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اسم عائلتهم أصبح “الجئ”: العودة وعمل النشطاء املحليني
بيرت ليبامن

ونشطاء حقوق  العاديني  الناس  بتضمني  إال  والهرسك  البوسنة  املستدامة يف  الالجئني  تتحقق عودة  لن 
اإلنسان يف عملية التعايف عىل اعتبار أنَّهم مشاركون كاملون فيها.

أي  إنسان  مليوين  عىل  يزيد  ما   1995-1992 حرب  رت  هجَّ
ما يعادل نصف سكان البوسنة والهرسك. ومن هذا العدد، 
ما  أما  العامل،  حول  الدول  إىل عرشات  مليون شخص  هرب 
املطاف  فانتهى  داخلياً،  النَّازحون  أي  رين،  املهجَّ من  تبقى 
ببعضهم يف املراكز الجامعية يف البيوت املهجورة التي تعود 
رين آخرين، فيام بقي بعضهم اآلخر  ملكيتها ألشخاص مهجَّ
عند األقارب يف الكيانات التي تتبع أعراقهم: وهكذا، توجه 
رصب البوسنة إىل جمهورية رصب البوسنة وكروات البوسنة 

والبوشناق )البوسنيون املسلمون( إىل االتحاد الفدرايل. 

نهاية  يف  معاً  تحالفوا  والبوشناق  البوسنة  كروات  أنَّ  ومع 
اًم عرقياً. وبلغت مساحة  الحرب، بقي االتحاد الفدرايل مقسَّ
البوسنة  كروات  قوات  سيطرة  تحت  انتهت  التي  األرايض 
حوايل 20% من البوسنة والهرسك فيام بقي 30% منها ضمن 
سيطرة البوشناق. أما النصف اآلخر من البالد فخضع لسيطرة 
رصب البوسنة. وأصبحت املجانسة العرقية يف تلك املناطق 
شبه مكتملة، وللمرة األوىل أصبح كروات البوسنة والبوشناق 
ورصب البوسنة معرَّفني عىل أنهم “أقليات” يف تلك املناطق 

التي مل تكن جامعة كل منهم متتلك أي سلطة أو نفوذ. 

مكان”  كل  يف  ومنترشون  مون  مقسَّ وكلهم  فقراء   “الفقراء، 
)رابا، 70 عاماً، رساييفو(

تقييم الدمار عىل مستوى األرض
بعد  والهرسك  البوسنة  يف  قابلُتهم  الذين  رون  املهجَّ كان 
والثكنات  ــدارس  )امل جامعية  مراكز  يف  يعيشون  الحرب1 
بيوت  ويف  اإليــواء(  ألغراض  مؤقتاً  ُحوِّلت  التي  والفنادق 
كانوا  أنَّهم  ومع  املهجورة.  والشقق  البيوت  يف  أو  األقارب 

ذلك  كان  ما  وغالباً  سنني  لبضع  “مؤقت”  بيت  يف  يقيمون 
ر إىل  السكن بيتاً يعود إىل مرحلة ما قبل الحرب لشخص ُهجِّ
الجانب اآلخر من الحد الفاصل بني الكيانات العرقية، مل يكن 
رين مرتاحاً يف توطينه هناك، بل كانت  سوى قليل من املهجَّ
أعداد كبرية منهم تعيش يف ظروف مزرية. وكان ذلك الوضع 

إضافة إىل الحنني للوطن عاماًل دافعاً للعودة إىل الديار. 

ويف رشقي مدينة غوراجديه البوسنية، كان البوشناق الذين 
فيشيغارد  ومن  لكوباتشيه  الصناعية  الضاحية  من  روا  ُهجِّ
الشامل  يف  أما  املدينة.  حدود  ضمن  تجمعوا  قد  املجاورة 
بريدور وكوزاراتس من كرواتيا  بوشناق  فعاد  للبالد،  الغريب 
سانسيك،  إىل  منهم  كثري  وعاد  داخلياً.  نازحني  بقوا  لكنَّهم 
بيوتهم  عن  كثرياً  بعيدة  ليست  مناطق  إىل  عاد  ومعظمهم 
بني  الفاصل  الحد  من  البعيد  الجانب  يف  بقوا  ذلك  ومع 
مل  ممن  رسيربينيتسا  روا  مهجَّ عاش  فيام  العرقيني.  الكيانني 
يفروا إىل خارج البالد يف ظروف سيئة يف توزال ويف ضواحي 
ر كروات البوسنة ممن طردتهم  رساييفو. ويف أثناء ذلك، ُهجِّ
بيوتهم  من  البوشناق  قوات  ثمَّ  ومن  البوسنة  رصب  قوات 
التي توارثوها أباً عن جد يف وسط البوسنة والهرسك إىل غريب 
ميتلكها  بيوتاً  احتلوا  وهناك،  كرواتيا.  أطراف  إىل  أو  البالد 
توطني  وأعيد  املناطق.  تلك  من  املطرودون  البوسنة  رصب 
رصب البوسنة القادمني من موستار ورساييفو ووسط البوسنة 
والهرسك يف أطراف الكيان الخاضع لسيطرة رصب البوسنة. 

عىل  تركيزها  املعاد  السكانية  الفئات  هذه  أسست  وهكذا، 
السياسيني  للقادة  ميكن  متجانسة  ناخبة  كتاًل  عرقي  أساس 
االعتامد عليها يف كل األطراف الثالثة. ولهذا السبب، مل يكن 
رين  املهجَّ مساعدة  يف  ُيذَكر  اهتامم  أي  القادة  أولئك  لدى 

3. بريي ف “ميادين املعركة يف الصف الدرايس للقلوب والعقول: جهود إصالح التعليم 
وتحويله يف البوسنة والهرسك ما بعد الحرب” يف ليسثاوغ أ وراميت إس يب )محرران( 
)2013( البوسنة والهرسك منذ دايتون: القيم املتمدنة وغري املتمدنة. لونغو إيديتوري 

رافينا صص 246-225
 )Classroom Battlegrounds for Hearts and Minds: Efforts to Reform and

 Transform Education in Post-war Bosnia and Herzegovina( 

 http://tinyurl.com/PerryV-2013-Listhaug-Ramet
4. 4 جويك إي “مئات التالميذ البوسنيون يخفقون يف بدء الدراسة يف املدرسة” مجلة 

 Balkan Insight ،1 سبتمرب/أيلول 2014 
)Hundreds of Bosnian Pupils Fail to Start School( 

www.balkaninsight.com/en/article/hundreds-of-pupils-in-bosnia-did-not-
 start-school
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بيوتهم  إىل  العودة  عىل 
قبل  ما  لهم  كانت  التي 
فرتة  ذلك  تال  ثم  الحرب. 
السياسيون  فيها  يبذل  مل 
يف  الشكيل  الدعم  ســوى 
للعائدين،  األحوال  أحسن 
أعاق  أن  الشائع  كان  بل 
العودة  تلك  السياسيون 

علناً مهام كان اتجاهها. 

إىل  العودة  يريد  “معظمنا 
الديار. بالنسبة يل، أستيقظ 
نفيس  ألســأل  صباح  كــل 
“ماذا أفعل هنا؟” لقد ملَّ 
وأصبحنا  منا.  تــوزال  أهل 
ــدرجــة  ــن ال مــواطــنــن م

“الجئ””  اسمنا  من  األخري  املقطع  أصبح  لقد  هنا.   الثانية 
رة من براتوناتس إىل توزال( )زهرة، مهجَّ

القواعد  بنشطاء  مدفوعني  العاديني  للناس  ُترِك  وهكذا، 
والسياسية  الجغرافية  االنقسامات  مناهضة  مهمة  الشعبية 
التي حدثت بعد الحرب والتي جرَّدتهم من كل قواهم. وبعد 
رين للعودة  مدة قصرية من نهاية الحرب، احتشد آالف امُلهجَّ
تلك  الحرب، لكنَّ عودتهم  لهم قبل  التي كانت  بيوتهم  إىل 
الناشطون  هؤالء  وأسس  ذاتها.  بحد  حقيقية  معركة  كانت 
مجتمعاتهم.  وعودة  لعودتهم  للرتويج  منظامت  املحليون 
املحليني  الناس  من  الدعم  املنظامت  كثري من هذه  وتلقت 
واجهوا  املحتملني  العائدين  لكنَّ  أيضاً،  الدويل  واملجتمع 
عوائق وتهديدات من السلطات املحلية ومن أطراف أخرى 
فام  العودة.  مساعي  إجهاض  عىل  الخفاء  يف  عملوا  ممن 
وتعرض  جديد،  من  ًقِصفت  حتى  البيوت  إعامر  أعيد  إن 
ويغادروا  ليستسلموا  التهديدات  أو  لالغتياالت  العائدون 
املكان من جديد. ثمَّ ُزرِعت األلغام عىل الطرقات يف جاتسكو 
وستوالتس. ويف أواخر عام 1999، ُطِعن أحد أوائل العائدين 
يف  وُترِك  البلدي  املجلس  يف  موظفاً  وكان  رسيربينيتسا  إىل 
مبنى البلدية وكأنَّه مْيت. ويف الفرتة ذاتها، أحرَِقت عرشات 

البيوت التي أعيد بناؤها يف رسيربينيتسا. 

ا الرادع األكرب للعودة فلم يكن مشوباً مبامرسة العنف بل  أمَّ
كان يتمثل فيام ُيتعارَف عليه محليا يف البوسنة بـ “اإلعاقة 

الجهات  إثارة  ذلك  ويعني  الحكومية”  الدوائر  شباك  عىل 
الثالث دون استثناء للعراقيل الروتينية أمام طلبات األعداد 
رة من  الغفرية من املتقدمني بالطلبات.  تصف سالفينكا املهجَّ

رساييفو املحنة التي واجهتها عند سعيها للعودة قائلة: 

ما كان يف شقتي. وأرسل  أنَّ شخصًا  تبن يل  “عندما عدت، 
الذي كان يعيش يف الشقة...رسالة قال فيها  الرجل  يل ذلك 
ه ال ينبغي يل املطالبة باسرتجاع شقتي. فتوجهت للرشطة  إنَّ
نفعل  “وماذا  فكان جوابهم  الشخص.  ذلك  بشأن  وأخربتهم 
نستطيع  لن  بنفسك.  الشقة  من  واطرديه  اذهبي  لك؟ 
مساعدتك.” فذهبت إىل املكاتب البلدية والوزارات- وطرقت 
كل األبواب وذهبت إىل كل مكان ومل يحدث أي يشء. كان 
الخطابات  ر  وحرَّ النامذج  أ  عبَّ أّنه  يدعي  منهم  واحد  كل 
تلك  يف  َبِقيت  عيل.  يكذبون  كانوا  جميعًا  لكّنهم  املطلوبة 
الدّوامة قرابة السنة وأنا أحاول اسرتجاع شقتي....وكانت كل 

جهة ترميني لجهة أخرى كام لو كنت كرة.” 

إقامة املخيامت
قادوا عرشات  ممن  الشعبية  القواعد  ناشطي  إرصار  استمر 
وعندما  العودة.   حمالت  أطلقت  التي  املحلية  الجمعيات 
تجاهلتهم  أن  وبعد  بخشونة  املحلية  السلطات  عاملتهم 
موا مخيامت يف القرى التي أرادوا العودة  الهيئات الدولية، نظَّ

إليها أو يف جوارها. 

مكتوب عليه: “مستوطنة العائدين يف سوشيسكا” سوشيسكا قرية تابعة لبلدية رسيربينيتسا وكانت أول مستوطنة يف تلك البلدية. حزيران/يونيه 2000
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ومتثلت أوىل حمالت العودة يف عودة البوشناق إىل 
قرية يوشيتيش التي ال تبعد كثرياً عن زفورنيك يف 
رشقي جمهورية رصب البوسنة. ويف أكتوبر/ترشين 
األول 1996، أقام عرشات العائدين2 بتشجيع من 
الخيم  بانيانوفيتش  فاضل  البارز  العودة  ناشط 
الريفية  بيوتهم  من  املتبقي  الركام  بإزالة  وبدأوا 
إىل  املؤدي  الطريق  إصالح  عليهم  وكان  رة.  املدمَّ
التي  األلغام  من  والحذر  الحيطة  واتخاذ  القرية 
أثناء  ويف  محاصيلهم.  أوىل  زراعة  إمكانية  لت  عطَّ
عدد  يفوق  الرشطة  أفراد  عدد  “كان  الشهر  ذلك 
مرغوب  غري  العائدين  بــأنَّ  إشــارة  يف  العائدين 
أحد  ذكر  الركام”، حسبام  بني  كانوا  لو  حتى  بهم 
النار  إطالق  وحاالت  التهديدات  ورغم  القرويني. 

من وقت آلخر، ثبت العائدون عىل موقفهم. 

وبحلول ربيع 1998، عاد إىل القرية نصف العدد األصيل 
العودة  موجات  كانت  وعندها،  الحرب.  قبل  للسكان 
الجزء من جمهورية  ذلك  القرى يف  إىل مختلف  مستمرة 
رصب البوسنة. ويف يوشيتيش، بدأ العائدون برتكيب اعمدة 
االتحاد  من  الكهربائية  الطاقة  عىل  للحصول  الهواتف 
أمرت  البوسنة  رصب  جمهورية  سلطات  لكنَّ  الفدرايل، 
بدؤوا  العائدون  األطفال  وكذلك  األعمدة.  تلك  بإزالة 
التحرك بالحافالت عرب الحد الفاصل بني الكيانني العرقيني 
لاللتحاق باملدارس يف االتحاد الفدرايل. ومع مرور الوقت، 
بقيت  حني  يف  يوشيتيش  حول  األمنية  األوضاع  تحسنت 

املواصالت واملاء مشكلة قامئة لعدة سنوات. 

ووجد ناشطو العودة طرقاً عدة لجذب االهتامم والدعم 
وقرب  السفارات  أمام  فتظاهروا  الدوليني  املسؤولني  من 
من  املثلجة  الشهور  ويف  السامي.  املمثل  مكتب  مقرات 
أواخر عام 1999، أثار تأسيس مستوطنة من الخيم قرب 
رصب  وجمهورية  غوراجديه  بني  العرقي  الفصل  حد 
ذلك  وكــان  الدوليني.  املسؤولني  بعض  انتقاد  البوسنة 
بأنهم  يفرتض  ممن  األشخاص  عرشات  أوى  الذي  املخيم 
سيصبحون عائدين مقاماً عىل تلة فوق كوباتشيه. وأعىل 
الخيم، ُعلِّقت الفتات ُكِتب عليها “كوباتشيه مفتاح امللحق 
فاضل  وأخربين  العودة”.  مفتاح  “كوباتشيه  و  السابع” 
بانيانوفيتش عندما كنت يف مكتبه “ال بديل عن العودة. 
عودة  نسميها  ولن  االتجاهات.  كل  العودة يف  مع  ونحن 
العودة  نسميها  بل  األقليات  عودة  وال  االتجاهات  ثنائية 

فقط. ونحن تنظيم ال يرغب يف إطالق النقاشات والحوارات 
وال إصدار اإلعالنات الربَّاقة.”

واستجابًة ملثل تلك الضغوط، بدأ املسؤولون الدوليون أخرياً 
 1999.3 عام  العودة  لدعم  الحقيقية  التغيريات  بإحداث 
أسوء  بعض  وعزلوا  العودة  إلعاقة  ُمناِهَضة  قوانني  وسنَّوا 
املخالفني للقوانني من مناصبهم. ومع نهاية العقد األخري من 
القرن العرشين، زاد زخم العودة، ويف خالل السنوات التالية 
رين  القليلة وصلت العودة ذروتها إذ متكن مئات آالف املهجَّ
ومل  الحرب.  قبل  لهم  كانت  التي  بيوتهم  إىل  العودة  من 
تقترص العودة فحسب عىل البوشناق إىل أجزاء من الكيان 
والهرسك،  البوسنة  وغريب  البوسنة  لسيطرة رصب  الخاضع 
إىل  والهرسك  البوسنة  البوسنة وكروات  أيضاً رصب  عاد  إذ 

بيوتهم التي كانت لهم قبل الحرب. 

يف  السياسيون  وخلفاؤهم  الحرب  أمراء  بقي  ذلك،  ومع 
السلطة ما عنى أنَّ العودة مل تحدث عىل نطاق كبري. ففي 
بعض األماكن، مثل فيشيغارد، مل يحدث أي عودة ُتذَكر، ويف 
أماكن أخرى مثل بلديتي بريدور وزفورنيك،  مل متثل العودة 
يف ذروتها أكرث من 50% من عدد السكان املقدر قبل الحرب. 

مصاعب تواجه التعايف
ترسخت  الحركة،  معدالت  استقرار  تلت  التي  الفرتة  يف 
 10 بني  ما  بوصول  والهرسك  للبوسنة  السكانية  الخارطة 
بيوتهم  يف  يعيشون  أصبحوا  الذين  العائدين  من   %20 إىل 
التي كانت لهم ما قبل الحرب. أما من ناحية الفئة العمرية 
فاألشخاص  السن.  كبار  كفة  إىل  متيل  فكانت  للعائدين، 

مكتوب عىل الفتة الخيمة: “كوباتشيه هي أساس امللحق السابع لكل البوسنة والهرسك” مخيامت عىل حد غوراجديه 
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حياتهم  من  به  ُيستهان  ال  جزءاً  عاشوا  ممن  سناً  األصغر 
طريقة  إيجاد  من  متكنوا  الجديدة  بيوتهم  يف  التأسيسية 
منذ  واحدة  جملة  البالد  اآلالف  غادر  بينام  هناك،  للبقاء 
الوطني  النتائج األولية من اإلحصاء  الحرب. وتشري  اندالع 
مليون   3.7 بلغ  الحيل  السكان  عدد  أنَّ  إىل   2013 لعام 
مليون(.4   4.4( الحرب  قبل  عليه  كان  مبا  مقارنة  شخص 
وهكذا، يف العقد املايض وما قبله، أشارت النقاشات العامة 
بالفعل  حدثت  التي  العودة  أنَّ  إىل  العودة  حول  الدائرة 
إضافية  دفعات  أي  انطالق  إىل  تشري  ال  لكنها  مستدامة، 
بارزة تزيد من تعقيد  للعودة. لكنَّ هناك مشكالت ثالثة 

التعايف يف البوسنة. 

ما  إذ  االقتصادي  التعايف  غياب  هي  بروزاً  األكرث  واملشكلة 
األعراق يف صعود  لجميع  الرسمية  البطالة  زالت معدالت 
فبلغت 40%. ويف األماكن التي تضم عائدين، كان العائدون 
تأسيس  يختار  من  أما  املتاحة،  الوظائف  يتسلم  من  آخر 
التي  الرسوم  عن  عدا  املقيِّد  الروتني  فيواجه  الحر  عمله 
يرتتب عليه دفعها للحصول عىل أذون تأسيس ذلك العمل. 
املحلية،  اإلمناء  مرشوعات  فيها  ذت  ُنفِّ التي  األماكن  ويف 

كانت األولوية مُتَنح للعرق السائد. 

وكذلك التمييز يف التعليم ميثل مشكلة خطرية إضافية. ففي 
تعليمهم  البوسنة  كروات  تالميذ  يتلقى  الفدرايل،  االتحاد 
البوشناق فيام ميكن تسميته “مبدرستني تحت  مبعزل عن 
ويف  موقعاً.5  خمسني  من  أكرث  يف  وذلــك  واحــد”  سقف 
تالميذ  يدخل  البوسنة،  كروات  فيها  يسود  التي  ستوالتس 
البوشناق املدرسة من الباب الخلفي بينام يدخلها كروات 

البوسنة من الباب األمامي. 

بعضها عن بعض حتى  العرقية  الجامعات  وبفصل 
لو كانت تتشارك اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد، 
البوسنة  يف  السائد  العام  الجو  ويف  التوتر.  يتأجج 
والهرسك يسعى النشطاء إىل توحيد الناس يف قضية 
الفرتة  الفساد.   وخالل  املواطنني ومحاربة  حقوق 
التي عاد بها الالجئون، تعاون الناشطون األكرث تأثرياً 
يف  للعودة  الدعم  وحشدوا  العرقية  الحدود  عرب 
يف  الرصاع  تأثرياً  يقل  ال  واليوم،  االتجاهات.  جميع 
العائدون  يتمكن  عندما  والتمييز  الفساد  مناهضة 
العرقية  أبناء الجامعة  الشباب من  من االتحاد مع 
ذات األغلبية إذ تزايدت أعداد الشباب يف السنوات 
فقد  ضامئرهم.  تكتنفه  عام  ُيعلنون  ممن  املاضية 
أنها توقفت اآلن(  براتوناتس )مع  كانت منظمة أوديسيه يف 
كانت  بريدور،  ويف  لألعراق6  العابر  التعاون  أمثلة  من  مثاالً 
بني  للتعاون  املثل  بتقدميها  تفاخرت  التي  كفارت7  منظمة 
البوسنة  رصب  من  واملخلص  الذيك  الشباب  من  النشاطني 

والعائدين. 

اتفاقية  قيود  دامت  ما  والهرسك  البوسنة  التفاؤل يف  يصعب 
البالد يف تنفيذ غايات  دايتون ُتذيِك الفصل مع استمرار قادة 
نهاية  قانونية. ويف  بطرق شبه  أسالفهم  انتهجها  التي  الحرب 
املطاف، سوف يتحقق التعايف مبجيء جيل جديد من القادة 
املحليني يكرِّس نفسه لرفاه الناس العاديني. وال يقل أهمية عن 
ذلك الرتكيز عىل أنَّ التغيري لن يحدث إال بإرشاك جموع الناس 
التعاون  العاديني بقيادة النشطاء الذين يثقون بهم. وبزيادة 
برجاحة  يتمتعون  الذين  املحليني  واألشخاص  العائدين  بني 
أمراً  التعايف  تحقيق  يكون  سوف  األعراق،  جميع  من  العقل 

ممكناً. 

pl52ip@hotmail.com بيرت ليبامن 
ناشط يف حقوق اإلنسان وباحث مستقل متخصص يف شؤون 
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http://balkanwitness.glypx.com/journal.htm
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