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تصدير: إرث العنف والتصدي له
فالنتني إنزكو

ما زال الدمار الذي أوجده القادة السياسيون والعسكريون 
مستمراً  كامل  قبل جيل  العسكرية  شبه  املليشيات  وقادة 
بعد  الغربية  البلقان  منطقة  الضار عىل  التأثري  يف مامرسة 
مدة طويلة من إدانة املسؤولني عن جرامئهم. وكام أنَّ إرث 
ارُتِكَبت  التي  العرقية  الجامعية  والقتل واإلبادة  االغتصاب 
إيديولوجية  فإنَّ  املنطقة،  يف  غائرة  ندوباً  ترك  النِّزاع  إّبان 

القومية العرقية اإلقليمية قد سممت مجتمعاتها أيضاً.

من  العدد  هذا  يستكشفه  ما  هو  املعقد  املوضوع  وهذا 
نرشة الهجرة القرسية إذ تنظر مساهامت أصحاب املقاالت 
يف الدروس املستفادة واألفكار النَّرية املستقاة من مشاركة 
سنة  عرشين  عرب  الغربية  البلقان  يف  والباحثني  املامرسني 
املاضية. ويقدم لنا هذا املنهج القائم عىل املامرسات أداًة 
املجتمع  تواجه  التي  للمشكالت  تناولنا  تفعيل  من  متكننا 
السبب يحظى  املنطقة وما وراءها، ولهذا  الدويل يف هذه 

هذا العمل بكل دعمي. 

مناهضة االنقسام العرقي
الرامية  ُكِبحت يف دايتون األهداف  البوسنة والهرسك،  ويف 
الهيمنة  تكبح  مل  لكنَّها  عرقياً،  متجانسة  دويالت  إلنشاء 
ومع  طرق.  بعدة  أكرث  ترّسخت  التي  العرقية  السياسية 
عودة جميع  تنص رصاحة عىل  للسالم  دايتون  اتفاقية  أنَّ 
االتفاقية  أنَّ  ومع  السابقة  ديارهم  إىل  والنَّازحني  الالجئني 
تلزم السلطات بتبني هذه العملية وتسهيلها، فهي تعتمد 
ما  غالباً  التي  السلطات  نوايا  نفسه عىل حسن  الوقت  يف 
تنظر إىل مصلحتها السياسية عىل أنها تنصب يف اإلبقاء عىل 

االنقسامات العرقية. 

يف  حقهم  الناس  من  بها  يستهان  ال  أعداد  مارست  وقد 
يف  لكننا  العملية.  هذه  ننىس  أال  الرضوري  ومن  العودة، 
ما  النافذة  الصفوات  أنَّ  ننكر  أن  ينبغي  ال  نفسه  الوقت 
زالت تقاوم عملية إعادة اإلدماج يف البالد خارج إطار أحكام 
املستوطنة الدستورية، إذ عمد املسؤولون الحكوميون بدءاً 
مبوظفي البلديات وانتهاًء بأصحاب املناصب العليا إىل إعاقة 
عىل  كان  للحرب،  التايل  العقد  أثناء  يف  وبالفعل،  العودة. 
املمثلني السامني أن يتدخلوا بنشاط لوضع حد لتلك اإلعاقة. 
لكنَّ أمراً آخر كان فاعاًل أيضاً يف الوقت نفسه وهو الجهد 

املجتمع  بناء  لبنات  من  لتكون  العرقية  لرتسيخ  املبذول 
يف  نستمر  أن  يجب  سياسة  وهذه  والسيايس.  االجتامعي 

صدها والقضاء عليها.

ترسيخ  حاولوا  الذين  من  كثري  كان  الحاالت،  من  كثري  ويف 
نتائج الهجرة القرسية يعتقدون أنَّ جهودهم إمنا تقوم عىل 
املبادئ فرضخوا إىل االعتقاد بأنَّ اختالف الناس يف تقاليدهم 
ومعتقداتهم ال ميكن أن يسمح بعيش أولئك الناس جنباً إىل 
جنب. لكنَّهم أخطؤوا يف اعتقادهم هذا. فرؤيتهم ومقالهم 
أخرى يف  مناطق  تقدمها  التي  الثابتة  األدلة  تتعارضان مع 
للُهويَّات  املحتضنة  املجتمعات  أنَّ  إىل  تذهب  التي  العامل 
إنها تزدهر فعاًل.  املعقدة واملتداخلة ميكنها أن تزدهر بل 
للبوسنة  املسجل  التاريخ  مع  تتعارض  أيضاً  الرؤية  وتلك 
والهرسك التي احتضنت لقرون عدة مجتمعاً منوذجياً ناجحاً 

ومثمراً للتعايش بني مختلف األديان والتقاليد الثقافية. 

ومن هنا أعتقد أنَّ القبول غري العقالين ملبدأ االنقسام ميثل 
أساساً لكثري من املشكالت التي تناقشها مقاالت هذا العدد. 
غريب  يف  العرقي”  “التطهري  عن  الناتجة  القرسية  فالهجرة 
البلقان يف أثناء التسعينيات من القرن املايض مل ُتفَهم فهأًم 
نفسه  الوقت  يف  أنها  وعىل  عربة  أنها  عىل  صحيحاً  كاماًل 
وكراهية  شك  من  خلفتها  التي  الرتكة  وأنَّ  سيايس  إخفاق 
التشوهات  عىل  للقضاء  املبذولة  الجهود  تحبط  زالت  ما 
وهذا  العنف.  نتيجة  حصلت  التي  السكانية  الدميوغرافية 
التحدي األسايس هو ما يجب مواجهته بطريقة مبارشة أكرث 

يف املستقبل.

يعملون  ممن  والهرسك  البوسنة  يف  الناس  من  كثري  هناك 
بدعم نشط من املجتمع الدويل مصممون عىل التصدي لهذا 
القادمة  ولألجيال  الحرب  ولضحايا  ولهم  السيايس  التحدي 
علينا حق االستمرار يف دعمهم. النضال طويل لكّنني ال أشك 
يف أنه سُيتوَّج عىل املدى البعيد بانتصار إعادة االندماج عىل 

االنقسام والتجزئة. 
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