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 على عزت بيجوفيتش
 (3) 

 

 :الثانية وتجربة السجنمحاكمة سراييفو 
 

منا لم ألح على ذاكرتي وأنا أكتب هذه الحلقة من  ينةرع علنى عنيج فةتنو ةت   ال أدرى
ينننقران ونهاةتننن  مننننذ يمينننة  عامنننال عننن  القةلينننو  ا  رةقننني  –فانفهنننار دننندةد  –درينننت  

 ني فضنا المحمنح الدي نةة المدنتركة  رفما كا  اليفب هو تداف المأياوةة  ي اليت ؟ .. 
من  أدند المقكنرة  د اعنال عن  الحن   –مثلن  مثنع علنى عنيج  –فة  الرتلة ،  قد كنا  ينقران 

 ني ت ندة  لحنتهايةنة وكا  يقران مثع على عنيج والضدع والقةم األيحقةة والحرةة ا نيانةة، 
أينقنج مضناةةر ائةة التني هنذه اليقيننالةوناني  ني يمنن ، المتتمع التي يادج  واليقينائةة

والتهنناع أ  الحنن  والضنندع وأياننضتها للهننوى الدي نني والم ننالح القردةننة، ومكنننج لليننقها  
ةينننتولوا علنننى مقالةننند الينننلنة وا دارع وأ  ةقيننندوا القانننا ، قننندم اليقيننننائةو  ينننقران  لنننى 

 المحاكمة فتهمة   ياد الدفاب.
دنفاب لت نحةح مقناهةمهم عن  محناورع الوكع ما كا  ةقضل  ينقران هنو أنن  دأب علنى 

الح  والضدع والحرةة  اتتذفج نرةقت   ني الحنوار تمهنورال من  الدنفاب أ نفح ةدنكع  ني ن نر 
 الياية مضاراة ينرع لقليقتهم االنتهايةة ومحاولة ليعيعة يلنانهم  ي المتتمع.

ن ح  فضا أ دقائ  أ  ةيتضن  المحكمنة لتيقةن  الحكنم علةن  أو الضقنو عنن   قند 
نمنا ، اليم أيلوفال دائضال ومثمرال  ي ذلك هذا كا   ولكن  فنع  نن  لنم ةحناوع الند ان عن  نقين  وا 

)لننو أن ننقتم حقننال لتضلننتم مكننانكم  نني مقضنند القاننا   :حيثثق لثث  ت نندى للقانناع متحنندةال لهننم 
وانند ققننا االتهننام ألحايننفكم علننى تننرائمكم انند الحنن  والضنندع ولنننيلتم أنننتم مكنناني هنننا  نني 

 المواننة  األفرةا .
وعننندما أديننع يننقران اليننت  تمهةنندال لتنقةننذ حكننم ا عنندام  ةنن  دفننر تحمةننذه لنن   ر ننة 

منرع أينرى أ  ةينتتةب لرتنائهم مقانحل مواتهنة المنوج فدنتاعة للهرب م  يتن  ولكن  أفى 
 على القرار الذلةع.

 :االته م ب لتآمر لقلب نظ م الحكم
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القكنر يمحئن  قنادع مع ثحثة عدنر من  اعتقع على عيج فةتو ةت   1983 ي ينة 
ماادع والتنممر اند ن نام الحكنم وانقنرد تهمتهم هي القةام فثورع وكانج والمثققة  ا يحمةة ، 

ندا  دولة مقت رع على المينلمة  على عيج فتهمة التمهةد لقلب   ني الفويننة، ن ام الحكم وا 
 ةر الضرقي.فمضنى  يح  الفوينة والهريك م   ةر الميلمة  ع  نرة  الت قةة أو   التنه

لننننم ةكنننن  هننننناك أيننننلحة وال مةلدننننةاج مدرفننننة وال م نننناهراج وال مندننننوراج وال أتننننندع 
يرةة وال حتى ورقنة واحندع مكتوفنة .. ولكن  هنع ةحتناظ أ  ن نام دكتناتور  مينتفد اتتماعاج 

 مواننة  أفرةا  وتقدةمهم  لى المحاكمة فأ  تهمة ملققة؟!.. لى دئ م  هذا المفرر اعتقاع 
ثننع هننذا الن ننام  لننى دننهود حقةقةننة   ذا كننا   نني مقنندوره دائمننال أ  ةننيود وهننع ةحتنناظ م

 ..المحكمة فدهود يور تم تلقةنهم فواينة يفرا  الدرنة اليرةة!؟
تكرار نمنني تقلةند   ني الن نام الدنةوعي ): هذا م  حدق في مح كمة سراييفو

  تحقةقناج الحقنة ، كما ثفج مناليرةة فتوتة  مفادر م  ويةر الدايلةة نقي  تقارةر الدرنة 
متمرينة  تحنج     ا رهناب ومتموعة م  دهود النيور تنم ايتةنارهم وتلقةننهم فوايننة يفنرا  

 والتهدةد.
المحكمة كاننج كتافنال  ناةرال فضننوا  )ا عنح  الوثةقة الوحةدع المكتوفة التي ُقدمج  لى 

. فنع ينف  ندنر ا يحمي  م  تألة  على عيج فةتو ةت  ولم ةك  فهذا الكتناب دنئ تدةند .
الينفضةناج  ني متلنة المينلمة  الرينمةة وكاننج محتوةات  كلها  ي يليلة مقاالج ينحع عقند 
كامنع فوتننود هننذه المقناالج ولننم تضتننرا علةهننا، الينلناج الدننةوعةة  نني عهند تةتننو علننى علننم 

القنار  أ  ، ويةتد 1999وندرت  دار الدرو  ينة قرأج الكتاب وقمج فترتمت   لى الضرفةة 
ولنة   ةن   ي عموم  وفمدنكحج المينلمة   ني الضنالم .. ي مالكتاب مضنى فالدأ  ا يحهذا 

ولننذلك ةفنندو ومننع ذلننك اعتفرتنن  اليننلناج وثةقننة اتهننام ..  دننارع واحنندع لةو يننح ةا أو الفوينننة 
مثةرال للضتب ومثةرال للينيرةة والانحك  ني    الكتاب أمرال كحم ممثع ا دعا   ي المحكمة ع  

 واحد.
 :ثية المح كمةعب

ميرحةة هيلةة عفثةة، لم تيع م  مواق  كانج المحاكمة كلها م  فداةتها  لى النهاةة 
 مثةرع للاحك، و ي هذا ةيو  على عيج  ي مذكرات  نموذتة  م  دهادع الدهود:

وقند نفههنا القااني : تمثل  داهدع تدعى )نةرمةنا  عندما وققج أمام القااي، النموذج األو 
ال قانننج علةهنننا المحكمنننة دنننهد فنننالح  وال دنننئ فانننرورع أ  ت  ةنننر الحننن  وا 

كانج حينة النةنة  ندقج وأل  المرأع يم  ينواج لدهادع اليور .. فاليت  
تهدةننداج قنند ألقننى  لةهننا فنننو  نتنناع .. ولكنهننا تننذكرج القااني ودننضرج كأننن  
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ينوى الكنحم النذ  لقننوه  لةهنا .. رتاع الدرنة اليرةة أال تقوع  ني المحكمنة 
 هع حقال يتحمةني  ذا قلج الحقةقة؟..: الق ضي فسألت

: فأج به  على الفورم  أير المتهمنة  وةفدو أ  القااي قدر أنها تق د حماةتها 
فدنهادتها حتنى  هنر النذهوع واانحال علنى تندلي  الدناهدعفالتأكةد يو  نحمةك،  ما أ  فدأج 

قند أ نةب ف ندمة كنأ  القااي وعلى وتنوه الحاانرة   ني المحكمنة أمنا نائنب ا دعنا   وت  
 تدارال يقن على أم رأي .

)كع دئ وقضج علة  أثنا  التحقة  والنذ  اعتفنروه دنهادتي هنو كنحم  :ل لت المرأة
نما كتف  الاافن المحقن  فنقين  ثنم أمرنني  فنالتوقةع علةن  تحنج الانان وا رهناب .. لم أقل  وا 

منرع فضند منرع حتنى ا كتفن  المحق  حرة ال علنى أ  أردد علنى مينامض  عفناراج مضةننة ممنوكا  
الدنرنة عندع منراج وأمانةج  ني قينم الدنرنة  قدج القدرع على المقاومنة .. لقند اينتتوفتني 

اليننرةة يننتة أةننام لكنني ةتأكنندوا أنننني حق ننج الدننهادع التنني منن  المقننروا أ  أدلنني فهننا أمننام 
 نج وعندما و نلج المنرأع  لنى هنذه النقننة دنضرج وكأنهنا قند تيل..   المحكمة ع   هر قلب

لةأيذ فيمام النوعي،  اينتضادج كا  ةتيم على  درها وفدا أ  امةرها قد ايتةق  م  كافو  
أ  أيت  يم  ينواج علنى أ اع اآل   : ) ننيل لتتواينها وأيذج تتحدث فثفاج وانمئنا  

مينئولة عن  أكاذةنب تينففج  ني ينت  أننا  أفرةنا  أ  أحةا ةومال واحدال وأننا أعلنم أننني كننج 
أ  : ) ذا أردتننم ثثثم أضثث فت وأدننارج  لننى المتهمننة  ..  لننذة  ةمثلننو  أمننامكمامثننع هنن ال  

 تحاكموني مضهم اآل   ا ضلوا    دئتم .
الينكو  علنى قاعنة المحكمنة وفندج الحةنرع لم تكد المرأع تنتهي م  كحمها حتى أنف  

حم  أمرهنا ثم توتن   لةهنا فنالك –ماذا ةقوع أو ةقضع واالرتفاك على وت  القااي وكأن  ال ةدر  
 : )ةمكنك أ  تتليي اآل  .بقوله

 :شه دة حجة ب ش 
لننم تيننع دننهاداتهم منن  أقننواع متناقاننة  تافضننج المحكمننة االيننتمان  لننى الدننهود الننذة 

ال ةكقنو  عن  التهنام  وتفنادع التضلةقناج ومثةرع للاحك أحةانال أيرى وكا  الحاانرو  أحةانال 
)أنور فادا لةت   الدهةر فايم )حتة الفادا   اليايرع نواع الوقج، حتى تا  الداهد المدعو

أمنام المحكمننة فالافنا  وال نمم  هنو ال ةقهننم وهنو رتنع مضنرو  فحكمتن  ومرحنن  ولكنن  ت ناهر 
 تةدال وال ةيمع تةدال!...

ةتحندث يناعتة   ني مينائع ال عحقنة لهنا  لما وتن   لةن  القااني ين ال  مكنث الرتنع 
 قند ه  لنى نقننة الين اع الموتن   لةن  دو  تندوى  حاوع القااني أ  ةضةندفمواون القاةة .. 

وةنورد تقا نةع ال  نلة لهنا فالقانةة .. وأدرك تمهنور الحاانرة  أنهنم ايتمر ةنروى حكاةناج 
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ممنا أثنار  انب القااني  توتن  أمام مدهد هيلي  ي ميرحةة عفثةة انتيعنج مننهم الانحك، 
 ناعترا ي محانر التحقةن  .. ميتلقنال عن  أقوالن   نللداهد محذرال ألن  ةقنوع للمحكمنة كحمنال 

لك  رفما  ن  نق  الكحم الذ  أدلةج ف   ي التحقة  أفدال .. : ول   ببس طة وهدوءالرتع 
كنننج قلننج أنننا ليننج متأكنندال  ذا كننا  تيننتةع الكننحم هننو الميتلنن   قنند ُيننئلج مننراج عدةنندع .. 

ع م  هذا الداهد المضتوه قلت  اآل  ..  لما رأى القااي أن  ال  ائدللمحققة  كحمال ميتلقال عما 
كأنن  ةفحنث عن  ميناعدع  ةنر وأن  لة   ي ا مكا  الح وع من  على دئ أيذ ةتلقج حول  

لث الً  فاالن را   لما ةئ  وأدرك أن  الفد م   نها  هذا الموق  الهايع أمر الداهد من ورع، 

: ثثثم لثث  من ننة )اذهننب وال أرةنند أ  أراك هنننا مننرع أيننرى   تنلننع الرتننع  نني فحهننة  لننى ال: لثثه
 ) نني متأي  تدال .

حةث كنا نتل  وألقى علةنا )تحوع الداهد  لى ققا المتهمة  : يقو  على عزت
ملوحننال  لةنننا فنننق  فلهتننة الفدنننا  القنندامى )ان  ةمانةننج  ور ننع ةننده الةمنننى تحةننة ا يننحم 

 ا .ونائب ا دععدا القااي النرةقة التقلةدةة ..  انقتر الحاارو  فالاحك  ةما 
لنم اينتفضد مننهم ثحثنة وعدنرو  دناهدال حار  ي هذه القاةة يمية ويتو  داهدال 

يننفضة وعدننرة  منننهم عمننا ورد  نني دننهاداتهم دننرون ال ننححةة وايتلقننج دننهادع تتحقنن   نني 
األقواع المدونة  ي محاار التحقةن .. التحقة ، وكرر يمية عدر م  الدهود نق  محاار 

 كانوا ةحق ونها ع   هر قلب.
 : ع على عزتدف

 ننني أحنب ةو ينح ةا ولكنني ال أحنب هنذه : )فقث  وق  علنى عنيج ةندا ع عن  نقين  
قنوانة  النفحد، ولكن  ألننني يالقنج وأنا ال أحاكم هنا  ي هذه القاةة ألنني يالقج الحكومة .. 
أفاحنج لنقينها أ   ةنر مكتوفنة  رانتها متموعنة من  أ نحاب الينلناج والنقنوذ فضا قواعد 
اعتفنار للقنانو  والدينتور  لنم ا هو مينمو  فن  ومنا هنو محنرم علنةهم دو  أ  متدرن للنا  

أ  لنقي  الضقو .. كنا  ةضلنم أ  المق نود فالمحاكمنة هنو ا ينحم أكثنر من  ةضتذر ولم ةلتم  
)أود أ  أقنرر هننا أننني : وهثو يضثي دئ  ير ..  ألقى فققاي التحد   ني وتن  المحكمنة 

 نني هننذا  أنننا اعتفننر نقينني منااننحل منن  أتننع ا يننحم  تحننج كننع ال ننرو ميننلم ويننأفقى كننذلك 
فالنيفة لي هو ذلك أل  ا يحم ما دام  ي  در  نق  ةتردد .. الضالم ويأ ع ملتيمال فموققي 

 نني هنذه الحةنناع ..  نن  ايننم لوعند وأمننع  ني ميننتقفع أ اننع اينم  يننر لكنع مننا هنو رائننع ونفةنع 
 كع دئ  ة  ةيتح  التاحةة.وكرامة ميتقفع أ  ةحةوا فحرةة للدضوب الميلمة 
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 لنم ةضتنذروا عن  دنئ ولنم ةلتمينوا أما فقةة المتهمة   قد تافضوا على عيج  ي موققن  
 فع اتهموا المحكمة فال لم والتحةي وعدم التدارع.الضقو 

لمنندد تتننراو  فننة  يمنن  ينننواج  لننى و نندرج األحكننام فاليننت  مننع األدننااع الدنناقة 
القاننةة  لننى االيننتئنا   نني يج،  لمننا انتقلننج يميننة عدننر عامننال كانننج منن  ن ننةب علننى عنن

ُيقا الحكم علة   لى اثنتي عدرع ينة وكا  هذا فنا ال على التمايناج تنا ج المحكمة الضلةا 
 م  فضا المثققة   ي فلتراد وم  يارظ ةو يح ةا.

 :الحي ة في السجن
ا أقنع ويتع  ي مذكرات  أ  القتلة كنانو  أودن على عيج  ي اليت  مع كفار المترمة 

تضنر  اليت ، وهنذه لمحنة ثاقفنة من  نفنائع الفدنر كمنا ونأع ودراية م  الل وا،  ي هذا 
 قند الحن  انضندام اليلوك أتاحتها لن   نرو  هنذا الينت ، علةها ع  قرب ومحح ة ةومةة  ي 
حةننث ال ةدننضرو  فالننذنب علننى التننرائم التنني ارتكفوهننا فةنمننا الاننمةر واأليننح  عننند الل ننوا 

 مداعر الذنب وتأنةب الامةر  تاةر مواققهم وميلكهم.تراود القتلة 
قنننان النننر  فاتنناياج ةقاننونها فننة  كانننج  دارع اليننت  تيننمح للمينناتة  فمننا  ننةهم 

مينموحال لهنم فناليروظ من  الينت  أفندال اليت  أما اليتنا  اليةايةو   لم ةكن  ذوةهم يارظ 
: )دنضرج أننني محكنوم علنى فكتثبعلنى عنيج وانضكيج أواان اليت  وكمفت  علنى منذكراج 

لم أيتيلم للةأ  ةراني أحد فقةة حةاتي .. ومع ذلك ل  أرى أحدال ول  فاليت   لى األفد وأنني 
ولكنن  كننا  األمننر ةتضلنن   نني ن ننر  فالثفنناج واالتيننا  التننواني مننع .. ولننة   نني هننذا فنولننة 

لح نة الحقةقنة ا تنأتي ولكن  عنندم ا نيا  قد ةقوع أدةا  ة م  فهنا  ضنحل ا ةما  والضقةدع .. 
ا يننحم وتضالةمنن  ا ةمننا   مننثحل كنننج أعلننم أ  منن  أهننم مفنناد   ذا فدننضوره نحوهننا ةيتلنن  .. 

رادتن  الم م  أ  ةتقفع كع ما ةحدث ل  فالقاا  والقدر وأ  على الميلم  فاعتفاره مدنةئة ان وا 
تترفنة ج أ كر فها فضند أ كر  ي هذه الناحةة م  قفع فنق  النرةقة التي فدأ.. والح  أنني لم 

أقاى فقةة حةناتي وأ  أمنوج فنة  عتناع المرع ..  ضندما واتهج حقةقة احتماع أ  اليت  هذه 
نمننا انفضننث  نني أعمننا  قلفنني فقننوع موايةننة لقيننوع ال ننرو  لننم ةتننناقا  ةمنناني، المتننرمة   وا 

ي حالنة  ن يالمنفقة  ي اليت   دضرج فنون تدةد م  التنا م فة  الضقةندع والمحننة ممنا تضلنن
وعلنى الضمنوم  قند علنى  نحتي الفدنةنة أةانال .. عقلةة يوةة متوايةة ويناعدني علنى الحقنا  

أعنانني علنى التقاعنع فاةتافةنة منع محننة الينت  .. حمدج ان كثةرال على نضمنة ا ةمنا  النذ  
وتدتةضهم المضننو  علي تمثلج  ي  يحا أفنائي وال ةمك  أ  أنيى نضمة أيرى م  نضم ان 

  ي اليت  .لي 
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اعتدنا علة   ني الحةناع الضادةنة ينارظ الينت ، اليم   ي اليت  لة  هو اليم  الذ  
 ي على القلوب كالكافو  وةكاد ةقنع األنقا  وةتمنى وةماى فنةئال ثقةحل ةتثم  هو ةتثا ب 

نمنا فاليناعة والدقةقنة ال دور .. وهو ال ُةحيب فاألةام  ذلك والثانةنة.. لنواأليافةع والدهور، وا 
ونننأع هننذا الم ننةر لننم ةكنن  علننى عننيج ةت ننور  نني أةامنن  األولننى فاليننت  أننن  ةيننتنةع تحمننع 

تقندم كثةنرال  ني الضمنر وأ  المنوج قند ةأتةن   ني أ  لح نة لةينتم هنذا وفدأج تراوده  كرع أن  قند 
أيرى ماادع م داها أ  هنذا ولك   ي نق  الوقج كانج تراوده أ كار الضذاب فنرةقة درامةة .. 

اليننت  ةيننتهلك ا نيننا   نني اليننت  رفمننا كننا  أرحننم منن  م ننةر  يننر يننارظ ر الرهةننب الم ننة
 وةمتا عمره ةومال فضد ةوم  ي  ران عقةم ميتمر مع القوى الاادمة لليلناج الدةوعةة.

فضيلتهنا عن  المتتمنع وانتقنا  المدنا ع  –كما الحن  علنى عنيج  –والحةاع  ي اليت  
واليةنناع والتأمننع الضمةنن  .. و نني ضة منن  حرةننة القكننر تمنننح لضقننع المقكننر مينناحة وايننالةومةننة 

فيةننالي فضننا الحتننب واأليننرار )كنننج أحنناوع أحةانننال أ  أيتننر  : يقثثو الحالننة و نن  هننذه 
نوةلنة حتنى أدنضر وكنأنني أقتنرب  أركي على قاةة فضةنها تركةنيال دندةدال ولقتنرع الكونةة الكفرى 

عقلي،  اذا في أراها  ي متنناوع  دراكني  التي نالما حةرتني وراو جم  فضا الحقائ  الكونةة 
 قي تلك اللح اج الكادقة وكأ  نا ذع قد انقتحج أمامي .. وكنج حةنئذ أتمنى لو كنج ريامال، 

الوينةلة الوحةندع لسميناك كلماج اللانة عن  التضفةنر عمنا أدناهد وأ  دضور فضتي كا  ةنتافني 
لني  نني ذلنك الوقننج أدواتن  .. كنننج ةحننج ةمكنن  أ  تتحقن   ال فالريننم لنو أتفتحفةنب الحقةقنة ال 
لسمياك فال نور المتححقنة  ني فااليتقياراج وأنا أحمل  وأنااع فح أمع أق  ياعاج ممتلئال 

أيننرار القنن  الحنندةث فنرةقننة ال عقلنني .. ومنن  يفرتنني مننع هننذه اللح نناج اعتقنند أنننني  همننج 
 أ  ةيتوعفها.أحد  ةر المفدعة   ةيتنةع

 :تأمًت سجين
هننج  تننرا اج المحاكمننة وفنندأج أتكةنن  قلننةحل مننع المنننان التدةنند  نني اليننت  فضنند أ  انت

ع  الحةاع والم ةر وع  الدة  واليةاينة وعن  الكتنب  ي تيتةع محح اتي وتأمحتي درعج 
متأمنع اينتار   ني أ  ةيننر علنى فناع ينتة  قرأتها وع  م لقةها وعن  كنع دنئ ةمكن  التي 

 لننى مننا ال نهاةننة .. وقنند تحولننج هننذه ا لننةحل ونهننارال أكثننر منن  ألقنني ةننوم ايننتنالج أوقاتهننيننتن  
)القولينكاب  مكتوفنة فحنرو   ناةرع  لى ثحثة عدر متلدال م  ور  كفةر  ي حتنم المذكراج 
وايتنان أحد اليتنا  أ  ةتولى تهرةفها القرا ع .. متضمدال أال ةتمك  م  قرا تها يواه،  ضفة 
حتنى اينتنان نادنر  ني ينراةةقو عدر يننواج  اليت  ثم ايتقرج  ي ُيفاج نوةع لمدعيارظ 

 تحج عنوا : ) رار        لى الحرةة . 1999وندرها ينة نفاعتها 
 ي فضا ريائل   لى افنت  )يافةنا  ألمح  لنى مضاناتن  من  لح ناج مضةننة  ني الينت  

 كتفج  لةن  افنتن  تضلن  هي أدد ونأع على نقي  م  أ  لح اج أيرى وتلك  ترع ديوع اللةع، 
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ريننالة تضتفننر منن  أرون مننا قننرأج منن  ى هننذه الحالننة النقيننةة التنني تنتافنن  عننند ديننوع اللةننع علنن
.. وتكد   ةها حقةقة أنها هي تتد   فالحب والضن  والحنا  الممتيظ فالضقع والحكمة ريائع 
اللح ناج هني التني كاننج تدنهد تدضر نق  الدضور عنند حلنوع ال نحم وتنذكره فنأ  هنذه أةاال 

 قهوع الميا .         يرع مضال حةث تتتاذب األيرع أنرا  الحدةث وهم ةتناولو  األلقا  أ راد 
)قند تكنو  أينتاذال تامضةنال أو : فيقو ة   على عيج فضا يفراج مثةرع  ي اليت  

تكننو  حةاتننك  نني اليننت  أةيننر  فننة  المينناتة   ةليننو ال مدننهورال ولكنننك فهننذه المنن هحج لنن  
قانونةننة عندئننذ ةلتننأ  لةننك التمةننع لتكتننب لهننم التماينناج  أ اننع دننئ أ  تكننو  محامةننال )مثلننى 

ويو  ةضتر و  لك فتنرائمهم وة نقو  لنك لس راظ عنهم  لى  ةر ذلك م  ايتداراج ومنالب 
أ  أقنوع     –فنا ال على هنذه اليفنرع  –وكانج هذه يفرع مثةرع لي ..  هع أيتنةع أحوالهم .. 

تلننوا أليننفاب  نيننانةة مقهومننة .. أنننا ال أقننوع  نهننا  قنند قفضننا القتلننة كننانوا أنايننال نةفننة !؟ .. 
أحندهم قتنع د اعنال عن   نها مفررع ولكنني أقنوع  نهنا علنى األقنع مقهومنة .. قوع أمفررع ولكني 

قتع يوتت  التني كاننج تيونن  منع أدنياا  رفنا   –عمره عدرو  ينة  –أفة  ويتة   ير 
 ثنم ُيقن  عنن  الحكنم  لنى عدنرة  يننة وكانج أمها تتيتر علةها، وقد ُحكم علة  فا عدام أوالل 

متنرم قتنع  ينر )فكةج كالنقع عندما نتوج م  ا عدام   لى تانب ه ال  كنا  هنناك  :ل  .. 
منن  أحنند يننر  كتافننال  –لاةننر مننا يننفب  نناهر  –اليننتة  لمتننرد الحينند والحقنند علةنن ، هننذا 

أتحناور . اعتندج أ  أ دقائي وألقى ف  م  النا ذع  ي مننقنة ةينتحةع اينترداد الكتناب منهنا .
دورع المةناه مع هذا ال دة  ونتقلي  مضال .. و ي مرع ترك كتاف  على حا ة النا ذع وذهب  لى 

)أعلم أنك تن م  فنان : ثم ل   كًم   غريب   اليار  لي فذلك  لما عاد لم ةتده .. واعتر  
تنود  وةفندو هنذا مو ولكني ليج متأكدال م  وتوده، والذ  أنا على ةقة  منن  هنو أ  الدنةنا  

قارنت  فاةره م  اليرّا  الققرا  الذة  ةيرقو  ففاعث من  الحاتنة اليار  كأن  در محا  ذا 
..  هنن ال  علننى األقننع لنندةهم فاعننث  نينناني مقهننوم وكننا  ةمكنن  مضنناملتهم فنرةقننة أيننرى  ةننر 

 اليت  .
 :الكًم كجريمة

)تضلمنننا  نني  :يقثثو  علثثى عثثزتمن  فننة  تأمحتنن  القليننقةة عنن  الينت  والترةمننة 
حةوانال تارةيةال أ  عندما فدأ ةكتب المدرية أ  تارةخ التن  الفدر  فدأ عندما أ فح ا نيا  

على الحقةقة عندما تضلم الكحم، أ  أ  ةقوع ما ةقكر  ة  .. ولك  تا   ولكن  أ فح  نيانال .. 
عوا لهننا أدنند ايترعننوا ترةمننة )الننتلق   ودننر منن  فننني تلدتنن   منضننوه منن  الكننحم عننندما  يننرو  
من  تننوره قفنع أ  ةنتضلم الكنحم .. وةرتنع القانع  أعادوا فذلك  لى الحقفنة الاامانة الضقوفاج 
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الضقوفاج  ي االتحناد الينو ةتي الذ  أاا   لى قانو   ي هذا  لى لةنة  يعةم الثورع الفلدقةة 
 عدام .فا فالكحم كواحدع م  ترائم يتة ةضاقب علةها مضاراة أعدا  الثورع  1922ينة 

علنننى عننيج مننن  هنننذه النقنننة  لنننى المقارنننة فموققننن  هنننو عننندما أ نننفح رئةينننال ةنتقننع 
 1994ألقةتهنا  ني ينراةةقو يننة : )أثنا  محاانرع حيق كتبالفوينة والهريك لتمهورةة 

 :ل  قام أحد المواننة  ةيألني ع  ترايي الرقافة على ا عحم )أثنا  حرب الفوينة  
منناذا ةكتننب اآل   نني  ننح  الفوينننة اآل ؟ .. هننذا وقننج هننع تضلننم ةننا يننةادع الننرئة  

 حرب،  كة  تيمح فهذا؟!..
 ..لماذا ال ت در قانونال للرقافة على ما ُةندر  ي ال ح ؟ 

م  ترا  قوانة  الرقافنة ال ةمكننني أ  : )فضد الذ  أ افني وك نت إج بتي ك آلتي
 حينب ولكنن  د التنيام فمفندأ ولنة  هنذا متنر مياندال لمننع ال نحا ة من  حرةنة الكنحم .. أكو  

األمنر هنو  اني أعتقد أ  التحرةم والقوع ال ةكيفا  دةئال عندما ةكنو  أةاال ميألة )فراتماتةة  
عقد  .. وذكرت  أ  القر   نقي  أثفج هذه الحقةقة فأرون تضفةر وأفلغ  ةتاي أمر  قنان واقتنان 

ينِ واحنندع ق ننةرع:  نني  ةننة  ا ه ِفثثي الثثد  أويننع واعتفرنننا نفقنننا هننذه اآلةننة  نني متنناع   نناذا ال إِْكثثره
ةتند  وال ةثمنر  ني أ  ا نيا  م  أ كار لتفنة  لننا أ  ا كنراه ال  ما ةضتقد  ة ا ةما  هو كع 

علننى األ كننار المضاراننة فالتهدةنند ا كننراه مقةنندال للدننةوعةة   نني القاننا  عقةنندع ..  هننع كننا  
 األ كار؟.. ي قمع  والقتع ..  تلك كانج فضا ويائلهموالتضذةب واليت  

 الن ام الدةوعي وفرهنج هيةمت  النهائةة على أ  هذا ميتحةع .لقد دلج تترفة 
 :االنتق م غير وارد

فأنها ينواج م  الضمنر الق نةر أكلهنا ة قها ةومال   2075)ايتمر يت  على عيج 
ج  نني انتيافنناعلننى الدننةوعةة  حرةتنن  وانت ننر وعننندما ح ننع علننى التننراد وأ ننفحج عنندمال .. 

تندور كاننج أكثنر األينئلة التني وتهنج  لةن  من  قفنع ال نحا ة وا عنحم  1990الرئاية ينة 
)هنع هنناك توتن  لحنتقنام من  الدنةوعةة  النذة   ضلنوا فن  وفيمحئن  منا : هيحوع  كرع واحدع 

ةحدث  ي أ  وقج .. وفالقضع  ا  كع )ال انتقام اآل  ول  : وك نت إج بته داالم   ..    ضلوا؟
م  ني عهند  هلوالمحققنة  والقاناع لنم ةنن  لهم دور  ي محاكمة يراةةقو م  الدرنة كاالذة  

عنهم كيةايني  ني الينلنة ولكنني كانينا  فع احتق  فضاهم فو ائقهم .. لقد عقوج أ  أذى 
فح ذنب       أو يمحئي فالذ  لح  في و أيتنع أ  أ قر لهم  ي أعما  نقيي ذلك ال لم لم 

 ترةرع.
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قاتنع عمن  وحفةفن  حمنيع من  وحدني  ما ةكو  فموق  ريوع ان  هذا الموق  أدف 
عنندما تمكن  ولكنن  لنم ةننتقم من  وحدني وا تةاالل، لقد حي  النفي على حميع أدد الحي   درال 
ولينج وته  الذ  ةذكره فالادر واال تةناع، وقفع  يحم ، ولكن  أدا  عن  ولم ةن ر  لى من ، 

عننندما انت ننر علننى أعدائنن   عقننع علننى عننيج ووتداننن  أدننك أ  هننذا الموقنن  كننا  حااننرال  نني
ينمة راينية  ني ينلوك علنى عنيج منع األعندا   –عند المقندرع  –و المة ،  الضقو وا ن ا  

و ي حرفن  اند الضندوا  ال نرفي والكرواتني كلها، وقد تضرا  ي حةات  اليةايةة يحع يةرت  
لكننن  قافننع ذلننك كلنن  فننرو  المنن م  مننا ةيعننين التفنناع و أللننوا  منن  الانندر والتحننود واال تننرا اج 

الضادع، ونتح  ي كع افنتح  أ ناف  حتنى أ  أعندا ه أنقينهم كنانوا ُةدهدنو ، المتاهد ال افر 
  ي أحلك ال رو  وأقياها.حتى على محنت  وا  راره ومثافرت  والتيام  األيحقي وةحيدون  

 

 محمد يوس  عدس
مستش ر س بق بهيالة 

 اليونسكو
 لندن


