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العوامل اجلغرافية ودورها السياسي يف نهضة 
مجهورية رواندا

م. د. ثناء ابراهيم فاضل الشمري

وزارة الرتبية - مديرية تربية البرصة

املستخلص :
ــل« يف  ــف ت ــة األل ــدا »دول ــع روان تق
وســط القــارة اإلفريقيــة إىل جنــوب 
ــة  ــاق هضب ــن نط ــتواء، ضم ــط اإلس خ
البحــرات، وهــي دولــة حبيســة ليــس 
هلــا ســواحل بحريــة. بعد حصــول إبادة 
مجاعيــة فيهــا عــام 1994، إختــذت 
حكومتهــا عــددًا مــن االصالحــات 
يتميــز  إقتصادهــا  التنمويــة جعلــت 
ــاد  ــه إىل إقتص ــع بالتوج ــو الرسي بالنم
املعرفــة ليكــون رديفــًا قويــًا إلقتصادهــا 
الزراعــي. وقــد توصلــت الدراســة 
تأديــة  منهــا  عــدة،  إســتنتاجات  إىل 
الطبيعيــة )كاملنــاخ  العوامــل  بعــض 
الطبيعــة(  ومجــال  املائيــة  واملــوارد 

والعوامــل اإلقتصاديــة )قطــاع الزراعــة 
ــة  ــياحة( دور داعــم للنهض وقطــاع الس

اإلقتصاديــة فيهــا. 
ــدا،  ــة روان ــة: مجهوري الكلــات املفتاحي

ــة ــادة اجلاعي التوتــي، اهلوتــو، اإلب
املقدمة:

مجهوريــة روانــدا دولــة صغــرة حبيســة 
تقــع يف رشق ووســط إفريقيــا، شــهدت 
ــا  ــق عليه ــة أطل ــًا لدرج ــوالً جذري حت
ــت  ــد أن عان ــا(، بع ــنغافورة أفريقي )س
مــن رصاع عرقــي بلــغ ذروتــه يف إبــادة 
القــرن  تســعينات  منتصــف  مجاعيــة 
ــدا  ــهدت روان ــام 2000 ش ــايض. ع امل
ــا  ــها أوصلته ــاء نفس ــادة بن ــة إلع بداي
ــدة  ــالل امل ــت خ ــاملة حتول ــة ش لنهض
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مــا بــن عــام 2000 إىل الوقــت احلــايل 
إىل دولــة ذات إقتصــاد متوســط متطورة 
ــة  ــة زراعي ــا دول ــم أهن ــًا رغ تكنولوجي
جــاءت  هنــا  مــن  األوىل.  بالدرجــة 
فكــرة البحــث التــي تــدور حــول الدور 
الســيايس للعوامــل اجلغرافيــة يف هنضــة 

ــدا. ــة روان مجهوري
روانــدا  شــهدت  البحــث:  مشــكلة 
هنضــة شــاملة بــدأت معاملهــا عــام 
2000 ومســتمرة إىل الوقــت احلــايل. 
البحــث  مشــكلة  ســؤال  يتمحــور 
هــل للعوامــل اجلغرافيــة )الطبيعيــة 
روانــدا،  هنضــة  يف  دور  والبرشيــة( 
يف  دور  اجلغرافيــة  للعوامــل  كان  وإن 
هــذه النهضــة، أي مــن تلــك العوامــل 
إســتندت عليهــا حكومــة روانــدا يف 

االصالحيــة؟ خطتهــا 
فرضيــة البحــث: لإلجابــة عىل مشــكلة 
ــض  ــة أن بع ــت الباحث ــث إفرتض البح
العوامــل اجلغرافيــة الطبيعيــة والبرشيــة 
قــد أدت دورًا إجيابيــًا أو ســلبيًا يف دعــم 
لتحقيــق  الراميــة  اجلهــود  إعاقــة  أو 
ــة  ــت الدراس ــد تثب ــدا، وق ــة روان هنض
ــة دور  ــل اجلغرافي ــد للعوام ــه ال يوج أن

ــة. ــذه الدول ــة ه ــم يف هنض مه
البحــث  هيــدف  البحــث:  هــدف 

اجلغرافيــة  العوامــل  دور  معرفــة  إىل 
ــة  ــة مجهوري ــة يف هنض ــة والبرشي الطبيعي
روانــدا، والتوصــل إىل أي منهــا كان 
يشــكل عامــل قــوة وعامــل مســاند 
وأهيــا  هنضتهــا،  يف  التنميــة  خلطــط 
ــل  ــل معرق ــف أو عام ــل ضع كان عام

الشــاملة.  لنهضتهــا  ومؤخــر 
منهــج البحــث: لغــرض حتقيــق هــدف 
االعتــاد عــىل  مــن  بــد  البحــث ال 
ــة  مناهــج متعــددة بالبحــث يف اجلغرافي
التارخيــي  املنهــج  ومنهــا  السياســية 
واملنهــج االقليمــي واملنهــج املقــارن 

واملنهــج التحليــي.
حــدود البحــث: متثلــت حــدود منطقــة 
ــة  ــة جلمهوري ــدود املكاني ــة باحل الدراس
روانــدا الواقعــة فلكيــًا بــن دائــريت 
عــرض )»4 00 °1- »1 05 °2( جنوبــًا 
 -28°  04  5«( طــول  خطــي  وبــن 
 .)1 )اخلريطــة  رشقــًا   )31°  00  1«
ــدة  ــدد بامل ــة فتتح ــدود الزماني ــا احل أم
ــدا  ــة روان ــبقت هنض ــي س ــة الت الزمني
البيانــات  حســب   2019 عــام  إىل 

االحصائيــة املتوفــرة.
ــة  ــر الباحث ــابقة: مل تعث ــات الس الدرس
العوامــل  دور  تتنــاول  دراســة  عــىل 
ــدا،  ــة روان ــة مجهوري ــة يف هنض اجلغرافي
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وانــا توجــد رســائل وبحــوث وتقاريــر 
ــة  ــدا باللغ ــة روان ــاء مجهوري ــت بن تناول
االنكليزيــة أعتمــدت كمصــادر للبحث 
ــد  ــن )م.م امح ــث للباحثي ــد بح ويوج
جميــد جاســم و م.م. نــواف عبــد القــادر 
بنــاء  يف  كاغامــي  بــول  دور  جــواد، 
الدولــة الراونديــة)2018-2000(. 

ــل  ــل التوص ــن أج ــث: م ــة البح هيكلي
اجلغرافيــة  العوامــل  دور  معرفــة  إىل 
يف هنضــة مجهوريــة روانــدا إقتضــت 
هيكليــة الدراســة أن تتكــون مــن ثالثــة 

مباحــث. تضمــن املبحــث األول تاريخ 
روانــدا حتــى بــدء النهضــة. تنــاول 
الطبيعيــة  العوامــل  الثــاين  املبحــث 
جلمهوريــة روانــدا وأهيــا يشــكل عامــل 
ــكل  ــا يش ــالح وأهي ــم اإلص ــوة لدع ق
ــث  ــث الثال ــا املبح ــف. أم ــل ضع عام
تنــاول العوامــل البرشيــة جلمهوريــة 
روانــدا وكيــف أدت دورًا يف عمليــة 
عــن  فضــاًل  والنهضــة،  اإلصــالح 

املقدمــة واإلســتنتاجات.

اخلريطة )1(: املوقع اجلغرايف والتضاريس جلمهورية رواندا

http ww:ency-arab.com: Source/
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املبحث األول: تاريخ رواندا 
مــن أجــل التوصــل إىل إســتنتاجات 
ــد  ــة، ال ب ــئلة الفرضي ــىل أس ــب ع جتي
التارخييــة  املراحــل  التطــرق إىل  مــن 
التــي مــرت هبــا الدولــة واآلليــات التي 
ــتعمرهتا يف  ــي اس ــدول الت ــا ال إعتمدهت
إدارة الســلطة. يقســم تاريــخ روانــدا إىل 

ــن: ــن تارخييت مرحلت
األوىل: املرحلــة اإلســتعارية املتمثلــة 

ــي: ــتعار االملــاين والبلجيك باالس
ــة  ــدأت مرحل ــاين: ب ــتعار االمل أ.االس
االســتعار االملــاين لروانــدا يف العــام 
)1887( تنفيــذًا لقــررات مؤمتــر برلــن 
ــدا  ــتمرت روان )1884-1885(، وإس
ــاء  ــى إنته ــة حت ــيطرة االملاني ــت الس حت
ــام 1919)1(.  ــة األوىل ع ــرب العاملي احل
اتبــع االســتعار االملــاين سياســة التمييز 
بــن العرقيــات )عــدت مجاعــة التوتي 
أكثــر حتــرًا مــن اجلاعــات االخــرى( 
ــة  ــروب أهلي ــات وح ــج رصاع ــا أنت مم
بــن مجاعــة اهلوتــو ومجاعــة التوتــي)2(. 
ــن  ــز ب ــز والتاي ــور التميي ــك تبل وبذل
ــالل  ــدي خ ــعب الروان ــات الش مكون

هــذه املــدة.
العــام  يف  البلجيكــي:  ب.االســتعار 
ــة  ــة تابع ــدا حممي ــت روان 1919 أصبح

لألمــم املتحــدة وحتكمهــا بلجيــكا وفقًا 
ملعاهــدة فرســاي، وأســتمرت مــدة 
إســتخدمت   .1962 لغايــة  حكمهــا 
ــز  ــة متي ــة عرقي ــات هوي ــكا بطاق بلجي
ومتايــز بــن املكونــات العرقيــة لشــعب 
بــن  الفجــوة  واتســعت  روانــدا. 
ــع  ــاء الطاب ــع إضف ــات م ــك املكون تل
املؤسســايت عــىل االنتــاء اإلثنــي)3(، 
وأخــذت املكونــات تشــعر بوجــود 
ــة بــن أفرادهــا،  فجــوات كبــرة حقيقي
وظهــر اســتقطاب ســيايس عرقــي قرب 
عمــد  لروانــدا)4(.  االســتعار  هنايــة 
أثنــاء عمليــة  البلجيكــي  االســتعار 
ــن  ــلبها م ــلطة إىل س ــن الس ــي ع التخ
رجــال السياســة التوتــي الذيــن كانــوا 
ينــادون باإلســتقالل املبكــر ونقلهــا إىل 
جمموعــات عرقيــة متطرفــة مــن اهلوتــو، 
وأدى ذلــك إىل سلســلة مــن الرصاعات 
ــن  ــن العرقييت ــن املجموعت ــة ب العنيف
عــام  مــن  بــدءًا  والتوتــي  اهلوتــو 
بلغــت ذروهتــا يف عمليــات   ،1959
ــع  ــت بترشي ــاق انته ــعة النط ــال واس قت

االنتخابــات يف العــام 1961)5(.
ــتعارية  ــة االس ــتعراض املرحل ــن إس م
االملــاين  االســتعارين  أن  نســتنتج 
ــذرة األوىل التــي  والبلجيكــي زرعــا الب
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)حــرب  األهليــة  احلــرب  إىل  أدت 
اجلاعيــة(. االبــادة 

الثانية: مرحلة االستقالل: 
اســتقالهلا  عــىل  روانــدا  حصلــت 
مــن  تعــاين  وكانــت   ،1962 عــام 
ــر  ــة، إال أن توف ــة حتتي ــود بني ــدم وج ع
إمكانيــات زراعيــة دعمــت الدولــة 
عــىل البقــاء)6(. يف العــام 1973، حصل 
بنظــام  اســتمر  عســكري  انقــالب 
ــزز  ــه ع ــات، إال أن ــن املكون ــز ب التميي
مــن ســلطة الدولــة رسيعــًا، بعــد حظــر 
ــزب  ــدا ح ــية ع ــزاب السياس كل األح
ــية  ــة السياس ــع املعارض ــة وقم احلكوم
ــواء  بأســاليب حازمــة، ممــا أدى إىل احت
العنــف يف الدولــة وســيادة ســالم غــر 
مســتقر خــالل معظــم مــدة احلكــم)7(.
ــالم  ــة س ــدأت عملي ــام 1991 ب يف الع
ــة  حتــت ضغــط مــن احلكومــات الغربي
عــىل  الروانديــة  احلكومــة  أجــرت 
إجــراء إصالحــات أجــازت وجــود 
أحــزاب سياســية وحكومــة متعــددة 
األحــزاب، كانــت أولويتهــا التفــاوض 
بشــأن الســالم مــع املعارضــة)8(. يف 
منتصــف العــام 1992، اتفــق اجلانبــان 
عــىل وقــف إطــالق النــار وبــدأت 
مفاوضــات ســالم اســتهدفت دمــج 

السياســية  املؤسســات  يف  املعارضــة 
ــذه  ــع ه ــة. مل متن ــكرية الرواندي والعس
واســع  عنــف  إثــارة  اإلجــراءات 
االنتشــار يف أواخــر نفــس العــام، بلــغ 
وأتبــاع  التوتــي  بمذبحــة  أوجــه 
ــا  ــام 1993، مم ــل الع ــة يف أوائ املعارض
ــنت  ــي ش ــة الت ــام املعارض أدى إىل انتق
العاصمــة  ضواحــي  بلــغ  هجومــًا 
واحــد،  شــهر  وبعــد  الروانديــة. 
واملتمــردون  احلكومــة  توصلــت 
إطــالق  إليقــاف  جديــد  اتفــاق  إىل 
النــار واســتئناف املفاوضــات بشــأن 
اإلصــالح الســيايس والعســكري. عــىل 
الرغــم مــن تلــك املفاوضــات، رفضت 
حــركات متطرفــة مــن اهلوتــو ترتيبــات 
تقاســم الســلطة وفقــًا ملــا تــم االتفــاق 
عليــه يف املحادثــات، وارتكبــت أعــال 
ــن  ــد املدني ــة ض ــح متفرق ــف ومذاب عن
اهلوتــو  وخصــوم  التوتــي  مــن 
ويف   ،1994 العــام  يف  السياســين)9(. 
حماولــة للتخلــص مــن أقليــة التوتي يف 
روانــدا، قتلــت األغلبيــة »اهلوتــو« 800 
ــن  ــن املدني ــم م ــخص أغلبه ــف ش أل
ــكان  ــن س ــن )10٪( م ــر م ــو أكث )نح
ــة  ــن مجاع ــًا )75٪( م ــدا، وتقريب روان
 100 يف  منظمــة  بصــورة  التوتــي( 
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ــل  ــوم فقــط، وهــو أســوأ معــدل للقت ي
يف تاريــخ البرشيــة، وفقــًا إلحصائيــات 
ــن  ــهور م ــد ش . بع

ــة)10( ــات املعني املنظ
الوطنيــة  اجلبهــة  ســيطرت  القتــال، 
الروانديــة عــىل كيغــايل فأعلنــت وقــف 
حكومــة  وتشــكلت  النــار،  إطــالق 
مل  اجلاريــة.  اجلاعيــة  اإلبــادة  أهنــت 
يكــن لــدى احلكومــة اجلديــدة أيــة 
ــر  ــل، إذ ف ــرة للعم ــة ماه ــوارد برشي م
أكثــر مــن مليــوين شــخص مــن اهلوتــو 
ــن  ــًا م ــار خوف ــالق الن ــف إط ــد وق بع
عــن  املســؤولية  بتهــم  احتجازهــم 
ــد  ــن تعقي ــا زاد م ــل. وم ــم القت جرائ
ــن  ــود الرواندي ــم اجلن ــف أن معظ املوق
ــل  ــلحتهم مث ــع أس ــدا م ــادروا روان غ
املدرعــات وأســلحة الدفــاع اجلــوي 
وأســلحة مضــادة للدبابــات إلعــادة 
والتخطيــط  معســكرات  يف  التجمــع 
روانــدا.  ضــد  مســتقبلية  هلجــات 
تزامنــًا مــع هــذا الوضــع، شــهدت 
شــباب  جمنديــن  ظهــور  روانــدا 
ــراد  ــدان أف ــار وفق ــن الدم ــن م غاضب
بعــض عمليــات  ارتكبــوا  أرسهــم، 
ــت إىل  ــا كان ــة، إال أهن ــل االنتقامي القت
ــح )٪80(  ــك أصب ــى. كذل ــد األدن احل
داخــل  املوجوديــن  الســكان  مــن 

ــة  ــرت البني ــر وتدم ــت الفق ــة حت الدول
مــن  شاســعة  ومســاحات  التحتيــة 
وفقــد  احليوانيــة  والثــروة  األرايض 
واملدرســن  املعلمــن  مــن  جيــل 
وأصحــاب  املدربــن  واألطبــاء 
املشــاريع اخلاصــة، وهــو مــا أفــى 
ــوء  ــة وس ــدالت األمي ــاع يف مع إىل إرتف
ــية  ــراض الرئيس ــار األم ــة وانتش التغذي
ــبة  ــة املكتس ــص املناع ــروس نق ــل ف مث
ــل  ــك جع ــا. كل ذل ــدز( واملالري )األي
ــاء  ــة إىل بن ــا بحاج ــدرك أهن ــة ت احلكوم
املجتمــع الروانــدي عــىل مســتويات 
ــل  ــب أدوات ح ــًا إىل جن ــددة جنب متع
النزاعــات لتصبــح دولــة آمنــة مكتفيــة 
ــا  ــل اعتاده ــع تقلي ــًا م ــًا إقتصادي ذاتي
عــىل املســاعدات اخلارجيــة، لدعــم 

االســتقرار)11(.
التارخيــي عــن  العــرض  بعــد هــذا 
التــي  املعقــدة  السياســية  الظــروف 
ــروب  ــوأ ح ــن أس ــدة م ــرزت واح أف
والتــي  البرشيــة  تاريــخ  يف  اإلبــادة 
نتــج عنهــا دولــة مدمــرة كليــًا، كان 
سياســة  تتبــع  أن  حكومتهــا  عــىل 
تنمويــة شــاملة معتمــدة عــىل عواملهــا 
اجلغرافيــة. وهنــا يــأيت دور البحــث 
اجلغرافيــة  العوامــل  إســتعراض  يف 
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جلمهوريــة روانــدا للتوصــل إىل دورهــا 
السيايس يف هنضتها. 

املبحث الثاين: العوامل الطبيعية 
جلمهورية رواندا

ــًا  ــة دورًا مه ــل اجلغرافي ــؤدي العوام ت
خــالل  مــن  اإلقتصــادات  دعــم  يف 
وحتســن  العمــل  فــرص  توفــر 
ــة  ــات العام ــال يف القطاع ــة األع فاعلي
ــة  ــات حكومي ــم خدم ــة، وتقدي اخلاص
ــاذ  ــن اخت ــة ومتك ــاءة وفعالي ــر كف أكث
املواطنــن للقــرار املســتنر الــذي يزيــد 

ــاة. ــودة احلي ــن ج م
املوقع اجلغرايف. 1

ابــرز  مــن  اجلغــرايف  املوقــع  يعــد 
جوانــب حتليــل قــوة الوحــدة السياســية 
يف اجلغرافيــة السياســية لتأثــره عــىل 
اجتاهــات ســكاهنا والســلوك الســيايس 
حلكوماهتــا وعالقاهتــا اخلارجيــة)12(.
املوقــع الفلكــي: هــو املوقــع الــذي 
ــر  ــول ودوائ ــوط الط ــبة خلط ــدد نس حي
القــوة يف عــامل  إن مراكــز  العــرض. 
اليــوم ترتبــط باملنطقــة املعتدلــة الدافئــة، 
بعــد أن كانــت يف املــايض أكثــر إرتباطــًا 
املداريــة)13(.  الدافئــة  باملناخــات 
إن حتديــد املوقــع الفلكــي للوحــدة 

السياســية بالنســبة لدوائــر العــرض 
ذو أمهيــة نســبية أكــر مــن موقعهــا 
ــرض  ــر الع ــول، ألن دوائ ــوط الط خلط
والنشــاط  املنــاخ  حتــدد  التــي  هــي 
ــة يف  ــور مهم ــي أم ــا، وه ــكاين فيه الس
حتديــد قوهتــا)14(. تقــع مجهوريــة رواندا 
بــن دائــريت عــرض )»4 00 1°- »1 
05 °2( جنوبــًا وبــن خطــي طــول )»5 
04 °28- »1 00 °31( رشقــًا)15(. يعــد 
ــدا عامــل إجيــايب  املوقــع الفلكــي لروان
ــي  ــا الفلك ــون موقعه ــوة ك ــل ق وعام
يقــع ضمــن املنــاخ اإلســتوائي املعتــدل 
الرطــب ممــا يســاعد عــىل قيــام النشــاط 
الزراعــي وإنتــاج املحاصيل اإلســتوائية 

ــوز. ــاي وامل ــة كالش النقدي
ــد  ــوار: يع ــع اجل ــبي وموق ــع النس املوق
املوقــع القــاري والبحــري للوحــدة 
ــة  السياســية مــن أهــم املواقــع اجلغرافي
العالقــات  طبيعــة  حتــدد  التــي 
واإلقتصاديــة  السياســية  واملصالــح 
تســمى  إذ  الــدول،  بــن  والتجاريــة 
الــدول التــي هلــا إطاللــة مائيــة بالــدول 
البحريــة، أمــا تلــك التــي ال تطــل عــىل 
بالــدول  فتســمى  مائيــة  مســطحات 
القاريــة احلبيســة)16( أمــا موقــع اجلــوار 
فيقصــد بــه موقــع الدولــة عــىل خريطــة 
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القــارة التــي حتتــل مكاهنــا فيهــا وعــدد 
وتشــاركها  جتاورهــا  التــي  الــدول 
احلــدود ومــا يرتكــه ذلــك املوقــع مــن 
ــط  ــي ترب ــة الت ــات الدولي ــر العالق اث
بــن الــدول املجــاورة)17(. تقــع روانــدا 
ــوب  ــة إىل جن ــارة اإلفريقي ــط الق يف وس
ــة  ــاق هضب ــن نط ــتواء، ضم ــط اإلس خ
البحــرات، وهــي دولــة حبيســة ليــس 
هلــا ســواحل بحريــة، يبلــغ إمجــايل 
ــم،  ــة )930( ك ــا الري ــول حدوده ط
الشــال  مــن  أوغنــدا  بــن  موزعــة 
ــدي  ــم وبورن ــة )172( ك ــدود بري بح
مــن اجلنــوب بحــدود بريــة )315( 
كــم وتنزانيــا مــن الــرشق بحــدود بريــة 
)222( كــم ومــن الغــرب مجهوريــة 
ــة  ــدود بري ــة بح ــو الديمقراطي الكونغ

كــم)18(.   )221(
حســب  االســرتاتيجي:  املوقــع  ج. 
معطيــات املوقــع اجلغــرايف، روانــدا 
دولــة حبيســة حتيــط هبــا أربــع دول 
ومــن ثــم تنطبــق عليهــا كل املشــكالت 
السياســية واإلقتصاديــة التي شــخصتها 
ــع  ــًا تق ــية. إقتصادي ــة السياس اجلغرافي
حتــت رمحــة دول جوارهــا اجلغــرايف 
ــذ  ــا مناف ــي هل ــدول الت ــص ال وباالخ
ــة إذ متــر جتارهتــا عــر مينائــي دار  بحري

ــا  ــا وكيني ــا يف تنزاني ــالم ومومباس الس
ــه  ــب علي ــذا يرتت ــوايل)19(، وه ــىل الت ع
مــن رســوم كمركيــة تزيــد مــن تكاليف 
ــول يف  ــا الدخ ــم عليه ــا حت ــل، مم النق
العديــد مــن التكتــالت اإلقتصاديــة 
واالحتــادات لتســهيل جتارهتــا منهــا 
والبحــر  أفريقيــا  دول  جمموعــة 
ــاد  ــادئ واالحت ــط اهل ــي واملحي الكاريب
االفريقــي واجلاعــة اإلقتصاديــة لبلدان 
ــوق  ــرى والس ــرات الك ــة البح منطق
املشــرتكة لــرشق أفريقيــا واجلنــوب 
األفريقــي ومجاعــة رشق أفريقيــا)20(. 
يمكــن اإلســتنتاج بــأن موقعــي روانــدا 
يشــكالن  واالســرتاتيجي  النســبي 
عاملــن ســلبين عــىل قوهتــا كــون 
بعالقاهتــا  مبــارشة  يتأثــر  إقتصادهــا 
بــدول جوارهــا ومــن ثــم مهــا عامــالن 

معرقــالن لنهضــة روانــدا.
ــة . 2 ــكل دول ــا أن ل ــاحة: ب املس

عليهــا  متــارس  هبــا  خاصــة  أرضــًا 
ــذه األرض  ــاحة ه ــإن مس ــيادهتا، ف س
هــي أحــد أهــم العوامــل التــي تســتمد 
ــة  ــل جغرافي ــا بعوام ــة قوهت ــا الدول منه
ــدا  ــع روان ــة)21(. ترتب ــوارد إقتصادي وم
ــي  ــم2 وه ــاحة )26338( ك ــىل مس ع
النيــل)22(،  هنــر  حــوض  دول  مــن 
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تقســم إىل مخــس مقاطعــات تعتمــد 
ــي  ــة، ه ــىل اجلغرافي ــايس ع ــكل أس بش
الرشقيــة  واملنطقــة  الشــالية  املنطقــة 
واملنطقــة الغربيــة واملنطقــة اجلنوبيــة 
وهــي  الوســط  يف  كيغــايل  ومدينــة 
. تصنــف رواندامــن 

عاصمــة الدولــة)23(
الــدول الصغــرة املســاحة )25،000-
ــارم  ــف ه ــب تصني 150،000(، حس
املســاحة  الــدول ذات  دبليــه، ومــن 
الصغــرة جــدًا حســب تصنيــف باوندز 
وعنــد   .)24()125.000  -25،000(
ــا  ــع دول جواره ــاحتها م ــة مس مقارن

اجلغــرايف يتضــح مــن اجلــدول )1( أهنــا 
ــك  ــن تل ــن ب ــاحًة م ــة مس ــر دول أصغ
الــدول. إن صغــر املســاحة يف اجلغرافيــة 
ــوة  ــف لق ــل ضع ــد عام ــية يع السياس
الدولــة اخلارجيــة، ولكــن يف حالــة 
روانــدا يمكــن أن يكــون عامــل صغــر 
املســاحة أحــد العوامــل التــي ســاعدت 
حــرب  بعــد  روانــدا  هنضــة  عــىل 
اإلبــادة إذ مكــن آنــذاك صغــر املســاحة 
الســلطات مــن الســيطرة عــىل حــركات 

ــلحة. ــات املس ــرد واجلاع التم

اجلدول )1(: مساحة رواندا ودول جوارها اجلغرايف

الكنغــو روانداالدولة جمهوريــة 
طيــة ا ميقر لد ا

ــا  ــة تنزاني جمهوري
املتحــدة

بورونديأوغندا

27، 241830، 858،344974،303550، 26.3382املساحة

شــعبة  واالجتامعيــة  االقتصاديــة  الشــؤون  إدارة  العامليــة،  اإلحصــاءات  كتيــب  املصــدر: 
اإلحصــاءات، السلســلة V;، العــدد42، االمــم املتحــدة، نيويــورك، 2018، صفحــات متفرقــة.

السطح. 3
الســطح عامــل جغــرايف له أمهيــة كرى 
ــاط  ــن إرتب ــه م ــا ل ــة مل ــوة الدول يف ق
باملهــام األمنيــة والدفاعيــة واإلقتصادية 
إذ أن تنــوع التضاريــس يعنــي تنــوع 
املنــاخ واملــوارد الطبيعيــة)25(. يتميــز 
غلبــة  يف  روانــدا  مجهوريــة  ســطح 

األرايض املرتفعــة والتــالل، ولذلــك 
ــا  ــل«. أرضه ــف ت ــة األل ــميت »دول س
ــا  ــة تفصله ــلة جبلي ــن سلس ــارة ع عب
ــة  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري ع
يف الغــرب وحــوض هنــر النيــل منطقــة 
الســفانا يف الــرشق. تضاريســها اجلبليــة 
ــن  ــي م ــاض التدرجي ــذ يف اإلنخف تأخ
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الغــرب إىل الــرشق. يبلــغ أدنــى إرتفــاع 
مســتوى  فــوق  م   )950( نحــو  هلــا 
البحــر يف هنــر روســيزي يف  ســطح 
إرتفــاع  وأعــىل  الرشقيــة.  املنطقــة 
ســطح  مســتوى  فــوق  م   )4519(
فولــكان  جبــل  قمــة  عنــد  البحــر 
ــة)26(. إن  ــة الغربي ــيمبي يف املنطق كاريس
ــل  ــد عام ــرس يع ــدا املت ــطح روان س
ــادي  ــور اإلقتص ــة التط ــلبي يف عملي س
لصعوبــة مــد الطــرق وإرتفــاع تكاليــف 
إنشــائها وصعوبــة ممارســة األنشــطة 

اإلقتصاديــة. 
املناخ. 4

لعامــل  مكمــل  عامــل  املنــاخ  إن 
العوامــل  مــع  ويعمــل  الســطح 
الطبيعيــة األخــرى والبرشيــة يف حتديــد 
ــوب  ــدا جن ــع روان ــة)27(. تق ــوة الدول ق
خــط اإلســتواء، وبســبب إرتفاعهــا 
تكــون  األمطــار  وتســاقط  العــايل 
ــن  ــداالً م ــر إعت ــا أكث ــات حرارهت درج
احلــارة  اإلســتوائية  املناطــق  باقــي 
والرطبــة املحيطــة، عــىل الرغــم مــن أن 
هلــا نفــس الــدورات املناخيــة الســنوية. 
درجــة احلــرارة عــىل مــدار العــام ثابتــة 
إىل حــد كبــر، وتســجل أدنــى درجــات 
ــر  ــة االكث ــات الغربي ــرارة يف املرتفع احل

ــن )15 و 17(  ــرتاوح ب ــًا، إذ ت إرتفاع
درجــة مئويــة. أمــا يف املناطــق املتوســطة 
احلــرارة  درجــات  تكــون  اإلرتفــاع 
معتدلــة تــرتاوح بــن )19 و21( درجــة 
ــرارة  ــات احل ــع درج ــا ترتف ــة. بين مئوي
ــبب  ــريب بس ــوب الغ ــرشق واجلن يف ال
إنخفــاض الســطح، إذ تصــل درجــات 
إىل أعــىل مــن )30( درجــة  حــرارة 

مئويــة)28(.
بالنســبة لتســاقط األمطــار فــأن توزعهــا 
املســاحة  ناحيــة  مــن  متســاٍو  غــر 
وزمــن التســاقط. إن مــا يقــارب نصــف 
كميــة األمطــار الســاقطة حيــدث يف ربــع 
ــن  ــاقط ب ــدل التس ــرتاوح مع ــنة. ي الس
)700 ملــم يف املنطقــة الرشقيــة إىل نحو 
الشــالية  املرتفعــات  يف  ملــم   2000
يف  املــزارع  كانــت  لــذا  والغربيــة(. 
اجلــزء الرشقــي ســتكون األكثــر عرضــة 
ــر  ــود الكث ــوال وج ــاف، ل ــر اجلف خلط
ــن  ــت م ــرات مكن ــار والبح ــن األهن م
ــا  ــري)29(. أم ــراض ال ــتخدامها ألغ اس
ــم إىل  ــار فتقس ــقوط األمط ــم س مواس
ــن وموســمن جافــن،  موســمن ممطري
ــن  ــد م ــل ويمت ــار الطوي ــم األمط موس
وموســم  مايــس،  إىل  شــباط  شــهر 
اجلفــاف الطويــل حزيــران إىل منتصــف 
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القصــر  األمطــار  وموســم  أيلــول، 
األول،  كانــون  إىل  أيلــول  منتصــف 
وموســم جــاف قصر مــن كانــون الثاين 
إىل شــباط. يرجــع ســبب اإلختــالف يف 
تــوزع األمطــار املوســمية يف روانــدا إىل 
ــية،  ــل رئيس ــة عوام ــا بثالث ــر مناخه تأث
اإلســتواء  خــط  مــن  املوقــع  هــي 
الريــاح  وهبــوب  القــاري  واملوقــع 
املوســمية اجلنوبيــة الغربيــة التــي جتلــب 
معظــم األمطــار والظواهــر العامليــة وال 
ســيا ظاهــرة النينــو التذبــذب اجلنــويب 
وتأثــر البحــرات العظمــى )فيكتوريــا 
إعتــدال  إن  وكيفــو()30(.  وتنجانيقــا 
ــار  ــرة األمط ــع وف ــرارة م ــات احل درج
ــة  ــام الزراع ــم رشوط قي ــن أه ــي م ه
وبالتــايل إزدهــار النشــاط الزراعــي 
الــذي يمكــن أن يكــون أحــد أهــم 
مصــادر الدخــل القومــي لروانــدا ومــن 
ثــم يعــد عامــل إجيــايب وعامــل مســاعد 

ــدا.  ــة روان لنهض
املــوارد الطبيعيــة: مــن أهــم . 5

مــوارد الثــروة الطبيعيــة يف مجهوريــة 
ــدا: روان

أ.املوارد املائية

ــرتاتيجي  ــي اس ــورد طبيع ــو م ــاء ه امل
واجتاعيــًا  إقتصاديــًا  دولــة  أليــة 
ــدا  ــع روان ــع، تتمت ــة منب ــًا. كدول وثقافي
مائيــة وفــرة وذات نوعيــة  بمــوارد 
جيــدة ولدهيــا وفــرة إمــدادات متجــددة 
ــاه  ــات املي ــة حاج ــي لتلبي ــاه تكف للمي
املتناميــة يف الدولــة. ونظــرًا إلعتــاد 
روانــدا بشــدة عــىل الزراعــة، فــإن 
ذلــك يزيــد مــن أمهيــة هــذا املــورد)31(. 
ــة  ــكاالً متنوع ــة أش ــوارد املائي ــذ امل تأخ

متمثلــة بـــ:
املصــدر  هــي  األمطــار:  ميــاه  أوالً: 
الرئيــي للزراعــة، إذ تســاهم الزراعــة 
البعليــة بأكثــر مــن )90٪( مــن الزراعة 
ــاقط  ــدل تس ــرتاوح مع ــدا، إذ ي يف روان
 )2000  –  700( بــن  مــا  األمطــار 

ــم)32(. مل
ثانيــًا: االحــواض املائيــة: يوجــد يف 
روانــدا حوضــا ميــاه رئيســيان مهــا 
ــا  ــل يف الــرشق ويشــكل م حــوض الني
نســبته )67٪( مــن احلــوض املائــي 
ــذي  ــرب ال ــو إىل الغ ــوض الكونغ وح
يغطــي مــا نســبته )33٪()33(. تنظــر 

.)2( اخلريطــة 
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اخلريطة )2(: األهنار واجلداول واألرايض الرطبة يف رواندا)34(

 Source: The government of Rwanda, Ministry of Agriculture & Animal Resources. Rwanda

Irrigation Master Plan, p.9

ــواء االرايض  ــرات: إن إحت ــًا: البح ثالث
ــرات  ــن البح ــدد م ــىل ع ــة ع الرواندي
املائيــة  الشــبكة  حافــظ عــىل كثافــة 
ــؤدي  ــعة وت ــاحة واس ــي مس ــي تغط الت
ــة،  ــاد الدول ــم إقتص ــم يف دع دور حاس
الرطبــة  األرايض  إمــدادات  وتكــون 
ــة  ــات طبيعي ــة خزان ــرات بمثاب والبح
الكهرومائيــة. متثــل  الطاقــة  إلنتــاج 
الغــرب  يف  الواقعــة  كيفــو  بحــرة 
مــا يقــرب مــن )70٪( مــن منطقــة 
بحــرات روانــدا، وهــي بحــرة عميقــة 
بعمــق أقــى )485( م، وممــا عــزز 

مــن أمهيتهــا إحتــواء اجلــزء الســفي 
منهــا عــىل إحتياطــي هائــل مــن امليثــان 
والكربــون املــذاب، فضــاًل عــىل وجــود 
)14( بحــرة أخــرى ذات حجــم كبــر 
داخــل احلــدود السياســية لروانــدا، 
وبحــرات مشــرتكة مــع بورونــدي 
منهــا بحــرة ســايوهوها و رويــرو، 
يف  بحــرة   )101( نحــو  وتســجل 
روانــدا تغطــي مســاحة إمجاليــة قدرهــا 

ــم2)35(. )1495( ك
تعتــر  الرطبــة:  األرايض  رابعــًا: 
أكثــر  بــن  مــن  الرطبــة  األرايض 
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روانــدا  يف  إنتاجيــة  البيئيــة  النظــم 
مــن حيــث املــواد النباتيــة ومصايــد 
الداعمــة  العذبــة  وامليــاه  األســاك 
ــاه  ــاص مي ــي. وامتص ــوع البيولوج للتن
الفيضانــات وجتديــد األهنــار واجلــداول 
يف  توجــد  اجلفــاف.  موســم  خــالل 
ــكل  ــة، تش ــًا رطب ــدا )860( أرض روان
ــادل )٪16(  ــذا يع ــم2، وه )2785( ك
مــن مســاحة الدولــة. نحــو )41٪( مــن 
ــر و )٪59(  ــة بك ــذه األرايض يف حال ه

مزروعــة)36(. 
ــع: ال  ــة والينابي ــاه اجلوفي ــًا: املي خامس
ــتمرة  ــة مس ــاه جوفي ــات مي ــد طبق توج
ــد  ــي أح ــة ه ــاه اجلوفي ــدا. املي يف روان
املصــادر املهمــة مليــاه الــرشب يف رواندا، 
ــام  ــا يف املق ــول عليه ــم احلص ــي يت والت
األول مــن خــالل اآلبــار واملضخــات. 
املشــاريع  تدعــم  حاليــًا  احلكومــة 
لزيــادة إمــدادات امليــاه عــن طريــق 
ــرب  ــا يق ــد م ــا يوج ــار، ك ــر اآلب حف
مــن )22300( ينبوعــًا، بشــكل رئيــي 
تقــع يف اجلــزء الشــايل الغــريب مــن 
ــدًا  ــكل راف ــع تش ــذه الينابي ــة. ه الدول
مهــًا لتدفــق األهنــار بشــكل رئيــي يف 
الشــال وغــرب الدولــة، وهــي مصــادر 
مهمــة مــن ميــاه الــرشب للمجتمعــات 

املحليــة)37(.
إن تنــوع املــوارد املائيــة الدائمــة اجلريان 
ــا ال  ــدا كوهن ــايب لروان ــوة إجي ــل ق عام
تتعــرض خلطــر موجــات اجلفــاف التــي 
ــة، فضــاًل  تتعــرض هلــا القــارة االفريقي
عــن دعمهــا ملارســة النشــاط الزراعــي 

ومــن ثــم دعمهــا إلقتصــاد روانــدا.
النبات الطبيعي ب. 

روانــدا  يف  الطبيعــي  النبــات  يأخــذ 
شــكل غابــات تغطــي نحــو )٪19،7( 
مــن مســاحة روانــدا)38(. لقــد تعــرض 
ــط  ــدا إىل ضغ ــات يف روان ــورد الغاب م
ــاع  ــبب إرتف ــد بس ــكل متزاي ــديد بش ش
توطــن  وإعــادة  الســكاين  النمــو 
الصلــة  ذات  واملطالــب  النازحــن 
بــاألرايض الزراعيــة، لــذا مل يشــكل 
ــدي.  ــي الروان ــل القوم ــدرًا للدخ مص

الثروة املعدنية ج. 
مــن  العديــد  عــىل  روانــدا  حتتــوي 
ــبة  ــة بالنس ــة ذات األمهي ــوارد املعدني امل
ــا الفائقــة يف مجيــع  لصناعــة التكنولوجي
أنحــاء العــامل، ولعــدم حصــول الباحثــة 
عــىل بيانــات عــن كميــات االنتــاج 
واالحتياطــي للمــوارد املعدنيــة مــن 
ــاد  ــم االعت ــد ت ــمية، فق ــادر الرس املص
ــروة  ــع الث ــة توزي ــىل خريط ــرصًا ع ح
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املعدنيــة يف روانــدا، تنظــر اخلريطــة 
)3(. هنالــك خامــات معدنيــة رئيســية، 

ــي:  ــدا ه يف روان
ــن  ــا م ــر ومه ــاس والقصدي أوالً: النح
روانــدا،  يف  الســائدة  املعــادن  أكثــر 
ــوا.  ــرة كيف ــي بح ــان يف رشق ويتوزع
معــدن  مــن  كبــر  جــزء  يســتخدم 

ــزء  ــتخدم ج ــام ويس ــر يف اللح القصدي
ــز  ــاس والرون ــبائك النح ــالء س يف ط
والزجــاج املصقــول ويف البطاريــات. 
وقــد كانــت منطقــة غاتومبــا يف روانــدا 
وال تــزال واحــدة مــن مناطــق اإلنتــاج 

الرئيســية. 

اخلريطة)3( توزع الثروة املعدنية يف مجهورية رواندا

 Source: Geological mapping and implications for Nb-Ta, Sn and W prospection in Rwanda

Muchez, Ph.1, Hulsbosch, N.1 & Dewaele, S.2

االحتياطيــات  وقــدرت  للقصديــر. 
ــوارد  ــد م ــع املزي ــًا م ــو )950( طن بنح
بــن )2400-3400( طــن مــن حجــر 

القصديــر)39(.
ــًا: يقــرتن تواجــد معــدن الكولتــان  ثاني

ــر،  ــر القصدي ــام حج ــب خ ــع رواس م
يتــم  منــه  ثمــن،  معــدن  وهــو 
اســتخراج الكولومبيــوم والتنتالــوم. 
حــزام  مــن  جــزءًا  روانــدا  تعتــر 
منطقــة  يف  القصديــر(  )الكولتــان/ 
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ــوم  ــدن التنتال ــى مع ــرات العظم البح
املســتخدم يف صناعــة املكثفــات الدقيقة 
)املنتجــات  الطبيــة  والتكنولوجيــا 
إنتــاج  ويف  والعظــام(،  اجلراحيــة 
للتطبيقــات  األداء  عاليــة  الســبائك 

والعســكرية.  والنوويــة  اجلويــة 
املســتخدم  التنغســتن  خــام  ثالثــًا: 
يف التطبيــق الصناعــي املعتمــد عــىل 
ــي  ــي ه ــاره الت ــة انصه ــتويات نقط مس
وكثافتــه  املعــادن  مجيــع  مــن  أعــىل 
العاليــة، والتــي تــم تطبيقهــا عــىل نطاق 
واســع يف اإلنتــاج مــن املــواد الكاشــطة 
مــن كربيــد التنغســتن وأدوات القطــع، 
ــلحة،  ــة األداء، واألس ــبائك عالي والس
والشــعرات والفوهــات ذات درجــة 
التطبيقــات  ويف  العاليــة،  احلــرارة 

الكيميائيــة كمــواد التشــحيم)40(.
ــي  ــًا إحتياط ــا أيض ــدا لدهي ــًا: روان رابع
ــن  ــم م ــىل الرغ ــذي ع ــث، ال ــن اخل م
أن كميتــه غــر معروفــة، يقــدر إنتشــاره 
ــن )800(  ــرب م ــا يق ــاحة م ــىل مس ع
خمتلفــة  مواقــع  عــىل  موزعــة  كــم2 
بنطــاق واســع. توجــد رواســب اخلــث 
يف وادي نيابورونغــو وأوحــال أكانيــارو 
أكاجــرا  وبــارك  كاجــرا  ووادي 
الوطنــي وبحــرة كيفــو وعــدد مــن 

املناطــق الصغــرة. يعتــر اخلــث مصدر 
طاقــة بديــل لالســتهالك املنــزيل ليحــل 

ــم)41(.  ــب والفح ــل اخلش حم
ــدا  ــاج روان ــغ إنت ــام 2011، بل يف الع
مــن القصديــر )5،197( طنــًا، وإنتــاج 
التنغســتن )1،235( طنــًا، أي مــا يعادل 
)2٪( و )1٪( مــن اإلنتــاج العاملــي عىل 
ــاج  ــغ إنت ــام 2012 بل ــوايل ويف الع الت
ــدا )600(  ــوم يف روان ــوم النيوبي التنتال
ــو )٪12(  ــل نح ــا يمث ــو م ــن، وه ط
مــن إمجــايل إنتــاج التنتالــوم العاملــي. يف 
ــود  ــر وج ــم تقدي ــام 2014 ت ــل ع أوائ
للتعديــن  أكثــر مــن )450( موقعــًا 

ــتغالهلا.  ــم اس ليت
الوولفراميــت  يوجــد  خامســًا: 
ورمــال  واحلــى  واالســمنت 
ــت  ــن والفرميكولي ــيليكا والكاول الس
والدياتوميــت والطــن واحلجــر اجلري 

والبــوزوالن.  واجلبــس  والتلــك 
مثــل  الكريمــة  األحجــار  سادســًا: 
التــي  الكوبالــت واملــاس والذهــب 
يســتفاد منهــا بكميــات قليلــة نظــرًا 
لضعــف البنــى التحتيــة، خصوصــًا 
ــع  ــا الشاس ــد منامجه ــالت وبع املواص

الوعــرة)42(. والبيئــة 
إن تنــوع الثــروة املعدنيــة يف روانــدا 
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االســرتاتيجية  املعــادن  وخاصــة 
ــة  ــات التكنولوجي ــة يف الصناع الداخل
هــي مــن املــوارد الطبيعيــة الفائقــة 
التنميــة  عمليــة  دعــم  يف  األمهيــة 
تكــون  أن  ويمكــن  اإلقتصاديــة 
ــل  ــادر الدخ ــم مص ــد أه ــتقباًل أح مس

لروانــدا. القومــي 

املبحث الثالث: العوامل البرشية 
جلمهورية رواندا

أوالً: العوامل السكانية
التغــرات  حتديــد  ســيتم  أدنــاه  يف 
االحصائيــة يف العوامــل البرشيــة للمــدة 
مــن عــام 2000 التاريــخ الــذي بــدأت 
فيــه النهضــة واالعــوام التــي تليهــا 
ــىل  ــدا ع ــة روان ــر هنض ــح أث ــي يتض لك
واإلقتصاديــة  الســكانية  املــورشات 

االحصــاءات  يف  متوفــر  هــو  وكــا 
الرســمية.

الســكان  حجــم  كــون  حقيقــة  إن 
ــة  ــوة الدول ــدد لق ــرز حم ــر وأب ــو اك ه
عســكريًا، يضــاف هلــا أنــه يعتــر عامــل 
ــًا، إذ أن كلــا كــر حجــم  قــوة إقتصادي
العاملــة  القــوى  توفــرت  الســكان 
ــوارد  ــتثار امل ــىل اس ــدرة ع وزادت الق
الطبيعيــة املوجــودة يف الدولــة ممــا يعــزز 
سياســيًا)43(.  الــدويل  وثقلهــا  قوهتــا 
ــكان  ــم س ــدول )2( حج ــح اجل يوض
ــنوات )2000- ــدا للس ــة روان مجهوري
ــو  ــدل نم ــر أن مع ــذي يظه 2020(، ال
ــدة  ــك امل ــالل تل ــنوي خ ــكان الس الس
تــراوح بــن )2،48٪( يف حــده األدنــى 
حــده  يف   )٪2،68( و   2013 عــام 

األعــىل عــام 2018.

اجلدول )2(: حجم سكان مجهورية رواندا لالعوام )2020-2000(
20002005201020152020السنة

7,933,6818,840,21510,039,33811,369,07112,952,000حجم السكان

.Source: Population Estimates and Projections

لقــد بلغــت كثافــة الســكان 491،7 
شــخص/ كــم2 مــن مســاحة روانــدا يف 
2020، بإمجــايل معــدل للخصوبــة قــدر 

بـــ )1.78( مواليــد لــكل ســيدة. مــن 
حتليــل اجلــدول )2( تتضــح الزيــادة 
روانــدا  املســتمرة يف حجــم ســكان 
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ــا  ــكان م ــم الس ــا حج ــي زاد فيه والت
يقــارب )6( ماليــن نســمة خــالل 
ــكل  ــا يش ــرة مم ــنة االخ ــن الس العرشي
ــدا. ــاد روان ــىل إقتص ــط ع ــل ضغ عام

ــب  ــكان حس ــب الس ــم نس ــا تتقس ك
ــغ  ــي)44(: تبل ــا ي ــة ك ــات العمري الفئ
ــن )15(  ــل م ــر أق ــكان بعم ــبة الس نس
بـــ )39،8٪(، وتشــكل  عامــًا تقــدر 
نســبة الســكان الذيــن تــرتاوح أعارهــم 
ــًا بـــ )٪57،4(،  ــن )15 – 64( عام م
أمــا نســبة الســكان الذيــن بلغــوا )65( 
عامــًا فــا فــوق تقــدر بـــ )3،1٪(، أمــا 
بالنســبة للرتكيــب النوعــي، فــإن نســبة 
ــن  ــغ )50،8٪( م ــاث تبل ــكان االن الس
ــكان  ــم س ــا يقس ــكان. ك ــايل الس إمج
روانــدا بيئيــًا إىل )17،4٪( حــر و 

الريــف.  )٪82،6(
لروانــدا  الســكاين  الرتكيــب  يتميــز 
ــة الشــابة هــي التــي تشــكل  ــة الفئ بغلب
وهــو  الســكان  مــن  االكــر  اجلــزء 
عامــل ســكاين إجيــايب كوهنــم تقــع 
عليهــم مســؤلية بنــاء الدولــة ومــن ثــم 
تعــد مــن أحــد العوامــل الســكانية التي 
ــة يف  ــا احلكوم ــد عليه ــن ان تعتم يمك
ــادة نســبة الســكان  هنضتهــا. كــا أن زي
الريــف مقارنــة باحلــر ممــا يــدل عــىل 

ــي  ــاع الزراع ــم يف القط ــاد عليه االعت
ــدا.  ــاد روان ــىل إقتص ع

الرتكيب اإلثني:
يعــد الرتكيــب االثنــي واحــد مــن 
أهــم العنــارص الســكانية املؤثــرة يف 
شــدة متاســك الدولــة، إذ أن نســب 
ــة  ــة الدول ــىل خريط ــكان ع ــوزع الس ت
والتعليميــة  اإلقتصاديــة  وأدوارهــم 
الدولــة  قــوة  حتــدد  والسياســية، 
داخليــًا، ومل تعــد هنــاك دولــة يف الوقت 
املعــارص يمكــن أن تدعــي لشــعبها 
صفــة التجانــس جنســيًا ولغويــًا ودينيــًا 
ــس  ــا كان التجان ــة، ورب ــورة كامل بص
الوحيــد يف الدولــة ينشــأ عــن تنظيمهــا 

الســيايس)45(.
إثنيــًا يرتكــب ســكان روانــدا مــن ثالث 
مجاعــات عرقيــة رئيســية، تشــكل مجاعة 
النســبة االكــر مــن حجــم  اهلوتــو 
الســكان إذ تبلــغ نحــو )84٪( وهــم يف 
ــي  ــة التوت ــن، ومجاع ــل مزارع االص
مــالك األرايض ويشــكلون )15٪( مــن 
ــل الســكان  الســكان الروانديــن، ويمث
ــوا« نســبة  ــدا »مجاعــة الت األوائــل لروان

ــزام)46(. ــن األق ــم م )1٪( وه
ــكان  ــي لس ــب االثن ــة الرتكي ــن طبيع م
روانــدا يف أعــاله ممكــن ان نالحــظ 
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أن التبايــن يف املســتويات اإلقتصاديــة 
ــتوى  ــاع املس ــع إرتف ــدا م ــكان روان لس
العــدد  القليلــة  للفئــة  اإلقتصــادي 
ــلبي  ــل س ــف وعام ــة ضع ــت نقط كان
ــي  ــتقرارها، وه ــة واس ــوة الدول ــىل ق ع
ثغــرة تســتغلها الــدول ذات املصالــح يف 
روانــدا يف عالقاهتــا مــع تلــك الدولــة، 
ــان  ــكا إب ــا وبلجي ــتغلتها املاني ــا إس ك

ــتعار.  ــدة اإلس م
دينيــًا يتســم الشــعب الروانــدي بتعــدد 
منهــم   )٪94( يعتنــق  الديانــات، 
ــك  ــيح الكاثولي ــوزع املس ــيحية. يت املس
يف كل املقاطعــات الروانديــة مــع تركــز 
وبنســبة  الشــالية  املقاطعــة  يف  أكــر 
)44٪(، ويتــوزع املســيح الروتســتانت 
يف مقاطعــات الــرشق والغــرب وبنســبة 
 )٪12( الســبتين  ويوجــد   ،)٪38(
ــة  ــة التقليدي ــالم )2٪( واليهودي واالس
يشــكل  حــن  يف   .)٪1( والشــهود 
واألديــان   ،)٪2( نســبة  الالدينيــون 
ــن  ــن )1٪( م ــل م ــل أق ــرى متث األخ

الســكان)47(. 
لغويــًا وبعــد اســتقالل روانــدا عــن 
ــة  ــت لغ ــام 1962، أصبح ــكا ع بلجي
ــدا واللغــة الفرنســية لغــات  إلكينياروان
ــام  ــة ع ــادة اجلاعي ــد اإلب ــم، وبع للتعلي

اإلنجليزيــة  اللغــة  أضيفــت   ،1994
لدســتور  وطبقــًا  للتعليــم،  لغــًة 
اللغــات  أصبحــت   ،2003 عــام 
والفرنســية  )إلكينياروانــدا  الثــالث 
رســمية  لغــات  واالنجليزيــة( 
تــم   ،2008 العــام  يف  لروانــدا)48(. 
ــية إىل  ــن الفرنس ــة م ــة الثاني ــر اللغ تغي

.)49 اإلنجليزيــة)
يمكــن أن نســتنتج أن الرتكيــب االثنــي 
ــي  ــدة الت ــب املعق ــن الرتاكي ــدا م لروان
تشــكل عائــق يف هنضتهــا وهــذا مــا 
يصعــب عمليــة بنــاء الدولــة أمــام 
ســبب  أن  وباالخــص  احلكومــة، 
ــام 1994  ــة ع ــادة اجلاعي ــرب اإلب احل

كانــت الفــوارق االثنيــة.
الرتكيــب التعليمــي: تشــر التقديــرات 
ــل أو  ــة قت ــرب االهلي ــاء احل ــه أثن إىل أن
ــة )٪75(  ــارج الدول ــر خ ــجن أو ف س
بعــد  واملدرســن.  املعلمــن  مــن 
ــة  ــت أول حكوم ــرب وضع ــاء احل إنته
املواطنــن  إلعــادة  برناجمــًا  روانديــة 
الذيــن فــروا مــن الدولــة أوالً ثــم إعادة 
تأهيلهــم، وكانــت األولويــة للمعلمــن 
واملدرســن، الذيــن حظــو بنــوع خاص 
مــن التأهيــل، شــمل التدريــب املكثــف 
والجــل  العمــل.  ورش  وتنظيــم 
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ــل  ــن ورش العم ــد م ــم العدي ــذا نظ ه
تنتــج  التــي  التدريبيــة  والــدورات 
عــىل  قادريــن  ومدرســن  معلمــن 
ــي  ــرص ويلب ــب الع ــم يواك ــم تعلي تقدي
احتياجــات ســوق العمــل وينهــض 
بالدولــة إقتصاديــًا)50(. وأولــت إهتامــًا 
إذ  مراحلــه،  بكافــة  بالتعليــم  كبــرًا 
ــبته )٪3.2 - ٪4.2(  ــا نس ــت م خص

ــاق  ــي لالنف ــل القوم ــايل الدخ ــن إمج م
ــن  ــورة ب ــدة املحص ــم للم ــىل التعلي ع
وكان   ،)2018  –  2008( عامــي 
مــن نتائــج هــذا االنفــاق أن إرتفــع 
ــدارس  ــالب يف امل ــجيل الط ــدل تس مع
االبتدائيــة إرتفاعــًا ملحوظــًا كــا يف 

.)3( اجلــدول 

اجلدول )3(: معدل التسجيل يف املرحلة االبتدائية
1999200220032010201320142015السنة

% من الفئة 

املستهدفة

78،7382،0188،4798،5196،1296،6795،10

knoema.com https://ar - املصدر: أطلس بيانات العامل رواندا | البيانات واإلحصائيات

شــهد  فقــد  الثانــوي  التعليــم  أمــا 
إرتفاعــًا كبــرًا يف أعــداد الطلبــة الذيــن 
التحقــوا بالتعليــم الثانــوي إذ بينــت 
االحصــاءات أن نســبة عــدد الطلبــة 
الثانــوي  بالتعليــم  التحقــوا  الذيــن 
مــن   )٪14.5( كانــت   2004 عــام 
ــة  ــوا املرحل ــن أكمل ــة الذي أعــداد الطلب
أصبحــت  حــن  يف  االبتدائيــة، 
 ،)٪36.7(  2015 عــام  نســبتهم 
وبذلــك وصــل معــدل معرفــة القــراءة 
والكتابــة بــن الشــباب عــام 2015 
نحــو )85.03٪(، وإرتفعــت نســبة 
مــن  العــايل  بالتعليــم  امللتحقــن 

)2.8٪( عــام 2005 إىل )7.9٪( عــام 
ــع  2015)51(. كــا زودت احلكومــة مجي
ــن بأجهــزة  ــة الرواندي ــذ والطلب التالمي
ــرت  ــة، ووف ــة حممول ــر لوحي كومبيوت
خلدمــة  ضوئيــة  أليــاف  كابــالت 
اإلنرتنــت الرسيعــة يف مجيــع أنحــاء 
وإطــالق  معقولــة  بأجــور  الدولــة 
الطــالب  لتزويــد  رائــد  مــرشوع 
إىل  الوصــول  بإمكانيــة  الروانديــن 

اإلنرتنــت)52(. عــر  التعليــم 
أمــا الرتكيــب الصحــي فقــد شــهد 
حتســنًا كبــرًا إذ إرتفــع إمجــايل اإلنفــاق 
مــن   )٪4.3( مــن  الصحــة  عــىل 
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إىل   2000 عــام  القومــي  الدخــل 
ــر  ــع العم ــام 2018، وإرتف )7.5٪( ع
املتوقــع عنــد الــوالدة مــن )48.6( 
ســنة عــام 2000 إىل )69.0( ســنة 
عــام 2019، وإنخفضــت معــدالت 
ألســباب  نتيجــة  اإلمهــات  وفيــات 
األمــراض  مــن  كالوفيــات  متنوعــة 
املعديــة ومــن ظــروف مــا قبــل الــوالدة 
ــام  ــن )62.7٪( ع ــة م ــوء التغذي وس
2000 إىل )38.2٪( عــام 2019)53(.

ثانيًا: العوامل اإلقتصادية
إن العوامــل اإلقتصاديــة هــي أحــد 
الدولــة، وال يمكــن  مقومــات قــوة 
ــا  ــة م ــيايس لدول ــب الس ــاول الرتكي تن
دون أن تنــاول خصائــص إقتصادهــا 
ــية  ــوة سياس ــاء ق ــة أن بن ــبب حقيق بس
أليــة دولــة يعتمــد بصــورة رئيســية 
ــع  ــل م ــادي يتكام ــاس إقتص ــىل أس ع
ــدا  ــبة لروان ــارص)54(. بالنس ــي العن باق
يتخــذ العــام 2000 تارخيــًا لبــدء هنضــة 
لوصــف  وأساســًا  احلاليــة  روانــدا 
إقتصادهــا. يف ذلــك العــام وصلــت 
ــن  ــو )78.0٪( م ــر نح ــدالت الفق مع
ــي  ــج املح ــايل النات ــغ إمج ــكان، وبل الس
ــايل  ــار دوالر، وامج ــو )12.4( ملي نح
نحــو  نســمة  لــكل  املحــي  الناتــج 

ــن  ــغ الدي ــي، وبل )223( دوالر أمريك
االمجــايل احلكومــي العــام )٪102.5(
ــع  ــؤرشات تواض ــذه امل ــر ه )55(. تظه

أداء إقتصــاد روانــدا يف تلــك املــدة. 
وضــع  احلكومــة  عــىل  حتــم  هــذا 
للتخلــص  مســتقبلية  لرؤيــة  اســس 
ــر  ــوع وفق ــن ج ــادة م ــج االب ــن نتائ م
وختلــف إقتصــادي. طمحــت تلــك 
الرؤيــة إىل خفــض معــدل الفقــر إىل 
أقــل مــن )30٪( بحلــول عــام 2020. 
ــن  ــد م ــوي للح ــج التنم ــدف الرنام ه
الديــن القومــي واالعتــاد عــىل املــوارد 
والقــدرات الوطنيــة والتحــول مــن 
إقتصــاد زراعــي إىل إقتصــاد مبنــي عــىل 
املعرفــة. تضمنــت تلــك الرؤيــة تطويــر 
ســت ركائــز، هــي احلكــم الرشــيد 
القطــاع  وبنــاء  املنتجــة  والزراعــة 
البرشيــة  املــوارد  وتنميــة  اخلــاص 
والتكامــل  التحتيــة  البنــى  وتطويــر 
دول  مــع  اإلقليمــي  اإلقتصــادي 
مجاعــة رشق إفريقيــا. وكانــت تلــك 
ــة  ــة واإلقتصادي ــراءات االجتاعي اإلج
عــىل  التنميــة  لسياســات  انعكاســًا 
ــن  ــن حكوميت ــن يف وثيقت ــو املب النح
رؤيــة روانــدا وورقــة  مهمتن مها  
اســرتاتيجية احلــد مــن الفقــر )تــم 
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وضعها عام 2002()56(.  
يف العــام 2003، جــرت أول انتخابــات 
اجلاعيــة  اإلبــادة  بعــد  رئاســية 
وتشــكلت عــىل إثرهــا أول حكومــة 
منتخبــة حققــت منــذ ذلــك احلــن 
ــاد  ــه إقتص ــا خالل ــبيًا، ن ــتقرارًا نس اس
الســياح،  أعــداد  وإزدادت  روانــدا، 
برسعــة،  البرشيــة  التنميــة  ومــؤرش 
وبــن عامــي 2006 و 2011 إنخفــض 
ــن )57٪( إىل )٪45(،  ــر م ــدل الفق مع
ــع  ــر املتوق ــط   العم ــع متوس ــا إرتف بين
مــن )46.6( ســنة يف العــام 2000 
 .2015 العــام  يف  ســنة   )59.7( إىل 
ــد  نتيجــة لذلــك، يف 2010 تــم التجدي
ــبع  ــا س ــة، مدهت ــة ثاني ــة لوالي للحكوم

، ســنوات)57(. 
النزاعــات  حــل  أداة  كانــت  لقــد 
هــي  األساســية  املســتدام  والســالم 
دســتور جديــد، ركــز عــىل تقاســم 
القانــون  وحكــم  العــادل  الســلطة 
ــع  ــن، م ــع الرواندي ــن مجي ــاواة ب واملس
أن  يعــي  الدســتور  أن  التأكيــد عــىل 
ــكالن  ــن يش ــدة الرواندي ــالم ووح الس
األســاس للتنميــة اإلقتصاديــة الوطنيــة 
ــن  ــزز م ــا ع ــذا م ــة)58(. وه واالجتاعي

وســهل تنفيــذ الرؤيــة يف أعــاله.

احلكومــة  إختــاذ  بعــد   
الروانديــة عــددًا مــن االصالحــات 
متيــز  اإلقتصــاد  جمــال  يف  التنمويــة 
الرسيــع  بالنمــو  احلــايل  إقتصادهــا 
املعرفــة  إىل  الزراعــة  مــن  وحتولــه 
واحلــد  الفقــر  معــدالت  وخفــض 
مــن عــدم املســاواة. نتيجــة لذلــك 
إىل  املقدمــة  اخلارجيــة  املعونــة  زادت 
ــة  ــدء الدول ــع ب ــرة م ــادة كب ــدا زي روان
يف إعــادة بنــاء نفســها)59(. أمــا أهــم 
األنشــطة اإلقتصاديــة التــي كان هلــا 
الــدور األســاس يف التقــدم اإلقتصــادي 

فهــي: الشــاملة  واهنضــة 
بالرغــم . 1 الزراعــي:  النشــاط 

املعرفــة،  إلقتصــاد  التحــول  مــن 
زراعيــة،  دولــة  روانــدا  الزالــت 
ونتيجــة لعمليــات التنميــة التــي قامــت 
هبــا احلكومــة، زادت نســبة املســاحة 
 )٪67.7( مــن  للزراعــة  الصاحلــة 
عــام   )٪73.4( إىل   2000 عــام 
ــاج  ــؤرش إنت ــع م ــك إرتف 2018، وبذل
الغــذاء مــن )67.4٪( عــام 2000 إىل 
ــبة )٪35(  ــام 2018 بنس )89.6٪( ع

مــن الناتــج املحــي االمجــايل)60(.
ــدول )4( . 2 ــن اجل ــياحة: م الس

يتضــح أن قطــاع الســياحة أتســم بالنمو 
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ــة  الرسيــع وكان مــن املــوارد اإلقتصادي
ــة  ــالت األجنبي ــول العم ــة يف دخ املهم
لروانــدا وهــذا يعــود إىل االســتقرار 

ــد  ــة بع ــهدته الدول ــذي ش ــي ال األمن
ــادة)61(. االب

اجلدول )4(: عدد السواح الدوليني وايرادات السياحة بالدوالر األمريكي

201020122014201620182019السنة

66710611220137771101634العدد/ ألف

2243373764435476359اإليرادات/ مليون

knoema.com https://ar - املصدر: أطلس بيانات العامل رواندا | البيانات واإلحصائيات

تســعى . 3 االســتثارات: 
تصبــح  أن  إىل  الروانديــة  احلكومــة 
رائــدة إقليميــة يف جمــال تكنولوجيــا 
ــدف إىل  ــاالت وهت ــات واالتص املعلوم
ــات. يف  ــة اخلدم ــن صناع ــتفادة م االس
أول  روانــدا  أكملــت   ،2012 العــام 
منطقــة إقتصاديــة خاصــة حديثــة يف 
كيغــايل. تســعى املنطقــة اإلقتصاديــة 
يف  االســتثار  جــذب  إىل  اخلاصــة 
ــه  ــىل وج ــن ع ــات، ولك ــع القطاع مجي
التحديــد يف األعــال التجاريــة الزراعية 
ــارة  ــاالت والتج ــات واالتص واملعلوم
والتعديــن  اللوجســتية  واخلدمــات 
أطلقــت   ،2016 العــام  يف  والبنــاء. 
ــح  ــت ملن ــر اإلنرتن ــًا ع ــة نظام احلكوم
ــول األرايض  ــات ح ــتثمرين معلوم املس
للتنميــة  مالءمتهــا  ومــدى  العامــة 

الزراعيــة)62(.
صناعة التعدين . 4

منــذ العــام 2001، بــدأ القطــاع يف 
الرتكيــز عــىل التنميــة عــىل أســاس 
بــا  التدرجييــة،  اخلصخصــة  إعــادة 
يف ذلــك جــذب اســتثارات أجنبيــة 
ــن  ــاريع التعدي ــن مش ــد م ــرة للعدي كب
ــر  ــم تطوي ــم دع ــا ت ــبيًا. ك ــرة نس الكب
القطــاع مــن خــالل ســن قانــون جديــد 
وتطويــره   2008 العــام  يف  للتعديــن 
تطويــر  تــم  كــا   ،2014 العــام  يف 
العــام  الوطنيــة يف  التعديــن  سياســة 
2010، عــن طريــق متويــل أنشــطة 
ــتوين  ــىل املس ــادن ع ــن املع ــب ع التنقي
اإلقليمــي والوطنــي. بحلــول العــام 
 548 روانــدا  أصــدرت   ،2014
ــة أو  ــن لـــ 213 رشك ــًا للتعدي ترصحي
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تعاونيــة تعديــن مســجلة. باإلضافــة إىل 
امتــالك رشكات التعديــن والتعاونيــات 
تصاريــح االستكشــاف أو االســتغالل، 
يف  اخلــارج.  إىل  مصــدرة  أصبحــت 
العــام 2014، مــن حيــث قيــم اإلنتــاج 
والتصديــر أصبــح حجــر القصديــر 
حمــركًا  والولفراميــت  والكولتــان 
مــع  الروانــدي،  لإلقتصــاد  رئيســيًا 
ــادة  ــهل زي ــا تس ــرتض أهن ــدات يف عائ
النمــو وإمكانيــة التحــول اإلقتصــادي. 
عــىل مــدى عــرشة ســنوات كانــت 
ــر  ــم تصدي ــة قي ــادة يف جمتمع ــاك زي هن
املعــادن، إذ وصلــت إىل 156 مليــون 
و   ،2011 العــام  يف  أمريكــي  دوالر 
ــام  ــي يف الع ــون دوالر أمريك 136 ملي
2012، و 228 مليــون دوالر أمريكــي 
يف العــام 2013. ويف العامــن 2012 و 
2013، كانــت األمــوال املتحققــة مــن 
ــن  ــر م ــة أكث ــادن جمتمع ــادرات املع ص
ــر  ــن تصدي ــة م ــك املتحقق ــف تل ضع
واللــذان  جمتمعــن،  والشــاي  البــن 
يمثــالن دعامــة التصديــر التقليديــة 
الروانــدي)63(.  األساســية لإلقتصــاد 

اإلستنتاجات
الطبيعيــة . 1 العوامــل  بعــض  أدت 

ومجــال  املائيــة  واملــوارد  )املنــاخ 
للنهضــة  داعــًا  دورًا  الطبيعــة( 
قطــاع  وأن  لروانــدا،  اإلقتصاديــة 
ــن  ــا م ــياحة كان ــاع الس ــة وقط الزراع
التــي  االقتصاديــة  القطاعــات  أهــم 
ــا. ــدا يف هنضته ــا روان ــدت عليه إعتم

شــكلت بعــض العوامــل اجلغرافيــة . 2
ــن  ــت م ــرًا، وكان ــًا كب ــة معوق البرشي
التحديــدات ذات التأثــر الرئيــس التــي 
واجهــت احلكومــة الروانديــة يف عمليــة 

أعــادة بنــاء دولتهــا.
إقتصاديــًا وقلــة . 3 الــدول  فقــر  أن 

مواردهــا الطبيعيــة ال تشــكل عائقــًا 
ــوي  ــاملة تن ــة ش ــة هنض ــام أي عملي أم

حكومــات الــدول القيــام هبــا.
ــة . 4 ــدء هنض ــل األول لب ــع الفض يرج

ــة  ــق احلكوم ــدا إىل تطبي ــة روان مجهوري
الروانديــة ســرتاتيجية مدروســة بــدأت 
بوضــع نظــام ســيايس بــدأ باصالحــات 
سياســية كان مــن بينهــا وضــع دســتور 
ــكل  ــة بش ــة العام ــدم املصلح ــرن وخي م

أســاس.
روانــدا . 5 مجهوريــة  جتربــة  أثبتــت 

يف هنضتهــا أن قلــة املــوارد الطبيعيــة 



396

العوامل اجلغرافية ودورها السياسي يف نهضة مجهورية رواندا

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

واالفتقــار إىل مــوارد الطاقــة يمكــن 
أن يوجــه نشــاطها إىل االعتــاد عــىل 
)التكنولوجيــا(  احلــرف  أحــدث 

فيهــا. باالســتثار  والتوســع 
حســن العالقــات اخلارجيــة وإقامــة . 6

ــامل  ــن دول الع ــد م ــع العدي ــات م عالق
ــاعد  ــة س ــات الدولي ــول باملنظ والدخ
ــات  ــىل املعون ــول ع ــىل احلص ــدا ع روان
االســتثارات  وفتــح  اإلقتصاديــة 
ــد  ــول النق ــهل دخ ــذي س ــة ال االجنبي
مســتويات  مــن  خفــف  ممــا  اليهــا 
الفقــر وانعــش إقتصادهــا بعــد احلــرب 
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Abstract

Rwanda “the country of a thousand hills” 

is located in the middle of the Africa to the 

south of the equator, within the plateau of 

lakes. It is a landlocked country that has no sea 

coasts. After genocide occurred in 1994, its 

government took a number of developmental 

reforms that made its economy characterized 

by rapid growth via turning to the knowledge 

economy to be a strong supporter to its 

agricultural economy. The study concluded 

that some natural factors (such as climate, 

water resources and the beauty of nature) and 

economic factors (agriculture and tourism) 

have played a supportive role in its economic 

renaissance.

Keywords: Republic of Rwanda, Tutsi, Hutus, 

Genocide
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