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انقسام زمن الحرب يف مدارس زمن السلم
فالريي بريي

وتعيق  املستدامة  العودة  من  تحّد  والهرسك  البوسنة  يف  عرقياً  املنقسمة  التعليمية  املنظومة  زالت  ما 
املصالحة وإعادة بناء املجتمع.   

من  للسالم  دايتون  اتفاقية  يف  السابع  امللحق  إدراج  كان 
األمور التي تتيح فرص التنمية يف املستقبل من عدة نواٍح. 
نجاحاً  لقيت  األصليني  ألصحابها  املمتلكات  عودة  أنَّ  ومع 
ما  بيوتهم  إىل  الناس  عودة  يف  نجاح  ذلك  يقابل  مل  كبرياً، 
قبل الحرب. وهذا ما حدث بالتحديد يف كثري من الحاالت 
أقلية دميوغرافية يف  اآلن يف  فيها  العائد سيصبح  كان  التي 
املجتمع ذاته الذي كان يعيش فيه قبل الحرب. أما القادة 
السياسيون فلم يبذلوا جهداً ُيذَكر يف إيجاد البيئة الرتحيبية 
الحقيقية لعودة سكان ما قبل الحرب أو إلعطاء زخم جديد 
للمصالحة السياسية بعد الحرب. وما زالت عودة األقليات 
من االحتامالت املخيفة التي تفرض عىل العائدين صعوبات 
وتجعلهم  الحرب،  قبل  ما  مجتمعاتهم  يف  العمل  إيجاد  يف 
إىل  والوصول  االجتامعية  العالقات  يف  كبرياً  متييزاً  يواجهون 
العامة كالرعاية الصحية وحامية الرشطة والرفاه  الخدمات 

االجتامعي واملدارس. 

كنتيجة  جاءت  والهرسك  البوسنة  يف  التعليمية  واملنظومة 
املنهجية  السياسية  املصالحة  غياب  من  لكل  منطقية 
مضمونات  إىل  إضافة  املاضيني  العقدين  عرب  والحقيقية 
بالسلطات  التشارك  دولة  لبنية  العملية  العامة  السياسة 
املتفق عليها يف دايتون. ومل تكن البنية التحتية للتعليم يف 
التي  املتشظية  الجديدة  الهيكلية  تأثريات  عن  مبنأى  البالد 
م  تقدَّ املدارس  زالت  ما  إذ  أيضاً،  ملتوية  أنها  البعض  يرى 
التعليم عىل األساس العرقي الحرصي ذاته الذي كان سائداً 

إبَّان الحرب.1 

أو  لتنسيق  الدولة  للتعليم عىل مستوى  وزارة  أي  وبغياب 
قيادة السياسة التعليمية، كانت وزارة التعليم يف كل كانتون 
تعمل مبعزل عن الوزارات األخرى ومبسارات مختلفة أيضاً. 
والهرسك  البوسنة  يف  املدارس  كل  استمرت  لذلك،  ونتيجة 
بحيث  ما  مجتمع  يف  السائدة  العرقية  “نكهتها”  بإضافة 
متثل سكان األغلبية يف ذلك املجتمع. ويتضح ذلك جلياً يف 
اختالف املناهج والكتب الدراسية املخصصة ملدارس كل من 
البوشناق وكروات البوسنة ورصب البوسنة، واختالف العطل 

التي ُيحتَفل بها ونرش اآلراء املختلفة التي غالباً ما تتضارب 
مع آراء املجموعات العرقية األخرى.2 

مناهج مختلفة لكنَّ النتائج واحدة 
مجتمعات  من  خليطاً  يضمن  الفدرايل  االتحاد  أن  ومبا 
فرض  فيها  تجعل  التي  للدرجة  البوسنة  وكروات  البوشناق 
حالة   50 من  أكرث  لت  ُسجِّ مستحياًل  أمــراً  واحــد  منهاج 
“ملدرستني تحت سقف واحد”. ويف هذه الحاالت، َتشارَك يف 
املباين املدرسية مجموعات مختلفة من الطالب الذين كانوا 
الكروايت-البوسني  أو  البوشناقي  الدرايس  املنهاج  يتعلمون 
املجتمعات  ويف  مختلفة.  ورديات  أو  طوابق  أو  أجنحة  يف 
البوسنة  رصب  جمهورية  يف  شهدت  التي  القليلة  املحلية 
عودة عدد كاف من غري رصب البوسنة، يدرس الطالب من 
غري رصب البوسنة )خاصة البوشناق( منهاج جمهورية رصب 
األقليات  طالب  من  كاف  عدد  توافر  حالة  يف  إال  البوسنة 
القومية،  الدراسية  مجموعتهم  اتباع  لهم  يسمح  فعندها 
مبا يف ذلك مقررات التاريخ والجغرافيا واللغة األم والدين، 
ويف هذه النقطة، ينفصلون عن نظرائهم من رصب البوسنة 
مناطق  يف  األطفال  أكان  وسواء  املقررات.  تلك  دراسة  يف 
متجانسة أم خليطة، فهم يواجهون ويعلَّمون قصصاً رسدية 
مرئية  االنقسامات  أكانت  وسواء  أحادية،  نظر  وجهة  من 
فالنتيجة  أقل ظهوراً،  أو  “اثنني يف واحد”(  )كام يف مدارس 
واحدة وهي جيل من املواطنني اليافعني ال يعلمون كثرياً عن 

مستقبلهم املشرتك أو رؤيتهم يف بلدهم.

ومع ذلك، كان هناك فرتة من الزمن خاصة بني عامي 1999 
و2007 عندما بدأت اإلصالحات التعليمية تتبلور. وحظيت 
االتفاقية  يف  رصيح  باعرتاف  العائدين  أطفال  حاجات 
التي  العائدين  أطفال  وحاجات  حقوق  لتوفيق  االنتقالية 
التي  املامرسات  أسوء  إنهاء  بهدف   2002 عام  يف  ُوقِّعت 
إزالة  يف  الجهود  بعض  وبدأت  املستدامة.  العودة  منعت 
أزيلت  كام  التاريخ  كتب  من  الرصيح  الكراهية  خطاب 
األسامء والرموز الحرصية لعرق معني من املدارس. وكانت 
مدارس “اثنني يف واحد” )التي مثلت حاًل “انتقالياً”( يف بعض 

http://www.fmreview.org/dayton20
http://


2525 دايتون +20 البوسنة والهرسك بعد عرشين عاماً من توقيع اتفاقية دايتون للسالم نرشة الهجرة القرسية 50

www.fmreview.org/ar/dayton20سبتمرب/أيلول 2015

لتوحيد  نت من خالل عدد من املحاوالت  الحاالت قد ُحسِّ
املنظومات اإلدارية. وطوَّرت وزارة الشؤون املدنية العاملة 
عىل مستوى الدولة تصوراً تعليمياً صغرياً، إذ ُأنِشَئت هيئة 
االستشارية  بالصفة  تتمتع  الدولة  مستوى  عىل  للتعليم 
لضامن اتساق املعايري يف املناهج الدراسية ومخرجات التعّلم، 
س أيضاً مؤمتر وزارات الرتبية لتقديم املشورة والتنسيق.  وُأسِّ
التنسيق والدمج  القانوين لزيادة  ومع ذلك، بغياب االلتزام 
يف املنظومات التعليمية أو بغياب اإلرادة السياسية للضغط 
عمل  نطاق  كان  شامل،  أعامل  جدول  استحداث  أجل  من 
الجهود  تلك  وأخفقت  كبرية،  لدرجة  الهيئات محدوداً  تلك 
االنقسام  ملناهج  الرئيسية  للمشكلة  للتصدي  اإلصالحية 
والسياسة األوسع املستمرة املكرِّسة للطبيعة العرقية للحياة 

العامة يف البوسنة والهرسك.3 

أقليات  هم  كام  األقليات  عائدو  بقي  النظام،  هذا  مثل  يف 
وأُجرِبوا عىل االندماج أو الدراسة بانفصال عن الغري )يف حالة 
وجود أعداد كافية من العائدين( أو رمبا أُجربوا عىل االنتقال 
أو التخيل عىل فكرة العودة. ويف السنوات القليلة املاضية، 
توقفت عمليات اإلصالح بل كان هناك بعض عالمات الرتاجع 
أيضاً. فعىل سبيل املثال، يف جمهورية رصب البوسنة، سحب 
أولياء األمور يف عام 2013 يف قرية كونييبيتش بولييه )التي 
ال تبعد كثرياً عن رسيربينيتسا( أبناءهم من املدرسة وخرجوا 
يف مظاهرات يف رساييفو )وأقاموا خياًم لنوم املحتجني فيها( 
احتجاجاً عىل سياسات جمهورية رصب البوسنة ومامرساتها 

التي اشرتطت عىل أبنائهم دراسة مناهج رصب البوسنة. 

مبنهج  يطالبون  يكونوا  مل  البوشناقيون  األمور  أولياء  لكنَّ 
البوشناق ورصب  من طالب  لكل  املدارس  يف  اندماجاً  أكرث 
البوسنة بل كانوا يطالبون بتدريس مناهجهم البوشناقية ما 
املثال  هذا  ويوضح  السائدة.  االنفصالية  املفهومات  يغّذي 
سادتا  اللتني  والتطرفية  اإلقصائية  النَّزعتني  عمل  كيفية 
رصب  جمهورية  سلطات  تتخذ  ومل  السياسات.  حــوارات 
ت  غذَّ بل  املطالب  تلك  مع  للتكيف  خطوات  أي  البوسنة 
بإرصارها  والعرقية-القومية  االنقسامية  التوترات  باملقابل 
عىل أنَّ هذه املدارس القليلة التي تقدم بالفعل خيار تعلم 
مجموعة املقررات الدراسية القومية )يف 20 مدرسة تقريباً( 
ما  البوسنية”  “اللغة  إىل  وليس  البوشناق”  “لغة  إىل  تشري 
“قوميات  من  تتألف  التي  البلد  من جديد مشكالت  يعزز 
مكّونة للدولة” بدالً من الرتويج لبلد قائم عىل مبدأ املواطن 

واملواَطَنة.4 

الخالصة
الشعبية نحو  القواعد  أو مطالب  الدولية  الضغوط  بغياب   
البالد  يف  االنقسامية  التعليمية  املنظومة  يف  النظر  إعادة 
البالد  مدارس  بأنَّ  لالعتقاد  يدعو  سبب  من  ما  وسياساتها، 
الراهن  الوضع  أما  إدماجاً.  أكرث  تصبح  أو  تتحسن  سوف 
الخيارات  تقاوم  التي  القومية  السياسية  األحزاب  فيناسب 
األكرث مدنية ألن تلك الخيارات من شأنها إضعاف سطوتهم 
ذلك  ميّثل  سوف  البعيد،  املدى  وعىل  بالسلطة.  ومتسكهم 
خطراً عىل العودة التي حدثت حتى اآلن وسوف يغلق من 

الناحية العملية الباب أمام تحركات العودة املستقبلية. 

ال شك أنَّ إدراج حق العودة يف اتفاقية دايتون للسالم كان 
من األفكار النبيلة لكنَّ تلك الفكرة أصبحت ضحية للسياسة 
روا  ُهجِّ فالذين  الحرب.  بعد  ما  دايتون  مرحلة  دولة  يف 
لديهم حافز  بالحرب أسسوا حياتهم يف مكان آخر ومل يعد 
يف العودة إىل البالد التي ما زالت يف وضع النَّزاع املجمد كام 
يوضحه ذلك االنقسام الحاصل يف املنظومة التَّعليمية.  واآلن 
بعد ميض عرشين عاماً عىل اتفاقية دايتون للسالم، ال ينبغي 
بالبلقان فحسب بل  الوضع شاغاًل للمهتمني  أن يكون ذلك 
يجب أن يكون من القضايا املهمة ملن يعمل عىل استعادة 
االستقرار يف دول ما بعد الحرب املختلفة يف أماكن أخرى يف 
العامل. وبعيداً عن أن يكون التعليم قضية سياسية “ناعمة”، 
يبقى التعليم يف دولة ما بعد الحرب قضية أمنية ومن الخطر 

تجاهلها.
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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 
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