية ، وق ــم مس ــت تعالي gayi ، كان

Nya�  حــر املدرســة الدينيــة الصغــرة مــن
املجتمعيــة  احليــاة  يف  شــارك   ،  kibanda

الروانديــة  األدبيــة  للجنــة  أمينًــا  وأصبــح 
مجعيــة الصداقــة البلجيكيــة الروانديــة.يف عــام 
ــاي ،  ــا يف كابغ ــا جامًع ــام كان باحًث 1952 ، ك
ثــم اصبــح ، حمــرر ملجلــة l’AMI ، التــي توقفت 

ــزب  ــس احل ــام 1956. أس ــر يف ع ــن الن ع
Ba�“ كتابــه وكتــب  بارمهوتــو   الســيايس 
hutu Manifesto” يف عــام 1957، قــادة 

ــكا  ــن بلجي ــتقال ع ــورة 1959 أجــل االس ث
 ، لروانــدا.  منتخــب  رئيــس  أول  واصبــح 
واســتبدل مملكــة التوتــي بنمــوذج مجهــوري 
ــة  ــلطة األغلبي ــو الس ــد اهلوت ــة. وأك للحكوم
ــام  ــاب ق ــال انق ــن خ ــة ب م ــم االطاح ، ت
بــه وزيــر الدفــاع اللــواء جوفينــال هابياريامنــا 

ــام 1976 .  ــوىف ع ــام 1973 ، وت ع
https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/

Gregoire+Kayibanda

33- Shaharyar M. Khan Op. Cit.,P. 5; Alain 

Destexhe,Op. Cit., P.44

ــب  ــوايل 000 372 طال ــم ح ــم تنظي 34 -ت
يف نظــام ابتدائــي مــن 6 درجــات؛ حــوايل 
لــدى  وكان  الثانــوي.  النظــام  يف   8،800
اجلامعــة الوطنيــة يف روانــدا حــوايل 160 طالبا 
ــاك  ــي حــوايل 70. وهن ومعهــد تعليمــي وطن
ــع  ــف الراب ــن الص ــية م ــة الفرنس ــم باللغ تعلي
ــاك  ــام 1969 كان هن ــل ع ــي ويف أوائ االبتدائ
ــم  ــدي، منه ــون روان ــدر ب 3.6 ملي ــا يق م
ــي؛  ــو؛ 11 %، التوت ــن اهلوت ــوايل 88% م ح
وأقــل مــن 1 %  تــوا، ويعتقــد ان معــدل النمــو 
ــنويا.  ــن 3 و 3.6 %« س ــراوح ب ــكانى ي الس
ويف عــام 1969، كان هنــاك مــا يقــدر ب 000 
8 مــن األوروبيــن واآلســيوين، وعــدد قليــل 

ــن،  ــن الرواندي ــن املواطن ــم م منه
Richard F. Nyrop Op, Cit, P. 2; Jasna Ba-
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lorda,Op, Cit, PP.197-198; oan  Kakwenzir 

e  and  Dixon  Kamukama  in Adelman and 

Suhrke, 1999: 63, Prunier, 1995:P.57).

35 - الرئيــس الثــاين لروانــدا ،مــن عــام 
ــه  ــق علي ــام 1994. كان يطل ــى ع 1973 حت
ــي  ــدا تعن ــة كينياروان ــي كلم ــاين« ، وه »كين
»ال يقهر«.ولــد عــام 1937 ، يف جيســيني ، 
ــد  ــة. بع ــو ثري ــة هوت ــدي لعائل ــدا أورون روان
ــق  ــي ، التح ــم االبتدائ ــى التعلي ــه ع حصول
بكليــة القديــس بولــس يف بوكافــو ، الكونغــو 
الرياضيــات  بشــهادة يف  البلجيكيــة ختــرج 
ــة  ــق بكلي ــام 1958 التح ــانيات. يف ع واإلنس
الطــب بجامعــة لوفانيــوم يف ليوبولدفيــل. 
بعــد بدايــة الثــورة الروانديــة عــام 1959 
يف  والتحــق  لوفانيــوم  هابياريامنــا  غــادر   ،
ــرج  ــايل. خت ــاط يف كيغ ــب الضب ــة تدري مدرس
ــاز يف عــام 1961 ، يف عــام 1963 ، تــم  بامتي
ــم  ــه املتعل ــبب وضع ــا ، بس ــن هابياريامن تعي
للحــرس  كرئيــس   ، اجلذابــة  وشــخصيته 
ــت  ــاين  مت ــون الث ــدي. يف كان ــي الروان الوطن
ــن  ــك بعام ــد ذل ــرال. بع ــة جن ــه إىل رتب ترقيت
، أصبــح وزيــرًا للحــرس الوطنــي والرطــة، 
ي 5 متــوز عــام 1973 ، أثنــاء توليــه منصــب 
رئيــس أركان اجليــش ، اســتوىل هابياريامنــا 
الرئيــس  ضــد  انقــاب  يف  الســلطة  عــى 
ــزب  ــقاط ح ــدا وإس ــوار كاييبان ــايل غريغ احل
ــام  ــل ع ــدا ، قت ــم يف كاييبان ــو احلاك بارمهوت
1994 باســقاط طائرتــه وكانــت احلــادث 

ــدا: ــة روان ــام مذبح ــبب لقي س

Gretchen Bauer, . Trmblay, Manon. ‘Women 

in Executive Power: A Global Overview’. Tay-

lor & Francis, 2011.P. 93; Feher. ‘Powerless by 

Design: The Age of the International Com-

munity ‘. Duke University , 2000 , P. 50-60. 

36 - Fergal Keane, Season of Blood: A Rwan-

dan Journey (London: Viking, 1995), P.23; 

Shaharyar M. Khan Op. Cit.,P. 5; Anyango, 

Gloria I. (4 February 2010).”The Barbecue 

Chef who masters his roast”. The New Times  

(Kigali).Retrieved 16  February 2012.;

ــو ــبت 5 يوني ــدد الس ــة، ع ــتور املرصي ــدة الدس  جري

2010

37-  Shaharyar M. Khan Op. Cit.,P. 5.; Sacri-

fice as Terror,Op,Cit.PP.45-46.

38-  B.,Kiernan,  Blood and Soil:  A World 

History of Genocide and  Extermination 

from Sparta toDarfur. Yale University Press 

,2007,P.568

ــلحن  ــن املس ــن املنفي ــة م ــم جمموع 39 - وه
الذيــن كان برناجمهــم يضمــن إعادهتــم إىل 
ــة  ــة الرواندي ــا يف احلكوم ــم وإدراجه أوطاهن
باســتخدام القــوة إذا لــزم األمــر، فضــًا عــن 
ــن  ــن الرواندي ــع الاجئ ــاء وض ــعيهم الهن س

ــية ــا جنس ب
:Jasna Balorda,Op, Cit, P.218. ; Gerard Pruni-

er, Op.CiT. P63.               

40-Samuel Totten , Rafiki Ubaldo ,  We Can-

not Forget: Interviews with Survivors of the 

1994 Genocide in Rwanda, New Brunswick, 

2011, P.11.

41- Gerard Prunier,Op. Cit. P.42.; Anglin, 

Douglas G., Rwanda: The Preventable Geno-

cide. the Report of the International Panel of 
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Eminent Personalities to Investigate the 1994 

, Genocide in Rwanda & the Surrounding 

Events, PP.8.

42 - Daniela Kroslak, “The Responsibility 

of External Bystanders in Cases of Geno-

cide: The   French in Rwanda, 1990-1994,” 

Unpublished PhD thesis. University of 

Wales: Aberystwyth, 2002., P.132.; Jasna Ba-

lorda,Op, Cit, PP.194-195.; Christopher C. 

Taylor,Op,Cit.P.49. 

43- Philip Gourevitch,  We Wish to Inform 

You That Tomorrow We Will Be Killed With 

Our Families  (London: Picador, 2000, P.88

الــراع غــر  مــن حــاالت  44 - حالــة 
ــن  ــن جانب ــر ب ــع متوت ــل وض ــلح يف ظ املس
ــاف  ــه وأضع ــة نفس ــام تقوي ــتهدف كل منه يس
اجلانــب األخــر بــكل الوســائل عــدا اللجــوء 
املصطلــح  اســتخدام  الساح،وشــاع  إىل 
ــزاع  ــال الن ــة خ ــة الثاني ــرب العاملي ــد احل بع
ــد  ــا: عب ــول أملاني ــوفيتي ح ــي– الس األمريك
ــة، ج2  ــوعة السياس ــايل، املوس ــاب الكي الوه

،1990،ص186-185 ،بــروت 
45 - Jasna Balorda,Op, Cit, PP.194-195.

ــس  ــي وكان الرئي ــيايس أمريك 46  - س
املتحــدة  للواليــات  واألربعــن  احلــادي 
ــن عــام 1989 إىل 1993 ونائــب رئيــس  م
ــن  ــن م ــث واألربع ــدة الثال ــات املتح الوالي
عــام 1981 إىل 1989. بــوش هــو عضــو 
يف احلــزب اجلمهــوري، كان ســابقا عضــوا 
يف الكونغــرس وســفرا ومديــر املخابــرات 
املركزيــة. وحاليــا هــو أكــر الرؤســاء ونــواب 

ــام 2000،  ــذ ع ــنا. من ــابقن س ــاء الس الرؤس
ــورج هـــ. و.  ــم »ج ــه باس ــار إلي ــح يش أصب
بــوش« أو »بــوش 41« أو »بــوش األكــر« 
أو »جــورج بــوش األب« لتمييــزه : جهــاد 
، املحافظــون اجلــدد واملســيحيون  اخلــازن 
الصهيونيون ، دار الســاقي ، 2017 ، ص170 

 .
ادارة   ، اجلبــوري  حممــد  رايض  ايــاد   -  47
 ،  2016 ، املنهــل  دار   ، الدوليــة  االزمــات 

 . ص26-25 
48 - Camara Silver,The US Response to 

Genocide in R wanda: A Reassessment, A 

thesis submitted in partial fulfillment  f the 

requirements for the degree of Master of Lib-

eral Arts, University of South Florida, 2015, 

P.30. 

ــارك،   ــة، أو أم املع ــج الثاني ــرب اخللي 49 - ح
أو حــرب حتريــر الكويــت وأطلــق عليهــا 
ــراء  ــة درع الصح ــم عملي ــًا اس ــكريًا أيض عس
 17 وحتــى   1990 اب   2 مــن  )للمرحلــة 
ــة  ــة عاصف ــم عملي ــاين 1991( وث ــون الث كان
كانــون   17 مــن  )للمرحلــة  الصحــراء 
الثــاين إىل 28 شــباط 1991(، هــي حــرب 
شــنتها قــوات التحالــف املكونــة مــن 34 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــادة الوالي ــة بقي دول
ــم  ــن األم ــذ اإلذن م ــد أخ ــراق بع ــد الع ض
املتحــدة لتحريــر الكويــت مــن االحتــال 
العراقي.للمزيــد يراجــع .:  ايــاد رايض حممــد 
اجلبــوري، املصــدر الســابق ، ص25 ؛ مالــك 
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حســن العيســاوي ، احلــروب بالوكالــة : ادارو 
االزمــة الدوليــة يف االســراتيجية االمريكيــة ، 

  .110-109  ،  2015 املنهــل 
ــام 1919  ــد ع ــايل ، ول ــيايس صوم 50 - س
ــايل  ــش الصوم ــد للجي ــب قائ ــلم منص ، تس
وعمــد اىل قيــادة انقــاب 1969 ، متيــز عهــده 
الــذي اســتمر حتــى عــام 1991 بالدكتاتوريــة 
االنقابــات  مــن  الكثــر  عهــده  شــهد   ،
ــدة  ــع : نج ــد يراج ــرد للمزي ــركات التم وح
فتحــي صفــوة ، هــذا اليــوم يف التاريــخ ، 
املجلــد االول كانــون الثــاين ، 2018 ؛ فــراس 
ــكرية ،  ــية العس ــوعة السياس ــار ، املوس البيط

2003ص976  ، ج3 
51 - Camara Silver,Op.Cit.P. 31.; 

  انــس اكــرم العــزاوي ، التدخــل الــدويل 
االنســاين بــن ميثــاق االمــم املتحــدة والتطبيق 

، املنهــل ، 2009 ، ص319-317. 
 ، القريــي  منخــي  52  - حيــدر موســى 
العاقــات  واثــاره يف  العســكري  التدخــل 
ــًا ،  ــا انوذج ــراق وليبي ــة الع ــة ، دراس الدولي
ــل  ــر فيص ــل ، 2018 ،  ص137. ؛ معم املنه
خــويل ، االمــم املتحــدة والتدخــل االنســاين ، 

؛   . ص185-181   ،  2011  ، املنهــل  
Camara Silver,Op.Cit.P. 31.

53  -  عدنــان مهنــا ، جماهبــة اهليمنــة : ايــران 
 ،  2014  ، االوســط  الــرق  يف  وامريــكا 

 ،. املنهــل ، ص235 
54 -Qustid in: Camara Silver,, 32-33

55 - Camara Silver,, Op.Cit.PP. 32-33

56 - Shaharyar M. Khan Op. Cit.,P. 5; lison 

Des Forges, “Call to Genocide: Radio in 

Rwanda, 1994,” in The Media and the Rwan-

da  Genocide, ed. Allan Thompson (Ottawa: 

International Development Research Centre, 

2007), P.41.; Samuel Totten , Rafiki Ubaldo , 

Op.Cit. P.7. 

57 -  Astri Suhrke , The Path of a Genocide: 

The Rwanda Crisis from Uganda to Zai-

er, Routledge, 2017. P.333; .Bruce D. Jones , 

Op.Cit,1.P.74.

P. Godfrey Okoth, “The OAU and the Ugan-

da-Tanzania War: 1978–1979, ” Journal of 

African Studies 4, 3 (Fall 1987): PP.152–162.

ــام 1981م إىل  ــذ ع ــنغال من ــس الس 58 - رئي
مــارس 2000م، وهــو أول رئيــس مســلم 
لبــاده لبلــد يشــكل املســلمون فيــه أكثــر 
مدينــة  يف  ولــد  الســكان.  مــن   %95 مــن 
ــوق  ــس يف احلق ــة باري ــرج يف جامع ــوگا وخت ل
والعلــوم السياســية، تقلــد عــدة وظائــف 
حكوميــة عليــا بــن عامــي 1960 و1970م، 
ــي  ــن عام ــة ب ــا للحكوم ــح رئيًس ــى أصب حت
ــدة  ــة الوح ــام رأس منظم 1970 و1980م، ك
اإلفريقيــة يف إحــدى دوراهتــا وأســهم إســهاًما 
كبــًرا يف إنجــاح مؤمتــرات القمــة اإلســامية. 
ــنغال  ــا للس ــح رئيس ــة أصب ــا للجمهوري رئيس
اســتقالة  عقــب   1981 جانفــي  غــرة  يف 
ــه يف  ــد انتخاب ــينغور وأعي ــيدار س ــد س ليوبول
فــرات   .1993 و   1988  ,  1983 مــن  كل 
بتعميــق  متيــزت  الرئاســة  ملنصــب  تقلــده 
البعــد الديمقراطــي يف البــاد. خــرس ضيــوف 
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االنتخابــات الرئاســية التــي أقيمــت يف مــارس 
2000م، رغــم تقدمــه يف اجلولــة األوىل منهــا. 
ولكــن بعــد حتالــف الرئيــس عبــد اهلل واد 
ــذي  ــايس ال ــى ني ــًا ومصطف ــل ثاني ــذي ح ال
حــل ثالثــًا تراجــع ترتيــب ضيــوف يف الــدورة 
الثانيــة لانتخابــات وخلفــه واد عــى منصبــه. 
وقــد أقــر ضيــوف بانتصــار عبــد اهلل واد، ممــا 
ــتحق  ــوف يس ــول أن ضي ــواد أن يق ــدى ب ح
جائــزة نوبــل للســام لركــه الســلطة ســلميًا. 
وقــد انتقــل ضيــوف منــذ ذلــك احلــن ليقيــم 

ــث ــية، إليزاب ــه الفرنس ــع زوجت ــا م يف فرنس
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8

%A8%D8%AF%D9%88_%D8%B6%D9%8A

%D9

59 -Bruce D. Jones, Op.Cit.P. 74.; ; Hazel 

Cameron, Op.Cit,P.38.

P. Godfrey Okoth, “Op.Cit.: PP.152–162.

60 - René Lemarchand, “Managing Transi-

tion Anarchies: Rwanda, Burundi, and South 

Africa in Comparative Perspective, ” Journal 

of Modern African Studies 32, 4 (December 

1994): PP.581–640.

61-  Bruce D. Jones, Op.Cit.P. 74; Peter Er-

linder, Report of the UN Reconnissance Mis-

sion to Rwanda-August 1993 ,  International 

Humanitarian Law Instiitute, 2011, PP.11-15.

62- Peter Erlinder Op.Cit.P.66; Bruce D. 

Jones., OP.Cit.P.76.

63- René Lemarchand,Op.Cit.P.640; Camara 

Silver,Op.Cit.P. 31.

64 -ســيايس راونــدي توتــي ، ُولــد 1957 
ــي  ــن التوت ــدا، ألرسٍة م ــط روان ــة وس بقري

ــت  ــاطن تعاقب ــن الس ــالة م ــي إىل س تنتم
عــى عــرش هــذه العرقيــة يف فــرات مــا 
ــاده  ــق مي ــك ، وواف ــتعامر البلجي ــل االس قب
ــدا  ــتقال لروان ــح االس ــكا ملن ــتعداد بلجي اس
بعــد عقــود طويلــة مــن االســتعامر والتمييــز، 
ــت  ــي كان ــدا الت ــه األويل يف أوغن ــى تعليم تلق
ــة  ــوء اخلاص ــامت اللج ــر خمي ــا أك ــد فيه توج
بالتوتي، وانخــرط عــام 1979 يف مليشــيات 
 . األوغنــدي  الوطنيــة  املقاومــة  جيــش 
فــور إعــان موســيفيني رئيســا ألوغنــدا، 
ــتخبارات  ــا لاس ــي رئيس ــن كاغام ــم تعي ت
ــه  ــٌب خول ــو منص ــة، وه ــكرية األوغندي العس
قضيتــه  خدمــة  يف  ره  ســخَّ واســعا  نفــوذا 
روانــدا  إىل  التوتــي  عــودة  وهــي  األوىل، 
الغــرض  هلــذا  كاغامــي  أنشــأ  وحكمهــا. 
تــوىل  التــي  الروانديــة  الوطنيــة  اجلبهــة 
رئاســَتها فريــد روجييــام، وهــو صديــق خملــص 
لكاغامــي عــام 1990، ُمنيــت اجلبهــة الوطنية 
ــٍة  ــي- هبزيم ــأها كاغام ــي أنش ــة -الت الرواندي
ــش  ــع اجلي ــا األوىل م ــال معاركه ــة خ مدوي
الروانــدي النظامــي التابــع للرئيــس جافينــال 
املتحــدة  األمــم  جهــود  لكــن  هباريامنــا، 
بيزيمنغــو  باســتور  زعيم اهلوتــو  ووســاطة 
ــام  ــت نظ ــية، دفع ــة الفرنس ــوط احلكوم وضغ
ــة  ــة الوطني ــع اجلبه ــاوض م ــا إىل التف هباريامن
يف آروشــا.اصبح رئيســا لروانــدا عــام 2000 

ــم .  ــات يف احلك ــاث والي ــق ث وحق
https://www.alhamish.com

65- Bruce D. Jones , Op.Cit. .P.75; Susan 
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Thomson; hy Are Rwandans Disappearing; 

Newspaper  International New York Times. 

Publication date: June 18, 2014., . © Interna-

tional New York Times , P.8.

66- Bruce D. Jones., Op.Cit.P.76.; Hazel Cam-

eron, Op.Cit,P.38. 

67 -United Nations, The United Nations and 

Rwanda, 1993-1996, United Nations , Dept. 

of Public Linformation , 1996 ,  PP.130-131.; 

Bruce D. Jones., Op.Cit.P.76.; Peter Erlinder 

Op.Cit.P.66. 

68 - lison Des Forges, Op.Cit.P. 41.; Samu-

el Totten , Rafiki Ubaldo , Op.Cit.P.7; Bruce 

D. Jones., P.79.;Filip Reyntjens, L’Afrique des 

Grands Lacs en Crise: Rwanda et Burundi, 

1990–1994 (Paris: Khartala, 1994), PP.248–

256

69 - Michelle E. MarTtin, The Political Power 

Of Diaspora As External Actors In Armed 

Civil Conflict, Submitted for the Degree of 

Doctor of Philosophy The School of Social 

and International Studies Department of 

Peace Studies, University Of Bradford, 2013, 

P.111; Anglin, Douglas G, Op.Cit. P.33; Bruce 

D. Jones. 104. 

70 - دبلومــايس مــري واألمــن العــام 
الســادس لألمــم املتحــدة لألعــوام 1992 
والــده  كان   1922 عــام  ولــد  1996م.   -
ــي  ــام 1908 ، أكاديم ــر ع ــس وزراء م رئي
ونائــب وزارة اخلارجيــة املريــة الســابق، 
ــون  ــوراه يف القان ــة الدكت ــى درج ــل ع حص
ــوم  ــس ودبل ــة باري ــن جامع ــام م ــدويل الع ال
يف العاقــات الدوليــة مــن معهــد الدراســات 

السياســية بباريــس يف عــام 1949. خــال 
ــون  ــتاذ القان ــه أس ــم تعيين 1949-1979، ت
جامعــة  يف  الدوليــة  والعاقــات  الــدويل 
ــات  ــز الدراس ــًا ملرك ــح رئيس ــرة. أصب القاه
 1975 عــام  يف  واإلســراتيجية  السياســية 
للدراســات  األفريقيــة  اجلمعيــة  ورئيــس 
السياســية يف عــام 1980 بطــرس غــايل أرشف 
ــه  ــت في ــت تناول ــدة يف وق ــم املتح ــى األم ع
ــك  ــام يف ذل ــة، ب ــات العاملي ــن األزم ــد م العدي
تفــكك يوغوســافيا واإلبــادة اجلامعيــة يف 
ــة  ــام للمنظم ــن ع ــم كان أول أم ــدا. ث روان
الفــرة مــن 16  الدوليــة للفرنكوفونيــة يف 
تريــن الثــاين  1997 إىل 31 كانــون االول  

2002.نــوىف عــام 2016. 
h t t p : / / w w w. t a n d f o n l i n e . c o m / d o i /

p d f / 1 0 . 1 0 8 0 / 7 5 0 4 5 6 7 3 7

ــام 1946 يف  ــد ع ــدي ، ول ــرال كن 71 - جن
ــو لويــس  ــده الرقيــب أول رومي ــدا ، وال هبولن
اجليــش  يف  صــف  ضابــط  وهــو   ، دالــر 
ــت  ــدا انتقل ــده اىل كن ــل وال ــع نق ــدي . م الكن
االرسة معــه . التحــق باجليــش الكنــدي يف 
عــام 1963 ، كطالــب يف ميليشــيا لــو كوليــج 
امللكيــة امللكيــة يف ســان جــان. يف عــام 1970 
ختــرج مــن  الكليــة العســكرية امللكيــة يف كنــدا 
بدرجــة البكالوريــوس يف العلــوم وتكلــف يف 
ــر  ــة ،وح ــة الكندي ــي للمدفعي ــوج امللك الف
داليــر أيضــًا كليــة القيــادة واألركان الكنديــة 
للقــوات الريــة ، وكليــة قيــادة ، خــدم يف 
ــاملية  ــكا الش ــال أمري ــن خ ــادة م ــع القي مواق
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عــام  أواخــر  ويف   ، وأفريقيــا   ، وأوروبــا   ،
ــم  ــة األم ــواء بعث ــب ل ــتلم منص 1993 ، اس
ــة  ــي بعث ــدا ، وه ــاعدة يف روان ــدة للمس املتح
األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة إىل روانــدا. 
وكان هــدف بعثــة األمــم املتحــدة للمســاعدة 
ــات  ــذ اتفاق ــاعدة يف تنفي ــو املس ــدا ه يف روان

ــع .  ــد يراج ــا للمزي أروش
h t t p : / / w w w . g g . c a / h o n o u r . a s p x -

? i d = 2 2 5 & t = 1 1 & l n = D a l l a i r e

72 - Camara Silver,Op,Cit.,P. 32.

73 - Bruce D. Jones , Op.Cit. P.3; Philip 

Gourevitch, Op, Cit  , P.88.,

74- Shaharyar M. Khan Op. Cit.,P. 5; Philip 

Gourevitch,Op,Cit  , P.88.

75- Camara Silver,Op,Cit.,P. 32.

الثــاين  والرئيــس  أمريكــي  ســيايس   -  76
واألربعــون للواليــات املتحــدة خــال الفــرة 
مــا بــن عــام 1993 حتــى عــام 2001، 
ولــد 1946 ، يف واليــة أركنســاس، يعــد 
ثالــث أصغــر الرؤســاء يف تاريــخ البــاد، بــدأ 
ــت  ــه ه ــون يف مدرس ــون بالقان ــامم كلينت اهت
ــن  ــوم م ــون يف ي ــا، درس القان ــرينغز العلي س
األيــام  بمســاعدة املنــح، التحــق كلينتــون 
جامعــة  يف  األجنبيــة  اخلدمــات  بمدرســة 
جورجتــاون يف العاصمــة واشــنطن حيــث 
حصــل فيهــا عــى بكالوريــوس خدمــات 
ــاز  ــام 1965، ف ــام 1968. وع ــة يف ع أجنبي
ــل.  ــاد الفص ــس احت ــات رئي ــون بانتخاب كلينت
ينتمــي  مــن عــام 1964 إىل عــام 1967، 
كلينتــون للحــزب الديموقراطــي، ورصح بــأن 

أيديولوجيتــه تتجــه إىل الديمقراطيــة اجلديــدة،  
للرئاســة  ترشــحه  قبــل  كلينتــون  شــغل 
منصــب احلاكــم األربعــن لواليــة أركنســاس 
يف الفــرة مــا بــن عــام 1979 وعــام 1981، 
واحلاكــم الثــاين واألربعــن للواليــة يف الفــرة 
ــح  ــام 1992 اصب ــام 1983 وع ــن ع ــا ب م

ــاد.  ــًا للب رئيس
Poveda; Tony G. “Clinton, Crime, and the 

Justice Department” Social Justice, Vol. 21, 

1994; Michael Benson, Bill Clintion, Twenty 

– First Century Books, 2003, P.59. 

77 -Albright, Madeline, Anthony Lake, and 

Wesley Clark The Clinton Administration’s 

Policy On Reforming Multilateral Peace Op-

eration. Washington D.C: Defense Institute 

of Security Assistance Management, 

1994 . ,P.41-44 .

78 - William Durch,. UN Peacekeeping, 

American Policy and the Uncivil Wars of 

the 1990s. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

1996,: P.41.

79 - Michael Barnett,. Eyewitness to a Geno-

cide: The United Nations and Rwanda. Itha-

ca:  Cornell University Press, 2003.; Camara 

Silver,, P.33.

80 - Lidwien Kapteijns,. “Test-firing the ‘new 

world order’ in Somalia: the US/UN military 

humanitarian intervention of 1992–1995.” 

Journal of Genocide Research, 2013,  PP.421-

442. 

81 - Albright Op.Cit, P.142

82 - Albright Op.Cit, P.142

83 - Anglin, Douglas G, Op.Cit. P.33; Samuel 
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Totten , Rafiki Ubaldo ,Op.Cit.P.14.

ولــد   ، بوروندًيــا  وسياســًيا  مثقًفــا   -  84
مقاطعــة  يف  مورامــا  بلــدة  يف  نــداداي 
ــن  ــدرس ، ولك ــدرس كم ــدأ ي ــا. ب مورامفي
ــام 1972  ــح ع ــبب مذاب ــه بس ــف تعليم توق
روانــدا  إىل  الفــرار  عــى  أجــر  حيــث   ،
بلــدة  إىل  جلــأ  للقتــل.  التعــرض  لتجنــب 
ــة  ــر جمموع ــدا وح ــوب روان ــاري جن بوت
ســكولر )جمموعــة مدرســية(. أهنــى دراســته 
ــدا ،  ــة لروان ــة الوطني ــن اجلامع ــم م يف التعلي
ثــم أكمــل درجــة ثانيــة يف األعــامل املرفيــة 
واحلــرف  للفنــون  الوطنيــة  األكاديميــة  يف 
ــام  ــن ع ــدا م ــارًضا يف روان ــا. كان حم يف فرنس
1980 إىل عــام 1983. عمــل كمــريف بعــد 
ــام  ــن ع ــة م ــة ائتامني ــرأس مؤسس ــك ، وت ذل
ــب  ــس منتخ ــام 1988. أول رئي 1983 إىل ع
ديمقراطيــا وأول رئيــس هوتــو لبورونــدي 
ــى  ــام 1993. ع ــات ع ــوزه يف انتخاب ــد ف بع
الرغــم مــن حتركــه ملحاولــة ختفيــف االنقســام 
ــه  ــاد ، إال أن إصاحات ــر يف الب ــي املري العرق
أثــارت غضــب اجلنــود يف اجليــش الــذي 
يســيطر عليــه التوتــي ، وتــم اغتيالــه وســط 
انقــاب عســكري فاشــل يف أكتوبــر 1993 ، 

ــم. ــط يف احلك ــهر فق ــة أش ــد ثاث بع
Paul R. Bartrop, Steven Leonard Jacobs 

,Modern Genocide: The Definitive Resource 

and Document Collection [4 volumes , ABC-

CLIO., P.1774.

85- Linda Melvern, Conspiracy to Murder: 

The Rwandan Genocide. Revised ed. London:  

Verso, 2006.P.104.; Samuel Totten , Rafiki 

Ubaldo , Op.Cit.P.8.

86 - Bruce D. Jones,Op.Cit.P.38. 

ــدة  ــكرية مؤي ــبه عس ــة ش ــي مجاع 87 - وه
ســكان  معظــم  قتــل  يف  متورطــة  هلوتــو 
التوتــي أثنــاء اإلبــادة اجلامعيــة امتلكــت تلك 
امليليشــيات خمــزون أســلحة إنراهامــوي. مــع 
وضــع  خطــة واســعة النطــاق للمذبحــة التــي 
ســتنتهي بقتــل مجيــع التوتــي يف البــاد. وقــد 
تلقــى هــؤالء الدعــم واملســاندة مــن حكومــة 
اهلوتــو ، لــذا اقامــوا حواجــز للطــرق يف مجيــع 
أنحــاء البــاد، الــذي سيســاعد يف وقــت 
اإلبــادة  تنظيــم  يف  املســاعدة  عــى  الحــق 

ــة:  اجلامعي
Anglin, Douglas G, Op.Cit. P.33

88 - Burundi/Rwanda: Presidents Killed”, 

Excerpt from U.S. Department of State, Bu-

reau of Intelligence and Research, Secretary’s 

Morning Summary, April 7, 1994, ,William 

Ferroggiaro, The U.S. and the Genocide 

in Rwanda 1994 , The Assassination of the 

Presidents and the Beginning of the “Apoca-

lypse, Information, Intelligence and the U.S. 

Response, https: National Security Archive // 

nsarchive.gwu.edu /NSAEBB/ NSAEBB53 /

press.htm(Hereafter will be Cited as N S.A).

PP.4-5.

89 - Les crises politiques ,  Burundi et au 

Rwanda, 1993–1994 (Lille: Université des 

Sciences  et Technologies de Lille, 1995), PP. 

185–210 ; Bruce D. Jones, Op.Cit.P.38.
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90 - U.S. Department of State, Bureau of In-

telligence and Research, “SPOT Intelligence 

Report as of 08:45 EDT April 7, 1994: Rwan-

da/Burundi: Turmoil in Rwanda”, April 7, 

1994, .Cited as N S.A.PP.1-2.

91- The White House, Office of the Press 

Secretary, “Statement by the President: The 

Deaths of the Presidents of Rwanda and Bu-

rundi”, April 7, 1994, Cited as N S.A.P.83.

92 - United Nations Security Council, “State-

ment by the President of the Security Coun-

cil”, S/PRST/1994/16, 7 April 1994, Cited as 

N S.A.P.2.

93- U.S. Department of State, Telegram State 

092008, “WGRW01: Working Group For-

mation to Deal with the Situation in Kigali 

and Bujumbura”, April 8, 1994, : Cited as N 

S.A.P.2, PP.2-3.  

94-US Department of State, cable number 

099440, to US Mission to the United Nations, 

New York, “Talking Points for UNAMIR 

Withdrawal”, April 15, 1994. Confidential- 

Cited as N S.A.P.2, PP.1-5  

95- U.S. Department of Defense, Memoran-

dum from Assistant Secretary of Defense for 

Special Operations/Low-Intensity Conflict 

through Under Secretary of Defense for Pol-

icy to the Secretary of Defense and Deputy 

Secretary of Defense, “Rwanda: Current Sit-

uation; Next Steps”, April 8, 1994: Cited as N 

S.A.P.2, P.1.

96 - Thomas P. Odom ,Journey into Dark-

ness: Genocide in Rwanda., Texas A&M Uni-

versity Press 2005, P.92.

97 - Draft Legal Analysis, Office of the Legal 

Adviser, Department of State, drafted by As-

sistant Legal Adviser for African Affairs Joan 

Donoghue, May 16, 1994.  Secret.  N S.A.P.2, 

PP.1-4

98 - Anglin Douglas G, Op.Cit. P.38;Bruce D. 

Jones, Op.Cit.PP.38-40.

99 - Memorandum from Assistant Secretary 

for Intelligence and Research Toby T. Gati 

to Assistant Secretary of State for African 

Affairs George Moose and Department of 

State Legal Adviser Conrad Harper, “Rwanda 

– Geneva Convention Violations”, circa May 

18, 1994.  Secret/ORCON (originator con-

trolled). Cited as N S.A.P.2, P.2.

100 - Bruce D. Jones, Op.Cit.P.42. ;Daniela 

Kroslak, Op.Cit, P.324;Thomas P. Odom ,Op.

Cit., P.92.

101 - Samuel Totten ,We Cannot Forget: In-

terviews with Survivors of the 1994 Genocide 

in Rwanda, Rutgers University Press. , New 

Brunswick, NJ. , 2011. P.8.

ــي،  ــة فرن ــل دول ــيايس ورج 102  - س
ــد  ــون الن ــون دو مارس ــد يف  1945 يف م ول
ــح  ــإلدارة، أصب ــة ل ــة الوطني ــج املدرس ، خري
إثرهــا مفتــش مــايل. ، كان أالن جوبيــه معاونــا 
جلــاك شــراك منــذ 1976، وكان نائبــه يف 
ــنة، كان  ــدة 12 س ــس مل ــدة باري ــب عم منص
ثــم  و1988،   1986 بــن  للامليــة  وزيــرا 
و1995،   1993 بــن  للخارجيــة  وزيــرا 
ــن  ــوردو ب ــدة ب ــح عم ــا ليصب ــح بعده ترش
ينتمــي   .2006 منــذ  ثــم  و2004،   1995
ــه  ــام توجهات ــون، بين ــزب اجلمهوري ــه حل جوبي
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ــا  ــا رئيس ــن بعده ــة، . ع ــة معتدل ــر يميني تعت
جــاك  الرئيــس  واليــة  بدايــة  يف  للــوزراء 
ــب يف 1997  ــادر املنص ــراك يف 1995 وغ ش
بعــد أن خــرس اليمــن االنتخابــات التريعيــة 
يف نفــس الســنة. بالتزامــن مــع ذلــك، تــرأس 
ــذي  ــة ال ــل اجلمهوري ــن أج ــع م ــزب جتم ح
أصبــح االحتــاد مــن أجــل حركــة شــعبية 

ــا.:  ــه أيض ــذي ترأس ال
http://www.assemblee-natio� : 
nale.fr/sycomore/fiche.asp?�

_num

فرنــي  ومــؤرخ  أكاديمــي   -   103
ومنطقــة  األفريقــي  القــرن  يف  متخصــص 
اجلنوبيــة األفريقيــة  الكــرى   البحــرات 
ــخ  ــوراه يف التاري ــهادة الدكت ــى ش ــل ع حص
جامعــة  مــن   1981 عــام  يف  األفريقــي 
ــة  ــق باملؤسس ــام 1984، التح ــس. يف ع باري
باريــس كباحــث. كــام  نــرس يف  العلميــة 
أصبــح فيــام بعــد مديــر املركــز الفرنــي 
للدراســات اإلثيوبيــة يف أديــس أبابا.وقــد 
ــة  ــة ومخس ــن 120 مقال ــر م ــر أكث ــر برون ن
الفرنســية،  األم  لغتــه  جييــد  وهــو  كتــب. 
أن  كــام  واإلســبانية.  اإلنجليزيــة  وكذلــك 
لديــه معرفــة جيــدة مــن اإليطاليــة واألملانيــة، 
واملعرفــة األساســية جوبــا العربيــة )الســودانية 

العاميــة العربيــة( والســواحيلية : 
https://gerard-prunier.com

104-Les origines du Rwanda (2000) and in 

Catharine Newbury, The Cohesion of Op-

pression(1988), PP.44-70 -

105 - Scott. traus,  The Order of Genocide: 

Race, Power, and War in Rwanda. Ithaca: 

Cornell University Press, 2008, P.77.; Alan  

Kuperman,  Op.Cit.P..122.  

106-U.S. Department of State, Bureau of Af-

rican Affairs, Memorandum from Acting As-

sistant Secretary for African Affairs Prudence 

Bushnell through Under Secretary for Polit-

ical Affairs Peter Tarnoff to The Secretary, 

“Death of Rwandan and Burundian Presi-

dents in Plane Crash Outside Kigali”, April 6, 

1994 , ,by. William Ferroggiaro, Information, 

Intelligence and the U.S. Response, https: Na-

tional Security Archive // nsarchive.gwu.edu 

/NSAEBB/ NSAEBB53 /press.html

وتربويــة،  ودبلوماســية،  صحفيــة،   -  107
مــن  اإلنســان  حقــوق  وناشــطة  وكاتبــة، 
ــام  ــدت ع ــة . ول ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
1970 يف بنســلفانيا  وهــي عضــوة يف احلــزب 
جامعــة  أدارت   ، األمريكــي  الديمقراطــي 
ــات  ــة للوالي ــة الفيدرالي ــارد، واحلكوم هارف
املتحــدة، ويــو إس نيــوز، وبوســطن غلــوب، 

وذا إيكونومســت، وذا نيــو ريببلــك : 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8

%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AB%

D8%A7_%D8

108 -Samantha Power, A Problem from 

Hell: Op.Cit..; PP.25-80. 

العــام  واألمــن  غــاين  دبلومــايس   -  109
ــام 1938   ــد ع ــدة ، ول ــم املتح ــابع لأُلم الس
أّنــان  وكــويف  غانــا،  كومــايس  مدينــة  يف 
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اســم مركــب، حيــث تعنــي كلمــة كــويف 
يــوم اجلمعــة وتعنــي كلمــة أّنــان الرابــع، 
ــه،  ــد في ــذي ول ــوم ال ــو الي ــة ه ــوم اجلمع وي
درس   ، اخوتــه  بــن  ترتبــه  هــو  والرابــع 
عنــان يف جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا يف 
كومايس،غانــا، وأكمــل دراســته اجلامعيــة 
ــانت  ــر يف س ــاك ألس ــة م ــاد يف كلي يف االقتص
بــول، مينيســوتا )1961(. ويف الفــرة مــن 
1961 إىل 1962، أجــرى دراســات عليــا 
يف االقتصــاد باملعهــد اجلامعــي للدراســات 
ــى  ــل ع ــف. وكحاص ــة يف جني ــا الدولي العلي
 1972-1971 الفــرة  يف  »ســلون«  زمالــة 
ــال  ــا، ن ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس يف معه
درجــة ماجســتر العلــوم يف اإلدارة. وقــد 
تــرك عنــان العمــل باألمــم املتحــدة مــدة 
عامــن، مــن 1974 إىل 1976، شــغل خاهلــا 
ــة  ــة لتنمي ــة الغاني ــام الرك ــر ع ــب مدي منص
ــد يف  ــت واح ــل يف وق ــث عم ــياحة، حي الس
ــياحة  ــة الس ــس مراقب ــا ويف جمل ــس إدارهت جمل
الغــاين. ويعمــل األمــن العــام حاليــا يف جملس 
أمنــاء كليــة مــاك ألســر، التــي منحتــه يف عــام 
1994 جائــزة اخلدمــة املتميــزة لألمنــاء تكريام 
لــه جلهــوده يف خدمــة املجتمــع الــدويل. وهــو 
أيضــا عضــو يف جملــس أمنــاء معهــد املســتقبل، 
كموفــد  بكاليفورنياعــن  بــارك  مينلــو  يف 
خــاص لامــم املتحــدة واجلامعــة العربيــة 
ــراتيجية  ــة إس ــع خط ــد وض ــوريا. وق يف س
الهنــاء األزمــة الســورية عــام 2012، ولكنّهــا 

ــلها.  ــّر بفش ــل أن يق ــل قب ــاءت بالفش ب
https://www.arageek.com/bio/kofi-annan

110 - Bruce D. Jones, Op.Cit.PP.120-121.

111Anglin, Douglas G, Op.Cit. P.33-44; 

Bruce D. Jones, Op.Cit.P.119.

112 - Bruce D. Jones, Op.Cit.PP.120-121.

 قائمة املصادر 
الوثائــق االجنبيــة املنشــورة عــى شــبكة 

التواصــل االجتامعــي 
1-William Ferroggiaro, Burundi/Rwanda: 

Presidents Killed”, Excerpt from U.S. De-

partment of State, Bureau of Intelligence and 

Research, Secretary’s Morning Summary, 

April 7, 1994, , The U.S. and the Genocide 

in Rwanda 1994 , The Assassination of the 

Presidents and the Beginning of the “Apoca-

lypse, Information, Intelligence and the U.S. 

Response, https: National Security Archive // 

nsarchive.gwu.edu /NSAEBB/ NSAEBB53 /

press.htm(Hereafter will be Cited as N S.A

2-William Ferroggiaro, , U.S. Department 

of State, Bureau of African Affairs, Memo-

randum from Acting Assistant Secretary for 

African Affairs Prudence Bushnell through 

Under Secretary for Political Affairs Peter 

Tarnoff to The Secretary, “Death of Rwandan 

and Burundian Presidents in Plane Crash 

Outside Kigali”, April 6, 1994 , Information, 

Intelligence and the U.S. Response, https: Na-

tional Security Archive // nsarchive.gwu.edu 

/NSAEBB/ NSAEBB53 /press.html

U.S. Department of State, Bureau of Intelli-

gence and Research, “SPOT Intelligence Re-
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port as of 08:45 EDT April 7, 1994: Rwanda/

Burundi: Turmoil in Rwanda”, April 7, 1994, 

.Cited as N S.A

- The White House, Office of the Press Secre-

tary, “Statement by the President: The Deaths 

of the Presidents of Rwanda and Burundi”, 

April 7, 1994.

3- United Nations Security Council, “State-

ment by the President of the Security Coun-

cil”, S/PRST/1994/16, 7 April 1994, Cited as 

N S.A.

4- U.S. Department of State, Telegram State 

092008, “WGRW01: Working Group For-

mation to Deal with the Situation in Kigali 

and Bujumbura”, April 8, 1994, : Cited as N 

S.A.P.2, PP.2-3.  

5-U.S Department of State, cable number 

099440, to US Mission to the United Nations, 

New York, “Talking Points for UNAMIR 

Withdrawal”, April 15, 1994.   Confidential- 

Cited as N S.A.P.  
الرسائل واالطاريح االجنبية 

1-Camara Silver,The US Response to Geno-

cide in R wanda: A Reassessment, A thesis 

submitted in partial fulfillment  f the require-

ments for the degree of Master of Liberal 

Arts, University of South Florida, 2015,

2- Jasna Balorda, Genocide and Modernity A 

Comparative Study of Bosnia, Rwanda  and 

the HolocaustLinda , Submitted in accor-

dance with the requirements for the degree 
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Of Diaspora As External Actors In Armed 
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