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نشئت الجوانب الرسمية للعدالة يف البوسنة والهرسك ما
ُأ ِ
بعد الحرب (املحكمة الجنائية الدولية بشأن يوغوسالفيا
السابقة ،ومحكمة البوسنة والهرسك ،وغريها) وقدَّمت إطاراً
عاماً للمساءلة الجنائية لكنَّها مع ذلك أخفقت يف توفري
العدالة الشاملة .فقد كان فهم العدالة ضيقاً ومحصوراً يف
مالحقة املجرمني وإدانتهم (وهذا ما كان يف بداية األمر
مطالب الضحايا أنفسهم).
لكنَّ تأسيس هذه اآلليات الرسمية للعدالة ينبغي استكامله
بإبداء االنتباه الحقيقي والجاد للحقوق االجتامعية
واالقتصادية ،وينبغي إلعادة اإلعامر يف البوسنة والهرسك بعد
الحرب أن يحصل عىل الدعم من عملية االنتقال التحوييل.
وال ميكن تحديد الحاجة املطلوب تلبيتها إال بوجود عملية
دامجةَّ ،
ألن تغييب النساء كان مصريه الفشل املحتوم .وما
ً
َّ
زال ذلك الهدف ميثل تحديا ألن مساحة املشاركة عىل طاولة
املفاوضات ثبت استحالة اسرتجاعها بعد فقدانها يف البداية.
غورانا مليناريفيتش g.mlinarevic@gold.ac.uk
باحثة يف مرشوع الجندر للعدالة ،غولدسميث ،جامعة
لندن www.gold.ac.uk/genderofjustice
نيال بوروبيتش إيزاكوفيتش nporobic@wilpf.ch

www.fmreview.org/ar/dayton20

منسقة املرشوعات ،نساء ّ
ينظمن من أجل التغيري يف
سوريا ويف البوسنة والهرسك ،عصبة النساء الدولية للسالم
والحريةwww.womenorganizingforchange.org .
مادلني ريس mrees@wilfp.ch
األمينة العامة ،عصبة النساء الدولية للسالم والحرية
www.wilpfinternational.org

 .1هيئة األمم املتحدة للمرأة ( )2012مشاركة النساء يف مفاوضات السالم :عالقة الحضور
بالتأثري ،ص4 .
(Women’s participation in peace negotiations: Connections between
)presence and influence
http://tinyurl.com/UNWomen-peacenegotiations-2012
وقسمت إقليم البالد إىل
 .2أنشأت اتفاقية دايتون للسالم كيان البوسنة والهرسك املركزي َّ
كيانني اثنني هام االتحاد الفدرايل للبوسنة والهرسك وجمهورية رصب البوسنة ،وجعلت
هناك حكومة مركزية ضعيفة.
www.refworld.org/docid/3b00f4672e.html .3
(متاح باللغات العربية واإلسبانية والفرنسية باإلضافة إىل اإلنجليزية عىل الرابط ذاته)
 .4انظر عىل سبيل املثال بافينواز ت (“ )2014املجتمع املدين ومفاوضات السالم :وراء
ثنائية الدمج واإلقصاء املتضادتني” ،Negotiation Journal ،املجلد  ،30العدد  ،1صص
.91-69
(‘Civil Society and Peace Negotiations: Beyond the Inclusion–Exclusion
)’Dichotomy
 .5ميكن الحصول عىل تقارير جميع النقاشات عىل الرابط التايل
/http://womenorganizingforchange.org/en/events/retrospective-exercise

تفسريات امللحق السابع :تقييم األثر عىل غري العائدين يف اململكة املتحدة

غايل مونرو

إذا وقع الرتكيز عىل الدور الحاسم لعودة الالجئني يف بناء مستقبل البوسنة والهرسك فسيؤدي ذلك إىل
املخاطرة بإضعاف قدرات غري الراغبني مبامرسة حقوقهم مبوجب امللحق السابع.
هجرين البوسنيني الذين يعيشون يف اململكة برحلتهم مبفردهم وباستقالل عن أي جهة كانت ،ثم هناك
اختار أغلب ا ُمل َّ
ُ
َ
َ
املتحدة اليوم مغادرة ديارهم والعيش يف اململكة املتحدة املجموعة الثالثة التي تضم األشخاص املخلون ألسباب ط ِّبية.
عيشاً مؤقتاً أو دامئاً كنتيجة مبارشة للحرب التي نشبت يف
البوسنة والهرسك بني عامي  .1995-1992وكل من جاء منهم لكنَّ موثوقية البيانات الكمية حول الهجرة إىل اململكة
إىل اململكة املتحدة يف التسعينيات من القرن السابق ينتمون املتحدة متنع من التوصل إىل تقديرات دقيقة بخصوص
إىل واحدة من مجموعات ثالث هي :املجموعة التي وصلت أعداد األشخاص القادمني من البوسنة والهرسك والذين ما
إىل اململكة املتحدة ضمن مرشوع الحكومة الربيطانية املعني زالوا يف اململكة املتحدة مع َّأن ممثيل املجتمعات املحلية
بالبوسنة (تضم املجموعة ألف شخص ممن حددهم املفوض يقدرون العدد بحوايل  10آالف شخص .وكثري من الذين
السامي لألمم املتحدة لالجئني أو الصليب األحمر عىل ف ّروا من ال ِّنزاع املفروض أنهم عادوا منذ ذلك الوقت ،إذ
أنهم مستضعفون وكثري منهم كانوا محتجزين يف مخيامت ال شك أ َّنه من املناسب بعد نزاع عنيف أن يكون الراغبون
الرتكيز) .أما املجموعة الثانية فضمت األشخاص الذين رشعوا بالعودة إىل “ديارهم” قادرين عىل مامرسة حقهم يف ذلك.
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ومع ذلك ،هناك سؤال مثري لالهتامم ويستحق البحث وهو
ما سوف يختاره الفا ُّرون ممن فقدوا الكثري يف بالدهم أو
مدى قدرتهم عىل االختيار ،خاصة بالنظر للخطابة األوسع
نطاقاً حول الهجرة واللجوء يف السياق األورويب (ويف السياق
ً 1
األوسع أيضا).

اإلرصار عىل العودة
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فس عىل َّأن له أهدافاً خفية ال تنصب أص ًال يف مصالح
قد ُي َّ
العائدين 3.ففي البوسنة والهرسك وجريانها بعد الحرب
حيث تتضاءل تدابري املصالحة الحقيقية من جانب مرتكبي
الجرائم ،يضع امللحق السابع ِث َقل التوقعات عىل الضحية .أما
الناجون من الحرب فهم يدركون كل اإلدراك شعور الذنب
الذي ينتاب من بقي عىل قيد الحياة .وبوضع ذلك الرتكيز
عىل عودتهم وعودة اآلخرين من أمثالهم ،يظهر خطر زيادة
العبء العاطفي عىل من خضعت لدونتهم وقدرتهم عىل
مقاومة الظروف إىل امتحان عسري ليس بفعل الحرب نفسها
فحسب بل بالتوترات التي كانت ال يستهان بها أحياناً بسبب
ما مروا به من تجارب الهجرة.

هناك كثري ممن يعتقدون َّأن “نجاح” اتفاقية دايتون للسالم
يعتمد عىل تنفيذ امللحق السابع وعودة الالجئني .وبالفعل،
هناك اهتامم من جانب املجتمع الدويل يف الرتكيز عىل أهمية
عودة النَّازحني داخلياً والالجئني عىل حد سواء .لكنّ األمر
املثري لالهتامم الذي ال بد من النظر به هو الحافز أو الحوافز
املحتملة وراء إرصار الرتكيز عىل أهمية عودة الالجئني.
وقد ب ّينت املقابالت التي أَجريتُها مع الجئي البوسنة
4
َّ
والهرسك خالل مراحل إعدادي لبحثي هذا أن معدل مدِّة
فهل جاء هذا اإلرصار ،عىل حد ما ذكره البعض ،مدفوعاً االنتظار التخاذ القرار بوضع هجرتهم كان سبع سنوات،
وعب الخاضعون
بالرغبة يف الرتكيز عىل أ َّنه ال ينبغي مكافأة مامرسة “التطهري عل ًام َّأن أطول مدة مسجلة كانت  13عاماًَّ 5.
العرقي” بإعطاء مكاسب إقليمية؟ 2وهل من املمكن أن للمقابالت عن مشاعرهم بالتَّهجري املادي والعاطفي الشديد
يكون بعض الرغبة يف العودة “الناجحة” لالجئني محاولة بعد أن تبني لهم إثر مغادرتهم ديارهم املدمرة بالقصف أو
للتخفيف من الشعور بأي ذنب باق بعد النتائج الكارثية الحرق أو بعد إجبارهم عىل التخيل عن جميع حقوقهم يف
إلخفاق جهود املجتمع الدويل الجامعية يف التدخل إيجابياً ممتلكاتهم َّأن “املأوى” الذي كان معروضاً عليهم يف بالدهم
يف البوسنة والهرسك يف مرحلة مبكرة من الحرب؟
إمنا كان مؤقتاً أو مشكوكاً به .فقد كانوا منسيني لسنوات
دون أن يكون لهم حق العمل أو الوثائق الالزمة لتسهيل
هناك نفور متزايد من كثري من الحكومات األوروبية بشأن عودتهم املؤقتة دون املخاطرة مبصري طالب لجوئهم.
منح صفة الالجئ الدامئة للفارين من ال ِّنزاعات ،وكانت
املامرسة الدارجة يف التسعينيات عرض “الحامية املؤقتة” وميكن القول َّإن االعتقاد بأهمية عودة الالجئني لبناء
عىل الالجئني من حرب البوسنة (ومثال ذلك أملانيا واململكة مستقبل البوسنة والهرسك مي ّثل يف الواقع خطراً بتجاهل
املتحدة) .أما املجتمع الدويل فيعرض حل العودة عىل أنه من حقوق بعض األكرث استضعافاً من الالجئني .ففي نهاية
العوامل الحاسمة ليس إلنجاح معاهدة السالم عىل املدى املطاف ،سيصعب التقليل من شأن األثر الرتاكمي والتآكيل
البعيد فحسب بل أيضاً لتحقيق الرفاه النهايئ العاطفي ملن عىل الصحة العقلية والعاطفية لالجئ الذي نجا من الحرب
عاش تجربة التَّهجري .ومع ذلك ،يف ظل ازدياد عدم تسامح وآثارها وتجاوز مرحلة منظومة الهجرة يف اململكة املتحدة
خضع لرحلة الشعور بالذنب العاطفي التي قد تنشأ عن
الترشيعات الخاصة بالهجرة يف بعض الدول األوربية ،هل ثم ُأ ِ
تساهم تلك الترشيعات يف الخطاب الدائر حول أهمية عودة ضغوطات من يرى َّأن “عودة الالجئني أمر رضوري للبوسنة”.
الالجئني؟
ومع َّأن تنفيذ امللحق السابع حاسم يف حامية حقوق الالجئني
فمن األمور املحتومة َّأن النقاشات الدائرة حول املصالحة والنَّازحني داخلياً ممن يرغبون بالفعل يف العودة ،من املهم
ستكون يف أقل تقدير مشحونة سياسياً وعاطفياً يف بلد أيضاً االعرتاف بحقوق من يقع عليهم االختيار لبدء حياة
مل ُيقدَّم فيه كثري من املسؤولني عن التسبب بذلك القدر جديدة يف ديار جديدة .وسيكون قبول قرار هؤالء الالجئني
الكبري من األمل إىل العدالة .وبذلك املعنى ،صحيح َّأن الهدف بعدم العودة خطوة إيجابية نحو االعرتاف بقدرة الالجئ
الظاهري لإلرصار عىل عودة الالجئني ُمستمدٌّ من أنه أمر وأهليته واالحتفاء بها مع أ َّنها غالباً ما كان ُيرىث لعدم التطرق
6
حاسم يف إنجاح اتفاقية دايتون للسالم ،لكنَّ ذلك اإلرصار لها يف دراسات الهجرة القرسية.
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مديرة البحوث ،جيش اإلنقاذ.
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ال تعكس محتويات هذه املقالة بالرضورة موقف جيش
اإلنقاذ.
 .1انظر نرشة الهجرة القرسية ،العدد ( 51العدد القادم يف ديسمرب/كانون األول )2015
حول “وجهة الوصول :أوروبا”.
www.fmreview.org/ar/destination-europe
 .2داهالن ك .وتواثايل ج أ (“ )2005إرث التطهري العرقي :املجتمع الدويل وعملية العودة
يف مرحلة ما بعد اتفاقية دايتون للسالم يف البوسنة والهرسك” مجلة
.(Political Geography) (24(5)) 569-599
Dahlman C and Tuathail G Ó (2005) ‘The legacy of ethnic cleansing: The
international community and the returns process in post-Dayton Bosnia.Herzegovina’, Political Geography 24(5): 569-599
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629805000223

www.fmreview.org/ar/dayton20
 .3انظر عىل سبيل املثال “أولربايت تدعو إىل عودة الالجئني البوسنيني” ،أخبار هيئة
اإلذاعة الربيطانية (يب يب يس) 31 ،أغسطس/آب  1998و”البوسنة :سوف تنهار اتفاقية
دايتون ما مل يعد الالجئون” ،نوفمرب/ترشين الثاين 1997
)(‘Albright urges Bosnian refugee return’, BBC News, 31 August 1998
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/161970.stm
)’(‘Bosnia: Dayton will collapse unless refugees return’, November 1997
http://refugeenews.tripod.com/nov97bosnia.htm
ُ .4أجريَ البحث الذي بُن َيت عليه هذه املقالة بني عامي  2013-2008عندما كان كاتب
املقالة ّ
يحض لنيل درجة الدكتوراه يف كلية لندن الجامعية ،قسم الجغرافيا .وكان
املشاركون يف البحث يعيشون يف اململكة املتحدة مدة معدلها  15عاماً وقت البدء
باملرشوع وكان أغلبهم وصلوا ما بني عامي  1990و.1995
ُ .5م ِنح بعضهم صفة الالجئ بينام ُمدِّدت الحامية املؤقتة لبعضهم اآلخرين ثم حصلوا يف
نهاية األمر عىل إذن بالبقاء عىل الدوام.
 .6تورتون د (“ )2003التصور املفهومي للهجرة القرسية” ،ورقة عمل ملركز دراسات
الالجئني ،العدد  ،12مركز دراسات الالجئني ،جامعة أكسفورد.
(Turton D (2003) ‘Conceptualising Forced Migration’, RSC Working Paper
)No 12, Refugee Studies Centre, University of Oxford.
www.rsc.ox.ac.uk/publications/conceptualising-forced-migration

دور التصويت عن بعد يف تشجيع العودة

دجورديه ستيفانوفيش ونيوفيتوس لويزيديس

عندما تظهر إمكانية حقيقية للعودة ،يجب التساؤل َّ
املهجر يف العودة إىل مكان إقامته
عم يؤثر عىل قرار َّ
قبل ال ِّنزاع رغم صعوبة الظروف .وما الدور الذي ميكن للتصويت عن بعد أن مي ِّثله يف العودة؟

عاد ضحايا “التطهري العرقي” إىل ديارهم بأعداد كبرية كان يتمتعون به قبل الحرب .وتحقق ذلك كله رغم
يف جميع أنحاء البوسنة والهرسك ،لكنَّ النجاح مل يكن املقاومة املريرة للعودة من بعض األماكن.
حليف أي بلدية يف إزالة آثار التطهري العرقي بسالم،
كام حققته منطقة درفار غريب البوسنة والهرسك .ففي ويف هذه املقالة ،نجمع بني نتائج العمل امليداين يف إقليم
عام  ،1991كان  %97من أصل  17ألفاً من املقيمني درافــار يف عام  2011إضافة إىل البيانات التي ُج ِم َعت
يف درفار من رصب البوسنة .وبعد هجوم القوات يف البوسنة والهرسك يف يونيو/حزيران ويوليو/متوز 2مبا
املهجرين والعائدين.
الكرواتية يف سبتمرب/أيلول عام  ،1995مل يبق يف تلك فيها البيانات املتعلقة بكل من
َّ
املنطقة من السكان سوى من كبار السن من عمر  83ويالحظ ندرة نسبية يف األعــال املرتكزة إىل املسوحات
املهجرين ،ويعود ذلك لعدة أسباب .فتلك األعامل
عاماً فام فوق إذ كانوا يعيشون يف قرى منعزلة .لكنَّ حول َّ
عائدي رصب البوسنة ،مع حلول عام  ،2000م ِّثلوا  %70تنطوي عىل املخاطر يف كثري من األحيان من ناحية األمن
من السكان املحليني ما جعل درفار البلدية األوىل التي الشخيص لعنارص الدراسة (ا ُملقا َبلني) عدا عن أنها حساسة
استعادت تكوينها العرقي الذي كان سائداً قبل الحرب سياسياً ويصعب تنفيذها بعينة متثيلية لعنارص الدراسة من
1
من خالل تحركات العودة السلمية.
املهجرون قرساً فئة سكانية
املهجرين .ويف مناطق ال ِّنزاع ،مي ِّثل َّ
َّ
مستضعفة لكنها متحركة ،ومع َّأن استضعافهم يجعلهم
ومل يقترص املقيمون السابقون من إقليم درفار عىل من أهم موضوعات االستقصاء يف العلوم االجتامعية ،مي ِّثل
العودة بأعداد كبرية قبل تغري األحداث يف البالد يف تحركهم تحديات مامثلة أمام تحديد مصداقية التمثيل يف
عامي  ،2000-1999بل فازوا يف االنتخابات البلدية إجراءات أخذ العينات .وعىل ضوء هذا الواقع ،غالباً ما تعمد
وكسبوا متثي ًال ال يستهان به يف الرشطة واإلدارة الدراسات للرتكيز عىل السكان املتاحني يف مخيامت الالجئني
املهجرين
املحلية واستعادوا وضع أغلبيتهم الدميوغرافية الذي املحددة أو األحياء الخاصة بهم متجاهلة بذلك َّ
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