
سربرينيتشا الجرح الحي
الواقع السياسي والمآسي
مترّّعليناّهذهّاأليامّالذكرىّالـّ25ملذحبةّسرّبرينيتشاّاليتّوصفتّبأّناّأسوأّاملذابحّاجلماعيةّضدّاملسلمنيّيفّالتاريخّاحلديث؛ّ
ففيّعامّ1995مّ،وحتديداًّخاللّالفرتةّماّبنيّاحلاديّعشرّإىلّالثاينّوالعشرينّمنّمتوز/يوليوّ،قامتّالقواتّالصربيةّبأوامرّمباشرةّ
منّأعضاءّهيئةّاألركانّالرئيسيةّللجيشّالصريبّبالقيامّبعملياتّتطهريّعرقيّممنهجةّضدّاملسلمنيّالبوسنينيّيفّسرّبرينيتشاّ،مأساةّ
بأتّ ّمعىن ّالكلمة ّ ُرمست ّمالحمها ّبدماء ّغزيرة ّوبآهات ّوأرواح ّاملسلمات ّاملغتصباتّ ،مأساة ّ ُرمست ّبرائحة ّاملوت ّواملقابر ّاجلماعيةّ
ورفاتّاملفقودين؛ّمأساةّالّتزالّجرحاّحياّنازفاّإىلّيومناّهذاّ،فمىتّيضمدّهذاّاجلرح؟!! ّ
بدأتّاحلربّالبوسنيةّالصربيةّعامّ1992مّ،بعدّأنّقامتّالقواتّالصربيةّمبحاولةّالسيطرةّعلىّمساحةّشاسعةّمنّاألراضيّ
يفّشرقّالبوسنةّواهلرسكّ،هبدفّضمهاّإىلّمجهوريتهمّإذّملّيعرتفّالصربّباالستقاللّالذيّأعلنتهّمجهوريةّالبوسنةّواهلرسكّعنّ
يوغ ّوسالفياّبعدّاالستفتاءّالذيّأجريّيفّشباط/فربايرّمنّعامّ1992مّ،وظلتّلديهمّمطامعّيفّالسيطرةّعليها.
ملّيرضّمسلموّالبوسنةّ"البوشناق"ّ،ضمّّإقليمهمّإىلّالصربّ،فكانتّالنتيجةّبدءّاملناوشاتّبينهمّوبنيّالصربينيّالذينّكانواّ
يروّنمّكعائقّجيبّإزالتهّمنّأجلّاستعادةّاالحتادّاليوغ ّوساليفّمهماّكلفهمّالثمن.
بعدّمعاركّبنيّالطرفني؛ّتدخلتّاألممّاملتحدةّوأعلنتّيفّنيسان/أبريلّسنةّ1993مّأنّسرّبرينيتشاّمنطقةّآمنةّحتتّمحايتها؛ّ
ثّ ّأرسلت ّاألمم ّاملتحدة ّعناصر ّمن ّالقوات ّاهلولندية ّبلغ ّعددهم ّحوايل ّّ 400عنصر ّويف ّمقابل ّذلك ّفرضت ّعلى ّاجملاهدينّ
البوسنينيّالذينّكانواّحيمونّاملدينةّمنّاملدّالصريبّنز ّالسالحّوتسليمه.
وعلىّإثرّذلكّوقعتّاملذحبةّإذّملّتكنّاإلجراءاتّاليتّاختذهتاّاألممّاملتحدةّسوىّحيلةّمنّأجلّتأمنيّاملدينةّومتهيدّالطريقّ
للقوات ّالصربية ّلشن ّمحلتها ّالتطهريية ّعلى ّمسلمي ّالبوسنة ّالذين ّمل ّيكن ّلديهم ّحينها ّدولة ّقوية ّحتمي ّبيضة ّاإلسالم ّواملسلمنيّ
وتردّّأطما ّاملعتدينّيفّوقتّتكالبّفيهّالعاملّبقيادةّأمريكاّعليهم.
ّلقد ّحدثت ّاجملزرة ّعلى ّمرأى ّومسمع ّمن ّالفرقة ّاهلولندية ّالتابعة ّلقوات ّحفظ ّالسالم ّاألممية ّوقتها؛ّلكنها ّمل ّحترك ّساكنا ّوملّ
تقمّبأيّشيءّإلنقاذّاملدنينيّمماّيدلّعلىّتواطئهاّ،فقدّزحفتّالقواتّالصربيةّواحتلتّالبلدةّذاتّاألغلبيةّاملسلمةّ،فقامتّبعزلّ
الذكور ّبني ّّ 14وّ 50عامّاًّعن ّالنساء ّوالشيوخ ّواألطفالّ ،ث ّمتت ّتصفيتهم ّودفنهم ّيف ّمقابر مجاعية ّّ،كما ّمتت ّعمليات ّاغتصابّ
ممنهجةّضدّالنساءّاملسلماتّ،وإىلّيومناّهذاّملّحياسبّاجملرمون!!
راحّضحيةّاجملزرةّحوايلّّ8آالفّشخصّمنّاملسلمنيّالبوشناقّأغلبهمّمنّالرجالّوالصبيانّونزحّعشراتّاآلالفّمنّاملدنينيّ
املسلمنيّمنّاملنطقةّ.وقدّوصفّاألمني العام لألمم املتحدةّحينهاّهذهّاجملزرةّبـ"أّناّأسوأّجرميةّعلىّاألراضيّاألوروبيةّمنذّاحلرب
العاملية الثانية".

لقد ّفرض ّالصرب ّأيضا ّحصارا ّعلى ّاملدينة ّبُغية ّالقضاء ّعلى ّالبقية ّالباقية ّمن ّسكاّنا ّباجملاعة ّحىت ّباتت ّكالسجن ّالكبريّ.
ورغمّحماولةّالكثريينّاهلروبّإىلّمدينةّتوزالّيفّمشالّشرقّالبوسنةّ،إالّأنّّذلكّملّيكنّممكناّبسببّالكمائنّواأللغامّاليتّوضعهاّ
األوغاد ّعلى ّالطرق ّاجلبلية ّويف ّالغابات ّاحمليطة ّباملدينة؛ّفتمّ ّقنص ّّ 12ألف ّبوسين ّممن ّحاولوا ّالفرار ّوكأّنم ّصيد ّيتم ّمطاردتهّ ،وملّ
يتمكنّإالّّ3آالفّفقطّمنّالوصولّإىلّمدينةّتوزالّ،بينماّقُتِلّّالباقونّيفّغضونّّ10أيامّيفّالطريقّالطويلّاملؤديّإىلّتوزال.

تعترب ّجمزرة ّسرّبرينيتشا ّجزءاًّمن ّاحلرب ّيف ّالبوسنة ّواهلرسك ّواليت ّاستمرت ّملدة ّثالث ّسنوات ّونصف؛ ّواليت ّقُّتِلّ ّفيها ّحوايلّ
ّ312ألفّشخصّ،فيماّاضطرّّ2مليونّشخصّملغادرةّمنازهلمّ،بينماّاعتربّأكثرّمنّّ27ألفّشخصّيفّعدادّاملفقودينّحسبّ
السجالت ّالرمسيةّ ،أما ّعمليات ّالبحث ّعن ّاملقابر ّاجلماعيةّ ،فقد ّأسفرت ّبعد ّّ 17عاما ّعن ّالوصول ّإىل ّحوايل ّّ 20ألف ّجثةّ ،تّ
حتديدّهويةّّ18ألفّاًّمنهمّ،علىّالرغمّمنّصعوبةّحتديدّاهلوياتّ،ألنّمعظمهمّتّحرقهّقبلّإلقائهّيفّاملقابرّاجلماعيةّ .
ورغم ّمعاهدة ّدايتون ّللسالمّاليت ّأبرمتّعقب ّاحلرب ّالّتزال ّجراح ّحرب ّالبوسنة ّواهلرسك ّتُنكأ ّإىل ّيومنا ّهذاّ ،وال ّيزال ّاألملّ
يعتصر ّقلوب ّالكثريين ّمع ّكل ّاكتشاف ّجديد ّملقابر ّمجاعية ّغري ّمعروفةّ ،فعدد ّالشهداء ّحىت ّاآلن ّما ّزال ّيف ّتزايد ّوال ّزالت ّبعضّ
العائالتّتُطالبّبالتعرفّعلىّّرفاتّوبقاياّاجلثثّاملكتشفةّحديثا.
إنّ ّما ّعاشه ّالبوسنيون ّيف ّاحلقيقةّفظيعّبأتّ ّمعىن ّالكلمةّ ،بل ّلعلّ ّالكلمات ّالّحتيطّبالواقع ّ ُخربّاً؛ ّفشهادات ّمنّعاش ّمذحبةّ
سربرينيتشا ّواألدلة ّاليت ّمجعها ّجان ّرونيه ّمبعوث ّحمكمة ّجرائم ّاحلرب ّالدولية ّللمنطقة ّتعكس ّمأساة ّيشيب ّمنها ّالولدانّ ،فلم ّخيلّ
بيت ّيف ّاملدينة ّمنّفقدان ّاألب ّواإلخوة ّواألبناء ّواألقاربّ ،وكما ّوصفت ّإحدى ّاملعاصرات ّفقد ّتلونتّمياه ّالوادي ّبدماء ّالشهداءّ
وتناثرت ّاجلثث ّيف ّكل ّاألرجاء ّوعايش ّالناس ّجرائم ّواعتداءات ّتقشعر ّمنها ّاألبدانّ ،ناهيك ّعن ّاالغتصابات ّواالعتقاالتّ
والتصفياتّ...فقدّتفننّالصربّيفّتعذيبّالثكاىلّواألراملّواليتامىّبكلّاألساليبّحىتّإّنمّأجربواّأمّاًّعلىّشربّدماءّابنهاّذيّ
االثينّعشرّربيعاّبعدّأنّذحبوهّأمامهاّ،وكانواّخيريونّالصباياّبنيّلقمةّتنقذهنّّمنّاملوتّجوعاّوبنيّهتكّشرفهنّ...
واملرير ّاليوم ّأن ّجمرمي ّتلك ّاحلرب ّال ّزالوا ّأحرارا ّطلقاء ّكأّنم ّمل ّيفعلوا ّشيئاّ ،بينما ّتواصل ّالثكاىل ّحياهتن ّعلىّأملّمعرفةّ
مصري ّالزوج ّّواألبناء ّواألقرباءّ ،فيضطررن ّيف ّكل ّمرة ّملعاينة ّالرفات ّوالعظام ّاليت ّعثر ّعليها ّحديثا ّلتتجدد ّاآلالم ّواألحزان ّيفّ
صدورهنّ.
إنّّاملأساةّلتدلّحقاّعلىّغيابّالعدالةّعنّعاملّاليومّالذيّحتكمهّأمريكاّومدىّاالحنطاطّالذيّحيملهّاملبدأّاالستعماريّيفّ
أحشائهّ،وكمّحتتاجّاإلنسانيةّإىلّتغريّموازينّالقوىّلتنعمّبالطمأنينةّوالعدلّفرتدّّاحلقوقّوحياسبّاجملرمونّ.فاللهمّّعجلّبقيامّدولةّ
اإلسالم ّاليت ّستحمي ّوترعىّبيضة ّاملسلمني ّواليت ّستقيم ّالعدلّبالقسطّوتقودّالعاملّإىلّبرّاألمانّ.اللهمّ ّآمنيّ ،اللهمّ ّآمنيّ ،اللهمّّ
آمنيّ .
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