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التبعات السياسية واالجتامعية الستمرار التَّهجري يف البوسنة والهرسك

النا باشيتش

بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم ،أصبح لسلسلة اإلخفاقات يف تسهيل العودة
الف َّعالة لالجئني والنَّازحني داخلياً أثر اجتامعي وسيايس عىل صعيدي املجتمع املحيل والدولة.
و َّلدت حروب العقد األخري من القرن املايض يف البلقان
تهجرياً واسع النطاق ضمن املنطقة .واستضافت رصبيا
والجبل األسود وكرواتيا قرابة  %40من الالجئني القادمني
من البوسنة والهرسك ،واستقبلت النمسا وأملانيا وكندا
والواليات املتحدة األمريكية وأسرتاليا أعداداً كبرية منهم
وهجر
أيضاً .وقىض ذلك ال ِّنزاع عىل  100ألف إنسان َّ
مليونني آخرين معظمهم من سكان البوسنة والهرسك،
وكان قرابة مليون منهم من النَّازحني داخلياً .ومع َّأن
اتفاقية السالم التي ُو ِّقعت يف دايتون يف أوهايو يف 21
نوفمرب/ترشين الثاين  1995نصت عىل عودة الالجئني
رجح َّأن عودة الالجئني والنَّازحني سوف تلقى
والنَّازحني داخلياً إىل ديارهم ،ما زال أثر التَّهجري بعد ميض وكذلكُ ،ي َّ
عرشين عاماً عىل االتفاقية واضحاً عىل النسيج االجتامعي تثبيطاً لطبيعة إعادة الهيكلة التي خضعت لها الدولة.
والسياق السيايس واقتصاد البالد.
مقسمة
فاملنظومة التَّعليمية ،عىل سبيل املثال ،أصبحت َّ
عرقياً ما يعني تدريس مناهج األغلبية يف املواد املختلفة
فبعد أول سنتني من الحرب ،بدأت أعــداد كبرية من كالتاريخ واللغة والدراسات الدينية .وأخرياً ،كان معظم
الناس بالعودة لكنَّ عودتهم كانت محصورة عىل املناطق النَّازحني داخلياً خاصة منهم الشباب قد أسسوا حياتهم
التي كانت تسيطر فيها مجموعتهم العرقية (مبا ُيع َرف وسبل كسب أرزاقهم وبنوا رأساملهم االجتامعي يف
بعودة األغلبيات”) .أ َّما “عودة األقليات” التي تعني مناطق إقامتهم الجديدة ومل تعد لهم أي ارتباطات مع
عودة
املهجرين إىل ديارهم األصلية التي ميثلون فيها ديارهم األصلية بل مل تعد لديهم الرغبة يف العودة إليها.
َّ
أقلية عرقية فلم تبدأ قبل العقد األول من القرن الواحد
والعرشين ،ويف منتصف ذلك العقد ،كان من الواضح َّأن التبعات السياسية واالجتامعية
املهجرين” كانت خيالية .فقد عاد الناس كانت البوسنة والهرسك أكرث دولة مخلوطة عرقياً يف
معظم “عودات َّ
وتسجلوا يف ديارهم األصلية ال لغرض سوى استعادة يوغوسالفيا السابقة ومع ذلك شاع جو من االحرتام
َّ
ممتلكاتهم وبيعها ليك يتمكنوا بعد ذلك من االنتقال املتبادل والتسامح والتعايش فيها .لكنَّ تهجري األعداد
مجدداً إىل حيث مت ّثل مجموعتهم العرقية أغلبية .وكان الكبرية من الناس خالل ال ِّنزاع تسبب يف حدوث تغريات
ذلك األمر واضحاً خاصة يف حالة رصب البوسنة يف رساييفو دميوغرافية يف الرتكيبة العرقية للمدن والقرى .ومع َّأن
ممن فضلوا إعادة االستيطان يف الناحية التي يغلب رصب امللحق السابع التفاقية دايتون للسالم سعى إىل استعادة
البوسنة عىل سكانها ،وهي ضمن جمهورية رصب البوسنة .الشخصية متعددة األعراق يف البوسنة والهرسك 1،ظهرت
الحدود “العرقية” بعد االنقسامات التي حدثت وقت
املهجرة عىل العموم إىل
وهناك بعض
املهجرين ممن مل يختاروا العودة بسبب الحرب ،وعندما مل تعد الفئات َّ
َّ
الصدمات النفسية التي تعرضوا لها يف املايض واستمرار أماكن إقامتها ما قبل الحرب ،كان التجانس العرقي أكرث
شعورهم بانعدام األمن ،يف حني فضل آخرون عدم العودة حضوراً .ونتيجة لذلك ظهرت مجتمعات منفصلة تكاد
املهجرون من تكون أحادية العرق مع يشء من االندماج مع الفئات
لغياب الفرص االقتصادية .وغالباً ما يعاين َّ
ارتفاع معدالت الفقر فيام بينهم ومحدودية قدرتهم عىل العرقية األخرى.

الوصول إىل الخدمات االجتامعية والصحية .ورمبا يفتقرون
إىل القدرة عىل متويل رحلة عودتهم أو إعادة إعامر بيوتهم
بعد ال ِّنزاع .وباإلضافة إىل ذلك ،يصعب إيجاد وظيفة
أو إعادة االندماج يف االقتصاد الذي يعاين من ارتفاع
معدالت الركود والبطالة خاصة بالنسبة لشخص ينتمي
إىل مجموعة أقلية عرقية .وحتى عندما تحدث العودة،
كانت يف الغالب تتضمن كبار السن والخاملني اقتصادياً ما
يؤثر عىل حركية الحياة املجتمعية ويؤدي ذلك بدوره إىل
تعطيل قدرات النشاط االقتصادي والتطوير يف املنطقة.
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وال تفرض هذه الحدود الكيانية حــدوداً مؤسسية واالنفصال املحتمل لها ،ما و ّلد حالة متجددة من التخلل
وهيكلية فحسب ،بل تفرض حواجز عاطفية ونفسية السيايس يف البالد.
أيــضـاً .فقد كانت املجتمعات غري املختلطة وغري
املتجانسة مشاهد للرصاع املؤذي ،وما كانت العودة إىل ومع َّأن امللحق السابع يف اتفاقية دايتون للسالم أنشأ
تلك املناطق يسرية بل كانت بطيئة وصعبة .ويف الحاالت إطاراً قانونياً سياساتياً لعودة الالجئني والنَّازحني داخلياً
التي حدثت فيها العودة ،بقيت مستويات انعدام الثقة بهدف إعادة بناء الثقة واالحرتام بني املجموعات العرقية،
مرتفعة ،وكذلك ظهرت يف بعض الحاالت درجات من مل تفلح السياسات واملناهج الالحقة يف ضامن العودة
عدم التسامح العرقي ،مع انتفاء إمكانية بناء مجتمعات بعيدة األمد وبناء االستقرار واملجتمعات عىل األمد البعيد.
قوية مندمجة.
ومع َّأن أغلبية السكان يف البوسنة والهرسك ال يرغبون
سوى رؤية التقدم والفرص األفضل ،فقد كان ملنهجية
ونتيجة انعدام الثقة وعدم التسامح وغياب االندماج التعامل مع عودة الالجئني والنَّازحني دور يف تأبيد عدم
عىل مستوى املجتمعات املحلية ،أخفقت جهود املصالحة االستقرار السيايس واالقتصادي بسبب ترسيخ االنقسامات
عىل املستوى املجتمعي وكذلك عىل املستوى الوطني .العرقية .أما غياب االندماج املجتمعي العابر لألعراق الذي
وحتى يف حاالت عودة األقليات ،مل تكن تلك العودة كان ُي َ َ
ؤتل أن يحدث بالعودة إىل غياب فرص املصالحة.
قادرة بالرضورة عىل تسهيل عملية املصالحة ،فمجرد
التشارك مبساحة العيش ال تعني ضمناً حل املجموعات النا باشيتش lana.pasic@gmail.com @Lana_Pasic
العرقية ملشكالت املــايض وال تعني شيوع التسامح كاتبة ومستشارة يف مجال اإلمناء من البوسنة والهرسك
والعفو بينها .ومع استمرار عيش أبناء املجموعة العرقية ومساهمة منتظمة ومحررة يف موقع .Balkanalysis.com
الواحدة مبعزل عن املجموعات األخرى ،ازدادت حصانة
 .1ق َّسمت اتفاقية دايتون للسالم البوسنة والهرسك إىل “كيانني” اثنني هام اتحاد
التقسيامت وازداد استخدام املر ِّوجني للسياسة القومية البوسنة والهرسك وجمهورية رصب البوسنة.

