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 يروائ منظور مأساة رواندا من

  
 *أحمد البكري. د

          

  
  ل ــمدخ

  

  عبر ثالث قبائل الهوتو يد على التوتسى لقبائل حدثت ي التالعرقية التصفية هاتزفيلد جين الكاتب قدم
 يتحدث ، النصال زمن في . "الغزالن استراتيجية"و، "العجولة  الحياة عن"، "زمن النصال: "ي هروايات

 وتحذرنا الكاتبة . يتحدث الجميع،الغزالن استراتيجية في و. الضحايا  يتحدث، العجولة الحياة في و.تلةالق
 الكاتب يقدمه خالل ما من حدث ما فهم محاولة  من أنالنصال زمن لرواية تقديمها عند سونتاق سوزان

 من هنأكما . تجاهلها  حقنامن ليسولكن ، مؤلمة مهمة هو، فيه يفكر نأيمكن  ال ماو يمكن تخيله ال مما
  .  عماله أعلينا قراءة الكاتب حق

  

اغتيال   تم،بريلأ السادس من يف .احتدامها حينذاك بلغت نهاأال ، إ1994العام   في  رواندالم تبدأ ماساة
 نأ تزمع كانت بينما قذيفة  بواسطةةطائر تحطم ثرأ على  ـالهوتو من وهو ـ رواندا هابياريمانا رئيس
  الهوتو واستمرتمن غلبيةاأل التوتسى على يد ت مذابحأ بد، حينئٍذ.العاصمة، كيقالى بمطار حالهار تحط
 غيرها من ي كما ف،نياماتا  مدينة فيو. والكنائس البيادر في  والجبال  سفوحيف اغتيالهم تم. يوماً مائة
عشر  ي الحاد فيو. لقتللالغتصاب وا النساء كما تعرضت، حراق تعرضت المنازل للسلب واإل،مكنةاأل

 الثانى يف.  كنيسة انتامارايف  ومثلهم،نياماتا  كنيسةي من التوتسى فالفآ تم اغتيال خمسة ،بريلأمن 
  ومن قواده بول كاقامى رئيسي،ذ اجتاحهم جيش رواندا الوطنإ ، بدأت متاعب الهوتو، مايوعشر من

 وجنوده كاقامى بول أبد ثم. الكونقو لهوتو الىا الف من عائالت فرت عشرات اآل،حينذاك. الحالى رواندا
كبقالى  على استولوا يوليوفي . الموتى لفا منأ خمسين الحصيلة التوتسى وكانت من األحياء عن البحث

 القواد برزأ نأمن  الهوتو بالرغم من جعلوا رئيسا للجمهورية رجال بينما للدفاع وزبرا كاقامى وصار بول
ذلك  بعد حداثاأل تسارعت .النظامى رواندا جيش يصير  كىالحقاً الجيش ولتح ثم. التوتسى من كانوا

تغلبت  .التوتسى عدادهم للمصالحة معأهيلهم وأعيد ت، أالسجن فيو .الهوتو من القتلة كثير وتم اعتقال
 من يرالكث حال يكن هذا لم نأال إ ،تزال وال ،والتنمية البناء من كثيراً نجزتأجراحها و على رواندا الدولة

  .  الصدفة بمحض الموت من العائدين الضحايا
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The Strategy of the Antelopes 

 

منها النهم  يفريقاأل اختار ،نسانالسبع لإل الخطايا هدى الشيطانأعندما ". نالغزال  استراتيجيةأي
 تحمل يالت الرواية هذه الكاتب يستهل  هكذا،"مصالحنا بيننا وبين حال طالما االختيار هذا نإ. والغضب

وتستوقفنا  .هيلهمأت عيدأ القتلة الذين شهادات تحمل  كما،الموت من ضحايا الناجينال من العشرات اداتإف
 بعدف.  تماماً تغيرت لقد": رويليزا يقول .خاصة  بصفة،إنوسنت رويليزا ،من الموت الناجى ستاذاأل شهادة

 الغزالن طوال اليوم كما نجرى  كنا،الل المذابحخ، والفرار على قوىأ عدأ لم ،المذابح والفرار شهرين من
عندما نا نوأل. ذكرى المطاردة عند الي، إتزعجن تعد لم ن الذكرىأال إ. ستطيع الفرارأن ال واآل، الشاردة

 ماتوا  مناكثيراً  أنتماماً أعلم .عادية كأنها أشياء تبدوف ،المخجلة شياءجانب نتحدث عن األاأل نتحدث مع
 ال يالصدر ك مالبسهن حتى  يرفعنيمهات الالئولئك األ أ:همئكبريا على  والمحافظةكبريائهم لفرط

 رضاأل الستجداء ربعأ ىلباء الذين رفضوا الزحف عولئك اآلأ  ومثلهن،حتفهن لقين يالجر عن تعيقهن
 بذلك قابالً، الطريدة الحيوانات كما عشت نماإ و،الكبرياء تمسك بتلكألم  ناأ. الطعام ببعض  تجودعلها

ما  هناك يعد لذا لم،  ذات المصير فيمتماثلين ننا نحن الفارين كناأكما و. الحياة يل اختارته يالذ المصير
  الحظتحينئٍذ.   المجتمعىلإ عائداً الغابة عندما تركت وذلك، بالخجل حسستأفقط فيما بعد  .يدعو للحياء

  راقبونى لطالما.  محترم ستاذأك يعرفون مضى فيما طفال الذين من قبل األمراقباً الوقت كنت طوال يننأ
ربع أ ىلع ،زحفأ وحينما كنت. يالبامب قضمأ ناأبينما  وأ ،قطف الموزشجار ألاأل تسلقأنا أو الغابةفي 

   .يل قيمة وال نا فريسة للخديعةأكم ، محطم ناأ كم دركتأك لعند ذ .بالنباتات العالقة هلعق المياأل
  

 ومنذ، العزلة سنوات من ربعأ لقد عشت. الفرار هذا كل ىلع  وتحسرتكريهةً الحباة تراءت لى فجأة"
ى رأ ن عندما اآليالماًإ كثرأ اءيشن األأال إ.   المساء  في احتسيها يالت الخمر  لزجاجةيئ نفسيهأالصباح 
 لماذا وأتساءل. ةيالجامع الكليات  في و يدرسونأ ،الوظائف المرموقة على يحصلون الهوتو عائالت
 ،نواآل .الهواجس  تنهشنا هكذا دونيين نفسناأذلك الفرار المر لنجد  كل مارسنا الذين ونحن لنا هذا يحدث

 ييعاملونن الناس  وبعض،طفالاأل يتهبن الجديدة يوزوجت، مدرسة ديرأ  فأناي،بنفس يثقت استعدت قد
 المطاف به يينته نأ كاد يلذا التوتسى نالمسكين م ستاذاأل  وليس ذلك،عصابياً عدأ لم ناآل. باحترام
.  التعامل سهل وأ   المزاج معتدل وليس ،الفرح على قادراً ستل  فأنا،ومع ذلك .البلدية  الخمور فيغارقاً

ال  كأن.   التفلسف بعض منىلع حياً البقاء نإ فى،خرأ من ناحية. اءطخاأل من الكثير ارتكب صرت كما
 الرابضة الخديعة توقعأ نأ و،تصديقه يمكن ال تقبل ماأن أو، بها منتآ طالما يالت للمسلمات اهتماما عيرأ
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 ما دائماً عرفأ نأ ريدأ صرت ذإ ي،لد االستطالع حب مقدرة الظن يشحذ سوء نأ كما .فكرة أي خلف
    ".الغياب خلف الرابض ذلك، شياءاأل يستبطن

 

 المميتة االعترافات
 

.  ارتكبوها يالمذابح الت و عقبغالكون لىإلهوتو ا  منلفاًأ وعشرين خمسة نحو هرب، 1994  العامفي
القتل  وبال مناسبة بكل جرائم بمناسبة يعترف كان فقد، للتأمل هؤالء مدعاة كثرأ ليوبارد هو كان ربماو
 قبل كان منز. الحانة في التوتسى مامأ مأ ،المحليين القضاة مأ ،المحققين مامأ ذلك كان  سواء،ارتكبها يالت
 في الهوتو من غيره اشترك مع ،عقب االغتيال .اغتياله تم يالذ هابياريمانا الرئيس حزب إلى انضم قد

بهم  حساسإ قتلهم دونأكنت  .اليوم طوال طاردهمأ كنت لقد ":افاتهر اعت فيقال  .بشراسة التوتسى قتل
  ينتمون توتسىنعد نعتبر ال لم. محترف قاتلى لإ يداخل في يالتحول الذ راقبأ لم. القتلى يحصأ كنأ ولم

  عليناسهالً ولذا كان، اهللا هبة باعتبارها حساس بالحياةاإل فقدنا لقد. اهللا مخلوقات من حتى وأ ،البشر ىلإ
   ."الوجود من التوتسى محو

  

و نغالكو لىإ فروا الذين الهوتو متعقباً كاقامى بقيادة بول يالوطن رواندا جيش  جاء،1996عام  في
 قدرت. شيئاً يخف  ولم،استجوابه عند ءشي كل قال يليوبارد الذ من بينهم كان. انداو رإلى عادهمأو

 كان ى،خرأ ناحية من .السجن من سنوات سبع إلى عداماإل حكم وخففت عنه تعاوناً السلطات ما اعتبرته
.  ةالفريد والشتائم السباب من واالحتقار وما تيسر االستهجان من القاسية بنوع اعترافاته يقابلون التوتسى
 مدى يعرفون كانوا فقد، الوقائع سرد خالل من سمائهمأب يجود  والذين كان،القتلة من شاركوه أما الذين
 يوماً نهمأ يحس كان .يتوعدونه حياناأو والنقود غناماأل من بهبات يغمرونه كانوا  لذا،عليهم ذلك خطورة

 رصاصات ثالث اخترقت  حيث،2004م عا ،اغتالوه ذات مساء، خيراً، وأيرعِو نه لمأال إ ،سيقتلونه ما
 الضحايا يكن ولم .الوقت طوال يكذبون شركاؤه كان، الوقت طوال يعترف ليونارد وبينما كان .جسده

 وجها القتلة يروا واالختباء لم الفرار بين  فهم.ذات فائدة يقدمون شهادات الموت براثن الناجين من الفارين
 .  لوجه

 

قبائل  هروب عن  تحدثت،"العجولة الحياة عن" و"النصال زمن"ي روايات في" :الكاتب هاتزفيلد يقول
 الذين القتلة من الهوتو عينأ عن يختبئون هملّع ،زاحفين ياماًأ قضوا حيث ،الموت التوتسى ومعاناتهم مع

، الشجر غصانأتحت  المختبئين يالتوتس الدءوب عن بحثهم في ،صباح بالغناء كل عقيرتهم يرفعون كانوا
 غابةفي . الموز سبائط يحزونها كما، التوتسى تحتها من من رؤوس  يقطعونوبيٍد، غصاناأل يرفعون بيٍد
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 الفرار مصير يتشاركون كانوا الفآستة  الحياة من بين قيد ىلع يظلوا نأ شخصاً  لعشرين تيسر كيومبا
 كان" :يوجين تقول. عانقطا سابيع دونأ  خمسةتعدو ظلت ييوجين الت كانت ،حياءاأل بين  من.واالختباء

فقط  يامأ ثالثة ظرف في. العجزة ثم طفالهنأاالمهات و كن الضحايا ولأ. بالقتل والتعذيب يستمتعون القتلة
 لمدة عرفته طالما ي والذ،الهوتو يجيران حدأ ييقتلن نأوكاد  .طفالهنأو المرضعات مهاتاأل كل قتل تم

  لويس  ميرى،يضاًأالنجاة  لهم كتبت من الضحايا الذين ".الفرار من فتمكنت خطأتنىأ مديته نأال ، إطويلة
 شعرنا االغتياالت بعد .للتوتسى لمجرد اننى انتمى حس باالحترام كنت وانا صغيرة ":تقول .كاقويرى

على  نماإو الخوف وأبالخجل  شعرأ فال ،نما اآلأ. تالحقنا لعنة مثل، بالخديعة وخطيئة انتمائنا للتوتسى
    ".للتوتسى يبانتمائ فخورة نآلا ناأف ،النقيض

  
 المصالحة استراتيجية

 

 ودع منهمأو،  روانداىلإ يالوطن رواندا  اقتادهم جيش،وغالكون لىإ فروا لفا من الهوتو الذينأخمسون 
هذا " :الكاتب  يقول،"دانتى جحيم نهإ. "القتلة بقية يحاكم ريثما ولىأ ربليما كدفعة  سجن فيالفآ سبعة

للتاريخ  كيف يمكن. القتلة وعائالتهم مع يتعايشوا عليهم بأن المحكوم حياءا األينتظر الضحاي يالمصير الذ
 ي،الوطن رواندا جيش بواسطة عدتأ يالت تلك المصالحة نرى كل استراتيجيات نأ. هكذا قاسياً ن يكونأ

 نأتخيل  .حةبالمصال الخاصة الضخمة المشاريع  وكل تلك، المتحدةواألمم ،واألوربيين ،مريكانواأل
 التوتسى من النساء نأالحظ سوف ي فقط يامأ ثالثةي بعد مض ربما .الظرف هذا في نياماتا يزور غريبا

 ىلإ يتحدثون ال التوتسى نأو، الشتائم بعض ىلإولربما يستمع ، الحارقة النظرات تلك يتبادلن والهوتو
بالهوتو  يلتقى بالخوف عندما يشعر يزال ال نم هنالك من التوتسى، والتحية يرد ال البعض نأو، الهوتوو

 كانوا حيث الجبال سفوح في يالمزارع التفي  يعمل نأ يخاف يزال ال منو ،الطريق قارعة على
   ."الظالم حلول ويخافون، العابرين الزائرين يخافون، ويختبئون

  

 لم، حيث التوتسى سرع منأ ن يعيشوا بسالم وتصالحأالهوتو  يستطيع" :الموت من اقناس الناجى ويقول
ن أال إ .عسيرا مراًأ الغفران نسان وتجعلاإل تحطم يالت يه الخسارة نإ. التوتسى فقد كما كثيراً يفقدوا

 نأ جاهدة تعمل السلطة ن أل،تنجح سوف ولكنها ،جداً مؤلمة وستكون، الروانديين قدر يه المصالحة
  ."يتقبلون ذلك الروانديين كل تجعل
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الزمن  نأل  ولكن،النسيان ليس بسببي، الماض  عنكثيراً يتحدثون ال نهم أالموت من العائدةي بيرث وتقول
 بواباأل يطرق الخوف نإف، الطعام ويقل النقودفي الجفاف وتخت عندما يحدث لكن. الجراح بعض ضمد قد

 د ذلكعن. عليهم االعتماد يمكن حياءأ قاربأال  حيث، التعب الإ يءش رض عناأل تتكشف عندما ال ثانيةً
 .  والمذابح الهول ذكريات، األليمةالذكريات  تلك احهم كلتتج

 
  
  
  
  
  

باحث وأكاديمي سوداني متخصص في علم األحياء، يعمل حالياً أستاذاً بجامعة دار ، أحمد البكري. د
 .السالم، تنزانيا


