بني احلادي عشر من متوز/يوليو واحلادي عشر من أيلول/سبتمب
جمتمع دويل منافق ومنظّمات دولية مشلولة
هل تظنون أن جمزرة سربرينيتشا ابلبوسنة واهلرسك قد انتهت؟!
ال ،مل تنته فصوهلا بعد؛ فهناك من ال يزال يُعلّق آماله على األمم املتحدة ومؤسساهتا واجملتمع الدويل وجملس أمنه
وحمكمة اجلناايت الدولية ،لضمان حتقيق العدالة ومالحقة اجلناة ونشر السالم يف العامل!
تقل فظاعة عن جرمية الصرب الذين أعدموا
إ ّن اجلرمية اليت ارتكبتها األمم املتحدة يف منطقة سربرينيتشا ابلبوسنة ال ّ
يتشحط بدمه ..فاخليانة جرمية
 8000شخص واغتصبوا النساء ون ّكلوا جبثث الشيوخ واألطفال ،منهم من دفن حيّا وهو ّ
عظمى ،واألمم املتحدة قد خانت سربرينيتشا وتواطأت عليها وشاركت الصرب يف جرميتهم رغم ما ت ّدعيه اليوم من أسف
تغي ،غي أ ّن جرح البوسنة ما زال
مر وال شيء ّ
وشجب ومواساة عن طريق منظّماهتا ومعوانهتا وتقاريرها ،وها هو ربع قرن قد ّ

يكرب ما دام رفات  3000آالف شخص مفقودا ،وما دامت  3000أسرة تعيش األمل نفسه منذ  25عاما وال تعرف أين
نح إىل األديب الصريب بيرت
يتجولون بال عقاب وال حساب ،وما دامت جائزة نوبل للسالم ُُت ُ
جثث أبنائها ،وما دام اجلناة ّ
هاندكه لعام 2019م ،وهو من أيد عالنية اجلناة الذين ارتكبوا املذابح اليت وقعت يف حق املسلمني يف كل املنطقة ،وُتىن يف
حديث علين نقله تلفزيون بلغراد أن يكون "راهباً أرثوذكسياً يقاتل من أجل كوسوفو" ،حىت إن وزير خارجية كوسوفو السابق
بيرتيت سليمي قال متهكماً على منحه اجلائزة" :ماذا بعد؟ جائزة السالم لبشار األسد؟".

كل هذا أن سربرينيتشا قد كربت ومنت حىت امتدت إىل ميامنار والغوطة واملوصل وليبيا واليمن وميدان
واحملبط يف ّ
رابعة ...وما زالت األمم املتحدة تن ّدد وتشجب من مبناها الفخم الذي جياور ُتثال احلريّة رمز اإلنسانية وسط نيويورك
أبمريكا ّأم اإلرهاب!! واألخزى أ ّن الدول اليت تقود اجملازر واحلروب أو تساندها هي نفسها الدول األعضاء يف اجملتمع الدويل
وفض النزاعات بني الدول!
املتعهدة ابحملافظة على السالم واألمن ّ
ّ

وهذا ما حصل يف منطقة سربرينيتشا منذ  25عاما ،بعد اهنيار االحتاد السوفيييت عام 1989م واحنالل االحتاد
يضم  6دول وهي البوسنة واهلرسك وصربيا وكرواتيا ومقدونيا واجلبل األسود ،أعلنت
اليوغوساليف على إثره ،والذي كان ّ
البوسنة واهلرسك استقالهلا وقاطعتها فيه نسبة كبية من الصرب الذي كانوا يطمحون إىل أتسيس مجهورية صربيا العظمى!
استمرت  3سنوات
وحينما رفض البوسنيّون االنضمام شنّت صربيا حرب إابدة وتطهي ض ّد البوسنيني (املسلمني) مل ّدة
ّ

املتوحشني.
ارتكب فيها الصرب أبشع اجلرائم وأفظعها ليحيوا من جديد اتريخ قبائل الغال والسكسون ّ

تدخالً ابهتاً يف احلرب؛ فأعلنت مدينة سربرينيتشا احملاصرة وما حوهلا (منطقة آمنة منزوعة
تدخلت األمم املتحدة ّ
السالح) وفقاً للقرار رقم  819يف  16نيسان/أبريل 1993م؛ وحتت وطأة احلصار اخلانق واجلوع والظروف القاسية،
اجتمع يف املدينة أكثر من  50ألف الجئ والجئة من مجيع أحناء البوسنة؛ دخلت قوات حفظ السالم اهلولندية وعددها
 600جندي وقامت جبمع السالح من أهايل مدينة سربرينيتشا املسلمني وسلموها للصرب؛ وهنا تبدأ اجملزرة وتبدأ فصول
حيرك ساكنا اتركا منظمته الدولية ُتارس نفاقها وتواطؤها.
خيانة األمم املتحدة ،فيما بدا اجملتمع الدويل مشلوال ال ّ

عصر احلادي عشر من ُتوز/يوليو ظهر اجلنرال اجلزار الصريب ميالديتش على قناة يب يب سي وهو يتوعد املسلمني
ابالنتقام قائالً" :على املسلمني بعد اليوم أن ي ع ّدوا أحياءهم وليس أمواهتم".
املتوحش؛ جلأ معظم سكان املدينة ،ابإلضافة إىل النازحني من القرى اجملاورة ،إىل مبىن األمم
بعد هذا التهديد السافر ّ
املتحدة على أمل أن يكون النجاة من املوت املحتّم .وحسب شهود عيان ،كان تعداد من جلأوا إىل مبىن األمم املتحدة بني
ُ
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 20إىل  25ألفاً من املدنيني العُّزل .وفور
ّ
ّ
أخذوا  30جندايً من قوات حفظ السالم اهلولندية كرهائن يف مسرحيّة بوليوديّة ،ث طلب ميالديتش االجتماع بقائد القوة
اهلولندية الكولونيل كارميانس بشكل فوري وعاجل.

ظهر الرجالن يف االجتماع ومها يتهامسان هبدوء وتوافق ،ث قرر قائد قوات (حفظ السالم) تسليم آالف املدنيني العُّزل
غنيمة سهلة إىل وحوش اإلجرام احلاقدين مقابل (الرهائن) اهلولنديني ..وهكذا خانت قوات حفظ السالم املكلّفة من األمم

املتحدة البوسنيني بعد أن جردهتم من أسلحتهم ،وبعد أن استنجدوا هبا وسلّمتهم للسفاحني الذين ارتكبوا الفظاعات على
مقربة من القوات اهلولنديّة ،فيما اكتفت األمم املتحدة ابملراقبة يف صمت ،أما اجملتمع الدويل الذي تسمح صالحيّاته
لفض النزاعات ،فقد وقف يُشاهد أفظع مذحبة يف التاريخ األورويب احلديث ومل ُحيّرك ساكنا.
ّ
ابلتدخل العسكري ّ

تدخل أمريكا وروسيا والصني وفرنسا وبريطانيا بوصفهم الدول دائمة العضوية يف اجملتمع الدويل
لسنا حنن من ننتظر ّ
إلنقاذ املسلمني البوسنيني ،فيما تقطر أايديهم من دماء املسلمني يف اليمن وسوراي والعراق وأفغانستان ومايل وتركستان
الشرقية وغيها من بالد املسلمني املنتهكة! فهل نتعامل مع املنظمات األممية حبسن الظن وتعليق اآلمال فيما تتماهى هذه
املنظمات سياسيا واسرتاتيجيا مع الوالايت املتحدة وفرنسا وبريطانيا وتن ّفذ أجنداهتا وُُتارس النفاق على أعلى مستوى،
وتسن القوانني واالتفاقيات وكأهنا شرائع ُمنزلة ،وتُنظّر
فتسرد البياانت والتقارير وكأهنا هي احلقيقة اليت ال تعلوها حقيقةّ ،
فضح خيانتها؟! ولكن ،يبقى
وتؤيد وتعاقب وكأهنا القدر احملتوم ،فيما يظهر تواطؤها يف كل مصيبة ويُكشف خبثها وتُ َ

السؤال :ما جدوى هذه املنظمة الدوليّة يف حياة املسلمني؟

"إنين أتفهم خيبة أملكم ،ولكنكم يف وضع أفضل من عشرة أماكن أخرى يف العامل ،وأستطيع أن أعدد لكم
القائمة"!! مبثل هذه الكلمات السخيفة ،وبّخ بطرس غايل األمني العام لألمم املتحدة أهايل البوسنة ّإابن احلرب عليهم ،يف

موقف هزيل وخمز ،لتصل الرسالة لنا بشكل أوضح وحنن يف عام 2020م ،فالقائمة اليت حتدث عنها بطرس طالت
وُت ّددت ،وجمرمو الصرب تكاثروا ومنوا حىت صاروا من بين جلدتنا ويتحدثون أبلسنتنا ،من ح ّكام ووزراء وجنود ،فماذا فعلت

لنا األمم املتحدة؟!

لقد ُتّت جمزرة سربرينيتشا على مقربة أو قُل على مرأى من قوات حفظ السالم ،فماذا عن خيانة األمم املتحدة
شاهدت
للبوسنة؟ من سيالحق جرميتها ويعاقبها ويفضح تواطؤها؟ تروي انجية بوسنية تدعى زمرة سيهوميوفيتش قائلة" :
ُ
اجلنود أيمرون صبياً ابغتصاب أخته اليت مل تبلغ التاسعة من العمر ،وملا رفض قتلوه شر قتلة .حدث هذا جبانب القاعدة

شاهدت
شاهدت هناك عمليات رهيبة لقطع الرؤوس وأشخاص يُقتلون" .وتكمل زمرة شهادهتا املؤملة" :
اهلولندية ،وقد
ُ
ُ
كيف قتل الصرب طفالً يف حوايل العاشرة من عمره ،كان الصرب يرتدون الزي العسكري اهلولندي ..قُتل الصيب وهو بني
ذراعي أمه ،كان جسده ال يزال بني يديها ورأسه على سكني جندي صريب يقطر دماً أراد أن يريه للجميع"!

وهنا نقف على مفارقة خمزية ،هل ميكننا أن ننسى صبيحة احلادي عشر من أيلول/سبتمرب وكيف اهتز العامل الستهداف
برجي مركز التجارة العاملي يف نيويورك ومبىن البنتاغون يف واشنطن ،وكيف كان حجم التغطية اإلعالمية والدولية وكثافة
موادها ووسائلها؟ وكيف انشغلت كل اجلهات السياسية اإلقليمية والعاملية ابلتحليل والدراسة واالستقصاء ،وكيف عرضت
اجملالت والتلفزيوانت هذه احلادثة وكأهنا أزمة كونيّة؟! وكيف حت ّدث العامل عن خسائر أمريكا وكيف دعموها
اإلذاعات و ّ
ميزقون يف جسد هذه األمة املكلومة؟!
وتعاطفوا معها وتداعوا مجيعا على قصعتهم ينهشون ويقطعون و ّ

رغم مرور  19عاما على هذه األحداث (ومل تكن جمزرة سربرينيتشا إال قبلها بـ 6سنوات فقط) ال زال العامل يتحدث
عنها كأهنا البارحة ،وال زالت التحاليل والتقارير ترتصد حيثياهتا ،وال زالت أمريكا ّأم اإلرهاب تعاقب من اهتمتهم هبذه
احلادثة وتشن احلروب العسكرية واالقتصادية على الشعوب املسلمة حبجة التصدي لإلرهاب؛ إذ جعلت من أحداث ١١
تسن قوانينها
من أيلول بوابة لالنتقام ومربرا للقتل والتدمي واستعمار الشعوب ...وها هي األمم املتحدة على قدم وساقّ ،
ض ّد اإلرهاب وتن ّفذ أجنداهتا لدعم سالم أمريكا وتدعم اجملتمع الدويل ابلتدخل العسكري يف أي منطقة يراها ُهت ّدده وتشرف
على عمليات تسليم األسلحة وتدور مع أمريكا حيث دارت ولسان حاهلا :ما ضاع حق وراءه ُمطالب!! أمل تشبع أمريكا

من دماء املسلمني؟! أمل تشبع روسيا وبريطانيا وفرنسا والصني؟!

إ ّن هذا احلقد األيديولوجي الذي يقود هذه الدول لتقتيل املسلمني هو نفسه الذي دفع الصرب لتقتيل البوسنيني ،حقد

ردة الفعل لتفريقنا دمويّة حالكة.
توحدان ،لذلك تكون ّ
على اإلسالم واملسلمني ،حقد فيه خشية من ّ

إ ّن جمزرة البوسنة لن ُتحى من ذاكرتنا ،وكذلك هي جمازر بورما واملوصل والغوطة وليبيا وغيها من بالد املسلمني اليت
قُطّعت أوصاهلا وال ينفع معها استجداء مبجتمع دويل وال مبنظماته ،هذه الذكرايت ال ُُتحى ولكن قد تطيب جراحها حينما

التعرض ألي مسلم ،فدماء
تكون للمسلمني دولة جتمعهم وحتميهم وحتفظ بيضتهم وتقطع يد كل من ّ
تسول له نفسه ّ
املسلمني حرمتها عظيمة عند ربّنا وهي أش ّد حرمة من بيته احلرام ،وأحكام ربّنا بعظمتها ال تسمح إبهدار هذه الدماء بظلم
وبغي حق ،ومىت أهدرت أحكام ربّنا أهدرت دماؤان!

أيها املسلمون ،اي أهل البوسنة املكلومني ،واي أهل فلسطني والعراق وسوراي واليمن وأفغانستان وسائر بالد املسلمني:
وتوحد صفوفكم
وحدها دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة من تعيد هيبتكم يف قلوب أعدائكم وجتمع شتاتكم ّ
وتثأر لكم ،إ ّهنا امتداد لدولة نبيّكم ﷺ ونصر من هللا وفتح قريب.
﴿وقاتِلوهم ح َّت ل تكون فِت نة ويكون ال ِّدين كلُّه َِِ
لِل﴾
كتبته للمكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
نسرين بوظافري
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