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جوزينا ديجان بقلم

هخنئز“ًٌنًجمهّ,] ك,جت[

استخدام خالل من یوغسالفیا إنھیار تجنب الممكن كان من ھل
السؤال ھذا على اإلجابة الفدرالیة؟ النظم أشكال من مختلف شكل

بموجب البالد علیھ كانت الذي الھیكل ولكن أبًدا، نعرفھا لن
بذور وضع تیتو الرئیس عھد في ١٩٧٤ عام الیوغسالفي الدستور
راسًخا مؤسسًیا إطاًرا أن یضع حاول تیتو لقد النزاع واالنفصال.
األسس عملت وفاتھ بعد ولكن والوحدة”، الداعیة “لألخوة لسیاستھ
وھو: أال تماًما، االتجاه المعاكس تبني على بیوغسالفیا الدستوریة

عرقیة. مجموعات إلى الیوغسالفي انقسام الشعب

الفدرالي النظام ینجح لم لماذا
األساسي العیب كان الیوغسالفي؟
على قدرتھ عدم ھو النظام ھذا في
العرقیة بین المتناقضة العالقة حل

المبدءان وھما واالشتراكیة،
متعدد اشتراكیًا بلدًا لحكم المتناقضان

الیوغسالفي الدستور ویعتبر القومیات.
مثال أفضل عام ١٩٧٤ ھو في الصادر

لھذا الدافع و.كان المفارقة. ھذه على
الحرس بھا قام أخرى بمحاولة الدستور

تیتو وحلیفھ -بقیادة الشیوعي القدیم
إدوارد ثقتھ كل یولیھ الذي الفكري

ظھرتا اللتین المشكلتین لحل كاردیلي-
السبعینیات: مطلع في

و البالد، في القومیة ظھور عودة •
سیاسیة. أجل القیام بإصالحات الضغوط من زیادة •

بإجراء الضغوط المطالبة -وھي المشكلة الثانیة نتجت وقد
للطبقة المتزایدة والتوقعات السریع التحدیث عن اإلصالحات-
الحرب. بعد یوغسالفیا في المدن سكان من الناشئة المتوسطة

الفاشالن اإلجراءان

إجراءین: الوقت من ذلك في الناشئة األزمة على تیتو رد تألف
في الالمركزیة إلى والتحول التطھیر حمالت من مجموعة

وقد المصنع، مستوى اإلدارة الذاتیة على العاملین بمنح االقتصاد
كارثیة. تبعات اإلجراءین ھذین لكل من كان

وكان شيء آخر، یدانیھا ال السوء من درجة التطھیر حمالت بلغت
التطھیر من حمالت مجموعة ھو تیتو بھ قام األول الذي اإلجراء
الحزب في اإلصالح السیاسي لدعاة
بدأ وقد الدولة بأسرھا. مستوى على
علیھا كان یطلق الحركة التي بسحق

Croatian) كرواتیا" "ربیع اسم
تابع ثم ١٩٧١ عام في (Spring

خالل اإلطاحة من بعام ذلك بعد
الصربي الشیوعي الحزب برئیس

كانوا الذین وأتباعھ نیكیزیتش ماركو
في اللیبرالي االتجاه بدعمھم معروفین

قلة من وبالرغم والدولة. االقتصاد
التطھیر حملة عن الغرب في قیل ما
الكرواتیة الصحفیة فإن ھذه، الثانیة

ألمع من لوفریتش وھي واحدة جیلینا
یوغسالفیا أوضاع تناولوا الذین الكتاب

كان ربما األمر ھذا إن تقول السابقة
من یوغسالفیا بمستقبل ضرًرا أكثر

الكرواتیین. الوطنیین" "باألحرار اإلطاحة

المؤسسات في شخًصا وظائفھم ٦٠٠٠ أكثر من فقَد صربیا، وفي
،١٩٧٢ عام بعد والثقافیة واإلعالمیة واالقتصادیة السیاسیة

للقیم الموالون الشیوعي الحزب أعضاء أماكنھم شغل ما وسریًعا
للحزب، الثوري الدور وھي :(apparachiks) القدیمة الشیوعیة

بخط وااللتزام والتماسك، البشر، بین المساواة إلى والدعوة
ذلك. إلى وما بالمؤاخاة والوحدة المنمق المنادي والكالم الحزب،

الوجھ ذات "االشتراكیة نحو حقیقیة تحدیث حركة أنھ على بدأ فما
الثورة الثقافیة الصینیة، من صربیة نسخة في شكل اإلنساني" انتھى

السياسية العلوم أستاذ مساعد بقسم هو جوزینا دیجان
كن ووترلو، مبدينة لورييه ويلفريد في جامعة

في بیتروفیتش عام مھرجان تیتو على تطغي صورة
الشمال في كم ٦٥ بعد على تقع مدینة وھي ،١٩٦٠

بلغراد. من الغربي
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للیبرالیة مناھض قوي شعبي خیار لنمو المسرح أعد النھایة وفي
الثمانینیات. في صربیا في

في لتیتو التحرك الثاني االقتصادیة، فقد تمثل التغیرات ثم ظھرت
تتمثل الفكرة وكانت لیوغسالفیا. جدید فدرالي اقتصادي ھیكل خلق

أن ُمحّسن ذاتیة إدارة نظام باستطاعة أنھ في
الالمركزیة بینما عالیة، نمو معدالت یحقق
للتحرر المتزایدة بالمتطلبات تفي أن یمكنھا
وفاعل أقوى إقلیمي وصوت للنظام الحقیقي
البرنامج ھذا القرار. واتضح أن صناعة في

في تماًما الحزب فشل حیث كارثة. بمثابة
من جدیدة نوعیة لمرحلة االقتصاد إعداد

القومیة واستمرت الثمانینیات. في التحدیث
لوجودھا ودعم أساس اكتساب في العرقیة
المنع متمثًال في الوحید "النجاح" بینما كان

الدیموقراطیة الحركات لظھور الفعال
الحدود اإلقلیمية. تعبر ربما االجتماعیة التي

تيتو إصالحات فشلت ملاذا

سیادة مزدوجة على الجدید الدستور تأسس نظرًیا، حدث ذلك؟ كیف
والقومیات. األمم وسیادة – العاملة الطبقة – العمال سیادة وھي أال

الحجم كبیرة األقلیات القومیة إلى إشارة كانت "القومیات" كلمة
مثل األقالیم الصربیة في یعیشون الذین واأللبان المجریین مثل

العمال على التي كان ُیفترض وكوسوفو. لكن القنوات فوجفودینا
الھیاكل في إطار تعمل كانت بحقوقھم خاللھا من یتمتعوا أن

سلطة أصبحت أن ذلك نتیجة وكانت األقالیم. وھیاكل الجمھوریة
اآلخذ الفدرالیة المؤسسات حساب على مضاعفة تقریًبا الھیاكل ھذه
مباشرة بمجموعة الذاتیة اإلدارة ربط أدى وقد التضاؤل. في دورھا

شبھ تدمیر إلى واألقالیم – الجمھوریات – والقومیات الشعوب
حقوق العمال. على في التأكید دورھا

الجمھوریین في من للصفوة الدستوریة الترتیبات ھذه وقد أعطت
ھذا وجوھرھما. السیاسیة والقوة القومي الوجود شكل یوغسالفیا

على یوغسالفیا في الفرص ھیكل في الناتجة التغییرات وقد عملت
جذرًیا. تقویًضا الفدرالیة والسلطة الجمھوریین بین الروابط تقویض
جھاز من داخل االرتقاء وراء للسعي سبًبا المناطق قادة لدى یكن لم

قوى وغیاب متعدد األحزاب نظام وجود المركزیة، لعدم الحكومة
في خلقوا فرًصا جدیدة ذلك من وبدًال التكاملیة. السوق اقتصادیات

وفي بھم. الخاصة في إطار عرقیاتھم ومقاطعاتھم، جمھوریاتھم
متزاید بشكل إلیھا ینظر الفدرالیة التعیینات أصبحت الوقت نفس

دعم المصالح في یتمثل دورھا كان "خارجیة"، أنھا وظائف على
المعنية. واألقالیم للجمھوریات "الدبلوماسیة"

الثمانينيات في االقتصاد انهيار

قسمتھ عالم في الدولیة یوغسالفیا ومكانة تیتو من سلطة كل كانت
في المركزیة المتزایدة الطاردة للقوى الكابح الباردة بمثابة الحرب

تلتھا والتي ١٩٨٠ عام ولكن وفاة تیتو في یوغسالفیا، جمھوریات
العنان التالي، أطلقت في العام وانھیار مالي اقتصادیة طاحنة أزمة
الیوغسالفي. الدستوري النظام في االنفصالیة النھایة للنزعات في

وانتھى الفاشل. التحدیث سیاسات تأثیر تقدیر في نبالغ أن یمكننا وال
السبعینیات نھایة المعیشة في ارتفاع مستوى
یوغسالفیا عرفت عندما ١٩٨١ عام مفاجئة

اقتصادھا. حقیقة أخیرًا

١٩٧٤ عامي بین یوغسالفیا اقترضت
و١٩٨٠ حوالي ١٦٤٣٣ ملیون دوالر

الدولي، النقد صندوق من أمریكي
البنوك من كبیر وعدد الغربیة والحكومات
إلى التضخم معدل وصل الغربیة. التجاریة
البطالة عدد وارتفع سنوًیا بالمائة ٤٥ نسبة
العاطلین عن عدد ٨٠٠٠٠٠. وبخالف إلى

شخص حوالي ملیونا أصبح ھناك العمل،
تراجع ،١٩٨٤ وبحلول عام "الفائض التكنولوجي". مسمى تحت
وفي الستینیات. في علیھ كان الذي المستوى إلى المعیشة مستوى

اللوم إلقاء في الجمھوریون القادة شرع الظروف، ھذه كل ظل
لھا السیاسات تعرضت التي اإلخفاقات بسبب بعًضا بعضھم على
استھداف بذلك واستطاعوا واالجتماعیة الیوغسالفیة. االقتصادیة
حیث كونفدرالیا)، اآلن أصبح (الذي الفدرالي الدستوري اإلطار

یسعوا عملًیا أن سمحت لھم (الفیتو) في الرفض حقوقھم الفردیة إن
الجمھوریات مصالح ضد الشخصیة مصالحھم على للحصول

تبعات. أیة من الخوف دون والمقاطعات األخرى

كل جانب من ُیفھم بعد فیما أصبح الفیتو حق أن عجًبا ولیس
المسألة عن نوع النظر حًقا أساسًیا، بغض أنھ فدرالیة على وحدة

شرعیة على خطیرة وكان لذلك نتائج مطروحة. كانت التي
ألن – الوزراء الیوغسالفي مجلس – الفدرالي التنفیذي المجلس

القرار صنع عملیات أصبحت تعتمد على القرار صنع سلطات
ھذه عملت الثمانینیات، نھایة في الجمھوري. المستوى على

مؤیدة یوغسالفیة حكومة أخر حرمان على اإلقلیمیة الترتیبات
من قدرتھا ماركوفیتش أنتي برئاسة الیوغسالفي الفدرالي لالتحاد

ماركوفیتش حكومة تمتع ورغم شرعیة. صفة بأي العمل على
أنھا إال وكرواتیا، وصربیا والھرسك البوسنة في كبیرة بشعبیة
في الجمھوریین الصفوة من منظمة لحملة فریسة سریًعا وقعت

االقتصادي اإلصالح ببرنامج لإلطاحة وكرواتیا وسلوفانیا صربیا
منظمة حملة آخر ھي ھذه كانت الحكومة. تتبناه الذي والسیاسي

كرواتیا مع نفس الجانب تجد نفسھا في فیھا أن صربیا استطاعت
بالحكومة المشتركة إطاحتھم أن بالذكر الجدیر ومن وسلوفانیا.

نفسھ. الدستور لھم التي منحھا باستخدام السلطات تمت الیوغسالفیة
في واقع أنھا بل ُتقتل، لم إن یوغسالفیا یقول أن للمرء ویمكن

قد انتحرت. األمر

القومية العرقية

مقسمة بالفعل أصبحت قد التسعینیات، بدایة في البلد، كانت لقد

هّؤ, [ئوّرً صي _خيدص
ش,ألذ ؤآل ٌ�وإلال دنخب
مئ هّخبخت[ئُّّ ْصخبَّ ةئ
دهمن _جم,جمّ�,إ , صي� _ألَ
[ئ: [كحمحئُّ ألًن مآل [ئألمجل

ؤ�جلْصُّ. ة,ألز
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كانت وسائل والعرقیة، واالقتصادیة اإلقلیمیة المستویات على تماًما
المحلیة التلیفزیون محطات وخاصة – القویة الجمھوریة اإلعالم

الیوغسالفیین لقبول المواطنین "ُتؤِھل" – الیومیة والصحف
تتحدى شرعیة كانت والتي الحائط كتابات تشبھ شعارات سیاسیة

"روح دولتي"، "سلوفانیا كوسوفو"، "جمھوریة كدولة: یوغسالفیا
من عام "ألف صربیة"، أرض على الصرب "جمیع البوسنة"،

فوجفودینیة". و "ھویة الكرواتیة"، الدولة

على تتنافس نماذج كاملة ثالث إلى الشعارات ھذه أدت ما وسرعان
تمثل الواقع في النماذج ھذه كانت في البالد. الدستوریة األزمة حل

النماذج كانت سیادة. ذات مستقلة دوًال إلنشاء مقَّنعة مشروعات
ھي: یوغسالفیا أمام المتاحة

وكرواتیا؛ سلوفانیا اقترحتھ – كونفدرالي اتحاد •
األسود؛ و والجبل صربیا اقترحتھ – فدرالي اتحاد •

والھرسك. – اقترحتھ مقدونیا والبوسنة وسًطا نموذًجا •

عبر عن من أول ھم سلوفانیا كان ممثلو
یوغسالفي، اتحاد كونفدرالي إلنشاء رؤیتھم
غیر إلنشاء "اتحاد فدرالي عرضھم فأصبح

"الكونفدرالي" النموذج باسم معروًفا متماثل"
عندما ١٩٩٠ الثاني من عام النصف في
رفض ھذا تدعمھ. وقد قررت كرواتیا أن

عدد سیطرة بسبب األغلبیة تصویت النموذج
من وبدًال یوغسالفیا، في الصرب السكان

عن باستماتة المعروض النموذج دافع ذلك،
دستور في علیھا المنصوص المصیر تقریر وحقوق اإلجماع مبدأ

من العدید وجود المستند كان ھذا الغریب في واألمر .١٩٧٤
إلى إشارات أیة غیاب مع األوربي أوروبا والمجتمع إلى اإلشارات

یوغسالفیا.

تصور أن أي فكرة على قائًما األسود والجبل الصرب موقف كان
للدولة، كامل تفكك إلى لیقود كان الكونفدرالیة یوغسالفیا عن

والبوسنة كرواتیا في صربي یعیشون ملیوني من أكثر وُیحّول
لذلك قومیة. أقلیة یصبحون فیھ موقف غامض إلى قصًرا والھرسك

التصویت مبادئ على أكد فدرالیة یوغسالفیا إلنشاء عرضھم فإن
عرض لم یأخذ األقلیة. المواطنین ولیس حقوق وحقوق باألغلبیة
واالختالفات التعقیدات الثقافیة اعتباره األسود في والجبل صربیا
مًعا یعیشون الصرب ظل إذا للجمھوریات الیوغسالفیة التاریخیة

دیموقراطیة صیاغة العرض ذلك كلمات صیاغة من -بالرغم
لغیر بمثابة لعنة جعلھ األغلبیة لمبدأ فرضھ أن إال واضحة-

األخرى، مصالح فوق ألمة ممیزة مصالح إلى دعا الصرب. كما
وسلوفانيا. كرواتیا عرض في الحال ھو مثلما

اجلميع موافقة على في احلصول الثالث" "الطريق فشل

وكیرو بیجوفیتش عزت علي ومقدونیا البوسنة رئیسا قدم
الحروب اندالع عشیة الیوغسالفي" "لشعب عرضیھما جلیجوروف

شدید ھذا الوضع وفي .١٩٩١ یونیو في سلوفانیا وكرواتیا في

برنامجھما "كطریق ثالث" یقدما أن المستغرب یكن من التوتر لم
على بناًء یوغسالفیا. لدولة والكونفدرالي الفدرالي بین التصورین
یوغسالفیا" مجتمع مستقبل السیاسي حول "برنامجھما كان ذلك،
وسیادة الجمھوریات سیادة – المزدوجة السیادة فكرة على قائًما

المحددة الوظائف لتلك مشابھة وظائف لدیھ الذي الفدرالي المركز
وتضمن واحدة، تضمن سوًقا المبادئ كانت ھذه .١٩٧٤ دستور في

وتحتفظ بأسرھا، یوغسالفیا في األقلیات وحقوق البشر حقوق
أقرب عرضھم كان الواقع، في مشتركة. ودفاعیة خارجیة بسیاسة

الحق واضح بشكل قصر إنھ وكرواتیا حیث سلوفانیا نموذج إلى
كانت منظمة التي الشعوب تلك على المصیر تقریر القومي في

الشعوب كانت قائمة. فدرالیة یوغسالفیة وحدات إطار بالفعل في
الصرب تضم باألساس (التي الجمھوریة عبر الحدود تعیش التي

البوسنة في الموجودین والكروات والصرب كرواتیا في الموجودین
ستصبح واأللبان) المقدونیین مثل األخرى الجمھوریات أو داخل –

من لكل الكونفدرالي النموذج في الحال ھو كما قومیة، أقلیات
وكرواتیا. سلوفانیا

١٩٩١ عام وفي عام ١٩٩٠ نھایة ففي لذلك
وصلت قد یوغوسالفیا أن الواضح من بات

كان فبینما الدستور. بشأن مسدود طریق إلى
یبدو "الكونفدرالي" والنموذج الثالث" "الخیار

إلى یؤدي الصرب على أنھ طریق للممثلین
"الفدرالیة" یوغسالفیا الجمیع رفض االنفصال،

المركزیة المحتملة. بسبب تھدیداتھا أیًضا
بطرق النھایة في الدستوري المأزق ھذا وانتھى

سلس انتقال حدوث من الممكن الحظ لیس فلسوء دستوریة، غیر
القومیات متعدد لالتحاد الفدرالي سلمي وانفصال الدیموقراطیة نحو
والجمھوري. القومي تقریر المصیر كل من ویتفق یتالقى عندما إال

سلوفانیا في إال الموقف یحدث ھذه السابقة، لم حالة یوغسالفیا في
الدولة. العرقیة في الناحیة تجانًسا من أكثر الجمھوریات بصفتھا
في لیفشل الحزب أحادیة الدولة تفكك یكن لم أخرى، في حاالت
سیؤدي كان ولكنھ فحسب، الدیموقراطي التحول أمام الباب فتح
كان الجغرافي فحیزھا نفسھا. لیوغسالفیا دمویة نھایة إلى أیضًا
ضیق على فھم عرقي ھویاتھا تؤسس بین دول صغیرة سیقسم

الجمعیة الحقوق أنھا على المواطنة حقوق ترى التي للقومیة األفق
المجتمع. فرد في لكل ولیست حقوًقا تمنح عرقیة معینة، لجماعة

من أجل املستقبل دروس

كان یوغسالفیا؟ تجربة من نتعلمھا أن یمكن التي الدروس ھي ما
في الفدرالي حدث لالتحاد الذي طرحھ للدمار یمكن الذي الحل

في والھرسك یتمثل البوسنة اندلعت في التي یوغسالفیا والحرب
والھرسك، البوسنة بین الفدرالي االتحاد آخر، ھو اتحاد إنشاء
السلطة تقاسم أشكل من معین لشكل الدولي المجتمع وفرض

من للعدید بالنسبة یبدو ذلك كان وكوسوفو. مقدونیا حكومة في
ولكن البنزین فوقھا، بإلقاء النار إطفاء محاولة الیوغسالفیین مثل

المجتمع أدرك فقد النار. من شيء ما إلنقاذ وقت ھناك الزال ربما
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الفدرالیة شخصیتھا تكن لم یوغسالفیا مشكلة في النھایة أن الدولي
التي وتقالیدھا السلطوي ھیكلھا السیاسي ولكن العرقیة تعددیتھا أو

یوغسالفیا مشكالت حل كان فقد وبذلك الدیموقراطیة. على تقوم ال
السیاسي النظام تحریر وھو المتناول – أال في دائًما الماضي في

لیوغسالفیا السابقة بالنسبة الدیموقراطیة. بالصبغة وصبغھ الفدرالي
أمام زالت سانحة الفرصة ال تكون أن ولكننا نأمل فات األوان،

مقدونیا. ودولة والھرسك البوسنة دولة

العرقي الصراع إلدارة كأداة استخدمت قد أن الفدرالیة رغم
یمكن مدى أي إلى مؤكًدا لیس القومیات، متعددة الدول في

األخرى واألشكال القومیات متعددة الفدرالیة االتحادات تطبیق
تزال ال المنطقة. وربما في والسیاسیة اإلقلیمیة من الالمركزیة

الدولي الدعم رغم المنطقة، في مستقبل بدون الفدرالیة االتحادات
أساس مبادئ على مقدونیا ودولة والھرسك البوسنة الحالي لدولة
العاثرة التبعات أحد العرقیة. المجتمعات بین والتسویة الفدرالیة
الكامل الرفض كانت السابقة یوغسالفیا اندلعت في التي للحرب

اللیبرالي للنموذج فقط لیس السابقة یوغسالفیا في الشعب قبل من
لالمركزیة اعتداًال األكثر لألشكال أیًضا ولكن الفدرالي لالتحاد

كرواتیا في األخیرة االنتخابات أن ویبدو اإلقلیمیة والسیاسیة.
األحزاب والزالت االدعاء، ھذا تؤید وصربیا والھرسك والبوسنة
بدیًال تمثل تظل وبذلك السكان عدد من كبیرة نسبة تجذب القومیة

المنطقة. في الدیموقراطیة لألحزاب قوًیا

اجلديدة؟ الفدرالية االقتراحات ستنجح هل

تختلف مدى أي وھو "إلى أال المسألة؛ بھذه آخر مرتبط سؤال ثمة

آخر مكان أي وفي والھرسك البوسنة في الموجودة المؤسسات
یوغسالفیا في قائمة كانت التي المؤسسات تلك عن المنطقة في

اتفاقیة في محدد كما ھو في البوسنة الھیكل الفدرالي إن السابقة؟"
نوفمبر/تشرین ٢١ في أوھایو بوالیة دایتون في أبرمت التي السالم

الذي من الھیكل بالمخاطر محفوف بشكل ١٩٩٥، یقترب الثاني
واحد واضح اختالف وجود یوغسالفیا السابقة مع في كان موجوًدا
المؤسسات الرسمیة للدیموقراطیة على وھو التأكید البلیغ أال – فقط

ھذا على األمر ظل إذا االشتراكیة. ولیس على مبادئ اللیبرالیة
اإلقلیمیة الترتیبات في األخیرة التجربة تنجح لن عندئذ الحال،

تنجح ال الفدرالیة قد التجارب ھذه أن كما البوسنة والھرسك، في
وأفغانستان مقدونیا مثل العرقیات متعددة األخرى الدول في أیًضا
البوسنة والھرسك في حالًیا تجري التي الالمركزیة إن والعراق.
تظل تسمح للعرقیة بأن فھي وبذلك اإلقلیمي، المستوى تتعدى ال

في الدولة. ودون المواطن لھویة أھمیة األكثر الواحدة الصفة
األشكال المحلیة متزامن على وتأكید لھذه المناطق كاملة المركزیة
الناتج أن یكون المحتمل من المدني، المجتمع الذاتي وتنمیة للحكم

أن یتمثل المقصود یمكن غیر والناتج عكس المرغوب فیھ. ھو
المفترض من التي العرقیة على المؤسسات تعدي من المزید في

تحولت إلى التي القومیات متعددة للدول دیموقراطیة أنھا مؤسسات
رجعة بال – تضیع سوف یحدث ذلك، وما إن حدیًثا. الدیموقراطیة
في الدول التعددیة إلدارة وعادلة صحیحة كأداة الفدرالیة سمعة –

الدول. تلك لسكان بالنسبة القومیات متعددة


