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  شكر وعرفان                            

 ا یلیق بجاللتههذا العمل حمدً  نجازإد اهللا عز وجل على توفیقه لي في حمأوقبل كل شيء  أوال
  .همتوعظ

  الذي كان نعم"  بوعافیة السعید" الدكتور  إلىحترام عبارات التقدیر واإل بأسمى أتقدمثم 

رشاداتهالمشرف والموجه ولم یبخل علینا بنصائحه    نجاز هذا البحثإالقیمة في سبیل  وإ

  اهللا نشاءإوالتألق  الناجحاتله دوام الصحة والعافیة والمزید من  أتمنى

  على دراستنا طوال خمس اأشرفو قسم التاریخ الذین  أساتذةیعجز اللسان عن شكر كل ال كما 

  لى كل أعضاء أسرة كلیة العلوم اإلنسانیةإ حترام و واإل هم مني فائق التقدیرفلسنوات 

  – محمد خیضر بسكرةجامعة  -جتماعیة بالقطب الجامعي شتمة واإل

  " أشكر أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة ومناقشة هذه المذكرة "           

 ثنجاز هذا البحإبعید في  أومنكل من قدم لي ید العون من قریب  إلى

 -لكم جزیل الشكر -
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هذا ما قي والدیني لتعدد القومیات فیها،و البلقان من المناطق التي تتمیز بالتداخل العر تعد       
دم مصطلح صبح یستخ، حتى أنه أجعل منها منطقة قلقة في العالم عامة وفي أوروبا خاصة

زمة یتعقد التعامل أ ةنفصالیة والتوجهات التقسیمیة في أیالبلقنة للداللة على اإلتجاهات اإل
المستمر بین القوى العرقیة  لتصادم نظرا  ،كما تعقد دائما في حل مشاكل البلقانالدولي معها 

  .فیها والدینیة 

ثر كبیر التي كان لها أ ایة الحرب الباردةكبر مثال على هذا، بنهفمطلع التسعینیات یعد أ      
لصراع دموي عنیف في تحاد الیوغسالفي الذي كان مسرحا األخص اإلعلى هذه المنطقة وب

عالن لها ورفض الصرب لهذه المطالب، ومع ظل مناداة كل جمهوریة بإستقال تفكك یوغسالفیا وإ
ثر هذا وعلى إ أخرىمرة  شتعل القتالإستقاللهما ثم البوسنة والهرسك إ سلوفینیا و كرواتیا

ضطهاد والتعذیب على ید الصرب الذین شد أنواع اإلأ تعرض مسلمو البوسنة والهرسك إلى
كانوا جزء من یوغسالفیا،وهنا وجدت أوروبا نفسها أمام تحدي جدید والكن في ظل النظام 

ت رها من الشعاراالذي ینادي بإحترام حقوق اإلنسان وعدم مشروعیة العدوان وغی الجدید الدولي
المعاییر في التعامل مع  إزدواجیة أبرزنتهاك حقوق الشعوب، فهذا الصراع الرافضة للعنف وإ 

األزمات الدولیة وتناقض المواقف الدولیة في التعاطي مع هذا الصراع، ففي الوقت الذي تسارع 
المصالح في هذه المناطق فیه التدخل في حرب الخلیج في العراق والصراع في الصومال لتعدد 

  . جد العكس في صراع البوسنة والهرسك مما أدى إلى تأزم األوضاع هناكن

وغیرها تجتاج إلى  وسیاسیة دینیة ،ومن هنا تكمن أهمیة الموضوع في كونه یحمل أبعاد عدیدة
  .دراسة وبحث لفهم مجریات هذا الصراع

 إجتمعت مجموعة من األسباب والمبررات حتى أخوض في هذا :ختیار الموضوعأسباب إ
  :فیما یلينذكرها  ىالموضوع دون أخر 
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 وباألخصتتعلق بالصراعات العقائدیة اإلثنیة  التيوجود میول ذاتیة نحو المواضیع  -
  .خاصة في أوروباالقضایا التي تمس الشعوب المسلمة 

ن  األكادیمیةقلة الدراسات  - التي تتعرض بالتحلیل والدراسة المعمقة في هذا الموضوع وإ
 .وجدت فإن الكثیر منها یكتفي بسرد األحداث فقط

نني تعرضت له بالدراسة كبحث بسیط في السنوات درایتي ببعض جوانب الموضوع حیث أ -
 .الماضیة

  إن القیام بأي بحث یتطلب أهداف معینة ، وبالتالي فإن الهدف من هذه  :أهداف الدراسة
  :الدراسة هو

  .دراسة أحد الصراعات التي برزت في العلم المعاصر بعد الحرب الباردة-

  .اسباب الحقیقیة للصراع الدامي في یوغسالفیا السابقة والبوسنة والهرسك تحدیدً معرفة األ-

وخاصة الغربیة حیال القضایا التي تمس المسلمین كمسلمي البوسنة إبراز المواقف الدولیة -
   .والهرسك

  :إشكالیة البحث

إلى أي مدى ساهم اإلختالف : شكال الرئیسي التاليیدفعنا إلى طرح اإلكل ذلك وغیره         
جرائم الصرب في الصراع  برز؟ وماهي أثني في الصراع في منطقة البلقانالعقائدي اإل

  والمواقف الدولیة المترتبة عن ذلك؟

  :شكال یمكن طرح التساؤالت الفرعیة التالیةومن هذا اإل

  فیما تتمثل التركیبة البشریة والسیاسیة لمنطقة البلقان؟ -
سباب المؤدیة للصراع في البوسنة والهرسك؟ وماهي مجریاته وفیما تمثلت جرائم ماهي األ -

 البوسنة والهرسك؟الصرب في 
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 ماهوا أثر المواقف الدولیة على الصراع وعلى مستقبل البوسنة والهرسك؟ -

  : الدراسةحدود 

وهي فترة قصیرة إال أن األحداث التي   م1995-م1992ن تنحصر فترة الدراسة ما بی     
توقیع  وحتىرة كثیرة ومثیرة للجدل بدایة من إندالع الصراع المنطقة خالل هذه الفت شهدتها

  .تفاقیة دایتون كل هذه الفترة كانت حاسمة في تاریخ البوسنة والهرسك إ

     :منهج الدراسة

هو المنهج التاریخي :ولالمنهج األ عتمدنا مناهج مختلفة ، خالل دراسة هذا الموضوع إ      
رتكبها الفصل التمهیدي ووصف الجرائم التي إالوصفي من خالل وصف منطقة البلقان في 

منهج دراسة الحالة حیث  :المنهج الثانيول ، الفصل األالبوسنة والهرسك في  يالصرب ف
منطقة البلقان  شهدتهاحد الصراعات التي نة والهرسك كنموذج وحالة لدراسة أخصصنا البوس

أسباب الصراع ومجریاته في الفصل هو المنهج التحلیلي من خالل تحلیل  :المنهج الثالث،
ات النظر المختلفة حول المواقف الدولیة ودور المنظمات الدولیة في البوسنة ول وتحلیل وجهاأل

  .والهرسك

  :الموضوع خطة عرض

مقدمة،فصل تمهیدي وفصلین  إلىتم تقسیم الدراسة  بالموضوع أكثرحاطة ومن أجل اإل     
،وكل فصل تندرج تحته مجموعة من و خاتمة ثم مالحق ذات صلة بالموضوع  آخرین

  .العناصر

تحت عنوان مدخل عام حول منطقة البلقان،جاء في بدایته جغرافیة المنطقة : الفصل التمهیدي
 ستقرارإألن كل هذه العوامل كان لها أثر في عدم  ثم التركیبة البشریة ثم التركیبة السیاسیة

  .المنطقة والصراع الدائم فیها
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سباب وجاء فیه أ م1995-م1992سنة والهرسك بعنوان الصراع في البو : ول أما الفصل األ
نا في ثم فصل واقتصادیةمتعددة جغرافیة ودینیة وسیاسیة ع في البوسنة والهرسك وهي الصرا

رائم الصرب في خذنا نماذج من جمجریات الصراع من البدایة إلى التفاقم وحتى النهایة ثم أ
سالمیة مس الهویة اإلواإلبادة الجماعیة والتجارة باألطفال وط والعنف الجنسيالبوسنة كالتعذیب 

  .جرائممن ال غیرها و

رسك جاء ثرها على الصراع في البوسنة والهتحت عنوان المواقف الدولیة وأ: نيثم الفصل الثا
الحكومیة ثم وضحنا موقف المنظمات الدولیة سالمیة ،واإل األوربیةفیه موقف كل من الدول 

خیر أما العنصر األ.وسنة والهرسكر الحكومیة ،وتقییم دورهم وأدائهم في البالغیو منها 
وال تناولنا أنعكاساتها على مستقبل البوسنة والهرسك إعتمدنا فیه على توضیح إتفاقیة دایتون وإ 

تفاقیة دایتون على مستقبل البوسنة السیاسي العام للدولة وفق إتفاقیة دایتون ،ثم أثر إ اإلطار
  .والهرسك

   نتهت من خالل دراستنا هذه وإ  إلیهاستخالص للنتائج التي توصلنا ثم خاتمة والتي جاء فیها إ
  .درسناهاالمرحلة التي  التي تلت جدیدة تتعلق بالفترة إشكالیةبطرح 

  :هم مصادر ومراجع البحثأ

عتماد على مصادر ومراجع هامة تتناول تاریخ البلقان وخاصة منها في الفترة لقد تم اإل      
 كانواوسیاسین  وصحفییننها من مؤرخیین تعتبر تقریبا كلها مصادر مهمة أل المعاصرة حیث
  : همهانذكر أ وعاشوهفي قلب الحدث 

نسان في طیار علي بن عبد الرحمان ، إنتهاك حقوق اإلال: بالنسبة للكتب تتمثل في-
  البوسنة والشیشان ،

  .سك صفحات من تاریخ جمهوریة البوسنة الهر .الطرازي ،عبد اهللا مبشر-
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  .البوسنة والهرسك نكبة مسلمین معاصرة .بیومي،محمود_

  .لبوسنة والهرسك قصة شعب مسلم یواجه العدوانا.یناوكالة األنباء اإلسالمیة إ-

  .المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك.حسام علي،عبد الخالق شیخة-

في القانون الدولي والقانون  دراسة التطهیر العرقي.محمد سعید شاهین،عادل محمد-
  .الجنائي

قلیمیة والدولیة بهاز حسین ،األبعاد اإل :همهاباإلضافة إلى اإلعتماد على الرسائل الجامعیة أ
عتماد على دوریات ومجالت كمجلة مذكرة ماجستیر ،كذلك تم اإل ،الفيللصراع الیوغس
  .ى بعض المراجع األجنبیةبإعدادها المختلفة بإضافة إلى اإلعتماد عل السیاسة الدولیة

  :صعوبات البحث

هذه الدراسة فهي تنحصر في تلك العراقیل التي  إعدادجهتها في الصعوبات التي وا إلىبالنسبة 
  :وتتمثل في أكادیميباحث  أيتواجه 

الدراسات التي تناولت  أنالموضوع بحكم  نقص المادة التاریخیة المتخصصة في هذا-
  .الموضوع في غالبیتها دراسات تخص مجاالت غیر التاریخ كالعلوم السیاسیة الصحافة

ختالف األراء مما صعب في الكثیر من األحیان معرفة أي المو - قف هو اتضارب وإ
     .صحاأل
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  :جغرافیة منطقة البلقان  )أ 
والجنوبیة  األسود، حدودها الشرقیة البحر أورباتقع شبه جزیرة البلقان في جنوب شرق 

،و تشمل )1(دریاتية نهر الدانوب والغربیة البحر األوالشمالی" مرمرة"و" یجةإ"البسفور وبحر 
ما أروبي من تركیا،و ،والقسم األالیونان ألبانیا،،یوغسالفیا، بلغاریا:سیاسیة هيعدة كیانات 

ألف  551مساحة  البلقان تغطي  .)2(هذه المنطقة إلىنتمائها إرومانیا فهناك خالف حول 
  .)3( )تعادل مساحة فرنسا تقریبا(كم 

متر،  3000یبلغ رتفاع المتوسط الذي ال تضاریس البلقان المرتفعات ذات اإلویغلب على 
وتعتبر المرتفعات الغربیة أكثر السالسل الجبلیة . من المساحة الكلیة 2/3ن حوالي والتي تكوّ 

تجاه الجنوب الشرقي وتضم سالسل كم من الشمال الغربي في إ1500افة تمتد مس إذطوال، 
 داألسو الجبل  -الصرب -كرواتیا-التي تعبر سلوفینیا  "Alppe"جبال األلب الدیناریة 

أما النطاق –التي تعبر ألبانیا إلى الیونان " Pindus"سلسلة جبال بندوس ، ثم )4(ومقدونیا
متداد ي تقع شمال شرق شبه الجزیرة وهي إالثاني من المرتفعات فهو جبال البلقان الت

ى لشكل القوس یمتد من الغرب إ وتأخذعبر نهر الدانوب، " Carpath"ت لمرتفعات الكاربا
التي تمتد في هیئة قوس " Rodope"النطاق الثالث من المرتفعات فهو رودوب الشرق، أما 

المرتفعات الغربیة من الشمال الغربي إلى  هامتدادإالبلقان ولقد ترتب على  أصغر جنوب
تجري الجنوب الشرقي وجود عدد قلیل من األنهار في القسم الشمالي من شبه الجزیرة التي 

تجاه الشرق أو ار في شمال البلقان تجري إما في إي، فاألنهغربا لتصب في البحر األدریات
                                                             

  .19، ص 1997مركز المحروسة للبحوث والتدریب والنشر، ] ب- د[، 2، طالبوسنة والمیراث الدامي. سمك، نزار)  1(
  .561،ص]د،س[المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،:، بیروت1، جموسوعة السیاسیة.الكیالي،عبد الوهاب) 2(
 دار رواد النهضة للطباعة:، لبنان5،جالموسوعة التاریخیة الجغرافیة،معالم، وثائق، موضوعات، زعماء.خوند، مسعود)3(

  .293، ]د،س[والنشر،
نسانیة ،عین للدراسات والبحوث اإل)د،ب(،البوسنة الصرب كرواتیا،قراءة في التاریخ الباكر.وسام، عبد العزیز )4(

  .9، ص1994واالجتماعیة،
  
  



مدخل عام حول منطقة البلقان                                                             :الفصل التمهیدي

- 12 - 
 

، )Parva(دارفا : تجري مباشرة تجاه الشمال لتصب في نهر الدانوب مثل أوالشمال الشرقي 
  )1( .، البوسنة)Sava(سافا 

لبحر المتوسط المعروف إلى أما عن مناخ شبه جزیرة البلقان یتباین بشكل كبیر من مناخ ا
وغالبا في إطار مسافات غیر متباعدة، وبالنسبة لشمال غرب البلقان یمكن ،القاري المناخ 

ة بسلسلة جبال األلب الدیناریة القول بصفة عامة أن وجود المرتفعات الغربیة المعروف
البحر المتوسط قصر مناخ  إلى جنوب الشرقي قد أدىال متدادها من الشمال الغربي إلىوإ 

أما المناخ القاري فهو الغالب على المناطق كرواتیا والجبل كرواتیا  على طول سواحل 
  .)2(األسود فضال عن أقالیم البوسنة ومقدونیا والصرب

  :التركیبة السكانیة  )ب 
إن اختالف شبه جزیرة البلقان بلغاتهم وأدیانهم جعل من المنطقة حاضنة لفسیفساء   

إلى تقسیم هذه المجموعات إلى عائلتین  حقیقي من المجموعات البشریة وقد جرى العادة
  ):اإلغریق(الجنوب والیونان  (*)ثنین كبیرتین وهما السالفإ

 وعن أصل شعوب )3(ملیون نسمة 26األكثر عددا حوالي  وهم :السالف الجنوب ،
هم األصلي بین موطن "اآلریة"ن السالف هم فرع  من الشعوب الناطقة باللغة السالفیة فإ

من على الضفة الشمالیة لنهر الدانوب مع نهایة النصف األخیر  استقرو إ" أكرانیا"و "بولندا"

                                                             
  .10وسام عبد العزیز، مرجع نفسه، ص )  1(
  .12وسام عبد العزیز المرجع السابق، ص )  2(

الكثیر  ف  عبارة  عن مجموعة من العبید حتى اشتقت كلمة عبد فيالمؤرخین إلى عد السال ذهب  العدید من: السالف  (*)
: لصقالبة على السالف ، انظرسم اأما العرب فقد تبین أنهم یطلقون إ" Slave"سم السالف من اللغات األوروبیة من إ

ذكرة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة م ،1995 -1990األبعاد اإلقلیمیة والدولیة للصراع الیوغسالفي حسین،  بهاز،
  .2006والعالقات الدولیة جامعة الجزائر، 

  .293المرجع السابق، ص . خوند، مسعود )  3(
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م مستغلین حرب الدولة 600شبه جزیرة البلقان عام  احتلو القرن الخامس میالدي، بعدها إ
 .)1(البیزنطیة مع الفرس ثم توسعوا نحو مقدونیا في أوائل القرن السابع میالدي

 ملیون نسمة ینحدرون من أورما وهم أقدم بكثیر من  8.6یشكلون حوالي  :الیونان
أول من سكن  االذین كانو  (*)یلیریناك أیضا األلبان المنحدرون من اإلالسالف، وهن

من أوربا  المنطقة، إضافة إلى عدد كبیر من األقلیات اإلثنیة األخرى التي جاءت
 .)2( )الخ... ر، األتراك، الغجرالمج(الوسطى، ومن آسیا 

ثني حیث التواجد والتوزیع القومي اإل منطقة البلقان من أعقد مناطق العالم من كما تعد
  .الدیني لشعوبه وخاصة في یوغسالفیا السابقة وبلغاریا ورومانیا 

I - ستة قومیات رئیسیة إضافة إلى عدد كبیر من األقلیات فیها توجد  :یوغسالفیا :
                                                                                      .)3(الصرب، الكروات، السلوفین، األلبان، المقدونیون، والمسلمون

نا، إذ یقدر عدد سكا وأكثرهایتمركزون في صربیا وهي أوسع الجمهوریات : الصرب-1
حف : سكانها بعشرة مالیین، وأكثرهم من الصرب، وتضم إقلیمین ذوي استقالل ذاتي هما

قلیمیفودینا في الشمال وعاصمته نوفیساد   .كوسوفو في الجنوب وعاصمته برشیتنا وإ

 5.500.000على  ثاني أكبر مجموعة یتمركزون في كرواتیا ویزید عدد سكانها: الكروات-2
 .)4(بوعاصمتها مدینة زغر 

                                                             
  .26حسین، المرجع نفسه، ص  بهاز )  1(

عبد من العناصر العرقیة الرئیسیة المستقرة في شمال البلقان في العصر الروماني ، أنظر وسام  Illyriansاالیلیرین   (*)
  .یا، قراءة في التاریخ الباكرالبوسنة والصرب كروات. العزیز

  .293خوند مسعود، المرجع نفسه، ص  )  2(
  .294خوند مسعود، المرجع نفسه، ص  )  3(
، ص 1995سالمي، ، المكتب اإل)م.د. (، األقلیات اإلسالمیةالسیاسي، التاریخ المعاصرالتاریخ . شاكر ، محمود)   4(

454.  
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ثانویة،  وأخرى مجموعات رئیسیة غسالفیا إلى ثالثیعود المسلمون في یو : المسلمون-3
 :أما الرئیسیة فهي

 راكـتاأل* ان  ــاأللب*    (*)اقـالبشن. 

  :أما المجموعات الفرعیة فهي
     1(السلوفیین* الكروات    * الصرب(. 

مالیین ونصف وتكون نسبتهم  أربعةمن  بأكثرویقدر عدد المسلمین في یوغسالفیا 
  .)2(من مجموع السكان 20.45%

ویقطن مسلمو یوغسالفیا جمهوریة البوسنة والهرسك، ومنطقة سانجاك ومقاطعة كوسوفو 
یعیش وجمهوریتي الجبل األسود، ومقدونیا، وبتأثیر من العوامل االقتصادیة والسیاسیة وغیرها 

كبر تجمعاتهم خارج مناطقهم، مناطق في یوغسالفیا تقریبا وتقع أالمسلمون الیوم في جمیع ال
با وثالث طائفة و كبر طائفة أصلیة في أور الطائفة اإلسالمیة في یوغسالفیا أكما تمثل 

  .)3(دینیة

من مجموع سكان یوغسالفیا السابقة و  %8یمثلون القومیة الرابعة وهم : السلوفینیون-4
من سكان جمهوریة سلوفنیا الواقعة في شمال غرب یوغسالفیا السابقة، وهم كاثولیك،  90%

                                                             
البشانقة الشعب الذي كان یشكل األغلبیة منذ بدایة  التاریخ الحدیث  للبوسنة بعد أن اعتنق  " Bosnjaci" :البشناق  (*)

اإلسالم، والذي یعد نفسه باستمرار كشعب متمیز له لغة وثقافة خاصة لكنه أخذ یتعرض إلى تهدید وتطهیر جسدي ونفسي  
دیدة في البلقان وهو ما جعله ینكمش وینحصر في وسیاسي منذ نهایة القرن  الثامن عشر نتیجة للتطورات السیاسیة الج

منشورات اتحاد الكتاب العربي، : دمشق. البوسنة ما بین الشرق والغرب. األرناؤوط، محمد :انظرالدفاع  عن وجوده، 
  .13، ص2005

  .458شاكر محمود ، المرجع السابق، ص )  1(
  .460شاكر محمود ، المرجع نفسه، ص )  2(
، الجزائر، دار الهدى عین ملیلة  ة شعب مسلم یواجه العدوانصالبوسنة والهرسك، قوكالة االنباء اإلسالمیة إینا، )  3(
  .54ص) س.د(
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الجمهوریات تجانسا وأكثرها تطورا على المستوى  أكثروتعتبر جمهوریة سلوفینیا من 
 .االقتصادي

یوغسالافیا السابقة یتمركزون  %6.8، حوالى یمثلون القومیة الخامسة: المقدونیون-5
  .أساسا في جمهوریة مقدونیا

من مجموع سكان یوغسالفیا السابقة  %6.5، حوالي السادسةیمثلون قومیة : األلبان-6
من مجموع سكان كوسوفو، لكنهم لم یحصلوا على مكانة القومیة المتمیزة ألن  %85و

طن القومي لأللبان هو دولة ینص على أن الو  م1974الدستور الیوغسالفي  الموضوع في 
داخل " االستقالل الذاتي" نما لذا لم یمنحوا وضعیة الجمهوریة وإ المجاورة و . )1(ألبان

لى ذلك تعیش جماعات من األلبان في مقدونیا الغربیة على حدود  جمهوریة الصرب وإ
 .)2(ألبانیا

II - لى العنصر البلغاري نسمة، ینتمي أكثرهم إ 9.037.000ا یبلغ سكان بلغاری: اریاـبلغ
ثم  %70، وتزید نسبتهم عن لغة السالفیة ویدین بالمسیحیة األرثوذوكسیةالذي یستعمل ال

ین نسمة ویتكونون من القومیات الترك والغجر والیونان ویزید عدد المسلمین عن ثالثة مالی
  :الیةالت

 ملیون نسمة 1.0: تارـالترك والت. 

 لیون نسمةم: وهم البلغار المسلمون :وماكـالب 

 3(ألف نسمة 700: رـالغج(. 

                                                             
  .294خوند مسعود، المرجع السابق، ص ال )  1(
  .295خوند مسعود، المرجع نفسه، ص ال )  2(
لمین بعد سقوط الشیوعیة رحلة وحدیث في أمور نضرة في شرق أوروبا وحالة المسالعبودي، محمد  بن ناصر،  ) 3(

  .24، ص1993، )م.د( .المسلمین
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III - 80نسمة، ویتكون جلهم من الرومان  23155000یبلغ عدد سكانها : انیاـروم% 
ثم الكاثولیكیة  األرثوذكسیةویعتنق األغلبیة المسیحیة  %2ویلیهم المجریون ثم األلمان 

  .)1( بإضافة إلى أقلیة یهودیة

شخص منهم  260.000كان عدد المسلمین في رومانیا  1939أما المسلمون ففي سنة 
مسلم  120.000حوالي تتار وأتراك وغجر وبعض  الجنسیات األخرى، وكان من بین هؤالء 

أصبح عدد المسلمین  1953مسلم في جنوب الدبروجة وفي سنة  120.000في بسرابیة و
من مسلم  25.000أتراك وتتار و  35.000شخص فقط منهم  60.000في رومانیا 

شخص وجدیر  90.000بحوالي  1971المسلمین سنة ویمكن تقدیر عدد . جنسیات أخرى
 بالذكر أن اإلحصاء في رومانیا ال ینص على عدد المسلمین بل على الجنسیات فقط، فهناك

أخرى فیها مسلمون بنسب متفاوتة كالغجر  وهما األتراك والتتار وجنسیات جنسیات إسالمیة
  .)2(1.3 1939بینما كانت قبل  0.44نسبة المسلمین الیوم في رومانیا  إذافتكون . مثال

  :التركیبة السیاسیة للمنطقة  )ج 
تعتبر منطقة البلقان نموذجا صارخا إلقلیم یتسم بالتشرذم العرقي الدیني اللغوي، 

عداء التاریخي المستحكم الذي قسم عالقات دول المنطقة بعضها ببعض، إضافة إلى حالة 
فإذا كانت تركیا بمیراث الدولة العثمانیة تستقطب عداء معظم شعوب دول المنطقة ألسباب 
تاریخیة لتجعل من تفاعالت دول شعوب المنطقة أقرب إلى نموذج أسماه أدوارد عازار 

الصراعات یضرب بجذوره في أعماق التكوینات  وهو نمط من" الصراع االجتماعي الممتد"
البشریة، ویجعل من الصراع نمط دائما ومستمر ینتشر لیغطي كافة التفاعالت أطرافه 

الیونان، (وبإیجاز شدید نجد أن منطقة البلقان تموج بصراعات مجموعة دول ضد دولة 
الصراعات الثنائیة كما أن هناك العدید من ) بلغاریا، رومانیا، صربیا في مواجهة تركیا

                                                             
  .18محمد بن ناصر، المرجع السابق، ص . ديالعبو  )  1(
دار  الكتب : نزهة بنت عبد الرحمان الكتابي، لبنان : تقدیم المسلمون في أوربا وأمریكا،الكتاني، على بن المنتصر، )  2(

  .224، ص 2005العلمیة، 
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فة والتي تجزئ بإضافة إلى صراعات داخل بعض الدول بتشابكاتها المختل) مقدونیا -الیونان(
  .)1(ستنفار دائمالمنطقة وتجعلها بإستمرار في حالة إ

لقدم ألن هذه لیس من السهل تحدید النظام السیاسي السائد في منطقة البلقان منذ ا اإذً 
ستقرار واألمن، وعرفت في كل فترة من تاریخها سیطرة أحد الدول، المنطقة ال تعرف اإل

للمنطقة البد للتطرق إلى طبیعة النظام السائد منذ فترات  الحالیة التركیبة السیاسیةولفهم 
  .تاریخها الحدیث إلى المعاصر

نجد أن معركتان حاسمتان في تاریخ البلقان فتحتا : بدأ أوال بالدخول العثماني للمنطقةن
تین الشرقیة ضطهاد الكنیسمن إ) الصقالبة(بشانقة الطریق للدخول العثماني وحررتا ال
ورخان الذي مد فتحاته في أوربا وآسیا وزاد إبن أ األولوالغربیة، األولى بقیادة السلطان مراد 

ه بایزید الملقب بالصاعقة لسرعة بنلعثمانیة خمسة أضعافها والثانیة إتساع الدولة اإ
  .وهیبتهاضه ضقإن

 )2(نتصارهالتي حقق السلطان مرادا إ) ارتیزام(م وقعت معركة 1381أیلول  26ففي 
م حقق بایزید 1329حزیران  25وفي ) زارال(ها على جیش الصرب بقیادة الملك الكبیر فی

  .نصرا على جیش ملك البوسنة المتحالف مع أمراء الصرب

 300ستیالء على أكثر من بعد اإلاتح أن ال إكراه في الدین أعلن السلطان محمد الف
السلطان قصره على نهر البوسنة لیكون مقر للحكومة اإلسالمیة الجدیدة وشید  وبنيقلعة 

وأخذت شعوب  "سراییفو" (*)اير إلى جواره المساجد والمدارس واألسواق فكانت بوسنة س

                                                             
  .212، ص2002 ،)د-د: (عمان. قضایا القرن العشرین. شاهین محمد علي )  1(
  .213،المرجع السابق،صشاهین محمد علي )  ) 2(

غتیال ولي العهد رن الخامس عشر وهي التي تم فیها إهي المدینة التي بناها األتراك في الق ):سراییفو(بوسنة سراي   (*)
، الموسوعة الجغرافیة، أضواء على العالمالقوال أنطوان،  :أنظر. النمسا والذي كان سبب في اندالع الحرب العالمیة األولى

  .54، ص2009دار الشمال للطباعة والنشر والتوزیع، : ، لبنان2ط
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الطغاة الذي من  ختیاراتها بعد أن حررتبكامل حریتها وإ  اإلسالميالبلقان تدخل في دین 
ها وبین اإلسالم فلم دت فروق ضئیلة جدا بین مذهبسلبونها حریة اإلعتقاد أمدا طویال، وج

حاكم مسلم مثل ین الجدید وكان الصربیون یفضلون نضواء تحت رایة الدتتردد في اإل
السلطان محمد الفاتح الذي أراد تدعیم سلطة الدولة شمال البلقان وجعل بالد الصرب قاعدة 

كم كاثولیكي، وقدموا حاة للجیش العثماني في حروبه ضد المجر على أن یعین علیها ثابت
ستطاع أن یستولي على عدد من المواقع الهامة عدات عسكریة للجیش العثماني الذي إمسا

رب والیة عثمانیة بالد الص نتصارات أن أصبحتت النتیجة هذه اإلفي حرب خاطفة وكان
  .)1(م1467م وغزو الهرسك سنة 1464لبوسنة م وتم إخضاع إقلیم ا1459سنة 

وهناك تأكید وشبه إجماع على أن سیاسة األتراك كانت قائمة على مبدأ التسامح 
 لملل المختلفةالداخلیة وعدم التدخل في الشؤون " بالتسامح الجزوي"الذي یصفه البعض 

  .)2(على مبدأ التسامحتأكیدا اإلمبراطوریة  و أمن ستقرارطالما یؤدون الجزیة وال یهددون إ

جتیاح البلقان وأجزاء كثیرة إ العثمانیینولقد عددنا بعض األسباب التي سهلت على 
خضاعها لفترة طویلة دامت خمسة قرونو من أور  یرى البعض أن النظام العثماني في  ،با وإ

القرنین رها تطورا وتقدما عكس كان أرقى نظام شهدته البلقان وأكث األولىالقرون الثالثة 
  :خیرین، وتحقق ذلك من وجهة نظر بعض المؤرخین باعتماد على وسیلتین همااآل

  . إرساء أسس ودعائم جهاز إداري قوي :أوال
رتباك على الظروف القائمة، عمد العثمانیون إلى اإلستیطان وحتى ال یتم إدخال اإل :ثانیا

متیازاتهم دون إجبارهم على إالسماح لبعض السادة المحلیین باإلحتفاظ بممتلكاتهم  عتناق وإ
  .)3(اإلسالم

                                                             
  .213شاهین محمد علي، المرجع السابق، ص  )  1(
  .41السابق، ص سمك نزار، المرجع )  2(
  .43المرجع نفسه،ص,سمك،نزار) 3(
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من أن منطقة البلقان بلغت في ظل النظام العثماني وبالذات في القرون وبالرغم 
ز اإلداري الروحي بفضل كفاءة الجها و نتعاش المادية عالیة من اإلزدهار واإلاألولى درج

یبه من التدهور بلقان نال نصإال أن النظام العثماني في ال. لخإ.. وسیادة روح التسامح
هناك من یرى أن . رات مختلفة ألسباب هذا التدهورنحطاط في الفترة األخیرة وهناك تفسیواإل

قتصاد البلقان إهماال كامال خالل فترة وجودها هناك وغیرهم بإهمال إ الدولة العثمانیة قامت
  .)1(تطور االجتماعيرجعها بشكل عام إلى غیاب الملكیة الخاصة الذي أدى إلى وقف الی

نجد أن األسباب متعددة ویبقى أنه ما لبث أن بدأت السلطنة تشهد تراجعات كبیرة 
كس بحمالت عصیان ضد الجیش العثماني ذثو ر إلى قیام الصرب المسیحیون األأدت 

  .صربیا حكما ذاتیا داخل السلطنة  انتهت بمنح 1829م، 1806في البلقان ) االنكشاریة(

مهما في هذه األزمة بسبب أطماعها في أراضي السلطنة من جهة  دورا أدت روسیا
دخلت مباشرة في هذه كس، ما لبثت أن تبإعالنها حمایة المسیحیین األرثوذومن جهة ثانیة 

إلى وضع منطقة البوسنة  األوروبیةم ما دفع بالدول 1875نفجرت عام األزمة التي إ
متداد صربیا نحو البحر خوفا من إ )1878مؤتمر برلین (مسا والهرسك تحت سیطرة الن

لى التوازن الدولي الذي كان قائم تجاه أوربا وأیضا للحفاظ عتیكي وتوسع روسیا بإاألدریا
 .خالل القرن التاسع عشر

 م1908والهرسك كلیا عام  التدخلیة قامت النمسا بضم البوسنة وبسبب سیاسة صربیا
نفجر الصراع فیما بینها وكانت بدایة الحرب ى تضارب مصالح الدول األوروبیة فإما أدى إل

  .)2(العالمیة األولى

                                                             
  .46سمك نزار، المرجع السابق، ص)  1(
، ص 2006دار المنهل اللبناني، : ، بیروت2ط ،1995 -1945النزاعات اإلقلیمیة في النصف قرن . ، عليصبح) 2 (

268.  
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 أبناءحیث قام طالب صربي من  م1914حزیران  28ندلعت شرارتها في التي إ 
 اإلمبراطوریةعرش  وارث) فرانسو فردیناند(البوسنة بإطالق الرصاص على األرشیدوق 

النمساویة وزوجته في سراییفو بینما كان ولي عهد النمسا یقوم بزیارة رسمیة فأراده وزوجته 
معیة الید السوداء الصربیة التي إرتكبت ق أن القاتل ینتمي إلى جیقتیلین، وعرف من التحق

تسمح بتمریر  أنغتیاالت سیاسیة ولم یكن من الیسیر على الحكومة النمساویة من قبل عدة إ
إحداهما رئیس مخابرات بدون عقاب بعد أن تبین لها أن ضابطین صربیین . )1(لجریمةهذه ا

  .الحربیة كانا على علم بالمؤامرة وساعدا على تنفیذها

وكانت من نتائج الحرب العالمیة األولى أن تطورت مملكة الصرب القدیمة إلى 
        .)2(یوغسالفیا الجدیدة

  : )1941 -1918(الفیا األولى الطریقة التنظیمیة للدولة في یوغس

تجاه نحو حرب العالمیة األولى هي ضرورة اإلكانت األفكار السائدة في فترة ما بعد ال
من األمم التي تضمهم شبه  ختالف وجهة نظر كل أمةء الدولة الیوغسالفیة بالرغم من إإنشا

م ظهرت 1918ففي عام . البلقان حول شكل هذه الدولة وكیفیة تنظیم مؤسساتهاجزیرة 
یجابیة حیث طفت على سطح األحداث عالقات إنفراجة في العالقات بین األعراق المختلقة إ

هي  م1921 -م1918فیما بینها تتمثل في ضرورة نشأة الدولة الیوغسالفیة وكانت الفترة من 
مما  ،أفضل الفترات التي سعى فیها الجمیع إلى وضع دستور یحدد مستقبل منظمات الدولة

ادیة والسیاسیة وطرحت بموجب هذا الدستور إلى إحداث تطورات في المنظومة االقتصأدى 
 1920وفي عام  .)3( شتراكیة الدیمقراطیةالعملیات السیاسیة اإل جتماعیة في إطارالبرامج اإل

تجاه الصرب نحو التوحید والمركزیة بینما ابات المجلس التشریعي ظهر بوضوح إنتخحیث إ
                                                             

  .215شاهین محمد علي، المرجع السابق، ص )  1(
  .216فسه، ص شاهین محمد علي، المرجع ن )  2(
دار ) م-د(، التطهیر العرقي، دراسة في القانون الدولي العام والقانون الجنائي، )شاهین(، محمد سعید عادل محمد)  3(

  .296، ص 2009الجامعة الجدیدة، 
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نتصر الجانب الصربي بسبب مساندة المسلمین لهم الفكرة الكونفدرالیة وإ ات ساندوا الكرو 
ظیم المركزي م إال أن التن1921یونیه  28وتصویتهم لصالح مسودة الدستور الذي سن في 

فرض بالقوة من قبل الصرب بمساندة فرنسا  ألنهجتماعي للدولة لم یكن یتالءم مع البناء اإل
ستثناء سویسرا التي بإ األوروبیینالنظام المفضل لدى أغلب التي تتبع نظاما مركزیا، ذلك 

ق حالة من مة واحدة هي الصرب خلدرالي، وفرض سیاسة معینة من قبل أتتبع نظاما الف
لى سلوك عدواني من قبل المنتصرین في الساحة السیاسیة التوتر والتي كثیر ما تتحول إ

  .في القتل والتعذیب األحیان مثل في بعضوالذي ت

تفاق الصرب والكروات حصلت دث ثمة إح م1939الثانیة عشیة الحرب العالمیة و 
تفاق مبدئي مع سلوفینیا بهذا الخصوص اتیا على وحدتها وكان هناك أیضا إبمقتضاه كرو 
سوندت یوغسالفیا، وبعدما خسرت ألمانیا حتلت ألمانیا النازیة م إ1941ألن عام  ولكن لم یتم

تشریعهم األول  واألحمر وصادر الشیوعیون القوى الیوغسالفیة وسنالشیوعیة من قبل الجیش 
على أساس أن تصبح یوغسالفیا دولة فدرالیة وشیوعیة بالطبع، كان هذا هو الوضع 

رواتي ونالت كرواتیا في النهایة التنظیمي السیاسي لیوغسالفیا أثناء الصراع الصربي الك
  .)1(لصراع الكرواتي الصربيستقاللها بموجب اتفاق سالف الذكر وانتهى اإ

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .297، المرجع نفسه، ص )شاهین(، محمد سعید عادل محمد)  1(
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  :1990وحتى  الثانیة منذ الحرب العالمیة وغسالفیاـی
على الحكم في  ونستولى الشیوعیالحرب العالمیة الثانیة أوزارها إوضعت  نوبعد أ
، الذي أصبحت یوغسالفیا بمقتضاه دولة  1946دستورهم األول عام  واووضعیوغسالفیا 

السوفیاتي إال أنها في حقیقتها كانت دولة  للشكل وفق) 99، ص01رقمینظر ملحق (،فدرالیة
 (*)"وجوزیف تیت"قیمت على مبدأ حكم الفرد الواحد للدولة وكان هذا الفرد هو أمركزیة ألنها 

ستند في دكتاتوریة إلى الشكل الشیوعي المسیطر على الجزء الشیوعي في الدولة الذي إ
الجماعات بعاد طة قواعده المركزیة والحفاظ على إبواس وتمكن من جمع زمام القوة قي یده

والصرب والسالف  وجعل قومیة الكروات ،ستقالل والتطورالوطنیة المختلفة عن اإل
ازات لكل منهم في إقلیم متیإالقومیة بإعطاء الصرب والكروات  عل نارلیوغسالفیا، وأش

أدى إلى نشر الحقد بینهما في بلغراد، مما لصرب نفوذ في كرواتیا وللكروات نفوذ اآلخر، فا
  .وفاته ستمر حتىوالذي إ

وعلى ) م1963ودستور  م1953منها دستور (ثم سنت یوغسالفیا بعد ذلك عدة دساتیر 
ا م االقتصادیة عدظحاكم المؤسسات السیاسیة والنالثرها أصبحت یوغسالفیا ال مركزیة وقاد إ

حول بدأ نظام ال مركزیة یت م1977وأوائل السبعینات  م1968وفي نهایة الستینات الجیش ، 
سن دستور جدید  م1974في ،و متعاقدین في ذلك العامین  إلى حقیقة ملموسة بسن دستورین

ورغم صدور  1980و وحتى وفاته تحكم التی وأثناء. )1(تحققت على إثره الالمركزیة الفدرالیة
الصراعات العرقیة بین األعراف الثالثة من كل تلك الدساتیر نجد أنه حافظ على وجود 

.  خالل نظام سیاسي وضعه بنفسه وظل هذا هو الحل طوال فترة حكمه حیث كان ال یمنعها

                                                             
كان یقیم في روسیا أثناء حدوث  -وتیت –شتهر به في حرب العصابات الذي أستخدم إسمه الذي ا :جوزیف بروز  (*)

ب دورا هاما في الحرب األهلیة شتعلت حینذاك ثم لعم وشارك في الحرب األهلیة التي إ1917الثورة الماركسیة اللینینیة عام 
 العصابات في یوغسالفیا بعد غزوب كان األمین العام للحزب الشیوعي الیوغسالفي بدأ بشن حر  م1941سبانیة في عام اإل

لم موسوعة مناطق  الصراع في العاور محمد صادق، بص :نظرأجیشه في النهایة إلى نصر مؤزر ،  اني مباشرة وقاداأللم
  .70، ص 2002، دار األمیر للنشر والتوزیع )ب.د. (مریكا الالتینیة، النقاط الساخنة في أوروبا وأ

  .  280المرجع السابق،ص.، محمد سعید شاهینعادل محمد)  1(
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ما یبدو أن  بل یعمل على إستمرار الصراعات من أجل إحكام قبضة یده على الحكم، فعلى
  .)1(هذه الصراعات العرقیة وسیلة للحفاظ على حكمه يالتیتو كان یرى ف

نهكت أ ها عن نظام الحكم وتكون قواها قدالمختلفة في صراعات حیث تنشغل األعراق      
لكن هذه الصراعات  "التیتو"ستقرار الحكم في قبضة دد إفال تستطیع أن تفعل شيء  یه

الدین واألمة كهویة ذاتیة وخالص لها من الجماعات العرقیة تنظر إلى اإلنتماء جعلت 
  .الدكتاتوریة

هي نقطة تحول فعل إثرها تدهورت األوضاع وفتح میدان  م1980وكانت وفاة التیتو      
نسحاب م حیث طلبوا اإل1981 -م1980عام  األلبانیةنتفاضة أخرى فجاءت اإل الخالف مرة

لتركیز  سعواالذین  بنزاع الصر  السلوفیین طلب األلبان  وثار من صربیا وساند الكروات و
صربیا ویوغسالفیا عالوة على ذلك كانت هناك مجموعة من األحداث في ید كل من القوة 

الذي كان أساس  م1974دى إلى إلغاء دستور ، مما أكانت مؤشرا لنزاع مسلح مستقبلي
  .)2( یوغسالفیاوحدة 

 با وبرزت عواملو نتهائها في أور تزامنت مع إنهیار الشیوعیة وإ  "التیتو"نجد أن وفاة     
كانت مظاهر  م1988جتماعیة في یوغسالفیا، ففي عام مختلفة في النواحي السیاسیة واإل
دى إلى بدایة تدهورت األوضاع أكثر فأكثر مما أ م1990التفكك واضحة جلیا للعیان وفي 

  )3( .والذي سنتحدث عنه الحقا) 100، ص02ینظر ملحق رقم( لیوغسالفیاتفكك الفعلي 

                                                             
  .299المرجع السابق،ص. ، محمد سعید شاهینعادل محمد)  1(
  .300المرجع نفسه،ص.، محمد سعید شاهینعادل محمد )2(
  .72ص.محمد الصادق،المرجع السابق صبور،) 3(
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 حیث كان ،شهد العالم بعد الحرب الباردة عدة صراعات وخاصة في دول أوربا الشرقیة
كبر مثال على هذا، حیث تمثل نموذج على هذه الدول، وتعد یوغسالفیا أ لهذه الحرب أثر كبیر

إلقلیم یتمیز بالتفكك والتوتر الدائم، صحیح أن الصراعات كانت قائمة منذ القدم في هذه 
التي كانت بسبب  ،أشدها تعتبر منالمنطقة، إال أن أحداث التسعینات من القرن العشرین 

قلت إلى نتیا وسلوفینیا واالصراعات في كرواتكبرى، فبدأت هذه ال ب في بناء دولتهمطموح الصر 
عملیات التطهیر العرقي واإلبادة الجماعیة وجمیع أنواع  هزت أرجائها التي البوسنة والهرسك

فالمتتبع لهذه األزمة یجد لها  منها ما لم یشهد في أي حرب من الحروب في وقتها، العنف
تدقیق في الماضي لفهم أسباب متعددة ومختلفة أدت إلى تفاقم األحداث وتحتاج إلى التحلیل وال

وهذا ما . نهایة التي فرضت على أطراف النزاعوال ،هحداثأومجریات  ،العدوان الجدید أسباب
  .من خالل هذا الفصلسنحاول تفصیله 
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 :الصراع في البوسنة والهرسك أسباب 1- 1

  :األسباب الجغرافیة 1- 1- 1

      للبوسنة والهرسك میزات جغرافیة عدیدة جعلتها منطقة ذات أهمیة وفي الوقت نفسه محط       
  :نذكرها فیمایلىأطماع 

في و ،تحادیةالهرسك في غرب ووسط یوغسالفیا اإلتقع جمهوریة البوسنة و  :موقعها -1
في  ،على الساحل الشرقي لبحر األدریاتیكي ،الشمال الغربي من شبه جزیرة البلقان

وبهذا فإن أراضي البوسنة  ،)101،ص03ینظر ملحق رقم ()1(باو ي من أور نوب الشرقالج
ضلعین والذي یكاد أن یكون أشبه ما تكون بالمثلث متساوي ال على الخریطة وبدت

التي  ،متساوي األضالع الثالثة األمر الذي یجعلها متمیزة بشكل خاص عن كرواتیا مثال
وهذا ما دفع األلمان في  ،ال تساعدها تركیبتها الحدودیة على االستقالل بشكل جدي

وم إلى محاولة ضم البوسنة رغم الحرب العالمیة الثانیة وكذلك الصرب والكروات الی
ندالع الصراع حول األمر الذي مثل مصدر إل ةختالفات القومیة والدینیة والتاریخیاإل

سنة تتمتع بحدود مثالیة مقارنة بأي دولة، فهي حدود طبیعیة كما أن البو  ،البوسنة
وعن صربیا نهر " اآون"تتماشى مع العوامل اإلثنوجغرافیة حیث یفصلها عن كرواتیا نهر 

سلسلة من الجبال الشاهقة وعن الجبل األسود منطقة تفریع نهر  ماوعن دال" درینا"
لبوسنة یعني بصراحة تدخال غیر قتطاع جزء من اوسلسلة جبلیة، لذلك فإن إ "نیرتف"

ه طبیعي في التركیبة الجغرافیة والتاریخیة لهذا البلد لذلك فإن أي تغیر ولو طفیف في هذ
 .ستقرار في المنطقة بأسرهاالتركیبة سیحدث حالة من عدم اإل

  
  

                                                             
هـ، ص 1422مكتبة التوبة،  :انتهاكات حقوق اإلنسان في البوسنة والشیشان الریاض. الطیار، علي بن عبد الرحمان )  1(

51.  
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ت مع البوسنة بحیث ة الجنوبیة للبوسنة وقد تطورت ونمبمثابة البواب وفتبدأما الهرسك 
ل بینهما حدود أو قیود األمر الذي یفسر تالحم وجودها الجغرافي یمكن أن تفصال 

  .)1(وبالتالي التاریخي
حد رحمه اهللا وهو أ "محمد الخانجي"تمتاز البوسنة بطبیعیة خالبة أحسن وصفها الشیخ  -2

، واألنهار كثیرة جدا )2(والسهول فیها قلیلة ،وأكثر بالدها جبلیة"أبنائها األوفیاء فقال 
كل جهة من جهاتها عیون الماء العذب وزرعها یسقى بماء األمطار وفیها  تتفجر في

ذا حضر الشتاء  فواكه كثیرة ومتنوعة، وهواءها حسن جدا للصحة صیفا وشتاءا وإ
  .)3(تتغطى األرض بغطاء الثلج

یة مناختحاد األخرى وطبیعتها الالجغرافي الوسیط بین جمهوریات اإلال شك أن موقعها  -3
الطبیعة سخیة و الفحم ة من ت كثیرة فضال عن توفر مصادر الثرو ها ممیزاتمنحقد 

طاقة كهربائیة وأرض زراعیة خصبة ربما ال یوجد مثیل لها وحدید ومعادن أخرى مثل 
، إذ على الرغم من صغر مساحتها إال أنها تمتلك تنوع مناخیا فریدا باو أور في كل 

فضال عن  ،التبغ: وبا مثلتقلیدیة في أور یجعلها تنتج العدید من المحصوالت غیر 
حتماالت للعثور على البترول في ثل ثروة ال تنتهي إلى جانب وجود إالغابات التي تم

 . )4(الهرسك

 
 
 
 
 
 

                                                             
، ص 26هـ، العدد 1416كتاب شهري، رابطة العالم اإلسالمي، شوال  البوسنة والهرسك حقائق وأرقام،. األصور، خالد )  1(

24.  
  .37، دراسة عامة، ص البوسنة والهرسكأحمد بن عبد الكریم نجیب،   )  2(
  .37أحمد بن عبد الكریم ، المرجع نفسه، ص   )  3(
  .37، ص 2001مكتبة مدبولي، : القاهرة، نظرة إلى آفاق المستقبل البوسنة والهرسك وأشواك اإلسالمعبید زكریا،   )  4(
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  :ةـسباب الدینیاأل 2- 1- 1
في  كبیرأثر البعد الدیني كان له  أن عند النظر إلى القضیة نظرة شمولیة یتضح لنا

ویعود هذا حتى  والكروات المسلمینختالف الدیني بین الصرب و خاصة في ظل اإل. )1(الصراع
رثودوكسیة في تختلف عن األ (*)"البوغومولیة"حیث كانت في البوسنة  ،صور الوسطىإلى الع

بحجة تخلیص  صربیا والكاثولیكیة في كرواتیا مما كان لكل طرف أن یتدخل في البوسنة
التي كانت تعني هنا نشر النفوذ الدیني السیاسي طقة ونشر المسیحیة الحقة البوسنة من الهر 

  .لهذا الطرف أو ذاك

ویمكن القول أن مبادئ مذهب البوسنیین البوغومیل كانت تتفق مع العقل السلیم لذلك بدا 
یؤدي  أنمن  الفاتیكانبابا  و با موسكواب خوف نتشارحدود البوسنة فأثار هذا اإلینتشر خارج 
ن فدارت معارك شدیدة لتحقیق من الصرب القضاء على البوسنی بوافطل كراسیهم ذلك إلى هز

  .)2(الغرضعن تحقیق هذا  اهذا الهدف لكن الصربیین عجزو 

لحقد القدیم الذي یحمله الصرب المسیحیون منذ العهد الحكم العثماني في بالد وكان ل
ولذلك ال یرید  ،كبیر أثر سیما البشناق وهم أهالي البوسنة والهرسكالمسلمین وال دضیوغسالفیا 

حیث كانت النظرة السائدة لدى الصرب والكروات أن . )3(مالصرب أن تقوم دولة إسالمیة بجواره

                                                             
  .29المرجع السابق، ص .األصور، خالد)  1(

متدت حتى إیطالیا وجنوب فرنسا، وقد : البوغومولیة  (*) نسبة إلى  الكاهن بوغمیل حیث إنتشرت في مقدونیا وصربیا والبوسنة وإ
وقد آمنت البوغومیلیة أیضا  بثنائیة العالم المادي إنتشرت بشكل خاص في البوسنة حتى أصبحت هناك الدیانة الرسمیة للدولة، 

ویقال ألول أنه إله النور والثاني إله الظالم وبالمقارنة مع الكنائس األخرى لم تكن الكنیسة البوسنیة تجمع العشور من الشعب 
 :دبي ،م في البلقاندراسات في التاریخ الحضاري لإلسال محمد، األرناؤوط، :أنضركما لم تكون لنفسها أمالك خاصة بها 

  .76، ص 1996مؤسسة التمیمي للبحث العلمي والمعلومات، 
، مكتب )م.د(، داخل محیط الحضارة الغربیة حصلت مجزرة البوسنة البشعة إلیمانها باهللا الواحد األحدبكر إسماعیل، )  2(

  .9، ص1996البابرس رسائل النور اإلعالمیة، 
مطابع رابطة العالم اإلسالمي، : ، سعودیةمن تاریخ جمهوریة البوسنة والهرسك صفحاتالطرازي عبد اهللا مبشر،  )  3(

  .41، ص1992
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ستشهاد على ذلك بحادثة أتراك وافدون یجب طردهم ویمكن اإلفي هذه المنطقة  )1(المسلمین
لكروات بالرد على م عندما قام أحد الوزراء ا1925لیوغسالفیة عام الجمعیة الوطنیة ا في وقعت

م أیها أنت"آنذاك حیث قال بحدة وصرامة  "الیوغسالفیة اإلسالمیةالمنظمة "د إعتراض قدمه وف
  ".!! رحلوا إلى آسیاإ" األتراك

بر هذه الكلمات القلیلة عن الوضع الحقیقي للمسلمین بین شقي الرحى الصرب وتع
  .)2(والكروات

قیام دولة إسالمیة مستقلة في جمهوریة البوسنة والهرسك یجعل الصرب كما أن 
من مجموع  %30ن نسبتهم تصل إلى یعیشون في تلك الجمهوریة أقلیة ألالمسیحیین الذین 

  .)3(سكان جمهوریة البوسنة والهرسك

 :األسباب االقتصادیة 3- 1- 1

قتصادیة للجمهوریات یات اإلفي یوغسالفیا تباینا في المستو  يلقد صاحب التباین العرق
واألقالیم المختلفة، إذ تعد جمهوریة سلوفینیا أكثر الجمهوریات الیوغسالفیة تقدما تلیها كرواتیا 

قلیم كوسوفو من  األقالیم فقرا وتخلفا وقد ساعد ذلك على  أكثربینما تعد جمهوریة مقدونیا وإ
جتماعیة اإلقتصادیة واإل مستویاتبعدم المساواة بین الجمهوریات وتباین ال اإلحساستضخیم 

  .للجماعات العرقیة المختلفة مما ساعد على تفاقم األزمة فیما بعد

في  م1990وقد تبنت الحكومة برنامجا إصالحیا طموح خالل النصف األول من عام 
وقد نجحت  ،قتصاد الیوغسالفيفروق ولتعدیل المسار المتدهور لإلمحاولة للتغلب على هذه ال

قتصادیات السوق، إال ت التضخم بدرجة ملحوظة تصعیدا لإلنتقال إلى إدالفعال في تخفیض مع
أن المناخ السیاسي المتعثر وبدایة عملیة إنشاء األحزاب المتعددة والتي قدمت برامجها الذاتیة 

                                                             
  .26األصور خالد،  المرجع نفسه، ص  )  1(
  .27األصور خالد، المرجع السابق، ص  )  2(
  .41الطرازي عبد اهللا مبشر، المرجع السابق، ص  )  3(
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كل ذلك مثل تحدیا لبرنامج اإلصالح  ،على التشریعات الفدرالیة وتصاعد النزعات القومیة
  .من فشل اإلصالحیةمة ماركوفتش في حمایة خططها وفشلت حكو . االقتصادي

في  اإلصالحقتصادیة التي كان قد حققها برنامج فقدت یوغسالفیا في المكاسب اإل كولذل
نخفض الناتج وإ  %100حیث بلغت معدالت التضخم إلى  م1990النصف األول من عام 

نخفض إ %20الصناعي بنسبة  عشرة ملیارات دوالر  حتیاطي الدولة من العملة األجنبیة منوإ
ضطرت الحكومة وإ  م1991دوالر فقط في أوت من عام  ملیار 4,5إلى م 1990في سبتمبر 
الجمهوریات المتنازعة تخفیضین متتالیین في قیمة الدینار الیوغسالفي كما بدأت  )1(إلى إجراء،

ما قتصادیة ضد بعضها البعض عن طریق فرض رسوم جمركیة وما شابه ذلك مفي شن حرب إ
ر من السلع نعكس بصورة سلبیة على السوق الیوغسالفي الذي بدأ یعاني من نقص في كثیإ

   )2( .في بعض الجمهوریات على حساب األخرى والخدمات وشهد تفوقا إقتصادیات

 من مسلمون هي في %97وسكانها  "توتن"یز في هذا المجال نجد مدینة یومثال على التم
من  %16بیا وفي تسلسل الدخل القومي حیث تحصل على قاع التسلسل لنمو المدن في صر 

وهذا  %81التي یسكنها الصرب بلغ الدخل فیها  "رشكا"والبلدیة المجاورة لها وهي  ،نسبة الدخل
  .)3(بین الفرقی

والصرب لهم األولویة في الحصول على الوظائف وحتى الوظائف الجدیدة تخلق 
المسلمین عاطلون عن العمل، والمصانع تبنى في وتستحدث لهم بینها عشرات اآلالف من 

فإن الضرائب على الشركات الخاصة عشرة  كوفي المدن وقرى السنجالصربیة فقط،  القرى
فمثال الذین یعملون في قطع األحجار بمدینة . أضعاف الضرائب في نفس النشاطات في صربیا

  .ألف دینار 18ألف دینار بینما في صربیا یدفعون  160بازار یدفعون ضریبة 
                                                             

ینایر  107، عدد 1، مجلة السیاسة الدولیة، جوالمجموعة األوروبیة جمود أحد فشلیوغسالفیا . أماني ، محمود فهمي )  1(
  .143، ص 1992

  .144أماني محمود فهمي، المرجع نفسه، ص  )  2(
  .122وكالة األنباء  اإلسالمیة إینا،  المرجع السابق، ص )  3(
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ون وهناك عملیة لزرع الغابات في أراضي المراعي تجري في مناطق المسلمین حیث یعیش
ضرار إ ،وتقوم حیاتهم كلها على الرعي   .قتصادیاتهملحرمانهم من المراعي وإ

وفي مشاریع التنمیة في صربیا الطرق والسكك الحدیدیة وخطوط األنابیب والطرق السریعة 
خذ الثروة من الغابات والزراعة في أوال تقام داخله والقرارات السیاسیة ت جاكسنكلها تمر حول ال

  .)1(غلبها الصربامي وتوزعها في القرى التي یسكن أبلدیة ووز 

 :اب السیاسیةـاألسب 4- 1- 1

ختلفت نذكرها إلى الصراع في البوسنة والهرسك وإ تعددت األسباب السیاسیة التي أدت 
  :فیما یلي

الحد من تناقضاتها بما یشكله من قوة ومهارة على ضغط األوضاع الداخلیة و  "وـالتیت"غیاب  -1
 )الالمركزيو التسییر الذاتي (بهذه المنطقة  وسیاسي خاص إیدیولوجينظام  وقدرته على خلق
عامال هاما ومؤثرا في تفجیر الصراع خاصة وأنه كان الطرف  ،جیدا ظروفهاالتي كان یعرف 

 .المعادلة الیوغسالفیة جیدا في یده خیوطدر على إمساك الوحید القا

رئاسي یضم  سمن خالل الدستور الذي قام بوضعه قد أقر تكوین مجل "وـالتیت"ألن 
ممثلین عن الجمهوریات الست واإلقلیمین الذین یتمتعان بالحكم الذاتي على أن یتم التناوب 

 قرارات المجلس بإجماع معتبر أنكون شترط أن ت، وإ )2(على رئاسة المجلس بین هؤالء الممثلین
التوازن بین القومیات وتمنع سیطرة قومیة على أخرى خاصة  قهذه الصیغة هي التي تحق

  .)3(القومیة الصربیة

                                                             
  .123وكالة األنباء اإلسالمیة إینا، المرجع السابق، ص  )  1(
  .65المرجع السابق، ص . سمك نزار )  2(
  .66المرجع نفسه، ص . سمك نزار )  3(
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فتقر خلفائه إلى دهائه السیاسي وأخذ زعماء م إ1980 "وـالتیت"یمكن القول أن بعد وفاة 
لة والقیام ویتهمونهم بالتآمر على الدو الحزب الشیوعي یختصمون عالنیة مع رجال الدین 

القیادة الشیوعیة الحدیثة كبح زمام الحریة الدینیة المحدودة التي  ورأتبنشاطات مضادة للثورة، 
منحت في عهد زعیمها الراحل إحساسا بأن حریة الممارسات الدینیة تضر بمصالح الحزب 

  .)1(الشیوعي، وهذا لم یكن في صالح المسلمین بالطبع

ستقاللیة، نوعا من اإل واألقالیمالذاتیة التي تمنح الجمهوریات  واإلدارةفي ظل الفدرالیة و 
وهو المشروع الذي تبناه التیتو تضاعفت الفوارق الموجودة أصال بین الجمهوریات حیث تغلبت 

قابة أن التسیب داخل أجهزة الر  لوالالمصالح المحلیة، وهو أمر كان من الممكن التغلب علیه 
نفتاحا أكبر من آلیات السوق وعلى المنافسة الدولیة و وشهدت یوغسالفیا إعقب وفاة تیت زدادإ

 تزاید الفوارق في التنمیة: وصفق الغربیون بشدة لهذه التطورات وجاءت النتیجة المتوقعة
عنف نعكست على یوغسالفیا بنظام العالمي قد بدأ یواجه أزمة إاإلقلیمیة في الوقت الذي كان ال

األسواق العالمیة وتزاید المنافسة داخل  الیوغسالفیة فيتمثل في تراجع حجم الصادرات 
  .یوغسالفیا لمواجهة هذا

أستاذ االقتصاد والنائب السابق لرئیس الوزراء : وهذا األمر أیضا أكده جوزیه مینسینجر
انهیار األسواق الیوغسالفیة الداخلیة الذي بدأ مع  أيرجع الكساد االقتصادي فیني حیث أالسلو 

یحدث  أنوذلك قبل . ةیة والكرواتومقاطعة الصرب للبضائع السلوفینی تحادیةنة اإلسقوط المواز 
  .)2(م1990عتبارا من عام وجود للسوق الیوغسالفیة الموحدة إنفصال السیاسي ولم یعد هناك اإل

فاقم األزمة وعجل من شن تصادیة ساعد على تفالفوارق والتباین في المستویات االق
على من شأن النزعات القومیة وكانت الجمهوریات ذات ادیة بین الجمهوریات، وأقتصالحرب اإل

                                                             
مطابع الفرزدق ): ب.د(، ذكریات من یوغسالفیا رحلة ودراسات في شؤون المسلمین. العبودي، محمد بن ناصر )  1(

  .19، ص 1993التجاریة، 
  .71المرجع السابق، ص . سمك نزار )  2(
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ستعداد وتطلعا إلى االستقالل  وأكثرها إ المستوى االقتصادي األعلى أكثر الجمهوریات رغبة
  .لذلك مثل سلوفینیا وكرواتیا

تها راف داخلیة ترغب في توسیع حدودها وفرض هیمنتها وحل أزموهكذا  نتیجة لوجود أط
قتصادیة والتخفیف من عبء اآلخر مثل سلوفینیا وكرواتیا، وأطراف خارجیة لها مصلحة في اإل

  .)1(األوضاع مما أدى إلى تفجر حدوث ذلك

م 1989تحاد السوفیاتي منذ عام لقد كان لمناخ اإلنفراج السیاسي الذي شهده اإل  -2
والخطوات اإلصالحیة التي شهدتها الحیاة في موسكو أثره على شرق أوربا حیث شهدت 

م في یوغسالفیا تصاعدا في التیارات المنادیة بالتعددیة الحزبیة وضرورة 1989نهایة عام 
التي أدت إلى كثیر من األزمات اإلقتصادیة د و حالتخلص من سیطرة الحزب الوا

نب الضغوط اإلقلیمیة متمثلة في البروسترویكا بكل البالد، إلى جا يجتماعیة فواإل
ضغوط من الدول الغربیة لحث یوغسالفیا لإلسراع بإصالحات جوانبها، فقد كانت هناك 

العهد الدیمقراطیة أسوة بغیرها من دول المنطقة ولذا جاء اإلعالن الرسمي عن نهایة 
ر الرابع عشر الذي عاما في مؤتم 45ستمر ألكثر من الشیوعي الیوغسالفي والذي إ

جتماع الطارئ أن في هذا اإل عقدته رابطة الشیوعیون الیوغسالف وقد طالبت رابطة سلو
ان عدم إقرار هذا یتخذ قراراته بإجماع وقد ك. )2(یتحول الحزب إلى تحالف لروابط فرعیة

وتلى  ألم فیما بعد،نسحاب الرابطة والذي كان تأثیره السلبي على الرابطة االطلب سببا في إ
نتخابات األحزاب الجمهوریتین في أفریل وقد عقدت إ وسلوفینیا ذلك إنسحاب رابطة كرواتیا

 .م1991وماي من 

ا وسلوفینیا في تطبیق نهیار رابطة الشیوعیین الیوغسالف، بدأت كرواتیا ومقدونیوبعد إ
نضمت إلیهم البوسنة، أما صربیا فقد شكلت حزبا جدیدا مزید من اإلشتراكیة الدیمقراطیة وإ 

                                                             
  .72 المرجع نفسه، ص. سمك نزار )  1(
  .142المرجع السابق، ص . أماني محمود فهمي )  2(
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األحزاب  شتراكي الصربي وتوالت بعد ذلك عملیة إنشاءم باسم الحزب اإل1990في یولیو 
من حزبا و  250نتخابات في الجمهوریات األربع حتى وصل عددها إلى المختلفة وأجزاء اإل

 :)1(یمكن مالحظة ما یليخالل هذا 

 زاب السیاسیة الجدیدة النغمة العرقیة للجمهوریة التي تنتمي إلیها على لقد غلبت على األح
ه األحزاب حول لتفت هذدوا ذلك إلى األجواء اإلقلیمیة وإ حساب القومیات األخرى ولم یتع

وقد تمثل ذلك بوضوح في . ستقاللیة بعیدا عن الرابطة الشیوعیة الكبرىمبادئ السیادة واإل
 .الكرواتالصراع الدامي بین الصرب و 

 م بدأت تظهر 1990نتخابات في كل من سلوفینیا وكرواتیا في ماي وعلى إثر إنتهاء إ
بعض اآلراء التي تنادي بأن یصبح الشكل السیاسي للدولة إما على النمط الفدرالي أو 

 .النمط الكونفدرالي

 البوسنة والهرسك نموذجا وسطا  ات بین النمطین فقد قدمت جمهوریةونظرا لتزاید التناقض
وات تحاد یضم جمهوریات ذات سیادة مع وجود قم على أساس تحویل یوغسالفیا إلى إیقو 

نتماءات العرقیة وتتمتع هذه الجمهوریات بحریة إقامة سیاستها مسلحة مشتركة تتوازن فیها اإل
قامة تمثیل دبلوماسي وقنصلي لها في الخارج، ویقوم  تحاد على األسواق اإل إقتصادالخارجیة وإ

ویراعي في تنظیم جمیع . المشتركة ذات سیاسة تجاریة ومالیة موحدة ویكون لها عملة واحدة
مؤسسات الدولة المساواة في إعداد ممثلي كل جمهوریة مع إیجاد آلیة لحمایة الحقوق المدنیة 

 .)2(والسیاسیة لألفراد

 

 

 

                                                             
  .143المرجع السابق، ص . أماني محمود فهمي )  1(
  .143المرجع السابق، ص . أماني محمود فهمي )  2(
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مالیین    06عتقاد الصرب أنهم أقوى جمهوریة في یوغسالفیا فعددهم یصل إلى إ -3
ستطاعتهم أن في إمنهم و  یسكنون في جمهوریة صربیا وأن معظم القیاداتنسمة ومعظمهم 

 .أن یسیطروا على أجزاء عدیدة من بالد یوغسالفیا

و حتى تستمر تحاد القدیم بجمهوریاته الست كما هأن یبقي على اإلوقد حاول الصرب 
  .)1(سیطرتهم على البالد كلها

ل من جانب الجمهوریات األخرى وهذه المحاولة السیئة منهم أدت إلى إعالن استقال
ستطاعتا ن الجمهوریتین بحیث إسیما كرواتیا وسلوفینیا وفشل الصرب في مساعیهم ضد هاتیوال

  .بحا عضوین في األمم المتحدةصأخیرا أن ت

لة وعلى رأسها البوسنة والهرسك الجدیدة للجمهوریات المستقلحدود الصرب ارفض  -4
 :ن هذه الحدود الجدیدة سوف تؤدي إلىأل

نهاء سیطرة الصرب على أقالیم كان الصرب قد سیطروا علیها -          .في القدیمنزع وإ

       من شعب الصربي ینشق عن صربیا ویعیشون في إقلیمین آخرین خارج  %30ترك -
صرب ن حكومة البوسنة الجدیدة سوف تنصل الوجهة نظر الصرب والكروات أمن و .صربیا

والسبب األهم رغبة كل من الصرب والكروات في تقسیم البوسنة فیما  .من شعبهم والكروات
   )2(.بینهما وذلك إلقامة صربیا العظمى وكرواتیا العظمى

  

                                                             
  .40الطرازي، عبد اهللا مبشر، المرجع السابق، ص  )  1(

324ص.المرجع السابق. محمد عادل ،محمد سعید شاھین )  2 ) 
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صدره حقد دفین على اإلسالم والمسلمین  یؤججالذي كان  (*)وصول سلوبدان میلوسفتش
إلى ) كوسوفا(، وبدأ یدعو إلى توحید صربیا فقام بضم إقلیم م1982م صربیا سنة إلى قیادة حك

إلى تشكیل ) البوسنة وكرواتیا وسلوفینیا(سارعت  ماصربیا وأید بال حدود قادة الجبل األسود عند
وطالبت بإصالحات ) قادة الجبل األسودالصرب ومؤیدوه من (جبهة للوقوف أمام میلوسفیتش 

  .)1(دستوریة في یوغسالفیا فرفض الصرب، وهددت كرواتیا وسلوفینیا إذا لم یلب مطلبهما

جرت انتخابات  م1992دیسمبر  20میلوسفیتش تأیید كبیر من الصرب ففي والقى 
على منافسه عادة انتخاب میلوسفیتش بغالبیة كبیرة اسیة في جمهوریة الصرب أسفرت عن إالرئ

وهذا ما یوضح تمسك الصربیون لتحقیق حلمهم في بناء دولة صرب . )2(شتالرئیسي میالن بانی
  .الكبرى

  

  

 
 

 

 
                                                             

لشدة  میله " لینین الصغیر"، كان رفاقه في اللجنة المركزیة یسمونه 1944هو قائد صربي من موالید  :میلوسفتش سلوبدان  (*)
إلى التسلط ورفضه معاونة أحد في السلطة، بتكلیف ولو األقل مهمة كان مدیرا للعدید من مؤسسات الدولة بینها مصنع غاز، 

ي تلك الفترة یصفونه صارما مع مرؤوسیه متزلفا مع رؤسائه أعزل من الصدقاء، ثم مصرف صربي في نیویورك ومن یعرفوه ف
مقربا جدا من زوجته وكانت أستاذة للعقیدة الماركسیة، تبدو شخصیة ومهنتة من دون لمحة تذكر، له ماض قاتم ومثقل، انتحر 

م تحول الشیوعي 24/2/1987م وعمه انتحر كذلك وكان ضابطا وفي 1974والده برصاصة ووالدته انتحرت شنقا في 
. حرب كوسوفو الملف السريإیریك لوران،  :، أنظراألرثدوكسي زعیما وطنیا لیسلك نهجا یفكك یوغسالفیا ویشعل جزر البلقان

  .11، ص 1999عویدات للنشر والتوزیع، : بیروت
) الھزایمة ،محمد عوض. قضایا دولیة تركة قرن مضى وحمولة قرن آتي،عمان:دار حامد للنشر 

232ص.2007والتوزیع، 1)  

مؤسسة العربیة للدراسات والنشر،   : ، بیروت7نعمة ماجد، ج: ، تحموسوعة السیاسة الدولیة. الكیالي، عبد الوهاب  )  2(
  .470، ص ]د،س[
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  :ستقالل البوسنة والهرسك وبدایة الصراعإعالن إ 2- 1
  :بدایة الصراع   5- 1- 1

عتراف هوریة وكان على كل حال إتراف بكرواتیا إلى إنهاء الحرب بتلك الجمعأدى اإل
نضمام إلى یوغسالفیا ه كان بإمكان كرواتیا أن تعود لإلالواقعة فإن أیة فكرة تقول بأن بالحقیقة

واقعیة على  إلى حطام وأنقاض كانت فكرة غیر الفدرالیة بعد أن تحولت مدن مثل فیوكوفار
للبوسنة والهرسك نه أصبح اآلن ضروریا ن هناك عاقبة لهذه الحركة هي أإاإلطالق، ومع ذلك ف

ال وقراء اإلأن تسعى و  یمنة الصربیة، وكانت عت هي األخرى تحت الهستقالل هي األخرى وإ
ستقالل متفهمة لذلك مقدما، وكانت تدعو إلى تقدیم طلبات اإل قتصادیة األوروبیةالمجموعة اإل

ستفتاء على بوسنة كشرط أساسي لإلعتراف بها أن تجري إمن جمهوریات األخرى، وتطالب ال
  .)1(تلك المسألة

تفتاء عام لمعرفة رأي سة عن إأعلنت الحكومة البوسنی م1992فیفري  29وبالفعل في 
ستقالل عنها كالجمهوریات الیوغسالفیة السكان في إستمرار اإلرتباط بیوغسالفیا القدیمة أو اإل

ع في هذه األثناء كانت قوات حزب كاراجیتش الدیمقراطیة الصربیة تمن .)2(ستقلتالتي إ األخرى
نتخابات من م نقاط في الطرق لمنع صنادیق اإلستفتاء وتقین من التصویت في ذلك اإلالصربیی

من طائرات الجیش أسقطت  و كثیرلهرسك التي كانت تحت هیمنتها، الدخول مناطق البوسنة وا
نه مع ذلك تقدم فعال لإلدالء ، ولكن الذي حدث هو أعلى الناس منشورات تؤید المقاطعة

من مجموع الناخبین بما فیهم اآلالف من الصربیین في المدن  %64بأصواتهم ما یقارب 
  )3( .الكبرى

                                                             
  .279، ص 1997الهیئة المصریة العامة للكتاب، ) ب.د(عبد العزیز توفیق جاوید، : تر ، البوسنة،مالكوم نویل )  1(
دار الجامعة : ، اإلسكندریةالمسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك. عبد الخالق شیخة: حسام علي )  2(

  .263، ص 2004الجدیدة للنشر، 
  .280مالكوم نویل، المرجع السابق، ص  )  3(
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ولة البوسنة والهرسك هل تؤید قیام د: وذلك بإجابة على سؤال في ورقة االنتخابات یقول
تكون دولة من أفراد متساوین من مواطنین وقومیات، مسلمین والصرب  ،وستقاللذات سیادة وإ 

، أي كانت )1("نعم"والكروات وغیرهم ممن یعیشون فیها وكان التصویت بإجماع اآلراء تقریبا هو 
  .%99.43افقة على االستقالل بنسبة المو 

في  تاریسالم أقام الصربیون ،ستفتاء العامور وبعد ساعات من إعالن نتیجة اإلعلى الف
ها آالف الشباب قامت ك فیوسنة والهرسك فقامت مسیرة سلمیة إشتر شوارع سراییفو عاصمة الب

، وكان السبب المعلن والظاهر لذلك العمل )2(فأطلق علیهم الصربیون النار بإزالة هذه المتاریس
هو مقتل صربي بالرصاص على ید شابین مسلمین في حفلة زفاف في سراییفو في الیوم 

بال تدبیر مسبق  مفاجئحتدام ربي الذي یبدو أنه وقع نتیجة إلالسابق، وكان مقتل ذلك الص
ن من الشمس كما أنه م أوضح، للتشهیر باإلرهاب اإلسالمي لقد كان التكتیك هنا )3(تخذ ذریعةأ

حتجاجا في سراییفو إ اریسولم یفكر أحد في إقامة المت حدخلد أبطبیعة الحال لم یكن یدور 
عمال قتل المسلمین على كثرتها ومثلها من الحوادث في األشهر السابقة، مثل قتل على أ

أكتوبر أو  7جانیبیجوفیتش على ید جماعة من شبه العسكریین الصربیین في شینبوفو في یوم 
إطالق المدافع الرشاشة على مسجد محمد آغا بمدینة توزال من جانب الجند االحتیاط بالجیش 

  .)4(توبرأك 13الفدرالي في 

وكان زعیم الصرب في البوسنة قد قام بالتعبئة في القرى والبلدیات المحیطة ثم أمر باتجاه 
  .نحو سراییفو

                                                             
  .280مالكوم نویل، المرجع نفسه، ص  )  1(
  .27، ص 1992المكتبة المكیة،  )د،ب(،الحرب الصلیبیة الجدیدة ضد المسلمین. البوسنة والهرسكدار الدعوة،   )  2(
  .280مالكوم نویل، المرجع نفسه، ص   )  3(
  .281مالكوم نویل، المرجع نفسه، ص  )  4(
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بدأ الصرب یزحفون في جماعات من القرى والمراكز المحیطة  م1992مارس  4في و 
عن ع إصرارهم على الدفاع بالعاصمة وخرج إلیهم المسلمون المسلحون بأسلحتهم في الشوارع م

  .ندلع القتال في القرى القریبة من سراییفوبلدهم وإ 

ندالع لعاصمة من القومیات الثالث لمنع إالمظاهرات في ا قامت 1992مارس  08وفي 
 (*)علي عزت"، ورئیس الجمهوریة )1(الحرب األهلیة مع التأكید على إمكانیة العیش في سالم

  .ستقالل في صالح الجمیعیعلن أن اإل" بیجوفیتش

قتصادیة على یة والصرب یفرضون مقاطعة إعدت أخطار نشوب حرب األهلتصا
  .باو جمهوریة البوسنة والهرسك مع قطع اتصاالتها مع سائر أور 

في نهایة شهر مارس بدأ سالح الجوي الیوغسالفي في قصف مدن البوسنة والهرسك التي 
اع هناك وتجنب وقف تدهور األوضالزالت تطالب من األمم المتحدة مراقبین عسكریین ل

  .)2(نزالق لحرب أهلیةاإل

وبدأ الجیش الیوغسالفي بالتهدید بالتدخل في جمهوریة البوسنة والهرسك للدفاع عن 
األقلیة الصربیة وأصدر بیانا بذلك شدیدا للهجة وذلك بعد مناشدة زعیم الصرب في البوسنة 

نسحاب من مدینة إلكما رفض الجیش طلب مجلس الرئاسة الجماعي با ،للجیش بالتدخل
ثالث مناطق للحكم الذاتي عرض المسلمون تقسیم الجمهوریة إلى وهنا  بوسانسكي في البوسنة،

                                                             
  .27السابق، ص دار الدعوة، المرجع  )  1(

تخرج من المدرسة  العلیا بسراییفو،  1925ولد رئیس البوسنة والهرسك علي عزت بیجوفیتش عام : علي عزت بیجوفیتش  (*)
درس  علم تحسین الرتبة في جامعة سراییفو حصل على لیسانس الحقوق من نفس الجامعة قضى ثمانیة أعوام  من عمره في 

وله " اإلعالن اإلسالمي" م بسبب تألیفه كتاب 1989 -م1983واإلثنیة من  1949 -م1946السجن المرة األولى كانت بین 
حزب العمل " م، وأطلق علیه 1989عدة مؤلفات أخرى مثل اإلسالم بین الشرق والغرب وغیرها، أسس الحزب اإلسالمي عام 

مي ومع مرور الوقت أصبح رمز یلتف حوله لتفادي العقبات القانونیة التي قد  تمنع تأسیسه بسبب تسمیة إسال" الدیمقراطي
، مؤسسة االتحاد للصحافة والنشر، مركز )ب.د(، شاهد على مأساة البوسنة. حمدي، سید :أنظر. شعب البوسنة والهرسك

  .33م، ص 1992الدراسات العربیة الدولیة، 
  .28دار الدعوة، المرجع السابق، ص  )  2(
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 ت تدخل قوات الجیشعز فوافق الكروات ورفض الصربیون وطلب الرئیس البوسني علي 
 ضطر علىإزاء ذلك إو للصرب،  نحیازبإتهامات الموجه إلیها اإلتحادي في مدینة بیلیا رغم اإل

، )1(حتیاط من الشرطة ووحدات الدفاع الوطنياإل قوات عزت إلى التعبئة العامة بین صفوف
في خمس مدن كبرى لمواجهة أسوء  "حالة الطوارئ"وأعلنت السلطات المحلیة في الجمهوریة 

  . حرب أهلیة منذ الحرب العالمیة الثانیة

  :تفاقم الصراع 1-2-2   

صرب في في المعارك بین المسلمین والكروات وبین التأزمت المواقف تماما وسقط المئات 
خارجیة المجموعة األوروبیة لعقد إجتماع في بروكسل ضطر وزراء مدینتي كوبریس وسراییفو فإ

قتصادیة على الهرسك وأیضا لتخفیف العقوبات اإلستقالل جمهوریة البوسنة و لبحث في إمكانیة إ
  .صربیا

على الفور ألوروبیة بجمهوریة البوسنة والهرسك و عترفت المجموعة اإ 1992مأفریل  7وفي
عة شمال الجمهوریة تمهیدا ستقالل منطقتهم المعروفة باینالوكا الواقأعلن زعماء الصرب إ

حادیة وبدأت طائرات سالح الجو الیوغسالفي بهجوم جدید لتشكیل إتحاد مع بقایا یوغسالفیا اإلت
  .هجوما آخر بالصواریخ كذلك على الجمهوریة وشن

عترفت الوالیات المتحدة األمریكیة بجمهوریة البوسنة والهرسك ومعها وبعدها بیوم إ
  .)2(سلوفینیا وكرواتیا

أفریل  27أعلنت بلغراد في وبعد ثالث أسابیع من بدایة الحرب في البوسنة والهرسك 
بیة نسحاب الجیش الفدرالي من البوسنة في محاولة منها إبراز حیاد الفدرالیة الصر م إ1992

ن قوات م %20تجاه الصراع البوسني ولكن في الحقیقة لم یعني هذا االنسحاب سوى  غریةینتالم

                                                             
  .29دار الدعوة، المرجع السابق، ص  )  1(
  .30دار الدعوة، المرجع نفسه، ص)  2( 
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من جنود  %80بل أكثر من ذلك طلب من أكثر من  ،هذه الجمهوریةل الجیش الفدرالي التابعة 
جمهوریة صرب البوسنة "جدید لتحاق بالجیش الالفدرالي كلهم من صرب البوسنة اإلالجیش 
لى ذلك الفائدة الكبیرة التي حققها الصرب من قرار الحضر على األسلحة الصادر یضاف إ
المتحدة الشيء الذي فرض نوع من عدم التوازن  األمممن طرف  1991سبتمبر  27بتاریخ 

  )1( .العسكري لصالح الصرب

ف إن اإلستراتیجیة العسكریة لصرب البوسنة أهلتها مصالح بلغراد في كرواتیا فقد كان الهد
لة بین كرواتیا والبوسنة وعاصمتها بانیالو الفاصي یخص الجزء البوسني من كرایینا األساس

والمؤهلة بأغلبیة الصربیة عدا منطقة بیهاتش التي بقیت تحت السیطرة المسلمة ومع  والهرسك
مسلمة تحت السیطرة الصربیة، سقطت أهم مدن البوسنة الغربیة ذات األغلبیة ال 1992ربیع 
لتخلي وقد كان  ،)2(توسیع الطرق على بوسافینا 1992تطاع صرب البوسنة في أكتوبر سكما إ

نسحابهم من شمال البوسنة نحو جنوب الهرسك إلى وإ  BLACKAكروات البوسنة على منطقة 
تأثیره الكبیر على المقاومة المسلمة في كل المدن بریتكو، ماغالي، أوراسي، دوبوي وغراداتس 

اإلعالن عن نهایة التحالف العسكري الكرواتي، مسلم فقط بل لبدایة  ولم یكن هذا بمثابة
خاصة في وسط البوسنة حول موستار فیتار  م1993 -م1992ا في شتاء مالصراع بینه

  .وترافني

مان ورقة تقسیم البوسنة والهرسك الصربي لعب الرئیس الكرواتي تودج وعلى غرار نظیره
  .على الهرسك التي تقطنها أغلبیة الكرواتیة بإعالنه السیطرة السیاسیة والعسكریة

هذه المنطقة من سكانها بعد إفراغ  م1993الصراع في البوسنة الشرقیة ربیع نتقال بإ و
كتساح البوسنة وقاموا بإغتنم صرب البوسنة فرصة تطور الصراع الكرواتي المسلم المسلمین إ

دید من المدن خاصة في لعرقي في العالشرقیة ذات األغلبیة المسلمة منتهجین سیاسة التطهیر ا
                                                             

  .95المرجع السابق، ص . بهاز حسین )  1(
  .96المرجع نفسه، ص . بهاز حسین )  2(
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ورازده، فوكا، فیزغراد وأخیرا الهجمات الفاشلة ضد سكان مدن وسط البوسنة وعلى سربریتشا، غ
مسلمي البوسنة جد خطیر موقف توزه، جایسا، ترانفیك، وأصبح بذلك  ،رأـسها العاصمة سراییفو

  :نة اعتداءا مزدوجافي ظل التهدید بإبادة الجماعیة وبهذا واجهت مسلموا البوس

 شرق وغرب اإلقلیم البوسني %70سیطرة جنود الجنرال رادكو میالدیتش على  :صربیا. 

 سیطرة على الهرسك الغربیة وجزء من وسط البوسنة: كرواتیا. 

نه ال فائدة لمواصلة المعارك الوضع الصعب، خلص مسلمو البوسنة أوفي ظل هذا 
جتماعات وخطط العالم المقترحة من طرف اإل م التوازن العسكري، رغم مختلففي ظل عد

المجموعة الدولیة والتي لم تعترف إال بما یتم تحقیقه في میدان القتال، لكن مع مرور الوقت 
ستطاع مسلمو البوسنة تكوین فرغم الخطر المفروض على السالح إ تحسن الوضع قلیال،

ستطاعت دحر قوات یة إورغم تجهیزه الضعیف إال إنه تمیز بروح قتالیة عالجیش قوي 
لمنطقین المسیطر ، كما تمثل التقدم الصربي في ام1993الكرواتیة وسط البوسنة خالل عام 

  .رب البوسنة غرب وشرق البوسنةصعلیهما من طرف 

لى إ م1993تم تأمین ممر للطوق المضروب على یتشكو قرابة العام من ماي كما 
  .م1994غایة 

  :وبقیت المعارك ضاریة في أربع مناطق في البوسنة    

 جیب بیهاتش التي تسیطر علیها مسلمو البوسنة )1

 )1(وستار وفیتاز حیث یتصارع الكروات والمسلمونجنوب البوسنة الوسطى بین م )2

نقطاع من ، ماكالي، ترفنیك التي تقف بدون إشمال البوسنة الوسطى في سراییفو، توزالء  )3
 البوسنة من دون أن تتمكن من أحكام السیطرة علیهاطرف صرب 

                                                             
  .96المرجع السابق، ص . بهاز، حسین ) 1( 
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با، سریرینتشا، آخر معارك یثالث مناطق محاصرة في البوسنة الشرقیة غورازدة، ز  )4
 .)1(السیطرة المسلمة في البوسنة الشرقیة

نتهت حرب داخل حرب أي المعارك الكرواتیة المسلمة التي قوبلت إ م1994وفي ربیع 
لى ید من هذا الوضع هي صربیا، یضاف إبدافع أن المستف ،نفسهابسخط متزاید في كرواتیا 

لى جانب كروات الهرسك في السیاسة التي إنتقادات العدیدة الموجهة لكرواتیا بوقوفها ذلك اإل
باءت بفشل عسكري ذریع میزته الهجرة الجماعیة ألكثر من نصف سكان كروات البوسنة 

  .)2(جدید مع مسلمي البوسنةالشيء الذي فرض على تودجمان التحالف من 

أفلح الرئیس  م1994، وفي مارس ویةالمأسزمة وفي إطار محاوالت إلیجاد حل لأل
تحاد ن منهم إیة وكاثولیك الكروات، وتكو األمریكي كلینتون في إیجاد تقاربا بین مسلمي البوسن

إلى الضغط فدرالي، وفي الشهر نفسه سعت روسیا التي بینها وبین الصرب وشائج قرابة ونسب 
إغارتهم ستمر الصرب یشنون وكبت العداوة المتأصلة بینهما، وإ على الصرب لمهادنة الكروات 
   .)3(المتفرقة المنعزلة اإلسالمیةالوحشیة على جیوب التجمعات 

  

  

  

 

 

  

                                                             
  .96المرجع السابق، ص . بهاز، حسین )  1 (
  .97المرجع نفسه، ص.بهاز ، حسین)  2( 
  .342،ص ] د،س[دار المصریة اللبنانیة،  :، القاهرة 3،جالقرن العشرین، السیاسة والدبلوماسیةحصاد . شاكر، فؤاد )3( 
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  :راعــة الصــنهای 3- 2- 1

الهدف فكانت ة هذا ولوضع حد لحرب اإلبادة في البوسنة والهرسك توالت المساعي لخدم      
حزیران  22-21في ) كوبنهاجن(وتأكید المجلس األوربي في  ،(*))للسالم فانس أوین(خطة 
األمریكي جیمي  ومهمة الرئیس إلیجاد حل ینهي الصراع ، م على ضرورة المفاوضات1993

ن تحقق النجاح كل هذه المحاوالت لم تستطع أم،1993كارتر ومؤتمر جنیف الموسع في ینایر 
  .)1( )م1995ایتون في كامب د(  تفاقإل لوصتتم ال إلى أن

ل تام، روبرت فریشر، تعقلسیاسة األمریكیة التي أثر فیها بم كانت ا1995وفي مطلع عام 
ستعداد لقبول حقائق الواقع السیاسي والعسكري الماثلة كبر من اإلقد بدأت في إستیعاب قدر أ

ائدة المكتسبة من فصل الوالیات المتحدة األمریكیة الف ، وقبل ذلك لم تدرك)2(على األرض
ستعداد في ذلك الوقت للتفاوض مع على إ اصرب بلجراد عن صرب البوسنة، فقد أصبحو 

نوا یعززون ستراتیجي مع الكروات، وكاما كانوا قد دخلوا حینئذ في حلف إمیلوسیفیتش مباشرة ك
التي كانوا  )3(أفكار شركائهم األوروبیینستعداد لقبول العدید من قوتهم العسكریة وعلى إ

  .ها حتى ذلك الحین ألنهم كانوا یعتبرونها حساسة جدا من الناحیة السیاسیةعارضونی

                                                             
تقوم هذه الخطة على وجه الخصوص على استقالل وسیادة وسالمة أراضي البوسنة والهرسك وحمایة  :خطة فانس أوین (*)

یصالها  حقوق اإلنسان وحقوق األقلیات، وعدم جواز االستیالء على األرض بالقوة والحاجة األساسیة لتقدیم المساعدة اإلنسانیة وإ
وانتهاكات القانون الدولي في حین وصفت مهمة فانس اوین ما لمن هم بحاجة غلیها، ومقاضاة المسئولین عن جرائم الحرب 

هي وسیلة إلتمام اإلبادة وبصورة محكمة لشعب البوسنة والهرسك وحمایة حقوق اإلنسان وحقوق األقلیات، وعدم جواز 
یصالها لمن هم بحاجة إلیها ، ومقاضاة المسؤولین االستیالء على األرض بالقوة والحاجة األساسیة لتقدیم المساعدة اإلنسانیة وإ

في حین، حین وصفت مهمة فانس أوین ما هي إال وسیلة إلتمام اإلبادة وبصورة . عن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي
محكمة لشعب البوسنة والهرسك ومهمتها المكشوفة هي اإلدعاء بما ورد آنفا من أجل إلهاء المجتمع الدولي عن جرائم اإلبادة 

عطاء وحوش اإلبادة الوقت الكافي إلتمام مخططهم اإلباديبشتى أسالیبه الهزایمة محمد عوض، المرجع السابق،  :نظری. ا وإ
  .234ص 

  .234ص  نفسه،الهزایمة محمد عوض، المرجع  )  1(
والبحوث مركز اإلمارات للدراسات : ، اإلمارة العربیة المتحدةخمس حروب  في یوغسالفیا السابقةاللورد دافیداوین،  )  2(

  .22، ص1999اإلستراتیجیة، 
  .22اللورد فیداوین، المرجع السابق، ص )  3(
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وحدث ذلك  م1995ورغم ذلك لم یطرأ أي تغییر یذكر في السیاسة األمریكیة حتى أوت 
خذوا البوسنة إلى مجلس األمن، عندما أ وجهها صرب ،بعد اإلهانة المصحوبة بكارثة فاجعة

رتكبها جیش صرب البوسنة رهائن لدیهم، ثم المذبحة التي إ المتحدة األممجندیا من قوات  375
وهزیمة قوات الحكومة  تشانییر بمدینة ب األمم تي أنشأتهاال اآلمنة في المنطقة بحق المسلمین

تقبل  وفجأةایة األمم المتحدة في كرواتیا الكرواتیة لصرب كرواتیا في المناطق الواقعة تحت حم
مسؤولیاته العسكریة المترتبة على القوة السیاسیة التي كان یرغب في  كلینتونالرئیس بیل 

ممارستها في یوغسالفیا السابقة ولحسن حظه فقد وجد في شخص ریتشارد هولبروك الرجل 
صرب البوسنة بمساعدة الضربات الجویة، ومحاصرتهم بوجود میلوسیفیتش على  إلخافةالمالئم 

  .)1(طاولة المفاوضات

الرئیسیة وذلك  بالحر  أطرافم إلى طاولة المفاوضات 1995لبت واشنطن في نوفمبر ج
ة في تفاوض فأقنعت یمهارة سیاسخاللها  سلسلة من المناورات الدبلوماسیة إستخدمتبعد 

ب في البلقان وهو األمر الحر  إیقافقادرة وراغبة في  األمریكیةالیات المتحدة ن الو حلفاءها بأ
ومن المفارقات أن تنجح فیه السیاسة ،المتباطئة األوروبیةنجح فیه الدبلوماسیة الذي لم ت

نتصارا اهدة السالم في البوسنة والهرسك إ، وكانت مع التهجمیة للقوة األولى على الوجه األرض
یة الفاعلین السیاسیین الدولیین الخارجیة إلدارة كلینتون أّذل بها البیت األبیض بق سیاسةكبیرا لل

بعدما أقنعهم بأن الوالیات المتحدة هي القوة الوحیدة العالمیة في الوقت الراهن وحصل األمر 
نفسه مع میلوسیفیتش وتودجمان وعزت بیجوفیتش زعماء حرب البوسنة الذین أجبروهم أیضا 

ة كان بإمكان مبعوث كلینتون للعملیات تهم على أوراق دایتون تلك المصادققیعاعلى وضع تو 
المبعوث الحالي الخاص ألفغانستان وباكستان قبل أن  "ریتشارد هولبروك"الدبلوماسیة الخاصة 

  .م2010یوافیه األجل نهایة سنة 

  .والهرسكنتهاء الحرب ضد البوسنة الوالیات المتحدة لیعلن إ "أن یدعو مفتخرا رئیس 
                                                             

  .23اللورد فیداوین، المرجع السابق، ص )  1(
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أخضعت السیاسات البلقانیة  و ستلمت واشنطن الزعامة في األزمة البوسنیةعندما إ
في الصراع في األخرى لرغبتها وتناولت بعقالنیة قوة وأهمیة لندن وباریس وبرلین وموسكو 

تخذت الوساطة في المفاوضات بین األطراف المتحاربة مأخذ الجدیة البوسنة عندئذ فقد إ
هة التفاوض من أجل التفاوض إلى آلیة الجادة والمسؤولة للسیاسة األمریكیة وتحولت من نز 

  .)1(الخارجیة

أن تدخل الوالیات المتحدة األمریكیة كان خدمة لمصالحها وذلك  هناك من یرى أنإلى 
  :ألسباب التالیةل

 2( .إظهار عجز أوربا عن تسویة مشاكلها بعیدا عن الوالیات المتحدة األمریكیة( 

 عجز األمم المتحدة عن القیام بدورها في حفظ السلم واألمن الدولیین إظهار. 

  ،سقاطتهیئة األجواء داخلیة والخارجیة لتجحیم الصرب وضرب یوغسالفیا الحقا  وإ
والوصول ولو سیاسیا إلى تخوم نفوذ روسیا وتحدي السیاسة الروسیة  میلوزوفیتش

    .)3(المؤیدة تقلیدیا للصرب

 

  

  

  

                                                             
على  07/03/2015، تمت الزیارة البوسنة والهرسك خمس عشرة سنة بعد اتفاقیة دایتونمركز الجزیرة للدراسات ،  )  1(

  :متاحة على الرابط 00:01الساعة 
Studies aljazzraz.net/files/2011/201172123291082887 htm #top.  

، 2009دار الكتب العلمیة، : ، بیروتحق النقض، الفیتو ودوره في تحقیق السلم واألمن الدولیین. نزیه علي منصور )  2(
  .90ص

 .90نزیه علي منصور، المرجع نفسه، ص  )  3(
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  :الصرب في البوسنة والهرسكمن جرائم  2- 1
  :التعذیب، العنف الجنسي، اإلبادة الجماعیة 1- 3- 1

ضطهادهم والتمثیل بهم سواء بتقطیع وإ تفننت القوات الصربیة في تعذیب المسلمین وقتلهم 
م وما خفى في غتصاب الفتیات أمام ذویهبإ أو )1(واملحال بطون األطراف واألشالء أو ببقر

إضافة إلى ذبح الرقاب بالسكاكین كما تذبح  ،وأعظم مصیبة أشد هولعتقال كان سجون اإل
الشیاه وقد أصبح الذبح أمرا عادیا یشاهده العالم أمام العیان في الصحف أو على الشاشة 

ثم  ویذبح وأرضا  ویلقواب بقید الشكأن ی نتشارنت عملیات الذبح بالمدى واسعة اإلكا، التلفاز
، ویعتبر هذا من أبسط ما إرتكبه )2(م من الجثث أو القمامةو في أكواأ في نهر بهم یلقى

  .الصرب

قد ذكرت إحدى النساء المسلمات من قریة فیشغراد أنها راقبت القوات الصربیة في ف
ساعة من نافذة منزلها وهم یقومون بإعدام مجموعات  36م لمدة 1992منتصف شهر أفریل 

بیة ل التي مارستها القوات الصر القدیم وقد تنوعت وسائل القت فیشغرادمن الناس على جسر 
هذه فكانوا یرمون بعض الضحایا في الماء ثم یطلقون علیهم النار أو العكس، كما ذكرت أن 

  .دقیقة 20-30كل لى جسر مجموعات كانت تحمل في سیارات وتقتل ع

ر انهاأل إحدى  نأ عن الجرائم التي إرتكبها الصرب وقد ذكر المقرر الخاص آنذاك
  .)3(رتكبت على ضفافهم نهر الموت نتیجة للفضائح التي أباسصبح یعرف أ

رجل  3000تحدة من مصادر أمریكیة أن تضمنت التقاریر التي قدمت إلى األمم المكما 
ن معسكرات االعتقال في هذه عتقال بالقرب من مدینة برتشكو وأوامرأة وطفل قتلو في معسكر إ

المدینة تدیرها قوات تابعة للجیش الصربي وان جثث الضحایا دفنت في مقابر جماعیة وألقیت 

                                                             
  .113السابق، صالطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع  )  1(
  .114الطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص  )  2(
  .322المرجع السابق، ص . حسام علي  عبد الخالق الشیخة )  3(
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جبروا على ترك مناطقهم تحت تهدید السالح من المدنیین المسلمین أ 4000وان  في نهر السافا
تجزین في أحد مسلم كانوا مح 200على  علیهم الرصاص كما أطلقت النیران )1(ثم أطلق

حد الرجال المسلمین الذي ینة ترنوبولي، وقد نجا من الموت أعتقال بالقرب من مدمعسكرات اإل
  ).106ص 09ملحق رقمالینظر (،)2(هذه المأساة روى

عضو الحزب الدیمقراطي المسیحي الحاكم في ألمانیا  "شفارتن"كما جاء على لسان 
ذلك كله "بوسنة تحت عنوان ضائع الصرب في الوالعضو في الوقت ذاته في البرلمان، یروي ف

  ".عنيرایته ب

 رأیت طفال ال یتجاوز عمره ثالثة أشهر مقطوع األذنین مجذوع األنف. 

 رأیت صور الحبالى وقد بقرت بطونهن ومثل بأجنحتهن. 

 رأیت الشیوخ والرجال وقد ذبحوا من الورید إلى الورید. 

  تحمل العار ولم یبق لوالدته سوى رأیت الكثیر ممن هتكت أعراضهن ومنهن من
 .أسابیع

  رأیت صورا لم أرها على شاشات تلفزیونیة غربیة أو الشرقیة وأتحدى إن كانت عند
 .هؤالء الشجاعة لبثها

  3(إن ما رأیته لن أنساه أبدا(. 

  النساء یتعرضن  أنمدیرة المركز العالمي في جامعة روتجیزر  –أما شالون بیتش
الحروب ولكن الصرب تجاوزو ذلك إذ أنه بإسم التطهیر العرقي بما ب في كل غتصالإل

ما تفید وزارة الشؤون االجتماعیة في سراییفو عام یعني إستخدام المرأة كسالح وحشي، ك

                                                             
  .21، ص1995، مطبعة الكیالني، )ب.د(، البوسنة والهرسك نكبة مسلمین معاصرةبیومي محمود،  )  1(
  .21بیومي محمود، المرجع نفسه، ص )  2(
  10، ص 1994دار الشروق، : ، القاهرةدروس من محنة البوسنة والهرسكقطب محمد،  )  3(
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ألف سیدة  60عدد النساء داخل المعسكرات والمعتقالت الصربیة یصل إلى  أن 1993
 .)1(عاما 35و 6تتراوح أعمارهم بین 

جریمتي القتل والتعذیب من جرائم التي تمثل تهدیدا مباشرا لحق  أن منوبالرغم 
رتكب الصرب هاته الجریمتین ضد فقد إفي الحیاة وحقه في سالمة جسده،  اإلنسان

 اإلنسانيالقانون الدولي  أحكامالمسلمین في البوسنة على نطاق واسع، منتهكین بذلك 
  .اوغیرها إنتهاكا صارخ تفاقیات جنیفوإ 

القتل والتعذیب محظور  أن األربعتفاقیات جنیف إعتبرت المادة الثالثة المشتركة إلوقد 
ولهذا الغرض تبقى األعمال اآلتیة محظورة : "ویتبین ذلك من قولها ویشكل جریمة حرب،

  .)2("وتبقى معتبرة كذلك في أي وقت وفي أي مكان بالنسبة للمدنیین واألشخاص المحمیین

وعلى الرغم من هذه القواعد المتعارف علیها من قبل الهیئات الدولیة والمجتمع 
القوات الصربیة قامت بانتهاكات جسیمة یهتز لها الضمیر اإلنساني، وفي  أنال إالدولي، 

هذا الصدد تلقى السید تادیوسش مازوفیتسكي المقرر الخاص للجنة حقوق اإلنسان أثناء 
ل واإلبادة الوحشیة التي كم هائل من األدلة عن عملیات القت. ازیارته الثانیة لیوغسالفی

حیث أبلغ الشهود عن وقوع كثیر من القتلى الذي یفوق . تعرض لها المسلمون في البوسنة
عددهم ألف شخص في قریة هامبراین المسلمة أما قریة كوزاراك المسلمة فقد تعرض حوالي 

حاكمة، وتعرضت مدینة فیتسكراد إلى خمسة آالف حسب شهادة البعض لإلعدام دون م
مصیر مشابه حیث طالبت القوات الصربیة من األهالي تسلیم أسلحتهم ثم قاموا بذبح أئمة 

  .كثر من أربعة مائة مسلمبجثثهم وقتلو أ االمساجد ومثلو 

                                                             
دار الكتب : دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، مصر المحكمة الجنائیة الدولیة،. عبد الفتاح بیومي حجازي )  1(

  .521، ص2007القانونیة، 
، مذكرة ماجستیر، قسم القانون العام، تطبیق القانون الدولي االنسانيدور القضاء الدولي الجنائي في . بومعزة منى )  2(

  .33، ص2009جامعة عنابة، 
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وقد ذكروا أیضا شهود العیان أن مدینة موردیجا بعد تحریرها وجد بها العدید من جثث 
ت في یات ألقوا من سطوح البنایات كما وجدت جثث األطفال وقد وضعالنساء والفت

سراییفو فقد بلغ معدل القتل فیها حوالي أربعین ضحیة خالطات االسمنت، أما مدینة 
  .)1(یومیا

تتخطى ذكر مجزرة  أنوعند التحدث عن جرائم الصرب في البوسنة والهرسك ال یمكن 
لى الیوم مسؤولیتهم عن إى الصربیون نفوی1995رتكبها الصرب في صیف سربرینینا التي إ

 تقف و بتحقیق العدالة وبمحاكمة المسؤولین، و ة بینما یطالب البوسنیون الذین نجالمجزر 
ظم رفات أكثر من ستة آالف من مجمل لمذبحة حیث تاعة امقبرة سربرنیتشا شاهدا على فظ

 10ملحق رقمالینظر (،)2(732الضحایا الذین وصل عددهم المؤكد إلى ثمانیة آالف و
  ).107ص

ددتها األمم المتحدة ویشیر تقریر األمم المتحدة إلى أنه في أسبوع واحد في منطقة ح
  .)3(على أنها منطقة آمنة قتل آالف المدنیین األبریاء وأكره آالف على إقامة في مكان آخر

  164عد ویقول تشامل دوار كوفیتش عمدة منطقة بودرینیه حیث تقع سربرنیتشا على ب
شخص مازالوا في عداد  500كیلومتر شمال شرق العاصمة سراییفو أن هناك أربعة آالف و

  .المفقودین

توباكوفیتش إن الصرب ال یقولون الحقیقة  عليفي سربرتیتشا  اإلسالميوذكر مدیر المركز 
 18ن وثائق مؤكدة لدى صربیا تشیر إلى اشتراك أ فیما یتعلق بمسؤولیتهم عن مجازر ویذكر

  . حة سربرینیتشاألف جندي صربي في مذب
                                                             

  .34بومعزة ، منى، المرجع السابق، ص  )  1(
متاحة على  11:45على الساعة  8/3/2015، تمت الزیارة رنیتشا مجزرة الماضي ومأساة الحاضسریر  .نت. الجزیرة )  2(

 www.aljazeera-net/news/report sandinterirews/2014/4/20:الرابط 
، دار الحامد للنشر )م.د(، 3، موسوعة المنظمات الدولیة، جاألمم المتحدة االنجازات واإلخفاقات. الفتالوي سهیل حسین)  3(

  .38، ص 2011والتوزیع، 
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دیجة حمیدوفیتش التي تعیش بمفردها بعد أن لسان شاهدة على مجزرة سربینتشا خ وجاء على
بنیها وإ فقد ثنین من أبنائهم إضافة إلى أخویها في مجزرة سربرینتشا، وتضیف أنها ت زوجها وإ

أي جمهوریة صرب البوسنة  .تلقت مؤخرا إشعار من الشرطة الصربیة في جمهوریة صربیا
مع مجموعة من النشاطات إلحیاء  حیث تقع سربرینتشا للمثول أمام إحدى المراكز بسبب سعیها

في منطقة كرافیتسا قرب  1995عتقال مجموعات من الرجال البوسنیین في یولیو ذكرى إ
  .سربرینتشا قبل إعدامهم

ستمرارها في وتؤكد إ"ى العذاب ة لي ال تعني سو وتضیف خدیجة لقد أصبحت الحیاة بالنسب
الكفاح لمعرفة حقیقة ما حدث في المجزرة رغم الضغوط التي تمارسها حكومة صرب البوسنة 

  .)1("للحیلولة دون ذلك

ث القوة بین تجدر اإلشارة ألهم األسباب التي أدت إلى طغیان الصرب وهي عدم التكافؤ من حی
ح في مواجهة المسلمین فأبادوا القرى وقتلوا رتكب الصرب أشد الفضائطرفي النزاع، ولهذا إ

  .)2(وشردوا آالف السكان دون قوة ردعالمدنیین األبریاء 

جهود اإلقلیمیة والدولیة األخرى التي وعلى الرغم من وقف القتال في البوسنة والهرسك بعد ال
إال ویقتل أو یصاب شخص ما من جراء إال أنه ال یمر یوم م 1995إنتهت بإتفاق دایتون 

تقدم هذا البلد، كما أنها قد تصیب أحیانا بعض في األلغام األرضیة، والتي تمثل عقبة خطیرة 
األشخاص العاملین في قوات حفظ السالم في البوسنة مما أدى بعض العاملین باللجنة الدولیة 

 نشطة المبذولةدوا على أن األأك 1995الثاني من  للصلیب األحمر إلعداد تقریر في النصف
یجب إعداد برنامج شامل للوقایة من أخطار هذه  خصوص األلغام األرضیة غیر كافیة أنهب

  .عداد القتلى في تزاید مستمرتى بعد وقف القتال تبقى أأي ح .)3(األلغام

                                                             
  .نت، المرجع السابقالجزیرة  )  1(
  .600، ص 2007دار الجامعة العربیة، : ، اإلسكندریة، دراسة في القانون الدولي الجنائيمحمد عبد المنعم عبد الغني  )  2(
  .282، ص 2003، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي. مسعد عبد الرحمان خلیل قاسم )  3(
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  الـارة باألطفـالتج 2- 3- 1
وأشدهم تأثرا بها فلم تقتصر ب الصربیة بوسنة والهرسك هم أول ضحایا الحر أطفال الإن 

كثیر منهم، من إصابات ا أو على ما لحق بأجسام الم على من سقط منهم قتیال أو مفقودمأساته
التي سیطرت  )1(الفراش بل تتعدى ذلك إلى الحالة النفسیة  هم طول حیاتهم قعیديقیبلیغة قد تب

إلى  ءوا من اللعب البرينقلب األصحاء منهم إلى أطفال یمارسون العنف وتحولعلیهم فقد أ
المتواصل مع ذلك كتئاب والصرع لكثیر منهم بأمراض نفسیة منها اإلحمل السالح كما أصیب ا

  .لم یتحرك ضمیر العالم

م على لسان موفدها إلى البوسنة 06/07/1992وقد ذكرت جریدة الجزیرة الصادرة في یوم 
  :عرض لها األطفال هناك فیوجدوالهرسك زیادة األرقام التي تبین حجم الكارثة التي یت

 .ألف طفل مابین القتیل والمفقود 250 

 .طفل بوسني یعیشون متشردین ألف 220 

  .راألف طفل بوسني في مناطق الحرب الخطرة وداخل مناطق الحص 281 

 .ألف طفل في سراییفو یعایشون بشكل یومي مأساة الموت 80 

 .)2(ألف طفل یتیم یعیشون في سراییفو 60و 

ظاهرة التجارة باألطفال المسلمین شائعة حیث حمل آالف األطفال األبریاء غالبیتهم  وأصبحت
) أي بأطفال منتجین جاهزین(أیضا من البوسنیین إلى دول تتلهف على زیادة إعدادها بالتبني 

ن یأتیهم ، وآلواآلسیویةالدول اإلفریقیة  وكانت تلك الدول تشتریهم من برازیل والمكسیك وبعض
 .)3(ات بیوتهم أطفال أصحاء مجانا بال مشقة وال مقابلإلى عتب

                                                             
  .145ي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص الطیار عل )  1(
  .146الطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )  2(
  .1993دار المصریة اللبنانیة، ص: ، القاهرةالبوسنة والهرسك مأساة شعب وهوان أمة. شاكر ، فؤاد )  3(
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ال اإلنسان فأجساد بر قط على طرتكب الصرب جرائم بشعة بحق أطفال البوسنة لم تخإ
األطفال األبریاء یستخدمها الصرب والكروات كدروع بشریة، فهم یلغمون أجساد األطفال 
األبریاء ویرسلونهم إلى القوات البوسنیة تحت زعم اإلفراج عنهم وبمجرد أن یصل هؤالء األطفال 

ل المفخخین أو إلى قوات البوسنیة یتم تفجیرهم بواسطة أجهزة التحكم عن بعد، وظاهرة األطفا
  .)1(األطفال الملغمین ظاهرة مستحدثة وتظهر ألول مرة ولم تسجل من قبل في أي حرب بشریة

 التمارین الجدلیة أن مسؤولین في أحد معاهد"یضا تلغراف أوجاء في صحیفة الدیلي 
ختبارات أجساد األطفال البوسنیین إلجراء إجسد من  200ستخدام أكثر من بألمانیا إعترفوا بإ

رینز  لجامعي التعلیمي السیدتصادم السیارات علیها وقال رئیس المعهد في مستشفى هایدلبرج ا
سنتین إلى ثالث عشرة سنة ستخدام جثث لثمانیة أطفال تتراوح أعمارهم بین نه تم إماتر أ

  ".ختبارات تصادم السیارات علیها في الفترة األخیرةإلجراء إ

خمسة  أن تجارب مماثلة أجریت على أجساد"ألمانیا وقالت تقاریر صحیفة صادرة في 
معامل التجارب  ستخدام أطفال البوسنة فيوكشفت هذه التقاریر عن إ م أالو  أطفال في فرنسا و
  .)2("ختبارات علیهاالفرنسیة إلجراء إ

، صربیة متخصصة بإجراء عملیات غسیل مخ لهم نفسیةهیئات طبیة  وكذلك كانت تقوم
نهم یحاورن إمن الذكاء ف. )3(المسلم في البوسنة والهرسك على درجة عالیةن الطفل ونظرا أل

الفریق الطبي ویردون علیهم بما توافر لدیهم من معلومات صحیحة عن اإلسالم وهدایاته وقد 
ستجابوا لعملیات غسیل المخ نسبة ضئیلة من مجموع أن نسبة األطفال المسلمین الذین إت ثب

  .)4(ه العملیات النفسیةاألطفال الذین خضعوا لهذ

                                                             
  .149الطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )  1(
  .150الطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )  2(
  .33بیومي محمود، المرجع السابق، ص  )  3(
  .34بیومي محمود، المرجع السابق، ص  )  4(
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البوسنیین للكنائس لتنصیرهم وقد إكتضت بإضافة إلى بیع الصرب اآلالف من األطفال 
سبانیا وبعض الكنائس في بریطانیا وفرنسا وهولندا بأطفال البوسنة،  الكنائس في ألمانیا وإ 

تثبت أنهم مسلمون ومعظم هؤالء األطفال فقدوا آباءهم وأمهاتهم في الحرب، وال یحملون وثائق 
حیث تم ترحیلهم بوثیقة جماعیة فقط، ومن السهل تغییر هذه الوثائق من قبل الكنائس وهذا ما 

ت نصرانیة ن تم تنصیرهم حیث سربتهم إلى عائالفعلته الكنائس مع األطفال المسلمین الذی
  .)1(لتربیتهم تربیة نصرانیة

 : طمس الهویة اإلسالمیة -3- 3- 1

وعیة المعارضة التي تصدر في بلغراد أن األعمال اإلجرامیة فبریمي األسب"أكدت مجلة 
وهدم الجوامع واألضرحة والمباني الدینیة والثقافیة اإلسالمیة مستمرة في المناطق التي خرجت 

ن الصرب والكروات على حد سواء وأ ،مة الشرعیة في البوسنة والهرسكعن سیطرة الحكو 
التاریخ ة الخبیثة المنظمة بأنها رهیبة ال یماثلها في یتسابقون في ذلك ووصفت المجلة هذه الحمل

في إسبانیا بعد القضاء على  ،ر التي أشرفت علیها محاكم التفتیشإال عملیات الهدم والتدمی
  .الحكم الصربي اإلسالمي فیها لمحو أي أثر یذكر بأیام المسلمین وحضارتهم في األندلس

للمجلة أن لدیه سجالت تتضمن أسماء  وصرح مفتي بلغراد الشیخ حمدي یوسف سباهیتش
  .)2(شرار من الوجوداألومواقع نحو ألف مبنى إسالمي أزالها 

عتیم على قنوات البوسنة أصبح عرضة للضیاع وأن ت إن التراث الحضاري لمسلمو
نتشار المعلومات الیومیة حول األضرار الفادحة التي لحقت بالممتلكات تصال حال دون إاإل

  .)3(التراثیة هناك

                                                             
  .147الطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )  1(
  .203األصور خالد، المرجع السابق، ص )  2(
  .38، ص)س.د(، )م.د(، مسلموا البوسنة تواطئ عدواني الغتیال شعب مسلممیة، منظمة إذاعات الدول اإلسال  )  3(
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لحكومة البوسنة والهرسك عددا خاص تضمن م نشر المكتب اإلعالمي 1992ففي یونیو 
جتیاح األماكن الدینیة الموجودة فوق أراضي الجمهوریة حتى شهر مایو معلومات حول إ

رتفع بصورة ي تضررت أو تهدمت نهائیا قد إم ومن المعروف أن عدد األماكن الت1992
ق التدمیر كثیر من أماكن العبادة والمعالم واألضرحة التابعة ملحوظة منذ ذلك التاریخ، ولح

  )1( .للمسلمین نتیجة للقصف بالمدفعیة

یسبب لهم ضررا كبیرا  في الذي ینفذ ضد المسلمین في السنجكإن عملیات الحرمان الثقا
أعظم من اإلبادة الجسدیة ألن هذا النوع من اإلبادة تمحوا الضمیر الوطني والشخصیة 

لمدارس ففي المناهج اإلسالمیة والذاتیة للشعب، واإلبادة الروحیة تبدأ من المرحلة االبتدائیة وا
ال یشار إلى التاریخ  بتدائیة ال یوجد أي معلومات عن اإلسالم وفي كتب المدارسالتعلیمیة اإل

  .أو التقالید أو العادات أو الدیانةاإلسالمي أو األدب اإلسالمي أو الفنون 

ستعملوا الحروف الالتینیة في مون المسلمون یهددون بالفصل إذا إوفي صربیا المعل
نما الحروف الالتی )2(الوثائق الرسمیة والوثائق الموقعة التي تستعمل نیة غیر معترف بها وإ

  .ستعمال حروف اللغة الصربیة وهي مثل حروف اللغة الروسیةدون إیری

كیلومتر مربع لیس هناك تعلیم  7096حیث السكان نصف ملیون ومساحته  نجكسال وفي
والمدرسة  ،والمعاهد والمؤسسات وأجزاء كبیرة من التعلیم الثانوي ألغي ،م الثانويیبعد التعل

هم من الصرب وعلى سبیل  نجكسال الطبیة في نوفي بازار ألغیت ومدراء المدارس في منطقة
من  03مدارس للمسلمین و  04من سكانها من المسلمین هناك  %97المثال في مدینة تویتین 

منها  07مدارس و  09من المسلمین هناك  %50وفي مدینة یسكنها  ،مدرائها من الصرب
  .)3(الصربمدراءها من 

                                                             
  .39منظمة إذاعات الدول اإلسالمیة، المرجع نفسه، ص  )  1(
  .120وكالة األنباء اإلسالمیة إینا، المرجع السابق، ص  )  2(
  .121وكالة األنباء اإلسالمیة إینا، المرجع نفسه، ص  )  3(
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  :الترحیل واإلبعاد القسري للمدنیین 3- 2- 1
لى نتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان وتأتي عمارس الصرب في البوسنة والهرسك إ

  .بعاد والترحیل القصري للمدنیینرأس هذه االنتهاكات عملیات اإل

هي فعملیة تفریغ المناطق البوسنیة التي یقطنها المسلمین من سكانها األصلیین 
إستراتیجیة صربیة تكاتفت كل المؤسسات الصربیة على تنفیذها، وتنفیذا لتلك اإلستراتیجیة 

ام بعملیات التبادل السكاني وقد مهمتها القی" مركز الهجرة"تكونت مؤسسة صربیة باسم 
  .مسلم وكرواتي 3.000قل وتهجر م أن تن1993ستطاعت تلك المؤسسة حتى شهر ماي إ

سكان لم یعد یمكنهم العودة الللمدنیین أن  ريعملیات الترحیل القسلة الهامة في والمسأ
لمنازلهم ال ألنهم خائفون العودة فقط، بل ألنهم لم یعد لدیهم ما یعودون ألجله بعد تدمیر 

" مازوفیتسكي )1(تادیوش"بتكلیف مقررها الخاص السید  اإلنسانمنازلهم، وقد قامت لجنة حقوق 
  .لبحث في هذا المجالل بزیارة یوغسالفیا سابقا

ختالف عملیة األبعاد القسري للمدنیین بإوتختلف األسالیب الصربیة المستخدمة لتنفیذ 
الزمان والمكان فقد ذكر البعض الذین أجریت المقابالت معهم أنهم غادروا بسبب اإلزعاج 

  لها، شاهدتهممأو و والتمیز والخوف دون تعرضهم شخصیا للجرائم 

تحذیرات تلقوها من أصدقاء وجیران صربیین متعاطفین أو البعض أنهم غادروا بسبب كما ذكر  
ستخدام أقصى ما یمكن أن یتصور من ل إبمساعدتهم وفي حاالت أخرى تم األبعاد من خال

  .أسالیب ال تعرف الرحمة

لواقعة وقد أفادت التقاریر أن هناك حملة جیدة التنظیم لترهیب المسلمین والكروات في المناطق ا
  .)2(بعادالتطهیر واإل یة وتقوم على مواصلة ممارسة عملیاتتحت السیطرة الصرب

                                                             
  .210عبد الخالد الشیخة، المرجع السابق، ص حسام علي  )  1(
  .212حسام علي عبد الخالد الشیخة، المرجع نفسه، ص  )  2(
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كان الصرب یجبرون السكان البوسنیون على التوقیع على عقد بیع ممتلكاتهم وأراضیهم 
ودهم وخروجهم أحیاء، بالفرار بجل ون من مال مقابل السماح لهم ومنازلهم، أو یأخذون ما یملك
ما قتلهم وإ  وأكما خیروهم إما ترك البالد  ء على شرط تنصیرهم على اما البقالهجرة منها وإ

تفریغ األرض من سكانها  فالهجرة اإلجباریة الواسعة تهدف إلى،)1(األرثوذكسيالمذهب 
كان في غنى مأالتهجیر،فمنطقة بركو كانت  أوبعملیات القتل واإلبادة الوحشیة  المسلمین

بسبب  15.00إلى  41.000من أكثر ثراء من سراییفو تقلص عدد سكانها  البوسنة والهرسك و
   2.أعمال الوحشیة والتدمیر

من إحدى عشرة دولة  أكثرفي  القد ألقت حرب البوسنة بثلثي شعبها خارج أرضه فتشتتو 
ي الیوغسالفي المنحل والتتحاد دول اإل )3(من دول الجوار فجمهوریة سلوفینیا وهي من  أوربیة

ل وجمهوریة مقدونیا كانت ألف نازح معظمهم من األطفا 30تقع شمال البوسنة تأوي أكثر من 
ألف بینهم  130تحاد الیوغسالفي السابق أیضا وتقع جنوب البوسنة تأوي حوالي ضمن اإل

الجئ آخرین على  2000ألف مسلم، وهناك  45ألف طفل، ولجأ إلى المجر  15حوالي 
ألف أللمانیا،  50یطالیا و إل 500لتركیا و 2000مسلم للنمسا وألف  30الحدود، كما لجأ 

تباع الصرب فجاء إ.)4(دانمارك والنرویج وفلندا وغیرهاال وأعداد أخرى ضخمة إلى السوید و
لسیاسة اإلجالء اإلجباري للمدنیین من مسلمي البوسنة لتعدیل البنیة العرقیة لمناطق معینة فیها 

  .)103ص 05ینظر الملحق رقم(،  )5(األكثریة المسلمة

                                                             
  .151الطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )  1(

(2 )Matthew, parish. A free city in the Balkan reconstructing a divided society in Bosnia, 
I.B.Tauris, New York,2010.p95 
 

  .152الطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )  3(
  .153الطیار علي بن عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  )  4(
  .185، ص2008مجلس الثقافة، ) د، ب(، دور مجلس األمن في تسویة المنازعات .جیهاني، ناصر )  5(
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م لم 1992نستنتج من خالل هذا الفصل أن الصراع القائم في البوسنة والهرسك سنة   
إلیها  یكن نتیجة إعالن هذه الجمهوریة إستقاللها ، والكن كان له أسباب أخرى عدیدة كما أشرنا 

أو واحد من عدة أسباب وهذا ما یبرر شدة  ،ستقالل هو السبب الظاهرإذ یعتبر إعالن اإل
  . منطقة الصراع في ال

ن حتى وإ  كما نستخلص من خالل دراسة مجریات الصراع من البدایة حتى النهایة أنه     
نه كان معقدا نظرا لتعدد األطراف فیه وأن األحداث كثیرة ومثیرة للجدل كانت الفترة قصیرة إال أ

وهنا یتضح لنا صعوبة الموقف الذي عاشه شعب هذه الجمهوریة خاصة مع إشتداد عملیة 
أمام مرأى ومسمع العالم تطهیر اإلثني  التي إرتكبها الصرب ضد مسلمي البوسنة والهرسك ال

رتكابهم لهذه الجرائم هو الغیر متكافئة القوى العسكریة  بأكمله وأهم سبب لطغیان الصرب وإ
سكري في یوغسالفیا السابقة وهذا ما شكل فارق بین الصرب عستحواذ الصرب على القطاع الإل

  .ین ونلتمس هذا في مناداة المسلمین طیلة فترة الصراع لتزویدهم بالسالح و البوسنی

  :  التالیة ن هذه الحرب خلفت عدة نتائج كارثیة نذكرها في نقاطكما یمكن القول أ

 .الضحایا وذوي األمراض النفسیة جراء الحرب و خلفت أعداد كبیرة من القتلى -
 .تهجیر عدد كبیر من السكان قصریا -

 والمسلمین وهذا ما نشر  األرثوذكسالكاثولیك و تدمیر العنیف لقیم العیش المشترك بین 
  .   دیانلأل أي تقارب أیدیولوجیة عدم الثقة التي تمنع



  
  
  
  
  
  

  نينيالفصل الثاالفصل الثا
قف الدولیة وأثرها على قف الدولیة وأثرها على المواالموا

  البوسنة والهرسكالبوسنة والهرسك  الصراع فيالصراع في
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نظرا لشدة عملیات اإلضطهاد والتطهیر اإلثني التي مارسها الصرب في البوسنة والتي        
حتجاج الشعوب للمساندة  تم تداولها في وسائل اإلعالم، أدت إلى تألیب الرأي العام الدولي وإ
والوقوف لجانب شعب البوسنة وهنا تدخلت عدة أطراف دولیة على العلن، وكان لهذا التدخل 

، كذلك المنظمات الدولیة الحكومیة الحقامجرى الصراع وهذا ما سنتحدث فیه  أثر كبیر على
والغیر حكومیة كان لها دور وحضور طیلة فترة الصراع بإعتبار أنها في بعض األحیان 

نتقادات في ه األخیرة قدم ضدها العدید من اإلتستطیع أن تحقق ماال تحققه الدول إال أن هذ
ضغوط من طرف الدول الكبرى لتحقیق أهدافها ومن خالل هذه دورها ألنها تبقى خاضعة لل

التدخالت جاءت إتفاقیة دایتون التي إستطاعت أن تنهي القتال ، هذه اإلتفاقیة التي أجبر 
 على الهیكل السیاسيوخالل هذا الفصل سنتحدث عن  األطراف الثالثة علي التوقیع علیها 

 .مستقبل البوسنة والهرسك علىأثرها  و تفاقیة،العام للدولة وفق هذه اإل
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  :و الدول اإلسالمیة  الغربیةموقف الدول  2-1
  : الغربیةالدول موقف  1- 2-1

 اإلقلیمیة األطرافالیوغسالفیة في الظهور بدأت معظم  مةز األبدأت مالمح  أنمنذ 
ولذلك  )1(فیایوغسالنهیار إ وحرصها على عدم تدهور و  الصراعات الداخلیة، منوالدولیة تخوفها 

 إرغام أوجل مساعدة أتتدخل على  وجه السرعة من  أن األساسیة أوروباكان من مصلحة 
حیلولة لجل اأمن  تفاق،إإلى  ذر علیهم الوصولعتودحمبان وغیرهما من الذین ت تش ومیلوسفی

 بینهم نه بسبب عدم التشاور الكافي فیها أضطراب في داخلها غیر اإل مو بؤر التوتر وندون 
  )2(.نفجار یوغسالفیاإمن تفادي  أوروبامتالكها لمؤسسات سیاسیة مركزیة قویة فلم تتمكن إعدم و 

بإصدار بیانات تدین القتال وتطالب بعدم تغییر الحدود  أوروباكتفت إومع تفجر القتال 
ر على بیع السالح ظوبعد فترة فرضت ح األطرافالخارجیة إال بموافقة جمیع و  الداخلیة

  .لیوغسالفیا كاملة

یا ثم كرواتیا وقد ساعد ذلك على غیر حاسة إال في حالة سلوفینو  كانت الخطوات بطیئة
قدرتها  روباو أتثبت  نأكان من المفترض  الذي قمة في البوسنة في الوقتفات ستمرار الصراع وإ

  )3( .المباشر أمنهاعلى التعامل مع التهدیدات التي تؤثر على 

داخل  روباو أهامشیة الدور السیاسي والعسكري لدول و  محدودیة األحداث أثبتتلقد 
ختالف المصالح مشتركة إل وأمنیةفشلها في صیاغة سیاسة خارجیة  أكدتحدودها كما 

الیوغسالفیة  األزمةرواسب الماضي حكمت  أن األكیدو  ،األمنیة قتصادیة والسیاسیة وبالتالياإل
ذا هفي و  ما قبل الحرب العالمیة الثانیة ةذاكرتها مراعاإلى  أعادتو  روباو أوخیمت على رؤوس 

  :تجاهینإ روبيو األلمح في الموقف نالصدد 
                                                             

 .79المرجع السابق، ص . نزار، سمك )  1(
المؤسسة العربیة للدراسات : مدني قصري، بیروت: ، ترالقرن الحادي والعشرون لن یكون أمریكا. بیارنیس، بییر  )  2(

 .295، ص 2003والنشر، 
 .80المرجع السابق، ص . نزار، سمك )  3(
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حیاء تؤیده على و  والنمسا ،ألمانیاتجاه الذي تقوده وهو اإل یؤید تفكك یوغسالفیا :األولتجاه اإل
صارت  أنبعد  أمامهاحة ننكسر حلمها القدیم الفرصة الساإالتي  ألمانیاحیث وجدت  ،یطالیاإ

ن ترث أذلك بو  المفقودة بطریقة جدیدة إمبراطوریتهاعید تروبا كي أو في  األولىالقوة االقتصادیة 
تعترف  روبیةو أدولة  أولهي  ألمانیاتحاد السوفیاتي وراءه لذلك كانت اإل هي الدول التي خلفها

التوسع نحو إلى  قدیمة تهدف ألمانیةفهناك رغبة  ،بألمانیابكرواتیا التي تربطها عالقات قدیمة 
  )1( .الشرق

ستخدام إإلى  الداعيو  المتعاطف مع البوسنةو  المؤید للكروات األلمانيولذلك كان الموقف 
عدائها التقلیدي للصرب بوصفهم القوى و  طموحاتهاو  یتسق مع مصالحها ،بالقوة ضد صر 

 وأنهمالساعیة للسیطرة على شعوب یوغسالفیا السابقة خاصة و  األلمانیةالمنافسة للطموحات 
روبا الشرقیة من خالل أو في  ستعادة مجدها المفقودإفي  أیضاالراغبة  حلفاء روسیا الجدیدة،

  .الصرب

 دورا األلمانيحیث یلعب المارك  ،ة البعض في التعلق بها مثل فرنساورغب ألمانیاوما بین 
ذاو  ،ألمانیاجانب إلى  نحازت فرنساإ ،ك الفرنسينكبیرا في دعم الفر  سق مع نت أحیاناكانت  إ

لمطار سراییفو لیؤكد  ناتر ة میر في اللحظات الفاصلة خاصة في زیا تلعب دورا كابحاو  بریطانیا
تخاذ قرار المتحدة إل األممو  روبیةو األرفع الدول  ألمانیامحاولة  أمامیقطع الطریق و  نه مفتوحأ

   )2( .بالتدخل العسكري

ن أخشیة من و  دول مستقلة خوفاإلى  یوغسالفیا ككتجاه یخشى من تفإوهو  :تجاه الثانياإل
وقد  ،ونان تحدیدا هي خیر مثال على ذلكالموجودة لدیه ،و الی األقلیاتعلى  األمریؤثر هذا 

 أيتخاذ إلدعم الصرب والوقوف ضد  روبیةو األلعبت الیونان دورا مؤثرا داخل المجموعة 
  .عسكریة ضدهم إجراءات

                                                             
 .80المرجع السابق، ص . نزار، سمك )  1(
 .81المرجع السابق، ص . نزار، سمك )  2(
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 األبنهم أر صرب البوسنة للروس على ظموقف نفسه بالنسبة لروسیا حیث ینكذلك ال
في منطقة  األعرافغیرهم من و  الروس و الصرب إلیهاالتي ینتمي  الروحي للقومیة السالفیة،

حرص الصرب على تذكیر الروس  لذلك البلغارو  خارج یوغسالفیا الجدیدة مثل الیونانین نالبلقا
مؤامرات "في الدفاع عن الصرب ضد  األول لالمسؤو ن روسیا تعد أبو  ةیبهذه الروابط العرق

  )1( .طموحاتها في البوسنةو  لتدمیر صربیا "الغرب 

ذا  أمرهاحسم  إلى م1992عام  أواخرنتهت في إكانت وزارة الخارجیة الروسیة قد  وإ
فان نجاح الحزب  ،ستخدام القوة ضد الصربإقرار ب أيباستخدام حق فیتو ضد مشروع 

في االنتخابات  يیتزعمه فالدیمیر جیرینوفسكو  هو حزب التطرف القومي ،اللیبراليالدیمقراطي 
، إذ قام صربي-دفعه قویة للتضامن الروسي أعطىقد م 1993دیسمبر البرلمانیة التي جرت في

خالل و من شملت صربیي والقطاع الصربي في البوسنة زعیم الحزب بجولة في منطقة البلقان 
 أعلنالحرب على روسیا كما  إعالنبلدة في البوسنة یعد بمثابة  أيصف ق أن أكد هذه الجولة

تعرضت حرب  إذان بالده طورت سالحا جدیدا قد تستخدمه أ الجولة، أثناء وفسكيجیرین
 تأییدنتهاء الجولة على حشد إبعد  جیرینوفسكيوحرص  البوسنة لهجوم من القوات الدولیة،

الذي بدا واضحا بعد  األمرهو و  التحذیرات ضد الجمیع إطالقندفع في إ و  للصرب داخل روسیا
تجهتحیث وحدت روسیا صفوفها مع الصرب  للصرب، طيناألطلتحذیر حلف  إلى  وإ

  )2( .توجیه ضربات جویة ضد صرب البوسنة األطلنطيالتصدي لمحاوالت حلف 

ن قضیة البوسنة رئیس البوسنة علي عزت بیجوفیتش للموقف الدولي م لرأيوبالنسبة 
حمد منصور أبین و  ،روسیا من خالل حوار دار بینهوفرنسا ،و بریطانیاأ .م.وخاصة دور الو

هم مختلفة حن مصالدورها مختلف تجاه قضیة البوسنة ألن موقف هذه الدول و إ :حیث قال
 ألنه "خطیئة عدم الفعل"نسمیه أنیمكننا  هو ما ممشترك فیما بینه شيءولكن كان هناك  أیضا

                                                             
، أفریل 116، عدد1، مجلة السیاسیة الدولیة، جالصراع في البوسنة تجاوز حسابات األطراف المباشرین. جاد ، عماد )  1(

 .216م، ص 1994
 .217المرجع السابق،ص. جاد ، عماد )  2(
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لتزامات التي تعهدت اإلو  تفعل شیئا لتتفادى القیام بالوعود أوالتفعل الشر مباشرة  أنمن الممكن 
  )1( .بها 

 اإلبادةالهرسك وبعد ذلك تم تنفیذ عملیات و  لقد قام العدوان الصربي على دولة البوسنة
 أ.م.الو رأسهفي كلتا الحالتین كان المجتمع الدولي على و  المحتلة أراضیهاالوحشیة في 

نتهاكا إن هذا یعتبر تقوم برد فعل سریع على ما حدث أل  نأملتزمة ب .وبریطانیا وفرنسا وروسیا
من  15نتهاكا صریحا وواضحا للفقرة رقمإدث ح یعتبر ما األولىففي الحالة  بشعا للحق الدولي،

ن تقوم أعلیها ،الحق ب ىویعتد أرضهاالمتحدة والذي یعطي للدولة التي تنتهك  األمممیثاق 
المتحدة الذي  األممن میثاق إفي الحالة الثانیة ف أما .الجماعي عن نفسها أوبالدفاع الشخصي 

الدول التي ذكرتها في سؤالك و  یلزم الدول الموقعة علیه اإلبادةروب حو  یتحدث عن عملیات
  )2( .یتعرض لها شعب من شعوب في العالم  إبادةیة محاولة أ بإیقافن تقوم أب رأسهاعلى 

جیدة لكن هذه  إنسانیةغاشیة إالهرسك مساعدات و  حقا لقد قدمت الدول الغربیة للبوسنة
 فإذا صابتناأالرد المطلوب للمصیبة التي و  الصدقات لیست هي الجواب المناسبو  المساعدات

 أمكان یموت شبعانا  أنحینئذ ال یبالي  اإلنسانن هذا إمن كل جانب ف انسانً إ ددكان الموت یه
نما جائعا، بعادههو درء خطر الموت  األولیكون همه  وإ ن الذي كان والزال إف بالتاليو  عنه وإ

المجتمع الدولي قد  أنرغم و ، فقط اإلنسانیةالمساعدات العسكریة ال و  یلزمنا هو الرد العسكري
ندافع عن البوسنة بنجاح رغم و  والزلنا نقاوم ألنفسنابفضل اهللا قد وفرنا  أننا إالخذلنا في هذا 

ذلك إلى  ستطعناإنستمر في المقاومة بعون اهللا ما سوف و  شهرا 33منذ  الظروفهذه 
  )3(.سبیال

                                                             
 .217المرجع السابق، ص. جاد ، عماد )  1(
 .50، ص1995دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، : ، لبنانن في سراییفوتحت وابل النیرا. منصور أحمد )  2(
 .54المرجع السابق، ص.منصور أحمد )  3(
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 بالغموض األزمةمنذ بدایة  األمریكیةتسمت ردود الفعل إفقد  األمریكيعن الموقف  أما
على  األمریكيقتصر رد الفعل إذ إ الجوهر،و  تفقت حول المضمونإن إ و  التضارب الجزئيو 

تخاذ تدابیر عسكریة إالتلكؤ في و  مع تباطؤ األسودل بالجو  ستخدام القوة ضد صربیابإ التهدید
تخاذ قرارات على إالنشیط نحو  األمریكيفتقد التحرك إقد  األمنمجلس  إنرض الواقع بل أعلى 

تصریحات  األمریكیینقدت تصریحات بعض المسؤولین فأالخلیج و  أزمةغرار ما تم في 
  .التهدیدیة على الجانب الصربي و  قیمتها الردعیة آخرینمسؤولین 

  : اآلتیةفي النقاط  األمریكيویمكن توضیح الموقف 
ام القوة العسكریة ستخدإصریحة في و  ة واضحةینالیات المتحدة لم تعلن مطلقا عن الو  إن -

ثارت  ، والكنالهرسكو  البوسنة لىعن عدوانها ع لم تكف نإ األسودل بضد صربیا والج
 )1( .تكرار ما حدث في لبنان أومن حرب طویلة كحرب فیتنام  أمریكیةمخاوف و  هواجس

 حمایةو  ةـاإلنسانی ةـاإلغاث أعمالستخدام القوة على إل اـتأییدهات المتحدة قصرت ـالوالی إن -
ثور تكهنات عدیدة حول المصاعب التي تواجه ذلك حسب و  ،یفو العاصمةیفتح مطار سراو 

  :ع ـبمجموعة من الدواف األمریكيیمكن تفسیر الموقف  .األمریكیون نهعلأما 

 أمریكیةحشد قوات إلى  قد تدفع الوالیات المتحدة أمریكیة إستراتجیةوجود مصالح  ءنتفاإ 
م دحول علتمس هذا من خالل رد دانیال بایبس على سؤال نو  )2(دریاتيفي البحر األ

لم نتدخل في یوغسالفیا "ة فقال الرئیس بوش لحل النزاع في یوغسالفیا السابق إدارةتدخل 
 )3(".إنسانیة ألسبابونتدخل في الصومال  أوروبایتعلق بإستراتجیتنا في  األمرن أل

                                                             
، أكتوبر 110، عدد2، مجلة السیاسة الدولیة، جاألزمة في البوسنة والهرسك والموقف الدولي. معتز محمد سالمة )  1(

 .178، ص1992
 .178معتز محمد سالمة، المرجع السابق، ص  )  2(
، ص 1996دار الشروق، : ، أحادي القطب، عمانانهیار اإلمبراطوریة السوفیاتیة نظام عالمي جدید. سمیح، عبد الفتاح )  3(

219. 
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 األمریكیةوصعوبة تحمیل الخزانة  األمریكيقتصاد المصاعب الحادة التي یعانیها اإل 
  .نفقات حرب تطول خاصة مع صعوبة توفیر موارد للدعم المالي كما حدث في الخلیج 

 غیر  األمریكينتخابات مقبلة وقد یؤدي التدخل إ شارفعلى م األمریكیةن الرئاسة أ
كل شعبیة الرئیس بوش خاصة مع عدم توافر آتو  تناقضإلى  المحسوب في یوغسالفیا

  .الشعبي اإلجماع

 تمنح الوالیات المتحدة الفرصة  األوربیةعلى مقربة من الجماعة و  في البوسنة األزمة إن
ن یروبیو فتقار األإمع  منفصل في الصمیم، األوروبي األمنمحاوالت لتشید  أيلضرب 

 األمریكیةلم یكن الهیمنة  نإ بمعزل عن المشاركة األوربيمنظومة لألمن  أيالثقة في 
إلقامة جیش أوروبي مشترك بعیدا -الفرنسي األلماني–روبي و خاصة مع تزاید توجه األ

  )1(.  عن أجهزة حلف الناتو 

  : اإلسالمیةموقف الدول  2- 1- 2
الهرسك سواء من الناحیة و  عتداء الصربي على البوسنةإالعربیة بو  اإلسالمیةنددت الدول 

لرئیس البوسني على عزت بیجوفیتش على الصعید الشعبي خصوصا بعد توجه ا أوالرسمیة 
إلى  المفتيو  والجوالت التي قام بها وزیر الخارجیة البوسنة ،اإلسالمیةطلب المساندة من الدول ب

موقف  اإلسالمیةو  برز المواقف العربیةأانت عتداء الصربي وكلشرح اإل اإلسالميبالد العالم 
داخل مجموعة عدم  اإلسالمیةوتحركت الدول  ،باكستان والسعودیة ،إیران تركیا، كل من مصر،

ن كان نحیاز في مؤتماإل ر الذي عقد في مدینة بالي بأندونیسا على مستوى وزراء الخارجیة وإ
أكدت قرارات فعتداء الصربي تحدیدا بیانه الختامي لم یذكر اإلو  صیغته النهائیةالمؤتمر في 
كافة لنسحاب الفوري اإلو  الهرسكو  )2(البوسنة أراضيمل لوحدة الكا اإلحترام أهمیةالمؤتمر على 

الحضاري و  المحافظة على التراث الثقافي أهمیةكد القرار على أو  ،أراضیهامن  األجنبیةالقوات 
                                                             

 .178المرجع السابق،ص.معتز،محمد سالمة )  1(
 .179المرجع السابق، ص . معتز محمد سالمة  )  2(
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وقف إلى  الدعوةو  ،أراضیهامن  األجنبیةنسحاب الفوري لكافة القوات اإلو  الهرسكو  للبوسنة
بهامهو  للمعارك فالقرار رغم غموضهالفوري  لم یحدد الجهة  أیضانه أ إالفي جانب منه  إ

 یوغسالفیا ذات الدور البارز فتیتنحیاز في تهو یعكس عدم رغبة مجموعة عدم اإلو  لةو المسؤ 
  .في المجموعة سابقا 

ستانبول بتركیا إب الذي عقدو  اإلسالميمؤتمر وزراء الخارجیة لدول منظمة المؤتمر  أما
عتداء الصربي على إؤتمر بوضوح بمندد ال إذ.وضوحا  أكثربیانه الختامي و  فقد كانت قراراته
ي ودبلوماسي وبترولي على دولة قتصادي تجار إوطالب حضر  ،الهرسكو  جمهوریة البوسنة

لدولة عتراف بها كوریث لاإل موطالب بعد ،األسودل بد الجدیدة المكونة من الصرب والجتحااإل
  )1(تحادیة الیوغسالفیة السابقة اإل

ذا  نها ساهمت بمساعدات أكل على حدى نجد  اإلسالمیةفصلنا في مواقف الدول  وإ
  :خرىأإلى  مختلفة من دولة

العربیة سحب سفیرها من بالجراد  عتداءات قررت جمهوریة مصرنتیجة لإل :فمصر مثال
هناك في إلى  قوات بإرسالقامت و  حتجاجا على العدوان على المسلمین في البوسنة والهرسكإ
 األممقاء بعمر وموسى وزیر خارجیة مصر مطالبة بالده ب أعلنكما  ،)2(المتحدة األممطار إ

مصر لن تقف  إنو قال .حدودها و  الهرسك لحمایة شعبهاو  المتحدة في جمهوریة البوسنة
عتداءات إ وسنة و وجود تحالفات ضد الب وأكدما یجري في هذه الجمهوریة  إزاء األیديمكتوفة 

  )3( .ضد المسلمین فیها

                                                             
 .180المرجع السابق، ص . حمد سالمةمعتز م )  1(
 .126المرجع السابق، ص . وكالة األنباء اإلسالمیة إینا )  2(
المركز المصري للدراسات العثمانیة وبحوث العالم : ، القاهرةالبوسنة والهرسك من الفتح إلى الكارثة. حرب محمد  )  3(

 .125، ص 1993التركي، 
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ن أذكر مندوب جریدة الحیاة الدولیة في الریاض  ما عن المملكة العربیة السعودیة،أ 
سلمان  األمیربرئاسة  األولجتماعها إتبرعات للبوسنة والهرسك قد عقدت ع الاللجنة الرئیسة لجم
ملك المملكة العربیة السعودیة فهد خادم الحرمین  ماقو ، منطقة الریاض أمیربن عبد العزیز 
  .هالستر و  شكیل هذه اللجنةتلسلمان  میراألالشریفین بتكلیف 

من حسابه الخاص   لایر لحرمین الشریفین بمبلغ ملیونسلمان تبرع خادم ا األمیر وأعلن
تبرع عضو الهیئة محمد بن صالح و  سلمان بمبلغ ملیون لایر األمیروكذلك تبرع  البوسنة، إلغاثة

 .ملیون لایر سعودي35سلطان بمبلغ ملیون لایر وبلغت التبرعات السعودیة قبل تشكیل اللجنة 
ورابطة العالم  ،اإلسالمیة اإلغاثةهیئة  :لتبرعاتجمع اإلى  ومن الهیئات التي سارعت

  )1( .والندوة العالمیة للشباب المسلم ،اإلسالمي

رسلت أكذلك  ،البوسنیینالمقاتلین  ون السالح مساعدات م إرسالإلى  إیران أقدمتكما 
قدر هكذا فقد و  تنظیم القوات البوسنیةو  لتدریب بالفدائیین إیرانالجماعات اللبنانیة التي تدعمها 

ا مقاتل جاؤو  أالف بأربعةم 1993القتال في البوسنة عام  إخوانهمعدد المسلمین الذي یشاركون 
   .إسالمیةمن عشرین دولة  أكثرمن 

الضغوط المتزایدة  مأما اإلسالمیة األقطارضطرت حكومة السعودیة العربیة وغیرها من إ و 
ن أم دلت التقاریر ب1992مع نهایة عام و  جل تقدیم المساعدات الجدیة لمسلمي البوسنةأمن 

التي رفعت من و  البوسنةإلى  المعداتو  األسلحةمیات كبیرة من كتضخ  بدأتالعربیة السعودیة 
  )2(.بالمقارنة مع فرص المتاحة للصرب للتزود بالسالح ابهالعسكریة لدرجة ال یستهان  إمكاناتهم

  
  

                                                             
 .127المرجع نفسه، ص. حرب ، محمد )  1(
الكنوز للمعرفة العلمیة، : ، األردنقضایا سیاسیة، إستراتیجیة اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة، تربویة. رباح، إسحاق )  2(

 .284، ص2010
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  : في البوسنة والهرسك ةـات الدولیـموقف المنظم - 2-2
  : الهرسكو  الحكومیة في البوسنة الدولیة دور المنظمات - 1- 2- 2

في حل بعض مشاكل الخالف  األخرىعلى صعید المنظمات الدولیة الحكومیة ساهمت هي 
  :من بینهاو  بین الدول

 أثناءمات التي كان لها وجود وحضور ظالمن أهمتعتبر من  :المتحدة األممهیئة ) أ 
حول  اآلراءختالف في إلكن هناك  المختلفة، أجهزتهاالصراع الدائر في البوسنة من خالل 

هذا ما سنتعرف علیه من و  یشكك في دورها وآخریجابي إلها جانب  أندورها فهناك من یري 
  .مختلفة آراءخالل طرح 

  :ن ـمس األـمجل - 
 سنة 731القرار  األمنصدر مجلس أ، افنآ إلیهاالمشار  اإلنسانیةفي ضوء الماسي 

 المتصارعة في البوسنة األطرافه القتال الضاري بین بفیه عن شج أعربو الذي م 1991
وفي .الصراع  أطرافإلى  األسلحةالهرسك وعمل على ضرورة فرض حضر تصدیر و 
المتحدة  بتعیین مبعوثین دولیین لدراسة مشكلة البوسنة  لألمماألمین العام  قامم 1991رأكتوب8

ورد هول" والممثل لألمم المتحدة  األسبقوزیر خارجیة أمریكا ) سیروس فانس(والهرسك وهما 
 تزاید الضحایا من الجانب المسلمشتداد الصراع و إاألوروبیة ومع  ممثل المجموعة" أویت
سلحة عن المسلمین ولكن  المبعوثین رفضا ید األز ر تو ظفع حر تجاه إت بعض الدول في ضغط

  )1( .ذلك بحجة أن ذلك سیشعل الموقف أكثر

البعض للقول كیف تخطط وضع خطة لتقسم أرض البوسنة مما دفع إلى  المبعوثین إنتهى
  )2( .ستقاللها وقبلت عضو باألمم المتحدةإألمم المتحدة بتقسیم دولة أعلنت ا

                                                             
لجدیدة للنشر، دار الجامعة ا: ، اإلسكندریةتدخل األمم في النزاعات المسلحة غیر ذات طابع دوليخلیل، عبد الرحمان،  )  1(

 .272، ص 2003
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 اإلبادةستمروا في عملیات إ رب إال أنهم رفضوها و صوعلى الرغم  من محاباة الخطة لل
للطلب من األمم  لتطهیر العرقي ضد المسلمین مما دفع وزیر خارجیة البوسنة والهرسكاو 

- 05-17مجلس األمن فيإلى  وجهها ةرسالسني من خالل في الصراع البو  المتحدة بالتدخل
 بیان  م جاء رد مجلس األمن في 1990األمم المتحدة في العراق  تدخل لى غرارعم و 1992

األمین العام  بطرس  رأيیقول فیه بأن مجلس األمن یتفق مع  1992-07 -25رئاسي بتاریخ 
ن الظروف المحلیة غیر مواتیة بعد، لكي تقوم األمم المتحدة باإلشراف على سحب غالي بأ

من كتفى مجلس األأو التدخل بالقوة، وإ  األسلحة الثقیلة التي یستخدمها الصرب ضد  المسلمین
  .المسلمین البوسنیینإلى  اإلنسانیةمدادت بالتأكید على أهمیة وصول  اإل

التي ترتبت على الصراع في البوسنة والهرسك أصدر  اإلنسانیةي ضوء المآسي وف 
 25قرار خالل الفترة من  55إلى  مجلس األمن جملة من قرارات لمواجهة المشكلة وصلت

العدید من البیانات الرئاسیة التي ألقاها إلى  ، باإلضافةم1993مارس  15إلى  م1991سبتمبر 
رة إال أن عملیات  القتال الشرسة والتطهیر العرقي ضد المسلمین رئیس المجلس خالل هذه الفت

   .من قبل الصرب كانت على أشدها

حازم من قبل األمم المتحدة في مواجهة الصرب على الوكان مرجع ذلك التعامل غیر 
 15وذلك ألن المجلس أصدر في  ،م1991عكس ما حدث في األزمة الكویتیة العراقیة 

بشأن إنشاء قوة حفظ سالم مكونة من مجموعة قلیلة العدد  724القرار رقم  م1991دیسمبر 
والعسكریین وأعضاء مدنیین وبعض موظفي األمانة العامة لألمم المتحدة ولم  )1(من الضباط

هذا النزاع وكان الشغل الشاغل لألمین العام تؤدي هذه القوة أي دورا إیجابیا في حفظ السلم في 
  .سالمة أفراد هذه القوة تحقیقلألمم المتحدة هو 

من في مجملها تؤكد على ضرورة الحل السیاسي عن طریق قرارات مجلس األوكانت 
  .المفاوضات
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نتهاكا الفیا یعد إنساني في یوغسنتهاك القانون الدولي اإلقرر أن إكما أن مجلس األمن و 
للسلم واألمن الدولیین ویستلزم تطبیق أحكام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة إال أنه لم 

     )1( .إلیهنتهى یتخذ الخطوات الالزمة لتنفیذ ما إ

الذي  770حثت الوالیات المتحدة على تبني قرار مجلس األمن رقم  م1992وفي أوت   
والذي  اإلنسانیةالتنسیق مع األمم المتحدة من أجل تسهیل وصول المساعدات إلى  یدعوا

سبانیا وكندا على المساهمة في قوات األمم المتحدة للمساعدة بمقتضاه وافقت فرنسا وبریطانیا وإ 
   )2( .اإلنسانیةعلى ضمان وصول المساعدات 

شمال األطلسي  ستخدام القوة الجویة لحلفالذي سمح بإ 776عقب ذلك قرار رقم أو 
الخاص بإقامة  781تم إتخاذ قرار رقم  م1992ت المساعدات وفي أكتوبر لحمایة وصول شحنا

في  787تخاذ القرار رقم وتم إ  ).108ص11ینظر الملحق رقم( )3( ،ر جوي على البوسنةحظ
لمكلفة بذلك وهي قوات ر من قبل قوات االخاص بتعزیز مراقبة هذا الحظ 1992نوفمبر  16

  )111ص12ینظر الملحق رقم(السالم،حفظ 

صابة  60مقتل إلى  وقعت مجزرة السوق في سراییفو وأدت 1993وفي فیفري  شخص وإ
 األمریكیةثر هذه المحادثة صرحت الوالیات المتحدة المئات وسقوط الكثیر من الجرحى ،إ

  )4( .البوسنةإلى  ضمن قوات تحفظ السالم أمریكیةبإرسال قوات 

                                                             
  .274خلیل عبد الرحمان،  المرجع نفسه، ص ) 1(
، 2014، عمان، دار حامد للنشر والتوزیع، قوات حفظ السالم وأثرها على تطبیق القانون الدولي اإلنسانيكواشي مراد، ) 2(

  . 81ص 
(3)  Michiel A-innes Bosnian Securuti after Dayton  new perspectives, contemporary 
security studies, New York,2006,p9. 
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فظاعة مجزرة السوق في سراییفو التي أن  د فؤاددعالم خالد السرور وِسؤ كتاب وجاء في 
وي في ظهیرة یوم البیضا ومستشاریه في المكتب ) س كلینتونالرئی( دفعت به  CNNعرضتها 

وقف المجزرة، ویمكن تفعله ل أنة ثانیة ما یمكن إذا كان هناك شيء ألمریكا السبت لمراجعة مر 
الحدث نفسه هو ما دفع لفعل أكثر من عملیة البث ولكن هذا  للبعض أن یجادل بأن طبیعة

الوالیات المتحدة وحلف الناتو قد تغاضى عن الكثیر من الحوادث المماثلة  أنیناقض حقیقة 
والمروعة التي لم یتم عرضها وتناولها وتم تجاهلها في العدید من أجزاء یوغسالفیا السابقة 

عتماد على وسائل اإلعالم والقدرة على التالؤم هي لیست إلعالم، إن المدى الذي یجري فیه اوال
  . )1(مسألة تخضع لمعاییر موضوعیة

ورازدي التي یقطنها أغلبیة تكثیف غاراتهم على مدینة غإلى  تجه صرب البوسنةوعندما إ
السالم  قوات حفظإلى  م1994أفریل  9مسلمة، أعطى السكرتیر العام لألمم تعلیماته في 

إلنسحاب من ستعمال كل الوسائل المتاحة لحمل القوات الصربیة على االتابعة لألمم المتحدة بإ
قامت قوات حفظ السالم باإلشراف م 1994حتلتها في نهایة شهر مارس سنة المواقع التي إ

ة الالزم اإلنسانیةعلى عملیة وقف إطالق النار في البوسنة بین الجانبین وتقدیم المساعدات 
    )2( .والضروریة لكل المحتاجین إلیها خاصة بعد النزاعات التي قامت بینهم

عل النار وج إطالقة قامت بوقف نعندما حلت قوات حفظ السالم الدولیة في البوس
مسافة محدودة وذلك لتفادي النزاع من جدید كما قدمت المتنازعین یبتعدون عن بعضهم ل

خاصة بعد النزاعات الكبیرة التي شهدتها البالد وكان دور لشعب البوسنة  اإلنسانیةالمساعدات 
 النهبو  حمایتها من السلبو  اإلنسانیةقوات حفظ السالم هو المحافظة على المساعدات 

 أين هذه المساعدات غیر مزودة بالسالح أو  التعرض لكل المخاطر التي قد تواجهها خاصةو 
اللباس والدواء واألشیاء و  األكلالمتمثلة في و  المساعدات إیصالالمسؤولین عن  األشخاص أن

                                                             
، 2012دار أسامة للنشر والتوزیع، : ، عماناإلعالم والصراعات السیاسیةوسائل  .لوسيعالم خالد السرور، سؤدد فؤاد األ) 1(
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 أنهابالرغم من و  لذا فدور قوات حفظ السالم هو حمایتها ،غیر مسلحین أشخاصالضروریة هم 
رورة القسوة، إال أن بسیطة تصلح للدفاع عن النفس فقط أثناء الض أسلحةتملك  األخرىهي 

یر مة من قبل أطراف النزاع ألن دورها غنت محتر لبسها المتمیز وقبعاتها الزرق كاهذه القوات ب
المتحاربة كما قامت هذه القوات بالبحث عن  األطرافأي طرف من إلى  عسكري وال تنتمي

تفاقیة جنیف الرابعة من إ 2فقرة  16تطبیق لنص المادة  الجرحى ومساعدتهم ،وذلكو  القتلى
ه وبقدر ما تسمح ب"نه أ یین في وقت الحرب والتي تنص علىالمدن األشخاصالمتعلقة بحمایة 

التي تتخذ للبحث عن  اإلجراءاتالنزاع  أطرافمن  المقتضیات العسكریة یسهل كل طرف
سوء و  ولحمایتهم من السلب المعرضین للخطر كبیر، األشخاصالجرحى وغیرهم من و  القتلى

  )1(."المعاملة

  :ة ـــة العامــالجمعی
الجمعیة العامة هي جهاز الدیمقراطیة المباشرة بین الدول بصورة واقعة، تصدر  أنوبما 

رین والمشتركین في الحاض األعضاءالجمعیة العامة مقرراتها في المسائل المهمة بأغلبیة ثلثي 
المشاركین في  األعضاءبأغلبیة  األخرىتصدر مقرراتها في المسائل  التصویت في حین

  )2(التصویت 

من میثاق األمم المتحدة تتمتع الجمعیة العامة بصالحیة مناقشـة أي  10للمادة فوفقـا 
مر یدخل في نطاق هذا المیثـاق كما أن لها أن توصي أعضـاء الهیئـة أو مجلس أ مسـألة أو

   )3(األمن أو كلیهما بما تراه في تلك المسائل واألمور

ع في البوسنة والهرسك على أساس لنزالبالذكر أن الجمعیة العامة قد تصدت ومن الجدیر 
ق وصدر قرار من الجمعیة أن البوسنة والهرسك أحد دول األعضاء باألمم المتحدة وقد سب

                                                             
 .84المرجع السابق، ص. كواشي، مراد )  1(
الثقافة دار : ، عمانالقانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابةعلوان، محمد یوسف، محمد خلیل موسى،  ) 2(

  59، ص2005للنشر والتوزیع، 
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ولذا عندما حدث الصراع في  م1991سنة  46/237القرار ( ید قبولها باألمم المتحدة العامة یف
ة في جدول أعمال الدورة البوسنة والهرسك أدرجت المشكلة أمام الجمعیة العامة لألمم المتحد

إلى  46لة خالل دورتها  الجمعیة العامة في المسأ ونظرتبناء على طلب  تركیا  م46/1991
تقدیم تقریر   العام طلبت الجمعیة العامة من األمین 49وأصدرت عدة قرارات وفي الدورة  48

لة قید البحث وفي تخاذه وقررت إبقاء  المسأخالل ثالثین یوما من إ 49القرار  عن صدى تنفیذ
حترام وقف إطالق النار من أجل یع األطراف المعنیة إحثت الجمعیة العامة جم 48/88القرار 

وأمام تخاذل مجلس األمن عن مناصرة  )1(ستئناف مفاوضات السالم،إإلى  خلق مناخ یؤدي
إلى  لجأ المسلمون ،عتداءات شرسة من قبل الصربسلمین  البوسنیین الذین تعرضوا إلالم

ي بوقف القتال فورا  والعمل على یقض م27/08/1992ستصدار قرار في الجمعیة العامة إل
كن خالل مناقشات الجمعیة العامة تخاذ إجراءات قمع طبقا للفصل السابع ضد الصرب ولإ

نجلترا إ.م.إستبعدت كل من الو ستخدام القوة العسكریة ضد الصرب على غرار ما أ، وفرنسا وإ
   )2(،م1991ق حدث ضد العرا
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  :المحكمة الجنائیة الدولیة  لیوغسالفیا السابقة
والذي یقضي بإنشاء  م1992أكتوبر  6في  780أصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم  

مع األدلة عن المخلفات الجسیمة إلتفاقیات جنیف  الخاصة بتحقیق وجلجنة الخبراء 
اإلنساني وذلك في الصراع الدائر في یوغسالفیا السابقة، نتهاكات األخرى للقانون الدولي واإل

القرار رقم  م1993وعلى إثر ورود تقریر اللجنة الخاصة السابقة أصدر مجلس األمن في فیفري 
لمحاكمة األشخاص والذي جاء فیه قرار مجلس األمن إنشاء محكمة جنائیة دولیة  808

رتكبت في أراضي ساني الدولي والتي إنتهاكات الجسیمة للقانون اإلنالمسؤولین عن اإل
   )1( .م1991یوغسالفیا السابقة 

بعمل  ،مصري الجنسیةال لألمم المتحدة الدكتور بطرس غالي وتم تكلیف السكرتیر العام
والذي یقضي بإنشاء  827صدر مجلس األمن القرار رقم مشروع النظام األساسي للمحكمة ثم أ
قرار مشروعها الذي أعده  جودها القانوني كتسبت المحكمة و كرتیر العام ومن ثم إالسالمحكمة وإ

   )2( .تخذت من الهاي مقر لهاوإ  م1993ماي  25في 

نتهاكات الجسیمة معاقبة مرتكبي اإلإلى  وتكمن أهمیة محكمة یوغسالفیا في سعیها
هذه المطبق في حالة النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وتأكید أهمیة ، للقانون الدولي اإلنساني

كات المادة نتهاإإلى  ر بصورة  مباشرةیالفوائد في حمایة ضحایا هذه النزاعات رغم أنها لم  تش
 م1977الثاني لعام  افياإلض ، والبروتوكولم1949تفاقیات جنیف لعام الثالثة المشتركة من إ

في طبیعة النزاع المسلح إلى المسلحة غیر الدولیة، وهذا راجع المطبق على النزاعات 

                                                             
دار : ، القاهرةوالجرائم ضد اإلنسانیةحصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان واإلبادة حسین حنفي عمر،  ) 1(
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خذ عدة أشكال من النزاعات المسلحة غیر دولیة  والنزاعات مسلحة یوغسالفیا  السابقة، الذي إت
   )1( .دولیة، وفي الكثیر من األحیان كان نزاعا مسلحا مختلطا

منتخبا من  11دوائر المحكمة المؤلفة من : وتتكون هذه المحكمة من ثالثة أجهزة وهي
 ألربع سنوات قابلة للتجدید ومكتب المدعي العام بحیث یعهدلألمم المتحدة   ةقبل الجمعیة العام

نتهاكات تحقیقات ومقاضاة المسؤولین عن اإلالمدعي العام مستقل مسؤولیة إجراء جمیع الإلى 
نشاء الهیكل وهو الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني، قلم المحكمة  مسؤول عن إدارتها وإ

وهام بشكل خاص من  ة القضائیة في مجال حساساألساسي الالزم لكفالة حسن سیر المعامل
  .اإلداریةم من اإلدارة القضائیة واإلدارة القانون الجنائي، ویتكون القل

رتكبوا تلك ق باألفراد الذین إختصاص شخص متعلختصاصها، فلها إوبالنسبة إل
ختص بالجرائم نتهاكات ومكاني لیشمل الجرائم المرتكبة في إقلیم یوغسالفیا السابقة وزماني لیاإل

   )2( .م1991المرتكبة منذ 

  :وأصدرت هذه المحكمة عدة أحكام تتعلق بالقضایا التالیة

المحاكمة المشتركة لزینیل دیاللیتش  م1997مارس  10ت في بدأ: محكمة شلیتشي -
، على شتى الجرائم التي أرتكبت في إساد لندجو هازیم دیلیش و ،مرتستشو وزدرافكو

م وذلك  بما یتعلق 1992المدنیین في البوسنة  الوسطى عام  حتجازمعسكر شلیتشي إل
 ال إنسانیة ء الجنسي وحبس المدنیین في ظروف عتداعدة تهم منها القتل والتعذیب واإلب

وهو أول حكم یشمل عدة  م16/11/1998وصدر الحكم في ، وبصورة غیر قانونیة -
   )1( .متهمین تصدره المحكمة

                                                             
، 2011، مذكرة ماجستیر، الجزائر، كلیة الحقوق، تطبیقات القانون الدولي اإلنساني على الحروب األهلیةزیان برابح،   ) 1(

  .114ص 
: ، لبنانحمایة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات  المسلحة الدولیة بین الشریعة والقانون: یرارآدم  عبد الجبار، عبد اهللا ب ) 2(

  .399، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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إیجاد مناخ من الرعب نتیجة مؤثرا في اللیتش كان عنصرا اریم دیوقفت  المحكمة بأن ه
هانا قتل تهمة بال 11عتبرته مسؤوال عن ته للمحتجزین في معسكر سیلیتشي وإ أفعاله وتهدیداته وإ

حداث معاناة شدیدة وبناء على هذه مع سبق اإلصرار والتعذیب واإل غتصاب والمعاملة القاسیة وإ
  .عاما 15بالسجن  لمدة  )2(التهم حكم علیه

أمام  م1997 -6-24ش في بدأت محاكمة الجنرال تیهومیر بالزكیت: محاكمة بالزكیتش
رتكابه  م1949المحكمة اإلبتدائیة ووجهت له تهم بإرتكابه جرائم جسیمة إلتفاقیة جنیف لعام  وإ

المسلحة التابعة  رتكبها أفراد القواتبناء على مسؤولیته الرئیسیة التي إ ،جرائم ضد اإلنسانیة
لمجلس الدفاع الكرواتي ضد المسلمین البوسنیین في منطقة البوسنة الوسطى خالل فترة ما بین 

  )3( .م1994إلى  م1992ماي 

تهام یشكل التطهیر العرقي لقریة أهمیتشي أساسا لقرار اإل: تش وآخرینمحاكمة كوبریشك
اإلنسانیة فیما یتصل بجرائم  درتكاب  جرائم ضصادر  ضد ستة متهمین وهم متهمون بإال

ضطهاد ألسباب سیاسیة وعریقیة ودینیة وجرائم القتل مع سبق اإلصرار وأعمال اإلنسانیة وقد اإل
  .م17/08/1998بدأت محاكمة المتهمین الستة التي جرت أمام المحكمة االبتدائیة 

اإلبادة الجماعیة رتكاب جریمة أتهم غوران بیلیسیتش في قضیة برشكو بإ: محاكمة بیلیسیتش
  .والجرائم ضد اإلنسانیة وبقتله بعض المحتجزین المسلمین وضرب آخرین منهم

عتقلته قوات یتضمن قرار اإلتهام ضد الجنرال رادیسالف كرسیتتش الذي  إ: قضیة كرسیتتش
رتكابه جرائم ضد بتهمة إنتهاك قوانین وأعراف الحرب إل م1998/ 2/12مم المتحدة في األ

                                                                                                                                                                                                    
دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائرالعدالة جنائیة الدولیة  معاقبة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانیةعبد القادر، . قیراتالب ) 1(

  .183، ص 2005
  .184البقیرات، عبد القادر، المرجع نفسه، ص   ) 2(
  .185البقیرات، عبد القادر، المرجع السابق، ص ) 3(
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تشا التي سبق یبرینر أثناء وفیما بعد إعالن سقوط سفیما یتصل باألحداث التي وقعت اإلنسانیة 
   )1( .ةنمأن أعلنتها األمم المتحدة منطقة آ

جمهوریة الصرب السابق لیحاكم على جرائم الحرب سفتش رئیس كذلك  تم تقدیم سلوبودان میلو 
   )2( .وسوفورتكبها في حق مسلمین البوسنة والهرسك ومسلمي إقلیم كالتي إ

قام بالتدخل لمعالجة نزاعات الدیوان في بعض الدول حیث كان  :صندوق النقد الدولي) ب
مع هذه النزاعات وبخصوص تقسیم الدین الیوغسالفي الخارجي البالغ  ةللصندوق وقف

بتحمل نسبة   األسودل بحیث تعهدت صربیا والج ،ملیارات دوالر وتحدید الحصص10
 39,16وسلوفینیا نسبة  % 49,48منه وتحملت الباقي كل من كرواتیا نسبة  16, %52

  .4,5%ومقدونیا نسبة 2,13والبوسنة والهرسك نسبة 

هي و  من منازعات خرآصندوق النقد الدولي قد تعرض لنوع  أنالجدیر بالذكر  و      
 ،ستخالفإلالتغیرات المحدثة ل أصابتهاالنزاعات الخاصة بالعضویة فیه بالنسبة للدول التي 

العائدة  األموالو  خاصة وذلك لما تثیرها من مشاكل تخص الدیون أهمیةوتحتل هذه المنازعات 
و لهذا السبب تبنى الصندوق مواقف متباینة بصدد حاالت الخالف المختلفة  للدولة العضو،

في  إدارتهمجلس قرار من  بإصدارحیث قام  بشكل واضح في مسالة یوغسالفیا، وظهر ذلك
 الفیة وزوال وجودها وتبعا لذلك شتراكیة الفدرالیة الیوغسنحالل الجمهوریة اإلإفیه  أكدم 1992

عتبر الجمهوریة الناشئة عنها دول خلف،علیها التقدم بطلب عضویة إ صفة عضویتها و  أنهى
یتجنب  ى،فحتستمراریة المشروطة طار مبدأ اإلإة في سألدید ولكنه في ذات الوقت عالج المج

من )3(حصص جدیدة داعإیضرورة و  داعاتیإلما یلحقه من تقسم لو  تصفیة حساب الدولة سلف
وقد وضع  ،التي قد تظهر بهذا الخصوص اإلشكالیاتوغیر ذلك من ،لفخجانب دول 

                                                             
  .185البقیرات عبد القادر، المرجع السابق، ص   ) 1(
، أثر التخلف في البحث علمي، التحدیات السیاسیة واقتصادیة الهجرة ونزیف العقول العربیة اإلسالمیةعیسى إبراهیم، ) 2(

  .84، ص 2009دار الكتاب الحدیث، : القاهرة
 .244،ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، المنازعات الناجمة عن خالفة الدول وسبل تسویتها.صفاء،سمیر إبراهیم )  3(
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عضویة  فتخل أنبشروط معینة  ائهاإیفلف بمقتضاها عند ختستطیع كل دولة  آلیةالصندوق 
دون المرور  ،لعضویة فیهاالتاریخ الذي كانت الدولة السلف متمتعة ب یوغسالفیا السابقة منذ

  )1(.ستمراریة بصفة عضویة وبأثر رجعيإق یي تحقیعننضمام من جدید مما اإل بإجراءات

  :دور منظمات الغیر الحكومیة في البوسنة والهرسك -2-2-2

من خالل العدید من منضمات اإلغاثة الغیر الحكومیة  سترد العالم شرفه في البوسنةإ      
   :مثل

لقد وغیرها من المنظمات، ومكتب المفوضیة العلیا لالجئین  :اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
الكبرى  ورفضوا بشدة القبول بفكرة  أن مصالح الدول ملوا هناك بدون أي جدول أعمال سريع

ذا كانت المنظاألعمال السیتنفیذ جداول التي تمولهم تجبرهم على  مات الغیر اسیة لتلك القوى، وإ
حكومیة قد حاولت أن تتصرف بحیادیة فإنها لم تفعل ذلك بروح قوة الحمایة الدولیة التي 

زن بین القتلة وضحایاهم  تتظاهر  بأنه من الممكن وحتى من المفضل المحافظة على التوا
مة اخر روني برومان أحد  مؤسسي المنظفتم فلم یستطاعة تعزیز العالقات معهوعند اإل

بأنه كون عالقة الشخصیة الطیبة مع ) أطباء بال حدود (  MSF: الفرنسیة غیر الحكومیة 
ز وزیر الشؤون اإلنسانیة السابق في عهد ترادوفان كارادزیتش ، كما لم یفعل ذلك برنارد كوش

  .معا ، لم یكن على وفاق معه  MSFسیس أفرانسوا میتران والذي برغم إشتراكهما في ت

كومیة العاملة في البوسنة كان مات األخرى غیر الحلنسبة لهم ولمعظم الناس في المنظفبا      
تقدیر یمكن  ىلتزام العدالة في لب األمور ولیس التظاهر بحیادیة وعلى أدناإللتزام بالمساعدة وإ 
المطالب بالتدخل العسكري على  حتى في وضع كوشتز( بتلك المبادئ   القول أنه بالتمسك

لم تحقق تلك المنظمات أقل مما كانوا سیحققون لو ) أسس إنسانیة ومن أجل التطهیر العرقي 
  .أنهم إختاروا طریق األمم  المتحدة في یوغسالفیا السابقة

                                                             
 .245صفاء ، سمیر إبراهیم، المرجع السابق، ص  )  1(
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ومهما تسبب أسلوبهم في تكرار دخولهم في صراع مع قوة الحمایة وسكرتاریة األمم        
قد خرجت تلك الجماعات من محنة البوسنة دون أن تصبح شریكة غافلة  في اإلبادة  المتحدة ف

حدة والذین كان كثیر منهم یكنون الجماعیة أما عن مسؤولي قوة الحمایة التابعة لألمم المت
   )1( .صفة شخصیة لما أنجزته المنظمات الحكومیة في كرواتیا والبوسنةإحتراما كبیرا ب

كل منهم قال مفوض في الیبهم المختلفة بمتطلبات تفویض یلصقون أسفعادة ما كانوا 
لدى مسؤولي هذه المنظمات حریة قول أشیاء  ال نستطیع نحن أن نقولها " الشؤون مدینة زغربا 

كن ألن الذي یقوم به معظمهم ولالطیب  س للعملستطیع لیما نونحن سعداء بالتعاون معهم حیث
ما إذا  قالتها قوة الحمایة فستنتهي مهمتنا هنا، األشیاء ، أعلیه أن یقول تلك شخص ما هنا 

ذلك هو الخط  دا أن نتحدث عن وقوفك ولكن تصور أنوبسرعة كما أتصور جمیل وجمیل ج
من الوضع في البوسنة؟ الحقیقة أنكم  ذلك الذي إلتزمناه وأي نتیجة ستكون طردنا، فهل سیحسن 

   )2(".للعودةأیها الصحفیون ستكون أول من یصرخ فینا 

فالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة أحرزت تقدما كبیرا في مجال التعاون لفائدة الضحایا، 
ومن بین األسباب التي مكنتها من تحقیق ذلك محدودیة دورها فیما یتعلق بحقوق الضحایا 

ستشارات للضحایا في غالب تصر األمر على تقدیم الخدمات واإلمقارنة بالدول حیث یق
ي مختلف المجاالت سواء ن، في حین یتطلب األمر من الدول القیام بدور مباشر فاألحیا

نفس إلى  منها أو غیر قضائیة، كما أن نشاط المنظمات غیر حكومیة ال یخضعالقضائیة 
  عتبارات السیاسیة والقانونیة كما هو الشأن بالنسبة للدول، ویمكن لنشاط المنظمات الضغوط واإل

  )3(.مختلفة، مثل ممارسة الضغط على الدول في المؤتمرات الدولیةتخذ أشكاال یأن 

                                                             
مؤسسة الشراع العربي، : السالم زهوان، محمد الصاوي الدیب، الكویتعبد : ، ترمجزرة البوسنة وتخاذل الغربدافید ریف، ) 1(

  .203، ص1995
  .204دافید ریفا، المرجع السابق، ص  ) 2(
دار الفكر الجامعي، : ، اإلسكندریةحقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء إحكام القانون الدولي. بوسماحة، نصر الدین ) 3(

  .132، ص 2008
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اللجنة الدولیة لقیتها هذه المنظمات، فقد إضطرت  الصعوبات التيإلى  ویجدر اإلشارة   
المرور بإجراءات ترخیص معقدة وطویلة مما إلى  للصلیب األحمر في قیامها بعملیات اإلغاثة

مواد اإلغاثة، وفي الفترة التي أعقبت شهر أفریل  .تسلیمتأخر إلى  أدى في بعض الحاالت
نظام العقوبات صادفت اللجنة الدولیة بعض الصعوبات  870، عندما شدد القرار رقم م1993

 في حصول على شهادات بعدم الممانعة وال سیما لمواد مثل الوقود ومواد البناء وأنابیب المیاه
ومع مرور الوقت أمكن ولیة للصلیب األحمر، نة الدلم یحدث مطلقا أن رفض طلب الج رغم أنه

فیفري  7إقامة عالقة عمل جیدة بین الجنة الدولیة للصلیب األحمر ولجنة العقوبات وفي 
ستثناء شامال لكل المواد التي تستخدمها في ت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر إمنح م1995

  )1(.برامجها اإلنسانیة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ( 1)  عمر، سعد اهللا. القانون الدولي لحل النزاعات، ط2، الجزائر:دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، 2010،ص196.
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  :دور المنظمات في البوسنة والهرسكتقییم  -2-2-3
جد في العدید بصفة عامة في البوسنة والهرسك، ن یم دور المنظمات الدولیةإذا أردنا تقی 

إلى  منها تناقض، حیث تعمل ظاهریا على تقدیم المساعدات اإلنسانیة، أما في باطنها منحازة
وهناك الكثیر من  ،ستغاللهمداف خفیة عدیدة كتنصیر األطفال وإ الطرفین أو تعمل ألهأحد 
ع تعمیم هذا أو نفي جهود منظمات أخرى یستطالتي تثبت هذا، وفي نفس الوقت ال ن األدلة

  .عملت على تقدیم الدعم واإلغاثة في شتى المجاالت

غاثیة اإلسالمیة العاملة في الذي تقوم به الجان اإل فرغم الجهد اإلغاثي الواضح والممیز
طار المجلس  التنسیقي إلغاثة شعب یما النشطة منها والتي تعمل  في إسالبوسنة والهرسك ال 

واحد وأربعین ملیون إلى  م1994مشروعاتها خالل عام  بوسنة والهرسك والتي وصلت نفقاتال
إلخ إال أن .. مارك ألماني توزعت في قطاعات الصحة والتعلیم والخدمات االجتماعیة والمأوى

ائتي منظمة إغاثیة غربیة المیة یواجه جهد ما یزید عن مجهد إحدى عشر منظمة إغاثة إس
  رة تقدیم المساعدات الغذائیةبتداءا من ظاهإ بالال ال تخطر علىأنشطتها على مجاالت تتوازع 

ورة لهم حیث یتم إستخراج هویات مز  ،في إیطالیا نتهاء بسرقة األطفال وبیعهم بأسواق المافیاوإ 
   )1( .العالمأنحاء مختلفة من إلى  وتسفیرهم

 العاصمة التنسیق اإلسالمي في د منصور أن رغم زیارته لمقر مجلسذكر أحمكما 
من  المطول مع رئیس المجلس الدكتور مهندس سید جمعة وهو أمریكي ولقائه الكرواتیة زغرب

التنسیق بین اللجان اإلسالمیة العاملة في الساحة البوسنیة أصل مصري ویقوم بإدارة مجلس 
طالعه على الجهد الممیز كذلك  لمقر المجلس في سر وزیارته  الذي تقوم به اللجان اییفو وإ

اإلغاثیة اإلسالمیة هناك إال أن ما شغله هو ما تقوم به المؤسسات واللجان الغربیة التي 

                                                             
  .165منصور أحمد، المرجع السابق، ص  ) 1(



المواقف الدولیة وأثرها على الصراع بین البوسنة والهرسك                                          :                     الثانيالفصل 

- 83 - 
 

تحرص جمیعها تقریبا على أن تكون مهامها وأعمالها وأنشطتها محاطة بسریة تامة، مع تجنب 
  )1( .الصحفیین أو وسائل اإلعالم التي ال تحترم أهدافهم وتحقق أغراضهم اللقاء والحدیث مع

المتحدة وأجهزتها حیث ففي القوت الذي نجد أن بعض المصادر تثني على هیئة األمم 
األمم نجازات هناك كقوات حفظ السالم المرسلة بواسطة یرو بأنها إستطاعت تحقیق بعض اإل

وأوقفت جرائم  (*)أنشأت مالذات آمنة وأنها ،بوسنة والهرسكتحاد األوروبي في الالمتحدة، واإل
التطهیر العرقي وجرائم اإلبادة الجماعیة بل عملت هذه القوات على القبض على مرتكبي 

  )2( .ة في إطار األمم المتحدةالمنشأمحاكمة الجنائیة الدولیة إلى  الجرائم وتقدیمهم

نوفمبر  13وفي الوقت نفسه ذكرت صحیفة شبیجل األلمانیة في تقریر لها نشرته في 
حصلوا من القوات الروسیة العاملة ضمن القوات الدولیة المكلفة  أن صرب البوسنة قد 1994

كیلو مترا، كما قام   15إلى  یصل مداها هاوتزر مدفعا 83بحفظ السالم في البوسنة على 
الف عربة قطار محملة بأسلحة وذخائر من ترسانة األسلحة الروسیة الروس بتحویل أربعة آ

الصرب كما تساءل الرئیس البوسني على عزت إلى  التي كانت مخزنة في أوروبا الشرقیة
بیجوفیتش في خطابه الذي ألقاه أمام المؤتمر التاسع لألمن والتعاون األوروبي في بدایة دیسمبر 

                                                             
  .166منصور أحمد، المرجع السابق، ص  ) 1(

یكون فیها الالجئون في مأمن وما یسمى أحیان منطقة آمنة تعني منطقة في بالد أصلیة " مالذ آمن"عبارة  :مالذات آمنة  (*)
من الحرب أو االضطهاد وتكون هي بدیل من أي ملجأ خارج البالد إال أن مفهوم مالذ اآلمن تدهور في یوغسالفیا السابقة، 

م، ومع حدوث عملیات التطهیر  العرقي وهرب السلطان المحلیین من هذه العملیات أخذت الحكومات 1992ففي عام 
. على تأشیرات الدخول  وعقبات أخرى لتحول دون تدفق عدد اكبر من الالجئین البوسنیین إلى أراضیها األوروبیة تفرض قیودا

م یضمنا سر برنیتشا ومناطق 1993ولتبریر إبقاء الالجئین البوسنیین في داخل البوسنة، اتخذ مجلس األمن قرار ین في عام 
الذات اآلمنة في البوسنة كالمیة أكثر منها  حقیقة واقعیة لم یكن أخرى آمنة، وعلى علم عملیة  التخفیف من الكرب، كانت الم

المجتمع الدولي مستعدا لتأمین القوة العسكریة الالزمة لحمایة سكان مناطق  اآلمنة من التهدید الوشیك لحیاتهم وباختصار، 
الذات اآلمنیة قامت لقوات الصربیة أصبحت المالذات اآلمنة أكثر األماكن خطورة على األرض، ومع تزاید أعداد الناس في الم

 :أنظر بمحاصرة هذه المناطق المعزولة وقصفها وتجویع سكانها، حیث أحكمت القوات الصربیة الحصار على سربیتشا وزیبا،
  .398، ص2008مركز الخلیج لألبحاث، : ، دبيالمفاهیم األساسیة في العالقات الدولیة. مارتن غریفیتش تیري أوكلماهت

، 2004دار النهضة العربیة، : ، القاهرة، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق اإلنساننفي عمرحسن ح) 2(
  .377ص
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المضادة للطائرات التي نشرها الصرب في جمیع أنحاء عن مصدر الصواریخ الروسیة  1994
المناطق التي تحت سیطرتهم في البوسنة، إال أن معهد فرانك فورت للدراسات الروسیة أكد في 

فیتش في تقریر أكد فیه أن روسیا زودت الصرب یر مباشر عن تساؤالت الرئیس بیجو جواب غ
  .للطائراتالمضادة  300مؤخر بكمیات كبیرة من الصواریخ سي 

كما نشرت صحیفة تایمز البریطانیة تقریر عن صفقات السالح التي حصل علیها       
الحضر  )1(رغم م1993من الروس في عام  االصرب من الروس فأكدت أن الصرب قد حصلو 

قدر قیمتها بحوالي العسكري الذي كان مفروضا من قبل األمم المتحدة على صفقة أسلحة ت
ضمن قوات حفظ السالم التابعة  تشاركسترلیني، أما جرائم القوات الروسیة التي جنیه إ 250

على بیع األسلحة للصرب، أكدت مصادر مختلفة على ضلوع الجنراالت فعالوة لألمم المتحدة 
هجمات الصرب لتخطیط الوالضباط الروس العاملین في قوات حفظ السالم على االشتراك في 

قیادات الجیش البوسني بالغات عدیدة لألمم المتحدة وأثبتوا فیها على المسلمین، وقد قدمت 
ل الضباط ین، فكانت األمم المتحدة تقوم بفصبالوثائق تورط ضباط روس في جرائم ضد المسلم

  )2( .المتورطین في هذه الجرائم دون اتخاذ أي إجراء آخر

أنشطة المحاكمات جمیع  تهت مننإ أما بالنسبة للمحكمة الدولیة لیوغسالفیا السابقة التي
، 2010ستئناف بحلول عام والفصل في جمیع دعاوى اإل  )3(م2008 بتدائیة بحلول عام اإل

نتهاء منها من ة واإلسراع بإعداد المحاكمات واإلمن كفاءتها القضائی م2002كما عززت عام 
خالل تنفیذ مجموعة من اإلصالحات وقد شملت تلك اإلصالحات تعدیل القواعد اإلجرائیة 
وقواعد اإلثبات للمحكمة مما مكنت القضاة من تحسین إدارة المحاكمات ومراقبتها من خالل 

                                                             
  .162المرجع السابق، ص . منصور أحمد)  1(
  .163المرجع السابق، ص . منصور أحمد)  2(
  .251، ص 2003، الجامعیةالجزائر، المطبوعات ، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسانعمر سعد اهللا، )  3(



المواقف الدولیة وأثرها على الصراع بین البوسنة والهرسك                                          :                     الثانيالفصل 

- 85 - 
 

ف في ستئنااإلزیادة صالحیاتهم أثناء المرحلتین واالبتدائیة والتمهیدیة وقامت بتحسین دائرة 
جراءاتها العملیة لتتولى بصورة أفضل تصریف عملها الذي تزاید بسرعة   )1( .ممارستها وإ

من وذلك لما یترتب علیه من عدم إال أن هذه األخیرة تبقى جهازا تابعا لمجلس األ
داخل مجلس األمن  ةبالظروف السیاسی تتأثركما أنها  ،المحكمةالكافیة لعمل هذه  إستقاللیتة

الدول وهي الدول الدائمة العضویة في مجلس األمن،  علیه فئة قلیلة ومعروفة مني تسیطر الذ
   )2( .أن تكون هذه المحكمة مسیرة كما ترید هذه الدولإلى  مما یؤدي

ختلفت تسمیتها سواء بالمؤقتة أو بالدائمة لن تكون إال كما أراد وهذه المحاكم مهما إ
ال كما أرادتها سیاسات  لتنحرف بها كیفما تشاء سواء كان هذا   ،الدولأصحاب المصالح وإ

  .)3(الطریق صحیحا أم خاطئا

مطلع  التسعینات من  القرن إلى  قرائن عدیدة تعود الدولیین تبینو ثم إن المراقبین
المتحدة تؤدي دورها  أن الوالیات المتحدة ال ترغب في أن ترى األممإلى  العشرین تشیر

د لها هو كوفي أنان لكونه لي وقبولها تعیین أمین عام جدیالتجدید لوالیة بطرس غا كرفضها
برعایة أمریكیة لیس ، تفاقیات دایتون حول البوسنةال أطروحات واشنطن، مثل توقیع إأطوع حی

   )4( .بعاد األمم المتحدة من ساحة التفاوضإلإال و 

 Zlatko Dizdجاء في كتاب سامي ریحانا أن فشل األمم المتحدة دفع الصحافي كما 
 ما: إقصاء األمم المتحدة" عنوان كتابة بمرارة في إحدى الصحف الحرة في البوسنة تحت إلى 

طوال السنوات الثالث التي دامت فیها الحرب األهلیة في البوسنة والهرسك جهزت األمم نفسها (
  .جذاب وعجیب یقضي بأن ال تعمل شيء أعمالبجدول 

                                                             
  .251عمر سعد اهللا، المرجع نفسه، ص )  1(
  .132، ص 2010دار وائل لنشر، : ، عمانجریمة اإلبادة الجماعیة في القانون الدولي. الرعود، قیس محمد سلیمان)  2(
  .134المرجع  نفسه، ص . محمد سلیمانالرعود، قیس )  3(
دار لتنویر للنشر : و زید، بیروتبانطون أ:، ترالواحد والعشرین، مخاوف ومخاطر جدیدةحروب القرن . انیتیا سیرورامونیه)  4(

  .184، ص 2007والتوزیع، 
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ن عناصر القوة الشكوى من أإلى  فرنسیینحد الضباط الكما دفع هذا الفشل أیضا أ
الدولیة تركت رحمة المتحاربین في البوسنة دون وسائل للدفاع عن النفس وحتى دون إدارة 

   )1( .منظمة

اد، یجب أال وجاء ك لعالم ندع ضحایا آخرین في مكان ما من اذلك في كتاب علي عوّ
اعتقد أن القانون الدولي : "ة الجئةیخانوفیتش التي تركت البوسنیرددون ما قالته إیفانكار إ

  )2(".اإلنساني جید للغایة، لكنه مجرد حبر على ورق خصوصا فیما یخص المشردین

أن األمم  : "ه لموقف األمم المتحدة وقالفي كتاب مصطفى محمود أشار عن إستیائو 
ا عاملت المتحدة تسمي  زعیم الصرب میلوسوفیتش صدام یوغسالفیا ومع تلك  لم تعامله كم

نه في الوقت الذي كان فیه ثالثمائة ألف مواطن تحت الحصار أ صدام العراق، وأشار إلى
رمقهم والماء جدون إسعافا وال لقمة یسدون بها یموتون من جوع وال ی... وتحت القنابل الهاون

أمریكا تفكر وبطرس غالي یعلن عن مقطوع والكهرباء مقطوعة واألمم المتحدة تجتمع وتنقض، و 
  )3(".ستمرار القتال وال عمل وال خطوة عسكریة من أي نوعإستیائه إل

نعكاساتها على مستقبل البوسنة والهرسك  3- 2   :إتفاقیة دایتون وإ

  :تفاقیة دایتونیاسي العام للبوسنة والهرسك وفق إالهیكل الس 1- 3- 2
تحادیة ة كرواتیا وجمهوریة یوغسالفیا اإلوقعت جمهوریة البوسنة والهرسك، وجمهوری

نتیجة جهود  م 1995دیسمبر  14یتون للسالم بباریس في اتفاق دعلى إ) األسودصربیا وجبل (
تفاق دایتون للسالم بصورة ، ویحدد إالمجتمع الدولي لوضع حد للحرب في البوسنة والهرسك

تفاق، جمهوریة البوسنة في اإل األطرافلتزامات الدول الحرب، إ إنهاءجانب إلى  ،دقیقة
زاع بإنهاء الن) األسودصربیا، جبل (تحادیة ة كرواتیا وجمهوریة یوغسالفیا اإلك، وجمهوریوالهرس

                                                             
  .65، ص 1998دار العلم للمالیین، : ، بیروت21العالم في مطلع القرن . ریحان، سامي) 1 (
  .63، ص2001دار المؤلف، : ان، لبنالعزف المفرط قانون النزاعات المسلحة وحقوق اإلنسان.  عواد، علي )  2(
  .29، ص )س-د(دار أخبار الیوم : ، مصراإلسالم السیاسي والمعركة القادمة. مصطفى محمود )  3(
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یتون اتفاق دإمن  4من المرفق  1ستقرار الدائمین ووفقا للمادة في المنطقة وتعزیز السلم واإل
البوسنة "إسمها الرسمي منذ ذلك الحین والهرسك الذي أصبح  للسالم تواصل جمهوریة البوسنة

الدولي كدولة لها هیكلها الداخلي المعدل على ي بموجب القانون القانونوجودها ، "هرسكوال
  . رف  علیها دولیاعاتوص علیه في االتفاق وبحدودها المالنحو المنص

یتون  فهو اتفاق دیاسي العام للبوسنة والهرسك بشكل مختصر بعد إوبالنسبة للهیكل الس
  :كاآلتي

من دستور البوسنة والهرسك تبقى البوسنة والهرسك دولة عضوا في األمم  1وفقا للمادة -
المتحدة وبإمكانها أن تحافظ بوصفها البوسنة والهرسك على عضویتهما في أغلبیة 

تطلب  أنالمؤسسات القائمة داخل منظومة األمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة أو 
 .مات لمنظعضویة هذه اإلى  نضماماإل

نة والهرسك تتألف من كیانین هما إتحاد البوس أنوینص دستور البوسنة والهرسك على  -
وجمهوریة  %51تحاد البوسنة والهرسك نسبة البوسنة والهرسك وجمهوریة صربسكا ویشغل إ

كانتونات وتنقسم  10إلى  تحاد البوسنة والهرسك إداریاوینقسم إ %49ربسكا نسبة ص
ینظر (، )1( بلدیة 63ى إل إداریا صربسكاوتنقسم جمهوریة  بلدیة 84إلى  الكانتونات بدورها

 ).102ص 04الملحق رقم

للبوسنة والهرسك بموجب نظامها الداخلي وعاصمة الدولي  ویحكم مقاطعة بروكو المشرف -
 .البوسنة والهرسك هي سراییفو، وللبوسنة والهرسك شعارها القومي وعلم ونشید وطني

 

: ووفقا للمادة الرابعة من الدستور تتألف الجمعیة البرلمانیة للبوسنة والهرسك من مجلسین -
تحاد مندوبا ثلثان من اإل 15الشعوب من مجلس الشعوب، ومجلس النواب، ویتألف مجلس 

                                                             
، الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان وثیقة أساسیة تشكل جزءا من تقاریر الدول األطراف البوسنة والهرسك. األمم المتحدة)  1(

  14:20 :على الساعة   15.02.2015 :تمت الزیارة. 2004جوان،  9
  https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/BosniaCoreREV1.pdf :متاحة على الرابط
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 ویتألف) صربیین 5(ربسكا وثلث من جمهوریة ص) من البوسنیین 5من الكروات و 5(
جمهوریة  إقلیموثلثهم من تحاد اإل إقلیمنتخب ثلثاهم من عضوا ی 42مجلس النواب من 

 .صربسكا

ء بوسني وكرواتي من ثالثة أعضا) مادة الخامسة(مجلس رئاسة البوسنة والهرسك  ویتألف -
 إقلیمنتخابا مباشرا من اإلتحاد وصربي ینتخب إ إقلیمنتخابا مباشرا من ینتخب كل منهما إ

على القوات لس رئاسة سلطة قیادة مدنیة ویملك كل عضو في  مج صربسكاجمهوریة 
ة الدائمة، ووفقا  للقانون الذي في النخب هم أعضاءالمسلحة ویختار أعضاء مجلس الرئاسة 

رئاسة البوسنة والهرسك مؤخرا، تتألف اللجنة الدائمة المعینة بالمسائل إعتمده مجلس 
 .العسكریة من تسعة أعضاء

تسعة ألف المحكمة الدستوریة البوسنة والهرسك من ووفقا للمادة السادسة من الدستور تت -
 صربسكاتحاد أربعة أعضاء ویختار مجلس جمهوریة أعضاء یختار مجلس النواب لإل

وهم  اإلنسانلحقوق  األوروبیةأما األعضاء الثالثة الباقین فیختارهم رئیس المحكمة  عضوین
 .اورةلیسوا من مواطني البوسنة والهرسك أو من مواطني أي دولة مج

الخامسة یقوم مجلس الرئاسة بتسمیة رئیس مجلس الوزراء الذي یتولى تسمیة  ووفقا للمادة -
على  واب البوسنة والهرسكء معا مجلس للوزراء ویوافق مجلس نالوزراء ویشكل الوزرا

  .وزراء البوسنة والهرسك تسمیتهم، وفقا لقانون المجلس

تصاالت والنقل، وزیر الخارجیة، وزیر اإلوزیر : ة وزراءألف مجلس الوزراء من ثمانییت
، وزیر التجارة الخارجیة والخزانة المالیةوزیر والالجئین،  اإلنسانالشؤون المدنیة، وزیر حقوق 

، ولكل وزیر نائب، یحل محل الوزیر في حالة األمن، وزیر العدل وزیروالعالقات االقتصادیة، 
  )1(.غیابه

                                                             
(  1 البوسنة والھرسك  الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان وثیقة أساسیة تشكل جزءا من تقاریر الدول األطراف.ألمم المتحدة  )

.المرجع السابق  
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أكثر من نصف األعضاء حاضرین بما في ذلك كان وقد یتخذ مجلس الوزراء قرارات إذا 
  .ممثلین إثنین على األقل من كل شعب من الشعوب الثالثة

نسان  للبوسنة اإل حقوق أمین المظالم: والمؤسسات والهیئات األخرى للبوسنة والهرسك هي     
مكتب مراجعة حساب ، المستقلةندماج األوروبي والمنظمات اإلداریة والهرسك، مدرسة اإل

 الدائمة لبوسنة والهرسك واللجنةالمركزي ل الصرفالعملیات المالیة لمؤسسات البوسنة والهرسك، 
ستثمارات األجنبیة في البوسنة والهرسك، البوسنة والهرسك، وكالة تعزیز اإلنتخابات في لإل

   .هرسكومعهد معاییر والمقاییس الملكیة الفردیة، ومعهد اإلحصاءات للبوسنة وال

  
المادة الثالثة من ( والعالقات بین مؤسسات البوسنة والهرسك و الكیانین المسؤولیات      

  :)دستور البوسنة والهرسك
تكون مؤسسات البوسنة والهرسك مسؤولة عن السیاسة الخارجیة، وسیاسة التجارة الخارجیة،  -

لتزامات مسؤولة عن اإللمؤسسات ، كما تكون وسیاسة الجمارك، وسیاسة النقد، وتمویل ا
و تنفیذ القانون الجنائي الدولي المشترك فیما  بالالجئینالدولیة والهجرة والسیاسات المتعلقة 

  .بین الكیانین
مور تقع ضمن أالتنسیق فیما بین الكیانین بشأن وقد یقرر مجلس رئاسة البوسنة تسییر  -

حالة محددة،  أي فيذلك البوسنة والهرسك، مالم یعترض أحد الكیانین على سؤولیات م
وتضطلع البوسنة والهرسك بمسؤولیاتها المتعلقة بالشؤون األخرى على النحو الذي یوافق 

 . علیه الكیانین
ق ، والسیما الحقو  األساسیةوالحریات  اإلنسانتطبق المعاییر الدولیة لحمایة حقوق  -

نسان والحریات روبیة لحمایة حقوق اإلو تفاقیة األعلیها في اإل المنصوص والحریات
مباشرة في البوسنة والهرسك وتعلو هذه المعاییر على جمیع  ،ساسیة وبروتوكوالتهااأل

 )1(.القوانین األخرى
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الدستوریة للبوسنة والهرسك بشأن صدرته المحكمة الجزئیة أووفق للقرار الجزئي الذي  -
ن ینسقا أسنة برمته ، یتعین على الكیانین الشعوب الثالثة التي یتكون منها إقلیم البو 

التشریعة والتنفیدیة لكي  ن یعدال نظام الهیئاتأیهما مع دستور البوسنة والهرسك و دستور 
 .ن تساهم جمیع الشعوب الثالثة وغیرها في الحیاة العامةألى ینص ع

جلس نواب ومجلس الشیوخ ویتألف مالالسلطة التشریعیة في البوسنة والهرسك هي مجلس  -
الثالثة ممثل  كل شعب من الشعوبل وربعة نواب أنائبا یضم ما الیقل عن  98 النواب من

لف مجلس الشعوب من أ، ویتالشعوب یقوم على المساواة والتمثیل في مجلس ،في المجلس
خرون سبعة نواب یتم لكل شعب من الشعوب الثالثة بینما یمثل األ نائبا 17نائبا یضم 58

قلیات القومیة ،وبهذه الطریقة یكفل القانون التمثیل والحقوق ممثلي األختیارهم من بین إ
من بین ممثلي الجمعیة  ویتم إختیار نواب مجلس الشعوب" لألخرین "السیاسیة والمدنیة 

 .تونیة، بشكل یناسب هیكل السكان المحلییننالكا
عضوا،  83ن على هیئة تشریعیة وهي مؤلفة مأوالجمعیة الوطنیة لجمهوریة صربسكا هي  -

لف أویت صربسكاختار المجموعات البرلمانیة للجمعیة العمومیة،مجلس الشعوب لجمهوریة تو 
عضاء یمثلون أ 4عضوا ،ثمانیة أعضاء یمثلون كل شعب من الشعوب الثالثة و 28من 
 .قلیات القومیة وغیرهااأل

وفقا لتعدیالت دساتیر الكیانین ،یحق لألقلیات أن تكون ممثلة في الهیئتین التشریعیة و  -
  )1(.والتنفیذیة 

  : أثر االتفاقیة على مستقبل البوسنة والهرسك 2- 3- 2

نهاء التي بذلتها المجموعة الدولیة إل ثمرة م1995دیسمبر  14تفاقیات دایتون مثلت إ
داخلیا  یتون لكنها قسمتهااتفاقیات دیعرف بالملحق الرابع إلها دستورا الحرب في البوسنة ومنحت

  %51البوسنیة التي تجمع المسلمین والكروات وتقع على  الفیدرالیةفصلین هما إلى كیانین من
ینظر (.%49سكا المكون الصربي وتقع على مساحة من مساحة البوسنة، وجمهوریة صرب

  )104ص 07والملحق  102ص 04الملحق 
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وجد نموذجا غیر مسوق في المفهوم أ مر الواقع وهذا التقسیم سیاسة األوقد كرست 
ون الدستوري ما ساهم في تأزیم الغربي الحدیث للدولة وال یوجد له  سند في نظریات فقهاء القان

 ول الذي مهد للحربالمربع األإلى  نبأ بتفاقمها وربما عودتهاحد خطیر یإلى  مور وبلوغهااأل
ستراتیجیة لالعبین السیاسیین سیة ذات الحسابات العرقیة والجیو إاذبات السیاجانب التجإلى  هذا

  )1( .الدولیین و واإلقلیمیینالمحلیین 

ن جمهوریة البوسنة والهرسك كانت هي الدولة  عتقاد الراسخ بأا اإلتفاق على اإلأسس هذ
م بأي فعل من شأنه مخالفة القانون الدولي وباقي القواعد تقو  لم التي تعرضت لهجوم، وأنها

عتراف باستقاللیتها وسیادتها ضمن الحدود الدولیة والشروط التي إلتزمت بها أثناء عملیة اإل
وره، كانت قد بدأت لتزام المجتمع الدولي بالقیام بدإال أن جملة من الشكوك حول إ ،بها المعترف

ق السالم توصیف ما جرى في البوسنة والهرسك على أنه تفاتكتشف حیث إعتمد مهندسو إ
طاره المعلن للسالم یخص وال یشمل إ أنتفاق في حین جاء في اإل صراع مأساوي في المنطقة 

كامل المنطقة وكان بإمكان حینها إدراك أن الموقف في التعامل مع البوسنة والهرسك لن یكون 
  )2(.منصفا، وهو ما حدث بالفعل  الحقا

األمن والتعاون في  مةایتون وعلى العكس  تضمنته وثائق األمم المتحدة ومنظدففي 
وما صاحبها من  اإلبادةته نتائج حرب قر عتراف باألمر الواقع وبالتسلیم بما أأوروبا تم اإل

                                                             

: على الساعة   16.03.2015، تمت الزیارة  األزمة البوسنیة ومعوقات البناء واإلصالح.مركز الجزیرة للدراسات  ) 1( 
 :متاحة على الرابط .  10:44

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/03/201231810466854441.htm  
  

                 03.02.2015:، تمت الزیارة  البوسنة والهرسك دولة هشة ومستقبل غامض . مركز الجزیرة للدراسات )   2(

                                                                  : متاحة على الرابط  21:50  : الساعة على
http://studies.aljazeera.net/issues/2014/09/201492811951984187.htm 
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، ولكن لم یتم فقط تشویه دولة البوسنة والهرسك بشكل كبیر وبذلك فإنه األراضيستیالء على اإل
ة خطیرة في تعامل المجتمع الدولي مع الحاالت المستقبلیة المماثلة التي یمكن أیضا خلق سابق

  .عام أن تحدث في جنوب شرق أوروبا وفي العالم بشكل

 باإلضافة ،سك بإنشاء عدد كبیر من المؤسساتتفاقیات دایتون دولة البوسنة والهر أثقلت إ
تیون هیاكل الحكومة العادیة المؤلفة تفاقیات داكانت تملكها  قبل اإلمضاء على إ  تلك التيإلى 

حلیة من المؤسسات الدولة المركزیة والبلدیات الممثلة لمختلف المناطق وممثلیات الجماعات الم
 ریبوبلیك" من إفرازات الحرب هي  عتبارها سلطات حكم محلي فقد تم إضافة كیانات جدیدةبإ

لح على التسمیة صطحقا ما أرسك لیضاف إلیه كل ذلك الوفدرالیة البوسنة واله" صربسكا
   .تم إنشاء إقلیم مقاطعة برتشكو على أساس التحكیم الدولي كما) یاتالوال(بالكاتنونات أو 

بها إذن هكذا  حصلت البوسنة والهرسك على عدد كبیر من المؤسسات التي ال حاجة لها 
فقیرة كانت وال تزال قتصادها المتهري أصال، وهي دولة وال مصلحة لها فیها مما أثقل كاهل  إ

من مجموع ما  %60ة بیروقراطیة تستهلك حوالي یتعاني من مخلفات الحرب، وهكذا تم خلق آل
  )1( .یوفره الدخل القومي الخاص للبالد

یتون في باریس اتفاق دإ هذا ن في هذا االتفاق یجد أنه رغم اإلحتفال بتوقیعفالمتمع
وضمان  األمنومشاركة القوى الدولیة الفاعلة في القوات متعددة الجنسیات التي تتولى حفظ 

بوسنة لتفاق، إال أن هناك العدید من المصادر التي یمكن أن تؤثر على السالم في اتنفیذ اإل
ة في التحركات اإلقلیمیة لدعم القومیات المختلف یمكن أن تؤدي اإلقلیميفعلى الصعید 

من جدید، فالمؤكد أن ألمانیا والنمسا ستسرعان بدعم نقسام إعادة تأطیر اإلإلى  .)2(البوسنة
    والیونان لدعم الكیان الصربي داخل البوسنة وتتجه  الكروات، في حین ستعمل روسیا مناطق

                                                             
  .،المرجع السابق البوسنة والهرسك دولة هشة ومستقبل غامض. مركز الجزیرة للدراسات  )1(
، ص 1996، جانفي123، مجلة السیاسة الدولیة، العدد اتفاق دایتون هل ینهي الصراع في البوسنة والهرسك. جاد عماد )  2(

268. 
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تمایزات في معدل النمو والتطور  وهنا تظهر ،دعم مناطق المسلمینإلى  كذلك بعض الدول
وتزداد " دایتون"تفاق إعادة  رسم خطوط اإلنقسام بمجرد بدأ العمل بإإلى  لى نحو قد یؤديع
خطورة إذا ما صاحب ذلك سباق نحو التسلح بین األعراق المختلفة على نحو قد یفجر ال

ة تفجر التوترات في مناطق مجاور إلى  الصراع من جدید كذلك قد تؤدي  التسویة في البوسنة
داخل صربیا أو داخل  مثل كوسوفو أو منطقة سنجقالجدید سواء داخل اإلتحاد الیوغسالفي 

ید حصولها على بعض ما تر إلى  مقدونیا إذا ما راهنت بعض األعراق على تدخل دولي یؤدي
  .من مطالب وفي ظل إشراف دولي

فة التي سوف المختلمن توزیع األدوار بین القوات الدولیة  یأتيكذلك نجد الخطر الذي 
 دولة بقیادة 25جندي من  60إلى  سالم في البوسنة التي یصل قوامهاتشارك في حفظ ال

وحدد عمل هذه القوات  .)1(ربیة واإلسالمیةالع تحادیة وبلدانومشاركة روسیا اإل األطلسيالحلف 
  .لمدة عام حتى یترسخ السالم في البوسنة

اإلستقرار  في البوسنة ال  یتحقق ار والسالمولكن في حقیقة األمر نجد أن تحقیق االستقر  
ا ووضع قاعدة من  والسالم في البوسنة إال برغبة حقیقیة لدى أطراف الصراع في التعایش معً

  .التفاهم حتى یستطیعون تحقیق األمن والسالم

  

  

  

  

                                                             
  

 .268جاد عماد، المرجع السابق، ص  )  1(
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بعد تعالي األصوات المنادیة بإغاثة شعب البوسنة جاء موقف الدول اإلسالمیة التي       
إال أن هذه المساعدات كانت أقل  ،عملت جاهدة في هذا الصراع وقدمت العدید من المساعدات

كما أن  ،من إحتیاجات شعب البوسنة مقارنة بالدعم المقدم من طرف الدول الغربیة للصرب
إحتیاجات مسلمي البوسنة كانت تتمثل في السالح ال األكل والشرب واللباس وما وفرته لهم 

أما عن الدول الغربیة فتدخلها كان حسب ته لهم منظمات اإلغاثة الدولیة، وما وفر  أغلبیة الدول
مصالحها وأظهرت معظم الدول تحیزها إلى جانب الصرب وتخاذلها في إتخاد قرارات لصالح 
 مسلمین ، ونستنتج من خالل التعرض إلتفاقیة دایتون أن المواقف مختلفة بین المؤید لها

ثر على مستقبل البوسنة نه سیؤ نه لم یكن لصالح المسلمین وأى أوالمعارض فهناك من یر 
 المأساةتكرار هذه  إلىمما قد یؤدي  المتصارعةطراف أبقى على التقارب بین األنه والهرسك وأ

وال حل بدیل ، والكن ن ینهي القتال لهذا اإلتفاق یرو أنه إستطاع أعن المؤیدین  أما أخرى،مرة 
ستطاعة أ تفاق یتمثل في مدىاإل في حقیقة األمر نجاح هذا راف الصراع في طتحقیقه للسلم وإ

  .خرىالعیش دون صدامات أ



  

  

  

  

  

  

  خاتمةخاتمة
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من خالل البحث العلمي ، في كونها نسبیة  إلیهاالنتائج التي یمكن التوصل  أهمیةرجع ت      
تتحول هذه النتائج  نأوقابلة للمراجعة في حال حصول الباحث على معطیات جدیدة كما یمكن 

توصلنا ومن خالل هذه الدراسة . دقة وعمقا  أكثرجدیدة  ألبحاث أفاقتساؤالت مهمة تفتح  إلى
  :في النقاط التالیة هامة ، یمكن تلخیصها نتائج  إلى

ستقرار في عدم إثر كبیر تعدد القومیات في منطقة البلقان ألتركیبة البشریة المتنوعة و :  أوال
ات المختلفة فیها ، وباألخص یوغسالفیا السابقة التي و التصادم المستمر بین القومیالمنطقة 

ن لكل قومیة  ي لم تستطیع الحفاظ على وحدتها ألكانت تضم ستة جمهوریات بداخلها ، والت
  .طموح مخالف لألخرى 

ال أن العامل الدیني صراع في البوسنة والهرسك متنوعة إلقد كانت األسباب المؤدیة لل :ثانیا
 كانوا ثنياإلالتعذیب والقتل وعملیات التطهیر  أنواعیبقى أهمها فارتكاب الصرب ألبشع 

لقیام دولة إسالمیة في خارجیة الرافضة  أطرافكما كان لهم دعم من  ،مدفوعین بحقد صلیبي
 أخر بعضهاوفي  ،قلب أوروبا وهذا ما فسرته المواقف الدولیة الغربیة حیث نجد فیها تخاذل

روبیة إال أن و من الدول األ تدخلت فیما بعد دول الجوار وغیرهان للطرف الصربي ، وإ دعم 
  . ذلك كان مدفوعا بمصالحهم في المنطقة وضغط رأي العام علیهم 

لدول العربیة فرغم وقوف البعض منها لجانب مسلمي البوسنة والهرسك وعمل لبالنسبة : ثالثا
محدودة تزال العالقات  كن بصفة عامة كانت وال المساعدة لهذا الشعب المنظماتها على تقدیم 

وهذا ما سیؤثر على مستقبل الدولة ویفتح المجال أمام األطماع الغربیة المعادیة لإلسالم في 
  .المنطقة 

طیلة فترة الصراع  عنصر فعال المنظمات الدولیة الحكومیة منها والغیر حكومیة كانت:رابعا 
 التيالدراسات  إال أنه من مساعدات لصالح شعب البوسنة وهذا هوا الظاهر لما قامت ب
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أثبتت تورط عدة منظمات في العمل لصالح بعض الدول وهذا ما یثبت في هذا المجال  أجریت
  . مر العدید من األطراف ضدهم الشعب البوسني في ظل تآصعوبة الوضع الذي 

لى المدى القصیر ألنها إستطاعت نجاحا معقوال عن تحقق تفاقیة دایتون أإستطاعت إ:خامسا
نها لم تكن لصالح مسلمي وجهت لها العدید من اإلنتقادات مثل أ والكنأن تنهي القتال ، 

كما جاء في كتاب خرى ،و أنهت القتال بصفة مؤقتة ویبقى إحتمال قیامه مرة أ وأنهاالبوسنة 
ذا كنا ننظر  نإ" عبید زكریا ،البوسنة والهرسك وأشواك اإلسالم  قصة البوسنة لم تنتهي بعد ، وإ

إلى األمام بحذر فیجب علینا أن نتحسس مواقع خطواتنا ، فال تزال هناك الكثیر من األلغام 
وهناك الكثیر من الشر الكامن في نفوس البعض الذین یحاولون سرقة أحالم األجیال القادمة 

  ." في العیش بسالم 

فاق لألهداف المرجوة منه وهل إستطاع إحالل السالم على تمدى تحقیق هذا اإل ولمعرفة ما
   .تفاقیة دایتونعمقة لواقع البوسنة والهرسك بعد إدراسة م لىوهذا یحتاج إ ،المدى البعید

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

 المالحقالمالحق
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 1945عامخریطة توضح تشكیلة یوغسالفیا بعد   01:ملحق رقمال

 

  .20، صالمرجع السابق.نویل ،مالكوم: المصدر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المالحق     
 

- 100 - 
 

  .م1991عامنفصال الدول الیوغسالفیة منذ إخریطة توضح  02:ملحق رقمال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reed Coughlan, Judith Owens-Manley .Bosnian refugeesin America new المصدر:        

  communities,new cultures , clinical sociology. New York,2006.p63. 
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  .خریطة توضح موقع البوسنة والهرسك 03:ملحق رقمال

 
:المصدر  

Evelyn, Farkas. fractured states and U.S. foreign policy : Iraq, Ethiopia, and Bosnia in 
the 1990, Palgrave Macmillan.2003.p2 
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تفاق إ وفقتوضح حدود جمهوریة صربسكا وفدرالیة البوسنة والهرسك  خریطة04:ملحق رقمال
ندایتو 

  
:المصدر  

Rachel, Hastie .disabled children in a society at war. an oxfam publication. 
 Ireland ,1997,p15. 
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م إلى 1991مارس31جدول یوضح التغیرات الدیمغرافیة بحسب الكیان من  05:ملحق رقم ال
  .م2001مارس 31

 
الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان وثیقة أساسیة تشكل جزءا من تقاریر الدول األطراف البوسنة . األمم المتحدة

  .المرجع السابق ،والهرسك
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  جدول یبین تركیبة الجیش الیوغسالفي 06: ملحق رقمال

  

  

  

  

  

 

                                       
 

    .206 المرجع السابق، ص.بهاز، حسین :المصدر   
 

  التوزیع السكاني في فدرالیة البوسنة والهرسك 07:ملحق رقمال
 

 1991         1997         2003         
Bosniaks  
 
Croats  

 
Serbs 
 
Others 
 
 

52.09% 
 
22.13% 
 
 
17.62% 
 
 
8.16% 

72.61% 
 
22.27% 
 
 
2.32% 
 
 
2.38% 

72.9% 
 
21.8% 
 
 
4.4% 
 
 
1% 

:المصدر  
Florian, Bieb. Post-war Bosnia ethnicity in equality and publicsector governance 
,Palgrave  Macmillan, New York, 2006. P64. 

 القومیة الضباط نسبة السكان الیوغسالف
  المونتنیغرویین  6.2 % 2.6 %

  الكروات   12.6 % 19.8 %

  المقدونیین  6.3 %  6.0 %
  المسلمین  2.4 %  8.9 %
  السلوفین  2.8 %  %7.8
  الصرب  60.0 %  36 %

  األلبان  0.6 %  7.7 %
  المجر  0.7 %  1.9 %
  یوغسالف  6.7 %  %5.4
  آخرین  1.6 %  %3.6
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  یاوالبوسنة والهرسك ویوغسالفقوات الحمایة األممیة في كرواتیا  08: ملحق رقمال
 

 

قوات   قوات بولیس  الدولة
  عسكریة

قوات   الدولة  مراقبین
  بولیس

  قوات 
  عسكریة

  مراقبین

  50  2643  9  ھولندا   5  860  23  األرجنتین

  9  /      /     نیوزیالندا  29  /      47  بنغالدیش

  2  /      40  نیجیریا  6  1042  /      بلجیكا 

  40  586  30  النرویج    /       10  البرازیل

  30  /     /    باكستان  23      كندا

  23  984  29  بولندا        كولومبیا

  11  2  44  البرتغال        تشیكیا

  23  1316  45  روسیا        الدانمارك

  /     583  /     سلوفاكیا        مصر 

  14  1257  /    اسبانیا        فلندا

  17  1053  35  السوید        فرنسا

  6  6  8  سویسرا        غانا

  /     /     10  تونس        اندونیسیا

  /     1021  /     أوكرانیا        ایرلندا

  18  2443  /     بریطانیا        األردن

  /     800  /     الوالیات المتحدة        كینیا

  7  /     /     فنزویال        مالیزیا

                نیبال

  .205المرجع السابق، ص. بهاز،حسین  :المصدر
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  )غیتي(م 1992من معسكرات اإلعتقال الصربیة في البوسنة والهرسك عام  09: ملحق رقمال  
 

 

      
  :المصدر

     01:44:على الساعة. 2015- 05- 16:مت الزیارةن.نت .الجزیرة
  :متاحة على الرابط

http://www.aljazeera.net/news/international  
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د على فظاعة المذبحة التي إرتكبها الصرب في صیف مقبرة سربرنیتشا شاه 10:ملحق رقمال
1995  

 
 

  .، المرجع السابقسربرنیتشا مجزرة الماضي ومأساة الحاضر. نت.الجزیرة  :المصدر
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الخاص بإقامة حظر جوي على البوسنة  781قرار مجلس األمن رقم  11:رقم الملحق
 والهرسك
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   01:35:،على الساعة 2015-05-16:مجلس األمن، تمت الزیارة.األمم المتحدة :المصدر 
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtm :    متاحة على الرابط       
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الخاص بتعزیز مراقبة الحظر العسكري من 787ار مجلس األمن رقمر ق 12:ملحق رقم
  قبل القوات حفظ السالم
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  .المرجع السابققرارات مجلس األمن، .المتحدةاألمم  -



   

  

  

  

  

قائمة المصادر قائمة المصادر 
  والمراجعوالمراجع
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