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امللحق السابع :ملاذا ما زلنا نناقشه؟

ماريا ديل بيالر فاليدور ألفاريز

هجرتهم حرب
صُ ِّمم امللحق السابع من اتفاقية دايتون للسالم ملعالجة مشكلة تهجري  2.2مليون شخص َّ
البوسنة بني عامي  .1995-1992ومع ذلك ،مل تكتمل مهمته بعد.
أدى تصادم املصالح االنفصالية مع املصالح العرقية يف دول
البلقان إىل نشوب حرب بدأت يف بواكري عام  1992استُخ ِدم
فيها العنف ضد املدنيني لدرجة هزَّت العامل .وكان هذ ال ِّنزاع
هو الذي استُخ ِدمت فيه عبارة “التطهري العرقي” للمرة
األوىل لوصف استخدام التعذيب واالغتصاب والقتل العشوايئ
واحتجاز األشخاص يف معسكرات االعتقال وطرد آالف املدنيني
سمى “بالنقاء” العرقي.
من بيوتهم وبلداتهم بهدف بلوغ ما ُي َّ
وتشري التقديرات إىل َّأن  263ألف شخص قضوا يف ذلك ال ِّنزاع استمرار التمييز والتَّهجري
باإلضافة إىل تهجري مليوين شخص من إجاميل عدد السكان وبقي مناخ انعدام الثقة والخوف مخي ًام عىل العالقات
املهجرين
الذي كان يبلغ  4.4مليون نسمة قبل الحرب.
بني مختلف الجامعات العرفية ما دفع كثرياً من ّ
إىل رفض مبدأ العودة إىل الديار .أما العائدون ،فقد عاىن
املهجرين قرابة مليون شخص ،يف حني كثري منهم من التمييز يف أثناء سعيهم لولوج سوق العمل
وميثل النازحون من َّ
املهجرين إىل الدول األخرى  1.2مليون أو الوصول إىل الخدمات العامة كالصحة والتعليم ما فرض
بلغ عدد الالجئني َّ
شخص يف أملانيا ( 350ألفاً) وكرواتيا ( 300ألف) والنمسا أهمية حامية العائدين ومنازلهم ،خاص ًة يف حالة األقليات،
( 80ألفاً) يتبعها سلوفينيا (أكرث من  33ألفاً) وسويرسا (قرابة لضامن تحقيق النجاح األويل ،عىل األقل ،للعودة .وال بد من
 27ألفاً) .أما هولندا والدامنارك فاستقبلت كل منهام قرابة تنشيط مشاركة قوة حفظ السالم متعددة الجنسيات التي
تحدة والرنويج  12ألفاً انترشت بعد الحرب ملا لذلك من دور أسايس يف رفع أعداد
 23ألفاً ،يف حني استقبلت اململكة ا ُمل ِ
و 13ألفاً عىل التوايل .ومن ناحية الرتكيبة العرقية
للمهجرين ،العائدين يف هذه املرحلة املبكرة .لكنَّ املصاعب مل تقف عند
َّ
فاشتملت عىل قرابة  610أالف من الالجئني من العرق هذا الحد ،إذ يزيد الطني بلة الضغوط املامرسة عىل بعض
البوشناقي يف حني ش َّكل كروات البوسنة  307آالف ورصب البلدان األوروبية إلعادة مئات آالف الالجئني البوسنيني رغم
البوسنة  253ألفاً يضاف إليهم  23ألفاً من الفئات العرقية نقص التمويالت الالزمة إلعادة بناء البيوت املترضرة أو بناء
األخرى.
بيوت جديدة أو متويل مطالبات التعويض.
السياسية واالقتصادية واالجتامعية الالزمة لضامن العودة
الطوعية لالجئني والنَّازحني داخلياً .وتق َّرر أيضاً أن تتوىل
مفوضية مستقلة مق ّرها رساييفو مسؤولية تسوية ادعاءات
املمتلكات والتعويضات .لكنَّ الحرب بسنواتها األربع خ ّلفت
َت ِرك ًة من انعدام الثقة وق ـ َّوضت من أمل تسهيل عودة
املهجرين للعيش معاً يف سالم.
َّ

يف ظل ذلك الواقعُ ،و ِّقعت اتفاقية دايتون للسالم يف  21من
نوفمرب/ترشين الثاين  1995إلنهاء الحرب.

وترجع أسباب محدودية نجاح تنفيذ امللحق السابع أص ًال إىل
اتفاقية دايتون للسالم نفسها وكذلك إىل املفاوضني واملوقعني
عليها ممن أوكلوا أمر حامية عودة األقليات إىل السلطات
ذاتها التي كانت قد أمرت من قبل باتباع نهج التطهري العرقي
خالل الحرب .ومع َّأن توقيع االتفاقية أنهى الحرب بالفعل،
مهجرين يف ظل
مضت عرشون عاماً وما زال آالف الناس َّ
غياب الحلول املطلوبة للتعامل مع اإلرث الذي خ ّلفته تلك
الحرب.

وجاء امللحق السابع من االتفاقية بهدف أن يكون عنرصاً
رئيسياً لبلوغ مستقبل االستقرار يف املنطقة إذ اعرتف بحق
املهجرين بالعودة إىل ديارهم األصلية أو تلقي
جميع
َّ
التعويضات عن املمتلكات التي لن يتمكنوا من العودة
إليها يف حالة عدم متكنهم من العودة .وإضافة عىل ذلك،
ُط ِلب من األطراف املو ِّقعة عىل االتفاقية تنفيذ خطة للعودة
سريسمها املفوض السامي لألمم املتحدة لالجئني .وكان عليهم ماريا ديل بيالر فاليدور ألفاريز pvalledora@yahoo.es
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