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 ملاذا هذا الكتاب؟

  
تعمل منذ عرش سنوات يف مشاريع دعم االعالم       IMSمنظمة دعم االعالم الدويل 

اق. وخالل هذه السنوات عاش العراق العديد من تبعات التورط يف املستقل يف العر 
النزاعات اإلقليمية والدولية واالقتتال الداخيل, و صور املعاناة واملأساة  والدمار هي ما 

  تنقله يوميا وسائل االعالم عن العراق منذ سنوات.
ة جديدة: يف سنوات التسعينات ويف البوسنة كانت وسائل االعالم تنقل كل يوم قص

 oوصور املعتقل pجرسها الشه pة، وحصار موستار وتدمpمجزرة سوق رساييفو الشه
البوسنيo يف سجون الرصب وصور األطفال األبرياء والدماء يف الشوارع ودمار املنازل 

 واملدارس واملستشفيات.
هذه القصص والصور كانت لفرتة ليست بعيدة الحقيقة اليومية للشعب العراقي 

عندما اجتاح تنظيم الدولة  2014يونيو  / ذي تغpت حياته بشكل كبp منذ حزيرانال
وتم تدمp مدينة �رود اآلشورية األثرية,  ضمن  سهل نينو{ ومدينة املوصل اإلسالمية

 oالتعايش السلمي ب pالرتاث العراقي، موقعا بعد آخر, بعد تدم pخطة تهدف اىل تدم
 ات الشعب العراقي.املواطنo من مختلف مكون

صور املعاناة واملأساة التي عاشتها املوصل يف السنوات الثالث املاضية لها اوجه 
تشابه كبpة جدا مع األحداث التي عاشتها جمهورية يوغسالفيا السابقة البوسنة 

  .والهرسك يف التسعينات
ات ففي البوسنة كانت املواجهات ذات طابع ديني (الرصب االرثوذكس ضد الكرو 

  الكاثوليك والبوسنيo املسلمo) وطابع اثني (الرصب ضد البوسنيo والكروات). 
يف تلك الحرب تم تدمp العاصمة البوسنية ساراييفو التي كانت حاضنة للتعدد 
الديني اإلثني يف يوغسالفيا السابقة. ويف نينوى تم ايضا تدمp مدينة املوصل التي كانت 

 ي يف العراق .حاضنة للتعدد الديني االثن
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لكن، ما الذي غpّ مسار االمور يف حرب البوسنة؟ ال شك يف ان دور وسائل االعالم 
االمريكية كان لها دور كبp يف حمل الغرب عىل التدخل » يس أن أن«وبالذات قناة 

  عسكريا ووقف الحرب وفرض السالم عىل جميع اطراف النزاع.
فكان ايضا يلعب دورا كبp   ن إيجا� فقط,دور وسائل االعالم يف حرب البوسنة � يك

  بتأجيج الحقد وبث خطاب كراهية من شأنه تصعيد املواجهات. 
فخطاب الكراهية ليس جديد وظاهرة اإلخبار املزيفة ليست جديدة، ال سي� يف 
الحروب والنزاعات الجيوسياسية. ك� أنها ليست مشكلة خاصة بعمر اإلنرتنت. إن دور 

قبل االنتشار الواسع  - 1992رب البوسنية، الذي بدأ يف ربيع عام االعالم يف الح
يوفر درسا يف كيفية التالعب بوسائل اإلعالم، �ا يف ذلك  - االنرتنت  لشبكة
لإلخبار الكاذبة ونرش خطاب الكراهية. إن التغطية اإلعالمية  املبارشة الفربكة
 يف العراق، ولذلك فإنه توازي التغطية االعالمية للرصاع الحايل البوسنة، لحرب

  الدراسة والتحليل لالستفادة من دروس تلك الفرتة. يستحق
ان نقل التجربة البوسنية سيكون       IMSلذلك رأينا يف منظمة دعم االعالم الدويل 

يف العراق للقيام بدورها يف املشاركة يف بناء جسور السلم  له أثر كبp عىل وسائل االعالم
o مكونات املجتمع العراقي. وكذلك ملواصلة عملنا يف مشاريع دعم االهيل والتعايش ب

 االعالم املستقل يف العراق ودعمها يف مسpة بناء السلم والتعايش. 
  
  
 

  أسامة الهباهبه
  مدير برنامج العراق 
      IMSمنظمة دعم االعالم الدويل 
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 املقدمة

  
ق مع رابطة صحفيي البوسنة وبالتنسي (ims) الدويلنظمت منظمة دعم االعالم 

، ورشة تدريبية بالعاصمة البوسنية رساييفو، العالميo ونشطاء 2017والهرسك يف أيلول 
oوسوري oيج" للصحافة االستقصائية، تركزت   عراقيpبضمنهم صحفيون يف شبكة "ن

عىل دروس الحرب األهلية وصعوبات املرحلة االنتقالية ومعوقات اعادة البناء، ودور 
 .االعالم خالل فرت£ الحرب واعادة بناء السالم والتعايش بo املكونات املتصارعة

اعالميا وناشطا، وجرى خاللها عرض رؤية صحفيo وكتاب  18الورشة التي شارك فيها 
) وأسبابها ونتائجها وطبيعة 1995-1992واكادMيo بوسنيo بشأن الحرب األهلية (

تاريخية وخلفياته السياسية الدولية واالقليمية ودور الرصاع بo املكونات وجذوره ال
 .الطموحات الشخصية للقادة املتطرفo يف اشعالها واستمرارها

ك� تضمنت الورشة التي عرضت خاللها افالم وثائقية، مناقشات معمقة حول 
الف ضحية بo  200الدروس السياسية واملجتمعية واالعالمية للحرب التي خلفت نحو 

ريح ومتعرض لالنتهاك، وحوارات بشأن معوقات وتحديات صنع السالم وما قتيل وج
يتهدده، وامكانية نقل تلك التجارب اىل دول الرشق االوسط التي تعا§ من حروب 

 .داخلية، خالل جلسات مطولة امتدت يوميا ألك© من ¨ان ساعات
 

ة دول (رصبيا، الجلسات ناقشت محاور تفصيلية، بدءا من انقسام يوغسالفيا اىل ست
كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، الجبل األسود ومقدونيا) والحروب التي تلت ذلك 
االنقسام، وما خلقته من رصاعات مجتمعية، وخلفته من حروب قومية وطائفية، 
وعمليات قتل ج�عي وانتهاكات جنسية، واسباب ذلك وتداعياته، مرورا باتفاقية دايتون 

) وفرض املجتمع الدويل لدستور "معقد" يف البوسنة والهرسك يتضمن 1995للسالم (عام 
محاصصات وتوازنات دقيقة بo املكونات الثالثة الرئيسية يف الدولة وهم البوشناق 
املسلمo، والرصب والكروات املسيحيo، وما يتسببه ذلك الدستور من عرقلة يف اعادة 
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هاًء بفرص استمرار السلم واملخاطر التي بناء مجتمع صحي متعايش ودولة حيوية، وانت
 .تهدد بانهياره، ودور االعالم واملجتمع املد§ يف كل ذلك

 
يرى معظم البوسنيo باختالف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، ان دستور البالد كتب 
بطريقة تظهر االنقسام وتفرضه كواقع يف كل مواقع القرار واملؤسسات، يف دولة مركبة 

o: جمهورية الرصب، وفيدرالية البوسنة والهرسك، والتي تضم عرش تضم كيان�ه 
محافظات. ويواصل الكثp من االعالميo والنشطاء اىل جانب السياسيo محاوالتهم 

 .لتعديل الدستور واعادة كتابته �ا يعزز السلم االهيل والتعايش ويقوي بنية الدولة
عاما عىل انتهاء الحرب،  22اك© من ويردد صحفيون وكتاب بوسنيون بارزون، بعد 

ان اتفاقية دايتون كانت جيدة لوقف الحرب، لكنها ليست جيدة لصنع السالم، وينبهون 
اىل ان الحرب قد تشتعل مجددا فلم يتم معالجة اسبابها وال تداعيات نتائجها الكثpة، 

يل يف خاصة بوجود أطراف من مصلحتها دا®ا اشعال الحروب، واصفo الوضع الحا
 ."بالدهم بـ"حالة حرب مجمدة وليست حالة سالم

 
املتحدثون البوسنيون، وجميعهم ممن عاشوا وشهدوا ويالت الحرب ومخاضات 
املرحلة االنتقالية، ركزوا بشكل أسايس عىل الدروس املستخلصة ودور االعالم خالل فرت£ 

بوسنيo، تجاربهم  الحرب والسلم، حيث نقل املشاركون من اكادMيo وصحفيo وكتاب
وقدموا مالحظاتهم ونصائحهم يف تغطية املعارك بحيادية وسبل ض�ن املوضعية يف 
اقىس الظروف، اىل جانب دورهم يف اعادة بناء السلم من خالل نبذ خطاب الكراهية 

 .وتجنب اللغة املتشنجة وااللتزام باخالقيات العمل الصحفي وباعىل درجات املهنية
 

عاما من  22الحظاتهم عن واقع االعالم يف البوسنة بعد ميض وطرح محارضون م
الحرب ومعوقات حرية النرش، منبهo اىل ان خطاب الكراهية والتحريض عىل العنف 
كان عامال يف استمرار الحرب وتعقيدها وانه مازال يشكل مصدر قلق وتهديد، فاالعالم 

Mثالن الطريق الوحيد لنهوض التحرييض يواصل تهديد "التعايش وبناء السلم" اللذين 
 .الدولة واملجتمع
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جلسات الحوار التي جمعت البوسنيo والعراقيo والسوريo ركزت ايضا عن 
االنتهاكات التي حصلت خالل الحرب، من عمليات قتل ج�عية واعتداءات جنسية، 

ت �ا وعن تجربة البوسنة، سواء الحكومة او املجتمع، يف التعامل مع ضحايا االنتهاكا
فيها الضحايا من النساء، وعن محاك�ت مجرمي الحرب واملتورطo يف االنتهاكات، وعن 
مفاصل الخلل يف تلك املحاك�ت املحلية والدولية التي جرت �ا فيها صعوبة تقديم 

 .آالف املجرمo اىل املحاكم بسبب غياب االدلة او العوامل السياسية
 

ؤسسات البوسنية املعنية �راقبة ومتابعة جلسات الحوار تطرقت اىل تجربة امل
االنتهاكات املتعلقة بالنرش يف وسائل االعالم املختلفة �ا فيها االذاعة والتلفزيون وكيفية 
التعامل معها وسبل تطوير ادائها للقيام بدورها يف منع تهديد السلم االهيل والتعايش 

لتي شهدت نزاعات يف العراق بo املكونات، وفرص نقل تلك التجارب اىل املناطق ا
 .وبشكل خاص محافظة نينوى

 
يحاول عرض جزء من اسباب الحرب البوسنية وتداعياتها، ومعوقات  هذا الكتاب،

وتحديات صنع السالم وما يتهدده، وامكانية نقل تلك التجارب اىل دول الرشق األوسط 
  ور�ا تستعد لخوض أخرى. املختلطة اثنياً ودينياً وطائفياً والتي تعا§ من حروب معقدة

 
هو يشp اىل رصاع القوميات واألديان واملذاهب بعد انقسام يوغسالفيا اىل ست 
دول، وكيف اصطف املجتمع الدويل كل اىل احد طريف الرصاع خدمة ملصالحه، وماذا 
فعلت الحروب الدعائية القومية واملذهبية، وكيف تحرك تجار الحروب لتنمية تجارتهم 

ب وبعدها من خالل رشكاتهم، واىل ما انتهت تطلعات الحريات واالزدهار خالل الحر 
والعدالة االنتقالية، وكيف فلت عرشات آالف املجرمo من العقاب في� لف النسيان 

  مئات اآلالف من الضحايا.
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@ @

) 1995-1992خلفت الحرب الداخلية في البوسنة والهرسك (
بين البوشناق المسلمين والصرب األرثوذكس والكروات 

الف ضحية للعنف  30 الف قتيل و 100الكاثوليك، أكثر من 
الجنسي وعشرات اآلالف من الجرحى والمعاقين وأكثر من 

الف ضحية، وما تزال  30مقبرة جماعية فيها أكثر من  700
تداعياتها مستمرة الى اليوم متمثلة باالنقسام المجتمعي 
والصراعات السياسية بين المكونات الثالثة في الدولة. انها مثال 
لما يمكن ان تحدثه الحروب في الدول المتعددة االثنيات عندما 

ت محل قيم الشراكة يأخذ منطق القوة والسالح وفرض االرادا
  والتعايش والتوافق.

  

 oوهو يلخص بعض أبرز الشهادات والتجارب والرؤى التي قدمها نخبة من الصحفي
وسنيون خالل ستة أيام من الغوص يف العرب والدروس املستخصلة والكتاب والنشطاء الب

  والهرسك.من سنوات "الحرب املدمرة" واعادة بناء "السلم الصعب" يف البوسنة 
 
  

  سامان نوح
  املدير التنفيذي لشبكة نpيج للصحافة االستقصائية
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  اطاللة عىل البوسنة والهرسك
  

  عىل من عاشوها مثل بوسني: "ليس أثقل من الحرب

  سوى ذلك الوضع الرمادي الذي يليها".

  
عاما، كانت البوسنة والهرسك، جزءا من يوغوسالفيا السابقة التي كانت  50طوال 

تضم ستة دول، ومع تفكك ذلك االتحاد االشرتاµ اثر تفكك االتحاد السوفيتي، اندلعت 
تهجp ما يزيد عن  ) التي أدت إىل1995–1992الحروب وكان بينها حرب البوسنة (
ألف انسان، وحصول جرائم إبادة ج�عية  100 اك©مليون ونصف املليون شخص ومقتل 

  واعتداءات جنسية بحق عرشات آالف النساء.
الحرب البوسنية، اندلعت نتيجة رفض الرصب الستقالل البوسنة عن االتحاد 

(املسلمون) والرصب  اليوغساليف، ولكنها تحولت رسيعا اىل حرب أهلية بo البوشناق
(مسيحيون ارثوذكس) والكروات (مسيحون كاثوليك) حيث دخلت األطراف الثالثة يف 

  .اججتها الطموحات الشخصية لقادة متطرفoرصاعات 
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وقد أدت الحرب اىل تدمp البنى التحتية يف البوسنة والهرسك، ورضب النسيج 
ش سلمي امتد لقرون، وان تخللته فرتات االجت�عي بo املكونات املختلفة بعد تعاي

 oتوتر. وكانعكاس مبارش للحرب وتداعياتها تراجع عدد السكان من نحو اربعة مالي
، نتيجة 2015الف نسمة يف  800اىل نحو ثالثة ماليo و 1992الف نسمة يف  300و

عمليات القتل والتهجp الج�عي وبسبب هجرة الشباب نحو الدول الغربية والتي 
 .ستمرت بعد الحرب، عىل خلفية تدهور الوضع االقتصاديا

يقول الدكتور أنس كاريتش، وهو باحث متخصص يف الرتاث والفلسفة اإلسالمية 
وأكادMي بوسني وأستاذ زائر يف عدد من الجامعات الغربية، إن سياسة سلوبودان 

رئيس و  1997إىل   1989ميلوشيفيتش (رئيس جمهورية رصبيا االشرتاكية من عام
إىل  1997التي ضمت رصبيا والجبل األسود من عام  جمهورية يوغوسالفيا االتحادية

)، وسياسة رادوفان كارادجيتش زعيم رصب البوسنة "قادت إىل تبعات كارثية عىل 2000
الف قتيل اىل جانب أعداد كبpة من  200البوسنة، حيث سقط بسبب تلك السياسة نحو 

 pالقرسي للسكان �ا شكله من تغي pضحايا الحرب واملتأثرين بها، فضال عن التهج
شرتك بo الكاثوليك واألرثوذكس واملسلمo واليهود، ك� دMغرايف وتدمp لقيم العيش امل

أدت تلك السياسة اىل نرش ايدولوجيا عدم الثقة وصعوبة التعايش بo مختلف مكونات 
 البوسنة، وكانت من نتيجتها ايضا تدمp البنية العمرانية واالقتصادية للبالد".

لبوسنة، وتحول البلد إىل كيانo ويرى كاريتش انه منذ توقيع اتفاقية دايتون للسالم يف ا
قوتان، إحداه� تقدمية وإيجابية واألخرى سالبة وشادّة إىل الخلف؛ األوىل    "ظهرت يف البوسنة

كدولة، يف حo تعمل الثانية عىل إلغاء وجودها    تدعو إىل الحفاظ عىل وحدة البوسنة
  :بشكل اسايس يفتتمثل  وتدمpها"، مشpا اىل وجود تحديات كبpة تواجه مستقبل البوسنة

الجراح العميقة للعائالت التي قُتل عدد كبp من أفرادها، وصعوبة معالجة اآلالم  -
واملصائب التي حلت بالضحايا واملهجرين واملبعدين واعادة تأهيلهم. وك� قال الرئيس 
البوسني الراحل عيل عزت بيغوفيتش، البوسنة خرجت من الحرب كبلد أصابه زلزال 

  .وكأن كل يشء زحزح عن مكانهرهيب 
إعادة املهّجرين ومن بقوا عىل قيد الحياة إىل مساكنهم، وهو أمر مرتبط باملسائل  -

األمنية والسياسية واالقتصادية، فمع أن اتفاقية دايتون للسالم ضمنت حق عودة 
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املهجرين إىل ديارهم، فإن العمل عىل تنفيذ ذلك الحق قد قوضه الوضع االقتصادي 
  .عب الذي Mر به البلدالص

إعادة بناء تقاليد حسن الجوار، التي تم تدمpها بo مختلف املكونات، حيث  -
سيطول الوقت الذي سيشعر فيه السكان بآثار تدمp مظاهر الحياة الحرضية املشرتكة 

 .بo املسلمo والكاثوليك واألرثوذكس واليهود وغpهم
يالت الحرب وبدء صنع السالم والتعايش وملواجهة تلك التحديات والخروج من و

واعادة تشكيل النسيج االجت�عي، يؤكد كاريتش، عىل أهمية الحفاظ عىل دولة البوسنة 
والهرسك كدولة مدنية وأهمية بقائها "دولة متعددة القوميات تتسع لكل الشعوب 

تش: املكونة لنسيجها االجت�عي"، وك� كان يدعو الرئيس الراحل عيل عزت بيغوفي
"علينا تقاسم السلطة مع الرصب والكروات يف البوسنة، لكننا لن نسمح بتقسيم 

  ."البوسنة
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

جري عام قبل الحرب  آخر إحصاء سكاني في البوسنة
ُ
 .1991أ

 %17، والكروات حوالي 30E كانت نسبة الصرب حينها حواليو
 نسبةال، في حين توزعت 44Eحوالي والبوشناق (المسلمين) 

ن ويوغسالفي" وهم الاآلخرينـ"يصنفون بن كانوا بين مالباقية 
  .وغيرهم
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 يوغسالفيا خلفية تاريخية

 أوروبايف جنوب رشق  البلقانيف غرب ) 2006-1918(ظهرت يوغوسالفيا كدولة 
مطلع القرن العرشين، و� يعد لها وجود كدولة موحدة مع مطلع القرن الحادي 

 والعرشين.
يرجع تاريخ يوغوسالفيا إىل القبائل السالفية التي استوطنت منطقة البلقان منذ 

استطاع العث�نيون . 1171كونوا أول اتحاد يف ، و امليالدي القرن السابعو  القرن السادس
تحت  البلقانمن توحيد  1483يف معركة أمسيفيلد و½كنوا يف  1499هزMة الرصب عام 
للقرون األربعة  االمرباطورية العث�نيةجزءاً من  البلقانكلت منطقة سيطرتهم، وقد ش

 .التالية
الحروب الروسية بعد هزMة العث�نيo يف  1878نال الرصب استقاللهم عام 

 سلوفاكيا، كرواتيا، بين� أصبحت مناطق 1882أُعلن قيام مملكة الرصب يف  .العث�نية
 .الهنغارية - االمرباطورية النمساوية تدريجياً تحت امرة  والبوسنة والهرسك
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  )1941-1918مملكة يوغوسالفيا (

عندما قام طالب رص� باغتيال ويل العهد النمساوي  الحرب العاملية األوىلاشتعلت 
تم  الحرب العاملية األوىلوبعد انتهاء يف رساييفو،  1914 يونيو  28يف فرانز فرديناند

  الهنكارية.  –تقسيم االمرباطورية النمساوية 
بطرس تحت قيادة ملك الرصب  وسلوفينيا كرواتيا، رصبياكل من  1918اتحدت عام 

 ."وتحت اسم "مملكة رصبيا، كرواتيا وسلوفينيا األول
إىل حo اغتياله عام  1929حكم عسكري منذ عام  الكسندر األولاتبع خليفته امللك 

 1941عام  بطرس الثا§ك "مملكة يوغوسالفيا". نارص املل بـأُعيد تسمية البالد  .1934
 هتلر، م� أدى إىل اسقاطه عىل يد الجيش. انتهز الحرب العاملية الثانيةيف  دول املحور

جوزيف  1943هذه الفرصة وأمر القوات األملانية واإليطالية باحتالل البالد. أصبح عام 
زعيم املقاومة اليوغوسالفية، التي ½كنت مع القوات السوفياتية من  بتيتوامللقب  بروز

 .1945تحرير البالد عام 
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 )1992- 1945جمهورية يوغوسالفيا االشرتاكية االتحادية (

أُعلنت يف نفس السنة قيام  1945بعد تحرير يوغسالفيا من االحتالل األملا§ عام 
  رئيساً لالتحاد.  تيتواتحاد الجمهوريات اليوغوسالفية الشعبية وأصبح 

الجبل ، البوسنة والهرسك، سلوفينيا، تياكروا، رصبياكان هذا االتحاد يضم كل من 
، الذي كان 1980وبقي تيتو رئيساً لالتحاد حتى م�ته عام   .وجمهورية مقدونيا األسود

  بداية النهاية لالتحاد اليوغوساليف. 
، إىل حo ظهور االتحاد السوفيا£تتبع  1948- 1945يوغوسالفيا يف الفرتة كانت 

خالفات عىل السطح واعالن يوغوسالفيا اتباع سياسة محايدة دولياً . لعبت بعد ذلك 
 .منظمة عدم االنحيازدوراً مه�ً يف السياسة الدولية وتشكيل  تيتوتحت قيادة 

الحرب منذ  ينياوسلوف كرواتياأول انتخابات حرة يف جمهوريتي  1990أُجريت عام 
وتزايد األصوات املنادية بفك االتحاد،  االتحاد السوفيا£ومع انهيار   .العاملية الثانية

وبدأت مع   .1991استقاللها عام  وجمهورية مقدونيا وسلوفينيا كرواتياأعلنت كل من 
ة بo الجيش االتحادي تلك الخطوة الحرب اليوغوسالفية السرتجاع الجمهوريات املنفصل

 .الذي يقوده القادة الرصب وبo الدول املستقلة
حرب ، ومن تداعيات ذلك وقوع ال1992استقاللها عام  البوسنة والهرسكأعلنت 

والواليات  املجموعة األوروبيةت بo الرصب والكروات والبوشناق املسلمo. اعرتف األهلية
وانتهت الحرب مع   .1992عام  سنة والهرسكوالبو  ، سلوفينياكرواتياباستقالل  املتحدة
 البوسنةحيث تم نرش قوات دولية يف  1995 يف ديسمربللسالم  قية دايتوناتفاتوقيع 

  .والهرسك
  

 حرب كوسوفو

الل السالم بالقوة يف البوسنة اشتعلت الحرب بعد ثالثة اعوام يف رصبيا، حيث مع اح
التي أُعلن فيها عن فوز الحزب  1996تظاهر مئات اآلالف ضد نتائج انتخابات عام 

يف إقليم  1998عارضة. وبدأت عام االشرتاµ، قبل ان يعرتف الحقا بعد نحو عام بفوز امل
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 كوسوفوب الرص� ذو األغلبية األلبانية أحداث شغب عنيفة أدت إىل اشعال حر  كوسوفو
  ، إىل حo إعالن وقف إطالق النار ونرش قوات دولية. 1999يف عام  الناتووتدخل حلف 

انتفاضة الشعب ضد قادة البالد  حتىبقي مضطربا  رصبياالوضع الداخيل يف 
، واعتقل يف العام التايل رجل رصبيا القوي 2000عام نهاية رئيساً  كوشتونيتساوانتخاب 

  .املتهم بجرائم االبادة وُسلم بعد ذلك ملحكمة العدل ميلوسوفيتش
  

  

 )2003- 1992ية (جمهورية يوغسالفيا االتحاد

ومن ثم البوسنة والهرسك عن يوغوسالفيا،  ومقدونيا وسلوفينيا كرواتيامع استقالل 
انتهت مع استقالل  بقيت الجمهورية قا®ة وكانت تضم رصبيا والجبل األسود، لكنها

والجبل  رصبيا) اتحاد بo 2006-2003. ثم تشكل بo عامي (2003الجبل األسود يف 
، وعادت الدولتان لتعلنان االنفصال رصبيا والجبل األسودأُطلق عليه جمهورية  األسود

  عن بعضه� ليزول بذلك االتحاد اليوغوساليف.
) ومع محاولة إنهاء 2003-1992( جمهورية يوغسالفيا االتحاديةخالل فرتة وجود 

الحركات االنفصالية بالقوة ملنع انهيار االتحاد اليوغوساليف، فرض املجتمع الدويل ولغاية 
 .سالفياعقوبات دولية عىل يوغو  2001

يف سجنه يف الهاي بدون انتهاء محاكمته �حكمة  2006تويف ميلوسوفيتش عام 
أعلن إقليم (كوسوفو) انفصاله عن حكومة  2008شباط  17جرائم الحرب ويف يوم 

االستقالل أيدته  .بلغراد واستقالله وهو األمر الذي رفضته الحكومة الرصبية املركزية
  .اإلتحاد األورو� يف حo رفضته روسيا بشدةالواليات املتحدة وعدد من دول 

  
  

  

  العاصمةرساييفو 

رساييفو هي عاصمة البوسنة والهرسك وأكرب مدينة فيها ويقدر عدد سكانها بأقل 
تراجع عدد السكان مقارنة بالفرتة التي سبقت انهيار االتحاد  .الف نسمة 300من 

 رساييفو مع�ريا وثقافيا وتعترب .الف نسمة 430 حيث كان يقدر بنحواليوغوساليف 
مزيجا بo ع�ر£ وثقافتي اإلمرباطوريتo النمساوية والعث�نية اللتo تعاقبتا عىل 

 .حكمها
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ورساييفو هي املركز السيايس واالجت�عي والثقايف للبوسنة والهرسك، وتعد مركزا 
قليدي بوجود بارزا للثقافة والفنون يف البلقان، وتشتهر بتنوعها الثقايف والديني الت

املسلمo واملسيحيo األرثوذكس والكاثوليك اىل جانب اليهود والذين تعايشوا هناك 
لقرون، ومع ذلك التنوع الديني والثقايف فانها تعرف احيانا بـ"قدس أوروبا"، وكانت اىل 
وقت قريب تعد املدينة األوروبية الكربى الوحيدة التي كانت تضم املسجد، والكنيسة 

  كية، والكنيسة األرثوذكسية والكنيس اليهودي داخل الحي نفسه.الكاثولي
عىل الرغم من أن االستيطان يف املنطقة Mتد إىل قرون بعيدة لكن املدينة الحديثة 

م حتى 1521نشأت عىل يد العث�نيo (اسسها الغازي خرسو بك، وظل واليا عليها من 
  س عرش. م) حيث اصبحت معقل العث�نية يف القرن الخام1541

بعد سان  ، كانت رساييفو أول مدينة يف أوروبا وثا§ أكرب مدينة يف العا�1885يف عام 
  .املدينةلديها شبكة الرتام الكهربا¾ بدوام كامل الذي Mر عرب  فرانسيسكو
من قبل غافريلو برينسيب ، كانت مرسحا الغتيال األرشيدوق النمساوي 1914يف عام 

حرب العاملية األوىل، بعد نحو سبعo عاما استضافت رساييفو ذلك الحدث الذى أشعل ال
  . 1984 األلعاب األوملبية الشتوية

وهو ما فتح بابا واسعا امامها لتصبح قبلة للسياحة يف ¨انينات القرن املايض اىل 
جانب كونها مركزا اقتصاديا، قبل ان يتفكك االتحاد اليوغوسالفيا وتندلع الحروب التي 

 بارزة يف تاريخها وتاريخ منطقة البلقان.شكلت محطة 
) خالل الحرب عانت املدينة من الحصار الذي عرف 1996- 1992لنحو أربع سنوات (

 1425بحصار ساراييفو، وهو أطول حصار فرض عىل مدينة يف التاريخ الحديث واستمر 
  يوما .

كانت أول ، 1885جذبت املدينة االهت�م الدويل عدة مرات عرب تاريخها. ففي عام 
مدينة أوربية و ثا§ مدينة يف العا� جهزت بقطار كهربا¾ "ترام" بعد سان فرانسيسكو 

 األمريكية.
جغرافيا تقع املدينة يف وسط البوسنة والهرسك بوادي رساييفو، ك� أنها تتوسط 
جبال األلب، وهي محاطة بجبال وغابات كثيفة، ويشقها نهر امليلجاكا الذي يجري عرب 
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ة من الرشق مرورا بالوسط إىل الجزء الغر� منها حيث يلتقي يف النهاية مع نهر املدين
  .البوسنة. ك� ½ر العديد من األنهار الصغpة والجداول عرب املدينة

  

  
  النظام السيايس الحايل

دولة البوسنة والهرسك أصبحت بعد اتفاقية دايتون للسالم، تتشكل من كيانo ه� 
بوسنة والهرسك (البوشناق والكروات) وجمهورية رصبيا، وتضم عرش فيدرالية (اتحاد) ال

محافظات، كل محافظة فيها وزراء ووزارة داخلية. واعتمدت االتفاقية كدستور يقسم 
السلطات ويحدد كيفية ادارة الدولة ملنع تجدد الرصاع بo املكونات الثالثة الرئيسية يف 

كونات الثالثة) وبوجود رئيس وزراء، ومن البالد التي تقاد من مجلس رئاسة (Mثل امل
  خالل نظام معقد الصدار القرارات يف مختلف املجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية.

مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، هيئة منتخبة مكونة من ثالثة أعضاء تعترب بشكل 
ملجلس عضو واحد من ويجب ان يضم ا .البوسنة والهرسكيف  رأس الدولةج�عي 
وعضو واحد من  اتحاد البوسنة والهرسكيتم انتخابهم من  الكرواتوواحد من  البوشناق

وجميع األعضاء الثالث يتم انتخابهم يف دورة  جمهورية رصبيا.ينتخب من  الرصب
 .واحدة ملدة أربع سنوات

ما �  رئيسا للمجلسالعضو يف املجلس الرئايس الذي حصل عىل أعىل األصوات يصبح 
االنتخابات، ويتم تناقل رئاسة املجلس بo  يكن هو نفسه رئيس املجلس عند إجراء

 .أعضائه كل ¨انية أشهر لض�ن املساواة
حكومة البوسنة  رئيسالبوسنة والهرسك هو  مجلس وزراءووفق الدستور فان رئيس 

 مجلس رئاسة البوسنة والهرسكويتم ترشيح رئيس مجلس الوزراء من قبل  .والهرسك
وبرغم أنه رئيس الحكومة، إال أنه ليس لديه أي . مجلس نواب البوسنة والهرسكويعينه 

صالحية لتعيo الوزراء، ودوره هو التنسيق فقط. حيث يُعoَّ الوزراء من قبل االحزاب 
ل العرقية والكيانية، والتي تفرض ايضا أال يكون نائب باألغلبية، طبًقا لقواعد التمثي

  الوزير من نفس عرق الوزير املعني.
وتعتمد البوسنة والهرسك النظام الغر� الرأس�يل واقتصاد السوق الحر يف ادارة 

  .الدولة



@في البوسنة والهرسك من سنوات الحرب واعادة السلم دروس وعبر

20  

وبعد الحرب عملت عىل تبني األسس الغربية الحديثة يف ادارة املؤسسات االعالمية، 
ت�د اعىل درجات املهنية واخالقيات العمل الصحفي يف ادارة االعالم وشددت عىل اع

الذي كان له دور سلبي يف تأجيج نار الحرب عرب خطاب الكراهية الذي كانت تبثه 
  القنوات التابعة للقوى املتصارعة املختلفة.

وهناك اليوم أك© من مؤسسة تنظم عمل االعالم يف البوسنة وتتابع اي خطاب 
عىل وسائل يجب وأي تجاوزات او انتهاكات ملواثيق العمل االعالمي التي  للكراهية

االعالم الحكومية واألهلية االلتزام بها، خاصة مع ظهور عدد كبp من القنوات 
التلفزيونية واالذاعية الخاصة اىل جانب وجود تلفزيون واذاعة حكومية عىل مستوى كل 

  كيان يف الدولة وكل محافظة.
  
  

  لرتكيب الدhوغرايفالسكان وا

وهم أكرب املجموعات العرقية  شناقالبو : عرقيات أساسية تعترب البوسنة موطنا لثالث
بغض النظر عن العرقية فإن مواطني تلك الدولة   .الكرواتثم  الرصبالثالث، يليها 
هو فارق جغرايف وليس  والهرسكيoوالفارق ما بo البوسنيo   .البوسنيoيسمون باسم 

) oاتحاد البوسنة والهرسكفارقاً عرقياً. ثم أن البلد ليست له مركزية سياسية بوجود كيان 
 .بوصفها كيان ثالث مقاطعة بريتشكو ) باإلضافة إىلوالجمهورية الرصبية

ا السياسية واألمنية واالجت�عية واالقتصادية، تراجع عدد بسبب الحرب وتداعياته
 800اىل نحو ثالثة ماليo و 1992الف نسمة يف  300السكان من نحو اربعة ماليo و

*. وتعا§ البوسنة من هجرة مواطنيها اىل الدول املجاورة ودول 2015الف نسمة يف 
موض مستقبل البالد، ك� تعا§ االتحاد االور� وكندا بسبب الوضع االقتصادي اليسء وغ

  من ضعف يف الوالدات التي هي دون مستويات املعدالت االوربية.
  
  
  

@ @

 
ً
 عام ديسمبر صدرت في السكان لتعداد على إحصائية بناءا
  نسمة. 3N791N622بلغ عدد سكان البوسنة والهرسك  ،2015
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ويشكل املسلمون البوشناق يف الدولة غالبية السكان يليهم الرصب ومن ثم 
، أن اج�يل 2016واعلنت نتائجه يف  2013الكروات. وأظهرت نتائج إحصاء بدأ يف العام 

منهم، يف حo  %50.94ماليo نسمة، تشكل اإلناث نسبة  3.591عدد السكان يبلغ 
، يف حo %50.11. ويشكل البوشناق املسلمون نسبة  %49.06بلغت نسبة الذكور 

، %15.43، والكروات (الكاثوليك) بنسبة %30.78يشكل الّرصب (األرثوذوكس) نسبة 
   .والبقية من القوميات األخرى

صمة رساييفو، التي تعد أكرب مدينة يف البوسنة ووفق ذات االحصائية يعيش يف العا
شخصا، يف حo بلغ عدد سكان مدينة "بنيا لوكا"، ثا§ أكرب  524ألفا و 275والهرسك، 

  .ألف نسمة 185مدينة يف البالد، 
  .%2.82سنوات، ونسبة األمية  39.5وبلغ متوسط عمر الفرد 

ملستخدمة أيضاً يف رصبيا، اللغة السائدة يف البوسنة والهرسك، هي ذاتها اللغة ا
كرواتيا والجبل األسود، وتختلف مسمياتها مابo البوسنية والبوشناقية 

لغة واحدة، مع وجود اختالفات وفق   والكرواتية، واللغة الرصبوكرواتية . لكنها والرصبية
  .يوغوسالفيا السابقةاملناطق املتعددة، وهي كانت اللغة الرسمية يف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 البوسنة استقالل عقب الدامية، البوسنية الحرب بدأت
 الممتدة الفترة في نظم استفتاء عن يوغسالفيا في والهرسك

 واستمرت ،1992 سفبراير واألول من آذار مار  شباط 29 بين
 ألف 100 اكثر من ضحيتها وراح ،1995 نهاية إلى المعارك
 نحو وأجبر وتعرضت عشرات آالف النساء لالغتصاب، شخص،

  Nمنازلهم ترك على شخص مليوني
  

حدث جريمة االبادة تغييرا يخدم مصلحته  المجرم
ُ
يريد ان ت

حولها الى صوت  وهدفه من الجريمة، فيما الضحية
ُ
يريد ان ي

  نقذ ومدافع عنه في مواجهة المجرم.م
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 ضحايا الحرب

بلغ عدد قتىل الحرب يف البوسنة والهرسك، حسب أرقام مركز البحث والتوثيق يف 
ل تم توثيقهم، لكن هناك الف قتي 97أك© من  2009رساييفو والصادرة يف حزيران يونيو 

آالف القتىل غp املوثقo فضال عن وجود آالف املفقودين. وتقدر جهات بوسنية متوسط 
الف من الجرحى واملعوقo، اىل  200الف شخص، ونحو  150عدد ضحايا الحرب بنحو 

  الف امرأة تعرضت لالغتصاب. 30جانب اك© من 
  

  بوشناق 64,341 66.2%

 97,214القتىل  اج�يل
  رصب 24,726 25.4%
  كروات 7,602 7.8%
  آخرون  547  0.5%

 بوشناق 33,071 83.3%

 oيل املدني�39,685اج 
 رصب 4,075 10.2%
 كروات 2,163 5.4%
 آخرون 376 0.9%

 بوشناق 31,270 54.4%

 57,529إجgيل الجنود 
 رصب 20,649 35.9%
 كروات 5,439 9.5%
 آخرون 171 0.3%

  
  

  
  
  
  
  

  

بعد الحرب التي شكلتها الحكومة البوسنية قدرت اللجنة 
 @150بشأن ضحايا الحرب، عدد القتلى بنحو  لجمع المعلومات

فيما قدرت سراييفو وحدها،  آالف في 10بينهم  ،ألف قتيل
  الف شخص. 200جهات دولية أرقام الجرحى والمعاقين بنحو 
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  محطات بارزة يف الحرب البوسنية
  

إىل تكوين برملان تهيمن عليه ثالثة أحزاب عىل أساس عرقي  1990قادت انتخابات  -
شكلت تحالفا فضفاضا لقيادة البالد، ومع اعالن كلٌّ من كرواتيا وسلوفينيا االستقالل عن 

كونة لها يف ظل يوغوسالفيا، بدأت الحرب تهدد البوسنة والهرسك والشعوب الثالثة امل
انقسام كبp بشأن البقاء ضمن االتحاد اليوغوساليف (أيده الرصب) أو طلب االستقالل 

  (أيده البوشناق والكروات).
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أعضاء الربملان من الرصب (وخاصة من الحزب الرص� الدMقراطي) تركوا الربملان  -

ملجلس الوطني لرصب البوسنة والهرسك يف املركزي يف رساييفو وشكلوا برملانا أسموه ا
، م� أنهى التعاون العرقي الثالÆ الذي حكم البالد يف أعقاب انتخابات 1991أكتوبر 

كانون الثا§ لن عن انشاء جمهورية رصب البوسنة والهرسك يف ع، وهذا املجلس أ 1990
  .1992أغسطس اب ، ثم غp االسم إىل الجمهورية الرصبية يف 1992يناير 
أعلن االتحاد الدMقراطي الكروا£ وهو فرع البوسنة  1991نوفمرب ترشين الثا§ يف  -

والهرسك للحزب الحاكم يف كرواتيا عن إنشاء املجتمع الكروا£ للبوسنة والهرسك 
(جمهورية كروات البوسنة) ككيان منفصل سياسيا وثقافيا واقتصاديا بكامل أراضيه عن 

ه جيش خاص تحت مسمى مجلس الدفاع الكروا£. وهو ما إقليم البوسنة والهرسك ول
واعلنت املحكمة الدستورية البوسنية عدم رشعية تلك  ،رفضته الحكومة البوسنية
  الجمهورية (الكيان الوليد).

أعلن عن سيادة البوسنة والهرسك، وجرى يف  1991عام اكتوبر يف ترشين األول  -
عن يوغوسالفيا، قاطعته الغالبية العظمى من  استفتاء عىل االستقالل 1992شباط وآذار 

وصوت لصالح  %63.4الرصب. كانت نسبة املشاركة يف االستفتاء عىل االستقالل 
  من الناخبo. وتم اعالن استقالل البوسنة والهرسك. %99.7االستقالل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

اي قبل عام من  1991مارس آذار  في ادورديفو:كار  اتفاق
 سرية مباحثات اعالن استقالل البوسنة عن يوغوسالفيا، عقدت

 ميلوسيفيتش وسلوبودان تودجمان (رئيس كرواتيا) فرانيو بين
والذي  والكروات الصرب بين البوسنة (رئيس صربيا) لتقسيم

(اذار  البوسنة استقالل إعالن وبعيد. كارادورديفو عرف باتفاق
حيث كانوا  البوسنة، من عدة مناطق الصرب هاجم )،1992

 وغرب شرق الصربية األغلبية ذات المناطق الحتالل يسعون
 البوسنة من أجزاء تأمين الكروات إلى سعى بينما البوسنة،

  .كرواتية كمناطق والهرسك
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وبعد فرتة من التوتر وتصاعد حدة الرصاعات  1992أبريل نيسان يف مطلع  -

 .لسياسية ووقوع حوادث عسكرية متفرقة، اندلعت حرب مفتوحة يف رساييفوا
بعد االعرتاف الدويل بالبوسنة والهرسك، وتصاعد الضغوط الدبلوماسية لسحب  -

، شكل أعضاء ذلك الجيش من "الرصب 1993الجيش الشعبي اليوغساليف من البوسنة يف 
كنوا من السيطرة عىل مخزونات البوسنيون" ما سمي بجيش جمهورية رصب البوسنة و½

الجيش اليوغساليف املوجودة يف األرايض البوسنية ومع ضعف تجهيز الجيش البوسني 
املدعوم من البوشناق، واستمرار دعم  املتطوعo من رصبيا، سعى جيش جمهورية 

  .رصب البوسنة اىل االستحواذ والسيطرة عىل أكرب قدر ممكن من األرايض
  

  غرايفتهجI وتغيI دhو 

،هاجمت القوات الرصبية (جيش 1992بعيد إعالن استقالل البوسنة يف اذار  -
  جمهورية رصب البوسنة) التجمعات املدنية لغp الرصب يف رشق البوسنة، ووقعت تلك
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القرى والبلدات يف أيديهم، ومعها بدأت تلك القوات بدعم املليشيات شبه العسكرية 
هايل القرى الرصبية يف نهب وإحراق منازل وممتلكات البوشناق وأحيانا �ساعدة أ 

عمليات تهجp بقصد التغيp الدMوغرايف، والتي ترافقت مع وجرت بصورة منهجية، 
عمليات احتجاز واسعة للرجال والنساء اللوا£ كان يحتفظ بهن يف مراكز اعتقال يف 

  ظروف قاسية ويتعرضن خاللها لالغتصاب.
طالب مجلس الدفاع الكروا£ بإلغاء مؤسسات البوسنة  1992ونيو يف حزيران ي -

والهرسك وبسط سلطة الكروات عىل البالد، وبدأ بشن هج�ت لتحقيق ذلك الهدف 
رغم االنقسام العميق داخل املجتمع الكروا£ بشأن املوقف من التحالف مع البوشناق، 

الية التي قادت الرصاع مع يف ظل تزايد قوة املتشددين الكروات (املجموعة االنفص
البوشناق) مقابل تراجع قوة املعتدلo (املجمعة التي أيدت الحفاظ عىل التحالف 

ازداد الوضع تعقيدا بشن  1992الكروا£ البوسني). يف آب وأيلول وترشين االول 
الكروات لهج�ت جديدة قابلتها هج�ت للبوشناق و½ت عمليات ترحيل متبادلة 

  .اطق األغلبية العرقية األخرىلألقليات من من
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الألهلية في البوسنة يرى باحثون بوسنيون ان الحرب
 امتداد والهرسك كانت

ً
الكرواتي ولرغبة كل  الصربي للتناحر ا

طرف بالتوسع، والذي تحول الى حرب بين الطرفين بدأت من 
يوغوسالفيا في حزيران  عن كرواتيا انفصال عشية كرايينا إقليم
ومعه دخلت شعوب البوسنة في حروب متعددة  1991يونيو 

  قبل ان توقع اتفاقية دايتون للسالم.
  

جرى  ما إن شوشنيتسا، رجانس والجيوسياسي الباحث يرى
في مناطق كان التوزيع السكاني متساويا بين البوشناق 
المسلمين والصرب األرثوذكس وبوجود اقلية من الكروات 

 واستمرت نيسان في بدأت صربية الكاثوليك، انما كان خطة
 في ذلك الكبرى وجرى صربيا قيام لتحقيق 1992 أيلول حتى
 وإثني عرقي فوقع تطهيرللصرب،  ملحوظ عسكري تفوق ظل
  .األورثوذكسية يعتنقون ال الذين لكل
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تم التوقيع عىل اتفاقات واشنطن بo البوشناق والكروات يف  1994يف آذار مارس  -
البوسنة، وأدى إىل إنشاء اتحاد البوسنة والهرسك، الذي نجح جيشه يف اسرتداد أرايض 

  .اتية الحكمجمهورية كروات البوسنة والحقا يف استعادة مقاطعة غرب البوسنة ذ
والتي راح ضحيتها ¨انية آالف  1995بعد وقوع مذبحة رسبرنيتشا يف يوليو ½وز  -

شخص، بدأت يف آب أغسطس من العام ذاته الحملة الجوية لحلف الناتو ضد جيش 
 oجمهورية رصب البوسنة رافقها هجوم بري للقوات املتحالفة من الكروات والبوسني

  ناطق التي سيطرت عليها يف غرب البوسنة.لطرد القوات الرصبية من امل
  

  اتفاقية دايتون وانتفاضة رصبيا

تم التوقيع يف مدينة دايتون عىل ما عرف الحقا  1995ديسمرب كانون االول يف  -
باتفاقية دايتون للسالم بo رؤساء كل من البوسنة والهرسك عيل عزت بيغوفيتش، 

ميلوسيفيتش لوقف الحرب، والبدء بإنشاء  وكرواتيا فرانيو تودج�ن، ورصبيا سلوبودان
  الهيكل األسايس للدولة الحالية.

ومع موجة التظاهرات التي أعقبت االنتخابات الرئاسية  2000يف ايلول سبتمرب  -
التي حدث خالف حولها، استقال ميلوشيفيتش من رئاسة يوغوسالفيا، وألقت السلطات 

فساد وإساءة بعد اتهامه بال 2001ار مارس االتحادية اليوغوسالفية القبض عليه يف آذ
استخدام السلطة وقد تع© التحقيق األويل معه بسبب عدم وجود أدلة، م� دفع رئيس 

إىل تسليمه إىل املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا  زوران جينجيتشالوزراء الرص� 
السابقة ليحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ويف بداية املحاكمة، اعترب ميلوشيفيتش 

؛ ولذلك رفض الجمعية العامة لألمم املتحدةاملحكمة غp قانونية ألنها � تنشأ �وافقة 
اعه الخاص يف املحاكمة التي استمرت تعيo محام للدفاع عنه وأدار ميلوشيفيتش دف

مارس  11خمس سنوات والتي انتهت دون حكم عندما تويف يف زنزانته يف الهاي يف 
  بنوبة قلبية. 2006

  
  
  

عرف الضحايا رقم
ُ
بينما تقدر  الف شخص، 97يتجاوز الـ  عليهم المت

الف  110بأقل من  للقتلى اإلجمالي عمليات البحث والتقصي العدد

 شخص 1N8 وعسكري. الى جانب تعرض حوالي مدني بين قتيل ما
  .المفقودين لشؤون الدولية اللجنة للتهجير من مناطقهم، وفق
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  محكمة الهاي تؤكد حصول إبادة وتربيء رصبيا

قدمت حكومة البوسنة والهرسك شكوى اىل محكمة العدل الدولية يف  1993يف  -
بيا باالشرتاك يف جرMة اإلبادة الج�عية التي تعرضت لها البوسنة الهاي اتهمت فيها رص

والهرسك خالل الحرب، لكن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يف شباط فرباير 
برأ رصبيا من املسؤولية املبارشة عن اإلبادة الج�عية التي ارتكبتها القوات  2007

خلصت بأن رصبيا فشلت يف منع اإلبادة الرصبية يف جمهورية رصب البوسنة، إال انها 
الج�عية التي ارتكبتها القوات الرصبية وفشلت يف معاقبة أولئك الذين نفذوا اإلبادة 

  الج�عية وخاصة القائد راتكو مالديتش و� تقدمهم للعدالة.
-  oعية مع النية املبيتة لقتل املسلم�اإلبادة الج pوقررت املحكمة بأن معاي

 oوخلصت 1995قد وجدت فقط يف رسبرنيتشا أو يف رشق البوسنة سنة البوسني .
قد ترقى إىل جرائم ضد  1995-1992املحكمة بأن الجرائم التي اقرتفت خالل حرب 

اإلنسانية حسب القانون الدويل، ولكن تلك األفعال بذاتها � تكن إبادة ج�عية. وقالت 
  يا ليست مسؤولة بشكل مبارش عن رئيسة املحكمة الدولية روزاليند هينغز، إن رصب
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  ال«، واضافت »رصبيا � تخطط لالبادة ولكنها � تحاول منعها«االبادة يف رسيربينتسا 
 التأكيد عىل أن املسؤولo الرصب لهم عالقة مبارشة مع جرMة االبادة يف  Mكن

ال «، ك� »رصبيا حيث � يكن رصب البوسنة أو جيشهم جزءا من 1995رسيربينتسا سنة 
، حيث � يتم »يوجد دليل عىل أن الجÉال راتكو مالديتش مسؤول عن تلك الجرائم

رصبيا قامت �ساعدة رصب البوسنة ودفع «اعتقاله ومحاكمته. لكن القاضية أكدت أن 
  ».رواتب للقيادات العسكرية، إال أن ذلك ال يحمل بلغراد املسؤولية عن االبادة

� توجد أدلة كافية عىل أن رصبيا قامت بتقديم «إىل أنه وأشارت القاضية  -
ليست «، وأضافت »املساعدة لرصب البوسنة عندما بدأت حملة االبادة يف رسيربينتسا

وقد اتخذ قرار تربئة رصبيا من جرائم االبادة يف البوسنة ». هناك أدلة كافية الدانة رصبيا
  لقرار.عىل ا 16قاضيا من أصل  14باالغلبية حيث وافق 

، وانه مثال عىل غياب العدالة واعترب البوشناق املسلمون قرار املحكمة بأنه سيايس
  .الدولية يف ظل املصالح واالتفاقات بo الدول الكربى 

  
  
  
  
  
  

 4 هويات تحديد عن المفقودين عن للبحث الدولية اللجنة أعلنت
 يزال وال سريبرينتسا، في الجماعية المقابر ضحايا من ضحية آالف

 وأعلن .مجهولة جماعية مقابر في آخرين مفقودين عن جاريا البحث
 اليوغسالفية الحرب من مفقود ألف 16 أن الدولي االحمر الصليب
  .البوسنة من الفا 14 بينهم من مجهوال مصيرهم يزال ال السابقة
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  الصور التقطت خالل الحرب بعدسات مصورين دولي)
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  الحرب املجمدة ستشتعل مجدداً 
 والقيم الحاسمة لتحقيق العدالةمواجهة املايض... 

 
قيل ان "التاريخ معلم الحياة 

والبرشية"، لكن يبدو اننا ال نتعلم منه، 

فها هي الحروب تتكرر وتتشابه يف 

  أسباب حصولها.

بهذه الكلgت يستهل الدكتور غوران 

، وهو خبGoran Simic ( I( سيميتش

يف مجال العدالة االنتقالية، واستاذ 

لحرب األهلية اهدا عىل اجامعي، كان ش

، وألف عددا من يف البوسنة والهرسك

الكتب عن االبادة الجgعية والعدالة 

االنتقالية، ووثق شهادات العرشات من 

رؤيته عن مستقبل بالده التي الضحايا، 

  تتهددها االنقسامات ويرتصدها شبح عودة الحرب.

  

ان بدائيا و� يحقق التطور يقول سيميتش "رغم كل التطور التكنلوجي ما زال االنس
االخالقي املتوافق مع التطور العلمي والتقني" ومع مصالح الساسة وتجار الحروب، 

  تتهدد الرصاعات التي تحركها النزعات القومية والطائفية دوالً كثpة.
جملة من تجارب وعرب الحرب البوسنية، والعقبات يف طريق تحقيق  سيميتشيورد 

  وهي دروس Mكن تعميمها يف اي مكان يشهد رصاعات أهلية، يقول: العدالة االنتقالية،
ال Mكن تحقيق مفهوم العدالة االنتقالية يف البوسنة والهرسك دون مواجهة املايض،  -

ال بد من الرتكيز عىل القيم الحاسمة لتحقيق العدالة، واالهت�م بدور وسائل اإلعالم 
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بكشف الحقائق وعرض أحداث الحرب ومنظ�ت املجتمع املد§ يف تعزيز السلم 
  .وعواقبها ومحاسبة املسؤولo عنها ال اخفائها

قادة الحرب هم قادة السالم، وهم عندما يعقدون اتفاقات السالم ال يقبلون  -
رجال الذين كانوا ، الحقيقة ان السالم يجب ان Mر من خالل محاسبة امراء الحروب

  .ءا من الحلجزءا من املشكلة ال Mكن ان يكونوا جز 
الدولة ال ترغب يف كشف الحقيقة ألن هناك رجال سياسة متورطون، لذلك االمر  -

يتطلب تعاون بo الناس والصحفيo واملنظ�ت املدنية وتشكيل قوى ضغط من اجل 
كشف الحقائق وتحقيق العدالة وبناء املجتمع املؤمن بالتعايش وعدم تكرار الحروب 

  .حالية فهي ستؤدي للحروبمستقبال، اما التخندقات ال
الحرب تورث االنقسام، ال يوجد اليوم شعب بوسني، هناك شعب كروا£ وشعب  -

رص� وشعب بوشناقي، هناك من يحاول ويكافح من اجل بناء الدولة لكنهم مهمشون 
 pرجال الدولة املؤثرون ال يتحركون يف االتجاه الصحيح تحت تأث �في ،pومحدودو التأث

  .بحكم طوائفهم ال يسعون لتحقيق السلم الشاملمصالحهم و 
الف امرأة من ضحايا العنف الجنيس، واك© من  30خلفت حرب البوسنة والهرسك  -
الف ضحية، ومن مجموع اربعة ماليo  30مقربة ج�عية دفن فيها ما يزيد عن  700

تطلع ، يف كل بيت قصص مفجعة، رغم ذلك نالف قتيل 100سكان البالد، هناك  انسان
  .للسالم، اذ ال بديل عن السالم

العدالة لن تتحقق بدون التعامل مع الضحية انسانيا وفهم معاناته، ما فرضه  -
املجتمع الدويل واملحامون هو عدالة قانونية مشوهة ال تؤمن حقوق الضحايا وال تعني 

االجت�عي  املحاكم ال تقدم املعونات، ال تقدم الصحة النفسية والدعم ،بالنسبة لهم شيئ
وال تعيد الحقوق االنسانية وال ½حي وال تعوض الذكريات. هذا عمل املنظ�ت والدولة 

  .التي � تفعل شيئا، ومع غياب العدالة الحروب قادمة
الف مجرم  30الف ضحية للعنف الجنيس فقط، بل يف  30املشكلة ليست يف  -

oرسة حياته الطبيعية ب�ة ومMضحاياه ومن الصعب مالحقته  يحاول التهرب من الجر
الف مجرم لكن يتم فقط  100يف بيئة سياسية ال تساعد عىل تحقيق تلك العدالة. هناك 
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فرد منهم، اما اآلخرون فقد نجوا من العقاب وMارسون حياتهم وهم  400مالحقة 
  يقابلون ضحاياهم.

ثم  مرتكب جرMة االغتصاب يف الحرب يفلت من العقاب او يسجن سبع سنوات -
يخرج مل�رسة حياته. ومجرمو الحرب اآلن هم رجال سياسة يف الداخل والخارج، 

  .واالحزاب هي ذاتها تتصارع من اجل مصالحها
بالتنازل عن الحقيقة وبدون كشف الوقائع ومواجهة املسؤولM oكن ان تتكرر  -

ار ستتكرر املآيس مجددا، وبدون الحقيقة لن نصل اىل العدالة، ولن نحصل عىل االستقر 
، لË ال تتكرر املآيس يجب ان نوثق قصص الضحايا األزمات وتندلع حروب جديدة

ونطالب بحقوقها ونوثق قصص املجرمo ونطالب �حاكمتهم، فهناك دا®ا محاوالت 
 لتغيp الحقائق وتشويه ما حصل مقابل بعض املال وألهداف سياسية.

 
  

  شبح الحرب 
مرة بوسائل اخرى، هم فقط اوقفوا العمليات لسنا يف حالة سلم، الحرب مست -

  .القتالية. ال سلم هنا. املشكلة يف االتفاقيات غp االخالقية املفروضة دوليا
الخوف من تفجر األوضاع يتصاعد، ألن العدالة � تتحقق، فلألسف املحاكم التي  -

لكن شكلت ملحاسبة املجرمo � تحقق العدالة، نعم تم سجن البعض لبضع سنوات، 
  .معاناة الضحايا الذين تحطمت حياتهم مستمرة ولن تتوقف ما داموا عىل قيد الحياة

الطالب يف املدارس يُعدون لحروب جديدة يف املستقبل.. نحن ال نسأل كم سيمتد  -
السالم.. نحن نسأل متى ستحصل الحرب القادمة.. ألنها آتية دون شك مع كل هذه 

  املظا� واملصالح.
م والجامعات ½ارس دورا سلبيا يف عدم كشف الحقائق بل والتغطية وسائل االعال -

عليها، هي تطرح امرا واحدا "نحن الضحايا ومنافسونا هم املجرمون.. نحن ...... 
وهم.....". وسائل االعالم ليست مستقلة انها تنتمي اىل احزاب وقوميات وشعوب، 

oوتحركها االجندات السياسية تغطياتها سيئة وال تفكر بالضحايا، هي تحمي املجرم 
  .والقومية
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الصحفي والباحث مهمته كشف الحقائق وتوثيقها لË ال تتكرر ذات التجارب  -
الرجال  ،مجددا، وفق األوضاع الحالية سيتحول املسؤولون عن االنتهاكات اىل رجال دولة

  الذين كانوا جزءا من املشكلة ال Mكن ان يكونوا جزءا من الحل.
ن تشكيل احزاب جديدة قادرة عىل مجابهة األخطاء التي حصلت، أحزاب ال بد م -

  ال تتخندق خلف الطوائف (املذاهب والقوميات).
الحروب ال تدمر بيوتنا وتسلب اع�لنا فقط، بل تدمر حياتنا. هذا هو هدفنا  -

  .لالكبp استعادة حياتنا (بناء الحياة من جديد) لË ال نواجه نفس املشاكل يف املستقب
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

الجلسة ركزت على مواجهة الماضي ومفهوم العدالة االنتقالية 
في البوسنة والهرسك، وكيفية تحقيق تلك العدالة التي بدونها لن 
يتحقق التعايش والتطور ولن يسود السلم المجتمعي، وعلى القيم 

األساسية في تحقيق العدالة االنتقالية بما فيها التحقيق الحاسمة و
بوقائع الحرب واالنتهاكات التي حصلت وتوثيقها وادانة المتورطين 
فيها وعرض عواقب الحرب وقصص ضحاياها، ودور وسائل اإلعالم 
وسبل التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز التواصل 

  Nجل مستقبل البوسنةوالتكامل بين األعداء القدامى من ا
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 عاما � يتم بناء دولة حقيقية 22بعد 

تعبنا من الكفاح لبناء دولة مدنية وسط شبكات الفساد 

 واملصالح، لكن ليس امامنا غI املحاولة

  
 Sudbin(  سودبo ميوزكيقول 

music §وهو كاتب وناشط مد (
بوسني، يعرف بدفاعه عن حقوق 

تعرية ضحايا الحرب األهلية البوسنية و 
األحزاب القومية املتحالفة قياداتها، ان 

مع آخريات، تبقى يف السلطة حتى مع 

فشلها املستمر.. هي تبقى قوية عرب 

اثارة الخالفات القومية ب� الناس، 

فهؤالء يتحالفون من اجل مصالحهم، 

وهم بذلك يعطلون والدة احزاب 

تؤمن بالرؤية األخرى البعيد عن 

  التقوقع والتعصب.

ك، الذي عاش تداعيات الحرب البوسنية وشهد بعض أبشع وأعقد فصولها، ميوز 
وكانت عائلته احدى ضحاياها، وثق عرشات القصص ومحطات الحرب، وكتب يف جذور 
رصاع املكونات، ويف الحارض القلق بسبب االنقسامات املجتمعية ورصاعات الساسة، ويف 

ملحلية والدولية وعدم ايجاد الحلول املستقبل املهدد بحروب اخرى نتيجة االنقسامات ا
  الحقيقية للمشاكل.
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، والعقبات يف طريق استعادة لة من تجارب وعرب الحرب البوسنيةجمميوزك، يورد 
السالم وبناء الحياة ورتق النسيج االجت�عي، وهي دروس Mكن تعميمها يف اي مكان 

  يشهد رصاعات أهلية، يقول:
-  oبدأت يوغسالفيا تتفكك.. بعدها بسنوات قليلة كنت يف املدرسة االعدادية ح

بدأت التداعيات الخطpة واشتعلت الحروب... أنا فقدت جميع افراد عائلتي باستثناء 
.. قتلوا رسيعا يف تصفيات مفاجئة غذتها اكاذيب واشاعات وانصاف حقائق .شقيقي

 خالل رصاعات مصالح � يستوعبوها.
ست)، لكنه � يكن شيوعيا ابداً، كنا عائلة مسلمة ا� كان مسل� محبا لتيتو (تيتوي -

ورغم ذلك نطبق تعلي�ت ورؤية النظام االشرتاµ املفروضة عىل الجميع والتي كان يتم 
  تلقo الطالب واملجتمع عليها لعقود.

خريطة توزيع الشعوب يف البوسنة والهرسك معقدة، فاملسلمون يتوزعون بشكل  -
هم مناطق الرصب الذين Mتد توزيعهم عىل مساحات اسايس قرب الساحل، وتحيط ب

اكرب، فضال عن الكروات املنترشين �ناطق محددة... وال توجد مناطق خالصة تقريبا ألي 
مكون، الغالبية الساحقة من املناطق فيها تداخل، والشيوعيون قاموا بفرض رؤيتهم 

 .واحدةاملتمثلة بابعاد الناس عن انت�ئاتهم واعتبارهم جميعا امة 
ولدت وعشت يف مدينة �ناطق يعتربها الرصب ارضهم التاريخية، وتحولت املدينة  -

من سكانها مسلمo اىل مثال لبشاعة الحرب بتعرضهم ملوجات من  %40التي كان نحو 
القتل الج�عي والتهجp عقب حمى الخطابات القومية واألكاذيب واالشاعات... انها اىل 

الحروب وكيف يتم تدمp حارض املجتمعات ومستقبلها، فقد ماتت اليوم مثال ملا تفعله 
  عاما من نهاية الحرب � يعد غالبية املسلمo اليها. 23الحياة فيها، وبعد 

كنت يف الصف السادس االعدادي عندما رفض الرصب استقالل البوسنة، واستولوا  -
العودة للدوام مع تقليص عىل الحكم بالقوة، وتوقفت الدراسة عدة ايام، ثم قرر الرصب 

السنة الدراسية فرجعنا ونحن ال نفهم ما يحدث.. بعض االساتذة كانوا يداومون بالزي 
العسكري... يف آخر حصة لذلك العام اغلق االستاذ كتابا كان امامه وقال: "انتهت السنة 

.. بعدها بدأت الدراسية نلتقي يف العام املقبل اذا بقينا احياًء" ... � افهم ماذا كان يعني
  عمليات القتل، وسالت الدماء يف كل مكان.
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خالل الحرب املصانع واملنشآت اململوكة للدولة، كمصنع الحديد تحولت اىل  -
معسكرات تعذيب... اليوم اصبحت ملكا لرشكات خاصة... تلك املصانع قتل فيها اآلالف 

  رى لنا فيها... اليوم علينا ان نحصل عىل اذن من اجل زيارتها وتذكر ما ج
انهم يعملون يف تلك املصانع ويدعمون باملال جهات واحزاب كربى .. يعملون  -

وكأن شيئا � يقع.. يف كل مرت هناك شخص مات تحت التعذيب او بسبب الجوع... هل 
 .من املعقول ان تتحول ذكرياتنا اىل رشكات يتم خصخصتها؟!

ات تهجp متعددة، حتى يتم من عملي بسنوات بعد الحربو  ،عانينا من القتل -
اعادة تركيب الدول الجديدة.... كل طرف كان يقوم بالتمييز وطرد ابناء املكون اآلخر 

... يف النهاية ماذا انجزوا.. وماذا جنت الشعوب؟  والحديث عن االزدهار والتقدم القادم
  ... ال يشء؟

ل، كيانات تعا§ التقسيم يعني مزيد من املشاكل، يعني ظهور كيانات تشبه الدو  -
من مشاكل كبpة ... يعني تهجp اآلالف من مدنهم وقطعهم عن املايض وعن ذكريات 
عوائلهم... ويف النهاية تكتشف انك � تقدم حال بل قضيت عىل التعايش واملستقبل يف 
مناطق شديدة التداخل القومي والديني واملذهبي... فال أحد يتقبل اآلخر واالنقسام 

 ييز مستمر حتى عىل اساس الدستور... انقسام يف كل مكان.مستمر والتم
بعد الحرب قررت العودة اىل مدينتي، لكن الغالبية � تعد .. اردت ان اعيش فيها  -

 ،oان عائلتي قتلت بسبب وجودهم هنا عىل يد متطرف µواتقبل الناس حتى مع ادرا
ويعرقلون التعايش... لكن قادة الحكومات � يقدموا حلوال بل يعرقلون حياتنا 

املتطرفون القوميون يصعدون، يصعدون يف كل مكان انهم ليسوا ضد املسلمo بل ضد 
  اآلخر مه� كان.

القوميون كانوا موجودين يف يوغسالفيا، لكن الدولة كانت قوية و� تكن تسمح  -
ية" بصعودهم .. بعد أن ضعفت الدولة استغل بعض السياسيo املتطرفo "الرؤية القوم

ملصالحهم، وحصلت الجرائم التي تحولت اىل ابادات تحت اسم الدفاع عن الحقوق 
القومية... وهذا يحدث يف كل مكان...انهم اليفهمون الدولة الحقيقية، ال يفهمون 
معناها وما تشكله، الدولة ليست مجرد كيان Mثلك قوميا فقط انها اك© عمقا وشموال 

  .من ذلك



@في البوسنة والهرسك من سنوات الحرب واعادة السلم دروس وعبر

38  

يف رصبيا، تم تهجpهم بالكامل.. بعد الحرب بسنوات قيل  � يعد هناك مسلمون -
.. انتهى التعايش ومعه ترضرت %10من الناس عادت، لكني اشك اآلن بعودة  %20ان 

  حياة الجميع وساد االحباط و� يعد هناك امل �ستقبل افضل.
طالبا يف الصف األول، اآلن هناك طالب واحد يف ذات  80مدرستي التي كان فيها  -

الصف... وسيتم اغالق املدرسة بعد سنوات.. املدينة شبه فارغة، أزقة كاملة بال سكان.. 
هاجروا ألنهم عانوا من التمييز بعد الحرب وفشلوا يف الحصول عىل عمل.. تم محاربتهم 

 ومطاردتهم...يف النهاية لن يكون للمسلمo وجود يف رصبيا.
ن ر�ا اك© من املايض، تجد النفس املجتمع الرص�، مجتمع متعصب وقوموي، اآل  -

القومي املتعصب يف كل مكان، ترى االعالم الرصبية يف االعياد واالعراس ويف املنافسات 
الرياضية، انهم يعتربون رصبيا افضل ما يف العا�، يقولون انهم مستعدون للقتال من 

اآلخرين هم  اجلها، ويعتربون اآلخرين مجرد ارهابيo وقتلة يجب طردهم، يقولون ان
سبب املشاكل سبب الفشل االداري واالقتصادي دون ان يفكروا بالحقيقة املاثلة امامهم 
... الشباب اليوم ر�ا اك© تعصبا من املايض، هذه روح قومية متصاعدة ومدمرة..... نعم 
هناك محاوالت فردية لتغيp الواقع لكنها مجرد محاوالت بسيطة لن تتمكن من الوقوف 

 لتيار.بوجه ا
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القوميون يصعدون، يصعدون من خالل الح�سة والخطابة ضد اآلخر وتحميل  -
اآلخرين مسؤولية مشاكلهم.... وهكذا تجد اليوم املتطرفo العدائيo لآلخر يف الربملان 

 والحكومة يواصلون نرش سمومهم.
يف  املجتمع الدويل خذلنا وساهم يف صناعة تلك املآيس... حركته مصالحه ففشل -

...اذا كان هذا مصp البوسنة والهرسك ونحن يف قلب اوربا فكيف .ايجاد املعالجات
  سيكون الحال معكم (العراق وسوريا)؟

االحزاب القومية املتحالفة مع اخريات، تبقى يف السلطة حتى مع فشلها املستمر..  -
ن اجل مصالحهم، تبقى قوية عرب اثارة الخالفات القومية بo الناس... هؤالء متحالفون م

  هم بذلك يعطلون والدة احزاب تؤمن بالرؤية األخرى البعيد عن التعصب.
التحالفات القوية التي بناها القوميون ½نع محاسبة قادة الحرب الذين يعملون  -

  اآلن يف االحزاب القومية القوية.
ال توجد بسبب فشل بناء الدولة، الحريات ترتاجع، والصحافة ترتاجع وتتدهور ...  -

مهنية وال موضوعية، استطيع ان اقول ال توجد وسائل اعالم مستقلة ... الصحفيون تم 
رشاؤهم برواتب صغpة، هذا هو الواقع، هناك قلة من الكتاب الشجعان الذين يكتبون 

  .الحقيقة لكن اآلخرون يف معظمهم يفعلون العكس
لبناء دولة ومجتمع ليست كافية وليست جيدة  1995اتفاقية دايتون للسالم  -

صحي...ارى انها اتفاقية سالم لفرتة قصpة، فلم يتم وضع اسس لسالم طويل، انها فرضت 
  وقف الحرب و� تضع حلوال لبناء سالم دائم.

الدستور الحايل يؤسس ويؤصل التمييز، وفشلت كل محاوالت تعديل الدستور،  -
حن لسنا مواطنo كاميل بسبب خالفات االحزاب وعدم وجود ضغط دويل كايف.... ن

الحقوق... انا اعيش يف رصبيا (كيان داخل دولة البوسنة) كمواطن مسلم لكن ال استطيع 
ان ان اصوت للرئيس، باملقابل يف فيدرالية البوسنة ال Mكن للمواطن الرص� التصويت 

  الختيار الرئيس هناك.
واآلخر غجري وهكذا  هناك ½ييز، فهذا رص� وذاك بوسني وكروا£ واآلخر يهودي -

مع األطراف األخرى، انه يشء موجود يف الدستور واالحزاب توافق عليه ألنه يخدم 
  .مصالحها، وان كان ضد مصلحة الشعوب وبناء دولة حقيقية ومعالجة املشاكل
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عاما � يتم اعادة بناء دولة حقيقية... فشلنا يف ذلك... ارى ان املجتمع  22بعد  -
م الدولة الحالية اىل مزيد من الكيانات يقل أك© من طرف يريد تقسالدويل او عىل األ 
..طاملا أبديت قلقي من نوايا املجتمع الدويل يف البوسنة والهرسك... .االصغر واالضعف

سيكون قرن الرصاعات الدموية  21ور�ا يف الكثp من املناطق األخرى، لالسف القرن 
 .واملزيد من التفكك

 بد ان نكون يف املقام األول بني آدمo (انسانيo).. لألسف يف من اجل البناء، ال -
oالحي هذه األوقات العصيبة هناك عدد قليل من االنساني pاصحاب الضم.  

نحن تعبنا من الكفاح من اجل الدولة املدنية الحرة الدMقراطية دولة التعايش  -
الكثpون ضد ذلك الحلم... لكن ال واملواطنة، تعبنا واالحباط يحيط بنا واملعوقات هائلة و 

 .طريق امامنا غp املحاولة من اجل تحقيق ذلك
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 أطفال مقاتلون..

  ! ضحايا خالل الحرب ضحايا بعد الحرب

  
"القوى الدولية 

كانت تعتقد انه 

�جرد بناء املنازل 

وتقديم الخدمات 

وعودة الناس 

للعمل سيتحسن 

كل يشء، لكن كان 

من املهم ترميم 

النفوس واعادة 

الثقة ب� مكونات املجتمع التي انقسمت بسبب الرصاعات السياسية ويف ظل اعالم 

بقي يبث لسنوات خطاب الكراهية والتفرقة.. جميعنا كنا ضحايا، لكن األطفال املقاتل� 

  كانوا اكرب الخارسين".

صغpا، بهذه الكل�ت، قدم ناشط بوسني، رؤيته عن الحرب التي شارك فيها مقاتال 
وانتهى مواطنا بتعليم بسيط، ومريضا بال رعاية يبحث عن عمل يؤمن متطلبات عائلته 

عاما من  22وسط االزمات االقتصادية واالجت�عية التي تعا§ منها بالده بعد نحو 
  الحرب األهلية.

تشكلت جمعية "مقاتلون صغار للدفاع عن السلم" بعد أك© من عقدين لنهاية 
نة والهرسك، للتحذير من مخاطر استخدام األطفال يف الحروب والتنبيه الحرب يف البوس

لحقوقهم، وهي تضم األفراد الذين كانوا اطفاال مقاتلo يف صفوف األطراف املختلفة 
املتقاتلة خالل الحرب. حيث كان يقدر عدد االطفال املقاتلo بنحو تسعة آالف طفل 
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د ان فقدوا فرص اك�ل دراستهم او يواجه معظمهم اليوم ظروفا حياتية صعبة بع
اكتساب مهارات مهنية لض�ن فرص عمل، وبعضهم تعرض العاقات أثرت عىل حياتهم 

  دون ان يحصلوا عىل دعم.
اللذين ) Kamal Salaka(و ك�ل ساالكا ) Russmir Piralic(يقول روسمp بpاليك 

الجمعية التي تسعى لبناء شاركا يف طفولته� بالحرب البوسنية، وه� اليوم ناشطان يف 
السلم األهيل والتسامح ونقل تجارب األطفال املقاتلo ليساهموا يف صنع السالم بعد ان 

oمتحارب oكانوا مقاتل.  
عضو يف جمعية  500 كنا ضحايا خالل الحرب، ومازلنا ضحايا فقد تحطمت حياتنا،  -

 تعليم جيد، ويعانون اليوم "مقاتلون صغار للدفاع عن السلم" كربوا دون ان يحصلوا عىل
من مشاكل صحية ومن صعوبة ايجاد عمل ألنهم مرىض وضعيفو التعليم، وهم عاجزون 
عن دخول الجامعات، وهم تأخروا يف الزواج او عجزوا عن بناء ارسة، فقد انتهت الحرب 
وهم يف فرتة املراهقة وبعدها كان عليهم العمل والكفاح من اجل ارسهم... ضاعت 

  .وهم اليوم يريدون ان ينبهوا اآلخرين ملنع تكرار تلك املآيس حياتهم
كنا صغارا يف تلك الفرتة و� نكن نعرف ماذا يعني ذلك، كانوا يستخدموننا يف  -

الحرب من اجل مصالحهم .. فوجئنا الحقا ان "األعداء املفرتضo" الذين كنا نعتقد انهم 
انسانية عالية لكنهم كانوا تحت ضغط  جاؤوا لقتلنا، الكثp منهم كانوا يحملون قيم

السياسيo واجنداتهم ودعاياتهم... اكتشفنا ان الرصب والكروات الذين قاتلوا ضدنا � 
oيكونوا أعداء وخونة ... كنا جميعا مخدوع.  

قبل الحرب االنظمة تحتاج اىل دعاية، لكن بعد وقوع الحرب ال يتطلب االمر اية  -
  .يها مع بدء سقوط املدنيo قتىلدعاية، فهم ال يحتاجون ال

قبل الحرب كانت الدعاية تقول: هل تريد ان ½وت كمد§ يف بيتك ام تريد ان  -
.. تلك الدعاية دفعت آالف األطفال .½وت بطال تواجه العدو يف الجبهة دفاعا عن امتك

  اىل االنخراط يف القتال.
الرجال الذين كانوا سابقا  يف مخيم افتتحته الجمعية خالل احدى برامجها، اجتمع -

مقاتلo صغار، فوجأ العديد منهم بانهم يلتقون بآخرين كانوا قد قاتلوهم يف بعض 
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... اكتشفنا اننا جميعا والعيش بسالمالجبهات... متأخرين اكتشفنا ان بامكاننا التعايش 
   .كنا محارصين بالدعاية وكنا ضحايا يف حرب سيئة ال تخدم احدا

اكتشفنا ان االحزاب السياسية من مصلحتها ان تبقى الرصاعات بo  بعد ان كربنا -
  .الشعوب، وهذا ما يجب مواجهته، فالخارسون يف النهاية هم الناس

القوى الدولية كانت تعتقد انه �جرد بناء املنازل وعودة الناس للعمل وض�ن  -
ذا ما يجب ان الخدمات سيتحسن كل يشء، لكن كان من املهم ايضا ترميم النفوس، وه

  .يحدث من اجل تجاوز اثار تلك الحرب واعادة الثقة بo الناس
وسائل االعالم يف تلك الفرتة كانت جزءا من الدعاية الحربية وكنا فعال نعيش تحت  -

تأثpها... كان لها دور يف استمرارنا يف الحرب.... نحن كنا مجربين عىل ذلك .. كنا نؤمن 
اتنا وحياة ارسنا و� يكن هناك تجنيد اجباري، لكن بعد باننا نتطوع للدفاع عن حي

  .الحرب الحكومة � تقدم املساعدة لنا العادة تأهيلنا يف املجتمع
-  oمن االطفال ويطالبوا الحكومات باقرار القوان oالكتابة عن املقاتل oعىل االعالمي

طبيعية... ويجب التي ½نع استخدامهم يف الحرب، واقناعهم بسلوك مسار الحياة ال
معرفة واقع الشباب وحاجاتهم والعمل عىل تنويرهم.. عىل الصحفيo كشف ومواجهة 

  .اي مؤرشات مقلقة Mكن ان تؤدي اىل الحرب الحقا، وهذا ما نخشاه
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  الصور التقطت خالل الحرب بعدسات مصورين دولي)
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 سالم غI عادل .. عدالة غائبة وخوف مستمر!

  
جرد من انتgئك، كن مهنيا وت

 gفالضحايا هم الضحايا، من كانوا وأين

  كانوا !

"خالل عملنا سنوات الحرب آمنا أن 

الضحايا هم الضحايا، وال يجوز التمييز 

بينهم مهg كان انتgؤهم سواء كان 

مgثال او مختلفا عن انتgئك، وحتى لو 

كانت عائلتك احدى الضحايا فعليك ان 

وتلتزم تكتب بحيادية وموضوعية 

باخالقيات العمل الصحفي، لتكون 

صحفيا حقيقيا وتحظى بثقة الجميع.. 

واال فستكتشف الحقا انك ارتكبت خطأً 

  كبIاً و�نه كان غاليا".

، التي عملت يف الصحافة قبل الحرب البوسنية، )Borka Rudic( تقول بوركا روديج
جبهات اخبار املعارك، وخالل سنوات الحرب واصلت تلك املهنة الخطرة ناقلة من ال

وعملت بحيادية وشجاعة يف توثيق وقائع الحرب املأساوية وأحداثها وقصص ضحاياها 
من كل األطراف، وهي تواصل عملها اىل اليوم بح�سة واMان بقدرة الكلمة الصادقة 

  -عىل التغيp، وتشغل حاليا منصب أمo رابطة صحفي البوسنة والهرسك:
  
لبوسنة والهرسك يف فرتة الحرب حo كانت هناك ثالثة تأسست رابطة صحفي ا -

جيوش تتقاتل عىل األرض، توزع بينها عدد كبp من الصحفيo عملوا يف الدعاية تحت 
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تأثp خلفياتهم القومية والدينية.. تشكلت الرابطة لتجمع الصحفيo الذين يكتبون 
مختلف املكونات �سؤولية بعيدا عن خلفياتهم وانت�ءاتهم، فضمت صحفيo من 

يعملون عىل كشف الحقائق لتحقيق املصالح العامة للمجتمع البوسني وليس لطرف 
صحفيا.. وكانت رسالتها بعد  750واحد... هي اليوم تعد اكرب رابطة للصحفيo وتضم 

  .الحرب تحقيق العدالة االنتقالية ولعب دور ايجا� يف بناء السلم
  
لتغطية الحرب حo كان الناس يهربون  رساييفوىل العديد من الصحفيo انتقلوا ا  -

منها... � يتخلوا عن مهمتهم الكبpة يف كشف الحقائق يوما حتى يف أصعب الظروف... 
يومها كان البعض يدعو للتقسيم وآخرون للوحدة، كان البعض ينرش األكاذيب وآخرون 

  ..... الحقائق، كان البعض يكتبون من اجل السلم وآخرون من اجل الحرب
فرتة الحرب صعبة جدا واألهوال كبpة (موت، وجوع، وتفكك، وحصار) لكن دا®ا 
هناك فرصة للسلم وهو ما كنا نؤمن به، ونؤمن ان الحرب يجب ان تنتهي، وان الحرب 

  .لن تكون حال، وان البوسنة يجب ان تكون بلد الجميع
  
الخالفات بo املكونات عاما من انتهاء الحرب، ومع حقيقة وجود  22اليوم وبعد  -

وتهديدها املستمر باشعال حروب جديدة، نبحث نحن كصحفيo عن الفرص املتاحة 
للتحول من ما نصفه بـ"الحرب املجمدة" اىل السلم والتعايش االيجا�، وتجاوز الرتكة 
الثقيلة والقاسية للحرب األهلية والتحرك نحو اعادة بناء النسيج االجت�عي ووضع البنى 

عالمية واملدنية والسياسية واالدارية التي ½ثل متطلبات أساسية لذلك التحول نحو اال 
  السلم الدائم.

  
نحن نرفض "السالم غp العادل" الذي فرضه املجتمع الدويل علينا يف اتفاقية  -

دايتون الدولية النهاء الحرب البوسنية، لكننا نظل نرى ان السلم افضل من الحرب، لذلك 
اقية دايتون لكننا اليوم نعتقد بحاجتنا التفاقية جديدة ال تنهي الحرب فقط بل قبلنا باتف

  .. فالسالم غp عادل يعني غياب العدالة والخوف املستمر..تصنع السالم الدائم
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خالل عملنا يف الحرب وبعدها آمنا أن الضحايا هم الضحايا اين� كانوا، وال يجوز   -

ان انت�ؤهم (م�ثال او مختلفا النت�ئك)، وحتى لو كانت اعالميا التمييز بينهم مه� ك
عائلتك احدى الضحايا فعليك ان تكتب بحيادية وموضوعية وتلتزم باخالقيات العمل 
الصحفي، لتكون صحفيا حقيقيا وتحظى بتقدير وثقة الجميع... ان � تقم بعملك �هنية 

ن خطأ كبpا وانك ساهمت فستكتشف الحقا ان ما كنت تقوم به من دعاية كاذبة وكا
  يف الحرب والتدمp وكان ¨نا ذلك غاليا.

  
ندرك ½اما أن االنتهاء من آثار الحرب وانجاز السلم يحتاج اىل وقت طويل...  -

ونعرف اليوم أن بناء الدMقراطية والدولة املدنية يحتاج اىل وقت اطول بكثp وهي 
  .مهمة معقدة وصعبة

  
  نصب يجسد ضحايا الحرب
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عنانينا خالل الحرب وبعدها من الصحافة الحزبية والصحافة املوجهة فاملؤسسات   -
الصحفية لكل مكون كانت تهاجم اآلخر ضمن الدعاية الحربية، فكان االعالم منفلتا 
وخطاب الكراهية يف وسائل االعالم واضحاً، وذلك تسبب بتعقيد الحرب أك© ... اليوم 

وسائل التواصل االجت�عي وما تقدمه من فرصة  األمر قد يبدو أعقد يف ظل ظهور
للتعبp والنرش رسيعا وبسهولة �ا يسمح بنرش كتابات تحمل التشهp والدعوة للعنف 
والرتويج لخطاب الكراهية، اال انها يف ذات الوقت ½نح فرص كبpة لصنع السالم والرتويج 

للتعايش والسلم والتحشييد للقيم لالفكار الجيدة واملبادرات الفردية واملجتمعية املعززة 
االنسانية ... فوسائل التواصل االجت�عي توفر فرص كبpة وواعدة وهي تحمل الكثp من 
قصص البناء وتعزيز السلم والتعايش...انها ايضا وسيلة فاعلة اليصال مطالب الناس اىل 

 .الحكومات والضغط عليها
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 !الدفاع عن النظام.. التشجيع عىل الحرب
  كثp من الصحفيo تحولوا اىل أداة لبث خطاب الكراهية

  وتأجيج الحرب والحقا افلتوا من العقاب

  
"الصحفيون الذين كانوا يؤججون 

نار الحرب ويبثون الكراهية ب� 

املكونات خالل املعارك من خالل الدفاع 

عن مكونه والهجوم عىل اآلخر، بعد 

الحرب كانوا يكتبون عن السلم 

ىل تحقيقه، هم كانوا ويشددون ع

يكتبون تحت الطلب، كانوا جزءا من 

تقول ماريجا  آلة الحرب املدمرة"،
  .)Marija Šajkaš( ساجكاس

ساجكاس، صحفية بوسنية عملت 
خالل الحرب األهلية وغطت الرصاعات 
السياسية واملعارك عىل الجبهات. تواصل 
اليوم عملها الصحفي، وهي خبpة يف 

جال العدالة واملصالحة من خالل وسائل االعالم، وتحمل ماجستp وسائط اإلعالم ويف م
  -يف العالقات الدولية:

الصحافة � تكن حرة يف يوغسالفيا السابقة قبل ان تتفت اىل ست دول جديدة   -
(رصبيا، بوسنة وهرسك، كرواتيا، مقدونيا، سلوفينيا، والجبل األسود) عىل أسس قومية 

ة موجهة تصادر الرأي اآلخر، مهمتها الدفاع عن النظام ودينية ومذهبية، كانت صحاف
وتلميع صورته ومحاربة األعداء... كان الصحفيون يكتبون عن وحدة األمة واألخوة 
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العميقة والتاريخ املشرتك واملصالح املتداخلة وال يخوضون يف االختالفات القومية 
  والدينية واملذهبية.

  
اصل كروا£) تفجرت  من 1980يف بروز تيتو بعد وفاة الرئيس القوي تيتو (جوز -

لقوميته، وبدأ  املشاكل بo القادة الطامحo للسلطة.. كل طرف ايد القائد املمثل
التمجيد القومي من قبل الكثp من الصحفيo والكتاب... كل طرف كان Mجد ارثه 
 pويتحدث عن ضحايا قوميته وطائفته ويتناىس ضحايا اآلخر.. كل ذلك تحت تأث

  السياسيo من اصحاب املصالح يف األطراف الثالثة.
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لدوامة.. والحقا أجرب السياسيون، الصحفيo عىل بعض الصحفيo انخرطوا يف تلك ا -

ذلك، ومن � ينفذ كان يتم محاربته وتهميشه وتشويه سمعته، ووصل الجميع تقريبا يف 
النهاية للحديث عن الحرب واملوت يف سبيل قوميته، ثم وقعت الحرب وصاروا يتحدثون 

  .لديها مقابر اك©عن انتهاكات اآلخر وعن أي قومية لديها ضحايا أكرب واي قومية 
  
قبل الحرب معظم وسائل االعالم كانت تحت سيطرة السياسيo النافذين من   -

األطراف املختلفة، وكان هناك سوء بالغ يف استخدام تلك الوسائل يف خدمة اجنداتهم 
السياسية... طبعا � تكن هناك رقابة، لكن ما هو اسوأ كانت الرقابة الذاتية التي منعت 

  .ائق ومواجهة السياسيo بهاظهور الحق
  
نتيجة تلك الصحافة السيئة، كان السكان يعتربون الشائعات واألكاذيب التي يتم  -

ترسيبها للصحافة من قبل االطراف السياسية كحقائق والشعب كان يصدقها... كان يتم 
 oفربكت الحقائق ودفع أموال لذلك، و� تكن هناك حقائق كاملة... وهذا خلق رشخا ب
املكونات، خلق شكوكا كبpة وعدم ثقة حتى بo من عاشوا معا يف سلم ووئام لسنوات، 

  .وأشعل الرصاعات بينها
  
لكن صحفيo شجعان ادركوا مآالت تشويه الحقائق، رفضوا االستسالم الرادة  -

األحزاب، وخاطروا بحياتهم من اجل ابراز الحقيقة وسط التظليل واالشاعات والتخريب 
  .تحقيق أهداف معينةاملتعمد ل

  
"الصحفيون الذين كانوا يؤججون نار الحرب ويبثون الكراهية بo املكونات خالل  -

املعارك من خالل الدفاع عن مكونه والهجوم عىل اآلخر، بعد الحرب كانوا يكتبون عن 
السلم ويشددون عىل تحقيقه، هم كانوا يكتبون تحت الطلب... كانوا جزءا من آلة 

رة"...هؤالء تجدهم يف كل مكان، انهم Mثلون جزءا من املشكلة جزءا من الحرب املدم
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التي ادت اىل استمرار الحرب وتعقدها وسقوط عرشات اآلف من  الخطأ والجرMة
  الضحايا.

  
االدعاء العام يف رصبيا قام �حاوالت ملحاكمة بعض الصحفيo الذين ساهموا يف  -

وتعقيد الرصاعات، لكن معظم الصحفيo  بث خطاب الكراهية وتأجيج نpان الحرب
فلتوا من العقاب، ألنه � تكن هناك ادلة عن العالقة املبارشة بينهم وبo الجرائم التي 
حدثت، بعضهم ظل يؤكد انه كان مجربا عىل تنفيذ اوامر القادة السياسيo بالكتابة وفق 

ود يف صحافة ـم وجما يطلبونه....  معظم هؤالء تم تهميشه بعد الحرب و� يعد له
 .اليوم
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 عليكم ان تكتبوا للشعب فاألنظمة ستتخىل عنكم
    

"من املؤH أن تجد اآلخرين يسقطون امامك يف امتحان مهنيتهم وامتحان اخالقيات 

العمل الصحفي من اجل املال، وانت عليك ان تكافح لقول الحقيقة من اجل اآلخرين 

يك يف النهاية ان تختار ب� ان تكون يف صف من اجل املجتمع ومن اجل رشفك.. عل

  .(Zlata Behram) تقول زالتا بهرامالحكومات واألنظمة الفاسدة أو يف صف الحقيقة"، 
صحفية ساهمت يف تأسيس اذاعة موستار خالل فرتة الحرب، وغطت العديد  بهرام،

ة وتقدم من فصول القتال والرصاع بo املكونات، تواصل عملها اليوم كصحفية وناشط
برامج عن حقوق االنسان ومساعدة ضحايا العنف، هي واحدة من اللوا£ قدمن 

) والحقا خالل عملية استعادة السالم 1995- 1992إسهامات اعالمية كبpة خالل الحرب (
  --وبناء الثقة وزرع التسامح بo مختلف األطراف يف البوسنة:

كنت اعمل صحفية يف رساييفو قبل الحرب، الحب هو الذي حملني لالنتقال اىل  -
مدينة موستار حo تزوجت، كنت اجد نفيس أسعد امرأة يف العا�، لكن الحرب دمرت 
حياتنا... يف األشهر األوىل للحرب كنا نازحo، أنا � استطع البقاء يف املهجر فرجعت اىل 

  بلدي ألغطي األحداث.
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عرب النهر يف موستار من اجل االنض�م اىل الجيش البوسني والقتال يف  زوجي -
صفوفه*... حينها فرقتنا الجبهات واملعارك ألشهر طويلة رغم اننا كنا نعيش يف مدينة 
واحدة... خالل الحصار واملعارك كنا مهددين بالقتل او حتى املوت جوعاً وذلك بالنسبة 

  يل كان أسوأ يشء Mكن ان يقع.
� تكن هناك حياة يف النهار �وستار بسبب القناصة الذين كانوا يرصدون كل  -

حركة... حo كان عمر ابني تسعة اشهر قُتل زوجي برصاصة قناص كان يقف عىل كنيسة 
كثالوكية تطل من الجبل عىل املدينة املحارصة... واصلت حيا£ الصحفية بعدها من اجل 

  .Mان بتحقيق حياة افضلنقل الحقيقة للناس وبث األمل واال 
بعد الحرب قال الرئيس البوسني: ال تفرحوا كثpا ستأ£ يف السلم فرتات اصعب من  -

  .فرتة الحرب وستعرفون ذلك وتتذكرون ما اقوله... اآلن نحن نشعر �عنى تلك الكل�ت
كانت مهمة شاقة ان أتوىل تربية ابني يف ظروف اقتصادية ومعيشية وانسانية  -

ن غp أب... لكن أصعب مهمة يل يف الحياة كانت تربيته عىل ان ال يحمل صعبة وم
الكراهية ألي شخص او طرف، لË ال تتكرر ذات املآيس مرة اخرى... لقد تخرج قبل 
اشهر من كلية الطب وهو يبحث عن عمل... قلت له حتى لو � تجد عمال هنا فال 

اجر اال اذا حصلت حرب أخرى حتى ال تهاجر خارج البالد عليك ان تتحمل وتقاوم، ال ته
  .تفقد انسانيتك وأخالقياتك

لقد قتل والده يف حرب أهلية، وترå دون أب يف ظروف معيشية صعبة وبال دعم،  -
  لكنه ال يحمل الكراهية ألي طرف او انسان... هو ال يكره الرصب وال الكروات.

والبوشناق، وتم  يف مدينة موستار التي شهدت معارك بo الكروات والرصب -
تدمpها بشكل شبه كامل، مازال الخط الفاصل بo الكروات والبوشناق والذي ظهر بعد 
نشوب الخالف بينهم وتحوله اىل قتال اهيل، مستمر اىل اليوم، ألن العقل املجتمعي 

  .مازال يشعر بوجود ذلك الخط الذي يقسم الناس وهذه مشكلة تهدد مستقبلنا
االعالم هو ليس الصحافة الحقيقية، بل ما تتعلمه الحقا....  ما تتعلمه يف كلية -

  .خاصة حo تواجهك الحياة �واقف عليك ان تحكم مهنيتك وضمpك
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الصحافة لها اهمية كبpة اثناء الحرب، أهمية ال Mكن ادراكها اىل حo تنتهي ور�ا  -
عا�، وال توثيق بعد وقت طويل... هي ال تقترص عىل كشف ونقل األحداث والوقائع لل

  ما يحدث فقط، انها ½نح الناس األمل.
-  oهناك دا®ا صحفيون كبار محاربون، وهناك من يتم تسويقهم يف االعالم كصحفي

  .خدمة لهذا الطرف او ذاك
من املؤ� أن تجد اآلخرين يسقطون امامك يف امتحان مهنيتهم وامتحان اخالقيات  -

عليك ان تكافح لقول الحقيقة من اجل اآلخرين  العمل الصحفي من اجل املال، وانت
  .من اجل املجتمع ومن اجل رشفك

عليك يف النهاية ان تختار بo ان تكون يف صف الحكومات واألنظمة الفاسدة أو يف  -
  .صف الحقيقة

يف البوسنة عدد الصحفيات اكرب من عدد الصحفيo، ألن الحرب اخذت الكثp من  -
ض مهمة كشف الحقائق بعد كل ما عشنه من ويالت وما الرجال، وألنهن قررن خو 

  .شهدنه من دروس الحياة وقت الحرب وبعدها
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عليكم ان تكتبوا للشعب، فالسلطات قد تحتاجكم يف فرتة وفجأة تتخىل عنكم...  -
اما الشعب فال يفعل ذلك، انه يقف اىل جانبكم دا®ا حo تكتبون من اجله.... 

  .ستكتشفون ذلك الحقا
سؤول كبp بعد الحرب، قال ساعطيك سيارة وبيت ومال، لكن عىل كتاباتك ان م -

تخضع لسياساتنا التحريرية، أي ان اتخىل عن الشعب... كانت اوضاعي سيئة جدا 
بوجود طفل يحتاج اىل رعاية ودون زوج وعائلة... لكن كان األصعب عيل ان اتخىل عن 

  .من الصعب أن اتخىل عن نفيس الحقيقة والشعب الذي حارب من اجلنا ... كان
طوال سنوات ويف مواجهة الظروف الصعبة كنت اشعر باملرارة الحزن يف املقام  -

األول... واليوم ايضا أشعر بالحزن، لكني ال اريد ان يرى ابني كل هذا... مازلت احب 
الصحافة بشكل جنو§ رغم االحباط ورغم كل يشء، اعمل يف االذاعة واعد برنامجا عن 

  قوق االنسان عن حقوق املواطن، وعن مساعدة الناس ملواجهة ظروفهم.ح
خالل الحرب وبعد ان خرست زوجي واصابني اليأس، قال يل رجل دين كل�ت  -

ظلت معي: ال تنيس املايض ولكن ال تعييش فيه ايضا... عليك ان تعييش حياتك وان 
  .ا ما فعلته ½اماتكافحي من اجل الخp دون تفرقة هكذا ستكونo سعيدة. وهذ

  
  
  
 
 
 
 
  

 

 

المسلمون الحرب كانت معقدة وفصولها متعددة ومتقلبة ف
البوشناق كانوا الى جانب المسيحيين الكروات معا يقاتلون 
الصرب في احدى فترات الحرب... ثم حدث صراع جديد  بين 

هات التي يواجهها كل بالكروات والبوشناق، فتعددت الج
عالية من عدم الثقة بين .. تلك الصراعات بنت جدرانا طرف.

  الجميع.
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ال خيار أمامنا غI املواجهة فاألرشار خالل الحرب 

 !يواصلون بعدها مسIتهم

  
"نحن كنا نناضل من اجل السلم 

وبناء دولة مدنية عادلة تُحرتم فيها 

القوان�، لكن املسؤول� عن تحقيق 

ذلك H يكونوا محل مسؤولية فلم 

لحقيقة ان يحققوا ما تطلعنا اليه ... ا

األرشار الذين كانوا يكسبون اموال 

طائلة اثناء الحرب يواصلون مسIتهم 

بعدها يف الفساد عىل حساب الشعوب 

ومعاناتها، من املهم ان نستمر يف 

مواجهتهم وكشفهم وفضحهم، واال 

تقول أريجانا فسنسقط جميعا"، 
  ساراسيفيك.

  (Arijana Saracevic) ساراسيفيك
الجائزة العاملية لشجاعة املرأة، عملت يف عدة مؤسسات صحفية  صحفية، حاصلة عىل

وغطت اخبار الحرب وما بعدها، تعمل يف مجال الصحافة االستقصائية والتوثيق، 
  -:وتعرضت لتهديدات عديدة بالقتل لتغيp مواقفها

املتدينون لديهم oM يحلفون به، نحن الصحفيون لدينا ميثاق رشف نؤمن به  -
ك هو مصدر رشفنا واحرتامنا ألنفسنا ومجتمعنا... تلك االخالقيات هي التي ونطبقه وذل

تحدد مسار عملنا املهني وحتى حياتنا اليومية.... فنحن نؤمن بكشف الحقيقة وطلبها 
  .دا®ا
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نحن كنا نناضل من اجل السلم وبناء دولة عادلة مدنية تحرتم فيها القوانo، لكن  -
لك، � يكونوا محل مسؤولية، فلم يحققوا ما تطلعنا الناس املسؤولo عن تحقيق ذ

  .اليه...تورطوا يف الفساد وشبكات املصالح الخاصة
الشجاعة التي اكتسبناها اثناء الحرب، وخالل تغطية املعارك لكشف الحقيقة  -

وايصالها للناس، يجب ان نستمر بها يف وقت السلم... دونها لن نستطيع مواجهة 
  .تحالفات الفاسدين

املجتمع الدويل كان املسؤول الرئييس عن تأخر انتهاء الحرب... السياسات ومصالح  -
الدول وتحالفاتها كانت تفرض استمرار الحرب فرتة اطول... ور�ا هي ذاتها تفرض 

  .استمرار حالة الحرب املجمدة منذ نحو عقدين
ومهنيتنا خالل  تربيتنا العائلية واملجتمعية الصحيحة جعلتنا نحافظ عىل حياديتنا -

الحرب وأثناء كل االنتهاكات واالبادات التي حصلت ... كنا نعمل معا يف ذات االذاعة 
سواء كنا من البوشناق او الرصب او الكروات... هكذا كنا نخوض الحرب من اجل 
الحقيقة... عليك ان تحكم ضمpك واخالقيات عملك وان ال تفرق بo الناس عىل اساس 

  .أعراقهم
الصحفيo األجانب جاؤوا اىل البوسنة للشهرة ولجني املال... كانوا يشرتون  معظم -

املواد الفلمية التي نسجلها من الجبهات األمامية، ويبيعونها مجددا بأضعاف سعر رشائها 
منا... أما نحن فكان لدينا هدف مختلف ورسالة نريد أن نوصلها للعا�... االجانب كانت 

، اما نحن فكنا ال �لك اي يشء لح�ية انفسنا... ال اعرف لديهم معدات جيدة ودروع
كيف بقينا عىل قيد الحياة انا وزمال¾ االخرون... زمييل املصور اصيب ثالث مرات خالل 

يورو، وانا اواصل العمل منذ ذلك الوقت... اعمل  200الحرب هو متقاعد اليوم ويتقاىض 
... ورغم كل الخسارات واالحباطات فأنا يورو شهريا 500يف املجال الوثائقي واتقاىض 

سعيدة بانني قررت حينها تغطية الحرب... لست نادمة بسبب كل املخاطر التي واجهتها 
وكل الضغوط او لعدم تحقيق اي نجاح مادي، لو فعلت ذلك كان الثمن الذي سادفعه 

  من شخصيتي وانسانيتي كبpا جدا.
يكرهونني... � أجني ما جنوه من مال رغم الناس تحبني كثpا وزمال¾ يف املهنة  -

  .العروض العديدة، لكني سعيدة بكل ما فعلته وقمت به بضمp حي
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يف الحرب كانوا يهددون بخطف اطفايل السكا£ عن قول الحقيقة لكني � اسكت  -
ألنهم كانوا يريدوننا ان نسكت، وبعد الحرب استمرت الضغوط والتهديدات... قبل اشهر 

مريضة جدا هددونني بأ§ ان � اتوقف عن كشف سوء ادارتهم وفضحهم كانت امي 
فلن اجد أحداً يف جنازة أمي (لن يسمحوا بتنظيمها) كان احت�ل حصول ذلك أمرا مؤملا 

  .جدا بالنسبة يل... أمي توفيت قبل شهرين وكانت جنازتها مهيبة
  
اصلون مسpتهم يف األرشار الذين كانوا يكسبون اموال طائلة اثناء الحرب، يو  -

الفساد بعد الحرب، كل ذلك عىل حساب الشعوب ومعاناتها... ومن املهم ان نستمر يف 
  .مواجهتهم وكشفهم وفضحهم، واال فسنسقط جميعا
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 الساسة الفاسدون حولوا املصانع

 !ملراكز تجارية فدمروا البلد

  
ال "ما تم تدمIه يف بضع سنوات 

hكن استعادته يف عقود... لألسف هذا 

ما حصل فاملدن والقرى التي كانت تعج 

بالحياة قبل الحرب وهي تضم مختلف 

القوميات، تراها اليوم وكأنها تنتظر 

املوت... املدينة عبارة عن اهاليها ح� 

يغادرونها ال تظل هي عىل حالها تصبح 

يقول وليد  مدينة أخرى غريبة عنا"،
  .)Velid Dzindo( ديزيندو

سنة،  45ديزيندو، تدرييس ملدة 
وصحفي غطى فصول الحرب، وشهد 
رصاعات الساسة وتحوالت املجتمعات 

الخائفة من االبادة. رصد طوال عقدين، هجرات املكونات واندثار البلدات والقرى 
وموت الحياة، ك� رصد حياة الجنود والقادة والعالقة الحميمية بo الطرفo خالل 

ب، وتبدل األحوال بعد الحرب، وشهد العديد من مواقف وقصص تكاتف وتالحم الحر 
العوائل املختلفة عرقيا خالل الحرب وبعدها والتي شكلت مصدر أمل �ستقبل التعايش 

  ورفض التطرف باسم القومية والدين واملذهب.
البلدة التي عشت فيها تحولت اىل خط حرب بo املتصارعo وشهدت جوالت من  -

الف بوشناقي (مسلم) وأك©من ثالثة آالف  12لرصاع الدموي... قبل الحرب كان هناك ا
رص� وبضع مئات من الكروات.... هجر الرصب البلدة خالل الحرب خوفا من التصفيات 
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وكذلك بعض الكروات.... بعد انتهاء الحرب عاد البعض، و� تتغp دMغرافية البلدة كثpا، 
..الناس من كل املكونات يرون .اىل ما دون العرشة آالف مواطنلكن عدد السكان تراجع 

  ان البلدة � تعد مناسبة للحياة والعمل انهم يهجرونها.
-  � ،oاملسلم oخالل الحرب حمينا الكروات ومنعنا تعرضهم للقتل عىل يد املتطرف

ل ضد نسمح لهم ان ينتقموا منهم ملجرد ان كروات آخرين كانوا ارتكبوا عمليات قت
املسلمo يف مدينة اخرى... كنا نشاركهم يف اعيادهم بالكنسية حتى خالل الحرب، يف اك© 
من مناسبة دينية � يكن هناك مصلون كروات يف الكنيسة فكنا نذهب اىل هناك 
لالحتفال ولË ال تظل ابواب كنيستهم مغلقة.... � يكن لدينا مشكلة مع الرصب و� 

لدة، لكنهم كانوا خائفo من القتل، ك� كان املسلمون خائفo من يكن نريد ان يرتكوا الب
القتل عىل يد الجيش الرص� عند اقرتابه من البلدة... لكن الجهود الشخصية ظلت 
مستمرة لح�ية بعضنا، ظلت الكثp من العالقات بo العوائل من املكونات املختلفة 

  قا®ة حتى بعد الحرب.
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بo القادة والجنود خالل الحرب، يف الجبهات كانت هناك كانت العالقة جيدة  -
حميمية بo الطرفo وتفهم وتوادد، كنا ننتقدهم ونلومهم ونتبادل الحكايات معهم 
وحتى املزاح.. بعد الحرب أصبح الوصول اىل القادة السياسيo والعسكريo صعبا جدا، 

لo الذين سيطروا عىل السلطة و� تبق تلك الحميمية، خاصة ان الكثp من كبار املسؤو 
 .بحثوا عن مصالحهم وبعضهم تورطوا يف الفساد

ر�ا كان علينا ان نحارب من اجل انفسنا كصحفيo وكمقاتلo، من أجل حقوقنا  -
  .ك� كنا نحارب من اجل االخرين، لكننا � نفعل

لت التعايش االجت�عي يف البوسنة استهدف بعمق، الكثp من العوائل التي ظ -
 ..تنظر اىل بعضها بعo الشك والخوفمتعايشة ويف عالقات محبة طوال عقود، صارت 

حدثت رشوخ عميقة بسبب الدعايات واالشاعات واالعالم القومي اليسء وخطابات 
القادة املتطرفo.. اليوم نرى ان األمل يف الشباب وليس يف جيلنا.. وليس لدينا خيار آخر 

M استعادة التعايش ال pاعادة ذلك التعايشغ pكن ان نحقق اي يشء بغ.  
ما تم تدمpه يف بضع سنوات ال Mكن استعادته يف عقود... لالسف هذا ما حصل  -

فاملدن والقرى التي كانت تعج بالحياة قبل الحرب وهي تضم كل القوميات، تراها اليوم 
 وكأنها تنتظر املوت واالندثار.

اليد، االطفال قالئل، صفوف املدارس فارغة، هناك اليوم عدد الوفيات اكرب من املو  -
مناطق عديدة يف البوسنة فارغة ½اما من السكان... هذه مشكلة كبpة، االطفال الذين 
كانوا Mلؤون األزقة ال تجدهم اليوم ... يف الصف االول يف البلدة التي كان بها اربعة 

شكلة األساسية اليوم يف الوضع صفوف مليئة اآلن ال تضم غp طالبo او ثالثة... امل
االقتصادي اليسء فالكل يهاجر، ومع هذا الواقع والخوف من املستقبل هناك مواليد 
اقل.. اطفال اقل..كان يف كل بيت هناك خمسة اطفال كمعدل، اآلن هناك طفل واحد او 

  .. الحرب دمرت كل يشء..ال طفل
 مساحة من األرايض لضمها، كل األطراف كانت تتقاتل من اجل السيطرة عىل اكرب -

اآلن ال يوجد سكان لË يعيشوا او يعملوا يف تلك االرايض... الكثp منها فارغة... والشباب 
  .يهاجرون
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الخصخصة التي أì بها الفاسدون من التجار واملستثمرين والباحثo عن الربح،  -
وحولوها اىل مراكز وبغياب الدولة، زادت االمور تعقيدا...هؤالء سيطروا عىل املصانع 

تجارية، وحولوا البلد من االنتاج اىل االستهالك بذلك هم تسببوا بتدمp البلد.. كانت 
 دول االتحاد اليوغسالفيا بلدان صناعية مزدهرة، هي اليوم يف معظمها بلدان تعا§.

-  oالفاسدون من الساسة مصالحهم فوق كل يشء وال يريدون اناس مستقل
  .Mنعهم من السيطرة عليهم اقتصاديا ألن ذلك

الدستور واالوضاع السياسية والفساد كلها ضد الجهود الفردية التي يقوم بها  -
الصحفيون واملثقفون من اجل تحقيق االصالح واعادة التعايش والبناء.... ر�ا يف 
املستقبل هذه الدائرة الصغp من جهود الصحفيo واملثقفo تكرب وتصبح مؤثرة يف 

  .السلطة والقوانo والدستور الذي يقسم املجتمع ويعرقل التعايش والبناءمواجهة 
لألسف املدينة عبارة عن اهاليها، حo يغادرون فان املدينة ال تظل عىل حالها  -

 .وتصبح مدينة أخرى غريبة عنا
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 الساسة التجار.. والحرب التي H تتوقف

  
موستار واحدة من اجمل املدن يف 

مت عرقيا خالل الحرب البوسنة، انقس
وشهدت الكثp من ويالتها بعد أن 
تحولت اىل ساحة للمتصارعo الرصب 
والكروات والبوشناق. مازالت اثار الحرب 
باقية، وسكانها مازالوا يعانون من 
صدماتها، الكثp من البيوت يف املدينة 
وعىل الطرق املمتدة اليها ماتزال مرتوكة، 

املتقاتلة  ك� ان خط النار بo القوى
مازال يفصل املجتمع اىل بوشناقي ورص� 

 وكروا£.
خالل جلسة حوارية قدم كل 

واعالميون ونشطاء وصحفيون يف رابطة الصحافة  Vera Soldo و   Faruk Kajtazمن
رؤيتهم عن واقع املدينة والبوسنة وما حدث يف سنوات البوسنية من مدينة موستار*، 
  :من تجاربهم، واملستقبل املنتظر الحرب والعرب التي استخلصوها

، هذا ما شهدناه ونتلمسه كل من السهل ان تبدأ الحرب ومن الصعب ان تنهيها -
  يوم.

من  %60-50هذه املدينة الجميلة، كانت مًشهدا ألبشع حرب أتت بالدمار عىل  -
مليون  500... بعد الحرب تدفقت أموال كبpة العادة بنائها (قدرت بنحو .مبانيها وبيوتها

دوالر) لكن الجزء األكرب من تلك األموال انتهت اىل جيوب الفاسدين، املدينة خرست 
 الكثp  من املشاريع لكن البعض اصبح غنيا بسببها.
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عاما من الحرب عدد السكان  22الف شخص، وبعد  120قبل الحرب كان هناك  -
انها لكنها استقبلت آالف شخص.... طبعا املدينة فقدت جزءا كبpا من سك 110أقل من 

.. الكروات ارتفعت نسبتهم وصاروا اك© من البوشناق، يف حo .اآلف من مناطق أخرى
 تراجعت نسبة الرصب.

الف انسان تركوا املدينة خالل الحرب وبعدها، هاجروا باتجاه كندا والدول   35 -
  االسكندنافية.

كن الصعب ½ثل يف اعادة بناء اعادة بناء الشوارع واقامة األبنية كان أمراً سهالً ل -
  الحياة التي تفككت.. انها عملية صعبة جدا.

كانت موستار واحدة من املراكز الصناعية املهمة، كانت تصنع حتى الطائرات  -
 pمن هذه املصانع....  %90اىل  %80واملروحيات وتصدرها اىل الخارج، لكن تم تدم

 .تصادية وفرص عملواليوم الناس تهاجر بسبب عدم وجود منشآت اق
موستار كانت مدينة مهمة بالنسبة لالوربيo، ألنها كانت مثاالً للعنف وانقسامات  -

الحرب حيث كان هناك شارع يفصل اطراف النزاع لكن لألسف � تتحقق آمال بناء 
 oاملدينة بسبب الهدر والفساد والرصاعات... كانوا يريدون ان يحولوا موستار اىل برل

  .هم فشلواجديدة لكن
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ر�ا موستار هي املدينة الوحيدة املختلطة عرقياً بشكل واضح، لذلك االتحاد  -
 االور� اهتم بها وحاول جعلها �وذج للسلم بعد ان كانت �وذجا لقسوة الحرب.

-  pبعد الحرب تم بناء الجوامع والكنائس قبل اعادة بناء االقتصاد واملنشآت وتوف
  .حدث العكسفرص العمل، كان يجب ان ي

خالل الحرب، كل طرف كان يرى انه عىل حق وان األطراف األخرى عىل خطأ، كل  -
طرف استخدم الخطاب القومي املتشدد وباسم ح�ية املصالح القومية ارتكبوا أخطاء 

  كربى تحولت اىل كوارث... وهكذا تم تدمp البوسنة والكل خرس.
بعد رضب الثقة بo املكونات... ازمات اعادة بناء املجتمع عملية معقدة وطويلة،  -

بعد الحرب مستمرة وهي عميقة جدا ومخيفة... نخىش ان تتسبب يف اشعال الحرب 
  مجددا خاصة اذا سمح للمتطرفo بالتحرك من جديد باسم ح�ية مصالح قوميتهم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التغيير الديموغرافي بعد الحرب في موستار بقي محدودا مقارنة 
ببقية المدن البوسنية، ومع بقاء المدينة مختلطة جعلها مركز 
اهتمام وتركيز المجتمع الدولي، باعتبارها مثاال العادة بناء السالم 

  والتعايش بين المكونات:
 120عدد السكان في موستار يبلغ نحو ) كان 1991قبل الحرب (

  الف نسمة 
  %43الف من البوشناق  51نحو 
   %33الف من الكروات  40نحو 
  %15الف من الصرب  18
(كانوا ال يعترفون بانتمائهم  %10الف من اليوغسالف  12

  لقومية محددة بل للدولة)
  

  الف نسمة 110) عدد السكان اقل من 2017بعد الحرب (
  %45البوشناق  الف من 50نحو 
  %50الف من الكروات  55نحو 

  %5آالف من الصرب  5ونحو 
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السياسية للعمل عاما عىل اتفاقية دايتون هناك مشاكل كبpة يف املسارات  22بعد  -
وادارة البلد.... ومع وجود مصالح الدول الكربى يف املنطقة فان األمور تصبح معقدة 

 جدا.
األمريكيون يحاولون فرض الحلول عىل اآلخرين لكن نحن نرى انه يجب ان يكون  -

  .الحل محليا وان ال يفرض من الخارج
رون بالحجارة والطوب يف الحرب الفاسدون يتاجرون باألسلحة، ويف السلم يتاج -

ويرسقون...يف كل األحوال هم يحافظون عىل مصالحهم ويتاجرون والناس تعا§ و½وت 
  .وال احد يعوضهم

الحرب األهلية أسوأ ما Mكن ان يقع ألية أمة... يف الحرب ال توجد دولة، وال توجد  -
  محكمة، وال توجد رشطة، وال Mكن للضعفاء ض�ن حقوقهم.

بلطيق والبحر االسود والرشق االوسط .. الرصاعات فيها ال تهدأ بسبب البلقان وال -
التداخل العرقي املعقد وبسبب املصالح الدولية املتقاطعة، هي مناطق محل اهت�م 

 لكل االطراف لذا تظل نقاط ساخنة.
الحروب الحالية يف الرشق االوسط تذكرنا بالحرب التي حصلت هنا والتي مازلنا  -

  .فال تكاد عائلة نجت منها ندفع ¨نها،
شعوب هذه املناطق ال تحب الرصاعات وقد تعبت منها لكن جهات دولية تقوم  -

 oيتم استغاللهم وقادة محلي oباثارة وتحريك األحداث خدمة ملصالحها وبوجود متطرف
   ينفذون ذلك خدمة ملصالحهم الشخصية.

 
متعدد األعراق يف املدينة املنقسمة صحفي *رابطة الصحافة يف البوسنة والهرسك هي تجمع 

  سياسيا وعرقيا، تضم صحفي) بوشناق ورصب وكروات.

  
  
  
  
 

ال توجد دولة/ ال توجد محكمة/  ال توجد شرطة/  في الحرب: - 
وال يمكن للضعفاء ضمان حقوقهم، لكن الكثيرين يريدون ابقاء الحرب 
فهي تخدم مصالحهم، والحقا يريدون ابقاء الفوضى والصراعات 

  واالنقسامات هكذا يضمنون استمرارهم وامتيازاتهم.
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 ال تعش كضحية ..

 أصنع حياتك، حارضك ومستقبلك

 
"عرشات آالف النساء كن ضحايا 

الحرب ومازلن..كانت املرأة خالل 

الحرب تشكل سالحا للرتهيب واثارة 

ة الذعر...االغتصاب كان جزءا من سياس

واسرتاتيجية الحرب.. ضحايا تلك 

العمليات من النساء ال يحتاجون اىل 

مساعدات مالية فقط، علينا ان �كنهن 

من العمل ونؤمن لهم بيوت مناسبة 

 وان نساعدهن عىل تكوين عوائل"،
 Amnaتقول آمنة بوبوفاك* (

Popovac.( 
بوبوفاك ناشطة وسيدة اع�ل 
وصحفية، تخرجت من كلية الهندسة 

لت مرتجمة يف مؤسسات دولية ثم خاضت يف مجال العمل االعالمي يف أعقد مراحل وعم
أنتجت  2011) ويف 88ستوديو  -أسست اذاعة خاصة (راديو موستار  1998الحرب، ويف 

 oوثائقيا مع التلفزيون االتحادي يف البوسنة يطرح قضية الحرب العبثية املدمرة ب �فيل
من الشبكات الدولية الصحفية والنسائية بينها "نساء  املكونات، وهي عضوة يف العديد

من اجل السالم"، وهي تستعد لخوض غ�ر العمل السيايس واملنافسة للفوز �نصب 
  عمدة مدينة موستار.
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اؤمن بان االعالم هو األداة االك© تأثpا عىل الناس لذلك اخرتت هذا الطريق، وهو  -
  ت�عي والسيايس.جوهري لË تكون مؤثرا يف املجال االج

خالل الحرب اصبحت اعالمية وبعدها امتلكت وسيلة اعالم خاصة، أل§ عرفت ان  -
  املحطة �بلغ كبp.  2014بعت يف  .االعالم هو أهم األسلحة يف فرتة الحرب وما بعدها

االعالم هو تجارة، لكن يف فرتة الحرب البوسنية وما بعدها � يكن كذلك، كانت  -
 دون صوتنا للعا� وكشف حقائق ما يدور وما يقع من أهوال.... كنا نعملرسالة اليصال 

مقابل من اجل نقل الحقيقة، ونكافح مع زمالئنا اآلخرين النهاء الحرب وبناء التعايش 
  .والسلم االهيل واعادة بناء البلد

أنا أرى ان هذه املدينة هي اجمل مدينة يف العا� وتستحق الكثp، لذا قررت  -
لعمل السيايس وأخطط ألن اصبح عمدتها من اجل تطوير واقع املدينة وحياتنا خوض ا

  لتكون افضل بعد التجربة القاسية يف الحرب، ونحن قادرون عىل تحقيق ذلك.
نحن يف الكيانo اللذين يشكالن دولة البوسنة والهرسك ويف مجمل الواليات  -

.. اتفاقية دايتون التي .حرب مجمدةاملشكلة للدولة، ال نعيش يف سالم بل نعيش يف حالة 
  .فرضها املجتمع الدويل كانت جيدة اليقاف الحرب لكنها ليست جيدة لبناء السالم

من خالل تجربتنا يف البوسنة، أرى ان اسوأ يشء يف سوريا والعراق هو تقسيمها اىل  -
.. فالرصاعات وحتى الحروب لن تتوقف يف دول تضم العديد من .كيانات صغpة

كونات التي ترى كل واحدة منها انها عىل حق وان اآلخر عىل خطأ وان عليها ان تقاتل امل
  من اجل فرض حقوقها.

ضحايا الحرب مازالوا يعانون... آالف النساء أصبحن ضحايا، كانوا خالل الحرب  -
يشكلون سالحا للرتهيب واثارة الذعر.... االغتصاب كان جزءا من سياسة واسرتاتيجية 

ضحايا تلك العمليات من النساء ال يحتاجون اىل مساعدات مالية فقط، علينا ان الحرب.. 
  .�كنهن من العمل ونؤمن لهم بيوت مناسبة وان نساعدهن عىل تكوين عوائل

هناك حاالت انتحار كثpة بo ضحايا الحرب من النساء، وال توجد احصاءات وارقام  -
لحاالت كثpة ر�ا بالعرشات .. هي حاالت .. الناس ال تتحدث عن هذه األمور... لكن ا

 . انتحار تحصل بعد سنوات طويلة من انتهاء الحرب
  .من املهم ان ال يتحول الناس اىل ضحايا.. من املهم ان ال يشعروا انهم ضحايا -
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الناس اذا وجدوا ضحية للعنف والحرب امامهم فيجب ان يعاملوها كضحية وليس  -
  .كعالة عىل األرسة واملجتمع

يف العهد اليوغساليف كنا نعترب متطورين اجت�عيا و� تكن هناك مشاكل لدى  -
النساء بشأن الحريات والعمل او ما يتعلق باملساواة يف األجور... املجتمع كان يقدر 

...كانت لدينا رئيسة حكومة قبل رئيسة .املرأة و� تكن هناك فروقات بo الرجال والنساء
... كان واقع املرأة متطورا لكن األمور  رغريت تاترش بسنواتالوزراء الربيطانية ما

 .تعقدت الحقا بسبب الحرب واستخدام املرأة فيها كسالح
شبكة دولية، ودا®ا  12عليك دا®ا كصحفي ان توسع دائرة عالقاتك، أنا عضوة يف 

  أكرر: ليس املهم فقط ما تعرفه.... بل املهم من تعرفه؟
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك التي تخرجت من كلية الهندسة (الحاسوب آمنة بوبوفا
والبرمجيات) حققت العديد من النجاحات التجارية وهي سيدة اعمال 
رائدة، عرفت وهي شابة باقتحام مجال االعالم فأسست بعد الحرب 

لإلسهام في تطبيع  1998) في عام 88راديو موستار (ستوديو 
الموكنات بعد  الحياة في موستار والبوسنة والهرسك والتقريب بين

وهي عضو مجلس إدارة جمعية خاصة لوسائل  سنوات من الحرب.
اإلعالم االلكترونية، ومن مؤسسي رابطة سيدات األعمال وتملك 
خبرة واسعة في مجال تخطيط األعمال والموارد البشرية والتسويق، 
وهي مهتمة بشكل كبير في مجال التواصل وتلقي محاضرات عن 

أساعد الناس على تطوير أفكارهم التجارية إلى القيادة واالتصال: "
خطط واقعية وتطوير البيئة االقتصادية، ومراجعة المشاريع التي 

  .تسهم في تحسين االدارة والديمقراطية في المجتمع
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  ومستقبل املدينة واملرأةالشباب 

موستار هي مدينة متعددة األعراق ويجب أن تلقى كذلك و½نح فرصة لتصبح  -
مدينة أوروبية حقيقية.. انها مدينة تستوعب الجميع... نعم هي � تعد ك� كانت قبل 

ومن اجل مستقبل افضل   عاما حان الوقت لنقوم بألم كل جراحها 25الحرب، لكن بعد 
 ع مكوناتها.لجمي
فكرة موستار موحد يعيش ابناؤها معا بود إىل األبد، ليست خيالية جميع ابنائها  -

اليوم يريدون مدينة موحدة، ويجمعهم ذلك الحب الفريد لها، ألزقتها جميعا، ولثقافتها 
... موستار ال تنقسم، والتقسيم هو فقط يف أذهان .وتراثها التاريخي والجرس القديم

 o الذين يريدون الربح عىل حساب مستقبلنا.بعض السياسي
من خالل تجار� وسفري املتواصل أصبحت اؤمن ان هذه املدينة فريدة من  -

نوعها، وانها ½تلك القدرة عىل أن تكون أجمل وأفضل مكان للعيش... نعم حاليا ال 
تقبل Mكننا أن نتباهى بنوعية الحياة هنا لكننا يجب ان نعمل معا من اجل تحقيق مس

أفضل، انها ½لك ج�ال خاصا وموقعا فريدا فهي ذات مناخ متوسطي وتبعد عن البحر 
 مسافة اقل من ساعة، ك� يبعد منتج الجليد عنها ذات املسافة.

بناء املستقبل يتطلب العمل مع الشباب، وهذا ما اقوم به، احاول ان انقل تجار�  -
أنحاء البوسنة والهرسك، نقدم أمثلة  والتجارب الجيدة االخرى إىل الشباب من جميع

 حقيقية للنجاح يف البالد، بذلك نبث األمل بتحقيق االفضل.
نحن دا�ا نحاول اعطاء هذا الدرس املهم... رغم سوء املناخ االقتصادي والسيايس،  -

فاننا hكن ان نطور األوضاع ونحقق النجاحات.. الشباب والشابات ومن مختلف 

اجون اىل اعاطائهم دفعة وحافز لتحقيق أفكارهم واثبات الفئات العمرية يحت

إمكاناتهم، وأسهل طريقة للقيام بذلك هي رضب امثلة النجاح الشخصية وأمثلة النجاح 

.Hيف العا  

العديد من الطالب يقررون البقاء هنا بعد التخرج وبدء عمل تجاري، ينبغي أن  -
 .هي يف الواقع فرصة يدركوا أن بإمكانهم أن يفعلوا ذلك وأن كل أزمة
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نحن جميعا لدينا اخفاقات لكن علينا ان ال ننىس ان اإلخفاقات يف احيان كثIة  -

هي التي تضعك عىل طريق النجاح من خالل ما £نحك من تجارب... ال توجد طريقة 

 أخرى أفضل للتعلم.

الشباب يهاجرون، نعم هذا ما يحدث لكنهم يفعلون ذلك مضطرين ...هم ال  -
جون إىل إقناعهم بالبقاء فهم يريدون البقاء وان سافروا فيأملون العودة متى ما يحتا

توفرت لهم الفرص .. هم ليسوا كساىل بل هم طموحون لكنهم يعيشون يف بيئة صعبة 
ويحتاجون اىل توفp الفرص لهم وخلق بيئة عمل مناسبة Mكنهم فيها توظيف 

 ات فهذا واجبها.إمكاناتهم، وهذا ما يجب ان تقوم به الحكوم
نظام التعليم هنا � يتم اعداده وفق واقع الحياة ومتطلبات وأداء سوق العمل،  -

يجب ان يتم تطويره...يف الورش التي نقدمها نحن نركز عىل نقل املعرفة والخربات 
  وتجارب الشعوب يف املنطقة.. هذه مهمة للبناء والتحفييز.

دافعة للتنمية االقتصادية...  ةغp معرتف بها كقو املرأة يف البوسنة والهرسك ال تزال  -
إذا استبعدت نصف املجتمع من التدفقات االقتصادية واذا فشلت يف خلق قيم جديدة 
يف املجتمع تعطي للمرأة مكانها يف التنمية املجتمعية واالقتصادية، فانت ال تضيع املرأة 

النساء وإرشاكهم يف األع�ل فحسب، بل املجتمع ككل... ال بد من ½كo عدد أكرب من 
 التجارية والحياة السياسية.

االتقان والتفا§ والطموح والرغبة يف تحقيق يشء هو ما Mكنك من تحقيق األفضل  -
.. عندما تسأل كيف أصبح ذلك الشخص ناجحا وسط كل هذه الظروف الصعبة و 

ل بجد والتفا§ بغض املحفوفة باملخاطر يف البوسنة والهرسك فان الجواب يكمن يف العم
  .النظر عن أي عقبات

قررت خوض العمل السيايس والرتشح ملنصب عمدة موستار ألكون أول امرأة يف  -
هذا املنصب، وأنا ارى ان هذه املعركة من أجل مستقبل أفضل ملوستار وللنساء هنا ويف 

 البوسنة عموما.
-  oل واملهني�يف حل مشاكلهم... نريد برنامج عميل يرتكز عىل مساعدة رجال األع

ان نوفر فرص عمل اك© ونوظف املزيد من الناس...  يستند برنامجي إىل االقتصاد 
 .والتنمية قبل كل يشء، بعيدا عن القصص السياسية والرصاعات التي ال تخدم أحدا
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عليك ان تبدأ بتنظيف املدينة من فناء دارك... �شاركة جميع املواطن� hكن ان  -

ا أجمل فهذه هي الطريقة األفضل لتطوير بيئة املدينة وليشعر املواطن انها تكون مدنن

 مدينته ويحافظ عليها .. 

ال أفكر ابداً بالرحيل عن موستار بل افكر بأن من واجبي ان اعمل لبناء مستقبل  -
أفضل لها .. أؤمن بأن هذه املدينة تستحق افضل م� هي عليه اليوم، وان علينا أن 

 ء لنستحق هذه املدينة.نعمل كل يش

  

 

 

 

 

  

على الديناصورات السياسية ان تفهم انه حان الوقت ألن ينسحبوا وان 
رين العمل والحصول ذلك حتى من مصلحة أبنائهم، عليهم السماح لآلخ

  على فرص أفضل الحداث التغيير ولتحقيق ما هو افضل لهذه البالد.

  صحفيون:
موستار اعيد بناؤها من األموال التي تدفقت من مشاريع االتحاد  -

االوربي والصناديق العالمية والتبرعات الدولية ومن االهالي والتي بلغت 
@مليون دوالر. 500بحسب بعض التقديرات نحو 

من األموال اهدرت ولم تصرف بشكل صحيح  %70ربما أكثر من  -
 من وراء 

ً
وذهبت الى جيوب خاصة ... المدينة خسرت لكن البعض صالح غنيا

@ذلك.
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 الصحافة املستقلة يف مواجهة الفساد والتطرف

  
"الصحفيون املستقلون يعانون من 

اجل قول الحقيقة، وهم محاربون 

قتلوا اثناء  صحفيا 56 ..ومهددون

الحرب وبعدها، وH يتم تقديم اي 

Hيتم ادانة اي  شخص للمحاكمة و

مة نحن نريد خدشخص بهذه الجرائم. 

البوسنة، ال نريد السلطة وال اموالهم، 

نريد بناء بلد يكون افضل حاال، نريد 

ايقاف الفساد والرصاعات السياسية 

الشباب.. املدمرة، نريد ان ال يهاجر 

نريد تحقيق فرص عمل أفضل واقتصاد 

  فيلدانا سيليمبيغوفيتش.تقول  احسن"،
 Vildana)  سيليمبيغوفيتش

Selimbegovic) ير صحيفة رئيسة تحرOSIOBODENJE  وهي اكرب الصحف اليومية
)، ويعمل فيها صحفيون 1943آب  30عاما (تأسست يف  75البوسنية وتصدر منذ 

وصحفيات من مختلف املكونات، ظلت تصدر خالل الحرب وأثناء االشتباكات الدامية 
  وفرتة حصار البوسنة ناقلة االحداث لقرائها.

رير، أخوض مع زمال¾ رصاعاً صعباً وخطpاً مع منذ تسع سنوات وأنا رئيسة تح -
الفاسدين من اجل نقل الحقيقة وخدمة أبناء البوسنة من مختلف املكونات دون 
½ييز... قبل الحرب كنت اعمل يف صحيفة تصدر مساًء.. وأثناء الحرب كنت اغطي اخبار 

  .الجبهات، وبعدها عملت يف مؤسسات أخرى ويف هذه الصحيفة
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كنا نعمل،  قذيفة يوميا عىل رساييفو 1500اىل  1000ب ومع سقوط طوال الحر  -
ننقل االخبار من الجبهات، ونكشف حقائق االنتهاكات التي تحدث من قبل كل 
االطراف، تعرضنا للتهديد والقتل، لكننا واصلنا عملنا من اجل الحقيقة، و� نتورط يف 

ل املنابر االعالمية السياسية يف البلد ويسمع من خال يسودخطاب الكراهية الذي كان 
 والحزبية.

ونكتب للكل دون اي تحيز و½ييز بo االطراف  البوسنةكنا نوزع الصحف* يف كل  -
 .املختلفة املتصارعة، وهذا جعلنا محل استهداف واتهام من كل األطراف

نحن نفتخر بالتزامنا باعىل درجات املهنية واالخالق الصحفية يف أصعب الظروف  -
تصلنا ..هو اصعب طريق يجب االلتزام به... لكنها  التيكل التهديدات واالغراءات رغم 

 الطريق الصحيحة الوحيدة التي تدفع للبناء يف مواجهة التدمp والهدم.
الصحيفة بعد الحرب اشرتاها رجل اع�ل بوسني لË تكون صوت الشعب.. هو  -

النارش الحايل يؤمن بدور االعالم  مالك لرشكة بpة وماء معدنية معروفة ورشكات اخرى.
لذا حافظ عىل السياسة التحريرية املستقلة، ومازال ملتزما بذلك رغم الضغوط الهائلة 
التي تدفعه الغالقها او بيعها.. ر�ا ندم آالف املرات عىل رشائه للصحيفة بسبب 

دافعه الضغوط حتى انه فصل من قبل مجلس مكونه (البوشناق)، لكنه قرر االستمرار، 
  الوحيد هو خلق مستقبل افضل لهذه البالد.

-  oالف نسخة يوميا...وطبعا لدينا بوابة عىل االنرتنيت 15اىل  13نطبع حاليا ب. ..
وألننا مستقلون فالسلطات تضغط علينا دا®ا بشتى الوسائل �ا فيها حجب االعالنات 

 ومنع وصولها الينا.
م السبت، والصحيفة الصباحية اليومية الف نسخة يو  106قبل الحرب كنا نطبع  -

الف نسخة (كانت هناك طبعة مسائية) توزع يف كل الدول الست  60كانت تطبع  
مليون شخص  3.7اآلن هناك  شخصمليون  23املشكلة ليوغسالفيا، طبعا كان هناك 

  .فقط
نعا§ من املنافسة غp الرشيفة يف اسواق الصحف والعديد من الدول االوربية  -

ربنا من اجل وقف الصحيفة حتى تركيا تفعل ذلك.. يحاربوننا من خالل الصحف تحا
  . األخرى املمولة وعرب منافسة غp رشيفة خاصة عرب الصحف املمثلة للكروات
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ال مخاوف لدينا بشأن مستقبل الصحافة الجيدة، املؤرشات تظهر ان الصحف التي  -
ية من املتوقع ان تستمر وان ال ½وت... تحليلية واملواد ذات القيمة العال مقاالتتنرش 

وهنا ننرش مواد جادة ومعمقة ومواد تحليلية و� نتحول اىل صحيفة صفراء، ك� � 
نتورط يف الخطاب الرتويجي لطرف او املتشنج ضد طرف آخر، بعكس الكثp من 

  .الصحف االخرى
فضنا التحول نحن نلتزم املهنية ونرفض خطاب الكراهية بشدة، حتى يف الحرب ر  -

اىل آلة اعالمية ضد الطرف اآلخر.. كان من السهل ان ندخل يف اطار الدعاية للضحايا 
البوسنيo عىل يد الكروات والرصب خالل الحرب ونركز فقط عىل انتهاكاتهم وما يحدث 
يف املخي�ت ك� كان يفعل االخرون لكننا � نفعل.... بل كتبنا عن جرائم مجموعات 

ة وانتهاكات الجيش البوسني ضد الكروات .. وكشفنا الكثp من جرائم بوسنية متشدد
الكتائب "واملليشيات املجاهدة" التي نفذت ضد الكروات والرصب... كنا ندون وننرش 
�هنية جرائم املسلمo ضد اآلخرين ك� كنا نفعل العكس...كنا نكتب بحيادية رغم 

 .التهديدات التي نتعرض لها
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، كان االعالم موجها ومركزيا ... بعد الحرب يف فيدرالية البوسنة ايام يوغسالفيا -
والهرسك التي تضم عرش محافظات اصبح هناك تلفزيون واذاعة حكومية بكل محافظة، 
ك� ان هناك عرشات القنوات الخاصة كل واحدة تدعي انها تحقق اعىل درجات املتابعة 

  .لفرتات بث معينة
صحفيا قتلوا اثناء   56ستقلون يحاربون ويهددون،الصحافة تعا§ والصحفيون امل 

الحرب وبعدها، و� يتم تقديم اي شخص للمحاكمة و� يتم ادانة اي شخص بهذه 
الجرائم... سنقوم خالل فرتة قصpة بتقديم دفرت اسود يضم كل اس�ء الضحايا من 

  الصحفيo اىل االدعاء العام لتحريك ملفاتهم من جديد. 
من الصحفيo سقطوا اثناء الحرب يف عمليات قصف وقتال، معظم القتىل  -

وبعضهم يف عمليات استهداف مبارشة، في� قتل عدد غp قليل بعد الحرب، رغم ان 
 القوات الدولية ساهمت يف ح�يتهم.

قضية رفعت ضد  118القضايا املرفوعة يف املحاكم ضدنا كبpة جدا .. هناك  -
 حرير.ضد رئيسة الت 105الصحيفة منها 

نحن نريد خدمة البوسنة، ال نريد السلطة وال اموالهم، نريد بناء بلد يكون افضل  -
حاال م� هو عليه اليوم، نريد ايقاف الفساد والرصاعات السياسية املدمرة، نريد ان ال 

 يهاجر الشباب .. نريد تحقيق فرص عمل أفضل واقتصاد احسن.
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

في البوسنة اللغة الصربية تجمع المكونات الثالثة، فاالختالف 
بين البوشناق المسلمين والصرب والكروات المسيحيين، هو 

ا ان االختالف بين الكروات والصرب ديني وليس لغوي، كم
مذهبي، فلغة الصحف هي واحدة، واالختالفات اللغوية بين 

  المكونات والمناطق محدودة.
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 واخالقيات العملاملهنية  األخبار املحرفة..
 

  اعضاء يف رابطة صحفيي البوسنة، ومسؤولون يف هيئات متابعة وسائل االعالم:
يف السنوات التي سبقت الحرب معظم وسائل االعالم كانت تحت سيطرة  -

السياسيo، وكان هناك سوء بالغ يف استخدام تلك الوسائل خدمة ألجندتهم السياسية... 
ن ما هو اسوأ كان الرقابة الذاتية التي منعت ظهور � تكن هناك رقابة فعلية، لك

  الحقائق ومواجهة السياسيo بأخبارهم املُحرفة.
نتيجة الصحافة السيئة التي خلقتها مصالح الساسة، كان السكان يعتربون  -

الشائعات واالكاذيب واألخبار املُحرفة التي يتم ترسيبها للصحافة من قبل االطراف 
جزء كبp من الشعب كان يصدق تلك االدعاءات ويتأثر بها ويبني السياسية حقائق... 

مواقفه وفقا لها... كان يتم تشويه الحقائق وفربكت األخبار واستخدمت اموال كبpة 
لذلك، و� تكن هناك حقائق كاملة... هذا خلق رشخا كبpا بo املكونات واشعل 

  الرصاعات بينها.
ن ينكرون الشائعات واألخبار املُحرفة بعض الصحفيo ك� كل الناس � يك -

 pالذي ارتكبه الكث pوالخاطئة ودا®ا يتم الحديث عن النطاق األشمل لها.. الخطأ الكب
من الصحفيo انهم كانوا ينقلون اقوال وآراء السياسيo واملسؤولo كحقائق وليس 

تالك الوعي كأكاذيب او كالم محل شك، وذلك أجج نpان الحرب... عىل الصحفيo ام
  بحساسية عملهم وما ينقلونه من ترصيحات لتوعية الجمهور.

كل القوى كانت تحاول السيطرة عىل وسائل االعالم، من اجل استخدامها لدعايتها،  -
فوسائل االعالم مهمة جدا لهم يف كل األحوال، كونها األداة األك© تأثpا يف الناس... هم 

   .هم فاألمر ال يتوقفمازالوا يستخدمون االعالم ملصالح
الصحافة هي واحدة من ضحايا الحروب لكن يف اصعب األوضاع كان هناك  -

صحفيون ملتزومون بالنزاهة والحيادية ويرفضون الدعاية السلبية السيئة .. الغالبية 
دخلت يف دوامة التصعيد والدعاية السياسية لهذا الطرف او ذاك وقلة بقيت مستقلة 
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قائق وتؤمن بأن ما يحدث هو ليس املسار الصحيح، وبأن لذلك ظلت تنبه وتكشف الح
 .نتائج وخيمة

بعد الحرب وسائل االعالم تحولت اىل وسائل للعالقات العامة، الثقة ترتاجع بها، وال  -
نعرف كيف Mكن تجاوز هذه األزمة بo دور االعالم يف صناعة السالم وبo انحدارها اىل 

  .وسيلة للعالقات العامة مصالحها واىل متطلبات كونها
لدينا اليوم افضل قانون لحرية الحصول عىل املعلومات.. وافضل قانون ملحاسبة  -

الذين يقومون بالتشهp وانتهاك حقوق اآلخرين من خالل االعالم، لكن أوضاع الصحافة 
  ليست جيدة وهي تعا§ من تراجع الحريات وظهور خطاب الكراهية.

يo املستقلo قليالً وصوتهم محدود التأثp فرتابطهم مهم حتى لو كان عدد الصحف -
جداً من اجل ايصال رسالتهم واستمرار كفاحهم لقول ونقل الحقيقة حتى لو كان ذلك 

 محل رفض داخل مجتمعاتهم التي ستدرك متأخرا انهم كانوا عىل حق. 
العب بهم عىل الصحفيo الحقيقيo أن ال يسمحوا ألصحاب املصالح والساسة بالت -

وجرهم للرصاعات وتجييش العواطف وتغييب العقل... فاملسافة بo التالعب والتجييش 
  .وبo الحروب قصpة جدا

بسبب فشل بناء دولة املواطنة، الحريات ترتاجع، والصحافة تتدهور... Mكن القول  -
تمييز ... انه ال توجد وسائل اعالم مستقلة تعمل �هنية وموضوعية بعيدا عن التحيز وال

 oة، هذا هو الواقع... هناك قلة من الصحفيpالصحفيون يتم رشاؤهم وبرواتب صغ
الشجعان الذين يكتبون الحقيقة لكن اآلخرين يف معظمهم ال يفعلون ذلك... انهم 

 يواصلون تدمp البلد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الصحفيون الكتبة
الصحفيون الذين كانوا يكذبون ويؤججون نار الحرب ويبثون الكراهية  -

بين المكونات خالل المعارك من خالل الدفاع عن مكونه والهجوم على 
خر، بعد الحرب كانوا يكتبون عن السلم ويشددون على تحقيقه.. هم اآل

كانوا يكتبون تحت الطلب وهؤالء تجدهم في كل مكان، انهم يمثلون 
@جزءا من الجريمة.

عليك في النهاية ان تختار بين ان تكون في صف الحكومات واالنظمة  -
  أو في صف الحقيقة حتى لو كان الثمن الذي ستدفعه غاليا.
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 خطاب الكراهية

  انه يستمر ويتجدد مثIا القلق
  

 صحفيون وصحفيات:

حرب قالوا لنا ان االعالم سيكون حرا .. لكن األمور ليست كذلك اليوم.. بo بعد ال -
كان الوضع جيدا، لكن الحريات تراجعت يف السنوات األخpة بسبب قيود  2006و 1995

مسؤويل الدولة ومصالحهم... نخىش ان األصوات الحرة غp مرحب بها يف مجتمعاتنا.. 
  واالعالم الحر يف خطر.

هية كان منترشا يف وسائل االعالم يف السنوات األوىل التي اعقبت خطاب الكرا -
الحرب، والكثp من الربامج كانت تدعو للعنف، لكن الهيئة املسؤولة عن مراقبة محتوى 
وسائل االعالم عملت بجد وحرص و½كنت من تجاوز تلك املرحلة، ومع مرور الوقت 

لكننا كنا عىل خطأ،  يف استئصالها، تراجعت خطابات الكراهية حتى تصورنا اننا نجحنا
فقد ظهر الخطاب بأشكال أخرى، وابتكر املتطرفون طرق ومصطلحات جديدة 

  .لالستمرار
خطاب الكراهية يستمر ومن املمكن ان يؤدي اىل العنف مجددا. لذلك يجب  -

 مواجهته بحزم ومن خالل القوانo واخالقيات العمل والقيم البناءة يف املجتمع، وهذا ال
 .يحدث عادة

لتتجنب خطاب الكراهية وتحافظ عىل حياديتك ومهنيتك خالل األزمات والحروب،  -
م أو عىل أساس يجب ان تكون مرتبياً جيداً وان ال تفرق بo الناس عىل اساس أعراقه

  مصلحتك الوظيفية.
كنا خالل الحرب نعمل سوياً بال كراهية، صحفيون بوشناق ورصب وكروات... كنا  -
  �هنية عالية عىل اساس الضمp االنسا§ واالخالق املجتمعية واملهنية. نعمل
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 والخصخصةالسياسيون 

 
 صحفيون وصحفيات:

الخصخصة التي أì بها الفاسدون من التجار واملستثمرين الباحثo عن الربح  -
 الرسيع وبغياب بنية الدولة، دمرت االقتصاد، هؤالء سيطروا عىل املصانع وحولوها اىل

  مراكز تجارية، وحولوا البلد من االنتاج اىل االستهالك، هم تسببوا �زيد من التخريب.
-  oالفاسدون من الساسة مصالحهم فوق كل يشء، وال يريدون اناس مستقل

  .اقتصاديا ألن ذلك Mنعهم من السيطرة عليهم التي هي واحدة من اسس استمرارهم
لo والقادة حميمية جدا، كانوا ودودين خالل الحرب كانت العالقة بo املقات -

ورصحاء مع بعضهم، يف الجبهات كانوا يتقبلون النقد ويتسامرون مع املحاربo.... بعد 
الحرب أصبح الوصول اىل القادة السياسيo والعسكريo صعبا جدا و� تبقى تلك 

مصالحهم  الحميمية، فالكثp من كبار املسؤولo الذين سيطروا عىل السلطة بحثوا عن
  .الخاصة، وبعضهم تورطوا يف الفساد

الكثp من القادة الذين كانوا يتقاتلون ويوجهون الناس للحرب بخطاب ح�يس  -
  متطرف، هم يتشاركون اليوم يف الرشكات والحكومات.

-  oبها الفاسدون من التجار واملستثمرين الباحث ìبعد الحرب، الخصخصة التي أ
ب بنية الدولة، دمرت االقتصاد، هؤالء سيطروا عىل املصانع عن الربح الرسيع وبغيا

وحولوها اىل مراكز تجارية، وحولوا البلد من االنتاج اىل االستهالك، هم تسببوا �زيد من 
 التخريب.

 يف الحرب الفاسدون يتاجرون باألسلحة ويف السلم يتاجرون بالحجارة والطوب -
حوال هم يتاجرون والناس تعا§ و½وت وال ويرسقون... يف كل األ  واالسمنت والحديد

  .احد يعوضهم
  
 



@في البوسنة والهرسك من سنوات الحرب واعادة السلم دروس وعبر

83  

  

 العدالة االنتقالية

  
  صحفيون وصحفيات:

ال يشء أهم من وقف الحرب، والبدء ببناء السالم وتحقيق العدالة االنتقالية، لكن  -
من املهم جداً عدم نسيان ما حدث أو نسيان أسباب تولد العنف واشتعال الحرب... 

آالف الضحايا وعوائلهم ... فال Mكن لالرادة الدولية فرض السالم  يجب ان ال ننىس
واملصالحة والتعايش دون ض�ن ما يقابلها من تحقيق للعدالة وادانة ملرتكبي الجرائم 
ومروجي العنف.... دون عدالة ومحاسبة فان املراحل االنتقالية ستؤدي اىل انتاج 

  .فجر مجددا ولو بعد حoاالستبداد والدكتاتورية يف ظل سالم هش سيت
� يتم االنتهاء من التحقيقات يف قتل اي صحفي يف الحرب وما بعدها، حيث قتل  -

56  oاملقتول oصحفياً وعامالً يف الصحافة.. نحن نريد اصدار "الدفرت األسود" للصحفي
ومكتوب عليه القاتل مجهول... وسنقدم الدفرت للجهات املسؤولة من اجل التحرك 

وتحريك تلك القضايا املهملة. معظم هذا العدد قتل يف القصف وخالل املعارك مجددا 
  . لكن عدد منهم قتل عن قرب باستهداف مقصود وقتل آخرون بعد الحرب

تم تهميش الصحفيo الذين غطوا املعارك ووثقوا ما وقع يف الحرب من ويالت،  -
عىل اي شارع... تم وجاؤوا بجيل جديد من الصحفيo... � يطلق اسم اي صحفي 

تهميشنا ½اماً... آالمنا واحباطاتنا كبpة وأوضاعنا صعبة، لكننا فخورون بأننا كافحنا 
  وساهمنا من اجل بناء السالم وكشف تجار الحروب.

بالتنازل عن الحقيقة وبدون كشف الوقائع ومواجهة املسؤولo بها ومحاسبتهم،  -
لحقيقة لن نصل اىل العدالة، ولن نحصل عىل Mكن ان تتكرر املآيس مجددا... وبدون ا

  .االستقرار ستتكرر األزمات وتندلع حروب جديدة
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 الخسارات الكبIة

  
  صحفيون وصحفيات:

قال يل ا� حo بدأت الحرب بo املكونات، ان كل الجيوش متساوية ونحن سنغني 
كون هناك غناء يف النهاية للجيش املنترص.. لكن الحياة لن تعود لسابق عهدها ولن ي

  .يُرسُنا
اذا كان هذا مصp البوسنة والهرسك ونحن يف قلب اوربا، حرب اهلية ورصاع  -

دموية بo املكونات، ثم سلم هش وعدالة انتقالية مشوهة، فكيف سيكون الحال يف 
 الرشق األوسط؟

نحن كنا نناضل من اجل انهاء العنف والكراهية، وبناء السلم ودولة عادلة مدنية  -
تحرتم فيها القوانo، لكن األشخاص املسؤولo عن تحقيق ذلك � يكن يف محل ومستوى 

 .املسؤولية و� يحققوا ذلك
األطراف كانت تتقاتل من اجل السيطرة عىل اكرب مساحة من األرايض يف حروب  -

اعتربوها مقدسة، اآلن ال يوجد سكان لË يعيشوا او يعملوا يف تلك األرايض انها قرى 
  ن فارغة هاجرها أهلها بحثاً عن األمن والعمل يف مدن او بالد أخرى.ومد

ما تم تدمpه يف بضع سنوات ال Mكن استعادته يف عقود... لالسف هذا ما حصل  -
فاملدن والقرى التي كانت تعج بالحياة قبل الحرب وهي تضم كل القوميات، تراها اليوم 

 وكأنها تنتظر املوت.
عىل حق وان األطراف االخرى عىل خطأ، كل طرف استخدم  كل طرف كان يرى انه -

الخطاب القومي املتشدد وباسم ذلك ارتكبوا أخطاء كربى تحولت اىل كوارث... وهكذا 
  تم تدمp البوسنة والكل خرس.
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  مجلس الصحافة ومفوضية تنظيم ومتابعة وسائل االعالم

  التنبيه لألخطاء وليس فرض عقوبات
  

ان منترشا يف وسائل االعالم يف السنوات التي اعقبت الحرب، "خطاب الكراهية ك

والكثI من الربامج كانت تدعو للعنف، لكن مع العمل الذي قامت به الجهات املعنية 

بتنظيم وسائل االعالم ومع مرور الوقت تراجعت خطابات الكراهية، حينها تصورنا اننا 

أ فقد ظهر بأشكال اخرى وابتكر نجحنا يف استئصال ذلك الخطاب، لكننا كنا عىل خط

طرق جديدة وكلgت ومصطلحات مختلفة لالستمرار.. لألسف هو يظهر ب� فرتة 

وأخرى خاصة خالل األزمات وأوقات املنافسة السياسية، وهو يهدد دا�ا باشعال 

  . Helena Mandicتقول هيالنا مانديج  العنف"،
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بوسنة والهرسك وهي الهيئة املعنية مانديج، تعمل يف مفوضية تنظيم االتصاالت يف ال
�تابعة محتوى وسائل االعالم املرئية واملسموعة، والتي تعتمد معايp مهنية واخالقية 
تسعى لتطبيقها يف وسائل االعالم من اجل ض�ن محتوى اعالمي يخلو من الرؤى 
 املتطرفة وخطاب الكراهية واللغة التحريضية سواء كانت من منطلق شخيص او سيايس

  .او قومي او ديني
وتضم املفوضية لجنة تتكفل باستقبال شكاوى الجمهور (املستمعo واملشاهدين) 
بشأن تغطيات االخبارية وبرامج املختلفة لوسائل االعالم يف البوسنة والهرسك، وتقوم 
بدراستها وتحديد ما اذا كانت قد قامت بتجاوزات عىل املعايp املهنية واالخالقية للعمل 

  المي املعتمدة يف البوسنة.االع
يف يوغسالفيا السابقة � يكن هناك اطار ملراقبة وسائل االعالم، لكن بعد الحرب  -

التي كان لالعالم دور يف اذكاء الرصاعات التي ادت اىل تعقدها واستمرارها، وجدنا 
ة رضورة لوضع معايp مهنية واخالقية لوسائل االعالم من اجل الزام املؤسسات املعني

  بالتقيد بها ملنع محاوالت تشويه الحقائق والتحريض ضد اآلخر وخطاب الكراهية.
النظام اليوغساليف � يكن يسمح بحرية التعبp والنرش، وكانت القيود كبpة  -

 pوعندما فوجئنا بالحرية � تكن معاي ،µوالرقابة صارمة يف ظل نظام شيوعي اشرتا
او معروفة يف وقت كان رجال السياسة والشخصيات واخالقيات الصحافة معتمدة لدينا 

العامة والعاملون يف الصحافة قد بدأوا بنرش خطاب الكراهية والهجوم والتحريض عىل 
 اآلخر، وكان هناك خطاب منفلت عمق االنقسامات واجج نار الحرب.

في يف اثناء الحرب، ال يتم االعرتاف اصال �عايp واخالقيات العمل الصحفي، فالصح -
حينها وحده من يقرر هل سيلتزم بأسس العمل املهنية واملعايp االخالقية ام ال.... وحده 

   ضمp الصحفي هو الذي يحكم ويدفع بالصحفي اىل هذا االتجاه او ذاك.
حo انترشت الصحافة االلكرتونية، � يكن لدينا اطار تنظيمي رقا� لتلك الصحافة  -

يف الكتابة والنرش مع غياب حارس البوابة (الرقيب) يف التي تتمتع برسعة وحرية اكرب 
كثp من األحيان، وقد ساعدنا املجتمع الدويل لوضع ذلك االطار باالستفادة من تجاربهم، 

  .ولو انتظرنا رجال السياسة هنا ملا تحقق األمر او لتأخر كثpا
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لدستور مفوضية (هيئة) تنظيم ومتابعة وسائل االعالم، تأسست بعد اعت�د ا -
وكانت يف البداية تتكون من خرباء دوليo قبل ان تصبح محلية بشكل   1998الجديد 

  .كامل. ثم وضعنا ميثاق رشف لالعالم
حo بدأت املفوضية بالعمل وطلبنا من وسائل االعالم الحصول عىل رخص عمل  -

أمام  مؤسسة صحفية معظمها تعمل بظروف بدائية جدا، وكنا 300منها، فوجئنا بوجود 
تحدي كبp من اجل اقناع وسائل االعالم بتبني خطاب مهني وااللتزام باخالقيات العمل 

 الصحفي.
بالنسبة للمفوضية املهم هو تطبيق املعايp املهنية للعمل الصحفي من قبل جميع  -

  وسائل االعالم، فهذا هو الهدف األسايس من وجودها.
االعالم يف سنوات ما بعد الحرب،  خطاب الكراهية كان منترشا جدا يف وسائل -

والكثp من الربامج كانت تدعو للعنف، لكن املفوضية ½كنت من تجاوز تلك املرحلة، 
وتراجعت خطابات الكراهية مع مرور الوقت. حينها كنا نتصور اننا نجحنا يف استئصال 

طرق  خطاب الكراهية، لكننا كنا عىل خطأ فقد ظهر ذلك الخطاب بأشكال اخرى وابتكر
 .جديدة وكل�ت ومصطلحات مختلفة لالستمرار

عملنا ال يقترص عىل وسائل االعالم االهلية، بل يتضمن وسائل االعالم الحكومية،  -
حيث لكل محافظة تلفزيون واذاعة خاصة، وقد الحظنا ان تلفزيون الحكومة يف البوسنة 

ننبه واذا � يتم االلتزام يعتمد خطاب موايل للحزب الحاكم فتم تنبيههم اىل ذلك... نحن 
 تكون هناك خطوات اضافية.

تغp خطاب الكراهية دفعنا اىل اجراء تعديالت عديدة عىل ميثاق الرشف، من  -
اجل ان يناسب ويعالج تكيف بعض وسائل االعالم مع خطاب الكراهية املستحدث 

  .وليتمكن من معالجة الثغرات التي وجدت مع اطالق امليثاق
الكراهية مستمر، ويظهر بo فرتة وأخرى خاصة خالل األزمات  لألسف خطاب -

وأوقات املنافسة السياسية، وهو يتكيف مع املتغpات، وهو يهدد دا®ا باشعال العنف 
 .مجددا. لذلك يجب مواجهته بحزم، وهذا ال يحدث عادة
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"البوسنة والهرسك مازال يصنف كمجتمع ما بعد الحرب، والرصاعات مستمرة فيه 

 السياسي� وب� املكونات املختلفة، وبالتايل ما تبثه وسائل االعالم التي تتبع الجهات ب�

املختلفة قد يشكل محل قلق وخطر يف ظل خطاب الكراهية الذي ال hكن بسهولة 

التخلص منه وهو ما يفرض وجود جهات تتابع عمل وسائل االعالم وتنبه لألخطاء 

 . Liljana Zurovacليانا زوروفيج "، تقول ليواالنتهاكات التي تحصل
زوروفيج، هي املديرة التنفيذية ملجلس الصحافة واالعالم يف البوسنة، والذي يهتم 
بوسائل االعالم املطبوعة واملواقع األلكرتونية، ويضم تسعة أشخاص مهمتهم استقبال 

، وتنبيه شكاوى املواطنo بخصوص األخبار املنشورة يف البوابات األلكرتونية املختلفة
وسائل االعالم لتصحيح األخطاء ووقف الربامج التحريضية والعنرصية وخطاب الكراهية 
اعت�دا عىل املعايp االوربية التي يتبناها املجلس الذي ال يفرض عقوبات ا�ا يحاول 
اقناع وسائل االعالم والصحفيo بااللتزام بتلك املعايp وأسس العمل وتصحيح األخطاء 

  ن فيها.التي يقعو 
الهيئة ليس من صالحياتها معاقبة الصحفيo الذي ينرشون خطاب الكراهية او  -

ينتهكون أسس العمل املهنية واخالقيات العمل الصحفي..هي فقط تطالب رئيس 
 التحرير بازالة تلك املحتويات من وسيلته االعالمية وااللتزام باملهنية.

و تقرير او مقال) يف البوابات االلكرتونية بالنسبة للمعلقo عىل مادة معينة (خرب ا -
فانه يف حال تم رصد خطاب الكراهية فيمكن للرشطة ان تتدخل وتتعامل مع مسؤويل 
املوقع من اجل كشف هوية الشخص الذي قام ببث خطاب الكراهية واتخاذ االجراءات 

  .بحقه وفق القانون
الرصاعات مستمرة فيه البوسنة والهرسك مازال يصنف كمجتمع ما بعد الحرب، و  -

بo السياسيo وبo املكونات املختلفة داخل الدولة، وبالتايل ما تبثه وسائل االعالم التي 
تتبع الجهات املختلفة قد يشكل محل قلق وخطر يف ظل خطاب الكراهية الذي ال Mكن 

 بسهولة التخلص منه. 
الصحفية املنشورة هم  من ينظرون يف الشكاوى املقدمة من املواطنo بشأن املواد -

ثالثة محاميo، وثالثة رؤساء تحرير وثالثة من املجتمع املد§، وهم يقررون هل حصل 
انتهاك ألسس العمل الصحفي وفق املعايp االوربية التي نعتمدها.... ويف حال ثبت ذلك 
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. تصدر عقوبة اخالقية، ولكنها ال تستطيع اصدار اي عقوبة مالية او اية عقوبة اخرى..
  .املجلس يعلن ان وسيلة اعالمية قامت بالتعدي عىل أسس العمل ومواثيق الرشف

تقوم اللجنة يف فرتات محددة �راقبة وسائل االعالم حيث ال توجد عمليات رصد  -
وسيلة اعالم وتم كتابة  40دا®ية، فمثال قبل االنتخابات األخpة بثالثة اشهر قمنا برصد 

ي حصلت وتنبيه الجهات االعالمية لتصحيح أخطائها... ويقوم تقارير بشأن االنتهكات الت
املجلس باصدار تقرير سنوي حول االنتهاكات التي تحصل، وسيكون لدينا تقارير شهرية 

  .قريبا
نحن نستلم الشكاوى بشأن تجاوزات املؤسسات االعالمية، وننظر فيها واذا كانت  -

شتË الذهاب اىل املحكمة صحيحة نطالب باصدار تكذيب وتصحيح... ويحق للم
(املطالبة بتطبيق القانون) يف كل األحوال حتى مع قيامه بالشكوى لدى املجلس.... 
ونحن من جهتنا ننبه الوسيلة التي قامت باالنتهكاك ونعلن عن اسمها اذا � يتم 
التكذيب والتصحيح، ونقول انها انتهكت املعايp املعتمدة، ونقوم بنرش ذلك يف املوقع 

  .لكرتو§ الخاص باملجلساال
عادة الشكاوى يتم حسم النظر فيها خالل جلسة واحدة، واحيانا يتم األمر خالل  -

  .لدقائق او لعدة ساعات اذا كانت األمور املنشورة حساسة وتتطلب الكثp من التدقيق
ال عالقة لنا بشبكات التواصل االجت�عي وما ينرش فيها من مواد وتعليقات من  -

واطنo، هي مسألة تتعلق بحرية التعبp لدى املواطن، نحن فقط نهتم �ا ينرشه قبل امل
  .الصحفيون ونريد منهم االلتزام الكامل باخالقيات العمل الصحفي

مجلس الصحافة، لديه مهمتان تتمثالن يف العمل عىل ح�ية حرية الصحافة وتبني  -
راد واملجتمع من اي تجاوزات اسس العمل املهنية، ويف ذات الوقت ح�ية حقوق األف

.oمحتملة من الصحفي  
 400شكوى سنويا قبل عدة أعوام اىل نحو  30عدد الشكاوى ارتفعت من نحو  -

شكوى حاليا يف السنة، والسبب يف جانب منه يعود اىل زيادة وعي املواطنo بشأن 
لها... الناس  االنتهاكات التي تحصل، وهذا طبعا يساعد عىل معالجة االنتهاكات والتصدي

 بدأت تثق بان املجلس افضل وسيلة من اجل تصحيح األمور، وهذه نتيجة العمل
الدؤوب ألعضاء املجلس ومحاوالت اقناع املواطنo باهمية ذلك العمل بعكس السنوات 
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التي اعقبت الحرب فقد كان الناس تشكك يف جدوى ذلك وال ½لك الثقة او االرادة لرفع 
  كات التي تقوم بها وسائل االعالم.شكاوى بشأن االنتها
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 دولة هشة يف ظل دستور دايتون
  
  
 

السلبيات التي تضمنها دستور البوسنة والهرسك (دستور دايتون) وضع 
الدولة أمام تحديات اجت�عية واقتصادية وسياسية صعبة، فهي تحكم بآلة 

كوناتها الثالث: البوشناق من دخلها، ومل %60بpوقراطية ضخمة تستنفد 
  .والكروات والرصب حق الفيتو؛ ما عطَّل الحياة السياسية

 

 تشازم صاديقوفيتش/ كاتب واستاذ جامعي بوسني*

 
)، وبعد االعرتاف 1995-1992يف أعقاب الحرب التي ُشنَّت ضدَّ البوسنة والهرسك (

بوسنة والهرسك يف الدويل بتعرض الشعب البوشناقي لحرب إبادة، شاركت جمهورية ال
 ،oيكادان يكونان مستقل oمفاوضات دايتون التي انتهت بتقسيم البوسنة إىل كيان
وه�: ريبوبليكا رصبسكا للرصب، وفيدرالية البوسنة والهرسك للبوشناق والكروات، 
وأفضت إىل دستور جديد مشوه عربَّ بشكل حرصي ع�َّ أس�ه: مصالح "الشعوب 

البوشناقي والشعب الكروا£ والشعب الرص�"؛ ما أّدى بالرضورة  املكّونة، وهي: الشعب
 إىل التمييز العنرصي واستثناء باقي الج�عات والشعوب. 

 
أثقلت اتفاقية دايتون البوسنَة والهرسك بخلق آلة بpوقراطية ضخمة، طاملا شكَّلت 

جموع ما من م %60عقبة أمام تكوين حياة سياسية فاعلة، ك� أنها تستهلك حوايل 
يوفّره الدخل القومي للبالد. تعترب البوسنة والهرسك دولة هشة وهي عاجزة عن اتخاذ 

الفيتو" الذي تتمتع به كلُّ األطراف املشاركة يف الّسلطة "أي قرارات حقيقية بسبب حق 
  .(بوشناق ورصب وكروات)؛ ما أدى عمليúا إىل تعطيل عمل املؤسسات السياسية
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 ياسيةمؤسسات الدولة الس
يف اتفاقيات دايتون، وعىل عكس كل ما تضمنته وثائق األمم املتحدة ومنظمة األمن 
والتعاون يف أوروبا، تم االعرتاف باألمر الواقع وبالتسليم �ا أفرزته نتائج حرب اإلبادة 
وما صاحبها من استيالء عىل األرايض، وبذلك فإنه � يتّم فقط تشويه دولة البوسنة 

كبp، ولكن أيًضا خلق سابقة خطpة يف تعامل املجتمع الدويل مع والهرسك بشكل 
الحاالت املستقبلية املُ�ثلة التي Mكن أن تحدث يف جنوب رشق أوروبا ويف العا� بشكل 

 .عام
أثقلت اتفاقيات دايتون دولة البوسنة والهرسك بإنشاء عدد كبp من املؤسسات؛ 

هياكل -بل اإلمضاء عىل اتفاقيات دايتون فباإلضافة إىل تلك التي كانت ½تلكها ق
الحكومة العادية املؤلَّفة من مؤسسات الدولة املركزية والبلديات املمثلة ملختلف 

فقد تّم إضافة  -املناطق وممثّليات الج�عات املحلية باعتبارها سلطات حكم محيل
سنة ريبوبليكا رصبسكا" وفيدرالية البو "كيانات جديدة من إفرازات الحرب هي 

والهرسك، ليُضاف إىل كل ذلك الحًقا ما اصطُلح عىل تسميته بالكانتونات أو (الواليات) 
 ثّم إنشاء إقليم/مقاطعة برتشكو عىل أساس تحكيم دويل.

إذن، هكذا حصلت البوسنة والهرسك عىل عدد كبp من املؤسسات التي ال حاجة لها 
املهرتئ أصالً، وهي دولة فقpة كانت بها وال مصلحة لها فيها؛ م� أثقل كاهل اقتصادها 

 %60وال تزال تعا§ من مخلفات الحرب. وهكذا تم خلق آلة بpوقراطية تستهلك حوايل 
من مجموع ما يوفّره الدخل القومي الخام للبالد. تتألَّف تلك اآللة البpوقراطية من 

ثالÆ األضالع  مجلس رئايس لدولة البوسنة والهرسك ( الفيدرالية وريبوبليكا رصبسكا)
يتناوب عىل رئاسته ثالثة رؤساء عىل مستوى الدولة، ورئيسان آخران عىل مستوى 
الكيانo ("ريبوبليكا رصبسكا" و"فيدرالية البوسنة والهرسك")، وهناك عرشة كانتونات 
يرأس كل واحد منها رئيس، يُضاف إليهم رئيس وزراء الفيدرالية ورئيس وزراء "ريبوبليكا 

رئيس وزراء دولة البوسنة والهرسك، وبذلك يكون العدد اإلج�يل لرؤساء رصبسكا" و 
. ويبلغ مجموع عدد الوزراء املكلفo يف هذه اآللة الضخمة ما ال يقل عن 13الوزراء 
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عضًوا يف مختلف اللجان الترشيعية للدولة وللكانتونات، وتتوزع البالد  760وزيرًا، و 180
 .ليم برتشكو الخاضع إلدارة دوليةبلدية باإلضافة إىل إق 148عىل 

تلك اآللة البpوقراطية للدولة أثَّرت بشكل كبp عىل املجتمع البوسني الفقp وسلبته 
كل ما Mتلك من موارد عىل ُشّحها لتجعله يوًما بعد يوم أك© بؤًسا. هذه الفوىض 

 تتطابق الدستورية وما أفرزته من حياة سياسية غp منضبطة يف البوسنة والهرسك ال
مطلًقا مع توجهات وتطلعات املواطنo االجت�عية واالقتصادية ك� هي عليه الحال يف 

  .كل الدول الدMقراطية الحديثة
تبدو عملية اتخاذ القرار السيايس مثقلة بعدد من الحواجز واالنسدادات، فهي 

خاذ القرارات تتطلب التوافق الكامل بo الفرقاء السياسيo واإلج�ع في� يتعلق بات
السياسية واالقتصادية والتنفيذية الكربى (من قبيل اعت�د امليزانية العامة للدولة أو 
 oم إىل اتفاقات دولية أو إقليمية أو رسم معا� السياسة الخارجية أو حتى تعي�االنض
 حكام الكانتونات...)، وقد تم إدخال آلية "الفيتو" التي ½نح كل األطراف املشاركة يف
لطة (بوشناق ورصب وكروات) حق االعرتاض، وبالتايل إجهاض اتخاذ أي قرار م�  السُّ
يؤدي إىل تعطيل عمل املؤسسات السياسية، وآلية الفيتو هذه كانت تستعملها 
الج�عات اإلثنية والكيانات السياسية األخرى والتي تحولت بعد حرب اإلبادة إىل 

ة آلية واضحة إلجراءات دMقراطية من شأنها كيانات إثنية خالصة، وذلك يف غياب أي
   ."الحد من اللجوء إىل هذا "الفيتو املطلق

  
  الدستور املشوه

� يُعرّف سيادة دولة البوسنة والهرسك بوصفها تعبpًا عن  إن واضع دستور دايتون
رغبة وإرادة شعبها أو مواطنيها، السيادة التي كان من املفروض أن تكون دMقراطية 

ية حقيقية؛ فدستور دايتون عّرب بشكل حرصي عّ� أس�ه: مصالح "الشعوب املكّونة، ½ثيل
وهي: الشعب البوشناقي والشعب الكروا£ والشعب الرص�"؛ ما أّدى بالرضورة إىل 

إثنية، والتي  17التمييز العنرصي واستثناء باقي الج�عات والشعوب التي تتوزع عىل 
وفًقا لإلحصاء السكا§ الذي  هورية البوسنة والهرسك½ثّل بدورها رافًدا لشعوب جم

 .1991أُجري عام 
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بدالً من أن تتضّمن ديباجة الدستور، ك� هي عليه الحال يف أغلب الدول 
الدMقراطية، تعداًدا لحقوق املواطنo وبيان دور الدولة الدMقراطية يف ح�ية حقوق 

ار مبدأ "املصالح الحيوية الوطنية" ومصالح األّمة، فإن دستور البوسنة والهرسك اخت
 .كهدف أسايس لعمل الدولة

، فاعتمد خيار 1992اتفاقية دايتون، أدت اىل تشويه دستور دولة البوسنة والهرسك 
ى:  التمييز بo مكونات املجتمع، وشكَّل برملانًا بغرفتo تجمع فقط ممثلo عّ� يُسمَّ

نة أو املؤلِّفة لشعب البوس نة والهرسك"، وتضمن أيًضا مجلس الوزراء "الشعوب املكوِّ
ورئيسه، ك� تّم يف أثناء ذلك إلغاء املحكمة العليا للبوسنة والهرسك، وبذلك فإنه تّم 
بشكل كامل سحب املبادئ الدMقراطية الجوهرية التي قام عىل أساسها دستور 

 جمهورية البوسنة والهرسك.
وطنية الحيوية للـشعوب املكونة الثالثة فال يعرتف الدستور الحايل سوى بـ"املصالح ال

(البوشناق والكروات والرصب)، يف حo اختفت منه ½اًما فئات، مثل: الشعب واملصلحة 
العامة واملصلحة الوطنية ومصلحة األمة. وبطبيعة الحال، فإنه، وعىل أساس مثل هذه 

وسنة والهرسك، وال املواد الدستورية، ال مجال مطلًقا لتأسيس استقرار داخيل لدولة الب
مجال مطلًقا أيضا لتقّدم البوسنة والهرسك، وهو ما أكده الفشل الواضح الذي تتخبط 

 .عاًما من العمل وفًقا لدستور دايتون 18فيه البالد بعد مرور 
لكن قضية ح�ية "املصالح الحيوية القومية الثالث" التي تعد من أولوية االهت�مات 

سياسيون يف املشهد السيايس البوسني، ال أحد يعلم يقينًا ما التي يراعيها الفاعلون ال
تعنيه (املصالح القومية الثالث) يف عالقتها وارتباطها باملصلحة القومية العامة التي 
يعرتف بها الجميع والتي تتبعها كل دول املنطقة والدول األوروبية والغربية عموًما. ومن 

عد وضوابط تحكم النظام الترشيعي البوسني الرضوري هنا القول بأنه ال وجود لقوا
 .وتقوده إىل تحقيق املصلحة القومية العامة

إن البناء الذي تأسست عليه دولة البوسنة والهرسك ال Mكن يف الحقيقة أن يسمح 
لها بتبنّي نظام اقتصادي عرصي وال Mكِّنها من تسيp املؤسسات املجتمعية بشكل سوي، 

م أيّة عالقات تعاون وتكامل إقليمية؛ فكل دول جنوب رشق وهو ما Mثّل مشكلة أما
  .أوروبا ليس لها نظم دMقراطية كاملة، وهي غp متطّورة اقتصاديúا
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لكن، وعىل عكس دولة البوسنة والهرسك، فإن كلَّ دول جنوب رشق أوروبا بُِني عىل 
فلم يþُ  .يةأساس دساتp ال تتعارض يف أي من موادها مع معايp املفوضية األوروب

دستور البوسنة والهرسك وفًقا ملبادئ الدولة األوروبية العرصية، مثل التمثيل السيايس 
وتوزيع السلطات ومبادئ حقوق اإلنسان والحريات العامة والخاصة، وهو باإلضافة إىل 
ذلك، Mثّل خليطًا غريبًا يحمل يف ثناياه التمييز العنرصي وكل املحظورات األخرى التي 

قل عملية الترشيع القانو§ وتضع الحواجز أمام القرارات السياسية، ومثل هذا تعر 
 .الدستور ال Mكنه بأية حال من األحوال وضع أسس لعالقات طبيعية مع بلدان الجوار

  
  موقف اور» سليي

من الواضح ان القوى الغربية قد تعاطت مع القضية البوسنية بشكل روتيني ك� 
قضايا املعارصة. � يحفلوا بالحقيقة البسيطة التي تقول: إن تتعاطى مع حّل كل ال

مجتمع البوسنة والهرسك، الذي تشّكل عىل مدى أك© من ألف عام خلت، وبالرغم من 
"التوترات املفتعلة" التي مّر بها خالل تلك الفرتة، قد استطاع املحافظة عىل وحدته 

 .وحيويته واستعداده للتعايش واالستمرار
تفسpات لهذا املوقف الغر�، أحدها أن البلدان الغربية ومنذ البداية،  هناك عدة

صنّفت الحرب عىل البوسنة والهرسك ضمن "الحروب غp املهّمة" التي تخوضها بلدان 
صغpة الحجم. فالدول الغربية اعتربت حينها أن الحرب يف البلقان ما هي سوى صpورة 

ة ضمن عملية انهيار النظام الرشقي وتفّكك عفوية للوصول إىل تشّكل كيانات سياسي
يوغسالفيا السابقة؛ و�ا أن يوغسالفيا قد انهارت باعتبارها كيانًا سياسيúا متعّدد 
القوميات؛ فقد ظنّوا أن البوسنة والهرسك ال Mكنها الصمود باعتبارها أيًضا دولة متعّددة 

فرقة حتمي ويقود إىل إشباع رغبات القوميات بامتياز، وبالتايل فإن تفككها إىل كيانات مت
 .جpانها القومية املتشددة

م ملنع فرض منطق قانون األقوى (ابتالع  يف هذا السياق، فليس فقط إن شيئًا � يُقدَّ
القوي للضعيف او فرض ارادته عليه) بل إن مؤرشات عديدة تم رصدها حول وقوف 

ملية التفكك، وبهذا يتم أغلب الدول الغربية خلف كل ما من شأنه الترسيع يف ع
 .الوصول يف أقرب وقت ممكن إىل "حل نها¾" يف البلقان، وفق الرؤية الغربية
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ومع ذلك فقد أظهرت البوسنة والهرسك للجميع، وبطريقة دراماتيكية وقاسية، أنها 
ك� يراد لها أن تكون وبطريقة فّجة،  "ليست فقط بلًدا مؤلًَّفا من "ثالثة شعوب مكوِّنة

فضاء اجت�عي وسيايس لكل شعوبها العرشين، الذين Mثلون نسيجها االجت�عي  بل هي
أظهرت البوسنة والهرسك، عىل امتداد قرون طويلة،  .ويتعايشون في� بينهم يف تناغم

االستقرار الديناميË. ومثل هذا املجتمع لن يكون مصpه االنحالل  :أهم ميزاتها، وهي
ع يوغسالفيا، لكنه قد يتهاوى فقط تحت رضبات قانون التلقا¾ مطلًقا مثل ما حدث م

األقوى، ك� يحدث مع كل دولة أخرى عندما يتهددها خطر خارجي تقوده أطراف أقوى 
 .منها

� تستطع الدول الغربية بشكل عام، وبعد ُميضِّ أك© من عقدين عىل مأساة البوسنة 
سياساتها تلتزم �بادئ  والهرسك، أن تجمع قواها وتحدد موقفها بوضوح، وأن تجعل

القانون الدويل القائم. ال شّك أن نظام األمم املتحدة ك� هو تعرتيه نقائص، لكن ال 
وجود بعُد لنظام أفضل؛ فهو عىل عالته، يظل أفضل من قانون األقوى الذي يُطبَّق عىل 
نطاق واسع حتى خارج منطقة البلقان. هذه قضية جوهرية ومصpية لبلد كالبوسنة، 

  .لكن أيًضا للعا� بأرسه، ولكل الدول العظمى عىل حد سواءو 
  

  2014* مقتطفات من دراسة نرشها مركز الجزيرة للدراسات/ ايلول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أصبح اتفاق دايتون هو نفسه دستور دولة البوسنة والهرسك بعد انتهاء  -
را له 

ِّ
 ومفس

ً
ال

ّ
عتبر جزًءا مكم

ُ
الحرب عليها، وقد تمت إضافة ملحقات إليه ت

@Nوتتمتع بنفس القوة اإللزامية التفاقية دايتون
طلق على البوسنة والهرسك  -

ُ
كانت تسمية "جمهورية البوسنة والهرسك" ت

تحاد جمهوريات يوغسالفيا السابقة، قبل تغيير اسمها إلى "دولة في إطار ا

ا لدستور دايتون @Bالبوسنة والهرسك
ً

@@1995Nوفق

ل دستور عام @-
َّ
، دولة 1990وما طرأ عليه من تعديالت في العام  1974شك

ديمقراطية برلمانية حقيقة. فقد كان لجمهورية البوسنة والهرسك دستور 
فلى وفيها يضمن انتخابات ديمقراط

ُ
ية وبرلمان يحوي غرفتين، إحداهما س

ممثلون عن المواطنين، واألخرى عليا وفيها ممثلون عن البلديات، باعتبارها 
مؤسسات تمثل المناطق، إلى جانب ممثلي الدولة (رئاسة جمهورية البوسنة 

  Nوالهرسك)، والحكومة ورئيسها ورئيسي المحكمتين: العليا والدستورية
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 البوسنة واملوصل من نافذة الحرب

  
  صالح الياس

 

البحث عن مشاريع سالم يف مدن 
فرثت كبدها الحروب والنزاعات 

محاولة املسلحة، تبدو للوهلة األوىل 
عبثية، هل Mكن ملجتمعات فرطت 
بالسالم ان تعطَي دروسا يف التعايش، 
وهذا ما حدث معنا؟ نعم. انها افضل 
من يعطي هذه الدروس اذا 

  استوعبتها.
انا ومجموعة صحفيo من 
محافظة نينوى أُتيحت لنا فرصة زيارة 
البوسنة والهرسك ملدة أسبوع واحد، 
للوقوف عىل تجربة دولة وشعب 

  مدينة، بعد الحرب.و 
ما أعرفه عن البوسنة والهرسك انها ساحة حرب ومجازر وإبادات وانتهاكات ضد 
النساء ... ومصدر هذه املعرفة نابع عن األناشيد الدينية التي روَّجت يف املوصل 
والخطب واملحارضات التي يلقيها يف جوامع املدينة الخطباء والدعاة الدينيo بأصوات 

  ْت وهي تنادي لنرصة املسلمo البوسنيo ونسائهم وأطفالهم.متشنجة، بُحَّ 
هبطت الطائرة بنا يف مطار صغp عىل اطراف العاصمة رساييفو، الليل يخّمر كل 
يشء، حتى مالمح السائق الذي أقلنا اىل الفندق � تكون واضحة، عندما علم بأننا 



@في البوسنة والهرسك من سنوات الحرب واعادة السلم دروس وعبر

98  

يات الحرب، ر�ا وجد من قادمون من العراق أطلق العنان للسانه وبدأ يتحدث عن ذكر
  يواسيه أو يفهم ما يقول، فأبناء الحروب متشابهون.

 oالفريق oهنا دارت معارك طاحنة، وهناك مجزرة، وذاك الحد الفاصل ب"
املتقاتلo"، أشار باصبعه من وراء نافذة سيارته اىل إحدى البنايات، "انظروا ما زالت آثار 

لناجون من بo فË الحرب يف املوصل نستفز املعارك تطرز بعض الجدران"، ونحن ا
  ذاكرته باألسئلة.

أخpا قال عندما أنزلنا آخر حقيبة من سيارته: أ½نى ان تقظوا وقتا جميال هنا، 
  فالحرب انتهت ك� ترون.

جّر§ الفضول من الفندق (هوليدي) الذي كان مركزا للقناصة أثناء الحرب البوسنية 
لغرفة التي أقيم فيها تسببت �قتل كذا شخص، نزلُت ألرى )، ر�ا نافذة ا1995- 1992(

  هذه املدينة التي لّوعتها البنادق والِحراب.
العارشة مساًء بتوقيت رساييفو، تلفتُت Mينا وش�ال، مشيت ببطء نحو مركز املدينة، 
الهدوء يخيم عىل الحياة يف هذه الساعة، استوقفتني كنيسة وجامع وبار وحديقة يتبادل 

ها العاشقo القبل واىل جانبهم شلة موسيقيo يعزفون ويصفقون، بالنسبة يل هذه في
 إشارات واضحة لحياة تسp بسالم.

صورة البوسنة والهرسك "املأساوية" التي تعلق يف ذهني أخذت تتبدد، املدينة التي 
oمدينتي  نقيم فيها جميلة، شد§ التنوع العميق فيها، لذا كنت أعقد املقارنات بينها وب

املوصل، ¨ة تنوع جميل، منائر وصلبان متجاورة من مئات السنo، لكن يف مواسم 
  النزاعات الداخلية الدينية تتحول اىل فوهات مدافع.

التزاحم بo األقواس (أشارة عمرانية اسالمية رشقية) واملثلثات (إشارة مسيحية 
أخذت حيزا واسعا وال مجال  اوروبية) واضح جدا يف رساييفو، أما يف املوصل فاألقواس

 1400لتفسp ذلك بالتفصيل، لكن يكفي القول ان السلطة االسالمية فيها منذ اك© من 
  سنة ضيّقت الخناق عىل التنوع الديني (خاصة املسيحي بأعتباره متجذر فيها).

ما راء هذه املشاهدات الطافية عىل السطح، تتواري الكثp من براميل البارود، 
املشحونة بصور القتل واإلعتداء واإلنتهاكات، والشعور بالظلم بسبب غياب  الذكريات
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العدالة االنتقالية، وحالة عدم األطمئنان اىل املستقبل. تبدو هذه ايضا مشرتكات يف املدن 
  الناجية من الحروب.

يف البوسنة والهرسك الشعور بالظلم وغياب العدالة االنتقالية واضح، "الكثp من 
حروب استبدلوا البنادق بأغصان الزيتون، بل أصبحوا رشكاء يف الحكم"! هل أمراء ال

  يستقيم األمر هكذا ؟
ويف املوصل أيضا، ¨ة شعور بغياب العدالة االنتقالية أيضا، املدينة ُدمرت عىل نحو 
مخيف، آالف املدنيo قتلوا عىل ايدي تنظيم "داعش" وخالل العمليات العسكرية التي 

. وخص "داعش" املكونات 2017اىل ½وز/يوليو  2016ين االول/اكتوبر استمرت من ترش
الدينية (االيزيديون واملسيحيون والشبك والرتك�ن الشيعة) بانتهاكات مبكرة، قتل 

  وخطف نساء (االيزيديات) واالستيالء عىل املمتلكات وتهجp قرسي.
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قية أو املجتمع الدويل حتى اآلن ال توجد خطط او نوايا جادة من الحكومة العرا
لتحقيق العدالة االنتقالية عرب التعويض املادي واملعنوي واعادة تأهيل البنيان واالنسان، 
ما زالت الكثp من املناطق بحاجة اىل فرض االمن واالستقرار يف جنوب وغرب املوصل، 

ر وتلعفر وتبني مشاريع تنفخ الروح يف التعايش السلمي بo املكونات، ال سي� يف سنجا
  وسهل نينوى.

الجراح الثخينة التي خلفتها الحرب والنزاعات يف البوسنة � تلتئم جيدا بالرغم من 
عاما، النساء الال¾ اغتصþ اصبحن جدات لكن خيار التعايش رغم الجراح ما  17  مرور

  يزال قا®ا !
اطر وهنا يف املوصل ما زالت الجراح تنزف، وثورة الغضب عارمة وإن كانت مخ 

االنتقام والعنف قد تراجعت. ولطي صفحة مظلمة يف حياة هذه املدينة يجب ان يتم 
  االفادة من تجارب التعايش يف مدن اصيبت ببالء النزاعات والحروب.

أفضل الشعوب إستعدادا لفكرة التعايش تلك التي عاشت دوامة النزاعات الداخلية، 
به االرهاب والتطرف الديني والقومي نحتاج اىل استعادة بناء التعايش بعدما طّوح 

  بعيدا، واذا ما اعدناه يجب ان نعض عليه بالنواجذ.
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  صحفيات البوسنة صانعات للسالم وقائدات لالعالم
   هل تقتدي نساء املوصل بتجربتهن؟

  
  سهى عودة

  
الحروب والتنقل املستمر، خلقا لدي 

فقد§ شعورا بعدم االستقرار، م� أ 
لبلدان من أحوال اهشة واالستغراب الد

التي أقوم بزيارتها. األمر كان مختلفا 
بعض  عند ذها� للبوسنة برفقة

الصحفيo العراقيo،  كنت أبحث عن 
والبيئة الطبيعي يشء آخر غp الج�ل 

  والت�زج االثني والديني. النظيفة
قبيل السفر وخالله كان السؤال 

لتي تحصل يرافقني: �اذا تتشابه املدن ا
   فيها النزاعات املسلحة والحروب؟

ما سمعته خالل أسبوع كامل من 
الصحفيo والناشطo البوسنيo ممن 

عارصوا الحرب األهلية و تحدثوا عن تجربتهم خالل الرصاع وما نتج من أوضاع سياسية 
واقتصادية وتقسيم البلد اىل ست دول، كان كافيا ألكتشف أن الوضع ال يختلف كثpا 

حرب ما من رصاع للمكونات وبعدها � حدث يف العراق وع� كان يحدث يف املوصل ع
  !، وكأن تجار الحروب هم ذاتهم يف كل العا�”داعش“يسمى بتنظيم 
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كلم) اىل الجنوب من ١٢٠مدينة موستار ( يفباتت خيوط التشابه أك© وضوحا 
حولها اىل االثني والديني  واحدة من أكرب مدن البوسنة، تنوعهاانها   .رساييفو العاصمة

   .املسلمo والكروات والرصب” البوشناق“رشس املعارك بo ساحة أل 
وقويف فوق (ستاري موست) أو الجرس القديم، املزدحم بالسياح ممن حرضوا 

، العميق التأملمن لحظات منحني مهرجان القفز السنوي، بعث يف نفيس بعض الراحة و 
  .القلق املستمر والحروب واألزمات املتوالية مدينة ،أنا القادمة من املوصل

أمتار، ويرتفع عن النهر بحوايل  4مرتا، وبعرض  30فكيف لهذا الجرس البالغ طوله 
مرتا أن يتحول اليوم اىل معلم سياحي مهم بعد أن كان قد دمر خالل الحرب إثر  24

حركة بo جانبي قصفه بأك© من ستo قذيفة من قبل القوات الكرواتية، ما أدى لشل ال
  .املدينة الرشقي والغر�، وما أشبه هذا �ا حدث لجسور املوصل وقطع أوصال جانبيها

ع موستار، زرت فيها سوقها القديم الرائع، ر ثالث اىل أربع ساعات قضيتها يف شوا
 oارسن الحرف اليدوية و�هارة فائفة ويبعن بضائعهن للسائحM فالنساء هناك مازلن

تصادية سيئة. ذكر لنا بعض الصحفيo هناك، أن مدينتهم كانت واحدة قاوسط أوضاع 
الطائرات، لكن مختلف السلع وحتى األسلحة و من املراكز الصناعية املهمة والتي تصنع 

عنها. ذلك الوضع هجرة المن هذه املصانع، ما دفع الناس اىل   ٪٨٠تم تدمp أك© من 
ت الزواج واألنجاب. لدرجة أنني خالل أسبوع انخفاض معدال االقتصادي املرتدي أدى اىل 

يف الشوارع واألسواق الطويلة تجوايل ساعات كامل � أرى أك© من عرشة أطفال خالل 
  !واملحالت التجارية

  
   

  صور أيجابية تصنعها النساء يف البوسنة

ألطالع عىل مساهمة النساء ، ما حفز§ لاهت�مي بقضايا املرأة كان له األولوية لدي
لبوسنة، إضافة ملسألة العدالة االنتقالية عرب يف ايف صنع السالم و إعادة األستقرار 

االقتصاص من الجناة وتعويض النساء الناجيات. خاصة أن الحرب األهلية هناك، تسببت 
مقربة ج�عية. هذا ما ذكره لنا  ٧٠٠أك© من  خلفتالف امرأة، و  ٣٠باغتصاب 
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لشهود عن الحرب األهلية بo البوسنة والهرسك الربوفيسور غوران سيميتش أحد ا
)1992 -1995.(  

داعش خلفت ال يخفى أن ذات األمر البشع حصل يف العراق، والحرب مع تنظيم  
املئات من النساء العراقيات املغتصبات واملختطفات، ناهيك عن األعداد الكبpة من 

أو تم تهريبهن خارج  اللوا£ تزوجن من عنارص التنظيم، أو دربن عىل حمل السالح
  .البلد

  
  

  سيدة األعgل املتحدية

ذات لصحفيo يف مدينة موستار قابلت (آمنة بوبوفاس) تلك املرأة الشقراء، مركز ايف 
مشوق. � يكن وجهها جميال فحسب، بل كانت ½تلك مالمح املجسد الطويلة و القامة ال

ت يقع بحب صفاتها اذا حادة بنعومة تجعل من يراها يهابها أول مرة وبذات الوق
  .ماتعرف عليها وتحادث معها عن قرب

آمنة هي ناشطة وسيدة أع�ل وصحفية، وقبل هذا هي مهندسة، أكملت دراستها 
. اجتمعنا بها ألك© من ساعة نبشت خاللها كل ذكرياتها مع الحرب، وكيف ١٩٩٥عام 

لحرب عىل رضاوتها أنها ½كنت وهي شابة صغpة من تأسيس اذاعة يف مدينة موستار وا
لتختار ومن معها التصدي للتطرف يف وقت اختار غpها من العاملo �جال االعالم 

   .والقتلعنف التخندق مع األحزاب املتصارعة طائفيا والتحشيد لل
تؤمن بأن االعالم هو األداة األك© تأثpا عىل الناس وهو أمر “ قالت آمنة، أنها 

  .”جت�عي والسيايسجوهري يؤثر عىل املجالo األ 
آمنة اختارت أن تكون داعمة لالستقرار يف مدينتها وتعمل ضمن منظ�ت نسائية 

بعد انقضاء الحرب بنحو عرشين هاهي . و وللتنمية االقتصادية واملجتمعية داعمة للسالم
قررت بيع اذاعتها بسعر وصفته بـ"الباهض"، وتنوي الدخول لالنتخابات كمرشحة  ،عاما

موستار، ألنها تؤمن أن التواجد األجت�عي للمرأة يف األعالم واملجتمع ملنصب عمدة 
املد§ غp كايف. فالسياسة غالبا هي الالعب األسايس لح�ية البلد أو دفعه نحو جحيم 

   .الحروب
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، و أضافت ”أنوي الرتشيح و لن أهاجر ولن أترك مدينتي لهم“ختمت قولها بعبارة 
   ."بلدكم "أياكم أن تسمحوا لهم بتقسيم

  
  

  رئيسة التحرير املحاربة

ما أثار أعجا� أيضا وبصورة كبpة، أن املؤسسات الصحفية واالعالمية يف البوسنة، 
املستقلة وهي أكرب   OSLOBODJENJE تديرها نساء وبصورة ناجحة. فصحيفة

(فيلدانا رأس تحريرها صحيفة يف البوسنة وتصدر منذ خمسة وسبعون عاما، ت
أيام الحرب يف خطوط الجبهة األمامية لنقل صحفية ش)، التي عملت سيليمبيغوفيت

لسياسيo، وهي مطلوبة حارب أخطاء ااألخبار. فيلدانا تتصدى اليوم للفساد يف البلد وت
   .) قضية رفعت ضدها١٠٥قضائيا اليوم بـــ (

  
همنا خدمة البوسنة ونحلم بوطن أفضل م� هو “قالت فيلدانا بنربة صوت ثابتة : 

الن، نريد ايقاف نزيف الهجرة للشباب من خالل خلق اقتصاد أفضل وعرب التصدي ا
  ".للفساد

ألفالم املدة أسبوع كامل التقيت بكثp من الصحفيات، الناشطات، صانعات 
بتوثيق الكثp من جرائم االغتصاب طوال سنوات وبح�س وارادة قوية قمن  ،الوثائقية

. كلهن كن يتحدثن بذات املرارة د والخلل والضعفوالكثp من مفاصل الفسا ضد النساء
وأحيانا كثpة يذرفن دموعهن مع رواية تجاربهن السابقة وهن مرصات عىل األستمرار 

   .لتحقيق النجاح
كان ألن بديهي تساءلت ملاذا الوسط الصحفي يف البوسنة تديره النساء؟  الجواب ال

فيني و� يقنعني ألن نسبة الرجال الكثp من الرجال تم قتلهم. وهذا الجواب � يك
تعادل النساء وفق االحصاءات. من الواضح أن النساء يف البوسنة لديهن الشجاعة الكبpة 

عنف، وهذا ترفض الللتصدي للصعوبات وقيادة أك© املناصب حيوية لصنع حياة جديدة 
  األمر ر�ا هو الذي ينقصنا نحن يف املوصل اليوم.
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  طة الصحفي�األمينة العامة لراب

آخر ليلة قضيناها يف رساييفو العاصمة، كانت السيدة بوركا األمينة العامة لرابطة 
صحفيا، قد دعتنا لوجبة عشاء يف مطعم عىل هيئة رسداب  ٧٥٠الصحفيo والتي تضم 

يo حجميل، ذكر§ �نازل املوصل القدMة. تشاركت هي و زميالتها بالغناء وبدأن بتل
ات ، وعيونهن ½تلئ بالدموع وهن ينشدن أغنيدة رشيط الذكرياتمع استعا أصواتهن

  .وطنية ويأملن عودة الوحدة لبلدهن من جديدشعبية وأخرى 
البوشناق، لكن هذا � عىل يد املسلمo سيحية، قتل زوجها رصبية مبوركا سيدة 

حرة Mنعها من تبني فتاة مسلمة يف سنوات الحرب، الفتاة االن تدرس يف الجامعة وهي 
  .يف اختياراتها

  
  

  العدالة االنتقالية الناقصة

، هو أن العدالة والهرسك ما أستطيع وصفه بالفعل من تجربة زيار£ للبوسنة
االنتقالية غائبة هناك ور�ا منقوصة و� تتم ك� يفرتض، فالجناة ممن ساهموا بقتل 

ا، والحكومة � الناس وصنع املقابر الج�عية واغتصاب النساء مازال معظمهم أحرار 
.oتتبنى جرب الرضر والتعويض للمواطن  

هذا مشابه لحد كبp ملا يحصل يف مناطق النزاع املسلح يف العراق. لكن نساء 
البوسنة يحاولن صنع حياة أفضل وهن مستمرات يف صنع السالم املجتمعي يف محيطهن 

هو  املجال األكرب لخلق  كون األخpاالعالم، االقتصاد و يف و  عرب عملهن يف النشاط املد§
وهذا ما يجب التصدي  ،وتصدير الصور النمطية واثارة الف وتشجيع خطاب الكراهية

  .له
املرأة هناك أيضا تعا§ من مشاكل معقدة بينها غياب مشاركتها يف القرار السيايس، 

لتي فأكرب مشكلة هي عدم قدرتها عىل املشاركة يف صنع السالم سياسيا. فحتى القرارات ا
  .تتعلق بالنساء يقوم الرجال بترشيعها
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أما نحن نساء املوصل، ما زلنا غp قادرات حتى اللحظة أن نصنع مرشوعا اعالميا 
يتبنى املرأة يف نينوى، وسط نظرة مجتمعية ذكورية ضيقة، ناهيك عن عدم قدرة املرأة 

املسؤولة عن عىل املشاركة السياسية الفعالة.  تقول ميشيل باشيليه رئيسة تشييل و 
املساواة بo الجنسo يف األمم املتحدة "أين� وجد نزاع، فاملرأة يجب أن تكون جزءا من 

  ."الحل
كل تجارب العا� تقول أنه يجب أن تكون املرأة جزءا أساسيا من الحل، ومسألة أن 
تصنع النساء السالم لكن الرجال هم املفاوضون الفعليون يجب أن تتوقف. فأقصاء 

عن صنع القرارات السياسية يجعل من عملية إعادة االستقرار مستحيلة وتكرار  املرأة
  الحروب يف املنطقة بهذه الحالة واردة جدا.
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 جرhة االبادة الجgعية

  
بفضل معاهدة االمم  �1948 يعرتف القانون الدويل بجرMة االبادة الج�عية اال عام 

اذا ارتكبت بهدف » ابادة ج�عية«الفعال تشكل جرائم املتحدة التي عددت جملة من ا
  :القضاء كليا او جزئيا عىل مجموعة قومية او اثنية وعرقية او دينية. وهذه االفعال هي

  .ـ القتل
  .ـ املساس الخطp بالسالمة الجسدية والنفسية

ـ االخضاع املتعمد الفراد مجموعة لظروف معيشية قد تؤدي اىل تدمpهم بشكل 
  .او جز¾ كامل

  .ـ االجراءات التي تهدف اىل منع والدات داخل املجموعة
  .ـ النقل القرسي الطفال من مجموعة اىل اخرى

يف » £ ام يس ايرس«تقول افريل ماكدونالد، خبpة القانون الدويل االنسا§ يف معهد 
جب االبادة الج�عية جرMة يصعب اثباتها من وجهة نظر قانونية ألنه ي«الهاي، ان 

  .«التوصل اىل اثبات وجود هذه النية بالتحديد
واذا � تتوفر اقوال مكتوبة او شفهية للمتهم تدعو اىل االبادة او توافق عليها، من 
الصعب معرفة ما اذا كانت تحركه دوافع البادة ج�عية او غpها. لذلك � تثبت محكمة 

 وقائع متعلقة بإبادة ج�عية الجزاء الدولية ليوغوسالفيا السابقة سوى ادانة واحدة يف
 .ضد الجÉال الرص� البوسني راديسالف كريستيتش، يف اطار مجزرة رسيربينيتسا

  
  
  
  
  



@في البوسنة والهرسك من سنوات الحرب واعادة السلم دروس وعبر

108  

  
 


