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 على عزت بيجوفيتش

(4) 

 :من السجن إلى قيادة الشعب
 

من  ققللانل  القومية الصربيةتيتو انطلقت  بروز بجوزيبعد موت الرئيس اليوغسالفي 
شنادت بلجنراد تحنو ت وبداية التسعينيلت م  القر  الملضي، حيث الثملنينيلت وتصلقدت في 

وقالقلته وم الشرس قلى تيتو وتراثه كل  م  أبرز معللمال الاجفي الفكر والصحلفة واإلقالم، 
القوميننة الصننربية بللنندوا العربيننة والمسننلمة، وشنن  أنصننلر الخلرجيننة وقلننى اعخننه قالقتننه 

إطننلر فنني يوغسننالفيل وخلرجاننل وو كننلنوا يعملننو  فنني حمننالت قنيفننة ضنند اإلسننالم والمسننلمي  
منن  شننتراكية فلرغننة تحننت اسننم ا شننتراكية، ولكناننل االايلكننا السيلسننية واإلقالميننة التقليديننة 

تسنتادف العنصرية، فقد ظارت مخططنلت جديند  المعنى، با كلنت تحتضر أملم زحف القومية 
تحننت الايمنننة الصنننربية، بلسننم جدينند  نننو إخضننلا القوميننلت والشننعوب اليوغسنننالفية اعخننر  

)ا تحلد اليوغسالفي الجديد( وكل  فى حقيقته )صربيل الكبر ( وليس فيه م  يوغسالفيل سنو  
  سموا

الننلم منننس كوسننوفل  1975فنني  ننلا الطريننء إلتننل  دسننتور وكلنننت أوا خطننو  قمليننة 
ع الجماوريلت اليوغسالفية اعخر ، فأصنبس لانل ممثنا فني مجلنس مسلويًل لوضوضعًل سيلسيًل 

اللاتي التي كلنت كوسنوفل تتمتنع في بلجراد، وتال لاك إلتل  كا مظل ر الحكم الرئلسة الفيدرالي 
الدسننتور، فلمننل تفجننرت المظننل رات وا حتجلجننلت فنني كوسننوفل نزلننت النندبلبلت  بننه فنني ظننا  ننلا

لقمع ا نتفلضة، وكل   لا أوا مسنملر يدندء فني نعنغ يوغسنالفيل، ومن  الصربية في الشوارا 
القوميننة توجسننلت الجماوريننلت اعخننر  منن  التوجاننلت الخطننر   نبعننلث نلحيننة أخننر  تأكنندت 

 وانتال  بمقدونيل والبوسنة والارسكوبسلوفينيل وكرواتيل  الصربية فسعت إلى ا نفصلا بد اً 
مفننلجل للنظننلم الشننيوقي فنني ا تحننلد اقترنننت  ننلت التحننو ت فنني يوغسننالفيل بلنايننلر 

 ثم توالت ا نايلرات في اعنظمة الشيوقية لدوا شرء أوروبلوالسوفيتي، 
لإلفراج قنن  المنننلا السيلسنني الننلم أسننرا بنن ننلت التحننو ت واعحننداث  نني التنني صنننعت 
السنج  أ  يتعلمنا معنه من  منظنور جديند، قلى قزت بيجوفيتغ، وكل  قليه بعد خروجه م  

نمنل وجند نفسنه قلئندًا وزقيمنًل لشنعب يعد قلى قزت مجرد مفكر ومنلضا م  أجا فلم  الحرية وا 
 المحدقة بهو و ويته في مواجاة اعخطلر يثء به ويريد أ  ينتزا حريته ويدافع ق  كيلنه 
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)لننم يكنن   :علققع عققلى علققع حققث  ي مققريت  ققق لث  ي قق   ي ققو  ويعلقق 
طنوياًل وو ولكنني لنم يخللجني أدنى شك أ   نلا النظنلم الشنيوقي المتحجنر   يمكن  أ  يسنتمر 

نشنل د نوقنًل من  التراخني أك  أتصور أ  يكو  سقوطه بالت السرقة وو با كنت أقتقد أننل قند 
للظانور وو ولكن  اعحنداث بر ننت لرات السيلسنية بشل م  التعدية وا ختيالداخلي اللم يسمس 

والحريننة قلننى طرفنني نقننيأ، ف مننل أ   ننلا التصننور فقنند تبنني  أ  النظننلم الشننيوقي قلننى خطننأ 
منننل أ  يحننندث العكنننس تقضنننى  وو و نننلا منننل حننندث: ففننني منتصنننف الشنننيوقية قلنننى الحرينننة وا 

أيننل الحرينة تندمر وفني نالينة القنر  ر م  القر  الملضي دمرت الشنيوقية الحرينة، العشرينيلت 
ثنم توالنت ا ناينلرات بعند  1989ننوفمبر وو وكل  الرمز  و سقوط جدار بنرلي  فني الشيوقية 

 للكو
تفكينننك يشنننعر أ   –قكنننس منننل زقمتنننه وسنننلئا اإلقنننالم الصنننربية  –كنننل  قلنننى قنننزت 

قلمنة و  فني صنللس البوسننة والارسنك بصنفة يوغسالفيل ل  يكو  في صللس المسلمي  بصفة 
جديند  استمرار ا تحنلد اليوغسنالفي فني إطنلر منظومنة ك كل  أحره النلس قلى خلصة، وللل

متسلوية م  السيلد  واإلدار ، ويضنرب قلنى الخلنا فني  نلت تضم  للقوميلت المختلفة حظوظًل 
البوسننة، فبنرغم أ  الصنربية قلنى الجنيغ والشنرطة فني جماورينة النلحية بأمثلة م  الايمننة 

الشننرطة منن  الصننرب البوسنننة إ  أ  كننا الوظننلئف القيلديننة فنني المسننلمي   ننم اعغلبيننة فنني 
% 7جيشام إ  بنسبة م  قدد ضبلط الجيغ م  الصرب و  يمثا المسلمو  في % 63.2و

مرتبطنًل قلطفينًل : )كنت ولثلك ي و  علع علىيوغسالفية أخر ، والبلقي م  جماوريلت 
 بيوغسالفيل ولكني كنت   أحب الايمنة الصربية(و

 :ملب يلعل  يلريل  يطق إنشاء
الصنلبر المستعصنم النلم خنرج من  السنج  م  القرآ  الكريم قصة يوسف النبي  قرفنل

الجسور الحكيم اللم خرج م  السنج  ليقنود إلى الحكم، وقرفنل حديثًل نيلسو  منديال المنلضا 
ية، العنصنرية فني تنلريل البشنر شعبه إلى الحرينة، وينقنلت من  جحنيم واحند من  أبشنع اعنظمنة 

قلنى رأس شنعب يتطلنع إلنى بنفس الطريقة خرج قلى قزت بيجوفيتغ م  السج  ليجد نفسنه 
العمنا النديمقراطي، ثنم ينتخبنه رئيسنًل لجماورينة لحنزب جديند  نو حنزب قيلدتنه، فيختنلرت زقيمنًل 

في حرب ضروس، شنال المعتد  الصربي التلصب البوسنة والارسك، وقلئدًا يخوأ به غملر 
جيغ م  أقتى جيوغ أوروبل وشعب أقزا كل  قليه عدم فيال التكلفؤ بي  ظروف مأسلوية ان

كثينر  وكلننت  نلت المامنة مجنرد واحند  من  معضنالت الصنفر، أ  يبنى قو  قسكرية م  نقطة 
كنللتطاير العرقني واإلبنلد  لال وو نل ينك قن  مواجانة كنوارث أخنر  كل  قلى القلئد أ  يتصد  

والحصننلر النندولي الننلم حننرم قلننى مسننلمي ريد والتجويننع وا غتصننلب والقتننا والتشننالجملقيننة 



 
(3) 

وتكتمننا المأسننل  قنن  كيننلنام ووجننود م وو البوسنننة الحصننوا قلننى السننال  للنندفلا المشننروا 
 بموقف أوروبي مشلرك بللصمت حينًل وبللمؤامر  والتواطؤ مع العدوا  الصربي أحيلنًل أخر و

لب بعنننوا  البوسنننة فنني قلننب والتفصننيا فنني كتننلقنند تنلولننت مأسننل  البوسنننة بللتحليننا 
نمنل سنأكتفي إقصلر، ولللك ل  أتطرء إلى للك في سيلء   نلا العنرأ لمنلكرات قلنى قنزت، وا 

اعحداث قلى فكرت ومشلقرت ورأيه الخنله فني وانعكلسلت بللتعليء قلى بعأ مواقفه المتميز  
مي  الننلي  وطننأ  وأكثننر شننرًا منن  قتننل  المجننر التنني تعلمننا معاننل وكننل  أكثر ننل أشنند الشخصننيلت 

بيجنوفيتغ كنل  قفيفنًل مانلبًل حكيمنًل مندركًل في حيلته بللسج ، وأشاد أ  قلنى قنزت صلدفام 
 نننلت الشخصنننيلت التعيسنننة أمثنننلا السنننفل  لمنننواط  الضنننعف البشنننرم فننني كنننا تعليقلتنننه قلنننى 

ولنورد جيشنه مالدينتغ شنيطل  اإلبنلد  الجملقينة، ميلوسفيتغ والكلاب اعشر كلراجيتغ وقلئد 
لكلوب وجنراا روز المتآمر الخبيث،  لت الصنفلت كلانل لنم تنرد أبندًا قلنى لسنل  لا اأوي  المض

نمل جل ت في كتلبي وصفًل لحقيقة  نلت الشخصنيلت كمنل رأيتانل قلرينة  قلى قزت بيجوفيتغ وا 
البشر يصعب ا رتقل  إلى مسنتوات ولكننك أمل قلى قزت فاو طراز آخر فريد م  م  كا زينة، 

وتشننعر أحيلننًل بللد شننة قننندمل يطلعننك ولنه إقجلبننًل كلمننل ازدادت معرفتنك بننه، منننه اقترابننًل تنزداد 
الترور بللنفس أو بللمنصنب و  ينر  فني نفسنه موا نب أو قلى بعأ التواضع   يتطرء إليه 

)انتصننر حننزب العمننا الننديمقراطي فنني : و ققق حققثي ي ققو فرينند  دو  بقيننة النننلس، قنندرات 
للحزب مع أننني لنم افانم أبندًا لمنللا البداية زقيمًل  ووجدت نفسي م  1990انتخلبلت نوفمبر 

 –مع منل فنيم من  قينوب  –إلا كنت أنل زقيمًل!؟ وو لقد كنت أفكر بيني وبي  نفسي: اختلروني 
احتمننلا آخننر تتجلننى فيننه رو  وو ثننم يتطننرء إلننى  (الجميننع فمننل  ننو حننلا البننلقي !؟ ننو أفضننا 

ه لنيس من  الضنرورم أ  يكنو  النزقيم  نو )لعا اعمر قلى غير منل أظن  وأنن:  ي و الفكل ة 
( اعفضا، با م  يتمتع بعيوب كبير  ف لا كل  اعمر كللك ف   قندم الكثير من   نلت العينوب!!

 وو
في للك الوقت كل  م، 1990ملرس  27حزب العما الديمقراطي( في تم إقال  قيلم )

يوقي وكلنننت العقوبننة أخننر  غيننر الحننزب الشننالقننلنو  اليوغسننالفي   يننزاا يمنننع قيننلم أحننزاب 
وأحسننب أ   ننلت المقننرر   نني السننج  قشننر سنننوات، غيننر أ  قلننى قننزت أقنندم قلننى المتننلمر  

)لم أقتبر  لا شجلقة : على ي و ول ن علع خصلة أو سمة م  سملت القلئد الشجلا 
نمل  ي  ق  شنل من  المتنلمر  إلا لنم يكن  منانل قلد  مالزمة في مجر  حيلتي فأنل   أتورا وا 

الشبل  المسلمي  )المحظور ( وانتاى بي قندمل التحقت بجمعية  1946حدث  لا سنة بدد وو 
 اعمر إلى ثالث سنوات بللسج (و
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وحقنوء اإلنسنل ، اشتما برنلمج الحزب قلنى مبنلده  لمنة مؤسسنة قلنى الديمقراطينة 
تعويضننًل لاننم قنن  وبننرغم أ  الحننزب كننل  مقصننودًا بننه تجميننع كننا المسننلمي  فنني يوغسننالفيل 

أ  برنلمج الحزب اشتما قلنى إقنال  صنريس بنأ  بعلد المتعمد م  كا نشلط سيلسي، إ  ا ست
مية والننلي  يؤينندو  برنننلمج الثقلفننة اإلسنناللجميننع الننلي  ينتمننو  إلننى  قضننوية الحننزب مفتوحننة

قلننى المسننلمي ، وفنني خطننلب لعلننى الحننزب، ولننيس فنني برنننلمج الحننزب نننه يقصننر العنصننرية 
البشنننلء بصننفة حلسننمة أ   ننلا لحننزب أراد أ  يوضننس لجمننل ير افتتننل  اقننزت بمنلسننبة إقننال  

  قا  يفق  للعاند البلئند انطنالء فكنرم وسيلسني جديند  ولنيس اسنتمرارًا الحزب يمثا نقطة 

لخلننء جنننة أرضننية بنندو  إلننه وبنندو  )إ  المحلولننة الكبننر   :يلنظققاا يلشققيوعق يل ققا  
لولة قند انتانت إلنى غينر رجعنة بفشنا  لت المحإنسل ، وبللتأكيد ضد اهلل وضد اإلنسل  معًل وو 

القلقنة بتصنفيء حنلد طوينا وو وكنل  بعنأ الننلس يعبنرو  قن  مشنلقر كلما(و و نل انفجنرت 
فقند أدرك الجمينع أ  صنفحة جديند  من  تنلريل البشننلء قند طوينت وبندأت   التبطة بدموا الفر  

 صفحة جديد و
 :ي    ا  يلجلاحي  لل يارة يلجريرة

واستخدمت العبنلرات التقليدينة فني تزيينف وقية بشل م  الفزا استجلبت السلطلت الشي
من  السنجنل  تليفزينو  سنراييفو قنلد  الحنزب بنأنام )مجموقنة الحقلئء واعكلليب حينث وصنف 

أقصنى وكنل   نلا السلبقي  وم  أسلتل  الجلمعلت الفلشنلي  وبعنأ السيلسنيي  المتمنردي ( وو 
الشعبي فقد سرت ا  في للك الوقت أمل قلى النطلء قليه م  إيلمل كل  النظلم المتالوم قلدرًا 

النبالد وأنشنئت فنروا موجة م  حمى الحملس في الجمل ير ونمل الحزب نموًا سريعًل في أنحنل  
متصنا يخلطنب الجمنل ير وبلد ، وكل  قلى قنزت فني حركنة دائبنة وسنفر للحزب في كا مدينة 
يوقية منعنه من  دخنوا )بنيللوكنل( الشنكلا أو ملنا وو وقند حلولنت السنلطلت في كا موقع دو  

وقند اجتمنع فني  منر  أخنر  إلنى المديننةفي للك أوا مر  ولك  في الشار التللي ل نب ونجحت 
وأنشننل فننرا للحننزب فنني بنيللوكننل وانتخننب العننلم قشننرو  ألننف بشنننلقي فخطننب فننيام، مينندانال 

 النلس الدكتور/ حمز  موبلجيتغ رئيسًل للفراو
د التأييد لحزبه قلى الداخا فقط بنا سنلفر إلنى بلندا  لم تقتصر رحالت قلى قزت لحش
اعوضلا الجديند  ويندقو م لمسنلند  المالجري  حقيقة أوروبية وأمريكية كثير  ليشر  للبشنلء 

 الحزبو
قلى قزت في أمريكل يتوقعنو  فني وقنت كل  بعأ المسلمي  اليوغسالف مم  قلبلام 

فيل وم   ؤ   )ينلزبللتلك ديلجنل( تحندث غساليو مستطيرًا لمسلمي يبيتو  شرًا مبكر أ  الصرب 
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لمواجاننة   نا أقننددت العنند  العسننكرية)يننل سننيدم  :  ققا  لقق إلنى قلننى قننزت فننى اجتمنلا قننلم 
الصننرب الننلي  قننلموا قلننى منند  التننلريل بمننلابس بشننعة ضنند الشننتنك؟ )و ننو يقصنند القننوميي  

قو  بجثثكم في نار دريننل إنام سيقتلونكم ويل المسلمي (و إنك لم تفعاو حسنًل! دقني أقوا لك
اإلسنالمي وا متنزاج العرقني سيفعلو   لا بكم مامل تحدثت قن  التسنلمس كمل فعلوا م  قبا وو 

 سوف يلبحو  شعبنل رغم كا شل(وفي البوسنة وو 
 :يل  الح يإل اللق  ق  و شا

بنني  الصننرب )أثنننل  الحننرب العللميننة الثلنيننة( فنني الحننرب اع ليننة التنني جرفننت البوسنننة 
سنللت وكلنت مدينة )فوتشل( إحند  المواقنع التني  –لكروات كل  أكثر الضحليل م  المسلمي  وا

أ  تتكنرر فيال أكثر الدمل  البريئة، ل ب قلى قزت  نلك وكل  خطلبنه تحنت شنعلر )  ينبتني 
ي  المسننلم: )إ  وقققا والصننفس والمتفننر  مجنزر  فوتشننل مننر  أخنر  أبنندًا( وو تحنندث قنن  السنالم 

اليوم يمرو  بلمتحل  تلريخي وأنل أرفأ فكر  العقلب الجمنلقي للصنرب بتامنة ارتكنلب جريمنة 
ومسننلمي  إنمننل ضنند المسننلمي  وو فللقضننية ليسننت قضننية صننرب قننلم باننل فريننء منن  اإلر ننلبيي  
كنل  اعطفنلا من   ننلك المجرمنو  القتلنة والضنحليل اعبرينل ( وو  نلك تصنيف آخنر للننلس وو 

فوتشنل وو واقتنر  الز ور م  الجسر في النانر حينث جنرت ملبحنة بتاجي  يلقو  بني  وبنلت م
ووافننء النننلس، أيضننًل قلننى مقننلبر الضننحليل اعبريننل  منن  الصننرب قلننى قننزت أ  توضننع الز ننور 

ففني سننة )لألسنف كلننت  نلت مثللينة بنال منردود قملنيوو : و ق ثلك ي قو  علقع عقلى
جتل  المسلمي  في فوتشل مر  أخر ، با اللم االمروا فوجل العللم بلإلر لب الصربي  1992

ودمنر وأجبر السكل  البلقي  قلى الاجر  القسنرية وو أسوأ ممل حدث في الملضي فقدتا م  قدتا 
المسنجد التنلريخي الشناير )أ دينل( وو و نو تحفنة الصرب كنا مسنلجد المديننة وكنل  من  بينانل 

 معملرية م  آثلر القر  السلدس قشر الميالدم(و
 :لرنية رولة

يسنتمعو  إلنى قلنى قنزت فنل ب فني خطلبنه وفي )فيليكل كالوتشنل( تجمنع ألفنل إنسنل  
البوسنة حينث أكند أننه   يننو  إقلمنة دولنة  يوصربي يخطو  أخر  في طريء اللقل  مع كرواتي

للشننعب وأ   ننلا يعتبننر اختيننلرًا اسننتراتيجيًل كمننل يدشننلا قنننه، إنمننل  نني دولننة مدنيننة  إسننالمية
أنانل : )إ  البوسننة والارسنك جماورينة مدنينة ولنيس إسنالمية كمنل قا مسلم( وو البشنلقي )ال

وحوا  لا الادف ندقو إخوتننل من  الصنرب والكنروات أ  يشنتركوا معننل فني ليست اشتراكية وو 
إلا : مقين ققا الخطنلب إلنى نقطنة  لمنة عوا منر  بنل   لت الجماورية وو ثم أشلر فني  نلا 

م  يوغسالفيل فل  تبقى البوسننة وحند ل لتصنبس ديد مل بل نسحلب نفلت كرواتيل وسلوفينيل تا
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لا اقتضنت الضنرور  أ  نحمنا السنال  للندفلا قن  البوسننة فسنوف  جز ًا م  صربيل الكبنر ، وا 
 نفعا(و

 :لؤيل ة لن ريخ  يلملب
نمننل تتمثننا فيننه تيننلرات  لننم يكنن  حننزب العمننا الننديمقراطي يخضننع عيديولوجيننة واحنند  وا 

أحند  نلت التينلرات وو وكنل   نو نفسنه يعتقند أننه جموقة )لو الفقلر بلشنتتغ( مختلفة وكلنت م
قلى قزت م  نلحيتنه يشنعر بأننه يتجنه إلنى ا نشنقلء قن  زقيم المسلمي  بال منلزا وو وكل  

في مقنر الحنزب يعند  جتمنلا سنيدعقد فني إليجنل سبتمبر بينمل كل  يجلس  18الحزب وفي يوم 
مجموقننة منن  أقضننل  الحننزب يبنندو قلننيام الاننم وا  تمننلم  حنني  اقننتحم قليننه بنندو  اسننتئلا 

فنني  –تننوًا  –)إ  لو الفقننلر بلشننتيغ، وفيلبننوفيتغ )منن  قيننلدات الحننزب( قنند أقلنننوا :   ققالوي
تبرينر م لنللك  نو أ  الحنزب يتجنه نحنو اليمني  مؤتمر صحفي أنام استولوا قلنى الحنزب، وأ  
 (ام يريدو  أ  يقودوا النلس إلى أوروبلحي  أنوأ  قلى قزت يقود الحزب تجلت اعصولية في 

الصنحف بدو  الرجوا إلى قيلد  الحزب و  قواقدت وو وظانرت قننلوي   وو كل  انقالبًل كالسيكيلً 
لنت صدمة كبير  للشنعب النلم تالحنم فني لحظنة في اليوم التللي )يوم للبكل  في البوسنة( وو ك

احتشندت الجمنل ير : و  علقع عقلىي واحد  وفشا ا نقالب بأسرا ممل يتصور النلس وو 
ي وحملنوني ومنعوا فيلنوفيتغ وجملقتنه من  الندخوا ثنم جنل وا إلنفي السلحة الريلضية الكبر  

 قلى أكتلفام قلليًل وو
التني كل  الشعب معنل بكا جوارحه وو وقد تأكدت  لا في سلسلة ا جتملقنلت الحزبينة 

قيقننة اعمننر فقنند  دننزم لو الفقننلر توالننت بعنند للننك ثننم كشننفت انتخلبننلت نننوفمبر بشننكا حلسننم ح
 بلشتيغ في انتخلبلت رئلسة الحزبو
 :شخفياى  ق مياة علع على

والسننملت الشخصننية لقننلد  الشننعوب لاننل أكبننر  منن  رأ  قلننى قننزت أ  التكننوي  النفسنني
شخصننيلت قننراراتام السيلسننية ودفننع شننعوبام إلننى الحننرب أو السننالم وو وأ  اعثننر فنني تشننكيا 

ا تملمنه كلرثنة أو تجنبانل والخنروج منانل، من   ننل جنل  سببًل فني صننع بعينال يمك  أ  تكو  
السيلسني وسنعيه الندائم للحنوار معانم وسنبر أغنوار م قن  الشديد بللقلد  الفلقلي  في المعترك 

 بللحديث ق  كثير م  الشخصيلت السيلسية وتحليا مواقفاموقرب، وقد حفلت ملكراته 
 :  ينيو  وجلان

دكتلتور قندمل كل  رئيسًل لجماورية كرواتيل و و أزمة يوغسالفيل تكرر اسمه كثيرًا في 
 قلى النمط اللم كل  شلئعًل في دوا أوروبل الشرقيةو
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)سمعت اسمه وأنل في السج  وكل  اسمه يلكر دائمنًل فني : ي و  علع على عن 
 قن  قنرب وو التقينت بنه فنى مقنر حزبنهالبوسنة مع مشلقر مختلطة وو وقررت أ  أتعرف إلينه 

وابتدأت المنلقشلت التي سرقل  مل تحولت إلى اختالفلت في الرأم، وقدم اتفلء مسنتمر بزغرب 
وو قلننى التنندا  فنني مطعننم بزغننرب فقننلد السننيلر  بنفسننه لسنننوات طويلننة وو استضننلفني بعنند للننك 

يل سيد قلى قنزت   :   ا  لق  الم   يلويمروانتاز الفرصة ليجعا نفسه واضحًل تملمًل 
كبينر ع  شنعب الكنروات والمسنلمي  فني البوسننة قلى إقلمة حزب مسلم فالا خطنأ  تعوا كثيراً 

: إننك ينل سنيدم قلى ل  لع  ضقا  يشعرو  به، شعب واحد، فللمسلمو  كروات و لا  و مل 
وبني  أنفسنام بنأنام مسنلمو  وو إنانم يحترمنو  تخدا نفسك فللمسلمو  يشعرو  فيمل بينام 

لتأييند توجمنل  يسنرد لني بعنأ الحجنج التلريخينة واتنًل وو شنرا الكنروات كثينرًا ولكننام ليسنوا كر 
عنه يحمنا درجنة الندكتورات وو فأجبتنه بنأنني أتحندث وجاة نظرت، وأنه يعرف التلريل أكثر مني 

سنوف تنر  أ  :   قا و نلا منل أقرفنه معرفنة تلمنة أكثنر مننك وو ق  البوسننة والارسنك ا. و 
أصنوات المسنلمي  والكنروات جميعنًل لم سنيجتلب (  نو النHDZ)الحزب الكرواتي في البوسننة 
% من  أصنوات الننلخبي ، فقلنت لنه إ  حزبنك  نلا لن  يحصنا 70في البوسنة وسيحصا قلى 

فنني انتخلبننلت نننوفمبر % 17فقننط و كننلا جننل ت بللفعننا نسننبة الكننروات % 17قلننى أكثننر منن  
منن  تعننداد طبننء اعصننا م ولننم يكنن  فنني اعمننر سننر فنتيجننة ا نتخلبننلت كلنننت انعكلسننًل 1990

 % فقط(و17السكل  في البوسنة حيث يمثا الكروات فيه 
 :   ى ع ري ش

المحسوبة قلى المسلمي ، ولكننه كنل  رأسنملليًل  فكرت قبديتغ أحد القيلدات السيلسية
قاند تيتنو تتنلجر فني المنواد التلائينة تسنمى م  نوا غريب كو  ثروته م  شنركة أنشنأ ل فني 

كثينننرو  بننني  الشنننيوقيي  الصنننرب والكنننروات أصننندقل   )أجروكنننوميرغ( و نننو رجنننا زئبقننني لنننه
زئبقينة  نو زئبقني وو  اتنه أيضنًل  –والقوميي  وم  كا ملة و و يسلقد الكا والكا يسنلقدونه 

اسننمه بننللتمرد قلننى بننني جلدتننه منن  المسننلمي  فنني غننرب متنقلننة حيننث يجنند مصننلحته، ارتننبط 
في البوسنة فأحدث انشنقلقه  في أحلك مرحلة م  مراحا الصراا الدموم 1993البوسنة سنة 

وو فني البوسننة، فقند كنل  يملنك أربعنة آ ف مقلتنا مسنلس صدمة كبير  وأل  شديدًا للمسنلمي  
أ ندافام ا سنتراتيجية و نو إثنلر  الصنراا بني  القنوات وقد استطلا صرب كراجيتغ تحقينء أحند 

)لقند : لىي قو  علقع عقالبوسنوية وكل  انشقلء فكرت قبديتغ  و الوسنيلة إلنى للنك وو 
وكل   نلك نظرينلت لتفسنير سنلوك قبنديتغ وو لنيس انتات صفحة قبديتغ نالية مؤسفة وو 
قللوا قنه أنه رجلام منل البداية وأنه كل  قلى قالقة قندم أدلة دامتة قليال وو ولك  الصرب 
الصنرب اعولنى فني الحنرب وو وكنل  أثننل  الحنرب يمند مستمر  مع الجنراا مالديتغ مننل اعينلم 
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البوسنة كميلت  لئلة م  الطعلم والوقود( وو  كلا كل  تعليء قلى قزت قلى رجا خل  شعب ب
وشنعبه وو تعلينء  نلده موضنوقي ومنتحفظ يلينء بقلئند وارتكب جريمة   تتتفر في حء وطنه 

 مًلوو شريف قفيف وفلرس كريم   يجاز قلى قدوت حينمل يسقط تحت قدميه ماز 
 :ىعلع ط ي  يللفالمة إلع أقفع لر

المد  في سبيا تحقينء الوحند  والمصنللحة كل  قلى قزت مستعدًا أ  يل ب إلى أبعد 
النية مع جميع اعطراف والقو  السيلسية فني البوسننة، ولنللك فضنا أ  يشنكا حكومنة وحس  

فنلز بأغلبينة المقلقند فني البرلمنل ، فعنا  نلا ائتالفية رغم أنه كل  يستطيع أ  يفعا ع  حزبنه 
ول نققق   (HDZ( والكرواتننني )SDSج النننوطني فأشنننرك الحنننزبي  الصنننربي )مننن  أجنننا التمنننلز 

لقد أثبتت اعيلم أنني كنت مخطئنًل وا   كننت منل أزاا أقتقند أ   نلت المحلولنة  :يع      ول 
و ف ي   كلنت جدير  بل  تملم ولو كنل اتخلنل منحى آخر لقلمت الحرب في وقت أكثر تبكيرًا، 

ظار م  البداية أ  الحكومة تسلك سلوكًل سيئًل فكنا حنزب  : )لقديل ج  ة  يلا ي و لفش  
ومصير ل، وبدا أ  كال الحزبي  ليس إ  امتنداد كلنت لديه فكر  مختلفة ق   وية البوسنة فيال 

 و كلا انفتس البلب قلى مصراقيه للتدخا اعجنبي(وللحزب اعم سوا  في بلجراد أو زغرب وو 
 : ق جم  يلثعا ين

تتسننع آفننلء العمننا وغسننالفية يقننزت إلننى الحننديث قنن  اعزمننة ال قننندمل ينتقننا قلننى
القومينننة والتعصنننبلت العرقينننة السيلسننني والتزاملتنننه ويجننند نفسنننه فننني دوامنننة مننن  الصنننراقلت 

و م يضمرو  شيئًل آخر وو أدلنى بتصنريس صنحفي واعيديولوجية ويصطدم برجلا يقولو  شيئًل 
: ققا  1991لسنة اليوغسنالفية فني يننلير بمجلنس الرئفي أوا رحلة له إلى بلجنراد لاللتحنلء 

داخنا اتفء الرؤسل  قلنى أ  الجمينع منع يوغسنالفيل وقلنى أ  البوسننة دولنة لات سنيلد  )لقد 
ديمقراطينننة تتسنننلو  فيانننل الجماورينننلت والشنننعوب يوغسنننالفيل وو وأ  تكنننو  يوغسنننالفيل دولنننة 
البضلئع ور وس اعمنواا وقنو  حركة اعفراد، وانتقلا والقوميلت وو والتزمنل السوء الحر  وحرية 

فاني مشنكلة أ  تكنو  يوغسنالفيل فيدرالينة أو كونفيدرالينة العما فيمنل بني  الجماورينلت وو أمنل 
فنني المفلوضننلت المبنندئي فللديمقراطيننة  نني اعسننلس وو  ننلا  ننو موقفنننل مشننكلة مصنننوقة وو 

 القلدمة(و
لسنية أننه كنل  يجانا في  لت المرحلة المبكر  م  حيلته السيت ز يبدو م  كالم قلى ق

الرئلسنة اليوغسنالفية فانو الوحيند من  بيننام نوقية الشخصيلت التني تعلمنا معانل فني مجلنس 
لم يلتحء بللحزب الشيوقي وليس لديه خبر  بللمنلا الحزبي العف  اللم قلغ فيه  ؤ   اللم 

نحنو قام قلى النفلء وتدبير المؤامرات الشخصنية إلزاحنة ا.خنري  من  طنريالنلس اللي  درجوا 
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ومنل الكنالم النلم اتفقنوا قلينه فني  نلا ا جتمنلا إ  السلطة والنفول والفوز بلمتيلزات الحزب وو 
المنلسننبة كننا واحنند منننام منن  أدواتننه ووسننلئله لحظننة الصنندام حتننى يننتمك  محلولننة إلرجننل  

النقضلأ النلجس في الوقت المنلسب، ولقد ظارت أقمللام فيمل بعد منلقضة لكا مل تظل روا ل
يعتقندا  حقنًل فني اسنتقالا ميلوسنفيتغ الصنربي و  توجمنل  الكرواتني بل تفلء قليه، فلم يك  

وكال مننل كننل  طلمعننًل فنني أراضننيال، ولننم يكنن  أحنند منننام معنننى جماوريننة البوسنننة أو سننيلدتال 
ولنم يكن  أحند بللديمقراطية فعقنولام شنمولية ومصنللحام الشخصنية   تدحقنء إ  بللدكتلتورينة، 

ا نفصننلا وا سننتقالا حتننى ى ببقننل  يوغسننالفيل موحنند  فكننا واحنند كننل  يتطلننع إلننى منننام معننن
نمنل اتخنل يوغسنالفيل ميلوسفيتغ نفسه  عنه كل  يحلم بصربيل الكبر  المايمنة قلنى الجمينع وا 

رغننم كننا المننزاقم  –رجننا واحنند ولننم يكنن   نننلك فنني الحقيقننة سننو  غطننل  لتحقيننء مآربننه وو 
للنك  نو قلنى قنزت، فقند كنل  الوحيند النلم آمن   –كنلبًل وافتنراً  وجانت إلينه وا تالملت التي 

وقلنى أسنلس من  المسنلوا  والحرينة لكنا ب مكلنية بقل  يوغسنالفيل موحند  فني إطنلر ديمقراطني 
 الشعوب والقوميلتو

 

 لملر يو   عرس
ل  شا   ا    هيئة 

 يليون  و
 لنرن


