حمور
الدراسات التارخيية
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م.د .منتهى صربي موىل

أ.م.د .أمرية رشك لعيبي

جامعة البرصة  -كلية الرتبية للبنات

جامعة البرصة -كلية الرتبية للعلوم االنسانية

امهية البحث :

تقديم :

يشــكل تاريــخ روانــدا عــام 1994

وتكمــن امهيــة البحــث يف دراســة

االفريقيــة ويف تاريــخ العــامل الــذي انكر

الــدويل منهــا باإلخــص املوقــف

مذبحــة روانــدا عــام  1994واملوقــف

حقبــة تارخييــة مظلمــة يف تاريــخ القــارة

االمريكــي  ،إذ انــه مــن املعــروف ان

وجــود االبــادة اجلامعيــة يف البــاد ،
فضـ ً
ا عــن هتــاون دول العــامل الكــرى

الواليــات املتحــدة االمريكيــة لــن

تقــدم الدعــم إلي دولــة يف العــامل

عــن تقديــم الدعــم واملســاعدة لتلــك

دون وجــود مصالــح يف تلــك البــاد

البــاد االفريقيــة الفقــرة  ،الســيام

 ،وبــا أن روانــدا مل تكــن ذات أمهيــة

انجــراف منظمــة االمــم املتحــدة نحــو

للواليــات املتحــدة االمريكيــة فلــم

الواليــات املتحــدة االمريكيــة التــي

نجــد أي ردة فعــل دوليــة نحــو تلــك

فرضــت عــى املنظمــة عــدم التدخــل

االبــادة  ،لــذا أرتئينــا تقديــم البحــث

يف بدايــة االمــر  ،وان كانــت هنــاك

لدراســة تلــك املذبحــة .

تدخــات فيــا بعــد إال أهنــا كانــت

حمــدودة ختــدم الغــرب االمريكــي فقــط

؟.
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فرضية البحث :

حتــاول الدراســة اختبــار صحــة

اإلفريقيــة الفقــرة؛ حيــث إن قطــاع

مصالــح للواليــات املتحــدة ودول

كــا أهنــا تُعــاين مــن انفجــار ســكاين

الفرضيــة التاليــة وهــي أن وجــود
اوربــا يف أي منطقــة مــن العــامل ســتكون

حمــط اهتــام هلــا  ،ويف حــال عــدم

وجــود أي مصالــح هلــا فــأن تلــك
البلــدان ســتكون يف معــزل عــن العــامل
والدعــم العاملــي هلــا وهــو مــا اتضــح

يف ابــادة روانــدا . 1994
اهداف البحث

الصناعــة فيهــا مــازال حمــدو ًدا للغايــة،
يتجــاوز قــدرات البــاد .وتقــارن

الكثافــة الســكانية يف روانــدا ببعــض
اجلــزر األكثــر اكتظاظــا بالســكان
يف اليابــان ،وتعــد مدينــة كيجــايل
العاصمــة أكــر املــدن ،إذ يصــل تعــداد

الســكان فيهــا إىل نحــو 157,000
نســمة(.)2

العدد  47 /حزيران 2021م

يتنــاول هــذا البحــث بالتفصيــل

ترجــع االصــول الســكانية لروانــدا إىل

االســتقالل ومــا ســببه االســتعامر

تعتمــد حياهتــم عــى الزراعــة  ،واســتند

ســامهت يف فرقــة ابنــاء البلــد وجعلهــم

حيــث كان امللــوك الصغــار يســيطرون

اىل مذابــح بــن ابنــاء البلــد الراونــدي ،

هــؤالء امللــوك باهينــزا «أولئــك الذيــن

الغــرب واوربــا يف جتاهــل املذابــح

قوهتــم عــى االعتقــاد الشــائع أهنــا

هنــاك  ،وركــز البحــث عــى املوقــف

أن باهينــزا يتمتــع بقــوى ســحرية

املتحــدة مــن املذبحــة .

وتنبــت البــذور ويمكــن أن حتمــي

اوضــاع روانــدا مــن االســتعامر حتــى

قبائــل اهلوتــو  ، )3( The Hutالذيــن

مــن تقســيم البلــد عــى اســس عرقيــة

التنظيــم االجتامعــي إىل العشــرة،

طوائــف عرقيــة متناحــرة ادت فيــا بعــد

عــى جمــاالت حمــددة .وكان يســمى

كــا هيــدف البحــث اىل توضيح سياســة

يســببون أشــياء للنمــو» ،واســتندت

الروانديــة لعــدم وجــود مصالــح هلــا

تســيطر عــى اخلصوبــة .ويعتقــد

االمريكــي والفرنــي ومنظمــة االمــم

يمكــن أن تســبب ســقوط األمطــار

متهيد :نبذة عن تاريخ رواندا واصل شعوهبا واستعامرها .
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رق افريقيــا( ، )1وتعتــر إحــدى الــدول

تعــد روانــدا  Rwandaدولــة من دول

املحاصيــل مــن احلــرات واألبقــار

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

مــن األمــراض ،كان اهلوتــو ســابق ًا(،)4

م.د .منتهى صربي موىل

«متكامــل «.وتعتــر اللغــة الرســمية

وخــال مئــات الســنني يعيشــون حتــت

لروانــدا هــي لغــة الكينيــاو ،وهــي

اشــتهرت قبائــل التوتــي بقدراهتــا

األوىل مــن الدراســة ،ولغــة البانتــو

قبائــل اهلوتــو املحليــة عــن االنتصــار

والفرنســية التــي تســتخدام للتجــارة

ســيطرة قبائــل التوتــي، )5( Tutsiوقد

القتاليــة العاليــة ،ممــا أدى إىل عجــز
عليهــا أو صــد هجامهتــا ،فقبلــت

قبائــل اهلوتــو اهلزيمــة ووافقــت عــى

أن تكــون يف خدمــة قبائــل التوتــي

لغــة التدريــس يف الســنوات األربــع
التــي يتحــدث هبــا مجيــع الروانديــن،
يف الســواحل ،وهــي لغــة جتاريــة

لــرق أفريقيــا .واللغــة االنكليزيــة
بينــا يتحــدث املســلمني الذيــن تقــل

املنتــرة ،مقابــل محايتهــم ومتكينهــم
مــن العيــش ،ووفق ـ ًا لذلــك اســتمرت

 .أمــا الديانــة فــأن أكثــر مــن %40

مقــدرات البــاد(. )6

الــروم الكاثوليــك .امــا االســيويني

قبائــل التوتــي يف الســيطرة عــى
وهنــاك جمموعــات قبليــة اخــرى

مهمشــة وهــم األقــزام التــي تعــول

عــى املجموعــة الباقيــة مــن الســكان،
هــم املســتوطنون األوائــل يف روانــدا
ويشــكل أقــزام تــوا  Twaأقــل مــن

 %1مــن إمجــايل ســكان روانــدا ،كــا
يعيــش فيهــا بعــض األوربيــن ،وهــم
يعملــون يف زراعــة الشــاي أو يف قطــاع
التعديــن ،إضافــة إىل البعثات التبشــرية

املســيحية ،وقــد أســفرت ســنوات مــن

املعــارشة والتــزاوج عــن نظــام اجتامعي

هــم مــن املســيحيني ،ومعظمهــم مــن
القالئــل هــم اهلنــدوس او املســلمني

 ،وعــى الرغــم مــن االختالفــات
االجتامعيــة والثقافيــة املوجــودة بــن

اهلوتــو والتوتــي « ،فــإن العديــد مــن
العوامــل املتكاملــة أبقتهــم معــا .فمثال،
مل تنقســم األرايض إىل مناطــق عرقيــة

متميــزة رغــم أن معظمهــا كان للتوتــي
؛ ويمكــن أن حيــدث الــزواج املختلــط
ويشــركون يف نفــس الديــن ،واللغــة

 ،والعــادات واملهرجانــات ؛ واحلــرب

العدد  47 /حزيران 2021م

قبــل جمــيء اهلوتــو والتوتــي،

نســبتهم عــن  %6اللغــة الســواحلية

()7

كانــت شــائعة ضــد املاملــك املجــاورة
 ،وكان النظــام االقطاعــي هــو النظــام
الســائد يف روانــدا  ،ويعتمــد اقتصــاد
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البــاد اعتــادا كليــا تقريبــا عــى

تبــدأ روانــدا حتــى الثامنينيــات مــن

مــن الســكان يف زراعــة املحاصيــل

قــوي مــن قبــل القــوى املتنافســة عــى

الزراعــة .ويشــارك مــا يقــدر »%90
النقديــة(.)8

أوالً  :االستعامر املبكر لرواندا
حتــى أواخــر القــرن التاســع عــر،

متكنــت روانــدا مــن جتنــب الكثــر مــن
االتصــاالت مــع القبائــل االخــرى
خــارج حدودهــا .عــى ســبيل املثــال ،مل
يتمكــن جتــار العبيــد العــرب مــن شــن

غــارات عــى األرايض الروانديــة ألن
معظــم وســط ورشق روانــدا كانــت
منظمــة تنظيــ ًا جيــد ًا يف ظــل دولــة
مركزيــة حيكمهــا ملــك فالقــوات
املتحاربــة يف هــذه الدولــة هــي يف

األســاس مجاعــات فالحيــة ذات روابط
هرميــة يمكــن تعبئتهــا برسعــة ملواجهــة

العدد  47 /حزيران 2021م

أي هتديــد خارجــي .وهلــذا الســبب ،مل

يكتســب اإلســام الــذي يكتــي أمهيــة

كبــرة يف تنزانيــا وكينيــا املجاورتــن هلا،
الكثــر مــن موطــئ قــدم يف روانــدا.
ومل يكــن مــن بــن املســلمني إال القليــل

مــن الســكان الذيــن كانــوا يف مرحلــة

مــا قبــل اإلبــادة اجلامعيــة .أمــا بالنســبة

لالتصــال االوريب مــع روانــدا ،فلــم
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القــرن املــايض يف أن حتظــى بقبــول
افريقيــا

()9

ويعتــر االملــاين كونــت فــون غوتــزن

(10)Kont von Gotzenاول مــن

وقــع معاهــدة مــع امللــك الروانــدي
 ،كيجــري روابوجــري Kigiri

 Roabogiriقبــل اي دولــة اوربيــة

اســتعامرية .لكــن املطالــب األملانيــة
باملنطقــة كانــت حمــل نــزاع مــن قبــل
الربيطانيــن املوجوديــن بالفعــل يف

أوغنــدا املجــاورة إىل الشــال ،الذيــن
أرادوا أن تكــون املنطقــة حلقــة وصل يف

خــط الســكك احلديديــة املخطــط هلــم

مــن رأس الرجــاء الصالــح إىل القاهــرة.

وكانــت بلجيــكا أيضــا لدهيــا تصاميــم

عــى روانــدا أورونــدي بســبب قرهبــا
مــن دولــة الكونغــو احلــرة وإمكانيــة
متديــد ممــر رشقــا مــن األرايض إىل
املحيــط اهلنــدي  ،وقــد تــم تســوية

تلــك املطالــب املتضاربــة يف مؤمتــر
برلــن  1885-1884عندمــا تــم منــح

معظــم رواندا-أورونــدي ألملانيــا .فقــد

تــم تقســيم القــارة األفريقيــة مــن قبــل

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

القــوى األوروبيــة العظمــى ومنحــت

ومــع ذلــك مل تكــن روانــدا متتلــك

دولــة منظمــة انــذاك  ،وبذلــك يكــون

بســبب انقســاماهتا الداخليــة  ،وهنــاك

محايــة روانــدا ألملانيــا التــي مل تكــن

االملــان أول مســتعمرين أوروبيــن
يضعــون القــدم يف روانــدا(.)11

ويف مؤمتــر برلــن ،وضعــت القواعــد

األساســية لالســتعامر أيضــا .وكان
اهلدفــان الرئيســيان مهــا “االحتــال

الفعــال” و “املهمــة احلضاريــة”.
ويقصــد باالحتــال الفعــال الســيطرة

عــى االرايض الروانديــة  ،امــا
املهمــة احلضاريــة فيقصــد هبــا ،أهنــم
“حيــرون” الســكان األصليــن.
فقــد وضــع األوروبيــون البيــض

أنفســهم ومجيــع ســاهتم الثقافيــة يف
ذروة احلضــارة .وكان نــر املســيحية
واحــدة مــن أهــم اســاليب السياســة

كان أول املبرشيــن الكاثوليــك الذيــن

وصولــوا االرايض الروانديــة هــم مــن
األلــزاس االملانيــة  ،فقــد قــرر األملــان

جتنيــد املبرشيــن للســيطرة الكاملــة عــى
روانــدا  ،اال ان هــؤالء املبرشيــن كانــوا

اليتقنــون غــر اللغــة االملانيــة مما ســبب

هلــم صعوبــة يف بدايــة توجههــم(. )21

أمريــن رئيســيني مهمــن يمكــن

ذكرمهــا عــن احلكــم األملــاين يف روانــدا
 .األول هــو مســألة احلكــم الغــر

مبــارش عــى عكــس احلكــم العثــاين
يف البلقــان ،ممــا يعنــي تــرك احلكومــة
وإدارة املســتعمرات الصغــرة والكبــرة

يف أيــدي احلــكام التقليديني،الذيــن
اكتســبوا اهليبــة واالســتقرار واحلاميــة،
والتــي كان هلــا األثــر الكارثــي عــى

اهلويــات الروانديــة ،وتعميــق االنقســام

االجتامعــي بــن املجموعــات .فقــد
وجــد األملــان ان اعتامدهــم احلــكام

أســهل بكثــر للحكــم دون الســيطرة
املبــارشة  .لــذا اعتمــدوا عــى الطبقــة

األرســتقراطية التوتســية( ، )31فعندمــا

وصــل املســتعمرين األملــان إىل رواندا-

أورونــدي ،الحظــوا االســتخدام

املحــي للمصطلحــات ،التوتــي،

اهلوتــو ،وتــوا .والحظــو أيضــا إن
العديــد مــن األشــخاص ذوي الرتــب

العدد  47 /حزيران 2021م

االســتعامرية األوروبيــة  ،ففــي روانــدا

قــوة كافيــة ملنــع تلــك احلاميــة االملانيــة

العاليــة ينتمــون إىل مجاعــة التوتــي،
حيــث كانــت الســلطة األكثــر نفــوذا

هــي اململكــة التــي يقودهــا التوتــي،

269

مذحبة رواندا  1994واملوقف الدولي منها

حتــى يف روانــدا كانــت اهليمنــة املطلقــة

االملــان عــى قبائــل التوتــي يف حكــم

مناصــب املســؤولية عــى الرغــم مــن

االجتامعــي عــى اهلوتــو  ،باالضافــة

للتوتــي  ، ،وتــوىل اهلوتــو أيضــا
أهنــم اعرتفــوا يف معظــم احلــاالت
بســلطة امللــك الروانــدي .وأخــرا ،يف

معظــم املناطــق الطرفيــة التــي كانــت

مــع ذلــك متشــاهبة مــن الناحيــة
اللغويــة والثقافيــة مــن نــواح كثــرة يف
وســط روانــدا ،كانــت هنــاك سياســات

هوتــو حافظــت عــى اســتقالليتها مــن
أفريقيــا ،حيــث توجــد اختالفــات

لغويــة أو دينيــة أو إقليميــة عــى
نحــو دائــم ،فــإن اجلامعــات اإلثنيــة
الروانديــة والبورونديــة تتقاســم لغــة

وثقافــة واحــدة(. )41

اىل تفضيــل التوتســى عــى اهلوتــو وتــوا

ســاعد املســتعمرون االملــان امللــك
الروانــدى عــى الســيطرة املركزيــة عــى

املناطــق الطرفيــة ،وخاصــة ىف شــال
وجنــوب روانــدا .وعــى الرغــم مــن أن

امللــوك الروانديــن شــنوا يف كثــر مــن

األحيــان محــات عســكرية يف تلــك

املناطــق ،فــإن تأثــر امللــك وحمكمتــه
يتوقــف إىل حــد كبــر عــى وجودمهــا.

وبمجــرد عــودة جنــود امللــك اىل وســط

روانــدا تســتأنف احليــاة كــا كان مــن

قبــل(.)51

واالمــر الثــاين مل يرغــب األملــان يف

وخــال أوائــل القــرن العرشيــن كان

الدولــة نفســها ،حيــث مل يكــن لدهيــم

املتكــررة بــن القــوات االســتعامرية

إجــراء العديــد مــن التغيــرات يف بنيــة

العدد  47 /حزيران 2021م

الدافــع وال الوســائل للقيــام بذلــك ،

لــذا مل ختضــع روانــدا لالملــان بشــكل
رســمي حتــى عــام  ،1897اذ ســيطرت

أملانيــا عــى اإلقليــم الــذي كان يضــم

روانــدا وبورونــدي وحكمتهــا حكــ ًا
اســتعامري ًا بعــد مســاعدة املتعاطفــن

لالحتــال مــع االملــان  ،واعتمــد
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املقاطعــات حيــث الحظــوا تفوقهــم

الشــال مرسحــ ًا للمواجهــات العنيفــة
املتحالفــة مــع الدولــة الروانديــة
املركزيــة والزعــاء املحليــن يف الشــال
واســتمرت تلــك املواجهــات حتــى

عــام  ،1912عندمــا قتــل آخــر زعيــم

توتــي ،ومــع ذلــك مل يــدم االســتعامر
االملــاين هلــا  ،ففــي اعقــاب احلــرب

العامليــة األوىل وهزيمــة املانيــا ودخــول

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

القــوات البلجيكيــة يف ايــار 1916
اىل العاصمــة كيجــايل ففقــدت املانيــا
مســتعمراهتا يف القــارة األفريقيــة ،
وأصبــح اإلقليــم حتــت وصايــة عصبــة

األمــم التــي كلفــت بلجيــكا بإدارتــه
اعتبــار ًا مــن عــام  ،1923وأصبحــت
روانــدا حتــت االنتــداب البلجيكــي(.)61

وعــى الرغــم مــن أنــه كان مــن
املســتحيل حتديــد العــرق يف روانــدا

مــن خــال املظهــر املــادي،اال ان
اإلدارة البلجيكيــة صنفــت مجيــع

الســكان يف  1933عــى أهنــم مــن
اهلوتــو أو التوتــي أو مــن قبائــل التــوا

وفقــا لدرجــة مــن اجلــال والفخــر
والتنظيــم الســيايس  ،ممــا أدى اىل

تكثيــف االنقســام بــن اهلوتــو التوتــي
مــن خــال إضفــاء الطابــع املؤســي

نظــام قــايس( ، )71كــا أصــدرت االدارة
البلجيكيــة بطاقــات هويــة عرقيــة

موحــدة وواضحــة املعــامل  ،تشــمل
مجيــع الروانديــن عنــد الــوالدة مــن

اهلوتــو أو التوتــي أو التــوا ،ويضطــر
الكبــار إىل محــل هوياهتــم .و “أصبحــت
االنقســامات يف املجتمــع أكثــر وضوحا

مــع اهلوتــو بســبب التمييــز ضدهــم يف

مجيــع نواحــي احليــاة “( .)81ولصعوبــة

تقســيم اهلوتــو والتوتــي قــررت
احلكومــة االســتعامرية أن يكــون
التقســيم عــى اســاس أن الرجــل الــذي
يمتلــك أكثــر مــن عــرة رأس مــن

املاشــية يصنــف بشــكل دائــم  ،وأي
رجــل مــع أقــل مــن عــرة مــوايش

هوتــو أو تــوا ،اعتــادا عــى مهنتهــم
“.ثــم كلفــت اإلدارة البلجيكيــة

كل شــخص بالــغ أن حيمــل بطاقــة
اهلويــة التــي حــدد املجموعــة التــي
ينتمــون إليهــا ـ نظــام حتديــد الــذي

ســمح التوتــي الوصــول إىل وظائــف
الدولــة  ،وخلــق هرميــة عرقيــة مــع

إبــراز املســيحية .مــن خــال مــدارس

البعثــة وكانــت األوســاط األكاديميــة

أساســا لنخبــة التوتــي ،وقــد ســاهم
هــذا التقســيم يف أن أصبــح التوتــي
املدربــن أطبــاء ومعلمــن ومهندســن

زراعيــن ،بينــا عــدد قليــل مــن
املتعلمــن اهلوتــو أخــذوا وظائــف

إداريــة أقــل  ،كــا اســتبعد اهلوتــو مــن
الســلطة أي ادارة الدولــة التــي منحــت

العدد  47 /حزيران 2021م

عــى املذاهــب العنرصيــة وتركيــب

م.د .منتهى صربي موىل

للتوتــي وهــذا مــا شــكل الــراع
بــن اهلوتــو والتوتــي فيــا بعــد ،ممــا
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أدى إىل تدفــق هائــل مــن النــاس إىل

لعبــت االمــم املتحــدة دور ًا يف الضغــط

. )91(1931

إجيــاد حلــول أرسع ،كــا كان لالمــم

املســتعمرات الربيطانيــة بــن  1926و

ســبب التفــاوت الطبقــي يف مجيــع

املتحــدة دور يف التقــدم االقتصــادي،

اىل فتــح الــراع بــن اجلانبــن واخــذ

وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عــى

نواحــي احليــاة بــن اهلوتــو والتوتــي

اهلوتــو يســعون للتخلــص مــن حكــم

التوتــي االقليــة املدعومــة مــن قبــل
بلجيــكا  ،الســيام أنــه بعــد احلــرب
العامليــة الثانيــة ،بــدأت ميــول جديــدة

يف الظهــور عــى املســتوى الــدويل .بعــد
مــا عانــت منــه الشــعوب بســبب تلــك
احلــرب  ،وبــروز األيديولوجيــات
اجلديــدة مــن التســامح  ،وأضفــاء

الطابــع الديمقراطــي عــى املؤسســات
وشــهدت أفريقيــا تطــورا قويــا

للحركــة يف عمــوم دوهلــا التــي دعــت
العدد  47 /حزيران 2021م

إىل االســتقالل ووحــدة الــدول
األفريقيــة ،حيــث هــزت القــارة

موجــة مــن الثــورات ومــن ضمنهــا
روانــدا التــي ســعت اىل االســتقالل

 ،اال ان بلجيــكا كانــت مســتفادة مــن

تلــك املســتعمرة املربحــة هلــا  ،لــذا مل

متنحهــا االســتقالل ممــا ادى اىل تدخــل
االمــم املتحــدة بعــد الضغــوط التــي
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عــى الســلطات البلجيكيــة نحــو

مارســها الراونديــن  ،وعليــه فقــد

ورفــع معنويــات الســكان األصليــن

املؤسســات السياســية مــع الصحــوة
السياســية للروانديــن ســامهت يف
الضغــط عــى الســلطات البلجيكيــة
التــي بــدأت سلســلة مــن االجــراءات
واالصالحــات الديمقراطيــة(.)02

عمــدت بلجيــكا اىل انشــاء جمالــس
استشــارية عــى كل مســتوى مــن
مســتويات التسلســل اإلداري وتأسيس
األحــزاب السياســية يف عــام .1957
واختيــار املنتخبــن يف تلــك املجالــس

الصغــرة التــي تتألــف يف الغالــب

مــن رؤســاء مؤثريــن بالفعــل ،اال ان
اإلصالحــات مل تكــن مقصــودة حقــا

ولكــن اهلــدف منهــا خلــق وهــم مــن

التقــدم عــى مســتوى الدولــة وتشــكل
جملــس الدفــاع الراونــدي الــذي

احتــل التوتــي  % 90مــن مقاعــده

 .حيــث عــدد اهلوتــو املتعلمــن كان

ال يــزال صغــرا نســبي ًا( )12مــع ذلــك
فــإن التغــرات التــي مــرت هبــا روانــدا

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

خــال تلــك الفــرة ليســت عــى

حــددت هلجــة احلركــة الوطنيــة للهوتو،

مجاعــات اهلوتــو الريفيــن ســئموا مــن

اهلوتــو ،أوال مــن املســتعمرين البيــض

مســتوى كايف لتحــرر البــاد ،الســيام أن
احلكــم االقطاعــي البلجيكــي ودعمهــم

للتوتــي ،الذيــن كانــوا مســؤولني
عــن األســس الريفيــة  ،كــا أن مجاعــة

اهلوتــو املتعلمــن اخــذوا بتحريــض
مجاعاهتــم للثــورة ضــد التوتــي
والســلطة البلجيكيــة مــن خــال

الكنيســة الكاثوليكيــة  ،ففــي مــدارس

الكاثوليكيــة تعلــم اهلوتــو املضطهــدون
مفاهيــم املســاواة .وحتــى وقــت قريــب

مــن االســتقالل ،كان معظــم طــاب
املــدارس مــن التوتــي ،وال ســيام أبنــاء

النبــاء مــن التوتــي .ولكــن بحلــول
اخلمســينيات مــن القــرن العرشيــن

بــدأ العديــد مــن اهلوتــو الذيــن درســوا
«فرضيــة عــدم املســاواة»  ،وكانــت
احللقــات الدراســية هــي األماكــن

الوحيــدة التــي يمكــن أن حيصــل فيهــا
اهلوتــو عــى التعليــم وبعــد االنتهــاء

منهــا فــإن هــؤالء الشــبان الذيــن
يقــرأون جيــدا قــد رفضــوا متاما ســيطرة

التوتــي عــى الوظائــف احلكوميــة ،
وقــد وضــع هــؤالء بيــان للثــورة الــذي

البلجيكيــن ،وثانيــ ًا مــن املضطهديــن

التوتــي( ، )22فضــ ً
ا عــن ذلــك كان
هنــاك جمموعــة مــن اهلوتــو الشــايل(،)32

الذيــن ارادو إحيــاء ممالكهــم
وامتيازاهتــم وطــرد االســتعامر ،مــن

خــال ثــورة عامــة للقضــاء عــى
االســتعامر وتســلط التوتــي .ويف عــام

 1958أســس هــؤالء القــادة اهلوتــو
الشــباب حــزب ســيايس ،حــزب

حركــة حتريــر اهلوتــو(. )42

وعليــه بــدأت االضطرابــات يف البــا
وحتديــد ًا عــام 1959حيــث ثــارت

قبائــل اهلوتــو وبــدأت كسلســلة مــن
االضطرابــات الصغــرة يف الريــف

الزراعــي حتــى ســميت بالثــورة
الزراعيــة  ،مدعومــة مــن قبــل اهلوتــو
املثقفــن يف الريــف الذيــن كان اهلــدف

األســايس هلــم ومنــذ منتصــف
اخلمســينات اىل حتويــل اهلوتــو مــن

تابعــن للتوتــي اىل اصحــاب الســلطة
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يف مــدارس البعثــة يف التشــكيك يف

ودعــوا إىل حتريــر مــزدوج لشــعب

 ،وعليــه كانــت الثــورة يف بدايتهــا عــى

مســتوى منخفــض ،وكانــت يف الواقــع

موجــة عفويــة مــن الغضــب الشــعبي
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ولكنهــا رسعــان مــا حتولــت اىل ثــورة

الديــن مــن الكنيســة الكاثوليكيــة مــع

املجتمــع برمتــه ،الســيام بعــد التدخــل

خــال ارســاس رســائلهم وندائاهتــم

شــاملة هتــدف اىل إعــادة تشــكيل

واملالحــظ مــن

البلجيكــي لصالــح التوتــي الــذي
جعلهــا أكثــر عنفــ ًا ،حتــى متكَّنــت

ثــورة اهلوتــو التــي انطلقــت ضــد

حــرب دمويــة ضاريــة راح ضحيتهــا

الروانديــن ضــد االســتعامر انــا جاءث

مجاعــة اهلوتــو مــن حتقيــق هدفهــم بعــد

لالمــم املتحــدة

()82

االســتعامر عــام  1959اهنــا مل توحــد

()52

ثــورة داخليــة ضــد االســتعامر اخلارجي

الــف مــن التوتــي اىل الفــرار اىل

االدارة البلجيكيــة حكمــت البــاد مــن

حــوايل عــرون الــف مــن التوتــي

،واضطــر مــا بــن 140الــف و 250

وضــد التســلط التوتــي  ،الســيام أن

اوغنــدا والــدول املجــاورة .وقــد

خــال تســلط التوتــي وابعــاد اهلوتــو

اضطــر الكثــرون مــن أبنــاء قبائــل

التوتــي إىل اهلــرب إىل بورونــدي
التــي تســيطر عليهــا مجاعــات التوتــي
 ،وقــد كانــت الســلطة البلجيكيــة

الســبب املبــارش لتلــك احلــروب بســبب

تدخلهــا يف شــؤون الســكان ورفــع
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شــأن بعــض الفئــات مــن التوتــي
عــى حســاب باقــي الســكان يف بعــض
االحيــان(. )62

الذيــن كانــوا يكرهــون االســتعامر عــى

عكــس التوتــي الذيــن تعاونــوا مــع
االســتعامر خدمــة ملصاحلهــم.

تعــد ثــورة اهلوتــو عــام  1959نقطــة
حتــول حاســمة يف تاريــخ روانــدا ؛
فقــد اهنــت اهليمنــة السياســية التوتســية

حيــث حــل رؤســاء اهلوتــو حمــل
الســلطات التوتســية .لــذا ســعت

بلجيــكا لدعــم اهلوتــو بعــد أن اصبحوا

كانــت مجاعــة اهلوتــو تــدرك جيــد ًا

اصحــاب الســلطة  ،كــا فتحــت

الســلطة يف أيــدي التوتــي ،وســتفقد

املســيحية للهوتــو للتعلــم والتثقــف

أنــه إذا مل تتــرف برسعــة ســتبقى
إمكانيــة التغيــر وكان حليفهــم
الرئيــي يف هدفهــم الثــوري الكنيســة
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اهلوتــو مــن أجــل حتقيــق العدالــة مــن

الكاثوليكيــة( ، )72لــذا تعاطــف رجــال

الســلطة البليجيكــة ابــواب الكنســية
الدارة احلكــم كان نتيجتهــا بــروز طبقــة

مثقفــة متعلمــة مــن اهلوتــو تســعى

لتحقيــق االســتقالل واهنــاء االســتعامر

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

البلجيكــي حتــى أن اهلوتــو زعمــوا

للتأثــر الكارثــي للمســتعمرين

يســعون البعــاد التوتــي مدعــن أهنــم

ومــا ســببته مــن تفرقــة بــن اهلوتــو

أهنــم ابنــاء البــاد االصليــن واخــذوا
مســتعمرين نزحــوا مــن اثيوبيــا(.)92

البلجيكيــن ،عــى وجــه اخلصــوص

والتوتيس بتفضيلهــم التوتيس يف االدارة

كإن االنقــاب جمــرد اســتبدال

واحلكــم والوظائــف التعليــم خدمــة

آخــر مثــل الديكتاتوريــة العنرصيــة

كانــوا ينظــرون للتوتــي بأهنــم

ديكتاتوريــة عنرصيــة واحــدة مــع

التوتســية ،فقــد اســتغل اهلوتــو الســكان
بنفــس الطريقــة التــي اســتخدمها
الرعــاة التوتــي  ،وســاهم كل ذلــك يف

زيــادة تدهــور العالقــات بــن التوتــي
اهلوتــو  .وعليــه فــأن الثــورة الروانديــة

لعــام  1959جــاءت ألســباب عديــدة
منهــا.

ملصاحلهــم  ،الســيام أن البلجيكيــن
اصحــاب البــرة البيضــاء عــى عكــس

اهلوتــو الذيــن كانــوا اقــرب للعنــر
االفريقــي  ،أمــا العامــل االخــر فهــو

التغيــر اجلــذري يف املجتمــع الروانــدي
مــن قبــل االســتعامر البلجيكــي

واســتخدام اهلوتــو كعبيــد( .)03يمكننــا

القــول إن ثــورة اهلوتــو كان متفاوتــة اي

األول  - :أن هــذه الفــرة اصبحــت

يف تقــدم وتراجــع بســبب عــدم تكافــئ

القوميــة بشــكل جيــد جــدا .

متكنــت هــذه املجموعــات املختلفــة

فيهــا روانــدا أمــة فقــد تطــورت

اهلوتــو مــع االســتعامر ومــع ذلــك،

مــن دعــا ملذبحــة عــام .1994

املســتعمرين ،ولكنهــا نمــت برسعــة إىل

دعــاة التخلــص مــن التوتــي وهــم

والــذي كان يف البدايــة فقــط لطــرد

وفيــا يتعلــق بسياســة العنــف التــي

رصاع ضــد امللكيــة والتوتــي .
ثانيــ ًا  :روانــدا بعــد االســتقالل

إليهــا .احدمهــا هــو االســتعامر ،فمــن

انتهــت ثــورة  1959بســيطرة اهلوتــو

اســتخدامه اهلوتــو يف تلــك الثــورة
فرتجــع إىل عامــان البــد مــن اإلشــارة

هــذه النقطــة ال يمكــن احلديــث عــن
التاريــخ الروانــدي دون الدخــول

1 9 9 0 -1 9 6 0
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ثانيــا  -:أن مــن قــام بالثــورة هــم مــن

مــن التوحــد حــول هــدف مشــرك،

عــى احلكــم والدعــوة الجــراء
انتخابــات ومــن جانبهــا اقرتحــت
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األمــم املتحــدة فــرة هتدئــة قبــل

ســنوات ( ، )1973-1962ثــم ُأعيــد

اندفعــوا يف اجــراء االنتخابــات كوهنــم

عــى اهنــم مواطنــن غــر رشعيــن ويف

االنتخابــات العامــة  ،إال أن اهلوتــو

ال يثقــون بقــرارات االمــم املتحــدة
وال حتــى بالبلجيكيــن الذيــن تــرددوا

يف تســليم الســلطة فــورا  ،ويف عــام
 ،1961صــوت الســكان لصالــح

النظــام اجلمهــوري ،وأصبحــت
روانــدا يف االول مــن متــوز 1962

دولــة مســتقلة حيكمهــا اهلوتــو تشــكل
النصــف الشــايل مــن اإلقليــم الــذي

كان يســمى رواندا-اورونــدي ،بينــا

تشــكل دولــة بورونــدي احلاليــة
النصــف اجلنــويب مــن هــذا اإلقليــم.

نــص دســتور الرابــع والعرشيــن مــن

ترشيــن الثــاين  1962عــى مجهوريــة
موحــدة ذات فــروع تنفيذيــة وترشيعيــة

العدد  47 /حزيران 2021م

وقضائيــة يف احلكــم  ،وبعــد اســتقالل

روانــدا حتولــت كيجــايل مــن مدينــة

صغــرة إىل مدينــة كبــرة مكتظــة

بالســكان ،ويبلــغ عــدد ســكاهنا نحــو
 160ألــف نســمة(.)13

كل خطــاب لــه يشــر اىل ماتعــرض لــه
اهلوتــو مــن اذالل مــن قبــل التوتــي

كــا ســعى للتقليــل مــن مناصبهــم
احلكوميــة فلــم خيصــص هلــم غــر %1

مــن وظائــف اخلدمــة املدنيــة املتاحــة

كــا حــدد مقاعدهــم يف املــدارس
واجلامعــات

()33

،

عانــت مجهوريــة روانــدا اجلديــدة مــن
مشــاكل منــذ البدايــة  ،الســيام بعــد

قــرار حكومــة اهلوتــو بعــدم التــزواج
بــن قبائــل اهلوتــو والتوتــي ـ االمــر
الــذي اثــار التوتــي وبــدأوا بمهامجــة
احلــدود الروانديــة مــن جبهــة بوروندي

وذلــك يف كانــون االول  ، 1963وجــاء

رد اهلوتــو عليهــم بذبــح الــف مــن
التوتــي وهــم أحيــاء وغلــق احزاهبــم

وقتــل قادهتــم السياســيني  ،وقــد
اثــارت تلــك االحــداث خمــاوف االمــم
املتحــدة فطالبــت باجــراء اصالحــات

جــرى يف نفــس العــام انتخــاب

داخليــة ممــا اضطــر الرئيــس كيبانــدا

أول رئيــس

خــال الســاح بانشــاء احــزاب

گريگــوار كاييبانــدا Gregoire

Kayibanda

()23
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انتخابــه مرتــن وكان ينظــر للتوتــي

جلمهوريــة روانــدا ينتخــب ملــدة مخــس

اىل ادخــال بعــض االصالحــات مــن

جديــدة يف حزيــران  ،1964اال ان تلــك

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

االصالحــات كانــت لصالــح اهلوتــو

رئيســ ًا للدولــة ،وتــم انتخابــه ثــاث

يف البــاد ســامهت يف تقســيم البــاد

سياســة التمييــز بــن اهلوتــو والتوتــي

فقــد تــم فتــح ســبعة احــزاب انتــرت

ليــس عــى اســاس عرقــي فحســب انــا
اقليمــي  ،كــا ســعى لوضــع املتطرفــن

يف الســلطة الوطنيــة  ،ورسعــان مــا
أصبــح اجلــو اخلانــق أكثــر ممــا جيــب
أن يتحملــه حتــى بالنســبة ملجموعــة

اهلوتــو يف اجلمهوريــة الروانديــة  ،حيث
اصبحــت مجاعــة اهلوتــو يف الشــال

معزولــة اكثــر يف الوظائــف احلكوميــة
 ،ويف عــام ُ ،1968حــدد  %27مــن
ميزانيــة الدولــة للتعليــم  ،وللنفقــات

العســكرية  ، %23وللصحــة  ، %9ومهــا
البنــدان الكبــران اآلخــران يف امليزانيــة.

وباســتثناءات طفيفــة ،يكــون التعليــم
إلزاميــا إىل أن يبلــغ الشــخص  16ســنة

النظــام املــدريس(.)43

سياســي ًا واجتامعيــ ًا واقتصاديــ ًا(. )63

وعــى اثــر ذلــك تأســس عــام 1975يف
روانــدا حــزب ســيايس يســمى احلركــة

الوطنيــة الثوريــة مــن أجــل التنميــة، ،
وهــو يدعــو إىل تطبيــق الديمقراطيــة
املالئمــة للبــاد ،كــا توجــد بعــض

املنظــات الوطنيــة ،مثــل املنظمــة
النســائية الروانديــة واحتــاد الطــاب
وغريمهــا .وقســمت روانــدا اىل مخــس
حمافظــات هــي املحافظــة الشــالية
واملحافظــة اجلنوبيــة واملحافظــة الرشقية
واملحافظــة الغربيــة وبلديــة كيجــايل ،

ويف عــام  1978جــرى اعتــاد دســتور
جديــد للبــاد ،وكذلــك انتخــاب

املجلــس الوطنــي للتنميــة (الربملــان)،
وهــو جملــس مكــون مــن ســبعني عضو ًا

اخــذت العالقــات بــن مجاعــات

ينتخــب ملــدة مخــس ســنوات أيضـ ًا أنــه

انتهــت الرصاعــات الداخليــة بانقــاب

يكــن يف اجليــش الراونــدي غــر ضابــط

التوتــي واهلوتــو بالتدهــور حتــى
عســكري عــام  ،1973بقيــاد اجلنــرال

ج .جوڤينــال هابياريامنــاJovinal

Habyarimana

)(35

وتــم اعتقــال

الرئيــس كيبانــدا ،وأصبــح هابياريامنــا

عــى طــول فــرة حكــم هابياريامنــا مل
توتــي واحــد وعضــوان يف الربملــان
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مــن العمــر ،لــذا عــام  1968توســع يف

مــرات عــى التــوايل  ،وتابــع االخــر

رغــم أن الربملــان يضــم ســبعني عضــو
فقــد كان معظمهــم مــن اهلوتــو كــا مل

يمنــح الربملــان التوتــي ســوا مقعــد
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واحــد كوزيــر بينــا يشــكل الربملــان

اهلوتــو ،لــذا اخــذ رئيــس اهلوتــو هياجم
اوغنــدا مدعي ـ ًا اهنــا جــزء مــن روانــدا

كان نظــام هابياريامنــا نظامــا صارمــ ًا
اســتبدادي ًا ،فقــد كان االقليــم املــوايل

اجــزاء روانــدا(.)04

تزايــد الــراع بــن اهلوتــو والتوتــي

اتباعــه عــى الوظائــف احلكوميــة

البــاد مــن ازمــة اقتصاديــة  ،حيــث

التوتــي حتــى وصــل عــدد الالجئــن

أثــار غضــب الفالحــن ،الســيام أن

الكونغــو عــام  1979إىل 700 000

بتعصــب فــكان هنــاك قلــة بشــبكة

مــن مخــس وعــرون اىل ثالثــون وزيــر

(. )73

حلكمــه يكــون املفضــل لديــه وحيصــل

يف عــام 1989مــع مــا تعرضــت لــه

واالداريــة كــا ازداد التميــز ضــد

ُخفضــت امليزانيــة بنســبة  ،%40ممــا

مــن التوتــي يف اوغنــدا ورشق

رئيــس روانــد كان حيكــم البــاد

الــف الجــئ ،إال أن معظــم حــكام

االتصــاالت كــا أمــر بقطــع الغابــات

 .وبــا أن معظــم حــكام اوغنــدا التــي

حــن تعــد الغابــات مصــدر اقتصــادي

فقــد عمــد التوتــي الذيــن فــروا اىل

ادارة املصــارف  ،ومل يعــد الفالحــون

خميــات لالجئيــن بتشــكيل منظمــة

كــا قــام صنــدوق النقــد الــدويل

عــام  1987واخــذوا هبجاهتــم عــى

كثــرة الديــون مــع خفــض قيمــة

ولعــدة ســنوات بسلســلة مــن الغــارات
عــى روانــدا ،ممــا أثــار أعــاالً انتقاميــة

عــر وصايــا منهــا منــع الــزواج

تلــك املناطــق مــن املوالــن للهوتــو

()83

هبــدف تســهيل مراقبــة الســكان  ،يف
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جلــأ اليهــا التوتــي هــم مــن اهلوتــو

اســايس لروانــدا ، ،فضــا عــن فســاد

اوغنــدا بعــد ثــورة اهلوتــو واقامــوا يف

يتمتعــون بحريــة الوصــول إىل األرض.

اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة يف اوغنــدا

بتجميــد الرواتــب احلكوميــة بســبب

اهلوتــو( ،)93وقــد قامــت تلــك اجلبهــة

الفرنــك الروانديــة  ،كــا نــر اهلوتــو

مــن اهلوتــو عــى التوتــي الذيــن مــا
زالــوا يعيشــون يف روانــدا مــن قبــل
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متهــ ًا االســتعامر البلجيكــي بتخريــب

األغلبيــة التــي تســيطر عليهــا احلكومــة

والصداقــة والــراكات التجاريــة مــع

التوتــي

()14

.

ويف الوقــت نفســه كانــت اجلبهــة

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

الوطنيــة الروانديــة التــي تضــم الفــان

مل يكــن كذلــك التفــوق العــددي

هنبــت مــن اجليــش األوغنــدي؛ قــد

أجــر اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة عــى

ومخســائة جنــدي مســلحني بمعــدات

شــنت هجومــا يف ترشيــن األول 1990
 ،بينــا كان عــدد اجليــش الروانــدي

قوامــه مخســة االف ومائتــا فــرد
وجمهزيــن أســلحة حديثــة وفرهتا فرنســا

كجــزء مــن ميثــاق التعــاون العســكري
أحــادي اجلانــب بــن البلديــن ،لــذا
اصبحــت روانــدا مــن اكــر الدولــة
املســتوردة للســاح رغــم صغرهــا وقد

وصلــت العقــود املربمــة بــن احلكومــة

للقــوات املســلحة الروانديــة الــذي
العودة.وانــا وصــول االســناد الفرنــي
 ،فقــد وصــل املظليــن الفرنســيني إىل

العاصمــة كيجــايل لدعــم احلكومــة
الروانديــة  ،فقــد عــززت احلكومــة

الفرنســية اجليــش الروانــدي بخمســون
جنــدي فرنــي  ،إذ أن العالقــة

بــن فرنســا وروانــد تطــورات منــذ
الســبعينات  ،االمــر الــذي دفــع اجلبهــة
الوطنيــة الروانديــة اىل االنســحاب(. )34

الروانديــة وجتــار األســلحة يف جنــوب

ثالثــا :انتهــاء احلــرب البــاردة وسياســة

دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة

اتبعــت الواليــات املتحــدة االمريكيــة

االمريكيــة بــن ترشيــن األول 1990اىل

ُمنــذ حــرب فيتنــام سياســة عــدم
التدخــل ،اال ان انتهــاء احلــرب

مــع مــر يف فــرة مماثلــة(. )24

الشــيوعي أدى اىل تغــر السياســة

ايــار  1991وحــده ،فضــا عــن أكثــر

مــن  10ماليــن دوالر مــن الصفقــات

البــاردة )44(Cold Warواهنيــار العــامل

وعــى الرغــم مــن التفــوق العــددي

االمريكيــة اخلارجيــة  ،فقــد حتولــت

الروانديــة املســلحة عانــت يف البدايــة

احتــواء الشــيوعية اىل محايــة حقــوق

للجيــش الروانــدي  ،إال القــوات
مــن خســائر؛ ولكــن بحلــول ترشيــن
الثــاين انســحبت اجلبهــة الوطنيــة
الروانديــة إىل أوغنــدا .ومــع ذلــك،

تلــك السياســة مــن جــدول أعــال
اإلنســان يف مجيــع أنحــاء العــامل(.)54
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أفريقيــا اىل مــا يقــارب  56مليــون

التدخــل االمريكــي يف الصومــال

ويف احلــادي عــر مــن أيلــول

 ،1990القــى الرئيــس جــورج بــوش
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H..Bush

()64

كلمــة قبــل جلســة

مشــركة للكونغــرس ركــزت عــى

كان مــن الــروري إعــادة بنــاء

املركزيــة هلــذا اخلطــاب دعــوة

القضــاء عــى جــذور هــذه الرصاعــات،

حقــوق اإلنســان ،وكانــت الرســالة
إىل الواليــات املتحــدة االمريكيــة

للمســاعدة يف محايــة ســيادة القانــون يف

العــامل ،ومــن أجــل إعــادة تنشــيط األمم
املتحــدة لتكــون الواليــات املتحــدة

بمثابــة قــوة الرشطــة الدوليــة مــع
األمــم املتحــدة  ،كــا أشــار يف اخلطــاب

تلــك املجتمعــات وتوجيههــا وطــرق
وعليــه وضعــت األمــم املتحــدة أســس

سياســات التدخــل اإلنســاين .املثــل
األعــى للســام العــامل أقــرب مــن أي

وقــت مــى ،والطريــق نحــو محايــة
حقــوق اإلنســان .بــدأت الواليــات
املتحــدة العمــل بشــكل وثيــق مــع

األمــم املتحــدة كأفضــل وســيلة متاحــة

اىل أن هــذا القــرن احلــادي والعــرون
ســيكون أيضــ ًا قرنــ ًا أمريكيــ ًا كالقــرن

حلفــظ الســلم(.)84

اخلطــاب عــزز التحــول األمريكــي يف

كقــوة عظمــى بعــد اهنيــار االحتــاد

الســابق( . )74وعــاوة عــى ذلــك ،هــذا

مبــادئ السياســة اخلارجيــة األمريكيــة

مــن احتــواء الشــيوعية مــع الرتكيــز

عــى محايــة حقــوق اإلنســان عــى
العدد  47 /حزيران 2021م

الصعيــد العاملــي  ،وقــد ســبب ذلــك
التغــر انشــقاق يف االدارة االمريكيــة،

فقــد كانــت هنايــة احلــرب البــاردة
بدايــة لعهــد امريكــي جديــد للحفــاظ

عــى عمليــات الســام العامليــة،
وتوجيــه األمــم املتحــدة والواليــات
املتحــدة االمريكيــة يف دائــرة الضــوء
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حمتمــ ً
ا للمصالــح االمريكيــة ،لــذا

الدوليــة .فإالرصاعــات اخلارجيــة
تشــكل هتديــد ًا أمنيــ ًا ومصــدر ًا

بــرزت الواليــات املتحــدة االمريكيــة
الســوفيتي واخــذت تتدخل يف الشــؤون
اخلارجيــة ،وكان بدايتهــا املشــاركة يف

عاصفــة الصحــراء ضــد العــراق بعــد
غــزو اإلخــر للكويــت( ،)94فضــ ً
ا

عــن ســعيها للحفــاظ عــى احتياطــي
النفــط العاملــي ،وكانــت الصومــال أول
اختبــار للسياســة اخلارجيــة االمريكيــة

بعــد غــزو العــراق للكويــت ففــي عــام
 1991تــم االطاحــة بحكومــة رئيــس
الصومــال ســعيد بــار( )05مــن قبــل

ائتــاف مــن املتمرديــن وكان حكــم

ســعيد حكــم دكتاتــوري  ،وقــد أدى

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

هــذا الــراع الســيايس إىل الــراع

الواليــات املتحــدة االمريكيــة يف

تفاقمــت بســبب نقــص كبــر يف املــواد

املتحــدة وحدهــا التســتطيع تصحيــح

بــن قــادة البــاد وحــرب اهليــة
الغذائيــة( .)15لذلــك أرســلت الواليات

الصومــال بالقــول «ان الواليــات
أخطــاء العــامل ،ولكــن بعــض األزمــات

املتحــدة االمريكيــة قوافــل الشــاحنات

يف العــامل ال يمكــن حلهــا دون مشــاركة

للمســاعدة يف ختفيــف حــدة األزمــة

الصومــال نجاحــا متواصــا لبــوش

املحملــة باألغذيــة واإلمــدادات

،وكانــت خطــة العمــل األوىل يف
الصومــال هــي نــر قــوات ضخمــة

تبلــغ  28الــف جنــدى امريكــى فيهــا
مــع مســاعدات انســانية ،إال أن العديــد

مــن اجلنــود االمريــكان تعرضــوا
لالختطــاف مــن قبــل املتمرديــن
الصومــال ممــا دفــع الرئيــس بــوش اىل
إرســال قــوات حلاميــة تلــك القوافــل
 ،ومل تكــن منظمــة الوحــدة األفريقيــة

تؤيــد األمــم املتحــدة يف ارســال
العديــد مــن املراقبــن ان فشــل مهمــة
االمــم املتحــدة جــاء نتيجــة اىل دورهــا

املنحــاز يف النــزاع القائــم وبســبب

عــدم حيادهــا وتدخلهــا يف الشــؤون
الداخليــة ويرجــع ذلــك للضغــط

االمريكــي عــى منظمــة االمــم املتحــدة

ممــا انعكــس ســلب ًا عــى أدائهــا(.)35

خلــص الرئيــس بــوش مشــاركة

متامــا مثــل عمليــة عاصفــة الصحــراء،
الــذي كان مســعى عســكريا رسيعــا.

ســاعدت هــذه العمليــات العســكرية
عــى حمــو وصمــة العــار مــن حــرب
فيتنــام(.)55

ويف الوقــت الــذي كانــت فيــه الصومال

تعــاين مــن رصعــات داخليــة  ،كانــت
اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة قــد بــدأت

يف ترشيــن األول  1990هجامهتــا ضــد
روانــدا مــن الشــال الغــريب ،وأدى

النــزاع أىل احتــال مدينتــي غابــرو

ونياغاتــار ،فبعــد الضغــوط الفرنســية
اضطــر الرئيــس هابياريامنــا يف آذار /

 ،1992اىل تشــكيل حكومــة ائتالفيــة
جديــدة تضمنــت بعضهــا احــزاب

معارضــة للهوتــو  ،كــا تقــرر وقــف

العدد  47 /حزيران 2021م

قــوات عــى ارضهــا( ، )25فقــد ارجــع

أمريــكا»( .)45وكانــت العمليــة يف

اطــاق النــار بــن اجلبهــة الوطنيــة
الروانديــة واجليــش الروانــدي مــع

بــدء حمادثــات الســام يف اروشــا يف
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تنزانيــا
رابع ـ ًا :مباحثــات اروشــا واثرهــا عــى

الوطنيــة الروانديــة ،كان وجــود أوغندا
يف أروشــا رشطــا مســبق ًا رضوريــ ًا

بــدأت حمادثــات اروشــا يف حزيــران

فقــد كانــت أوغنــدا قــادرة يف بعــض

األطــراف الداخليــة واخلارجيــة ،وكثــر

الضامــن إلقنــاع اجلبهــة الوطنيــة

()65

،

القضيــة الراونديــة

 ،1992وبدعــم مــن جمموعــة مــن
منهــم تعاونــوا فيــا يتجــاوز مــا كان
متوقــع .وكانــت النتيجــة النهائيــة قــد

عقــدت يف املنطقــة وبعــض املشــاركني

كإطــار لنظــام جديــد يف روانــدا :
هبــدف التوصــل اىل اتفــاق شــامل
يتجــاوز التســوية التقليديــة للــراع،

وأفــى إىل حــل بعــض التوتــرات

الكامنــة التــي أثــارت احلــرب األهليــة،
ووضعــت ثــاث مبــادئ للتفــاوض

اوهلــا ينبغــي تصميــم هيــكل لتســهيل
االتصــال بني الطرفــن .ثانيـ ًا ،ينبغي أن

العدد  47 /حزيران 2021م

تســتمر العمليــة لفــرة طويلــة للســاح
بتغيــر املفاهيــم وكذلــك التفــاوض

عــى نــص مفصــل .ثالثــا ،تســهيل
احلــوار والتواصــل ،وكانــت الــدول
االفريقيــة الســت املشــاركة ىف اروشــا

هــى اوغنــدا وبورونــدى والســنغال
وزيمبابــوى ونيجرييــا وزائــر .وكانــت
أوغنــدا ضامنــة للجبهــة الوطنيــة
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الروانديــة؛ وفقــا ملفــاويض اجلبهــة

حلضــور اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة ،
األحيــان عــى اســتخدام هــذا الــدور
الروانديــة بقبــول حلــول وســط

معقولــة(.)75

وشــاركت الســنغال يف املباحثــات ألهنــا
يف عــام  ،1992عندمــا بــدأت أروشــا

تــوىل الســنغال (عبــدو ضيــوف)

()85

رئاســة منظمــة الوحــدة األفريقيــة

ممــا يتوجــب مشــاركة بــاده  ،امــا
بورونــدي فشــاركت كدولــة جمــاورة

هلــا نفــس املزيــج القبــى مثــل روانــدا،
ولكــن مل يكــن هلــا تأثــر كبــر عــى
املحادثــات .وزائــر كانــت ملحوظــة

يف أروشــا بســبب غياهبــا إىل حــد

كبــر .وباإلضافــة إىل هاتــن الواليتــن،
لعبــت زمبابــوي ونيجرييــا دور ًا مــن
خــال مشــاركتهام يف أفرقــة املراقبــن

العســكريني ،ووقعتــا عــى إعــان

أروشــا ،غــر أهنــا لعبتــا أدوارا ثانويــة
يف املحادثــات نفســها .وعــى الرغــم من

أن تفاصيــل أدوارمهــا واضحــة ،يبــدو
أن وفــدي منظمــة الوحــدة األفريقيــة

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

واألمــم املتحــدة كانــا متوازنــن

املشــاركني اآلخريــن الذيــن أدوا أدوارا

مفاوضــات أروشــا .وقــال إن وفــد

واألهــم مــن ذلــك هــو األدوار التــي

لوجــود بعضهــا البعــض ودورهــا يف
حكومــة مجهوريــة كوريــا ال يثــق متامــا
بمنظمــة الوحــدة األفريقيــة  ،عــى حــد

ســواء ،فــإن اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة
مل تثــق باألمــم املتحــدة ،نظــرا لعضويــة
فرنســا يف جملــس األمــن الــدويل .بيــد

أنــه بمســاعدة مــن الوفــود التنزانيــة
والســنغالية والواليــات املتحــدة تقــرر

عقــد املحاثــات

()95

 ،ومــع انتقــال

املحادثــات اىل مراحلهــا االخــرة،
اصبحــت ادارة الشــؤون السياســية

التابعــة لالمــم املتحــدة اكثــر عمقــا،
خاصــة الن ادارة الشــؤون السياســية

لعبــت دورا ىف اعــادة املحادثــات اىل
مســارها بعــد ان خرجــت عن مســارها

أمــا بالنســبة للحكومــات الغربيــة،
فقــد مثلــت كل مــن بلجيــكا وأملانيــا

الســلطتني االســتعامريتني الســابقتني يف
املحادثــات .ويرجــع الفضــل يف ذلــك
إىل ممثليهــم( ،كونتــي ميشــيل دافيــوال

Daviola

Michelle

Conte

وهانــز بيــر ريبنيــكHans Peter

 ،)Rebinkعــى التــوايل ،مــن جانــب

تقــوم هبــا الواليــات املتحــدة وفرنســا،

وكالمهــا يســتحق التطويــر بقــدر مــن
التفصيــل(.)16

أمــا بالنســبة ملشــاركة فرنســا ،فقــد
كتــب الكثــر عــن دورهــا املبــارش
يف دعــم نظــام هابياريامنــا الراونــدي
الظــامل بحــق التوتــي ،وبالتــايل يف

تعزيــز اإلبــادة اجلامعيــة ،وتدريــب
منفــذي اإلبــادة اجلامعيــة(. )26

كان هــدف أعضــاء وفــد الواليــات
املتحــدة

االمريكيــة

باملشــاركة

يف حمادثــات أروشــا هــي هنايــة
بســيطة للــراع وهــو مــا اوضحــه

الوفــد االمريكــي .وكــا قــال أحــد
الدبلوماســيني األمريكيــن« :مل يكــن

لدينــا كلــب يف تلــك املعركــة « .كانــت
الواليــات املتحــدة ال متلــك اســتثامرا
أجنبيــ ًا مبــارش ًا واحــد ًا يف روانــدا،

وبوجــه عــام ال توجــد مصلحــة خاصــة
يف البلــد .وقــد أثــار املعلقــون يف وقــت
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عقــب هجــوم شــباط عــام . )06(1993

بســيطة ولكنهــا مفيــدة يف املحادثــات.

الحــق مســألة املنافســة األنجلــو-
فرنســية كمصــدر للسياســة اخلارجيــة
األمريكيــة يف روانــدا؛ وهــذا مــا
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يرفضــه دبلوماســيون مــن الواليــات

وضوحــا ،والضغــط عــى الوفــود

إىل أن سياســة الواليــات املتحــدة

وهنــاك حاجــة إىل إبــراز ثــاث نقــاط

املتحــدة االمريكيــة  .وتشــر الدالئــل
كانــت مدفوعــة إىل حــد كبــر باهتــام
بتأمــن الظــروف الســلمية يف مجيــع

أنحــاء أفريقيــا ،وهــو شــاغل دائــم

لــوزارة اخلارجيــة منــذ هنايــة احلــرب
البــاردة(.)36

أساســية فيــا يتعلــق بــدور تنزانيــا يف
أروشــا.

أوال -كرســت تنزانيــا اهتاممــا

رفيــع املســتوى ،وكرســت أفضــل

دبلوماســييها ملحادثــات أروشــا،

وملــا كان وفــد الواليــات املتحــدة

ونجحــت يف ذلــك يف تيســر عمليــة

قــوة إقليميــة ،يثــق بــه إىل حــد مــا كل

فيهــا تنزانيــا بأهنــا لعبــت دورا وســيطا

االمريكيــة ال يمثــل قــوة اســتعامرية وال

مــن اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة ووفــد
احلكومــة .فقــد عمــل فريــق قــوي مــن

الدبلوماســيني ىف املنطقــة والوســطاء
مــن واشــنطن بشــكل وثيــق مــع تنزانيــا
لدفــع املفاوضــات قدمــا .الســيام ان
االخــرة تتمتــع بعالقــات جيــدة مــع
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اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة نتيجــة

لفــرة الزعيــم بــول كاغامــيPaul

) (64

ســام فعالــة ،وهــي عمليــة حكمــت
نزهيــا.
ثانيــ ًا-أن حافــز تنزانيــا لالنخــراط يف

عمليــة تســهيل طويلــة ومكلفــة جنبا إىل
جنــب مــع مزيــج مــن املصالــح الذاتيــة

والشــواغل اإلقليميــة والشــواغل
اإلنســانية .وكانــت املصلحــة الذاتيــة

تتعلــق إىل حــد كبــر باملخــاوف
التنزانيــة يف روانــدا أو أن بورونــدي

 Kagamالــذي قضاهــا يف التدريــب

قــد أســفرت عــن خميــات الالجئــن

املتحــدة ،وهلــا عالقــات دبلوماســية

وهــي حالــة كانــت تنزانيــا قــادرة عــى

يف فــورت ليفنــوورث يف الواليــات
متينــة مــع حكومــة هابياريامنــا ،كان

الوفــد قــادرا عــى تقديــم األفــكار،

لــكال اجلانبــن ،بمثابــة قنــاة للحصــول
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الروانديــة وعــى حــد ســواء(.)56

عــى اقرتاحــات مــن الوفــود األقــل

واســعة النطــاق عــى احلــدود التنزانيــة،

التعامــل معهــا .وكان اهتــام تنزانيــا
اإلقليمــي تارخييــا حكومــات مســتقرة

يف البلــدان املجــاورة؛ وهكــذا ســعت

تنزانيــا إىل إجيــاد حــل يمكــن حتقيقــه

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

لألزمــة السياســية يف روانــدا .وكان

وإعــادة مــن الالجئــن .ورسعــان مــا

اإلنســانية يف تنزانيــا ،وهــي رغبــة

باعتبــاره صيغــة معدلــة لوقــف إطــاق

هــذا اهلــدف متوافقــا مــع الشــواغل
بســيطة يف التوصــل إىل نتيجــة ســلمية
يف روانــدا.

تــم التوصــل إىل وقــف إطــاق النــار،
النــار .ويف املجــاالت األخــرى،
أوقفــت املســائل الرئيســية املفاوضــات

ثالثــا -إن تنزانيــا هــي البلــد الوحيــد

ويف خمتلــف النقــاط هــددت عمليــة

األهليــة الروانديــة وكان املفــاوض

االجتــاع يف أروشــا يف  8حزيــران

الــذي يمكــن حتييــده يف احلــرب
للرئيــي التنــزاين ،الســفري مبونغــوي
 Ambassador Mbongwحاســا

يف نجــاح املفاوضــات ،مــن خــال

إبــرام اتفاقــات  ،وقــد أثنــى كل مــن
بــول كاغامــي وتيوجــن روداســينغوا
( Tuding Ruddasinguaاألمــن

العــام للجبهــة الوطنيــة الروانديــة
وأحــد مندوبيهــا) علنــا عــى الــدور
التنــزاين(. )66

الســام برمتهــا ـ كــا اتفقــوا عــى
 1992جــاء ،والتقــى الفريقــان هنــاك
ألول مــرة يــوم  12متــوز  .1992ويف

 14مــن الشــهر نفســه أعلنــوا وقــف
إطــاق النــار املقــرر أن يدخــل حيــز
التنفيــذ يف  31متــوز ،وكذلــك لبــدء إىل
مفاوضــات الســام بحلــول  10آب /

او بموعــد هنائي هــو  10ترشيــن األول
 .ويبــدو أن القتــال يف شــال روانــدا يف

 29متــوز هيــدد هــذا اجلــدول الزمنــي،

يف انجــاح ااتفاقــات أروشــا التــي

وتقــرر املوافقــة عــى نظــام تقاســم

الســام الســفري التنــزاين مبونغــوي
الكثــر مــن التقديــر لــدوره الناجــح

اســتمرت ثالثــة عــر شــهرا  ،وكان
جــدول األعــال للمناقشــة يف ايلــول يف
تنزانيــا قــد اهنــت قضايــا اتفــاق لوقــف

إطــاق النــار ،وســيادة القانــون،

وتقاســم الســلطة ،وإدمــاج اجلنــود،

أخــرى ملجموعــة الرصــد الوطنيــة،
الســلطة وتشــكيل احلكومــة االنتقاليــة،

مــع عــودة الالجئــن التوتــي لبالدهــم

العدد  47 /حزيران 2021م

اعطــي املراقبــون الدبلوماســيون يف دار

ولكــن وقــف إطــاق النــار جــاء فعــا
 ،واتفقــت أيضــ ًا عــى إعــادة هيكلــة

(.)76

ومــن أمهيــة اجلولــة االوىل مــن حمادثات

أروشــا دعــت أيضــا إىل إنشــاء اللجنــة
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مذحبة رواندا  1994واملوقف الدولي منها

السياســية العســكرية املشــركة التــي

أوىل نحــو الســام وانــا إىل مزيــد

الوحــدة األفريقيــة ،وتألفــت رشكــة

الروانديــة وحلفائهــا ،والتعبئــة مــن

ستنشــأ يف أديــس أبابــا بمقــر منظمــة

مناجــم الفوســفات األردنيــة مــن
مخســة ممثلــن مــن احلكومــة الروانديــة

ومخســة ممثلــن مــن اجلبهــة الوطنيــة
الروانديــة وشــملت املراقبــن مــن دول

مراقبــة حمادثــات أروشــا ،وكذلــك

تلــك التــي أســهمت يف فريــق املراقبــن
العســكريني املحايــد كــا متــت إعــادة

أجــل التنصــل مــن العنــف واإلبــادة
اجلامعيــة التــي تعــرض هلــا التوتــي

فيــا بعــد يف نيســان .)96( 1994

يف غضــون تلــك التطــورات مــن

اتفاقــات اروشــا قــرر األمــن العــام

لألمــم املتحــدة بطــرس بطــرس
غــايل( )07يف اخلامــس عــر مــن اب

هيكلــة مــن قبــل أروشــا وقــف إطــاق
النــار .واخــر ًا تــم توقيــع اتفاقــات

إىل روانــدا التــي غــادرت يف التاســع

مرحلــة جديــدة مــن االســتجابة

العميــد روميــو دالــرRomeo

ســام أروشــا يف آب  1993وبــدأت
الدوليــة يف روانــدا ،فضــا عــن نــر

بعثــة حلفــظ الســام لألمــم املتحــدة

لضــان تنفيــذه .غــر أن األطــراف
العدد  47 /حزيران 2021م

الدوليــة الرئيســية ،وال ســيام األمــم
املتحــدة ،قبلــت أيضــا أن التوقيــع عــى

اتفاقــات أروشــا يعنــي أهنــا جاهــزة
للتنفيــذ يف روانــدا نفســها ،وقــد متيــزت
الفــرة مــن آب  1993حتــى بدايــة

اإلبــادة اجلامعيــة التــي نمــت يف املــرارة

والعنــف كــا جــاء اتفاق ســام أروشــا

أقــرب إىل التحقيــق( .)86يف الواقــع ان
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مــن تشــويه صــورة اجلبهــة الوطنيــة

توقيــع أروشــا ال يمكــن متثيلــه كخطــوة

عــام  1993إرســال بعثــة اســتطالعية
عــر مــن الشــهر نفســه حتــت قيــادة
Dallaire

()17

وحــذر مســؤولو

اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة مــن ان

نــر قــوات حمايــدة ىف وقــت متأخــر

ســيتيح فرصــة للمعارضــن املتشــددين
التفــاق الســام الذيــن يســتخدمون
هــذه العمليــة املؤقتــة الحبــاط هــذه

االتفاقــات ،وأفــادت البعثــة عــن خماطر
جديــة أليــة عمليــة حلفــظ الســام

يف روانــدا ،ويف نيويــورك ،رسعــان
مــا أصبــح واضحــا أن الدعــم لبعثــة

كبــرة مل يكــن موجــودا .ومل يعــرض
هــذا الرقــم االكــر عــى جملــس االمــن

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

الــدوىل :فالتقــدم ىف رســائل وفــد

وبالنســبة للبعــض يف األمــم املتحــدة،
فــإن البعثــة قــد تكــون مثــاالً عــى

دعــم لبعثــة كبــرة ىف روانــدا وبالتــايل،

الســام الليــرايل .غــر أن اخلطــوة

الواليــات املتحــدة االمريكيــة بشــكل
خــاص اوضــح انــه لــن يكــون هنــاك

كان عــى إدارة عمليــات حفــظ الســام
التابعــة لألمــم املتحــدة أن تــويص
ببعثــة مصممــة .ووافــق جملــس األمــن

عــى إرســال قــوة ،وزعــت عــى أربــع
مراحــل إىل روانــدا(.)27

الكتــب املدرســية لكيفيــة عمــل حفــظ
الرئيســية لنقــل الســلطة إىل احلكومــة
اجلديــدة تأخــرت مــرارا وتكــرارا

()37

وقبــل هنايــة عــام  ،1993كان مــن
املقــرر وضــع هــذه احلكومــة موضــع
التنفيــذ وتضــم ممثلــن عــن احلركــة

ويف ترشيــن األول  ،1993أنشــئت

الوطنيــة إلعــادة اإلدمــاج والتنميــة،

وكان معظــم عمــل تلــك البعثــة حلاميــة

الوطنيــة الروانديــة .وعــى الرغــم مــن

أول بعثــة لألمــم املتحــدة إىل روانــدا
الرعايــا االجانــب يف رواندا واســتخدام

كافــة املجــاالت املفتوحــة هلــا  ،والعمل

عــى وقــف اإلبــادة اجلامعيــة وإقنــاع
املتطرفــن الهنــاء املذابــح  ،وصلــت

قــوات حفــظ الســام التابعــة لألمــم
 1993ووافــق جملــس االمــم املتحــدة

عــى تنفيــذ االتفاقــات .وكان هــدف
بعثــة األمــم املتحــدة تقديــم املســاعدة
إىل روانــدا ،للقيــام بعمليــة انتقــال

احلكومــة وتشــكيل حكومــة اخــرى

ذات قاعــدة عريضــة ودمــج اجليشــن،
وقــد وجــد البعــض ان البعثــة هيــأت

الظــروف لســام مســتقر ودائــم.

توقيــع الرئيــس هابياريامنــا وأعضــاء
احلركــة الوطنيــة الروانديــة حلقــوق
اإلنســان عــى اتفــاق الســام ،فــإن

العديــد مــن السياســيني الروانديــن

كان مــن الواضــح أن وزارة الدفــاع
الوطنــي الروانــدي كانــت مســتاءة يف
األشــهر التاليــة ،واصبــح هابياريامنــا
أكثــر تطرفــا هبــدف الغــاء االتفــاق

()47

حاولــت الســلطات التنزانيــة أن جتــدد
عمليــة أروشــا ثــم تســتعيد النظــام

يف روانــدا.و ويف  22نيســان وافقــت

العدد  47 /حزيران 2021م

املتحــدة إىل روانــدا يف ترشيــن الثــاين

وأحــزاب املعارضــة الرئيســية ،واجلبهــة

اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة عــى
احلضــور والتحــدث ،ويف  23نيســان

 ،ظهــر وفــد مــن اجلبهــة الوطنيــة
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الروانديــة يف أروشــا واعلــن اســتعداد

واضحــ ًا يف املؤمتــر العاملــي للحقــوق

واحــد؛ بينــا مل يقــدم أي وفــد حكومــي

عندمــا رصحــت إدارة كلينتــون عــر

لوقــف إطــاق النــار مــن جانــب
نفســه يف أروشــا اي تنــازالت  .بعدهــا

تــم اختيــار دولــة زائــر كطــرف وســيط
إلجــراء حمادثــات موازيــة يف  23نيســان
اال ان املحاثــات فشــلت بســبب رفــض

احلكومــة الراونديــة وقــف اطــاق

النــار وتقــرر البــدء بمحادثــات جديــدة
يف ايــار .)57(1993

وزيــر اخلارجيــة وارنوفــال كريســتوفر
 )77(Christopher Warrenان 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

حلقــوق اإلنســان .وقــد أنشــئت بعثــة

خامســ ًا -االنســحاب االمريكــي مــن

املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان

عــى املوقــف االمريكــي مــن مذبحــة

احلقــوق يف مجيــع أنحــاء العــامل .كان

التدخــل اإلنســاين يف الصومــال واثــره

روانــدا

هبــدف تعزيــز وضــان محايــة اإلنســان
هــدف الواليــات املتحــدة يف املؤمتــر

بعــد انتخــاب بيــل كلينتــونBill

العاملــي حلقــوق اإلنســان لعــام 1993

املتحــدة االمريكيــة يف عــام ،1992

والرصاعــات التــي شــملت محايــة

Clinton
العدد  47 /حزيران 2021م

اســتمرت

()67

رئيســا للواليــات

السياســة

اخلارجيــة

األمريكيــة مــرة اخــرى يف الســنوات
األوىل مــن رئاســته بمواصلــة الرتكيــز

عــى االمــن االنســاين وحفــظ الســام
 ،فقــد اعتمــد كلينتــون عــى بعــض مــن

مبــادئ الرئيــس االســبق جــورج بــوش

يف السياســة اخلارجيــة خــال فــرة
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اإلنســانية لعام  1993يف فيينا ،النمســا،

واليتــه األوىل  ،وهــذا املوقــف كان

هــو إعــادة تأكيــد السياســة اخلارجيــة
حقــوق اإلنســان(. )87

متيــزت الســنة األوىل إلدارة كلينتــون
 1993بتأييــد لألمــم املتحــدة يف

جهودهــا حلفــظ الســام حــول
العــامل .فقــد جنــدت «األمــم املتحــدة

ســوف قــوة مــن  28،000قــوات
حلفــظ الســام يف الصومــال .وســتبقي

الواليــات املتحــدة حــواىل  4االف

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

جنــدى ىف املنطقــة ،وكان اهلــدف

صــور الحــد اجلنــود االمريــكان

الصومــال التــي تقودهــا الواليــات

شــوارع مقديشــو ،بينــا حشــود مــن

مــن عمليــة األمــم املتحــدة الثانيــة يف
املتحــدة هــو تيســر الصومــال وعمليــة

بنــاء الدولــة بنــزع ســاح الفصائــل
املتحاربــة يف البــاد ،واســتعادة النظــام،
وومســاعدة الشــعب عــى تشــكيل

حكومــة متثيليــة(. )97

وهــو ميــت وجيــره الصوماليــن يف

الصوماليــن هتفــوا بعنــف وألقــوا
الشــتائم والتهديــدات ضــد الواليــات
املتحــدة واألمــم املتحــدة ،بينــا نــرت

صــورة جنــدي آخــر حمتجــزا ورهينــة

مــن قبــل عيديــد وبعــد هــذا الفشــل،

قــام كلينتــون بتوســيع تدخلــه يف

ابعــد كلينتــون نفســه عــن عمليــات

عــن حــل دائــم للصومــال الســيايس

كان لفشــل بعثــة االمــم املتحــدة

الصومــال عــام  1993فقــد بحــث
وأقــرت إدارتــه بــأن إزالــة اجلنــرال
عيديــد مــن الســلطة ســيكون احلــل

 ،لــذا أنشــأت االمــم املتحــدة مــع
كلينتــون يف آذار مــن الســنة األوىل لــه

يف منصبــه عمليــة سياســية للقبــض

عــى الرئيــس عيديــد بقيــادة الواليــات
حتقيــق االســتقرار يف الصومــال  ،اال
ان العمليــة انتهــت بــا يعــرف باســم

“معركــة” مقديشــو( .)08فقــد بــدأت

والتدخــل االنســاين االمركــي يف

الصومــال اثــره الواســع النطــاق عــى
السياســة االمريكيــة اخلارجيــة ،فقــد
حاولــت الواليــات املتحــدة أن تنأنــى
بنفســها عــن األمــم املتحــدة .يف أعقاب
فشــل التدخــل االنســاين يف الصومــال

 ،فقــدت طرحــت وزارة اخلارجيــة
االمريكيــة عــدة اســئلة منهــا :
ملاذا نحن ال نزال هناك؟
ما الذي نحاول حتقيقه؟

العمليــة يف الثالــث مــن ترشيــن األول

كيف حتولت مهمة إنسانية اىل مهمة

اســقاط مروحيتــن امريكيتــن ،راح

ومتى سيعود شعبنا إىل الوطن؟

 ،1993وبحلــول هنايــة اليــوم تــم
ضحيتهــا ثامنيــة عــر جنــدي وأصيــب

ثامنيــة وســبعون جرحيــا ،ونــرت

عنيفة؟

العدد  47 /حزيران 2021م

املتحــدة املتعــددة األطــراف هبــدف

حفــظ الســام الغــر اســراتيجية (.)18

واجهــت إدارة كلينتــون بعــد فشــل

قــوات حفــظ الســام يف الصومــال
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انتقــادات يف الداخــل واخلــارج .فقــد

سادســ ًا  :مذبحــة روانــدا 1994

االمركــي التدخــل يف الصومــال

معظــم الروانديــن الذيــن أجريــت

 Ernest Hollingsوهــو ديمقراطــى

واهلوتــو عاشــوا يف قراهــم وبلداهتــم يف

رصح عــن خماوفــه مــن التــورط يف

مــن أن احلكومــة وخمتلــف املســؤولني

كــا كشــفت معركــة مقديشــو نقــاط

التوتــي كمواطنــن مــن الدرجــة

سياســة كلينتــون اخلارجيــة ،وقــد

اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة لروانــدا يف

كلينتــون باالنســحاب مــن الصومــال

بــن التوتــي واهلوتــو ،وذلــك إىل

الشــعب األمريكــي للشــعب الصومــايل

مــن جانــب متطرفــن مــن اهلوتــو

بســبب مــا نتــج عــن عمليــات حفــظ

مــن اهلوتــو مــن نيــة اجلبهــة الوطنيــة

.1993مــن خســائر ماديــة وبرشيــة،

إخضاعهــم أو إبادهتــم( ، )38ومنــذ متــوز

ســحب الكثــر قواهتــا بعــد االنتقــادات

 Melchwar Ndadayeوهــو مــن

عــدم تدخلهــا يف شــؤون دول افريقيــا

ثالثــة أشــهر حتــى تــم اغتيالــه عــى يــد

رفــض معظــم اعضــاء الكونغــرس

واملوقــف الــدويل منهــا

العدد  47 /حزيران 2021م

ومثلهــم الديمقراطــي إرنســت هولينغز

معهــم املقابــات اكــدوا إن التوتــي

مــن واليــة كارولينــا اجلنوبيــة الــذي

ســام منــذ عــام  ،1990عــى الرغــم

حــرب مكلفــة مثــل حــرب فيتنــام .

عــى خمتلــف املســتويات تعاملــوا مــع

ضعــف منصــة التدخــل اإلنســاين يف

الثانيــة .اال ان الوضــع تغــر بعــد غــزو

طالــب الشــعب االمريكــي ادارة

عــام  1990فقــد توتــرت العالقــات

وعــدم اعــادة حــرب فيتنــام  ،فقــد أراد

حــد كبــر بســبب الدعايــة املســتمرة

بــأن يتعامــل مــع رصاعاتــه الداخليــة

ومــا نتــج عــن ذلــك مــن خــوف كثــر

الســام التــي وقعــت يف ترشيــن األول

الروانديــة لطــرد اهلوتــو مــن روانــدا أو

لــذا اضطــرت إدارة كلينتــون إىل

 1993انتخــب ميلشــوار نــداداي)(84

التــي تعرضــت هلــا وهــو مــا ســبب

اهلوتــو رئيســا لبورونــدي ،ولكــن مل يتم

والعــامل وباالخــص روانــدا(. )28

أربعــة مــن جنــود التوتــي املتشــددين.
ومل يقتــر االغتيــال عــى حــرب أهليــة
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طــال أمدهــا بــن التوتــي واهلوتــو

حاولــت القــوات املواليــة ألروشــا

بنحــو مائتــي ألــف شــخص ،إنــا

الســام اإلقليمــي يف تنزانيــا اجتــاع

يف بورونــدي ،حيــث قتــل مــا يقــدر

اســتعادة املبــادرة .وعقــد يف دار

كانــت لــه تداعيــات عميقــة يف روانــدا

بــن املفاوضــن والرئيــس هابياريامنــا،

وكالــة املخابــرات املركزيــة األمريكيــة

هابياريامنــا لتنفيــذ اتفاق ســام أروشــا.

 ،ويف كانــون الثــاين  ،1994حــذرت
مــن أنــه إذا اســتمر النــزاع والتطــرف

بــن اجلانبــن فــأن مــا يصــل إىل نصــف
مليــون روانــدي يمكــن أن يموتــوا(.)58

وضــع املتطرفــون اهلوتــو يف كيغــايل
بحلــول شــباط  1994خطــة الغتيــال

عنــارص التوتــي حتــى وصلــت يف
يف الثــاين والعرشيــن مــن شــباط مــن
العــام نفســه اىل مقتــل عضــو قيــادي

يف املعارضــة الروانديــة بعدهــا قتــل

مارتــن بوســياناMartin Bossiana

وهــو شــخصية رئيســية يف جملــس
األمــم املتحــدة الســامي لشــؤون
الالجئــن مايــكل مســايلMichael

Masallمــن تفاقــم االزمــة  ،ويف

الرابــع والعرشيــن مــن الشــهر ذاتــه

حــذرت االمــم املتحــدة مــن تزايــد

العنــف يف روانــدا اال ان التحذيــرات
مل جتــد اســتجابة  ،ويف مطلــع نيســان

ووافــق االخــر يف اخلامــس مــن نيســان

 ،1994عــى اختــاذ خطــوات للتعجيــل
باجلــدول الزمنــي للســام(.)68

وقبــل بــدء عمليــة اإلبــادة اجلامعيــة

أرســل داليــر كوبــل Dalier

Koppelســكرتري االمــم املتحــدة يف

كثــر مــن األحيــان تقاريــر إىل األمــم
املتحــدة تــم تقاســمها مــن قبــل

جملــس األمــن القومــي األمريكــي

حــول التدهــور يف روانــدا .مل يســتطع
داليــر التحقــق يف األحــداث ليــس
فقــط بســبب رد فعــل عنيــف مــن
إنرتاهامــوي

Interahamwe

()78

،ولكــن بســبب عــدم وجــود دعــم
مــن األمــم املتحــدة  ،وهكــذا جــاءت
حادثــة اغتيــال الرئيــس هابياريامنــا

لتشــعل فتيــل اإلبــادة اجلامعيــة يف
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اإلنــاء واإلعــار ،لــذا حــذر مفــوض

اجتامعــا إقليميــا هبــدف الضغــط عــى

روانــدا يف الســادس نيســان 1994
فقــد ُأســقطت الطائــرة التــي كانــت

تقــل الرئيــس الروانــدي “جوفينــال
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هابياريامنــا” ونظــره البورونــدي

“ســيربيان نتاريامــرا” Ciprian
 Netariamiraاللــذان كانــا عائديــن
مــن اجتامعــات يف دار الســام مــن
تنزانيــا ،بشــأن اتفــاق أروشــا للســلم

فــوق مطــار كيغــايل .وقــد قتــل عــى
متــن الطائــرة  ،وقــد اهتمــت اجلبهــة

الوطنيــة الروانديــة اهلوتــو باســقاط
الطائــرة كذريعــة لتنفيــذ إبــادة مجاعيــة

(. )88

ويف غضــون ثــان وأربعــن ســاعة

مــن اســقاط طائــرة هابياريامنــا ،تــم

تشــكيل حكومــة مؤقتــة حتــت قيــادة
رئيــس جملــس اإلنــاء واإلعــار .وكان

مــن بينهــم العقيــد ثيونســتي باغاســورا
 ، Thionesti Pagasuraاملعــروف
بميلــه للعنــف ضــد التوتــي حتــى
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لقــب بــــ «عقيــد املــوت .ويف الســادس

مــن نيســان  1994بــدأت االبــادة

اجلامعيــة ونظمــت احلكومــة املؤقتــة
تنفيــذ االبــادة بســكان التوتــي مــن

كيغــايل وحمــت صفــوف املجتمــع املدين
والقــادة املعتدلــن ومعظمهــم مــن

اهلوتــو .وعــى مــدى األشــهر الثالثــة
التاليــة قامــت املليشــيات بذبــح ســكان
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التوتــي يف مجيــع أنحــاء البلــد .وكانت
اجلهــات األساســية لعمليــات القتــل

هــي احلــرس الرئــايس وامليليشــيات
وبعــض الوحــدات املواليــة للقــوات
املســلحة الروانديــة(. )98

وقــد اصــدر جهــاز املخابــرات التابــع

لــوزارة اخلارجيــة ،مكتــب املخابــرات
والبحــوث ،تقييــات اســتخباراتية

تبــدأ بعــد وقــت قصــر مــن تقاريــر
عــن اطــاق النــار عــى الطائــرة ىف
روانــدا البــاغ كبــار مســؤويل وزارة
اخلارجيــة .هــذا التقريــر مــن قدمــه

الســفري األمريكــي ديفيــد راوســون
 David Rawsonيف روانــدا .وقــال

روســون الــذي التقــى بالفعــل العقيــد
ثيونيســت باغوســورا ،العقــل املدبــر

لالبــادة اجلامعيــة ،أن “عنــارص اهلوتــو
مــن عنــارص اجليــش  -ربــا حــرس

الرئاســة النخبــة “اســقطت الطائــرة،
عــى الرغــم مــن ان تقريــر اخــر يلقــى

باللــوم عــى اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة

التــى” نفــت مســؤوليتها “ .كــا تــم

التعــرف عــى “العنــارص العســكرية”
بقتــل رئيــس وزراء اهلوتــو املعــارض

و”قتــل العديــد مــن املســؤولني
احلكوميــن الروانديــن اآلخريــن بمــن

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

فيهــم كبــار التوتــي” .عنــد هــذه
النقطــة“ ،يبــدو أن القتــال يقتــر عــى

العاصمــة” .واوضــح التحليــل الــذي
يــرح العنــف ان “اهلوتــو املحافظــن
املتطرفــن كانــوا يعارضــون التســوية

الســلمية التــي وافقــت عليهــا احلكومــة
الروانديــة اهلوتــو واجلبهــة الوطنيــة
الروانديــة التوتســية املتمــردة”(. )09ومن

جانبــه اعــرب الرئيــس كلينتــون يف بيان

يف الســابع مــن نيســان عــن صدمتــه

لوفــاة الرئيــس الروانــدي جوفينــال
هابياريامنــا والرئيــس البورونــدي.
وقــال “اننــا نديــن بشــدة” اغتيــال

املســؤولني الروانديــن ،بمــن فيهــم
رئيــس الــوزراء اغــاث اويلينغييامنــا،

مــن قبــل “عنــارص مــن قــوات االمــن
الروانديــة” ،ويدعــو “مجيــع االطــراف

.

وقــد حتــدث كولــن كيتنــغ Colin

Keatingســفري نيوزيلنــدا لــدى
األمــم املتحــدة ملجلــس األمــن الــدويل

عــن احلادثــة واخــذ يديــن بشــدة
اهلجــات املروعــة ومرتكبيهــا “.وحــدد

يف بيانــه الــذي وجهــه اىل قــوات األمــن

الروانديــة والوحــدات العســكرية

وشــبه العســكرية بوضــع حــد هلــذه

اهلجــات والتعــاون الكامــل مــع بعثــة
األمــم املتحــدة يف روانــدا  .وخــال

فــرة واليتــه ،ضغــط كيتنــغ بشــدة عــى

رد األمــم املتحــدة عــى روانــدا ،مطالبــا
مبكــرا بزيــادة قــوة بعثــة األمــم املتحــدة
لتقديــم املســاعدة إىل روانــدا .
()29

وشــكل

وزيــر اخلارجيــة وارن

كريســتوف يف الثامــن مــن نيســان
 1994جمموعــة عمــل عــى مــدار

 24ســاعة” لتكــون “مركــز لتحديــد

الوضــع يف كيغــايل الراونديــة
وبومجبــورا

البورنديــة  .اهنــت
()39

تلــك الفرقــة عملهــا يف اخلامــس عــر
مــن نيســان مــن العــام نفســه  ،عقــب
اخــاء املواطنــن االمريكيــن واغــاق

الســفارة االمريكيــة

()49

 ،فقــد أبلــغ

مســؤولوا البنتاغــون بــري ودويتــش

 Perry and Deutchبــأن وزارة
اخلارجيــة وجملــس األمــن القومــي

مل يســعيا إىل احلصــول عــى موافقــة

البنتاغــون لدراســة الطلــب البلجيكــي
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اىل وقــف مثــل هــذه االعــال فــورا”

()19

م.د .منتهى صربي موىل

للنقــل اجلــوي لنقــل الرعايــا
البلجيكيــن  ،وأخــرا ،أفاد املســؤولون

بــأن “الفرنســيني والبلجيكيــن واألمــم
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املتحــدة يناقشــون مجيعــا إجــاء

املســاعدة إىل روانــدا تــم التغلــب عــى

األمريكيــن “جيتمعــون مــع اجليــش

الــوزراء مــن قبــل جيــش اهلوتــو ثــم

املواطنــن وأن املخططــن العســكريني
البلجيكــي والفرنــي” .ويف غضــون
عــرة أيــام ،ســيغادر معظم املســؤولني
واملواطنــن الغربيــن روانــدا( .)59ويف

 21نيســان  ،1994صــوت جملــس
األمــن التابــع لألمــم املتحــدة ،بنــاء

عــى طلــب مــن الواليــات املتحــدة
 التــي ليــس هلــا قــوات يف روانــداوبلجيــكا وغريمهــا ،عــى ســحب مجيــع

بعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة
إىل روانــدا  .وقــد أجــرى جملــس األمــن

هــذا التصويــت وغــره مــن األصــوات
املتعلقــة بروانــدا(. )69

قتلــوا يف وقــت الحــق

()79

مل تكــن االبــادة اجلامعيــة عفويــة ،وليس

انــدالع الكراهيــة القبليــة القديمــة كان
هــذا اهلجــوم خمططـ ًا ومنســق ًا وموجهـ ًا

ومســر ًا مــن قبــل كبــار الشــخصيات

العســكرية واحلــكام وغريهــم مــن
كبــار أعضــاء جملــس اإلنــاء واإلعــار،
وبدعــم مــن لدهيــم عنــارص مــن

أجهــزة الدولــة ويمكــن القول إن قســم

كبــر مــن اجليــش امللكــي باإلضافــة

إىل أعضــاء ميليشــيا مخســة عــر اىل
عــرون الــف وكلهــا حتــت الســيطرة

وبعــد تقاريــر حقوق اإلنســان ووســائل

املبــارشة مــن الســلطات املركزيــة

املجــزرة التــي شــنت ،التقــت األمــم

ضــد اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة.

اإلعــام والتقاريــر الدبلوماســية عــن
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املتحــدة وناقشــت ،وصلــت أخــرا إىل

حــل توفيقــي يف  16أيــار .وســتكون

بعثــة األمــم املتحــدة الثانيــة لتقديــم
املســاعدة إىل روانــدا ،.لــذا أرســلت

االمــم املتحــدة عــرة مــن اجلنــود
البلجيكيــن حلاميــة رئيــس الــوزراء ،

ولكــن بســبب القيــود املفروضــة عــى
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القــوات املســلحة وقــوات رئيــس

قواعــد بعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم

نفــذوا اإلبــادة اجلامعيــة وشــن احلــرب

ورسعــان مــا جلــأ هــؤالء القتلــة إىل

«تعبئــة» أوســع ملســاعدهتم يف خطتهــم.
حتــى اهنــم اجــروا الروانديــن مــن

االقليــات االخــرى عــى املشــاركة

معهــم( ، )89وذكــر املحللــون إن مــا

بــن « 200،000إىل  »500،000مــن
التوتــي لقــوا مرصعهــم .مــن قبــل

«عنــارص اهلوتــو ىف اجليــش» ويــرى

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

هــؤالء املحللــون أن اهلوتــو عمــدوا

النظاميــة  ،واصلــت كتيبــة اجلبهــة

اجــل ايقــاف اتفاقــات اروشــا القضــاء

اهلوتــو التقــدم بنجــاح مــن خــال

اىل «قتــل الرئيــس هابياريامنــا مــن

عــى اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة التــى
يســيطر عليهــا التوتســى(. )99

الوطنيــة الروانديــة التــي كــرت قوات
الدفاعــات يف بيومبــا عــى ثكنــات

كانومبــي  Kanumbiعــى الطــرف

وفيــا يتعلــق بموقــف اجلبهــة الرواندية

الرشقــي مــن كيغــايل ،حيــث نجــح

كيغــايل مــن مدينــة بيومبــا Byumba

قبضــة اهلوتــو عــى األجــزاء املتبقيــة من

ففــي بدايــة االبــادة حتركــت قواهتــا يف
وواجهــت مليشــيات اهلوتــو  ،اال اهنــا

عانــت مــن نقــص الذخــرة فانســحبت
العــادة قواهتــا ،بعدهــا حققــت
انتصــارات متكــررة ضــد قــوات

اهلوتــو األكثــر جتهيــزا  ،وكانــت اجلبهــة
الوطنيــة الروانديــة قــد حــارصت
القــوات املســلحة الروانديــة يف بيومبــا
 ،وأطلقــت وابــا متواصــا مــن نــران
مدفعيــة واألســلحة الصغــرة .وعندمــا

تراجعــت اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة .
ومــا ان تقدمــت تلــك القــوات حنــى

اســتأنفت اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة

اهلجــوم ،ومل يتبــق ســوى اخلــروج
للقــوات املســلحة الروانديــة .ويف

هنايــة املطــاف ســقطت اجلبهــة الوطنيــة
الروانديــة عــى العمــود املرتاجــع،

ممــا أدى إىل تدمــر القــوات املســلحة

كيغــايل .ومــن ناحيــة اخــرى ،قصفــت
كتيبــة ثالثــة مــن جابــرو Gaberu

عــر رشقــى روانــدا ،واســتولت عــى
بلــدة كيبونغــو  Kibungoجنــوب

رشقــى البــاد ،ثــم انفصلــت عــن
مقاطعــة كيجــاىل اجلنوبيــة .وبحلــول
أواخــر أيــار كانــت األعمــدة الثالثــة

للجبهــة الوطنيــة الروانديــة تتجمــع
عــى القــوات املســلحة الروانديــة يف

كيغــايل ،ممــا تركهــا مــرة أخــرى خمــرج
إىل الغــرب .وعندمــا تراجعــت القوات
املســلحة الروانديــة  ،هامجــت اجلبهــة

الوطنيــة الروانديــة اجلــزء اخللفــي مــن
العمــود .واعلنــت يف الرابــع مــن متــوز

 1994عــن اســتقالل كيغــايل(.)001

العدد  47 /حزيران 2021م

حاولــت قــوات اهلوتــو اهلجــوم

تكــرار نفــس التكتيــكات يف كــر

بعــد االنتصــارات التــي حققتهــا اجلبهة
الوطنيــة جــاء التدخــل الفرنــي لعرقلة

تقدمهــا يف اجلنــوب الغــريب ،حيــث

295

مذحبة رواندا  1994واملوقف الدولي منها

تراجعــت أجــزاء كبــرة مــن القــوات

الوطنيــة الروانديــة حولــت تكتيكاهتــا

بعمليــة الفــروز الفرنســية التــى بــدأت

شــعب عــى مدينــة روهنجــري شــال

املســلحة الروانديــة وســمي التدخــل

بتفويــض مــن جملــس االمــن الــدوىل

بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق
االمــم املتحــدة ىف منتصــف حزيــران

فقــد وصــل مــا يقــرب الفــان ومخســائة
جنــدي وتدعمهــم املدفعيــة وطائــرات
وســيطروا عــى روانــدا اجلنوبيــة

الغربيــة ،ومنعــوا تقــدم اجلبهــة الوطنيــة
الروانديــة وإىل مــا كان يســمى « املنطقــة

اإلنســانية» ،أو املنطقــة الفــروز(.)101

غــرب البــاد  ،وبعــد يــوم مــن القتــال
أخــذت القــوات املســلحة الروانديــة
املخــرج اخللفــي إىل غومــا زائــر،

ودفعــت نحــو  1.7مليــون شــخص
إىل مركــز الالجــئ يف زائــر .ويف 17

متــوز  ،1994أخــذت اجلبهــة الوطنيــة
الروانديــة روهنجــري وأعلنــت انتهــاء

احلــرب األهليــة .ومل يتوقــف القتــل

عــى نطــاق واســع مــع إعــان انتهــاء

عمــدت فرنســا بعــد ان اوقفــت

احلــرب .وخــال األشــهر الثالثــة

دعــوة االخــرة للحضــور اىل باريــس

الروانديــة ،وعــى مــدى بضعــة أســابيع

تقــدم اجلبهــة الوطنيــة الراونديــة اىل
الجــراء مفاوضــات ســام بحضــور
وزيــر اخلارجيــة الفرنــي أالن جوبيــه

العدد  47 /حزيران 2021م

 )201(Alain Juppéوجــرارد برونــر
 Gerard Brunnerمستشــار رشق
أفريقيــا( .)301وقــد اختــذت اجلبهــة

مــن اهلجــوم عــى القــوات املســلحة
عــى األقــل ،ارتكبــت قــوات اهلوتــو
أيضــا عمليــات قتــل مجاعــي للمدنيــن

أثنــاء انتقاهلــم عــر رواندا ، .عــى الرغم

مــن أن التقديــرات ختتلــف عــى نطــاق
واســع ،ومعظــم الروايــات املســتقلة

الوطنيــة الروانديــة خيار جتنب املشــاركة

عــن الفــرة تشــر إىل أن القتــل كانــت

ومتكــن قســم مــن القــوات املســلحة

وغريهــا مــن أتبــاع اإلبــادة اجلامعيــة،

العســكرية املكلفــة مــع الفرنســيني.
الروانديــة بعــد ذلــك مــن الرتاجــع

إىل زائــر دون أي تغيــر ،مــع كامــل
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وحولــت هجومهــا املكــون مــن مخــس

معداهتــم العســكرية .يذكــر ان اجلبهــة

بنــاء عــى أمــر مــن أفــراد امليليشــيات،

ولكــن عــى األقــل عــرات اآلالف
مــن املدنيــن ذبحــوا إمــا خــال أو
اإلبــادة اجلامعيــة أو يف أعقاهبــا مبــارش ،

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

حتــى القساوســة والراهبــات ،شــاركوا

االمريكيــة فشــلوا يف حماوالهتــم

الكنائــس ووفقــا لبعــض التقديــرات،

ويف مذكــرة يف الســادس مــن نيســان

يف قتــل بعــض ممــن جلــأ إىل االختبــاء يف
شــارك  %60-40مــن مجيــع املزارعــن

اهلوتــو يف عمليــات القتــل ،إىل جانــب
 % 80-60مــن املهنيــن األعــى

وحــوايل  % 100مــن املدنيــن(. )401

القنــاع رؤســائهم بالتدخــل

()501

،

كتــب نائــب مســاعد وزيــر اخلارجيــة
برودينــس بوشــنيلPrudence،

 Bushnellالقائــم بأعــال رئيــس
مكتــب وزارة اخلارجيــة االفريقيــة ،

وفيــا يتعلــق باملوقــف االمريكــي مــن

اىل وزيــر اخلارجيــة وارن كريســتوفر

عــن معرفــة مســؤولني امريكيــن كبــار

حتطــم الطائــرة ومقتــل الرؤســاء الذيــن

املذبحــة فقــد كشــفت وئاثــق جديــدة

بضخامــة اإلبــادة اجلامعيــة يف روانــدا
عنــد مراحلهــا االوىل عــام  1994اال

اهنــم جلــأوا اىل عــدة طــرق لتجنــب
تدخــل الواليــات املتحــدة االمريكيــة
 ،فقــد اشــار تقريــر وارد يف (نيويــورك

تايمــز) اىل الكشــف عــن  16وثيقــة
مــن ارشــيف االمــن الوطنــي -وهــي
جــورج واشــنطن  -تكشــف عــن تــردد
مســؤويل االدارة االمريكيــة حــول

القضيــة بــن نيســان و ايــار  1994و مها
اول شــهرين لإلبــادة اجلامعيــة وتوضــح

الوثائــق ان مذابــح التوتــي عــى ايــدي
اهلوتــو كانــت بــدأت عقــب اغتيــال

الرئيــس الروانــدي يــوم الســادس مــن

نيســان وان بعــض املســؤولني بــاالدارة

وقعــوا بعــد الظهــر واشــنطن-وقت
 6نيســان .وقــال بوشــنيل ان «اجليــش
الروانــدي منــع االمــم املتحــدة مــن

تفتيــش املوقــع» و «نــزع ســاح قــوات
حفــظ الســام التابعــة لالمــم املتحــدة
البلجيكيــة املتمركــزة يف املطــار».

وابلغــت تارنــوف وكريســتوفر ان

«اجليــش كان ينــوي االســتيالء عــى

الســلطة مؤقتــا» وان «هنــاك زيــادة يف
اطــاق النــار بشــكل متقطــع وقنابــل
يدويــة» يف كيغــايل .وىف النهايــة حــذر

بوشــنيل مــن «احتــال انــدالع اعــال

عنــف واســعة النطــاق ىف كال البلديــن،

العدد  47 /حزيران 2021م

جمموعــة الجــراء البحــوث بجامعــة

لتقديــم املشــورة لــه بشــأن حــادث

 ،كــا اجــرى بوشــنل حمادثــة هاتفيــة

عقــب ذلــك بثالثــة اســابيع مــع
العقيــد ثيونســتي باغاســورا حتــذره مــن
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ان الواليــات املتحــدة االمريكيــة عــى
علــم باعاملــه يف قيــادة املذابــح وطالبتــه

بوقــف عمليــات القتــل

(.)601

يف غضــون ذلــك توصلــت ســامانثا
بــاور Samantha Power

()701

وكشــفت وثيقــة اخــرى حــول تــردد

املديــرة التنفيذيــة ملركــز حقــوق

الوضــع يف روانــدا بتاريــخ االول مــن

بوســطن واليــة ماساشوســيتيس يف

الواليــات املتحــدة االمريكيــة امــام
ايــار  1994عــن قيــام املســؤولني

االمريكيــن بمنــع اســتخدام كلمــة

إبــادة يف االشــارة اىل عمليــات القتــل
ويعنــي التحذيــر مــن اســتخدام كلمــة

إبــادة يف االشــارة اىل عمليــات القتــل

الــذي ســرغم الواليــات املتحــدة
االمريكيــة عــى اختــاذ اجــراء حيــال
االمــر بســبب توقيــع واشــنطن عــى

معاهــدة مكافحــة االبــادة اجلامعيــة

عــام  1948و تشــر الوثيقــة بالقــول

«كونــوا عــى حــذر حــول هــذا
العدد  47 /حزيران 2021م

املوضــوع فأن اثبــات اإلبــادة ســيلزم

اختــاذ اجــراء فعــي»  ،كــا كشــفت

الوثائــق عــن ضغــط بعــض املســؤولني
عــى وزيــر اخلارجيــة بعــدم الســاح

باســتخدام كلمــة ابــادة حمذريــن مــن
ان الفشــل يف ذلــك ســيقوض مصداقيــة

الواليــات املتحــدة االمريكيــة  ،اال ان
كريســتوفر مل يســمح بتســمية عمليــات
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الوقــت الــذي قتــل فيــه ثامنامئــة الــف

القتــل باالبــادة حتــى شــهر متــوز

االنســان بجامعــة هارفــارد بمدينــة
مقــال هلــا توصلــت اىل ان املســؤولني

بالواليــات

املتحــدة

االمريكيــة

ســمحوا بوقــوع اإلبــادة بســبب عــدم
اهتاممهــم العــام بافريقيــا ولتفضيلهــم
املفاوضــات عــى التدخــل العســكري
وألثــر صدمــة مقتــل  18جنديــا مــن

قــوات حفــظ الســام االمريكيــة يف
الصومــال اقــل مــن عــام قبــل االبــادة
 ،كــا اثــر الــردد بالعواصــم الدوليــة
عــى قــرارات االمــم املتحــدة حيــث
اوىص الدبلوماســيون بمجلــس االمــن

الــدويل بعــدم ارســال املزيــد مــن

قــوات حفــظ الســام اىل روانــدا حتــى
ان الــدول التــي كان لدهيــا قــوات

ضمــن قــوات حفــظ الســام يف ذلــك

الوقــت قامــت بســحب قواهتــا عندمــا
بــدات عمليــات اإلبــادة( )801وكشــف

اســتعراض لإلبــادة قــام بــه كــويف

عنــان( )901االمــن العــام لالمــم املتحدة

عــام  1998عــن ضعــف اســتجابة

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

م.د .منتهى صربي موىل

االمــم املتحــدة للوضــع ممــا دفــع عنــان

نقــص شــديد يف قــوام القــوات وتعــاين

املتحــدة ،كــا قــدم الرئيــس االمريكــي

يف املــوارد واألولويــة السياســية ،ويف

اىل تقديــم اعتــذار نيابــة عــن االمــم

الســابق بيــل كلنتــون -الــذي وقعــت
عمليــات اإلبــادة يف فــرة حكمــه-

اعتــذارا متأخــرا خــال زيارتــه  .اىل

العاصمــة الروانديــة كيغــايل عــام
 1998وعــى الرغــم مــن ذلــك ادعــى

كلنتــون ان عــدم تدخــل الواليــات
املتحــدة االمريكيــة كان بســبب عــدم

علمهــا بالوضــع الكامــل يف روانــدا
 ،اال ان الوثائــق تكشــف عــن احاطــة
االدارة االمريكيــة باكثــر ممــا ادعتــه يف

الســابق(. )011

مــن واليتهــا املحــدودة و»نقــص مزمــن

غيــاب مســامهات كافيــة مــن القــوات
مــن الــدول املتقدمــة ،اضطــرت األمــم
املتحــدة إىل االعتــاد عــى عــروض

للقــوات األقــل تدريبــا وجتهيــزا
ومنضبطــة ،مثــل البنغالديشــيني .وعــى

الرغــم مــن أن الكتيبــة البنغالديشــية

كانــت أكــر كتيبــة يف بعثــة األمــم
املتحــدة لتقديــم املســاعدة إىل روانــدا،

فهــي تشــكل تشــكيال عســكريا «غــر

عمــي» .مل تصلهــا فقــط حتــى «قواهتــا
تفتقــر إىل التدريــب لــازم يف عــدد مــن

بمجــرد أن بــدأت اإلبــادة اجلامعيــة،

النواحــي» .وعــى الرغــم مــن قدرهتــا

املســاعدة إىل روانــدا هــي القــوة اخلاطئة

دالــر بديــل ســوى تعيينهــا قــوة الــرد

كانــت بعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم

اذ انــه قبــل ســتة أشــهر مــن إنشــاء

بعثــة األمــم املتحــدة  ،اختــار جملــس
األمــن جتاهــل التحذيــرات الســابقة

الواضحــة بشــأن املخاطــر املحتملــة
التــي قــد تواجههــا هــذه البعثــة حتــا
 ،فقــد كانــت بعثــة األمــم املتحــدة
لتقديــم املســاعدة إىل روانــدا ،بوصفهــا

قــوة حفــظ ســام تقليديــة ،تعــاين مــن

الرسيــع التابعــة للبعثــة(.)111

إن اإلبــادة اجلامعيــة جعلــت األمــور

أســوأ بكثــر .وعــى وجــه اخلصــوص،
ازدادت مشــاكل القيــادة والتحكــم

يف القــوة تفاقــا كبــرا .وكــا يذكــر
فريــق منظمــة الوحــدة األفريقيــة ،فــإن
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يف املــكان اخلطــأ يف الوقــت اخلطــأ.

عــى التنقــل ،مل يكــن لــدى اجلنــرال

تعيــن داليــر قائــدا للقــوة كان «معتــرا
إىل حــد كبــر» ،حيــث أن «وحــديت

القــوة

املهيمنتــن

والبلجيكيــن
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والبنغالديشــيني مل تــرد إال عــى أوامــر

اىل روانــدا التــي مل تتلــق أثنــاء اإلبــادة

مــن حفظــة الســام البلجيكيــن يف

األوىل مــن االســتجابة ،أنفــق املجتمــع

مــن ضباطهــم»  ،وبعــد مقتــل عــرة
اليــوم الثــاين ،ســحبت بروكســل قواهتــا

عــى الفــور  ،وبالنســبة لدالــر ،كان
فقــدان أفضــل قواتــه «رضبــة رهيبــة

للبعثــة»)  ،وىف الوقــت نفســه غــادر

الــدويل أكثــر مــن  1.2بليــون دوالر

عــى االســتجابة لألزمــة اإلنســانية
النامجــة عــن اإلبــادة اجلامعيــة

ثانيـ ًا  /يتضــح مــن املوقــف االمريكــي

البنجالديشــيون أيضــا إىل ديارهــم ،ممــا

للمذبحــة اهنــا حدثــت خــال الفــرة

مــن الغانيــن  -إىل مزيــد مــن املخاطــرة

للواليــات املتحــدة االمريكيــة اىل

دون تدخــل اامــي او دويل الهنائهــا .

اإلنســانية ويرجــع ذلــك اىل الفشــل

االستنتاجات

الســام التــي تقودهــا الواليــات

يعــرض القــوات املتبقيــة  -معظمهــم

( .)211وهــذا انتهــت االبــادة االمجاعيــة
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اجلامعيــة نفســها .ويف األشــهر اخلمســة

التــي حتولــت فيهــا السياســة اخلارجيــة

االبتعــاد عــن التدخــل بالشــؤون

التــي تعرضــت لــه قــوات حفــظ

أوالً  /مــن حيــث التسلســل الزمنــي،

املتحــدة االمريكيــة واالمــم املتحــدة يف

اإلبــادة اجلامعيــة ،فــأن أكثــر مــن

الواليــات املتحــدة ومنــذ مطلــع عــام

منازهلــم .وقــد ولــدت هــذه األزمــة

البلــدان التــي هتــم اقتصادهــا والتــي

الــدويل واملجتمــع الــدويل األوســع

تؤثــر عــى املصالــح االمريكيــة يف

يقــل عــن ثــاين دول وحدات عســكرية

مذبحــة روانــدا مل تســتخدم الواليــات

وقدمــت األمــم املتحــدة التعزيــزات

اجلامعيــة عــى قــام بــه مجاعــة اهلوتــو

واألزمــات اإلنســانية التــي تنتجهــا

الصومــال  ،فضــا عــن ذلــك اخــذت

نصــف الشــعب الروانــدي نزحــوا مــن

 1994سياســة عــدم التدخــل اال يف

اســتجابة هائلــة مــن نظــام اإلغاثــة

متتلــك القيمــة االســراتيجية التــي

نطاقــا .وقــد أرســلت فيــا بعــد مــا ال

انحــاء العــامل  ،لــذا عندمــا حدثــت

للمســاعدة يف عمليــة اإلغاثــة.

املتحــدة االمريكيــة مصطلــح االبــادة

لبعثــة األمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

مــن جرائــم ذبــح التوتــي بســبب
افتقــار روانــدا للقيمــة االســراتيجية يف

السياســة اخلارجيــة األمريكيــة يف هــذا

م.د .منتهى صربي موىل

2 -Christopher C. Taylor , Sacrifice as TerrorThe Rwandan Genocide of 1994, Oxford,
1999,P.35

 - 3قبائــل نزحــت مــن اجلنــوب وســكنوا

الوقــت.

روانــدا منــذ مئــات الســنني ،وقبــل  600ســنة

اهلوامش :

روانــدا  ،ويطلــق عليهــم أيضــ ًا الباهوتــو

تقريبــ ًا  ،حيــث يشــكلون  %90مــن ســكان

- 1تقــع يف منطقــة البحــرات العظمــى

 ،Bahutuوكانــوا قصــار القامــة بشــكل

تنزانيــا رشقــا أوغنــدا شــاالً الكونغــو

وشــفاه هائلــة .حيبــون الضحــك وقيــادة حيــاة

األفريقيــة لــرق وســط أفريقيــا ،وحتدهــا

الديموقراطيــة غر ًبــا بورونــدي جنو ًبــا ،وهــي

تعــد باإلضافــة إىل بورونــدي مــن أقاليــم
الكونغــو الكبــر .وتعــد روانــدا منبــع هنــر

النيــل .ويطلــق عليهــا أيضــ ًا أرض األلــف

تــل  ،وعــى الرغــم مــن قرهبــا مــن خــط
االســتواء ،إال أهنــا وبســبب ارتفــاع ســطحها

تتميــز بمنــاخ معتــدل احلــرارة .فمعــدل
درجــة حــرارة العاصمــة كيجــايل Kigali

هــو ( )19درجــة مئويــة .وتشــتهر روانــدا
بالتضاريــس اجلميلــة حيــث املرتفعــات

جيــدة .وكانــوا معظهــم مــن الفالحــن وقليل

منهــم مــن الرعــاة ،وهــم يتحدثــون بإحــدى

لغــات البانتــو:

Bantu:
Gerard Prunier, The Rwanda Crisis: History
of a Genocide (New York: Columbia University 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

البديعــة .ووفــرة احليــاة الربيــة ،بــا يف ذلــك

(New York, 2007), P. 334

حتظــى بشــعبية لــدى عشــاق البيئــة ،وتعتــر

الذيــن نزحــوا مــن الشــال ،ويطلق عليهــم

حيوانــات الغوريــا اجلبليــة النــادرة التــي

الســياحة أحــد أكــر القطاعــات يف اقتصــاد
البلــد  :حممــد مدحــت جابــر عبــد اجلليــل،
جغرافيــة العــامل اإلقليميــة (دار صفــاء للنــر

والتوزيــع ،عــان ،األردن 1998م

 - 5قبائــل متيــزوا كوهنــم طــوال القامــة
أحيانــ ًا الواتــويس  ،Watusiوهــم أقليــة ال

تتجــاوز نســبتهم  %5مــن الســكان ،ويعتقــد

العدد  47 /حزيران 2021م

العشــبية واملناظــر الطبيعيــة اخلالبــة ،والتــال

عــام كبــري الــرأس ،ذات األنــوف الواســعة

أن التوتــي قــد توغلــوا ألول مــرة يف املنطقــة
يف القــرن الرابــع عــر أو اخلامــس عــر،
حيــث دخلــوا مــن الشــال الرشقــي  ،مل يأتــوا
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يف غــزو مفاجــئ ،بــل مــن خــال عمليــة

يف عائلــة كوميتــال يف مقرهــا الرئيــي،

الرغــم مــن أن التوتــي كانــوا يســتخدمون

الكونفدراليــة األملانيــة .يف بولنــدا احلاليــة

تســلل بطيئــة وســلمية إىل حــد كبــر .وعــى
أبقارهــم ومعرفتهــم األكثــر تقدمــا باحلــرب

كمصــادر للســلطة واملكانــة ،فقــد حققــوا يف

الوقــت املناســب هيمنــة اقتصاديــة واجتامعيــة
وسياســية عــى اهلوتــو .وعــى مــدى فــرة مــن
الزمــن اخــذ التوتــي ملكيــة األرض مــن
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اهلوتــو:
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. - Author, Chuck Crossett, Casebook on Insurgency and Revolutionary Warfare: 1962 - 2000.,
Volume: 2 ,Fort Bragg, NC, 2012. P.307
9 - Christopher C. Taylor ,Op,Cit.PP.36-37.
 - 10كونــت غوســتاف أدولــف فــون غوتــزن

( )1910 - 11866مستكشــف األملــاين
وحاكــم رشق أفريقيــا األملانيــة .ولــد غوتــزن

302

قلعــة شــارفينيك ،ثــم يف مملكــة بروســيا،
والتــي تســمى اآلن حمكمــة ســارين وبــارك،

القلعــة والقــر الصيفــي املجــاور .،درس
القانــون يف جامعــات باريــس وبرلــن وكيــل

بــن عامــي  1884و  .1887ثــم انضــم إىل
اجليــش ،وأصبــح (يف عــام  )1887مالزمــا
يف فــوج غــارد أوالنــن الثــاين .بــن  1890و
 1891كان متمركــزا يف رومــا وكان مــن هناك

أنــه قــام بــأول رحلــة إفريقيــة لــه ،يف رحلــة
صيــد إىل جبــل كليمنجــارو .يف عــام ،1892

بعــد أن كان ضابطــا يف أكاديميــة احلــرب،

ســافر جوتــزن إىل آســيا الصغــرى مــع الرائــد
والثــر فــون ديســت جــاء إىل روانــدا يف عــام

 1894عــى رأس قــوات مــن  620جنديــا،
ليصبــح ثــاين أورويب يســر يف روانــدا بعــد

أوســكار بومــان ،وأصبــح فيــا بعــد أول
أورويب يعــر طــول روانــدا .كان غوتــزن أول

حاكــم للــرق األوســط األملانيــة :
;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. Taylor,Op,Cit.P.38.
;12- Christopher C. Taylor ,Op,Cit.P.38.
للمزيــد يراجــع  :ابراهيــم العيســاوي ،

دراســات يف العالقــات الدوليــة االفريقيــة ،

 منتهى صربي موىل.د.م
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lorda,Op, Cit, P.184.; Christopher C. Taylor,Op,Cit.P.43
21 -Jasna Balorda,Op, Cit,PP.183-184. ;Christopher C.Taylor, Op, Cit .PP.43-44.
22- Gerard Prunier, Op.Cit, P.47

 هــذه املجموعــة تتألــف مــن أحفــاد مــن- 23

 التــي كانــت األخــرة،ممالــك اهلوتــو القديمــة
لتصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن مملكــة روانــدا
التــي رسقــت أراضيهــا خــال اإلصالحــات
 عــى عكــس اهلوتــو يف اجلنــوب.البلجيكيــة

الذيــن ظلــوا جــزءا متكامــا مــن اململكــة
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 كــا كان اســتمروا، ،لفــرة أطــول بكثــر

:بنظــام التعايــش الســلمي
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 Mwakikagile, Identity Politics and Ethnic Conflicts in
Rwanda and Burund : A Compartive, 2012
, New Africa Press , P. 32; Rwandan Renaissance Beginning to Overcome the Nightmare. Not available., Cape Times (South
Africa). April 7, 2014. P. 7.
26- Alain Destexhe, Op., Cit, P43.; Jasna Balorda,Op, Cit, P.185-189.;Linda Melvern, Op.
Cit.,P.7; Christopher C. Taylor,Op,Cit.P.44.

وهــم فئــة مــن املبرشيــن الذيــن جــاءوا- 27

مــن بلجيــكا وكانــت أصــول متواضعــة نســبيا

وكان لدهيــم جتربــة شــخصية مــن القمــع
االجتامعــي والســيايس يف مقاطعــة ســبيكي
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 عــى النقيــض مــن، نــغ والونيــا الفرنســية

.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 Berry, Op.,Cit, P.31.; Christopher C. Taylor,Op,Cit.P.39.Gerard Prunier,Op. Cit. PP.67.
16- Christopher C. Taylor,Op,Cit.P.39.;Gerard Prunier,Op. Cit. PP.6-7.
17- Hutu-Tutsi Hatred Grew from Colonialism: 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 Modernity A Comparative Study of Bosnia, Rwanda
and the HolocaustLinda , Submitted in accordance 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-

مذحبة رواندا  1994واملوقف الدولي منها

قــادة الكنيســة القدامــى الذيــن كانــوا مــن

الطبقــة العليــا الرجــال املحافظــن:
Jasna Balorda,Op, Cit, P.185.
28- M ,Mamdani,. When Victims Become
Killers: Colonialism, Nativism and Genocide 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 Significant 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 Balorda,Op, Cit, PP.185-189; Christopher C.
Taylor,Op,Cit.P.45.
 - 32أول رئيــس للجمهوريــة الروانديــة.
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ولـ�د عـ�ام    ، 1924يف تــاري  ،يف حــي �Kab
 ، gayiكانــت تعاليــم مســيحية  ،وقــال انــه

حـضر املدرسـ�ة الدينيـ�ة الصغـيرة مـ�ن �Nya

 ، kibandaشــارك يف احليــاة املجتمعيــة
وأصبــح أمينًــا للجنــة األدبيــة الروانديــة

مجعيــة الصداقــة البلجيكيــة الروانديــة.يف عــام

 ، 1952كــا كان باح ًثــا جام ًعــا يف كابغــاي ،
ثــم اصبــح  ،حمــرر ملجلــة  ، l’AMIالتــي توقفت
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عــن النــر يف عــام  .1956أســس احلــزب

السـ�يايس بارمهوتـ�و وكتـ�ب كتابـ�ه “�Ba

 ”hutu Manifestoيف عــام  ،1957قــادة

ثــورة  1959أجــل االســتقالل عــن بلجيــكا
واصبــح أول رئيــس منتخــب لروانــدا، .

واســتبدل مملكــة التوتــي بنمــوذج مجهــوري

للحكومــة .وأكــد اهلوتــو الســلطة األغلبيــة

 ،تــم االطاحــة ب مــن خــال انقــاب قــام
بــه وزيــر الدفــاع اللــواء جوفينــال هابياريامنــا

عــام  ، 1973وتــوىف عــام . 1976
https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/
Gregoire+Kayibanda
33- Shaharyar M. Khan Op. Cit.,P. 5; Alain
Destexhe,Op. Cit., P.44
- 34تــم تنظيــم حــوايل  372 000طالــب

يف نظــام ابتدائــي مــن  6درجــات؛ حــوايل
 8،800يف النظــام الثانــوي .وكان لــدى
اجلامعــة الوطنيــة يف روانــدا حــوايل  160طالبا

ومعهــد تعليمــي وطنــي حــوايل  .70وهنــاك

تعليــم باللغــة الفرنســية مــن الصــف الرابــع
االبتدائــي ويف أوائــل عــام  1969كان هنــاك

مــا يقــدر ب  3.6مليــون روانــدي ،منهــم
حــوايل  %88مــن اهلوتــو؛  ،% 11التوتــي؛

وأقــل مــن  % 1تــوا ،ويعتقــد ان معــدل النمــو
الســكانى يــراوح بــن  3و  »% 3.6ســنويا.

ويف عــام  ،1969كان هنــاك مــا يقــدر ب 000

 8مــن األوروبيــن واآلســيويني ،وعــدد قليــل

منهــم مــن املواطنــن الروانديــن،
Richard F. Nyrop Op, Cit, P. 2; Jasna Ba-

أ.م.د .أمرية رشك لعييب

lorda,Op, Cit, PP.197-198; oan Kakwenzir
e and Dixon Kamukama in Adelman and
Suhrke, 1999: 63, Prunier, 1995:P.57).

 - 35الرئيــس الثــاين لروانــدا ،مــن عــام
 1973حتــى عــام  .1994كان يطلــق عليــه

«كينــاين»  ،وهــي كلمــة كينياروانــدا تعنــي

«ال يقهر».ولــد عــام  ، 1937يف جيســيني ،
روانــدا أورونــدي لعائلــة هوتــو ثريــة .بعــد

حصولــه عــى التعليــم االبتدائــي  ،التحــق
بكليــة القديــس بولــس يف بوكافــو  ،الكونغــو
البلجيكيــة ختــرج بشــهادة يف الرياضيــات
واإلنســانيات .يف عــام  1958التحــق بكليــة

الطــب بجامعــة لوفانيــوم يف ليوبولدفيــل.

بعــد بدايــة الثــورة الروانديــة عــام 1959
 ،غــادر هابياريامنــا لوفانيــوم والتحــق يف

مدرســة تدريــب الضبــاط يف كيغــايل .ختــرج
بامتيــاز يف عــام  ، 1961يف عــام  ، 1963تــم

تعيــن هابياريامنــا  ،بســبب وضعــه املتعلــم
وشــخصيته اجلذابــة  ،كرئيــس للحــرس

الوطنــي الروانــدي .يف كانــون الثــاين متــت
 ،أصبــح وزيــر ًا للحــرس الوطنــي والرشطــة،
ي  5متــوز عــام  ، 1973أثنــاء توليــه منصــب

رئيــس أركان اجليــش  ،اســتوىل هابياريامنــا

عــى الســلطة يف انقــاب ضــد الرئيــس
احلــايل غريغــوار كاييبانــدا وإســقاط حــزب

بارمهوتــو احلاكــم يف كاييبانــدا  ،قتــل عــام
 1994باســقاط طائرتــه وكانــت احلــادث

ســبب لقيــام مذبحــة روانــدا:

Gretchen Bauer, . Trmblay, Manon. ‘Women
in Executive Power: A Global Overview’. Taylor & Francis, 2011.P. 93; Feher. ‘Powerless by
Design: The Age of the International Community ‘. 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.
جريــدة الدســتور املرصيــة ،عــدد الســبت  5يونيــو
2010
37- Shaharyar M. Khan Op. Cit.,P. 5.; Sacrifice 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
 - 39وهــم جمموعــة مــن املنفيــن املســلحني

الذيــن كان برناجمهــم يضمــن إعادهتــم إىل

أوطاهنــم وإدراجهــا يف احلكومــة الروانديــة

باســتخدام القــوة إذا لــزم األمــر ،فض ـ ً
ا عــن
ســعيهم الهنــاء وضــع الالجئــن الروانديــن

بــا جنســية
:Jasna Balorda,Op, Cit, P.218. ; Gerard Prunier, Op.CiT. P63.
40-Samuel Totten , Rafiki Ubaldo , We Cannot 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 Genocide. the Report of the International Panel of
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ترقيتــه إىل رتبــة جنــرال .بعــد ذلــك بعامــن

م.د .منتهى صربي موىل

305

مذحبة رواندا  1994واملوقف الدولي منها

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 Balorda,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
 - 44حالــة مــن حــاالت الــراع غــر
املســلح يف ظــل وضــع متوتــر بــن جانبــن

يســتهدف كل منهــا تقويــة نفســه وأضعــاف
اجلانــب األخــر بــكل الوســائل عــدا اللجــوء

أصبــح يشــار إليــه باســم «جــورج هـــ .و.

بــوش» أو «بــوش  »41أو «بــوش األكــر»
أو «جــورج بــوش األب» لتمييــزه  :جهــاد
اخلــازن  ،املحافظــون اجلــدد واملســيحيون
الصهيونيون  ،دار الســاقي  ، 2017 ،ص170

.

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

ص. 26-25
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 Liberal Arts, University of South Florida, 2015,
P.30.
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إىل السالح،وشــاع اســتخدام املصطلــح

 - 49حــرب اخلليــج الثانيــة ،أو أم املعــارك،

األمريكــي– الســوفيتي حــول أملانيــا :عبــد

عســكري ًا أيضــ ًا اســم عمليــة درع الصحــراء

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

كانــون الثــاين  )1991وثــم عمليــة عاصفــة

بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة خــال النــزاع

أو حــرب حتريــر الكويــت وأطلــق عليهــا

الوهــاب الكيــايل ،املوســوعة السياســة ،ج2

(للمرحلــة مــن  2اب  1990وحتــى 17
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 -ســيايس أمريكــي وكان الرئيــس

احلــادي واألربعــن للواليــات املتحــدة

مــن عــام  1989إىل  1993ونائــب رئيــس
الواليــات املتحــدة الثالــث واألربعــن مــن

عــام  1981إىل  .1989بــوش هــو عضــو

يف احلــزب اجلمهــوري ،كان ســابقا عضــوا

يف الكونغــرس وســفريا ومديــر املخابــرات
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الرؤســاء الســابقني ســنا .منــذ عــام ،2000

املركزيــة .وحاليــا هــو أكــر الرؤســاء ونــواب

الصحــراء (للمرحلــة مــن  17كانــون

الثــاين إىل  28شــباط  ،)1991هــي حــرب

شــنتها قــوات التحالــف املكونــة مــن 34
دولــة بقيــادة الواليــات املتحــدة األمريكيــة
ضــد العــراق بعــد أخــذ اإلذن مــن األمــم
املتحــدة لتحريــر الكويــت مــن االحتــال

العراقي.للمزيــد يراجــع  :.ايــاد رايض حممــد
اجلبــوري ،املصــدر الســابق  ،ص 25؛ مالــك
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حســن العيســاوي  ،احلــروب بالوكالــة  :ادارو
االزمــة الدوليــة يف االســراتيجية االمريكيــة ،

املنهــل .110-109 ، 2015

 - 50ســيايس صومــايل  ،ولــد عــام 1919

 ،تســلم منصــب قائــد للجيــش الصومــايل
وعمــد اىل قيــادة انقــاب  ، 1969متيــز عهــده

الــذي اســتمر حتــى عــام  1991بالدكتاتوريــة

 ،شــهد عهــده الكثــر مــن االنقالبــات
وحــركات التمــرد للمزيــد يراجــع  :نجــدة

فتحــي صفــوة  ،هــذا اليــوم يف التاريــخ ،
املجلــد االول كانــون الثــاين  2018 ،؛ فــراس

البيطــار  ،املوســوعة السياســية العســكرية ،
ج2003 ، 3ص976
;51 - Camara Silver,Op.Cit.P. 31.
انــس اكــرم العــزاوي  ،التدخــل الــدويل

االنســاين بــن ميثــاق االمــم املتحــدة والتطبيق

 ،املنهــل  ، 2009 ،ص.319-317

 - 52حيــدر موســى منخــي القريــي ،
التدخــل العســكري واثــاره يف العالقــات
الدوليــة  ،دراســة العــراق وليبيــا انوذجــ ًا ،

خــويل  ،االمــم املتحــدة والتدخــل االنســاين ،

املنهــل  ، 2011 ،ص . 185-181؛
Camara Silver,Op.Cit.P. 31.
 - 53عدنــان مهنــا  ،جماهبــة اهليمنــة  :ايــران
وامريــكا يف الــرق االوســط ، 2014 ،

املنهــل  ،ص،. 235
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 Rwanda 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 Zaier, Routledge, 2017. P.333; .Bruce D. Jones ,
Op.Cit,1.P.74.
P. Godfrey Okoth, “The OAU and the Uganda-Tanzania War: 1978–1979, ” Journal of
African Studies 4, 3 (Fall 1987): PP.152–162.
 - 58رئيــس الســنغال منــذ عــام 1981م إىل

مــارس 2000م ،وهــو أول رئيــس مســلم
لبــاده لبلــد يشــكل املســلمون فيــه أكثــر

مــن  %95مــن الســكان .ولــد يف مدينــة

لــوگا وختــرج يف جامعــة باريــس يف احلقــوق

والعلــوم السياســية ،تقلــد عــدة وظائــف
حكوميــة عليــا بــن عامــي  1960و1970م،

رئيســا للحكومــة بــن عامــي
حتــى أصبــح ً

 1970و1980م ،كــا رأس منظمــة الوحــدة

اإلفريقيــة يف إحــدى دوراهتــا وأســهم إســها ًما

ـرا يف إنجــاح مؤمتــرات القمــة اإلســامية.
كبـ ً
رئيســا للجمهوريــة أصبــح رئيســا للســنغال

يف غــرة جانفــي  1981عقــب اســتقالة
ليوبولــد ســيدار ســينغور وأعيــد انتخابــه يف
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املنهــل  ، 2018 ،ص .137؛ معمــر فيصــل
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كل مــن  1988 , 1983و  .1993فــرات

تقلــده ملنصــب الرئاســة متيــزت بتعميــق
البعــد الديمقراطــي يف البــاد .خــر ضيــوف
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االنتخابــات الرئاســية التــي أقيمــت يف مــارس

تنتمــي إىل ســالة مــن الســاطني تعاقبــت

ولكــن بعــد حتالــف الرئيــس عبــد اهلل واد

قبــل االســتعامر البلجيــك  ،ووافــق ميــاده

2000م ،رغــم تقدمــه يف اجلولــة األوىل منهــا.
الــذي حــل ثانيــ ًا ومصطفــى نيــايس الــذي

اســتعداد بلجيــكا ملنــح االســتقالل لروانــدا

حــل ثالثـ ًا تراجــع ترتيــب ضيــوف يف الــدورة

بعــد عقــود طويلــة مــن االســتعامر والتمييــز،

وقــد أقــر ضيــوف بانتصــار عبــد اهلل واد ،ممــا

توجــد فيهــا أكــر خميــات اللجــوء اخلاصــة

الثانيــة لالنتخابــات وخلفــه واد عــى منصبــه.
حــدى بــواد أن يقــول أن ضيــوف يســتحق

جائــزة نوبــل للســام لرتكــه الســلطة ســلمي ًا.
وقــد انتقــل ضيــوف منــذ ذلــك احلــن ليقيــم
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يف فرنســا مــع زوجتــه الفرنســية ،إليزابــث
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 Transition 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 Erlinder, Report of the UN Reconnissance Mission 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.
- 64ســيايس راونــدي توتــي ُ ،ولــد 1957
ٍ
ألرسة مــن التوتــي
بقريــة وســط روانــدا،
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عــى عــرش هــذه العرقيــة يف فــرات مــا

تلقــى تعليمــه األويل يف أوغنــدا التــي كانــت

بالتوتيس ،وانخــرط عــام  1979يف مليشــيات
جيــش املقاومــة الوطنيــة األوغنــدي .

فــور إعــان موســيفيني رئيســا ألوغنــدا،

تــم تعيــن كاغامــي رئيســا لالســتخبارات
ـب خولــه
العســكرية األوغنديــة ،وهــو منصـ ٌ

َّ
ســخره يف خدمــة قضيتــه
نفــوذا واســعا
األوىل ،وهــي عــودة التوتــي إىل روانــدا

وحكمهــا .أنشــأ كاغامــي هلــذا الغــرض
اجلبهــة الوطنيــة الروانديــة التــي تــوىل
رئاسـتَها فريــد روجييــا ،وهــو صديــق خملــص

لكاغامــي عــام ُ ،1990منيــت اجلبهــة الوطنية
ٍ
هبزيمــة
الروانديــة -التــي أنشــأها كاغامــي-
مدويــة خــال معاركهــا األوىل مــع اجليــش

الروانــدي النظامــي التابــع للرئيــس جافينــال

هباريامنــا ،لكــن جهــود األمــم املتحــدة
ووســاطة زعيم اهلوتــو باســتور بيزيمنغــو
وضغــوط احلكومــة الفرنســية ،دفعــت نظــام

هباريامنــا إىل التفــاوض مــع اجلبهــة الوطنيــة

يف آروشــا.اصبح رئيســا لروانــدا عــام 2000

وحقــق ثــاث واليــات يف احلكــم .
https://www.alhamish.com
65- Bruce D. Jones , Op.Cit. .P.75; Susan
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 - 70دبلومــايس مــري واألمــن العــام
الســادس لألمــم املتحــدة لألعــوام 1992

1996 -م .ولــد عــام  1922كان والــده

رئيــس وزراء مــر عــام  ، 1908أكاديمــي
ونائــب وزارة اخلارجيــة املرصيــة الســابق،
حصــل عــى درجــة الدكتــوراه يف القانــون

الــدويل العــام مــن جامعــة باريــس ودبلــوم

يف العالقــات الدوليــة مــن معهــد الدراســات

السياســية بباريــس يف عــام  .1949خــال
 ،1979-1949تــم تعيينــه أســتاذ القانــون
الــدويل والعالقــات الدوليــة يف جامعــة

القاهــرة .أصبــح رئيســ ًا ملركــز الدراســات

السياســية واإلســراتيجية يف عــام 1975
ورئيــس اجلمعيــة األفريقيــة للدراســات

السياســية يف عــام  1980بطــرس غــايل أرشف

عــى األمــم املتحــدة يف وقــت تناولــت فيــه
العديــد مــن األزمــات العامليــة ،بــا يف ذلــك

تفــكك يوغوســافيا واإلبــادة اجلامعيــة يف
روانــدا .ثــم كان أول أمــن عــام للمنظمــة

الدوليــة للفرنكوفونيــة يف الفــرة مــن 16

ترشيــن الثــاين  1997إىل  31كانــون االول
.2002نــوىف 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 /
pdf/10.1080/750456737
 - 71جنــرال كنــدي  ،ولــد عــام  1946يف

هبولنــدا  ،والــده الرقيــب أول روميــو لويــس
دالــر  ،وهــو ضابــط صــف يف اجليــش
الكنــدي  .مــع نقــل والــده اىل كنــدا انتقلــت
االرسة معــه  .التحــق باجليــش الكنــدي يف

عــام  ، 1963كطالــب 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

الفــوج امللكــي للمدفعيــة الكنديــة ،وحــر
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;Thomson; hy Are Rwandans Disappearing
Newspaper International New York Times.
Publication date: June 18, 2014., . © International New York Times , P.8.
66- Bruce D. Jones., Op.Cit.P.76.; Hazel Cameron, 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.; Samuel 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.
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داليــر أيض ـ ًا كليــة القيــادة واألركان الكنديــة

للقــوات الربيــة  ،وكليــة قيــادة  ،خــدم يف
مواقــع القيــادة مــن خــال أمريــكا الشــالية
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 ،وأوروبــا  ،وأفريقيــا  ،ويف أواخــر عــام

أيديولوجيتــه تتجــه إىل الديمقراطيــة اجلديــدة،

املتحــدة للمســاعدة يف روانــدا  ،وهــي بعثــة

منصــب احلاكــم األربعــن لواليــة أركنســاس

 ، ١٩٩٣اســتلم منصــب لــواء بعثــة اﻷمــم
اﻷمــم املتحــدة لتقديــم املســاعدة إىل روانــدا.

وكان هــدف بعثــة اﻷمــم املتحــدة للمســاعدة
يف روانــدا هــو املســاعدة يف تنفيــذ اتفاقــات

أروشــا للمزيــد يراجــع .
 h t t p : / / w w w. g g . c a / h o n o u r . a s p x?id=225&t=11&ln=Dallaire
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.
 - 76ســيايس أمريكــي والرئيــس الثــاين
واألربعــون للواليــات املتحــدة خــال الفــرة

مــا بــن عــام  1993حتــى عــام ،2001
ولــد  ، 1946يف واليــة أركنســاس ،يعــد

ثالــث أصغــر الرؤســاء يف تاريــخ البــاد ،بــدأ
اهتــام كلينتــون بالقانــون يف مدرســه هــت
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ســرينغز العليــا ،درس القانــون يف يــوم مــن
األيــام بمســاعدة املنــح ،التحــق كلينتــون

بمدرســة اخلدمــات األجنبيــة يف جامعــة
جورجتــاون يف العاصمــة واشــنطن حيــث

حصــل فيهــا عــى بكالوريــوس خدمــات
أجنبيــة يف عــام  .1968وعــام  ،1965فــاز
كلينتــون بانتخابــات رئيــس احتــاد الفصــل.

مــن عــام  1964إىل عــام  ،1967ينتمــي
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كلينتــون للحــزب الديموقراطــي ،ورصح بــأن

شــغل كلينتــون قبــل ترشــحه للرئاســة
يف الفــرة مــا بــن عــام  1979وعــام ،1981
واحلاكــم الثــاين واألربعــن للواليــة يف الفــرة

مــا بــن عــام  1983وعــام  1992اصبــح

رئيســ ًا للبــاد.
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 Operation. 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
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الســابع ل ُ
ألمــم املتحــدة  ،ولــد عــام 1938

يف مدينــة كومــايس غانــا ،وكــويف أنّــان
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اســم مركــب ،حيــث تعنــي كلمــة كــويف
يــوم اجلمعــة وتعنــي كلمــة أنّــان الرابــع،
ويــوم اجلمعــة هــو اليــوم الــذي ولــد فيــه،
والرابــع هــو ترتبــه بــن اخوتــه  ،درس

عنــان يف جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا يف

كومايس،غانــا ،وأكمــل دراســته اجلامعيــة
يف االقتصــاد يف كليــة مــاك ألســر يف ســانت

بــول ،مينيســوتا ( .)1961ويف الفــرة مــن
 1961إىل  ،1962أجــرى دراســات عليــا

يف االقتصــاد باملعهــد اجلامعــي للدراســات

العليــا الدوليــة يف جنيــف .وكحاصــل عــى

زمالــة «ســلون» يف الفــرة 1972-1971
يف معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،نــال
درجــة ماجســتري العلــوم يف اإلدارة .وقــد
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عامــن ،مــن  1974إىل  ،1976شــغل خالهلــا
منصــب مديــر عــام الرشكــة الغانيــة لتنميــة
الســياحة ،حيــث عمــل يف وقــت واحــد يف
جملــس إدارهتــا ويف جملــس مراقبــة الســياحة
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أيضــا عضــو يف جملــس أمنــاء معهــد املســتقبل،
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يقــر بفشــلها.
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