رواندا ..االنتقال امللهم

مركـــــــز (املخا) يستعـــرض (رواندا ..االنتقال امللهم)
بالسالم كمبدأ
ضمن اهتاممات مركز املخا لل ِّدراسات اإلسرتاتيج َّية (إسطنبول)
ِّ
وقيمة يتطلَّبها املجتمع والواقع اليمني ،أقام املركز ندوة ثقاف َّية ،بعنوان:
(رواندا ..االنتقال امللهم) ،عىل مدى يومني ( )16-15فرباير 2022م ،يف قاعة فندق
دبل تري باي هلتون ،يف منطقة آفجلر مبدينة إسطنبول ،بجمهوريَّة تركيا.
كل ِ
من:
شارك يف إلقاء ال َّندوة ٌّ
لكل ِ
الس ِّيد أبيامها صالح.
من مرص واملغرب،
السابق ٍّ
َّ
السفري ال َّرواندي َّ
 َّوالسيِّد عبدالكريم أباريزا ،رجل األعامل والخبري االقتصادي.
َّ
السودان سابقًا ،وهي خبرية بالشَّ أن ال ُّرواندي.
والدكتورة سناء عوض ،سفرية ُّ
كام ساهم يف تقديم ال َّندوة ال ُّدكتور عبدالله التميمي ،أستاذ اإلعالم واالتصال،
والت الَّتي شهدها خالل فرتة
وذلك بعرض موجز حول املشهد ال ُّرواندي ،والتَّح ُّ
العقدين املاض ِّيني ،بقيادة ال َّرئيس الحايل «بول كاغايب» ،انتهاء بال َّنهضة العمران َّية
والتَّنمية االقتصاديَّة.
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وساهم يف تقديم ال َّندوة أيضً ا األستاذ فؤاد الحمريي ،نائب وزير اإلعالم اليمني،
املختصة بأطروحات املحارضين يف ال َّندوة ِ
من ضيوف املركز.
بتعليقاته ومداخالته
َّ
وقد حظيت ال َّندوة بحضور شخص َّيات أكادمي َّية وسياس َّية وحقوق َّية وإعالم َّيةِ ،
من
اليمن واملنطقة العرب َّية عموما؛ واتَّسمت بال ِّنقاش والحوار واملداخالت املتنوعة
ِ
من الحضور ،حيث نالت التَّجربة ال ُّروانديَّة اهتاممهم نظ ًرا ملا تعانيه دول املنطقة
ِ
من احرتاب ورصاعات داخل َّية.
عا بالتَّجربة ال ُّروانديَّة وأكَّدوا عىل رضورة استخالص العرب
وأشاد الحارضون جمي ً
من هذه الخربة ال َّناجحة واملاثلة للعيان ،ملا متثِّله ِ
منها ،واإلفادة ِ
وال ُّدروس ِ
من
منوذج للعبور ِ
والصدارة.
من حالة القتال واالحرتاب إىل حالة ال َّنهضة والتَّنمية
َّ

4

روانداِ ..
من كارثة اإلبادة إىل ال ُّنهوض املتسارع
د .نجيب غانم

رواندا ..بداية الحكاية:
تقع رواندا يف الوادي املتص ِّدع الكبري ،أو ما يُعرف باألخدود األفريقي العظيم؛ حيث
تلتقي منطقة البحريات الكربى األفريقيَّة ورشق أفريقيا ،عىل بعد درجات قليلة
جنوب خ ِّ
ط االستواء.
من الشَّ امل أوغندا ،و ِ
وتح ُّد جمهوريَّة رواندا ِ
من
من الجنوب بوروندي ،و ِ
الشق تنزانيا ،و ِ
من الغرب
َّ
جمهوريَّة الكونغو ال ِّدميقراط َّية؛ وعاصمتها
مدينة (كيجايل) ،حيث يعيش حوايل ( )1.3مليون
شخص بها .وبسبب طبيعتها الجغراف َّية الوعرة

رواندا..
ِ
من كارثة اإلبادة إىل

ال ُّنهـوض املتســارع

عرفت
يطلق عىل رواندا «دولة التِّالل األلف» ،كام ُ
ن مناخها معتدل
لفرتة بـ»سويرسا أفريقيا» .كام أ َّ
إىل شبه استوايئ ،وهو ما يجعلها بيئة مالمئة للعيش واالستجامم طيلة أيَّام
العام.
ويبلغ عدد سكَّان رواندا ( )12مليون نسمة .متثِّل عرق َّية الهوتو الغالب َّية العظمى ،إذ
السكَّان
تتجاوز ( ،)80%يليها عرق َّية التُّوتيس بنسبة تبلغ ( ،)15%يف حني تتوزَّع بق َّية ُّ
عرق َّيات أخرى .وتبلغ مساحة جمهوريَّة رواندا ( )26ألف كم مربَّع ،تقري ًبا .وبذلك
السكَّان َّية فيها ()440
فهي تع ُّد أكرث دول أفريقيا كثافة سكان َّية ،حيث تبلغ الكثافة
ُّ
لكل كم مربَّع.
شخصا ِّ
ً
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يتح َّدث معظم ال ُّروانديِّني لغة «كينيارواندا» ،وتجمعهم ثقافة قوم َّية واحدة ،وإن
اختلفت أدوارهم الوظيفيَّة بحسب مناطق سكنهم .وقد اعتنق الكثري ِ
السكَّان
من
ُّ
خصوصا ،نتيجة االستعامر األملاين.
ال ِّديانة ال َّنرصان َّية ،املذهب الكاثولويك
ً
م ظهرت املاملك الحاكمة .وقد هيمنت
السكَّان األوائل يف عشائر متعايشة ،ث َّ
اندمج ُّ
مملكة رواندا منذ منتصف القرن الثَّامن عرش امليالدي ،حيث غزا التُّوتيس مناطق
م
اآلخرين عسكريًّا ،واستولوا عليها ،وفرضوا سلطتهم يف صيغة نظام مليك ،ث َّ
س ُّنوا الحقًا سياسات مناهضة للهوتو.
ءا ِ
من رشق أفريقيا األملانيَّة؛
استعمرت أملانيا رواندا يف عام 1884م ،وجعلتها جز ً
م تلتها بلجيكا ،والَّتي غزت البالد يف عام 1916م ،خالل الحرب العامل َّية األوىل .وقد
ث َّ
حكمت كلتا ال َّدولتني األوربِّيَّتني ِ
من خالل امللوك ،وأرستا سياسة مؤيِّدة للتُّوتيس.
وأسسوا
ويف عام 1959م بدأ الهوتو بالثَّورة ض َّد التُّوتيس وال ِّنظام املليك لهم،
َّ
يف نهاية املطاف جمهوريَّة مستقلَّة كانوا هم املهيمنني عليها يف عام 1962م.
ن سياسة التَّأييد
ريا يف القيادة ،لك َّ
يف عام 1973م ،شهدت البالد انقالبًا عسكريًّا وتغي ً
للهوتو ظلَّت قامئة.
للصاع العرقي:
الجذور التَّاريخ َّية وال َّدور االستعامري
ِّ
يف عام 1894م ،وصل املستكشف األملاين ،جوستاف أدولف ،إىل رواندا ،حيث بدأ
بالتَّعامل مع ملوك رواندا يف تلك الحقبة التَّاريخ َّية .وللتَّو بدأ أدولف التَّمييز بني أبناء
الشَّ عب ال ُّرواندي ،بحسب البيئة والعرق .و ِ
األورب التَّفريق
من هنا بدأ االستعامر
ِّ
بني سكَّان رواندا؛ فقد جاء املستعمرون البلجيك ُّيون (1922م1959 -م) ،ليبنوا عىل
بالسكَّان املحلِّ ِّيني
خاصة
جه سياستهم يف رواندا ،فأصدروا بطاقات هويَّات
َّ
ُّ
هذا التَّو ُّ
ترسخ التَّفريق ِ
من خالل تصنيف املواطنني بحسب أعراقهم .وات َّجه البلجيك ُّيون يف
ِّ
السكَّان ِ
ن
ترسيخ سياسة التَّمييز بني
من خالل نوع العمل الَّذي يقومون به ،حيث أ َّ
ُّ
الهوتو يف األصل مزارعون بينام التُّوتيس رعاة للموايش واألبقار.
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عامل مستعمرو راوندا البلجيك ُّيون التُّوتس ِّيني كجامعة مم َّيزة حاكمة؛ وات َّبع سياسة
ونات الشَّ عب ال َّروانديِ ،
لكل فئة.
خاصة ِّ
من خالل منح هويَّات
َّ
التَّفرقة اإلثنيَّة بني مك ِّ
واستم َّر االهتامم البلجييك يق ِّدم للتُّوتيس كافة االمتيازات عىل حساب الهوتو،
السلطة.
بحيث أفىض األمر إىل جعل التُّوتيس -األقل َّية -ممسكة بحكم البالد ومقاليد ُّ
و ِ
دا عىل املزايا
من هنا بدأت حالة العداء واملنافسة
السياسيَّة بني القبائل؛ فر ًّ
ِّ
املمنوحة للتُّوتس ِّيني أصدرت جامعة الهوتو بيانًاِ ،
من  10صفحات عام 1957م ،تعرتض
فيه عىل التَّمييز اإلثني بحقِّهم.
ن ال ِّنضال
ترسخ يف وعي وفكر الهوتو ،وعقيدتهم القتاليَّة ض َّد االستعامر ،أ َّ
وتدريجيًّا َّ
ض َّد املستعمر يعني القتال ض َّد التُّوتيس .فقام املستعمر باالعتامد عىل التُّوتيس،
ومتكينهم ،وبهذا أصبح التُّوتيس طبقة غنيَّة ،فيام أصبح الهوتو رشيحة فقرية.
هذا التَّفريق استندت عليه املواقف القبل َّية املتش ِّددة ،والَّتي أفضت إىل الحروب
واملجازر ال َّدمويَّة الَّتي شهدتها رواندا عام 1994م.
الصاع:
والت والتَّقلُّبات
السياس َّية ودورها يف إذكاء ِّ
ِّ
التَّح ُّ
يف عام 1959م ،وبتحريض ِ
من البلجيك ِّيني والفرنس ِّيني ،قامت ثورة عارمة الستبدال
ال ِّنظام املليك (املحسوب عىل التُّوتيس) ،الستبداله بنظام جمهوري (بقيادة
الهوتو) ،وانتهت الثَّورة بإسقاط امللك َّية وقيام الجمهوريَّة يف عام 1962م.
بعد إطاحة الهوتو بحكم امللك التُّوتيس اندلعت أحداث عنف بني الجامعتني ،خالل
الفرتة (1963م1967 -م) ،وتع َّرض التُّوتيس ملجازر كبرية ،راح ضحيَّتها نحو  20ألف
من  300ألف توتيسِ ،
فضل عن هروب أكرث ِ
من ديارهم إىل خارج البالد ،سواء
ً
شخص،
إىل دول أفريقيَّة أو دول أوربِّيَّة .وكان ِ
من أبرز املالذات اآلمنة لهم أفريقيًّا أوغندا.
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تشكَّلت يف الخارج «الجبهة الوطن َّية ال ُّروانديَّة»ِ ،
الل جئني التُّوتس ِّيني ،وبدأت تنخرط
من َّ
وات الحكوميَّة الَّتي بدأت تهاجم الجبهة منذ عام 1990م،
يف كفاح مسلَّح ض َّد الق َّ
لتبدأ دورة ِ
الصاع بني الطَّرفني؛ والَّتي استم َّرت حتَّى عام 1994م ،وارتكبت فيها
من ِّ
أبشع الجرائم .ورافقت تلك الفرتة هجرات
ال ُّروانديِّني اىل دول أوربِّ َّية وغرب َّية مختلفة.
املجزرة األبشع ..مليون قتيل خالل مائة
يوم:
بدأت املجزرة األشهر يف رواندا ،يف  6أبريل
1994م ،واستم َّرت مائة يوم ،وراح ضح َّيتها

املجزرةاألبشع
مليون قتيل خالل
مائة يوم

قرابة مليون ومائتي ألف نسمة ،معظمهم
من التُّوتيس وقليل ِ
ِ
من الهوتو .وقد جاءت
أحداث املجزرة عقب سقوط طائرة ال َّرئيس ال ُّرواندي آنذاك« ،جوفينال هابيارميانا»،
والَّذي ينتمي للهوتو ،بساعات قليلة .حيث أصيبت طائرته بصاروخ حال هبوطها يف
مطار العاصمة ال ُّروانديَّة (كيجايل).
صدرت التَّوجيهات الحكوم َّية بعد حادث االغتيال للمواطنني بعدم الخروج ِ
من البيوت،
من قبائل الهوتو ،مدعومة ِ
يف حني كانت مليش َّيات ِ
من طرف الحكومة ،قد تسلَّحت
السكَّان
والسواطري والبنادق اآلل َّية ،وجرى تزويدها بأسامء وعناوين
بالسيوف
ُّ
َّ
ُّ
ِ
السكن َّية يف العاصمة وبق َّية املدن والقرى
من قبائل التُّوتيس يف األحياء
َّ
حا يف اليوم
ال ُّروانديَّة .وعند الخامسة صبا ً
السابع ِ
من
التَّايل ملقتل ال َّرئيس ،أي يف
َّ
أبريل 1994م ،بدأت عمل َّيات القتل.
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قُ ِتل يف تلك املجزرة األطفال وال ِّنساء والشُّ يوخ؛ واستم َّرت املذابح الَّتي يندى لها
جبني اإلنسانيَّة مل َّدة مائة يوم متواصلة .وظلَّت وسائل اإلعالم العامليَّة تبثُّ مشاهد
بشعة ،ومرعبةِ ،
من عمل َّيات اإلبادة الجامع َّية.
مة ،حتَّى امتألت
وجرى القتل يف املدارس ،والكنائس ،واألسواق ،والطُّرقات العا َّ
األحياء بالجثث .وكانت اإلذاعات ال ُّروانديَّة املحلِّيَّة تبثُّ أسامء القتىل يوميًّا .ويع ُّد
متحف ضحايا تلك املجازر يف العاصمة كيجايل شاه ًدا عىل تلك املجازر األكرث
بشاعة.

املسلمون ..وواحة األمان:
من أدخلوا اإلسالم إىل رواندا ،لهذا فهم
كان الحضارم اليمن ُّيون والعامن ُّيون هم َ
وخاصة املسلمني ِ
منهم.
خاص لدى سكَّان رواندا،
يحظون باحرتام
َّ
ٍّ
نظ ًرا لعدم انخراط املسلمني ال ُّروانديِّنيِ ،
من قبيلتي التُّوتيس والهوتو ،يف عمل َّيات
لكل طالب نجاة ،وبالذَّات
ِّ
القتل ،ظلَّت مساجد ومساكن وأحياء املسلمني مالذا آم ًنا
أفراد قبيلة التُّوتيس .لقد حفظ املسلمون أيديهم ِ
من أن تشارك يف عمل َّيات القتل
الصاع ال َّدامي.
واإلبادة عىل أسس عرق َّية ،وظلُّوا محافظني عىل حيادهم تجاه هذا ِّ
ريا يف
يف املقابل ،لعبت وسائل اإلعالم،
َّ
وخاصة إذاعة « »RTLMالهوت َّية دو ًرا كب ً
نرش الكراهية ،وتأجيج عمليَّات اإلبادةِ ،
من خالل التَّحريض عىل التُّوتسيِّني ،ودعوتها
للتَّخلُّص ِ
منهم وقتلهم.
كام ساهمت ال َّدولة الفرنس َّية يف توجيه أعامل اإلبادة ،وق َّدمت جميع أشكال ال َّدعم
والسيايس ألولئك الَّذين ارتكبوا جرائم اإلبادة الجامعيَّة يف روانداِ ،
من
العسكري
ِّ
خالل إرسال املرتزقة واألسلحة ملساندة الهوتو ،بغطاء دبلومايس وإعالمي.
خل األجنبي؛
وهكذا
الصاع بني الهوتو والتُّوتيس بفعل التَّد ُّ
ترسخت الفروقات وتجذَّر ِّ
َّ
السكَّان
ول إىل عقيدة وخطاب عنرصي يحمل الكراهية والعداء بني ُّ
ور إىل أن تح َّ
وتط َّ
فعل قتال ًّيا وتصفية عرق َّية.
ً
م
ال َّروانديِّني فيام بينهم ،ث َّ
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السالم:
رئيس رواندا ونضال فرض
َّ
ولد بول كاغامي ،يف  23أكتوبر 1957م،
ُ
ة ِ
بقرية نائية يف وسط رواندا ،ألرس ٍ
من
التُّوتيس تنتمي إىل ساللة ِ
السالطني
من
َّ
تعاقبت عىل عرش هذه العرق َّية يف فرتات
ما قبل االستعامر .وكانت تلك األرسة قد ف َّرت
ِ
من القمع الَّذي استهدف التُّوتس ِّيني قُبيل
نيل البالد استقاللها عام 1959م ،حيث جرت
دمرت منازل ومباين،
إعدامات وتصفيات ،و ُ
بذريعة وجود مخطَّط للتُّوتيس يهدف إىل
بالسلطة.
اإلمساك
ُّ
نزح كاغامي مع أرسته ،وهو يف الثَّانية ِ
من
من عمره كان ضمن عدد ِ
عمره إىل أوغندا .وعندما بلغ الثَّانية والعرشين ِ
من الشُّ بَّان
التُّوتيس الَّذين شكَّلوا نواة جيش «موسيفيني» يف أوغندا ،والَّذي كافأهم
مة باألجهزة العسكريَّة واألمنيَّة ،بعد نجاحه
بتجنيسهم وتعيينهم يف مناصب مه َّ
م «تيتو أوكيلو» عام
يف اإلمساك بس َّدة الحكم ،إثر إطاحته بنظامي «ملتون آبوت» ،ث َّ
1986م.
رئيسا لالستخبارات
م تعيني كاغامي
فور إعالن “موسيفيني”
رئيسا ألوغندا ،ت َّ
ً
ً
خره يف خدمة قض َّيته
العسكريَّة األوغنديَّة .وهو
عا س َّ
وله نفوذًا واس ً
منصب خ َّ
ٌ
األوىل ،وهي عودة التُّوتيس إىل رواندا وحكمها .أسس كاغامي «الجبهة الوطنيَّة
من جنود ِ
ال ُّروانديَّة» ِ
وتول
َّ
من قبيلة التُّوتيس ،قوامها حوايل نصف مليون جندي،
رئاستها «فريد رويجيام» ،وهو صديق مخلص لكاغامي.
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ونتيجة مقتل رويجيام ،يف معارك مع الجيش ال ُّرواندي ،يف الثَّاين ِ
من أكتوبر 1990م،
خلفه يف رئاسة الجبهة كاغامي ،بدعم ِ
من ال َّرئيس األوغندي «موسيفيني».
رسعت املجازر الَّتي حدثت مطلع التِّسعينيَّات ِ
من القرن املايض بهجوم «الجبهة
َّ
الوطن َّية ال َّروانديَّة» واجتياحها للبلدات واملدن ،حتَّى متكَّنت ِ
من الوصول إىل
«كيجايل» ،يف يونيو 1994م ،وهنا توقَّفت املجازر واستق َّر األمر لـ»الجبهة الوطنيَّة
ظل يف
ال ُّروانديَّة» .وأسند كاغامي رئاسة البالد إىل «باستري بيزمينغو» ،والَّذي َّ
الحكم حتَّى عام 2000م حيث أزاحه كاغامي وأحاله إىل املحاكمة بتهمة الفساد
جه املصالحة الوطن َّية القايض بنبذ أيديولوجيا التَّفرقة العرق َّية .والحقًا،
ومخالفة تو ُّ
تول كاغامي رئاسة البالد بتزكية ِ
مة األوىل
َّ
من الربملان ال ُّرواندي ،وكانت امله َّ
ن دستو ٍر جديد للبالد ،قادر عىل مسايرة املرحلة الجديدة ،وتجاوز
الَّتي تنتظره س َّ
شبح املجازر.
أ ِ
ونص عىل إلغاء التَّفرقة العرق َّية والتَّمييز
ق َّر ال ُّدستور الجديد عام 2003م،
َّ
العنرصي .وبالتَّزامن مع ذلك أُعيد انتخاب كاغامي باالقرتاع العام املبارش ،و ِ
م
من ث َّ
شكَّل حكومة حظيت فيها ال ِّنساء بنصيب وافر.
م حقَّق يف  4أغسطس 2017م فوزًا
م أعيد انتخابه بعد ذلك يف عام 2010م ،ث َّ
ث َّ
حا يف انتخابات ال ِّرئاسة ،وحصل عىل والية رئاس َّية ثالثة متت ُّد سبع سنوات أخرى،
كاس ً
وذلك بعد أن جرى تعديل ال ُّدستور يف ديسمرب 2015م ،مبا يسمح له باالستمرار يف
السلطة حتَّى عام 2024م.
ُّ
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والسالم:
خطَّة التَّغيري
َّ
رفع بول كاغامي شعار «يد تبني ،ويد متسح ال ُّدموع» ،واعتمد شعار «ننترص عىل
ن القوانني
االنتقام بغري االنتقام» ،وكذلك «القبيلة للفرد والوطن للجميع» .كام س َّ
تؤسس ملبدأ العدالة االنتقال َّية،
الَّتي
ِّ
وتصفية الجرائم عرب إعادة العمل باملحاكم
الشَّ عب َّية القرويَّة التَّقليديَّة الَّتي تعمل

يد تبنــي ،ويد

األخرض ،نسبة إىل العشب الَّذي كان يجلس

متسح الدموع

وفق نظام «غاكاكا» (وتعني العشب
عليه حكامء القرى لتسوية الخالفات بني
األفراد).
تشكَّلت املحاكم القرويَّة ِ
من إحدى عرش

من
ما قضائ َّية
ألف مجلس قضايئ يف ِّ
ِّ
كل رواندا ،وأصدرت أحكا ً
بحق عرشات اآلالف م َّ
أدينوا بجرائم ض َّد اإلنسان َّية.
من الجريان أو ِ
من األرس م َّرت بتجارب مريرة ومؤملة ،حيث كان القتلة ِ
ن الكثري ِ
من
وأل َّ
األهل الَّذين ينتمون نس ًبا للقبيلة األخرى ،اعتمدت الحكومة العدالة االنتقال َّية وجهود
املصالحة لتصفية الخصومات.
وذلك ِ
من خالل اعرتاف القتلة بالقتل ،واالعتذار ألولياء القتىل ،وتطبيق عقوبات
عليهم تنتهي بخروجهم بعدها ِ
ما الَّذين خطَّطوا وأرشفوا عىل جرائم
السجن .أ َّ
من ِّ
للسلطات القضائيَّة ال َّروانديَّة.
اإلبادة الجامعيَّة فقد أحيلوا
ُّ
ما يف تطبيق القوانني إىل الح ِّد الَّذي أعدم فيه خمسة ِ
من
وكان كاغامي صار ً
ض َّباطه يف «الجبهة الوطن َّية ال ُّروانديَّة» الَّذين قاموا بعمل َّيات انتقام عش َّية دخولهم
للعاصمة كيجايل.
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الصاع ،قامت الحكومة ال ُّروانديَّة بإغالق
وإميانًا بال َّدور الخارجي يف خلق حالة
ِّ
السابق ،ومنعت التَّح ُّدث أو التَّعامل باللُّغة
الصاع
السفارة الفرنسيَّة ،لدورها يف
ِّ
َّ
َّ
الفرنس َّية ،واعتمدت اللُّغة اإلنجليزيَّة لغة رسم َّية للتَّح ُّدث واملعامالت ال َّرسم َّية.
ويف سبيل تعزيز سلوك العمل واإلنتاج ،أنشأت حكومة روندا مباين سكن َّية يف
السهليَّة والوديان ،وقامت بتسكني أهايل املناطق الجبليَّة بها؛ وخالل
املناطق
َّ
سنتني أصبح سكَّان الجبال منتجني بعد أن قامت الحكومة بتوزيع البذور لل ِّزراعة،
ودت آخرين بأصناف ِ
اللحم والبيَّاض واملوايش
من ال َّدجاج َّ
ووسائل املكننة ال ِّزراعيَّة .وز َّ
يك يقوموا برتبيتها ورعيها لإلفادة ِ
من منتجاتها.
كام قامت بإعداد تطبيق ،للمزارعني ورعاة املاشية ،عىل أجهزة الهواتف املحمولة،
يوضِّ ح لهم كيف بإمكانهم الحصول عىل املدخالت ال ِّزراعيَّة أو األعالف ،وأين ميكن
جعة ،وكيف ميكنهم تسويق منتجاتهم
توزيعها ،وبطرق
ميسة ،وأساليب مش ِّ
َّ
سواء ال ِّزراعيَّة أو منتجات الحليب واللُّحوم والبيض.
السياسات ارتفعت مستويات ال َّدخل لتلك األرس املنتجة ،وبالتَّايل ارتفعت
نتيجة هذه ِّ
مع َّدالت اإلنتاج القومي.
إلهام التَّغيري يف عامل الحروب:
ول والتَّغيري يف رواندا
لقد كان ديدن التَّح ُّ
هو اإلنسان ،ف ِ
منه بدأ تدمري املجتمع
برواندا ،و ِ
منه بدأت العودة لألمان والتَّنمية.
ويف حني هاجر كثري ِ
من التُّوتس ِّيني
ال ُّروانديِّني إىل دول ناطقة بالفرنسيَّة ،مثل
فرنسا وبلجيكا وإقليم كيبيك بكندا ،هاجر

إلهام التغيري
فــــي عــالــــم
الحــــــــــــــروب

بعضهم إىل الواليات املتَّحدة األمريكيَّة.
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كان املهاجرون ال ُّروانديُّون حيثام حلَّوا واستق ُّروا يسارعون للتَّعليم وإلتقان لغة البالد
املضيفة ،ويعملون عىل تطوير أنفسهم مهاريًّا ،واكتساب الكثري ِ
من القدرات؛ كام
أجادوا ال ُّدخول يف مجال املال واألعامل.
منهم ِ
حتَّى أضحى الكثري ِ
من أصحاب رؤوس األموال وخرباء يف االقتصاد ،وصار
من ذوي الكفاءات واملهارات ِ
منهم ِ
كثري ِ
خصصيَّة العليا
من حملة الشَّ هادات التَّ ُّ
واملرموقة يف مختلف مجاالت التَّنمية املستدامة.
وعندما عاد الكثري ِ
منهم إىل رواندا ،بعد استقرار األوضاع فيها ،وهم ميتلكون
ل ِ
مستوى عا ٍ
من الخربات واملهارات ،ساهموا يف إحداث نقلة نوع َّية للبالد ،وارتفاع
مع َّدالت التَّنمية.
وتع ُّد رواندا اليوم ِ
ءا ،وهي اليوم
من أكرث البلدان األفريق َّية أمانًا وسال ً
ما وهدو ً
ِ
و ًرا ،وثالث دولة يف الخرضة وحامية البيئة
من أكرث البلدان األفريق َّية تنمية وتط ُّ
يف العامل ،و ِ
عا يف التَّنمية
من أنظف ال ُّدول حرضيًّا .وتشهد رواندا تصاع ًدا متسار ً
اإلنسان َّية.
وقد حاربت الحكومة ال َّروانديَّة ظاهرة الفساد اإلداري والوظيفي واملايل؛ ومصري
السجن والطَّرد ِ
من الوظيفة.
َ
من يقرتف جرمية فساد -صغرت أم كربتِّ -
الضائب يف رواندا ِ
من أفضل األنظمة عىل مستوى
ويع ُّد نظام جمع وتحصيل
َّ
أفريقياِ ،
من حيث ال ِّدقة والعدالة؛ يف مقابل توفري وتسهيل الخدمات والبنى
وتوسعت جهود الحكومة يف جوانب
التَّحتيَّة ،وترسيخ القانون وفرض العدالة.
َّ
التَّعليم والتَّدريب والتَّأهيل لتوفري القدرات واملهارات والكوادر العمل َّية.
ويف جانب االستثامر عملت الحكومة عىل جلب االستثامر األ جنبي ،وتشجيعه،
وتأمينه ،وتوفري األجواء املالمئة الستقطابه.
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الخالصة:
تع ُّد رواندا تجربة إنسان َّية ثريَّة وغن َّية ،وميكن استخالص ال ُّدروس والعرب ِ
منها لإلفادة
منها مبا يتناسب مع األزمات الَّتي تعاين ِ
ِ
منها الشُّ عوب املفكَّكة واملتناحرة عىل
أسس عرق َّية أو عنرصيَّة أو طائف َّية.
واملطلوب مين ًّيا أن تتوفَّر إرادة وطن َّية وكتلة حرجةِ ،
من أبناء اليمن املخلصني ،متتلك
وة الكافية ،مبا ميكِّنها ِ
السالح
من اإلمساك بزمام املبادرة ،ونزع ِّ
الكفاءة والخربة والق َّ
وضة لسلطة ال َّدولة واملنازعة لسيادتها ،وفرض
والقضاء عىل املليش َّيات املق ِّ
والصاع.
لكل ضحايا الحرب
الضر ِّ
السالم وسيادة القانون والعدالة االنتقال َّية ،وجرب َّ
ِّ
َّ
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قصص نجاح ملهمة ِ
من التَّجربة ال ُّروانديَّة
د .عبدالله التميمي
رواندا ليست ال َّدولة األوىل ،ولن تكون األخريةِ ،
من ال ُّدول الَّتي عانت مرارة الحرب
السلطة
ظل ال ِّنزاع عىل
ِّ
خاصة يف
األهل َّية ،وال ِّنزاع املسلَّح ،واإلبادات الجامع َّية؛
َّ
ُّ
َّ
عصبات الطائفيَّة والعرقيَّة ،كام حدث
والثوة بني رشكاء الوطن الواحد ،أو نتيجة التَّ ُّ
يف لبنان وغريها ِ
ن رواندا مل تلبث أن نفضت غبار الحرب ،ونهضت
من ال ُّدول .غري أ َّ
ِ
من تحت ركامها ،واستلهمت طريق الكبار ،لتحقِّق أعظم قصص ال َّنجاح الَّتي تروى.
ودورنا هنا الوقوف عىل هذه التَّجربة ،واستلهام ال ُّدروس والعرب ِ
منها يف طريق
تحقيق املعجزات ،وتجاوز الكارثة.

قصة ال َّنهضة يف مجال التعليم:
َّ
أي مجتمع لصناعة الهويَّة الجامعة ،والقيم
ميثِّل التَّعليم هو الركيزة األوىل يف ِّ
والسلوكيَّات اإليجابيَّة تجاه اآلخرين .فاألجيال التي
واملبادئ املشرتكة ،واألخالق
ُّ
والتب َّية تتلقَّى الكثري ِ
ورات
مت ُّر مبقاعد ال ِّدراسة ورصوح العلم
َّ
من املعرفة والتَّص ُّ
وال ُّرؤى ِ
من
من هذه املحاضن نتيجة لكونها تالمس فراغا لديهم فتكون هي أ َّ
ول َ
عصب والسلوك َّيات
يبذر ويحرث ويزرع فيه .وإذا ساد الجهل واألم َّية ساد التَّخلُّف والتَّ ُّ
السلبيَّة.
َّ
وتُع ُّد رواندا اليوم ِ
من أفضل ( )3دول يف تجربة ال ُّنهوض بالتَّعليم ،بحسب تقرير
اليونسكو لعام 2014م .ومل تقفز رواندا إىل هذا املستوى بني عش َّية
وضحاها ،لك َّنه العزم واإلرصار الَّذي خرج ِ
من رحم
املعاناة .فرواندا بعد املذبحة خرجت وبنيتها
مرة ،بل أصبح املعلِّمون
ومرافقها التَّعليميَّة مد َّ
أنفسهم ما بني قتيل وسجني وفار خارج البالد.
ظل
ِّ
وانقطعت عمليَّة الرتبية والتعليم يف
االحرتاب األهيل الَّذي أكل األخرض واليابس.
16

مت رواندا بالتَّعليم باعتباره املدخل الحقيقي لل ُّنهوض بالبالد وعجلة التَّنمية
اهت َّ
م
يف كافة املستويات .فتحويل األبناء إىل منتجني ،وبناة عمران ،وص َّناع حضارة ،ال يت ُّ
ن االعتامد عىل العقول الخارج َّية مكلف عىل ال َّدولة
مع تس ُّيد الجهل واألم َّية .كام أ َّ
املتوسط والبعيد.
رض باملجتمع عىل املدى
ِّ
وم ٌّ
ول خطوة قامت بها رواندا يف مجال التَّعليم إعادة املعلِّمني ِ
من خارج
كانت أ ُّ
جاين ،لجميع أبناء
البالد ،والقيام بتأهيلهم وتدريبهم ،مع اتِّباع سياسة التَّعليم امل َّ
املجتمع ،بعد أن قامت بإعادة تأهيل األطفال نفسيًّا وفكريًّا ،وعلميًّا ،واعتمدت خطَّة
رسب ِ
من التَّعليم ،حتَّى وصلت نسبة الطُّالب املنتظمني
خمس َّية ملحاربة ظاهرة التَّ ُّ
يف التَّعليم ،يف آخر إحصائيَّة إىل  97%يف املرحلة االبتدائيَّة ،و 73%يف التَّعليم
املتوسط .واتَّجهت سياسة التَّعليم الحديث يف رواندا إىل االعتامد عىل التِّكنولوجيا؛
ِّ
حيث عقدت الحكومة ال ُّروانديَّة رشاكة مع ( )Microsoftملحو األميَّة ال َّرقميَّة يف
البالد.1
بديل عن
ً
يف جانب آخر ،ق َّررت الحكومة ال ُّروانديَّة عام 2008م اعتامد اللُّغة اإلنجليزيَّة
اللُّغة الفرنس َّية يف مناهج ال ِّدراسة والتَّعليم ،باعتبارها اللُّغة العامل َّية األكرث انتشا ًرا
يف العامل ،ولغة العلم األبرز يف العرص الحديث .كام أطلقت رواندا يف عام 2019م
خاصا بها لالتِّصاالت ،يف إطار تطوير ال ِّنظام التَّعليمي .2ومل تكتف بذلك،
قم ًرا صناع ًّيا
ًّ
خصصت الحكومة ِ 44%
حة سنويًّا ،وهي نسبة ضخمة
من ميزان َّيتها للتَّعليم
ِّ
بل َّ
والص َّ
تشري إىل مدى العناية الَّذي حظي به التعليم يف سياسة الحكومة.

 .1عبدالله ونيس الرتهوين ،أهم سياسات وآليات التعليم والنهضة الرواندية ،بوابة أفريقيا اإلخبارية ،يف 9 :يوليو 2018م،
متوفر عىل الرابط التايل:
https://shortest.link/3dvl
 .2محمود العدم ،رواندا من رماد الحرب إىل عامل الفضاء ،الجزيرة نت ،يف6/3/2019 :م ،متوفر عىل الرابط التايل:
https://shortest.link/3dvm
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قصة ال َّنجاح يف املجال االقتصادي:
َّ
تقيض الحروب عادة عىل مق َّدرات األفراد واألرس واملجتمعات ،نتيجة توقُّف عجلة
اإلنتاج والبناء وال َّنقل واالستثامر ،أو تعطُّلها بشكل كبري ج ًّدا .والفقر عادة ِ
من متالزمات
تحل به .لذا فليس ِ
املحل
ِّ
من املستغرب أن ينخفض ال َّناتج
ُّ
الحروب يف أي بلد
عا بأكرث ِ
مرت
ج ًل انخفاضً ا رسي ً
من  ٪ 40يف عام 1994م ،حيث د َّ
اإلجاميل برواندا مس ِّ
وضت قدرة
الحرب القاعدة االقتصادية الهشَّ ة للبالد ،وأ َّ
دت إىل إفقار السكَّان ،وق َّ
البالد عىل جذب االستثامرات الخارجيَّة؛ فرواندا بلد ريفي باألساس ،ويعمل ِ 90٪
من
سكَّانه يف ال ِّزراعة ،وميلك موارد طبيع َّية قليلة ،وح ًّدا أدىن ِ
من الصناعات.
متكَّنت حكومة رواندا الَّتي جاءت بعد الحرب ِ
من تطويق آثار الحرب األهل َّية الَّتي
من إرساء حالة ِ
مرت بناها ،وم َّزقت مجتمعها ،و ِ
من التَّق ُّدم االقتصادي،
عاشتها ،ود َّ
وتعزيز التَّنمية املستدامة ،بعد أن كانت إحدى دول القا َّرة األفريق َّية الَّتي ال يعرف
إل األمراض واألوبئة والحروب ال َّدمويَّة.
عنها إعالميًّا َّ
جا لتحسني اقتصاد البالد ،وتقليل اعتامدها عىل زراعة
اعتمدت الحكومة برنام ً
جلت مع َّدل منو بلغ  13٪يف عام 1996مِ ،
من خالل الخصخصة املتسارعة
الكفاف؛ وس َّ
للمؤسسات الخدميَّة الحكومية ،والتَّحسني املستمر يف إنتاج املحاصيل ال ِّزراعيَّة
َّ
الثوة الحيوان َّية .وبحلول منتصف عام 1997م عاد ما يصل إىل ِ 75٪
َّ
من املصانع التي
كانت تعمل قبل الحرب إىل اإلنتاج.
اللزم
ن مع َّدل ال ُّنمو االقتصادي يف رواندا بلغ  ،8%وتقلَّص الوقت َّ
وتقول األرقام إ َّ
إلنشاء نشاط تجاري فيها ِ
ما ،إىل ( )4أيَّام فقط؛ وبهذا تص َّدرت عام
من ( )43يو ً
خاصة مع توفري أجواء آمنة
2016م ال ُّدول األفريق َّية يف استقطاب رجال األعامل،
َّ
للعمل فيها.
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تكتف رواندا بتنويع مصادر االقتصاد ،إذ حرصت عىل استدامتها ِ
ِ
من خالل استرشاف
مل
مستقبل القطاعات والفرص االقتصاديَّة ال َّناشئة ،وتطوير الخدمات املال َّية واملهن َّية
وال ُّنهوض بصناعات التَّعدين وال َّزراعة .3وقد ص َّنف البنك ال ُّدويل اقتصاد رواندا بأنَّه ِ
من
السابع عامل ًّيا ِ
من حيث معدل
وا ،كونها احتلت املركز
َّ
أرسع االقتصادات العامل َّية من ًّ
ال ُّنمو االقتصادي .ويعترب اإلنسان ال ُّرواندي املح ِّر َ
ك ال َّرئيس لدفع عجلة التَّنمية
حة لل ُّنمو االقتصادي.
واالستدامة يف تلبية الحاجة املل َّ
لقد

كان ال ُّنمو

عا
االقتصادي يف رواندا مدفو ً

بال َّدرجة

األوىل

بالتَّحرير

م صادرات
« »liberalizationيف القطاع ال ِّزراعي،
وبخاصة ال ُّ
َّ
نب والشَّ اي ،وهام أه ُّ
البالد .وقد سمحت هذه اإلصالحات للمنتجني االستفادة بشكل كبري ِ
الصادرات،
من طفرة َّ
وزيادة ال َّدخل ،وزيادة اإلنتاجيَّة ِ
من خالل االستثامرات ال َّرأسامليَّة .كام ساهمت
الصناع َّية (التَّعدين والبناء) يف ال َّنجاح االقتصادي
السياحة ال ِّديناميك َّية والقطاعات ِّ
ِّ
األخري.4

 .3انظر :رواندا ..تجربة ملهمة يف التقدم االقتصادي وتعزيز التنمية املستدامة ،بوابة العني اإلخبارية ،يف10/2/2019 :م،
متوفر عىل الرابط التايل:
https://shortest.link/3dvn
 .4انظر :رأفت فياض ،نجاح رواندا االقتصادي ،مجلة وندرالست ،يف 27 :يونيو 2012م ،متوفر عىل الرابط التايل:
https://shortest.link/3n5a
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وقد سعت دولة رواندا إىل الوصول إىل االستقرار االقتصاديِ ،
من خالل القوانني
ن القوانني ال ُّروانديَّة تعمل عىل:5
جع عىل االستثامر؛ حيث أ َّ
املتع ِّددة الَّتي تش ِّ
والتحيب بكافَّة املستثمرين ،وتقديم اإلعفاءات
جذب مختلف أنواع االستثامرات،
َّ
الضيب َّية ملعظم املشاريع االستثامرية.
َّ
الصادرات ،وتحسني جودة املنتجات املص َّدرة ،وتشجيع
السعي إىل زيادة
َّ
َّ
االستثامرات الَّتي تقوم عليها.
الصغرية ِ
منها.
َّ
التحيب مبختلف رؤوس األموال ،حتَّى َّ
هالت واملع َّدات الجديدة ،وتدريب ال ُّروانديِّني
العمل عىل جذب الخربات واملؤ َّ
عليها.
السعي إىل التَّخلُّص ِ
من املديونيَّة املرتتبة عىل ال َّدولة تجاه ال ُّدول األخرى.
َّ
تسهيل عمليَّات ال ُّدخول للمستثمرين إىل ال َّدولة ِ
من غري الحاجة إىل تأشرية.
واملحل ،يف الحقوق والواجبات.
ِّ
املساواة بني املستثمر األجنبي
التاخيص ،حيث يحصل املستثمر عىل رخصة
سهولة اإلجراءات والحصول عىل َّ
مزاولة أعامله بفرتة قياسية ال تتجاوز ( )3أيَّام ،وإمكان َّية تجهيز الطَّلبات إلكرتون ًّيا.
إمكان َّية البدء بالعديد ِ
متوسطة
ء كانت صغرية أو
ِّ
من املشاريع االستثامريَّة ،سوا ً
أو كبرية ،مبختلف القطاعات و ِ
من أهمها ال َّزراعة.

 .5حنني العتوم ،قانون االستثامر يف رواندا ،موقع إي عريب ،يف 15 :أبريل 2020م ،متوفر عىل الرابط التايل:
https://shortest.link/3dvs
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جا ملهام لدولة أفريق َّية نجحت يف تحقيق مجموعة ِ
من أرسع
باتت رواندا منوذ ً
ومؤشات التَّنمية يف القا َّرة األفريقيَّة ،ويف زيادة فرص العمل ،وتنويع
مع َّدالت
ِّ
االقتصاد ،وتعزيز مصادر ال َّدخل الفردي والقومي ،لتق ِّدم نفسها كمعجزة اقتصاديَّة
أفريقيَّة ملهمة.
و ِ
ن الفرد
قصة ال َّنجاح االقتصادي ،أ َّ
مة الَّتي يجب اإلشارة إليها يف َّ
من الحقائق امله َّ
ال ُّرواندي تضاعف دخله أكرث ِ
من ( )30م َّرة ،نتيجة االنتعاش االقتصادي؛ إضافة إىل
واندا يف عام 2020م بالقضاء عىل الفقر.
احتفال ُر َ
قصة املرأة ودورها يف رواندا:
َّ
عانت ال ِّنساء يف رواندا ظروفًا قاسية ،وذلك يف الفرتة ِ
من 1962م وحتَّى وقوع
تتلق القدر الكايف ِ
من التَّعليم .فقد كانت نسبة
اإلبادة الجامع َّية عام 1994م؛ فلم
َّ
وجود الفتيات يف التَّعليم الثَّانوي ضئيلة ج ًّدا ،فهناك فتاة واحدة مقابل (ِ )7
من
الذكور.6
لقد كانت الفرص املتاحة أمام املرأة
ال ُّروانديَّة محدودة ج ًّدا ،إذ ال ميكنهن ِ
من
تحسني ظروفهن ،فضالً عن تعرض الكثري
منهن للعنف ومصادرة الحقوق.
كانت أحداث اإلبادة الجامعيَّة -الَّتي وقعت

اشتهرت مقوله أن:

رواندا  ..بلد
تحكمه النساء

ول يف تاريخ
يف عام 1994م -نقطة التَّح ُّ
رضرين،
رواندا؛ فقد ك َّ
ن ال ِّنساء أكرث املت ِّ
حيث تع َّرض اآلالف ِ
ن إىل االغتصاب.
منه َّ
 .6انظر:
Lisa A.Doan, “ Rwanda woman and the 1994 Genocide: the effect on their social and political roles,” M.A thesis (Georgetown
)university.2010
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وكام هو الوضع يف أفريقيا ميثِّل ال ِّنساء واألطفال الوقود األسايس للحروب ،سواء
الصاعات املسلَّحة.
يف ال ِّنزاعات األهليَّة أو ِّ
ن
وقد استم َّرت معاناة ال ِّنساء ج َّراء عدم املساواة ،بعد اإلبادة الجامعيَّةَّ ،
إل أنَّه َّ
السالم ،وإعادة اإلعامر بعد ال َّدمار الَّذي طالها ،حيث
لعنب دو ًرا مهمًّ يف إحالل
َّ
بلغ عدد ال ِّنساء فيام بعد اإلبادة الجامعيَّة نحو ِ 70%
السكَّان ،كام
من إجاميل عدد
ُّ
ساهمن يف إنعاش االقتصاد ِ
الخاصة
ن لألعامل التِّجاريَّة ،سواء
من خالل مبارشته َّ
َّ
ن مواطنات يحملن مسئوليَّة بناء
ن
الخاصة بوصفه َّ
ن ،أو مبشاريعه َّ
ن وأزواجه َّ
بآبائه َّ
َّ
املجتمع ،بعد مقتل أغلب ال ِّرجال خالل الحرب األهل َّية.
ن ِ
من رحم َاألزمة ،حتَّى ع َّدت ال ِّنساء املحرك
وقد استطاعت ال ِّنساء خلق مكاسب له َّ
األسايس للتَّعايف االقتصادي.7
الصادر يف عام 2003م ،تحقيق املساواة بني
كفل ال ُّدستور ال َّرواندي الجديد،
َّ
الجنسني ،ومتكني ال ِّنساء .ويعود الفضل يف ذلك إىل مشاركة ال ِّنساء يف لجنة
صياغة ال ُّدستور .فقد شغلت املرأة ثالثة مقاعد ِ
من أصل اثنا عرش مقع ًدا يف اللَّجنة
مم
املكلَّفة بصياغة دستور جديد لرواندا ،والَّذي أُق َّر باستفتاء شعبي عام 2003مَّ ،
الصعوبات الَّتي
مسك بها ،ألنَّه َّ
ن إبداء آرائه َّ
هل عليه َّ
س َّ
ن األمثل يف تحديد ُّ
ن والتَّ ُّ
يواجهنها؛ وبالتَّايل تحديد الطَّريقة املثىل يف مواجهة تلك العقبات .ونتج عن ذلك
ن ترشيعات تتالءم مع مبدأ املساواة
أن قضت اللَّجنة
املختصة بصياغة ال ُّدستور بس ِّ
َّ
من التَّمييز بني الجنسني.8
وتكافؤ الفرص؛ ال س َّيام التَّرشيعات الَّتي تتض َّ
من الحصول عىل نسبة ِ 61٪
متكَّنت ال ِّنساء ِ
من مقاعد الربملان خالل االنتخابات
ن رواندا بلد
جل بذلك أعىل نسبة يف العامل ،حتَّى اشتهرت مقولة أ َّ
التَّرشيع َّية ،لتس ِّ
تحكمه ال ِّنساء.
مها تقرير شهري ،يصدر عن مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،
.7متابعات إفريقية ،سلسلة أوراق
ِّ
متخصصة ،يض ُّ

العدد ( ،)14ال ِّرياض2021 ،م :ص.78
 .8املرجع السابق :ص.79
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كام تقلَّدت املرأة يف رواندا أعىل املناصب القياديَّة؛ ففي القضاء أصبحت رئيسة
دا ِ
من الحقائب
املحكمة العليا ،وتولَّت منصب مفوضيَّة
ُّ
الشطة ،كذلك تولَّت عد ً
فضل عن زيادة نسبة تولِّيها املناصب
ً
الوزاريَّة كوزارة التَّعليم ،ووزارة الخارج َّية،
السياسيَّة ومراكز ات ِّخاذ القرار يف الحكومة ،حيث وصلت بحلول عام 2010م إىل
ِّ
جلت كأعىل نسبة متثيل للمرأة عىل نطاق حكومات دول العامل.
 ،56٪وبذلك ُ
س ِّ
السياق ،صدر تقرير االت ِّحاد الربملاين ال ُّدويل بشأن نسبة مشاركة املرأة
يف ذات
ِّ
يف املجالس التَّرشيعيَّة يف جميع أنحاء العامل ،وقد رصد فيه حجم متثيل ال ِّنساء
يف الربملانات ،يف عام 2020م ،إذ زاد بنسبة  60٪عن عام 2019م ،وكانت رواندا
خصها األمني العام لالتِّحاد بالذِّكر ،ملا حقَّقته ِ
من إنجاز فيام
إحدى ال ُّدول الثَّالث الَّتي َّ
يتعلَّق مببدأ املساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني.9
ساهمت ال ِّنساء ال ُّروانديَّات بأدوار رئيسة يف لجان الحقيقة واملصالحة ،والَّتي عملت
املحل؛ فعملت مديرة يف تلك اللِّجان عىل املستوى
ِّ
غال ًبا عىل مستوى املجتمع
الوطني ،وقاضية ،وشاهدة رئيسة.
ول م َّرة يف التَّاريخ -ما ميكن حدوثه عندما تكون
لقد أظهرت املرأة ال ُّروانديَّة -أل َّ
َّ
مة ال ب َّد أن
السالم .وال
ال ِّنساء مشموالت بعمل َّية بناء
شك أ َّ
ن التَّجربة ال ُّروانديَّة امله َّ
َّ
ً
تكون
مثال يحتذى به عىل َّ
الصعيد العاملي ،حيث ميكن لل ِّنساء أن تلعب دو ًرا مهمًّ
السالم ،والحفاظ عليه ،والعدالة االنتقال َّية ،وإعادة اإلعامر.
يف إحالل َّ

 .9للم َّرة األوىل ال ِّنساء ميثِّلن ربع الربملانيِّني يف العامل ،أخبار األمم املتَّحدة ،يف 5 :مارس 2020م.
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قصة التَّعايش بني الفرقاء:
َّ
مىض أكرث ِ
من ربع قرن عىل اإلبادة الجامع َّية يف رواندا ،والَّتي أريق فيها دماء
من ِ 75%
أكرث ِ
ثقيل للغاية .وقد
ً
من عرقيَّة التَّوتيس يف البالد ،األمر الَّذي ترك إرث ًا
سعت رواندا جاهدة للتَّخلُّص ِ
بكل
بكل الوسائل ،وقد نجحت يف ذلك ِّ
من هذا اإلرثِّ ،
اقتدار ،إذ يعيش اآلن ال َّنا جون ِ
من اإلبادة الجامعيَّة والجناة جنبًا إىل جنب ،ويندمج
القتلة املدانون مع املجتمع برشط تقديم اعتذارات علن َّية عن جرامئهم ،بينام يق ِّدم
ال َّناجون املغفرة والتَّسامح إلمتام مصالحة هي األكرث تعقي ًدا يف املنطقة والعامل.
لقد تب َّنت رواندا مبدأ الطَّأمنة بني الفرقاء املتقاتلني ،وإعادة دمجهم داخل املجتمع،
ملف الحرب واالستبداد؛ فقامت
السالم بني ال ُّروانديِّني ،وإنها
واملساهمة يف بناء
ِّ
َّ
من القوانني الَّتي كان ِ
الحكومة ال ُّروانديَّة باتِّخاذ مجموعة ِ
من نتائجها لحمة الشَّ عب
ال ُّرواندي وتعايشهِ .
من هذه القوانني 10قوانني مناهضة التَّمييز العنرصي والطَّائفي،
هويَّة.
وإلغاء خانة التَّصنيف اإلثني يف بطاقة ال ُ
أساسا يف عمل َّية التَّعايش؛ وجرمت نرش األفكار
كام عمدت إىل اعتبار مبدأ الكفاءة
ً
االنفصال َّية ،وتعزيز الخالفات اإلثن َّية .وكان شعار ال َّرئيس ،بول كيغامي ،للمرحلة« :مل
نأت ألجل االنتقام ،فلدينا وطن لنبنيه ،وبينام منسح دموعنا بيد ،سنبني باليد األخرى»،
فكان يهدف إىل تأسيس وحدة ومصالحة بني ال ُّروانديِّني.

 .10بدر حسن شافعي ،العدالة الجزائية االنتقالية يف أفريقيا ،املعهد املرصي للدراسات ،يف2/1/2020 :م ،متوفر عىل
الرابط التايل:
https://shortest.link/3n5j
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دة
تأسست محكمة دول َّية لجرائم اإلبادة يف أروشا بتنزانيا ملحاكمة القا َّ
ويف حني َّ
واملخطِّطني ،حوكم مئات اآلالف ِ
من املتَّهمني باملشاركة يف أعامل القتل داخل
املحاكم ال ُّروانديَّة.
ن املئات ِ
و ِ
من أقارب الضَّ حايا كانوا
من القصص املذهلة يف عمليَّة التَّعايش «أ َّ
مم أث َّر بشكل عميق يف نفس َّية املجتمع،
السجون يوم ًّيا ليغفروا للجناة،
يزورون
َّ
ُّ
وداوى الجراح العميقة الَّتي مل تشفها عقوبة اإلعدام».
السلم ال َّداخيل:
وبدأ ال ِّنظام ال ُّرواندي َّ
التكيز عىل أربعة عنارص مه َّ
مة إلعادة ِّ
 -1ترسيخ عمل َّية األمان واالستقرار.
الل جئني ،واستيعاب املليش َّيات يف األعامل والوظائف وإعادة
 -2العمل عىل عودة َّ
التَّأهيل.
 -3إنعاش االقتصاد وتعزيز عجلة التَّطوير والتَّنمية.
السياديَّة والخدم َّية بشكل شامل ومتوازن.
 -4بناء
مؤسسات ال ُّدولة وأجهزتها ِّ
َّ
اليمن والتجربة الروانديَّة:
تتع َّدد أوجه التشابه بني الواقع اليمني والتجربة الروانديَّة ،وإن ظلَّت هناك فوارق
ع َّدة تجعل ِ
ما
من غري املنطقي استنساخ هذه التجربة باملطلق يف بيئة مختلفة متا ً
دون مراعاة الفوارق ،وسواء كانت تلك الفوارق يف البيئة واملوقع الجغرايف
واملوارد والرتكيبة الدميغرافيَّة والفرص واملخاطر واملوارد والفرص.
من هذه التَّجربة الرواندية امللهمة ال ب َّد ِ
م اإلفادة ِ
مق أكرث يف
وليك تت َّ
من التَّع ُّ
أبعادها ومالبساتها والعقول وال َّنفس َّيات التي قادت للتغيري وتجاوز آثار الحرب،
والعوامل التي أسهمت يف تجاوز الكارثة محليَّة كانت أو خارجيَّة.
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ن الجلوس مع قادة هذا التَّغيري واللقاء بهم ،والحوار يف مسارات التفكري
كام أ َّ
والعمل التي سلوكها لالنطالق نحو املستقبل ومعالجة املايض بشكل نهايئ
لعدم إبقاء ألغام قابلة لالنفجار مستقبال.
ظل الرصاع الدائر بني أبناء املجتمع حول
اليمن اليوم يعيش مرحلة صعبة ج ًّدا ،يف ِّ
قضايا ع َّدة تدور حول السلطة والرثوة ،وتتشابك فيها األهداف املحل َّية باألجندات
من ( )8سنوات ِ
اإلقليم َّية وال َّدوافع الخارج َّية .وعقب أكرث ِ
من الحرب ال يزال العنف
كل املساعي التي بذلت لتجاوز األزمة والجنوح نحو
والقتال هو سيد املشهد ،رغم ِّ
الحلول السياسية والسلمية.
خل الخارجي يف توظيف
تتشابه التجربتان يف هشاشة حضور ال َّدولة ،والتَّد ُّ
املتناقضات الخارجيَّة ،وضعف الحالة االقتصادية ومستوى الفقر يف املجتمع،
رض ببنى ال َّدولة واملجتمع.
وارتفاع مع َّدل الجهل واألم َّية ،وطول أمد الرصاع الذي أ َّ
ن هذه األوجه املتشابهة والظُّروف املتقاربة تقتيض اإلفادة ِ
و ِ
من حزمة
م فإ َّ
من ث َّ
الحلول التي تب َّنتها القيادة الروانديَّة كمخارج ومعالجات ،مع التَّمكُّن ِ
من استيعابها
واإلملام ِ
من تفاصيلها.
وال تتوقف اإلفادة التجربة الروانديَّة عىل مستوى السياسات الحكوميَّة بل تتجاوزه
إىل مستوى االستجابات واملبادرات املجتمع َّية التي شكَّلت مع بعضها نسيجا متَّح ًدا
كخارطة طريق للروانديني .فقبول املجتمع الرواندي بسياسات وخطط الحكومة،
وانخراطه يف تنفيذها والعمل بها ،جزء ال يتج َّزأ ِ
من عوامل ال ِّنجاح التي ساهمت يف
والت الكربى يف أي مجتمع تعتمد عىل استيعاب املجتمع
النهوض برواندا .فالتح ُّ
ور فيه.
ملسار التَّق ُّدم والتط ُّ
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املوقـــــع اإللكتـــــرونـــيwww.mokhacenter.org :
البـــــريـــد اإللكتـــــرونـــيinfo@mokhacenter.org :

من نحن؟
مؤسسة بحثية مستقلة ،تهتم بدراسة الشأن اليمني ،واملؤثرات اإلقليمية،
والدولية عليه ،من خالل قراءة املايض ،وتحليل الحارض ،واسترشاف القادم ،بهدف
املشاركة اإليجابية يف رسم مستقبل اليمن.

الرؤية:
املرجع األهم يف الشأن اليمني محليا وخارجيا.

الرسالة:
ص َّناع القرار وقادة الرأي ،حول قضايا اليمن السياسية،
نسعى لتقديم رؤى وحلول تدعم ُ
واالقتصادية ،واالجتامعية ،من خالل تنفيذ الدراسات والبحوث ذات املصداقية ،واملهنية
العالية ،عرب فريق متميِّز من الخرباء والباحثني.

القيم:
املصداقية واملهنية.
التطــــوير املستـمـــر.
املــــــسئـــــــــــــولية.
التعـــــاون والشــراكة.

األهداف اإلسرتاتيجية:
 -1التأثيــر يف القرارات والسياسات املتعلِّقة بالشأن اليمني.
 -2املساهمــة يف رفع الوعــي السيايس والدميقراطــي.
 -3تعزيز قيم السالم والتعايش املشرتك.
ورات ملستقبل اليمن يف إطاره اإلقليمي والدويل.
 -4رسـم رؤى وتص ُّ
 -5تشجيع ودعم املبادرات البحثية لالرتقاء بالعمل البحثي والوعي اإلسرتاتيجي.

