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مذكرات
على عزت بيجوفيتش
الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك

ترجمة وإعداد
محمد يوسف عدس
مستشار سابق بهيئة اليونسكو
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
سيرته الذاتية
مقدمة
ع ررا عرروف بيجررو يتي يي الررذا يحمر عنرروا

سررئ ة ا

ظَ َهر َرر ررا اررذا ال ررا  2003كتررا(
مفر منها – مذكراف من سيرة حياة يي .
َّ
رارا –
كنررت توص ر ثرردور مك ر اررذا الكتررا( ل ر
وثررا ب ررد اعترروا الرج ر من َ رربه السياسررا م تر ر
ك ررئيس لجمهوريررة البوسررنة والهرسررك ب ررد انت برره الش ر ل باة بير نرة السرراحقة لفت ررتين رئاسرريتين
اذا ااعتواا االتيارا ا حرد ااتره ظراارة سياسرية ريردة را برلد المسر مين تسرتح كق منرا ككي رررا مرن
التأ كم .
رل و ل ررد إلررد ءررال مررن الهرردول والتأ كم ر ررا لب رراف حياترره ومسرريرته
المهررم الرج ر َ اعتر َ
روا المن ر َ
السياسية ويالها من حياة حا ة باةحداث الجسا ! ..
صررر ف ككير رررا مررن لسرري نر الذاتيررة بررأصل كبررار الش ررياف ال الميررة أعجبررت بجوانررل منهررا و نكرررف

جوانررل لرررأ  ..و ككررر مررا نكرترره اررو محاولررة تجمي ر تررارير حيرراتهم بمررا لرريس رريهم وتبريررر ص ررب ن
ٍ
ٍ
وبغمط ل حقائق ا ينهض ما البحث وااستق ال .
بمنطق م َّوج
عمالهم
وما ريد ثبنتَه انا او َّ السيرة الذاتية – ع رد ا حراا – تش ك
رف عرن ء رية ثراحبها الحقيقيرة
سروال راد ارو الررك و لرم يرررد  .مركلر راد لررورد ويرن يي ررا مذاكراتره وديسررا الب قرا ي يربَ رررَر
رالل الفاحشررة ررا محاولترره تسرروية ال رراو اليو سررل ا ررا البوسررنة برردا ا رربرا كاابرررا موي رفررا
لط ر َ
ضا م ن
نفسه ا كتاباف له سابقة عن َحر( البوسرنة وصرد و رحت الرك را مقراا
ل حقيقة ب ومتناص ر
سابق ا مج ة الم تار اإلسلما ردًّا ع د ما َكتَبَره اةسرتاا محمرد حسرنين ايكر را ارذا المو روو
كارارا ولريس ثرديقنا ال ويرو ي كمرا كرا يط نرق
و ا مذكراف انرأ كسينجر يي ر يتره مت اليررا لبيكررا ر

ع يه ب ض صادتنا ال ر( سذاجةر و سياسةر ! ..
ور يت تشرء يي ا مذكراته مو روعيًّا متوا ر را م ررا لربلدل وتقاليرداا اإلمبرياليرة برل مواربرة
ور يررت ا مرروف ءررميت يي مو رروعيًّا وع ررد ءررال ككيررر مررن التوا ر وتمنيررت لررو كررا صادتنررا
السياسيو يقرلو مك َ اذل المذكراف لي ر وا ما يقراا عرنهم ب ير ردا عرن الضرجيت والتوييرف اإلعلمرا

ومقتضياف الدب وماسية ...

وا ءر َّ
رك ننررا لرجررت مررن ص ررالة ك ر سرريرة ااتيررة – مهمررا تفرراوف ن رريبها مررن ال ررد والحقيقررة –
بشررال مررن الفائرردة

كريررة كانررت و عم يررة ولكننررا لررم سررتمت بق ررالة سرريرة ااتيررة كمررا اسررتمت ت
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بقرررالة كتررا( انرردا البحررث عررن الحقيقررة ي سرراتيا جرااررا صر ترره ررا عقررا( الهويمررة المروعررة سررنة

 1967انتشر نا مررن صرراو سمررة نفسررية ثررابتنا بسرربل اررذل الهويمررة التررا لررم َ ر َهررم لهررا مبَ رررررا ور يررت
يها م َؤء ررا ع د مستقب مأساوا بتربص بهذل اةمة ...

جررذبنا إلررد السرريرة الذاتيررة ل مهاتامررا انرردا نهررا كانررت تتضر بال ررد والتوا ر اإلنسررانا والواررد
َّ
عامررا و را ظرررو مأسرراوية
وعم نرق التجربررة الروحيرة والتسررام
اةلرراا وارا نررذا – ب ررد سرتة وثلثررين ر
لرأ تح ك باةمة – صر سيرة ااتية لرأ تنبكق من نفس الينبوو اإلنسانا ال الد ل مفكرر اإلسرلما

المبدو والقائد السياسا والروحا الم هم ع ا عوف بيجو يتي ي الرئيس السابق لجمهورية البوسرنة
والهرسرك الررذا صرراد ءر به ررا َح َ ن
رك ترررة مررن ترراف تاري رره الحرديث ألرجرره مررن الكارثررة التررا
َح َّت به ب د نضاا ءا مرير ما ء َر نه صد دَّأ مانته و ب غ ء به إلد مأمنه لم يب َرق را من ربه
كن إلد حياة الر ااية والمت ة وإنما َسَا َد ا الك ك ه واسرتقاا مرن من ربه
ليستمت َ بكمراف جهادل وير َ
واو القائد الذا نت به ء به بأ بية ساحقة َءه َد بها المجتمر الردولا  ..ارذا الموصرف را حرد
ااتره يسرتح كق منررا نتوصَّرف عنرردل نرويلر لنتأمر يره ونسررت ص منره ال نبَ ر َرر ارذا الواررد را السر طا
او الذا ي ن ال ظمال وليس التشبث به حتد الموف ير ر الوارد ثرحابه إلرد ا َرأ ر ي رة ويهربط
التكالل بأثحابه إلد عما الجحيم .

محمد يوسف عدس
مستشار سابق بهيئة اليونسكو
ر ا ع ا عوف ا مذكراته
إنهررا ءررذراف ا ت َمك ر حيرراتا ك هررا  ..الررك ة ج روال كام ررة مررن حيرراتا إمررا نررا نسرريت
يقرروا
تفاثي ها وإما نها ت نا وحدا وا ته كم يرا وما بقا مرن حيراتا إنمرا ارو سررد سمنرا ل حرداث
شك َ سيرة ااتية  ...و ص إنها ص ة اةحداث كما وص ت ا مجرأ حياتا يي .
ككر من ي َ
لرم لرف
اكذا يقد لنا ع ا عوف يي سيرته الذاتيرة ببسرانة ءرديدة وتوا ر يتج َّرد را صولره
كتابة مذكراف من اذا النوو ولكنا عندما صر ف مذكراف تشرء يي الشهيرة همرت مرن كرل
تشرء يي نفسه الكاترل را ارذا المجراا إنمرا يق رد إلرد رب ن
رط اةحرداث كمرا َوصَر َرت را تربيتهرا
َ
الومنا ب يوط من لبرته ال اثة ومن ثَ َّم المذكراف تَ َ كوٌر ااتا ل حداث وليست تاري ر را يي ثرم
مهمة يقوا
يضيف كرة لرأ َّ
اي

جولا منه يي .
يكتل التار َ
ير ولئك اةء اص الذين َ
ثنَر ول و كانوا ر
َ
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تشررك رسررائ

رولا
ع ررد عرروف يي و حاديكرره ومحا رراته ولقالاترره ال ررحفية لررلا حررر( البوسررنة جر ر

ت ورف نَش َر اذا ك ه و ب ض منره ربمرا يكرو
كبيرا من الكتا( والدا إلد الك كما يقوا
ر
روريًّا ةنه ير َبرر عن انطباعاتا المباءرة عن اةحداث وت يقراتا الفوريرة ع يهرا  ..واعتقردف َّ ارذا
كبر ءهادة و ككراا دالة ع د اذل اةحداث كما نها نريقة ناجحة لتجنل الك النروو مرن اإلدرا

المؤج لطبي ة اةحداث ومغوااا

اإلدرا المؤج او بالضرورة إدرا م دا .

تمامررا م ر نفسرره ومنهجرره  ..هررو يتحر َّردث عررن انطباعاترره ال اثررة ب ر سال
انررا يتسررق ع ررا عرروف يي ر
رردا هررو ا يكتررل تاري ر ررا وا ي ر ررا منهجرره
راردا مجر ر
اةحررداث وا يتحر َّردث عررن الحرردث بر ر
إنهرا الحقيقرة كمرا
ثنَر ول ولذلك نه ي رف مجمر َ مذكراتره بقولره
يكتل التار َ
ير ولئك الذين َ
ر يتها ا ترة بالغة ال وبة من تاري نا يي .

ثر َّرد َر
يق ر الكتررا( ررا لمسررمائة ولمسررين ثررفحة تحترروا ع ررد ثمانيررة رروا وم حقرراف وصررد َ
رص يهررا تررارير البوسررنة كمررا ورد ررا كتررا( المررؤر والكاتررل البريطررانا
الكتررا( ب شررر ثررفحاف لَ َّ ر َ
نوي مالكو ي ب نوا

تارير موجو ل بوسنة والهرسك ي و را ارذا تقردير عظريم لهرذا المرؤر الرذا

تميوف كتاباته ب مق النظرة واإلن ا .
الدراسة والحر(
ا يو سل يا الم كية
ا ينسل ع ا عوف يي إلد نفسه بطواف و إنجاساف َّذة و عبقرية نادرة ظَ َه َررف ملمحهرا ع يره
مبكرا كما يوعم عادة ككر كتَّا( السيَر الذاتية وإنما ي َ رح ببسانة ءديدة نه كرا ت مير رذا متوسرط
ر
اإلنجرراس ررا المدرسررة اابتدائيررة حتررد نرره كررا يح ر ع ررد درجرراف ر يفة ررا مررادة التررارير بالررذاف
السرربل ررا الررك يرجر إلررد مر َدر ن
س التررارير ال رربا الررذا كررا يتحر َّردث
 ...وكررا ي نقررد حينررذا

ب هجة عامية ريبة عن ال هجة البوسنوية وة ارذا المردرس ككي رررا مرا كرا ير َررت بالتلميرذ المسر مين
اررذا كررا كا يرررا لكررا
اعتقرردف نررذا
ويط نررق ع رريهم نن َكرراف سررالرة يقرروا ع ررا عرروف يي
لو َ اذا المدرس ال ربا ع د درجاتا الض يفة ا التارير يي .
التحررق ع ررا ع رروف يي بالمدرس ررة الكانوي ررة جمن رراسيو ي بسر رراييفو وكان ررت تتبر ر م ررنهت الم رردارس
ال ار ا َعه ند يو سل يا الم كية وكا م ظم م َدر نسيها مرن ال رر( كالحراا را المدرسرة اابتدائيرة
ثربَرنَةَ البوسنويين المس مين كانت اد را تق يرديرا راسر ر ا لتأكيرد الهيمنرة ال رربية ع رد جمير
اا ة َ
الش و( واةعرا اةلرأ ا يو سل يا .
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ربما كا اذا او س كر ان را نه الجوئا عن متاب ة المناات المقررة بنشاط كبر واتجااه إلرد ت رويض
الك بقرالة الف سرفة الترا كرا ي شرقها حترد نره اسرتطاو

رتوعل اةعمراا الف سرفية اةساسرية
يس َ

يب رغ س َّرن التاسر ة عشررة يقروا را ارذا

لرم كرن را الرك الوصرت

ا الف سفة اةوربيرة صبر
اس ررت ذ( نك ر َرر الفي س ررو اةلم ررانا ايجر ر يي وإ كن ررت ص ررد َيَّر رررف ر ي ررا ي رره يم ررا ب ررد م ررا
الف سررفاف التررا تررأثرف بهررا ككير رررا هررا سررفة انرررأ برجسررو يي ررا التطررور الحررا ي وكتررا(
الفي سو اةلمرانا كانرت يي نقرد ال قر ال رالص ي وكترا( مرن مج ردين ل في سرو

يي ب نوا

ءربنج ر

تداور الغر( يي .
ع ررا عرروف يي بالف سررفة إا نرره لررم يقطر ثر ته بالمدرسررة ررا ا وصررت مررن اةوصرراف

ر رم انشررغاا
حترد َّ
تمكررن مررن الت ر كر نج سررنة  1943ررا الررك الوصرت كانررت الحررر( ال الميررة ع ررد ءررداا م فرةر
ورالاا م ار ستالنجراد يي و ال مين يي وكرا الح فرال يسرت دو إلنرواا صرواتهم را سيسر ا
إيطاليا يي  .واو يذكرنا انا بنقطتين اامتين ا مجرأ اذل الحرر( الطاحنرة النقطرة اةولرد

يي و
تت َّررق بالمجاعررة الكبرررأ التررا اجتاحررت سررنة  1941وير َ ررق ع ررد اررذل الواص ررة بقولرره
المنوا نش ر بالجوو م ظم الوصت لنقص الس الغذائية ا اةسوا يي .
مررا النقطررة الكانيررة تت ر بررالحر( ررا يو سررل يا حيررث يقرروا

كنررا ررا

لقررد اكترروف يو سررل يا بني ررا

حرربين ا حررر( واحرردة  ...الحررر( ال الميررة الكانيررة والحررر( اةا يررة التررا نشرربت بررين الشررتنك ي
ال ر رربييين ال ررذين ك ررانوا ي رردا و ع ررن الم كي ررة اليو س ررل ية وب ررين اةوستاء ررا ي الك رررواتيين ال ررذين
انحاسوا إلد ااحتلا الناسا  ..و ا نفس الوصت كا البارتيوا بقيادة جوسيل بروس تيتو ي يحراربو
القررواف اةلمانيررة و ر َرق جنرردة لرررأ اررا الشرريوعية  ..كررا المس ر مو كال ررادة اررم الضررحايا ررا ك ر
اعررا عرن وجررودام
ثرراو ينشرل بررين ال رر( والكرررواف ا رطروا ررا النهايرة ي تحقرروا بالقتراا د ر
ب د َككر َر يهم القت والتدمير من كل الجانبين يي .
كانررت ااستاءررا الكروتيررة صررد اسررتولت ع ررد الس ر طة ررا يو سررل يا تحررت حمايررة القررواف اةلمانيررة

الغاسية  ..وع م ع ا عوف يي نهم يبحكو عنه لتجنيدل ا اةستاءا الكرواتية قرد كرا الكررواف
ن
رولا مررنهم وا ي تر ررو باسررتقللية
ءررأنهم ررا الررك ءررأ ال ررر( يَر تَبرررو المس ر مين البوءررنا جر ر
المس مين عن ال ر( و الكرواف .
وة ع ررا عرروف يي كررا َكا نرراررا ل ن ررية ال رربية ول فاءررية الكرواتيررة م رررا لررم يكررن يت ررور نفسرره

مقرراتلر تحررت رايررة الناسيررة و الشرريوعية لررذلك َا َجر َرر منولرره ررا س رراييفو ولجررأ إلررد صاربرره ررا مسررقط
ر سه الريفا لي تفا عندام .
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نسماف من الس ادة
ا سراييفو
نادرة ارا ت رك اةيرا الترا ءر ر يهرا

ع را عروف يي بحيراة منرة اادئرة رم تكرد حياتره الترا ب غرت

 2003ي ت رو مرن الحررو( وال رراعاف وااسرتبداد وااعتقراداف ...

الكامنة والسب ين اذا ال را
ولكنرره يتر َّ
رذكر تررررة وجيرروة تقر بررين عرراما  1932و  1941اسررتمت يهررا بطفولررة اانئررة سر يدة ...
وانررا يحكررا لنررا عررن انطباعاترره اةولررد مر جيررا لهررم مررن ال ررر( اةرثررواكس والكرررواف الكاثوليررك
مقولرةَ ال ردال التق يردا وال رراو ال رصرا

ومرودَّة  ...ومرن كلمره نردر
الذين ت ايشوا م ررا را سرل َ
بين البشنا والكرواف وال ر( و بين المس مين واةرثواكس والكاثوليك إنما اا لرا رة محضرة
دائما بف
وعندما انط ق اذا ال راو كا
ر

عن ر ررريو متطر ر ررو مكر رراا

ج لهرا صرادة
صوأ لارجية ل دمة ادا سياسية توسر ية َرَّو َ

س ر ر وبودا مي وسر ررفيتي يي وت ر ررب هم ر ررا الر ررك ئر ررة مر ررن الكتَّر ررا(

وال حفيين الجهَّاا و المرتوصة وصد ابت ينا بب ضهم ا اإلعل ال ربا .
يقوا

ع ا عوف يي

سر َّرمد سيررتي ي يررر ب يرردة مررن سرراييفو  ..وصررد اسررتم ت
ورثنررا عررن جرردا ةمررا مورعررة ررا صريررة ت َ
المورعة ع د منروا ريفرا جمير تح ك
رف بره ءرجار كبيررة عتيقرة  ...وبئرر ل مرال مرن الطرراس الرومرانا ...
تتداور ثحة با  ..وحيث تولَّت لرالتا و مرا
كنا نقضا ال ط ة ال يفية انا م با و ما صب
صب

تتداور ثحة با  ..حيث تولَّت لالتا اثطحابا م إلروتا إلرد المورعرة  ..وانرا صضريت

س د يا حياتا يي .
يتاب

ع ا عوف يي اكرياته وانطباعاته عن اذل الفترة الس يدة يقوا
سيتاءا صرية ثغيرة الرت ط يهرا المسر مو واةرثرواكس والكاثوليرك ت ايشروا را سرل  ..وكرا

ل كاثوليك ا القرية كنيسة صديمة تقا ا ساحتها ال ارجيرة احتفرااف يحضرراا جمير السركا را
ليالا ال يف الجمي ة وصد سادف بين الجمي مشراعر ود واحتررا متبادلرة  ..كانرت ارذل ال رورة تَر نرد

دائما و نا تأم ا حداث الحر( الدامية التا اجتاحت البوسنة ا التس يناف يي .
ع د لانرا ر

يتحسررر ع ررا عرروف يي ع ررد اررذل اةيررا ال رروالا واررو يرررأ ء ر به يت ر َّررت ةبش ر
مررن الطبي ررا
َّ
عم ياف تطهير عرصا ءهدتها وربرا را ال رر الحرديث  ..وا ترواا ن َرر البحرث عرن الضرحايا حترد
اليو تكشف عن مويد من المقابر الجماعيرة وتسرت رج ءرلل الضرحايا م َم َّوصرةر مب كررةر ةنفراا ونسرال
بريررال وجكررث لرجرراا مقيرردين ررا اة ررلا د نرروا حيررال تحررت وابر مررن اةنقررات  ..صررار بررين اررذل

ال ورة وبين ال ورة التا َع َر َ ها لنا

ع ا عوف يي ا اكرياف نفولته يقوا
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س َّمد
كا لنا جار ثربا ي َ

ي َحيرا كر َّ امرر ة مسر مة وارا تج رس را

ريستو بيريا ي  ..اعتاد

حديق ررة منوله ررا اةمامي ررة ك ررا يش رري بوجه رره إل ررد الناحي ررة اةل رررأ ًّ
ض ررا ل ب ررر واحتر رام ررا ل تقالي ررد
اإلسررلمية  ..كررا اررذا مررا يجرررا بررين عامررة البوسررنيين ررا ك ر مكررن َّمررا مررا يحرردث ررا اةوسرراط
الحكومية شال لر يي .

التشكي المبكر
لوجدا ع ا عوف

ج وارو ي مر را اسرطنبوا مرن تراة تركيَّرة
كا ج كد ع ا عروف يي رابطرا را الجريي ال كمرانا ت َّ
روو َ
تسر َّرمد ن
ثررديقة يي كمررا كررا بررول محاربرررا ررا الجبهررة اإليطاليررة ررا الحررر( ال الميررة اةولررد حيررث
َ
تحوا مر الوصرت إلرد نءربه ءر َج َ َره حبريس الفرراط ترراف نوي رة وصرد ترأثرف
ثيل بجرح بالغ َّ
وثا لرلا السرنواف ااثنترا عشررة اةليررة مرن عمررل
نفولة ال با ع ا عوف يي بمرت بيه ل ر

.

كانت سرة بيه ع د درجة كبيرة من الكررال وكرا برول نفسره يم رك تجرارة واسر ة را ب ردتهم ال رغيرة
المسماة بوسانسركد ءراميتس ي ولكرن ارذل التجرارة تبرددف را ظررو

امضرة ربمرا بسربل تقاعرد

بيه .
مما يتذكرل

ع ا عوف يي ا نفولته المبكرة عن ترأثير بيره را تشركي حياتره الفكريرة نره عنردما

انتق ررت اةسرررة إلررد سرراييفو إللحررا بنائهررا وبناتهررا بالمرردارس كانررت اةسرررة محانررة انررا بأار مرره
م نهررم جمي رررا يحترمررو بررال وير َقرردرو حكمتَرره وي ج رأو إليرره لفررض المناسعرراف
و صاربهررا وصررد اَ َح ر َ
ال ائ يررة والوواجيررة وكانررت صراراترره تح َم ر ع ررد محم ر ن الجررد والتقرردير وكررا الجمي ر يركرنررو ع ررد
رتص بره َّمره
حكمتنه وعدلنه ومن ثَ َّم امت ص به بااعتواس والف رر لمكانرة بيره  ..ولكرن حبره اةكبرر ال َّ
قد كانت رصيقةر عطو را وع د جانل عظيم من التردين والتقرد وارو ي تقرد

الرردينا واةللصررا جررال مررن ناحيتهررا حيررث يقرروا

جانبررا كبي رررا مرن التوامره

كانررت مررا تحرررص ع ررد صيررا ال ي ر وص ررالة

القر حتد يحين موعد ثلة الفجر توصظنا لنذال م ررا إلرد ثرلة الجماعرة را المسرجد القريرل

من بيتنا ...

كنت ا الك الوصت بين السنة الكانية عشرة والراب رة عشررة مرن عمررا ولرم يكرن مرن السره ع را
ادر و ال الفراط ا اذا الوصت المبكر كنت صاو ا بادئ اةمر  ..ولكنرا كنرت ءر ر ب رد
َ
وثرا ررا َ ر ن الربير حيررث
ال رودة مرن المسررجد بارتيراح كبيرر وسر ادة مرن ارذل ال برررة المكيررة ل ر
تكررو الشررمس صررد ءرررصت ومر ف المكررا بأء ر تها الدا ئررة  ...ولمررا ترروا يرراف القررر ح رروة نديررة
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ترصررر ررا مسررام ا
ال ذ( وكا ء

قررد اعترراد اإلمررا الشررير ص ررالة سررورة الرررحمن كام ررة ررا الرك ررة الكانيررة ب رروته

ية محبوبة من جمي الناس  ..كنرت عرود مرن المسرجد سر ي ردا منشررح ال ردر ..

رحا مشرررصرا ررا وس رط رربا( ككيررف مررن ال ب رراف
وصررد اسر َّ
رتقر اررذا اانطبرراو ررا عمررا نفسررا وا ر ر
اةليمة التا حانت بحياتا َعبر َر السنين يي .
المرااقة

و واية الفكر الشيوعا
عنرردما ب غررت السررن ال امسررة عشرررة تحر َّرررف مررن سرريطرة اةبرروين وبررد ف ءر ر

لاثررا
لررا كيانرررا ًّ

ااتو إيمانا بأءريال ككيررة ووجردف نفسرا مر
وحياة لاثة با  ..ا اذل الفترة من المرااقة المبكرة َّ
مجموعرة مررن ر قررال المدرسررة نبحرث يمررا حولنررا عررن ررا جديردة تشررب تط اتنررا و ءررواصنا المنبكقررة

ص بالنشررطال
قر نررا ككير رررا مررن كتررل الشرريوعيين والملحرردة وكانررت يو سررل يا ررا الررك الوصررت تغ ر ك

الشرريوعيين  ..وكانررت الدعايررة الشرريوعية تتحررر بقر َّروة وسرريَّة بررين الشرربا( اسررتط ت

ح ر ع ررد

ب ض كتبهم ومنشوراتهم  ..و دركت من صرالتها نهم ا يفهمو الديمقرانيرة وا يبرالو بهرا  ...كرانوا
ضررا وإ كانررت مضررادة
ررد الفاءررية الشررمولية ولكررنهم بفكرررام كررانوا ي َمكر ررو يديولجيررة ءررمولية ي ر
ل فاءية بم ند لر كانت ءمولية حمرال ا مواجهرة ءرمولية سرودال  ..كرا الشريوعيو صويرال را

المدرسة الكانوية وكرا انرا مدرسرو يَرب كرو الفك َرر الشريوعا س ًّررا برين التلميرذ وبرد ف نشرغ بفكررة
ال دالررة ااجتماعيررة والتأمر ررا كررار الشرريوعيين عررن اهلل وجرردف اهلل ررا الدعايررة الشرريوعية
الرردين يررو الش ر و( يي ةنرره

يقررف إلررد جانررل الظ ررم ااجتمرراعا ومررن ثَر َّرم انبكقررت مقولررة
ي دام برالن يم را حيراة لررأ مشركو يهرا لكرا يك كفروا عرن النضراا را الحيراة الردنيا الواص يرة يي
كانت الغواية صوية وكا من السه ع د ثبا ص ي ال برة

يق يهرا ولكرن عشرق

ع را عروف

مبكرا ع مته من اانوا .
يي ل حرية والديمقرانية والجذور الدينية التا انغرست ا طرته ر
يقوا ا الك
انت رف الفطرة ا النهاية قد كنت ومن
يتساوأ الم و واةبانرة م عامة البشرر
القانو والشرنة ا يديهم إا

الرسالة اةساسية ل دين ارا المسرئولة  ..و را الرك

ر لرم يكونروا ي شرو القرانو والشررنة ةنهرم يم كرو

مسئوليتهم عظم و لطر مرا اهلل

هرم سيسرألو عرن عمرالهم

ومررا ارتكبررول مررن مظررالم يررو القيامررة وا مفر َّرر انالررك مررن الحسررا( وال قررا( وت ررك وظيفررة الضررمير
الرردينا  ..وصررد برردف لررا كرررة

الكررو بررل إلره اررو كررو ا م نررد لرره  ..ولررذلك لررم يسررتمر تررردكدا
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وءرركوكا نررويلر قررد برئررت منهررا ررا ضررو عررا و عررامين ةعررود مرررة لرررأ إلررد ينررابي اإليمررا
ال ا ا الذا يغمر ص با وعق ا يي .
ال م اإلسلما
وتجربة السجن
بَ َد ع ا عروف بيجرو يتي يي يتجره إلرد ال مر اإلسرلما عنردما ت َّرر ع رد مجموعرة مرن الشربا(
ا جام ة س ر( وجام ة ب جراد كانوا صد لَ َّ وا عقيدتهم ا ت وٍر عرن اإلسرل ر أ نره يرتلئم مر
كررا نرل ال اثررة حيررث اتفررق الجمي ر ع ررد اإلسررل َ ينطرروا ع ررد حقيقتررين متكررام تين عبررادة
ظرراارة برانيررة ومحترروأ روحررا جرروانا ا ينف ررما

ولكررن المؤسسررة الدينيررة الرسررمية ح ر َررف نفسررها

ث َر َ الشبا( عرن ارذل المؤسسرة
ا الشك البرانا و ف ت الجانل الروحا مما دَّأ إلد لوال َ
 ..لذلك اتفق الطرل( ع رد إنشرال جمي رة لهرم باسرم جم يرة الشربا المسر مين ي و رادوا تسرجي ها
و رقا لقوانين الجم ياف الذا كا م موار به ا الرك الوصرت وعقرد الطرل( جم يرة عامرة تأسيسرية
رض عنهررا انت ررا( مج ررس إدارة لررم يشررأ ع ررا عرروف بيجررو يتي يي يَررذك َر نرره كررا حررد
ت ر َّ
َ َوف القواف اةلمانيرة يو سرل يا وكرا ارذا را

عضال اذا المج س َح َدث ا الك الوصت
نظرا لتلحق اةحداث الم اكسة .
إبري  1941م يتم تسجي الجم ية ًّ
رسما ب د الك ب ردا ر
الم الم اةساسية ا نك نر اذل الجم يرة كمرا ي َحردداا ع را عروف ارا اإلسرل مر ب رض عناثرر
ااف اتجررال م ررارت ل فاءررية والفكررر الشرريوعا اإللحررادا بهررذا تحرردد محررور ااتمررا حركررة الشرربا
المس مين ومساراا .

اذا الموصف لم يأف مرن رراو وإنمرا جرال كررد ن ر ع رد المنرا السياسرا الرذا كرا سرائ ردا را وربرا
ا الك الوصت  ...يقروا كرا يسريطر ع رد النظرا ال رالما حينرذا اءرية ات رر وءريوعية
ستالين يي وكر منهمرا يريرد تغييرر ال رالم وثريا ته و َرق رييتره اةيدلوجيرة ال اثرة  ...ولرم يكرن ارذا
ككر من َوا ٍم سرعا ما َّ
تكف الومن ب لجه قد تلءت الفاءرية بسرقوط ات رر يي ثرم انهرارف
الشيوعية ب د الك وبقا ال الم القديم ليغير نفسه بنفسه يي .
ملم لرأ
ع را عروف يي و راو ال رالم اإلسرلما را ت رك الفتررة

لدعوة الشربا المسر مين عنردما ي رف لنرا
ندر من َوث نفه حركته كانت ع د بينة ودرايرة واسر ة برأحواا المسر مين المترديرة را ال رالم حيرث
عندما ظَ َه َرف حركة الشبا المس مين ا وائ اةرب يناف كرا ال رالم اإلسرلما را حالرة
يقوا
يائسة أككر بلد المسر مين كانرت تررس تحرت ااحرتلا ال سركرا وااصت رادا  ..وكنرا نشر ر
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اإلسل يستح كق و را ض مما او ع يه و الحاجة ماسة إلد إبراس جوارل ال را ا وتمكينره مرن
اان تا واانطل ا عالم اإلثلح والتق كد يي .
انتشرف دعوة الشبا المس مين ا وساط نل( الجام اف والمدارس الكانوية و ثرب لهرا م َؤيردو
بالمئاف ا ك مدينة وب دة ا نحال البوسنة والهرسك وكا انا نءربه اتفرا يرر مكترو( بيرنهم
ا يكرو انرا ثردا و تحر كرط يي

وبين الس طاف الحاكمة يمرا برين سرنتا  1941و 1945
 .برر م نره كرا مرن الوا ر َّ ارذل الجماعررة كانرت تشرك الم ار رة الحقيقيرة ل نظرا القرائم  .وصررد

استمر نشاط الجم ية ع د اذا المنواا ب د انتهال الحر( ال المية الكانية ولكرن الظررو السياسرية
ككيرا قد انتهد ع ر يو سل يا الم كية وبد عهد يو سل يا الشيوعية .
كانت صد تَرغَيَّر َرف ر
راوا الشرريوعيو ررا بررادئ اةم ر نر اس رتمالتنا إلررد نك ر نرام م ر
و ررا اررذا يقرروا ع ررا عرروف يي
حر َ
كه َم ويو كجررو بنررا ررا السررجو
تكبرريط نشرراننا الفكرررا واإلعلمررا مررا ش ر وا ءرررعوا ي فقررو لنررا ال رتر َ

َد َل ر َ السرريوعيو س رراييفوا ررا إبري ر  1945وحكمرروا البوسررنة والهرسررك وبررد ف بررذلك ترررة مررن
عاما يي .
ال راو والم اناة استمرف  45ر

بداية ال دا
م النظا الشيوعا

ررا لري ررف س ررنة  1945ظَ َه ر َررف مح رراواف مككف ررة احت رروال جم ي ررة ع م ررال المسر ر مين بريب ررورد ي
وإلضاعها ل توجيه الشيوعا  ..كا الهجو ع يهرا وع رد صياداتهرا وع رد اإلسرل ن
اجومرا عني رفرا
نفسره
ر
ظالما به َحش ٌد من اا ترالاف واةكاايل وككير من الجه باإلسل .
ر
رنهض ل ررد او عررن الجم يررة المظ ومررة وعررن اإلسررل
يقرروا ع ررا عرروف يي كررا ابر َّرد لنررا نر َ
َّ
ونرد ع د مرواعم الشريوعيين برالحجت والبررااين كرا لطابنرا ناريًّرا رد ارذا ااتجرال
المفترأ ع يه
ورحبروا بنرا واتفروا لنرا كرا ر كد ن ر ن الشريوعيين ع ينرا
ككيرا َّ
اإللحادا المس ور َّف َقت لنا الجمااير ر
وريًّا حيث صا رجاا اةمن ب لقال القبض ع ينا ونحن ع د من َّة ال طابة يي .
لقرد ررج عرن ال طبرال را اليرو الترالا ولكررن السر طاف الشريوعية اعتبررف ارذا الرد او عرن اإلسررل

تم كر ردا ع د النظا و َتهم تحت الملحظة والرصابة  ..حيرث كرانوا ير َدبررو ل جم يرة مرا ارو لطرر
 ..ب ررد ءررهر ص ي ررة وع ررد َوجر نره التحديررد ررا مررارس  1946لقررا القرربض ع ررد ع ررا عرروف يي مر
رب ة عشر من سملئه وصدموا لمحاكمة ثورية وح نك َم ع يهم لمدة ثرلث سرنواف مر اةءرغاا الشراصة

.
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رتمرف جم يررة الشرربا المس ر مين تمررارس نشررانها  ...ب ر اتس ر ت
ولكررن بررر م اةحكررا الجررائوة اسر َّ
رص تها ا المجتم البشرناصا قامرت السر طاف ب لقرال القربض ع رد مجموعرة لررأ سرنة  1947ترم

تَر َتها مجموعة ثالكة سنة . 1948
ثم رادف الس طاف الشيوعية

تقو َ ب م ية كبرأ ءرام ة لس ن
رحق الجماعرة واجتكاثهرا مرن الجرذور ..

ثم رادف الس طاف الشيوعية

تقو َ ب م ية كبرأ ءرام ة لس ن
رحق الجماعرة واجتكاثهرا مرن الجرذور ..

كا اذا سنة . 1949
كا ارذا سرنة  1949عرا

الكومنفرور ي الرذا اراجم را

اجومرا عني رفرا
سرتالين يي يو سرل يا
ر

واتهمهررا بررالترالا مر الجماعرراف المضررادة ل كررورة الشرريوعية  ..ررأراد الشرريوعيو

يكبترروا ال كررس

ومن ثَ َّم وس وا دائرة ااعتقااف إلد ص د المدأ مما ثار الذعر ا البوسنة والهرسك ك ها .
ح نك َم ع د ب ن
ض سملئنا باإلعدا وكرا كبررام سرنًّا ارو حسرن بيبرر يي
يقوا ع ا عوف يي
 27سنة ي و ع ند َ ن رف يي الذا كا ثغرنا سنًّا حيث لم يكن صرد ب رغ ال شررين ب رد  ..وكرا
من بين التهم التا وج َهت إلينا تهمة اإلراا( واو مر لم يحدث مط رقا ة حر ردا منرا لرم يمرارس ا
لررو م ررن ل رروا ل نررف وا حت ررد صمن ررا بمظرراارة  ..ق ررد انح ر َررف نشررطتنا ررا الكتاب ررة والتواثر ر
بال طاباف وااجتماعاف ي نا كانت ك ها مقاومة ءفوية ونفسية ل فكر الشيوعا يي .

تجربة السجن اةولد
ضررا

ع ررا عرروف يي ررا السررجن ثررلث سررنواف مررن مررارس  1946إلررد مررارس 1949

وةنرره

رل عيوبرررا
رجر ر ث رراد ومن ررف وا يح ر ك
سر َ
رل المبالغ رراف ل ررم ي رروعم لنفس رره بط ررواف ل ررم يف ه ررا وا نَ َ

يمرا عردا ننرا كنرت ءر ر برالجوو  ..لق رة الط را إا ننرا لرم
ل سجن ككر مما يه حيث يقوا
َو ن ر ت
ت َّرت ةا نوو لر من الت ذيل البدنا سوأ التجوي  ..يي وي ف لنا سرجنَه يقروا
ا حد السجو ال سكرية ا مكرا واحرد مر عتراة المجررمين المحكرو ع ريهم باإلعردا  ..ولبرالغ
داشررتا التقيررت بنمررااج إنسررانية مكيرررة ل جررل صَر َذ َ بهررا الحر ك
م السرري اررذا الم ررير يي  ..و ررا اررذا
رالل َمررن ي برررل بررأ
المجرراا يق ر ك
ص ع ينررا حكايررة ءررا( تر َّ
رورط ررا القت ر د ر
اعررا عررن بيرره  ..قررد جر َ
عشالل أسرو إليه ليرال يحاوا حمايرة
مجموعة من الب طجية صد حانوا بأبيه واو ا المط م يتناوا
َ

نفسه تحت المائدة وصد تَ َج َّمر َ ع يره ب رض الب طجيرة يرك ونره بأصردامهم ويضرربونه بالمقاعرد استشراط
ثد نر حدام انفضوا عنه يي .
اابن ضبرا و لرج من جيبه مطواة يبها ا َ

يقرروا

ع ررا عرروف يي م رقررا ع ررد اررذا الحررادث

المهين وحياته م َّر ة ل طر الموف ربما كنت سأ

لررو كنررت مكانرره ور يررت بررا ررا اررذا الو ر

مك ما َر َ َ اذا اابن المسكين يي .
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بهذا الت يرق يحراوا

ع را عروف يي اإلنسرا

رت نظرنرا ا نتسررو را الحكرم ع رد النراس و
ي نف َ
ء ر ا ح َك َمت ع يه السر طاف بالسرجن

ننظر إليهم – كما ت َّودنا – باحتقار واءمئواس إاا سم نا
مجرمررا و نرره يسررتح كق مررا ثررابه
رادا منررا بأنرره ابر َّرد يكررو
و حتررد صامررت ب عدامرره اعتقر ر
ر

كررم ررا

السجن من مظ ومين !! ..

( ارة نا ة
ر َّ
لم ي السرجن واةءرغاا الشراصة مرن ب رض الفوائرد الفكريرة وال م يرة بالنسربة ل را عروف و را الرك
ن
كوا ل شرنة السرريَّة
يقوا
رس ت إلد موص بنال سهمت يه ب م بدا  ..و ثب اذا المبنا مر ر
مقرا ل جنة المركوية ل حو( الشريوعا ككيرر مرن
 ..ثم عم ت بسراييفوا ا تشيد مبند لر ثب ًّ
ررا اررذا المبنررد مررن عم ر يرردا يي وكمس ر م ءررديد اإليمررا برراهلل

عمرراا الطررو( والمحررارة والتس ر ي
ض ال ب نر حيث يقوا
وصَ َدرل يست ص ب َ

ي َرم ع رد وجره

ا يستطي اإلنسا ا حقيقة اةمرر
تحوا ء كر السجن ا حالتا إلد لي ٍر لم حسل لره حسرابرا وا
لير وما او ءر  ..قد َّ
اليقين ما او ٌ
اعتبرتره سررتا م ريبةر كبيررة ح َّرت
َّ
مر ب انرا  ..روا ننرا كنرت مسرجونرا سرنة  1946وارو م رررا َ
بهم لوا اذا لما نجوف من القت الذا كا مرن ن ريل سمي را الشرهيد لالرد كايتراس ي الرذا حر َّ
مكانا ا صيادة الجم ية ب د القبض ع را يي  ..قرد ح نك َرم ع يره باإلعردا رميررا بالرثراص را كتروبر
. 1949

ثم يحكا ص ة لرأ ا نَرف ن
س السيا نَرفهم منها الس طاف الشيوعية رادف
الم َج نريَّرة  ..وبال رد ة المحضرة يجرد
سرته نكايةر به وبهم أرس َته إلرد سرج نن ع رد الحردود َ

تحرمره مرن سيرارة
َ

السجن كا عبارة عرن مورعرة كبيررة بهرا كميراف اائ رة مرن البطرانس

ارذا

كرا ارو وسمرليل را السرجن

يجم ونها من اةرت ويشوونها ع د النار ثم ي تهمونها كغذال يوما  ..وبذلك لم يَر رد ل جروو َث ٌرر را
راارا را ارذل ال رن ة  ..وك مرا
ضا
حياته  ..ويقوا ي ر
عم رت انرا صان ررا ل لشرا( أثربحت م ر
َّكرف ا اةمرر ص رت لنفسرا إنهرا ثرن ة مريحرة إاا ا رطررف إلرد مواولتهرا را المسرتقب لكسرل
عندما حا َ موعرد اإل رراج عنرا بانتهرال مردة ال قوبرة كنرت صرد ب غرت
عيشا يي ويستطرد يقوا
رحا ؛ ةنهم لم يكونروا يتوصَّر رو
الراب ة وال شرين  ..لرجت بكام ثحتا ما ر نا ا ا بكوا ر
يجدونا ب حة جيدة يي .

الوواج
وم اودة النشاط
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ج مرن تراة كرا ي ر هرا منرذ ثربال ولرم
لم يمكث ع ا عوف يي إا ص يلر ب د اإل رراج عنره حترد تَر َروَّو َ
راحبَته
تنقط ث تهما ر م اةحداث والسجن الذا ابت ا به إنها سوجته السيدة لالدة يي التا َ
ث َ
نواا حياته احتم َتها بح واا ومراا وساندته ا مسيرته النضالية بالحل وال بر .
َ
بَكررر يي و مررا البنتررا همررا

و نجبررت لرره بنتررين وول ر ردا مررا الولررد هررو
نجبتررا برردوراما – ب ررد الرروواج – لمسررة حفرراد ك هررم بنرراف يقرروا

لي ررد يي و

سررابينا يي

دائمررا
ع ررا عرروف يي كنررت ر

محانرررا بالنسررال ررا دال ر اةسرررة  ..وصررد وجرردف نهررن ي ررانين مررن مررور ككيرررة كررا يمكررن تجنبهررا
ولذلك اكتسبت الر بة ب اإلثرار ع د إن ا ن النسال ا مستقب حياتا  ...كانت وا حفيردة لرا
ن
عاما مضت  ...وصد استولت اذل الم وصرة ال رغيرة
اا س مد يي التا ول َدف منذ رب ة وعشرين ر
– حينذا – ع د ن
ككير من الناس يي .
عمق مشاعرا بشك ٍ صد ا يت ورل ٌ
وكانررت

رورا عرراود نشررانه ررا جم يررة الشرربا المسر مين المحظررورة ! ..
ب ررد لروجرره مررن السررجن ر ر
م نه َّمتررا الرئيسررية كتابررة ب ررض المقررااف لمج ررة اسررمها مجااررد ي كانررت ترروسَّو سر ًّررا يي  ..لررم يررن م
يوم ررا حيررث لقررا القرربض ع يرره سررنة  1949وت ر َّررت
ب ررحبة ثررديقه حسررن بيبررر ي سرروأ رب ررين ر

رض ب ثررار ولرروا
لضررغوط ككيرررة وت ررذيل ءررديد لي تررر بررأننا عرردف لللتحررا بالجم يررة ولكنرره َرَر َ

الك ل دف إلد السجن مرة لرأ بحكم نوي اةمد م اةءغاا الشاصة .
حوكنم حسن بيبر يي وصَ ن
ضا ع يه باةعدا رميرا بالرثاص .
َ
ودا ٍرم ل منراسا وااسرتيلل ع رد ورا ومسرتنداف الجم يرة ك هرا ..
وتل الك عم ياف اعتقاا واسر ة َ
ردميرا كراملر  ..و ودو صرادة الجم يرة را نحرال الربلد بالسرجو وتب كرر البراصا و
َّ
وتم تدمير الجم ية ت ر
لجأ إلد االتفال .
ربمررا كررا اةثرردصال ي تقررو م ر ااحتيرراط والحررذر  ..وصررد يتحررادثو ولكررن ب ي ر ردا عررن عررين رجرراا
الشرنة السرية .
سراييفو
تحت النظا الشيوعا
يَر َررأ سرراييفو – ب ررد ثلثررة عرروا قررط مررن الحكررم الشرريوعا – ررا

ب ررد لروجرره مررن السررجن َاالَرره
حالة يائسة ولم تكن بقية البوسنة والهرسك س د حاار من سراييفو .
عطانا حد الوملل بالسجن رسالة إلد سوجته ا سرراييفو وكانرت تم رك
يقوا ع ا عوف يي
محلًّا لبي ال ضرواف ي وعندما وث ت إلد انا وصفت نظرر حرولا رم جرد را المحر ءريئرا
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يررذ َكر ل بير سرروأ ب ررض نحر َروٍ مررن الفجر  ...كررا الجر كرو ءرردي َد البرررودة ور يررت المررر ة تت فر ببطانيررة
حيث ا يوجد ا م در ل تد ئة  ..سألتها مااا تبي ين ؟ .
مامك !  ..حيانرا يكو عندنا ب ض البطانس وعنردما توجرد يتجمر
أءارف ب ينها صائ ةر ما تَر َرال َ
عمومرا لرم يكرن يوجرد
الناس مامنا ا نابور نوي لشرائها يي  ..يضيف ع را عروف يي صرائلر
ر
ررا المحررلف اةلرررأ بسررراييفو سرروأ ب ررض الويررت والرردصيق والسرركر وص ير مررن اةصمشررة  ..وك هررا

رص لهرا
ئة ص ي ة متميروة ل َ

تباو بكوبوناف  ..و ا اذا الحاا يتساوأ عامة الش ل  ..ولكن انا
س َّمد المحرلَّف الوساريرة يي وارا ع رد ثرلث درجراف متفاوتره علارا رصرم
منا ذ لرأ ل بي وت َ

ررا اررذا النرروو

 1ي واررذل م َ َّ َررة لكبررار اةتبرراو مررن رجرراا القررواف المس ر حة وكبررار السياسرريين
الراصررا مررن المنا ررذ يوجررد ك ر ك ءررال مررن ال رربن اةمريكررا إلررد ررر نررواو الشرريكواته  ..لقررد اتب ررت
رل ف ررا ب ررد ااتح رراد الس ررو يتا وتواب رره حي ررث ااء ررتراكية
يو س ررل يا النم ررواج الروس ررا  ..وا َع َج ر َ
الحمرال كا انا احتكار رايل من صنبَر ن رجراا الحرو( الشريوعا ورمروس السر طة لكر ءرال بمرا را

الك عظم المراكو امية ا ااصت اد والسياسة والكقا ة  ..واا مناثل يمكن اكتسرابها و قرداا
والحرمررا منهررا بتأءرريرة مررن ال جنررة المركويررة ل حررو(  ...وكانررت اامتيرراساف المرتبطررة بهررذل المراكررو
تشررتم ع ررد المرتبرراف ال اليررة والكبررائن الفررالرة المنف ر ة ررا القطرراراف ومرردارس لاثررة ومراكررو
لاثررة ل ررلج ااف مسررتوأ ر ي ر محظررور ع ررد يررر الفئرراف المتميرروة  ..و ررا كتررا( ب نرروا
نظامررا مك ر اررذا النظررا
المسرراواة ااءررتراكية ررا يو سررل يا ي َو َ
ث ر َفت إيفررا بركررو يتي ي ر
صيلف وءقق وسياراف وم ايف مدعمة  ..الر .

عررد
مرتبرراف

وارا امتيراساف تمترد مرن المسررتوأ الفيردرالا إلرد مسرتوأ الجمهوريرراف نرووار إلرد مسرتوأ المح يرراف

وثررف
 ...وكررا الحررديث عررن اررذل اامتيرراساف ررا الشررارو و ررا الحررو( مررن اةمررور
َّ
المحرمررة  ..ي َ
مرتكبها بأنَّه د ااءتراكية و د الدولة ! ..
ررا الوصررت الررذا كانررت يرره محررلف سرراييفو ار ررة مررن السر كانررت السررجو ممت ئررة بررالم تق ين
وعن رردما ام ررت ف الس ررجو الت ررا َل َّ َفته ررا يو س ررل يا الم كي ررة واةستاء ررا ثن ررال الح ررر( ال المي ررة ب ررد

الشيوعيو يبنو سجونرا جديدة  ..وظ َّ الحاا ع د اذا النحو من التو كس ا السرجو والمويرد مرن
ااعتق ررااف ع ر ررد ءر رردل ر ررا َعه ر نرد صائر ررد الشر رررنة وسر رراعد تيت ررو يي اةيمر ررن الطا ير ررة لكسر ررندر

رانتررو يتي ي َ ..ع َولَرره
سنة 1975

سررن يررذ َكر ررا اةمررور حتررد
تيتررو يي مررن من رربه سررنة  1966ولكررن برردو تَ َح ك

عاما من الحكرم الشريوعا برد ف اةو راو تتحسرن ص ريلر وبرد النراس
ا ب د ثلثين ر
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يتنفسررو ءرريئرا مررن نسررماف الحريررة وكررا اررذا برركم ٍن برراام بَر َ ر َغ عش ررين ب يررو دوار مررن الررديو

ال ارجية التا ج ت يو سل يا تت َّرت لمويد من الضغوط ال ارجية .
انطل ال ن رية

ال ربية ب د موف تيتو

مر رراف تيتر ررو يي سر ررنة  1980وبر ررد َعه ر ر ٌد جدير ررد ر ررا يو سر ررل يا ظ َّر ررت ير رره الهياك ر ر السياسر ررية
س اةسمال ااءتراكية القديمة ولكن عوام التآك والتح كر كانرت ما رية يهرا
وااصت ادية تت ذ نَرف َ
بررل ارروادة قررد كررا سواا َعهر نرد تيتررو يي بمكابررة َكشر ن
رف الغطررال عررن القوميررة ال رربية الكامنررة التررا
َءر َرر َعت تتهيررأ لوراثررة يو سررل يا وكررا وا ررحايااا

تيتررو يي نفسرره

فررا عقر نرد الكمانيرراف انهالررت

ع يرره ااتهامرراف التررا اعتبرررف إنجرراساف حياترره ك هررا لطررال احشررة س ر يه ل ررداصة الرردوا ال ربيررة
واإلسلمية كا لطأ ةنها بلد مت َّ نِ ة م ادية ل تق كد وإثرلحاته الدسرتورية سرنة  1975الترا

عط ررت كوس ررو ا كيانرررا ساسر ريًّا مكا ئر ررا لمس ررتوأ الجمهوري رراف اليو س ررل ية اةل رررأ وس ررماحه بن ررال

مسررجد ل مسر مين ررا ب جرراد وإنشررال م هررد ل دراسرراف اإلسررلمية ررا سرراييفو  ..ك ر الررك مو ر
اجو ءرس مرن صنبَر ن الكتَّرا( ال رر( القروميين الرذين بردوا عردال سرا ررا لسسرل والمسر مين را
ك َّ اجو َسبَ َق به الشيوعيو ا بداية حك نمهم سنة . 1945
وص ررد َّ
تأك رردف النوع ررة ال ن ر ررية ااستئ ررالية ررد المسر ر مين يم ررا س ررما ب ررالتطهير ال ن رررا ل ررلا
التس يناف  ..ا البوسنة َّوار ثم ا كوسو ا انهارف دولة يو سل يا ولم يبق منها سوأ ااسم .
سجنال الر ا

ومحنتهم الكانية
كانت محنة ع را عروف بيجرو يتي يي را ارذا المنرا القروما ال ن ررا الجديرد ءرد و ن َكرد قرد
لقا ع يه القبض سنة  1983ن م َن مجموعة من المكقفين البشنا المس مين بتهمة الكرورة المضرادة
وكانت وثيقة ااتها الوحيدة التا صَ َّد َمها اادعال ا محكمة سراييفو اا كتا( ع را عروف يي
اإلعل اإلسلما ي الذا صمنا بترجمته إلد ال ربية يما ب د .
كانررت صضررية م َّفقررة مررن ولهررا إلررد لراررا  ..نجررال يهررا بشررهود سور تحررت التهديررد اةمنررا  ..وكانررت
المحاكمة مهولة كبرأ ور م الك حكمت المحكمة ع رد المتهمرين بأحكرا متباينرة كرا ن ريل
عامررا مررن السررجن مر اةءررغاا الشرراصة  ..لررم يكررن بالكتررا( المررذكور
ع ررا عرروف يي منهررا رب ررة عشررر ر
إءررارة واحرردة إلررد يو سررل يا و البوسررنة وإنمررا اررو م نررا بشررئو عامررة ررا الفكررر اإلسررلما والرربلد

اإلسررلمية لررارج وروبررا  ..ب ر يحترروأ ع ررد ككيررر مررن النقررد ل مجتم رراف المس ر مة وير َقررد اصتراحرراف
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ضا رد الدولرة ومرؤامرة لق رل نظرا
اعتبرته المحكمة تحري ر
بح وا لمشكلتها اةساسية  ..وم الك َ
الحكم يها .

اعررا منطقيًّررا رائ رررا َرنَّر َد يرره دلررة
لقررد دا ر ع ررا عرروف يي عررن نفسرره وسملئرره ررا اررذل القضررية د ر
وجه ٍ وما تنطوا ع يره مرن م الفراف ثرريحة ل قرانو والدسرتور
ف َّ
ش َ
اادعال وَك َ
عما يها من ا ت اا َ
تبرد المحاكمرة وكرا الهرد منهرا ارو
 ..ولكن ايهاف !  ..اةحكم كانت م َ َّدة س رفا حتد صب
الرت كص مرن الن بررة المسر مة مرن المكقفررين والمفكررين والقضرال ع ررد كر َثَر ٍر ل فكررر اإلسرلما ررا
البوسنة .

والحقيقررة

مررا جرررأ ررا اررذل المحاكمررة مررن تناصضرراف ومسررالر كمررا يرويهررا

ع ررا عرروف يي ررا

نمواجا من نمااج المحاكماف التا نشهداا اذا الومن ا ككر بلد ال الم الكالرث
مذكراته ير َقد لنا
ر
استبدادا وت ك رفا لذلك تحتاج منا محاكمة سراييفو إلد َوصر َفة تأ كم .
ر
محاكمة سراييفو
وتجربة السجن الكانية

ا درا لم َلَ َّ ع د ااكرتا و نا كتل اذل الح قة مرن سريرة

ع را عروف بيجرو يتي يي مرا درسرته

عامررا عررن الفي سررو اإل ريقررا
– بانبهررار ءررديد – منررذ لمسررين ر

السجن ؟  ..ربما كا السبل ارو تشرابه را ب رض الملمر الش

سررقراط يي ونهايترره المأسرراوية ررا
رية المشرتركة برين الررج ين

قرد

اعرا عرن الحرق وال ردا والقريم اةللصيرة
كا سقراط – مك ه مك ع ا عوف – مرن ءرد المفكررين د ر

والحريررة اإلنسررانية وكررا

سررقراط يي مك ر

ع ررا عرروف يي ررا ت ررديه للنتهاسيررة والسو سررطائية

التررا سررادف المجتم ر اليونررانا ررا سمنرره اررذل السو سررطائية التررا سررقطت م ررايير الحررق وال رردا
و لض تها ل هوأ الش

ا والم ال الفرديرة ومكنرت ل سرفهال والجهراا

يسرتولوا ع رد مقاليرد

السر ر طة واإلدارة و يفس رردوا القض ررال صَر َّرد َ السو س ررطائيو س ررقراط إل ررد المحاكم ررة بتهم ررة إ س رراد
الشبا( .

وك ك ما كرا يف ره سرقراط ارو نره د ( ع رد محراورة الشربا( لت رحي مفراايمهم عرن الحرق وال ردا

رورا مررن الشرربا( ثررب يشررك ررا نظررر الساسررة م ار ررة
والحريررة اجتررذبت نريقترره ررا الحرروار جمهر ر
لطرة لف سفتهم اانتهاسية ومحاولة لوعوعة س طاتهم ا المجتم .

يسررت طف المحكمررة لت فيررف الحكررم ع يرره و ال فررو عنرره وصررد كررا اررذا

رحه ب ررض ثرردصائه
نَ َر َ
ومكمرا ا الك الومن ولكنه ب إنه لم يحاوا الد او عرن نفسره وإنمرا ت َّردأ ل قضراة
س وبرا ءائ را
ر
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لو ن فتم ًّ
حقا لج تم مكانكم ا مق د القضال ولنولتم نتم مكانا انرا

متحديرا لهم حيث صاا
ا صَر َف ن
ص ااتها ةحاسبكم ع د جرائمكم د الحق وال دا و د المواننين اةبريال .

وعنرردما دل ر سررقراط السررجن تمهي ر ردا لتنفيررذ حكررم اإلعرردا يرره َدبَّر َرر تلميررذل لرره رثررة ل هررر( مررن
نسجننه ولكنه َبَد مرة لرأ يستجيل لرجائهم مفضلر مواجهة الموف بشجاعة ع د الفررار الرذلي
.
ااتها بالتآمر
لق ل نظا الحكم
ا سنة  1983اعتق

ع ا عوف بيجو يتي يي مر ثلثرة عشرر مرن سملئره صرادة الفكرر والمكقفرين

اإلسلميين وكانت تهمتهم ارا القيرا بكرورة مضرادة والترآمر رد نظرا الحكرم وانفررد

ع را عروف

يي بتهمة التمهيد لق ل نظا الحكم وإنشال دولة مقت رة ع د المس مين ا البوسنة بم نرد إلرلل
البوسنة والهرسك من ير المس مين عن نريق الت فية و التطهير ال رصا .
لم يكن انا س حة وا م يشياف مدربة وا مظااراف وا منشوراف وا جندة اجتماعراف سرريَّة وا

حتد ورصرة واحردة مكتوبرة  ...ولكرن ار يحتراج ا نظرا دكتراتورا مسرتبد إلرد ءرال مرن ارذا المبررر
اعتقاا مواننين بريال وتقديمهم إلد المحاكمة بأا تهمة م َّفقة ؟ ! ..
دائمرا
وا يحتاج مك اذا النظا إلد ءهود حقيقيين إاا كرا را مقردورل ر

يروود المحكمرة بشرهود

سور تمض ت قينهم بواسطة لبرال الشرنة السريَّة ! ؟ ..

تك ررار نمطررا تق يرردا ررا النظررا الشرريوعا تقررارير الشرررنة

ث ررا محاكمررة س رراييفو
اررذا مررا َح ر َد َ
ت من تحقيقاف احقة يي ومجموعة مرن ءرهود
السرية بتوجيه مباءر من وسير الدال ية نفسه كما ثَربَ َ
الوور تَ َّم التيارام وت قينهم بواسطة لبرال متمرسين تحت اإلراا( والتهديد .

رغيرا ب نروا
الوثيقة الوحيدة المكتوبة التا صدمت إلد المحكمرة كانرت كتابررا ث ر

من تأليف

اإلعرل اإلسرلما ي

ع ا عوف بيجو يتي يي ولم يكن بهذا الكتا( ءرال جديرد  ..بر َسربَ َق نَشرر محتوياتره

ك هررا ررا س س ر ة مقررااف لررلا عقررد السررب ينياف ررا مج ررة المس ر مين الرسررمية وكانررت الس ر طاف
الشرريوعية ررا َعهر نرد تيتررو يي ع ررد نع ررم كام ر بوجررود اررذل المقررااف ولررم ت ترررت ع يهررا صررر ف
الكت ررا( وصم ررت بترجمت رره إل ررد ال ربي ررة ونشر ررته دار الش رررو س ررنة  1999وس رريجد الق ررارئ

ا ررذا

الكتررا( م نررا بالشررأ اإلسررلما ررا عمومرره وبمشرركلف المسر مين ررا ال ررالم  ...ولرريس يرره إءررارة
واحدة ليو سل يا و البوسنة وم الك اعتبرته الس طاف وثيقرة اتهرا  ...ولرذلك يبردو كرل م َمكر

ومكيرا ل س رية والضحك ا
مكيرا ل جل ر
مرا ر
اادعال ا المحكمة عن الكتا( ر

واحد .
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عبكية المحاكمة
كانررت المحاكمررة ك هررا مررن برردايتها إلررد النهايررة مسرررحية اوليررة عبكيررة لررم تَ ر مررن مواصررف مكيرررة
ع ا عوف يي ا مذكراته نمواجين من ءهادة الشهود
ل ضحك و ا اذا يسو
النمواج اةوا  -ت َمكر ه ءاادة تد َعد نيرمينا يي عندما وصفت ما القا ا وصد نَربَّر َه َهرا القا را
بضرررورة تشررهد بررالحق وا ءررال يررر الحررق وإا صضررت ع يهررا المحكمررة بالسررجن لمررس سررنواف
ث َّردصت القا را وءر رف كأنَّره صرد َل َقرد إليهرا بطرو
لشهادة الوور  ...وة َّ المر ة كانرت حسرنة النيرة َ
نجاة  ...ولكنها َّ
روا را المحكمرة سروأ الكرل الرذا
تذك َرف تهديداف رجراا الشررنة السرريَّة ا تق َ

لََّقنول إليها  ..سألت القا ا ا ًّ
حقا ستحمينا إاا ص ت الحقيقة ؟ ..
ويبرردو القا ررا صَر َّرد َر نهررا تق ررد حمايتهررا مررن َسر نر المتهمررين أجابهررا ع ررد الفررور بالتأكيررد سررو
ن
ن ن
رحا ع رد وجره القا را وع رد
نَحميك م بد ف الشاادة تدلا بشهادتها حتد ظَ َه َر الرذاوا وا ر
ط ع د ر سه .
وجول الحا رين ا المحكمة ما نائل اادعال قد ثيل ب دمة كأ
جدارا َس َق َ
ر
ءال َوصَّر ت ع يه ثنال التحقيق والذا اعتبرول ءهادتا ارو كرل لرم َصر ره وإنمرا
صالت المر ة ك ك ر
َكتَبَرره الضررابط المحقررق بنفسرره ثررم مرنررا بررالتوصي ع يرره تحررت الضررغط واإلراررا( ...وكررا المحقررق

حري رررا ع ررد َرد َد ع ررد مسررام ه عبرراراف م ينررة ممررا َكتَبَرره مرررة ب ررد مرررة حتررد َر َقرردف القرردرةَ ع ررد
المقاومررة  ...لقررد اسررتجوبتنا الشرررنة عرردة مرراف و مضرريت ررا صنسررم الشرررنة السررريَّة سررتة يررا لكررا

يتأكرردوا ننررا حفظررت الشررهادة التررا مررن المفررروت دلنررا بهررا مررا المحكمررة عررن ظَهررر صَر ر ن
َّ
رل ...
ثرد نراا
ث َت المر ة إلد اذل النقطة ء َرف وكأنها صد ت َّ َ ت من كرابوس كرا يَجركم ع رد َ
وعندما َو َ
وبَر ر َدا

ررميراا ص ررد اس ررتيقم ليألر ر َذ بوم ررا ال رروعا

وانمئنرا صالرت

إننررا صَضر ا

اس ررت ادف تواسنه ررا و لر ر َذف تتح ر َّردث بكب رراف

رج َن لمرس سررنواف ع رد
سر َ

يومرا واحر ردا و نرا ع ررم
حيررا ر

رامكم
ننررا كنررت مس رئولة عررن كاايررل تس ربَّبَت ررا َسررجن نرراس بريررال مك ر اررؤال الررذين ي َمكر ررو مر َ
و ءارف إلد المتهمين  ...ثم ا ت إاا ردتم تحاكمونا م هم ا ا وا إ نءئتم يي .
لررم تكررد المررر ة تنتهررا مررن كلمهررا حتررد َنبَر َرق السرركو ع ررد صاعررة المحكمررة وبَر َدف الحيرررة واارتبررا

توجرره إليهررا بررالكل أمراررا بقولرره
ع ررد َوجرره القا ررا وكأنرره ا يرردرا مررااا يقرروا و يف ر – ثررم َّ
يمكنك

تج سا ا

ي.

ءهادة حجة باءا
تاب ررت المحكمررة ااسررتماو إلررد الشررهود الررذين لررم تَ ر ءررهاداتهم مررن صررواا متناصضررة حيانرررا ومكيرررة
ل ضرحك حيانررا لررأ وكرا الحا ررو ا يَكفرو عرن التهر ن
رامس وتبرادا الت يقراف السرالرة نرروا
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الوصررت حتررد جررال الشررااد المرردعو نررور باءررا ليررتي ي الشررهير باسررم حجررة باءررا ي واررو رج ر
وم َرنحرره ولكنرره تظرراار مررا المحكمررة بالغبررال وال َّررمم هررو ا يفهررم جير ردا وا يسررم
م رررو بحكمترره َ
جي ردا ! ...

َّ
يتحدث ساعتين ا مسرائ ا علصرة لهرا بمو روو القضرية
ث الرج
ما َو َّجه إليه القا ا سؤالَه َم َك َ
رتمر يَررروا حكايراف
 ...حاوا القا ا ي ي َدل إلد نقطرة السرؤاا
َّ
الموجره إليره دو جردوأ قرد اس َّ
ويورد تفاثي ا ث ة لها بالقضية  ...و در جمهور الحا ررين نهرم مرا مشرهد اولرا را مسررحية

توجره ل شرااد م َحرذ ررا ةنره يقروا ل محكمرة
رل القا را َّ
عبكية انتوعت مرنهم الضرحك ممرا ثرار َ َ
ض َ
كلمرا م ت رفرا عرن صوالرره را محضرر التحقيررق  ..راعترت الرجر وصراا ببسررانة واردول برد  ..إنرَّره
ر
نفس الكل الذا دليت به ا التحقيق لكرن ربمرا كرا تسرجي الكرل ارو الم ت رف قرد سرئ ت
..

كلمررا م ت رفررا عمررا ص ترره ا
مرراف م رراف عديرردة  ..نررا لسررت متأكرردا إاا كنررت ص ررت ل محققررين ر
مررا ر أ القا ررا نرره ا ائرردة مررن اررذا الشررااد الم تررول و نرره لرريس ررا اإلمكررا الح رروا منرره ع ررد
ن
س و در نره اب َّرد مرن إنهرال
ءال َ
َلر َذ يت فرت حولَره كأنره يبحرث عرن مسراعدة يرر منظرورة مرا يَرئ َ
اررذا الموصررف الهرراسا مررر الشررااد باان ررا صررائلر لرره اااررل وا ريررد را انررا مرررة لرررأ ي
إننا متأسف ًّ
جدا يي .
تط الرج ا بلاة إلد المن ة ثم صاا
تح َّروا الشررااد إلرد صَر َف ن
رص المتهمرين حيرث كنررا نج رس وَل َقرد ع ينرا تحيررة
يقروا ع را عروف يي
اإلسررل ب هجررة البش ررنا القرردامد

ورَر ر َ يرردل اليمنررد م و رح ررا إلينررا بررنفس الطريق ررة
اهلل إيمانيررت يي َ

التق يدية  ..انفجر الحا رو بالضحك يما عدا القا ا ونائل اادعال .

ضر َرر ررا اررذل القضررية لمسررة وسررتو ءرراا ردا اسررتب د مررنهم ثلثررة وعشرررو ءرراا ردا لررم تتحقررق ررا
َح َ
ءررهاداتهم ءررروط ال ررلحية والت فررت ءررهادة سررب ة وعشررين مررنهم عمررا ورد ررا محا ررر التحقيررق
وَكر َّررَر لمسررة عشررر مررن الشررهود نَرفررس اةصررواا المدونررة ررا محا ررر التحقيررق  ..كررانوا يحفظونهررا عررن
ظَه نر صَر ٍ
ل.
د او ع ا عوف

ع ررا ع رروف يي ي رردا عررن نفس رره ق رراا

رل ا ررذل
رل يو س ررل يا ولكن ررا ا ح ر ك
إنن ررا حر ك

رف
َوصَر َ
الحكومررة  ..و نررا ا حرراكم انررا ررا اررذل القضررية ةننررا لالفررت صرروانين الرربلد ولكررن ةننررا لالفررت

و
ب ض صواعد ير مكتوبة َر َر َرتها مجموعرة مرن ثرحا( السر طاف والنفروا باحرت لنفسرها تشرر َ
ل نرراس مررا اررو مسررموح برره ومررا اررو م َحر َّرر ع رريهم دو ا اعتبررار ل قررانو والدسررتور ي لررم ي ت رذر ولررم
ي ررتمس لنفسرره ال فررو  ..كررا ي ررم

المق ررود بالمحاكمررة اررو اإلسررل ككررر مررن ا ءررال لررر ..
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ود صرَر انا ننرا مسر م وسرأبقد كرذلك
ألقد يقفاس التحدا ا َوجه المحكمة واو يضيف
تومرا بمروصفا
تحت ك الظرو أنا اعتبر نفسا منا رلر مرن جر اإلسرل را ارذا ال رالم وسرأظ ك م ر
س يتردد  ..الك ة اإلسل بالنسبة لرا ارو اسرم لرر لكر مرا ارو رائر ونبير
مادا ا ثدرا نَر َف ٌ
ا اذل الحياة  ..إنه اسم لوعد و م ا مسرتقب

 ..مستقب ك ءال يه يستح كق التضحية .

ضر ل شر و( المسر مة

يحيروا بحريرة وكرامرة

ما بقية المتهمين قد تاب وا ع ا عوف يي ا موصفه م ي تذروا عن ءال ولرم ي تمسروا ال فرو بر
َّحيك نو وعد الجدارة .
اتهموا المحكمة بالظ م والت َ
وثر َد َرف اةحكررا بالسررجن مر اةءررغاا الشرراصة لنمر َد ٍد تترراوح بررين لمررس سررنواف إلررد لمسررة عشررر
َ
عامررا كانررت مررن ن رريل ع ررا عرروف يي مررا انتق ررت القضررية إلررد ااسررتئنا ررا المحكمررة ال يررا
رض الحكرم ع يره إلررد اثنترا عشررة سررنة وكرا ارذا بنررال ع رد التماسراف جررالف مرن ب ن
رض المكقفررين
لف َ
ا ب جراد ومن لارج يو سل يا .

الحياة ا السجن

ن
رج َ را مذكراتره
وس َّ
ود َ
و ع را عروف يي را السرجن مر كبرار المجررمين َ
وءراسة من ال وص را ارذا السرجن وارذل لمحرة ثاصبرة مرن نبرائ البشرر كمرا ت رر ع يهرا عرن

القت رة كرانوا صر َّ ونرأة

ص ررر( وملحظررة يوميررة ررا الس ر و تاحتهررا لرره ظرررو اررذا السررجن

قررد احررم ان رردا الض ررمير

واةلررل عنررد ال روص حيررث ا يش ر رو بالررذنل ع ررد الج ررائم التررا ارتكبواررا بينمررا ت رراود القت رةَ
مشاعر الذنل وتأنيل الضمير َرترغَيرر مواصفهم ومس كهم .
كانرت إدارة السرجن تسرم ل مسراجين بمرا ريهم صطراو الطرر ب جراساف يقضرونها برين اويهرم ولررارج

السجن ما السجنال السياسيو
السررجن وكآبترره ع ررد مررذكراف

مسموحا لهم برال روج مرن السرجن برد وان كسرت و راو
م يكن
ر

ع ررا عرروف يي كتررل

ءر رف ننررا محكررو ع ررا بالسررجن إلررد

اةبد و ننا لن رأ ح ردا ولن يرانا حد بقية حياتا  ...وم الك لم ستس م ل يرأس  ....ولريس را
اررذا بطولررة ولكررن كررا اةمررر يت َّررق ررا نظرررا بالكبرراف وااتسررا الجرروانا م ر اإليمررا وال قيرردة ..
اإلنسا صد يقوا ءيال يؤمن بها رلر ولكرن عنردما ترأتا لحظرة الحقيقرة إاا بشر ورل نحوارا ي ت رف
 ...مكل كنت ع م َّ من ارم مبرادئ اإلسرل وت اليمره اإليمرا بالقضرال والقردر و َّ ع رد المسر م
المررؤمن

يَرتَر َقبَّر َ ك ر َّ مررا يَحرردث لرره باعتبررارل مشرريئة اهلل وإراداترره  ...والح ر كق ننررا لررم كررر ررا اررذل

الناحية من صَرب بنفس الطريقة التا بد ف كر بها ب د تجربرة السرجن ارذل المررة  ..نردما واجهرت
حقيقة احتماا

صضا بقية حياتا و موف بين عتاة المجرمين لرم يتنراصص إيمرانا وإنمرا انب رث
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ا عما ص با بقوة مواسية لقسوة الظرو المطبقرة را السرجن شر رف بنروو جيرد مرن التنرا م برين
ال قيدة والمحنة مما ج نا ا حالة عق ية سويَّة متواسنة وساعدنا ع د الحفاظ ع رد ثرحتا البدنيرة
ضا  ...وع د ال مو قرد َح نمردف اهلل ككي رررا ع رد ن مرة اإليمرا الرذا عراننا ع رد التفاعر ب يجابيرة
ير
سررد ن مررة لرررأ نمررن ننَر نرم اهلل ع ررا تَ َمكَّر َررت ررا إلررلص بنررائا
م ر محنررة السررجن  ..وا يمكررن َن َ
وتشجي هم الم نوا لا ا السجن يي .
الومن ا السجن ليس ارو الرومن الرذا اعتردنا ع يره را الحيراة ال اديرة لرارج السرجن

هرو يتكرال(

ويتمطد ويمضا بطئئرا ثقيلر بجكم ع د الق و( كالكرابوس ويكراد يقطر اةنفراس را ال ردور  ..وارو
ا يحسررل باةيررا واةسررابي والشررهور وإنمررا بالسرراعة والدصيقررة والكانيررة  ...لررذلك لررم يكررن

ع ررا

عوف يي يت َّور ا يامه اةولد بالسرجن نره يسرتطي تح كمر َ ونرأة ارذا الم رير وبرد ف ترراودل كررة
نه صد َّ
ككيرا ا ال مرر و َّ المروف صرد بأتيره را ا لحظرة لي رتم ارذا ال رذا( بطريقرة دراميرة ..
تقد ر
ولكن ا نف ن
س الوصت كانت تراودل كار لرأ مضادة م َؤدَّااا اذا الم رير الرايرل را السرجن
يومرا ب رد يرو را ثرراو
ربما كا رحم من م ير لر لارج السجن يسته ك اإلنسا ويمت ك
ص عمرل ر

عقيم مستمر م القوأ الغاءمة ل س طاف الشيوعية .

والحياة ا السجن – كما احم ع ا عروف – ب ولتهرا عرن المجتمر وانتفرال المشرا

اليوميرة تمرن

ال ق ر المفكررر مسرراحة واس ر ة مررن حريررة الفكررر وال يرراا والتأ كم ر ال ميررق  ..و ررا وثر ن
رف اررذل الحالررة
َ
لتر ب يالا ب رض الحجرل واةسررار الكونيرة الكبررأ رأركو ع رد

يقوا كنت حاوا حيانرا
صضررية ب ينهررا تركير رروا ءرردي ردا ولفترررة نوي ررة حتررد ء ر ر وكررأننا صتررر( مررن ب ررض الحقررائق الكونيررة التررا
نالمررا حيرتنررا وراو ررت عق ررا

ر اا بررا رااررا ررا متنرراوا إدراكررا وكررأ نا ررذة صررد انفتحررت مرراما ..

راما
وكنرت حينئرذ تمنرد لرو كنرت َّ
رس ر

فرا ت رك ال حظراف الكاءرفة كرا ينترابنا ءر ور ب جرو ك مرراف

ال غة عن الت بير عما ءرااد و الوسري ة الوحيردة لسمسرا بتلبيرل الحقيقرة ا يمكرن تتحقرق إا
بالرسم لو تيحت لا ا الك الوصت دواته  ..كنت صف ساعاف ممتَنئَا بااستفساراف و نرا َحم نرق
و نا بل م لسمسا بال ور المتلحقة ا عق ا  ..ومرن لبرترا مر ارذل ال حظراف عتقرد ننرا
همت سرار القن الحديث بطريقة ا يستطي حد ير المبدعين

تأملف سجين

يستوعبها .

ب د انتهت إجررالاف المحاكمرة وبرد ف َتَ َكيَّرف ص ريلر مر المنرا الجديرد را السرجن ء َررعت را
تسجي ملحظاتا وتأملتا عن الحياة والم ير وعن الدين والسياسية وعن الكتل الترا صر تهرا وعرن
مؤلفيها وعن ك ءال يمكن يَ ط َر ع د باا سجين متأمر اسرتغر را سرجننه ككرر مرن لفرا يرو
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ونهارا إلد مرا ا نهايرة  ...وصرد تحولرت ارذل المرذكراف إلرد ثلثرة عشرر مج ر ردا
استطالت وصاتها ليلر ر

من ور كبير ا حجم اذل المذكراف إلد ثلثة عشر مج ردا مرن ور كبيرر را حجرم الف وسركا(
ي مكتوب ررة بح رررو ث ررغيرة ثر ر بة القر ررالة  ..مت مر ر ردا ا ي ر َّ
رتمكن م ررن صرالته ررا س رروال واس ررتطاو ح ررد
رتقرف ررا سررباف نوي ر لمرردة عشررر سررنواف حتررد
السررجنال يتررولَّد تهريبهررا لررارج السررجن ثررم اسر َّ
رارا إلد الحرية ي .
استطاو ناءر ا سراييفو نباعتها ونشراا سنة  1999تحت عنوا
ا ب ض رسائ ه إلد ابنته سرابينا ي لمر إلرد م اناتره مرن لحظراف م ينرة را السرجن ارا ءرد ونرأة
كتبرت إليره ابنتره تر َ رق ع رد ارذل الحالرة
ع د نفسه من ا لحظاف لرأ وت ك ترة دلوا ال ير
النفسية التا تنتابه عند دلوا ال ي رسالة ت تبر من روو ما صر ف من رسائ تَرتَ َد َّق بالحرل وال طرف
ضرا تشر ر نفرس الشر ور عنرد
والحنا الممتوج بال ق والحكمرة  ...وتكشرف يهرا حقيقرة نهرا ارا ي ر

ح وا الظل وت َذكرل بأ اذل ال حظاف اا التا كانت تشهد لقرال رراد اةسررة م ررا حيرث تَرتَ َجرااَ(
اةسرة نرا َ الحديث وام يتناولو صهوة المسال .
صررد تكررو سررتا راا جام يًّررا و
ي ررف ع ررا عرروف يي ب ررض لب رراف مكيرررة ررا السررجن يقرروا
رهورا ولكنررك بهررذل المررؤالف لررن تكررو حياتررك ررا السررجن يسررر َربَ رري َن المسرراجين
ي سررو را مشر ر

ض ر ءررال تكررو محاميرررا مك ررا ي عندئررذ ي جررأ إليررك الجمي ر لتكتررل لهررم التماسرراف صانونيررة
لس رراج عررنهم إلررد يررر الررك مررن استشرراراف ومطالررل وسررو ي تر ررو لررك بجرررائمهم وي ررفو لررك
حوالهم  ...وكانرت ارذل لبررة مكيررة لرا  ...هر سرتطي – بنرال ع رد ارذل ال بررة –

صروا إ

ناسا نيبين ! ؟  ..قرد صت روا ةسربا( إنسرانية مفهومرة  ...نرا ا صروا إنهرا مبرررة
ب ض القت ة كانوا ر

اعا عن بيه وسرجين لرر – عمررل عشررو
ولكنا صوا إنها ع د اةص مفهومة  ...حدام صَرتَ َ د ر
سرترَّر ع يهرا وصرد ح نك َرم ع يره
سنة – صَرتَ َ سوجته التا كانت ت ونه مر ءر اص ربرال وكانرت كمهرا تَرتَ َ
بكيرت كالطفر عنردما نجروف مرن
رف عنره الحكرم إلرد عشررين سرنة  ...صراا
باإلعدا وار ثم لف َ
اإلعدا يي إلد جانل اؤال كا انا مجر صَرتَر َ لرر لمجررد الحسرد والحقرد ع يره ارذا السرجين
– لغيررر مررا سرربل ظرراار – َسر َرر َ كتابرررا مررن حررد ثرردصائا وَل َقررد برره مررن النا ررذة ررا منطقررة يسررتحي
استرداد الكتا( منها  ...اعتدف

سرف م ررا  ...و را مررة تَر َرر َ كتابره
تحاور م اذا ال رديق ونَرتَر َف َ

ع د حا ة النا ذة واال إلد دورة الميال ما عراد لرم يجردل  ...واعترر السرار لرا برذلك ثرم صراا
ع م نك ترؤنمن باهلل ولكنا لست متأك ردا من وجودل والذا نا ع رد يقرين منره ارو
كلما ريبرا
ر
س َّررا الفقررال الرذين
َّ الشيطا موجود يي ويبدو اذا السار كأنه ءر محرض إاا صارنرتَره بغيررل مرن ال ك
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يسرصو بباعث من الحاجة  ...هؤال ع د اةص لديهم باعث إنسرانا مفهرو وكرا يمكرن م رام تهم
بطريقة لرأ ير السجن يي .
الكل جريمة

ت َّمنَررا ررا المدرسررة
مررن بررين تأملترره الف سررفية عررن السررجن والجريمررة يقرروا ع ررا عرروف يي
تارير الجنس البشرا بَ َدَ عندما ثب اإلنسا حيوانرا تاري يًّا ا عنردما برد يَكترل  ..ولكنره ثرب
نسرانرا ع رد الحقيقرة عنردما ت َّرم الكرل ا يقروا مرا ير َفكرر يره  ...ولكرن جرال لررو مرن بنرا
ج دته من ول من الكل عندما الترعوا جريمرة الرت كفم ي وءررعوا لهرا ء َّرد ال قوبراف رادوا برذلك
يرت َّم الكرل  ...ويرجر الفضر را ارذا إلرد لينرين يي سعرم
إلد الحقبة الغامضة من تطورل صب
الكورة الب شفية الذا

ا إلرد صرانو ال قوبراف را ااتحراد السرو يتا سرنة  1922م ار رة عردال

الكورة بالكل كواحدة من جرائم ستة ي اصل ع يها باإلعدا يي .
ينتق

ئيسرا لجمهوريرة البوسرنة
ع ا عوف يي من اذل النقطة إلد المقارنة بموصفه او عندما ثرب ر ر
ثنال محا رة لقيتها ا سراييفو سنة  1994ثنال حر( البوسرنة ي صرا

ل
والهرسك حيث َكتَ َ
حد المواننين يسألنا عن ترالا الرصابة ع د اإلعل صاا
ا ت م يا سيادة الررئيس مرااا يكتَرل ا را ثرح ن
ف البوسرنة ا
تسم بهذا ؟ ! ..
شر ا ال حف ؟ ..
لمااا ا ت ن در صانونرا ل رصابة ع د ما يرن َ

وكانررت إجررابتا كررا تا

؟  ..ارذا وصرت َحرر(

ب ررد الررذا ثررابنا مررن جررال صرروانين الرصابررة ا يمكننررا

كيرف

كررو مسرران ردا

ضررا مسررألة
لمن ر ال ررحا ة مررن حريررة الكررل  ...ولرريس اررذا مجرررد الت روا بمبررد حسررل ولكنرره ي ر

التح رريم والقرروة ا يكسرربا ءرريئرا عنرردما يكررو اةمررر اررو إصنرراو واصتنرراو

براجماتيررة ي ر نا عتقررد
عقدا َّ ...
نفسه ثبت اذل الحقيقة بأروو ت بير و ب غ إيجاس را يرة واحردة ص ريرة
واكرته القر
َ
{ ا إكرال ا الدين  } ...اا نَبَّرقنَا اذل ا ية ا مجاا وس واعتبرنا اإليما ارو كر مرا ي تقرد
يرره اإلنسررا مررن كررار لَتَبَ ريَّ َن لنررا َّ اإلكررال ا يجرردا وا يكمررر ررا ا عقيرردة  ...هر كررا اإلكررال
مفير ردا ل شرريوعيين ررا القضررال ع ررد اة كررار الم ار ررة بالتهديررد والت ررذيل والسررجن والقتر  ..ت ررك

كانت ب ض وسائ هم ا صَم ن اة كار ؟ ..
لقد َدلَّت تجربة النظا الشيوعا وبَررَانَت اويمته النهائية ع د َّ اذا مستحي يي .
اانتقا ير وارد
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استمر سجن
َّ

يوما ي ي فها بأنها سرنواف مرن ال مرر الق رير َ َك َهرا الجرراد
ع ا عوف يي  2075ر

ردما  ...وعنرردما َح َ ر َ ع ررد حريتره وانت ررر ع ررد الشرريوعيين ررا انت ابرراف الرئاسررة سررنة
و ثرربحت عر ر
 1990كانت ككر اةسئ ة التا وج َهت إليه من صنبَ ن ال حا ة واإلعل تدور حوا كررة واحردة ارا
ا ر انررا تو كجرره للنتقررا مررن الشرريوعيين الررذين َر َ رروا برره وبوملئرره مررا َر َ رروا ؟  ..وكانررت إجابترره
ث ررا ا وصررت  ...وبالف ر ر َّ ك ر َّ الررذين كررا لهررم دور ررا
دائمررا
ا انتقررا ا ولررن يَحررد َ
ر
محاكمة سرراييفو مرن الشررنة والمحققرين والقضراة لرم يَرنَر هم را عهردا ا اأ بر احرتفم ب ضرهم
بوظررائفهم  ...لقررد عفرروف عررنهم كسياسررا ررا الس ر طة ولكنررا ك نسررا لررم سررتط
عما نفسا الك الظ م الذا لَ نح َق با وبوملئا بل ٍ
انل و جريرة يي .

فررر لهررم ررا

ردرا وا تيراار
اذا الموصف ءبه ما يكو بموصف رسوا اهلل @ مرن َوحشرا صاتر عمره وحبيبره حمروة ر
لقد حو النبا ع د حموة ءد الحو ولكنه لم ينتقم من َوحشرا عنردما َّ
تمكرن منره وصبر إسرلمه
ولكنرره ءرراح عنرره ولررم ينظررر إلررد وجهرره الررذا ي ر َذكرل بالغرردر واا تيرراا ولسررت ءر ك
رك ِ َِ اررذا
ع رد عروف يي ووجدانره عنردما انت رر ع رد عدائره وظالميره

الموصف كا حا ررا ا عق
واإلن ا – عند المقدرة – م اةعدال سمة راس ة ا س و

رال فو

ع را عروف يي لرلا سريرته ك هرا

وصررد ت ر َّررت ررا حياترره السياس ررية و ررا حرب رره ررد ال رردوا ال ر رربا والكرواتررا ةل رروا مررن الغ رردر

والجحود واا ترالاف ما يوعوو الجباا ولكنه صاب الك ك ه بروح المؤمن المجااد ال ابر ال رادا
ونجر ررا كر ابررتلل ثررابه حتررد َّ عرردالل نفسررهم كررانوا يداشررو ويحسرردونه حتررد ع ررد محنترره
وإثرارل ومكابرته والتوامه اةللصا ا َح َ ن
ك الظرو و صسااا .
من السجن

إلد صيادة الش ل
ب ر ررد مر رروف ال ر ررئيس اليو سر ررل ا

جوسير ررف بر ررروس تيتر ررو يي انط قر ررت القومير ررة ال ر رربية مر ررن عقالهر ررا

وت اعدف ا الكمانيناف وبداية التس ينياف من القر الما ا حيث ءهدف ب جرراد تحرواف را
الفكررر وال ررحا ة واإلعررل كررا مررن برررس م المهررا الهجررو الشرررس ع ررد

تيتررو يي وتراثرره وعلصاترره

ال ارجيررة وع ررد اةلررص علصترره بالرردوا ال ربيررة والمس ر مة و َءر َّرن ن ررار القوميررة ال رربية حمررلف
عنيفة د اإلسرل والمسر مين را يو سرل يا ولارجهرا  ..كرانوا ي م رو را إنرار الهياكر السياسرية
واإلعلميرة التق يديرة تحرت اسرم ااءرتراكية ولكنهرا اءرتراكية ار رة مرن الم نرد بر كانرت تَحتَ ن
ضرر
ما َ َسح ن
ف القومية ال ن ررية

قرد ظهررف م ططراف جديردة تسرتهد إلضراو القوميراف والشر و(
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اليو سل ية اةلرأ تحت الهيمنة ال ربية باسم جديد ارو ااتحراد اليو سرل ا الجديرد ي وكرا
ا حقيقته ثربيا الكبرأ ي وليس يه من يو سل يا سوأ ااسم .
وكانررت وا لطرروة عم يررة ررا اررذا الطريررق إلغررال دسررتور  1975الررذا َمررنَ َ كوسررو ا و ر را سياس ريًّا
مسرراويًّا لو ر الجمهوريرراف اليو سررل ية اةلرررأ أثررب لهررا م َمكر ررا مج ررس الرئاسررة الفيرردرالا
ررا ب جرراد وتررل الررك إلغررال كر مظرراار الحكررم الررذاتا التررا كانررت كوسررو ا تتمتر برره ررا ظر اررذا

تفج َرف المظااراف وااحتجاجاف را كوسرو ا نولرت الردباباف ال رربية را الشروارو
الدستور ما َّ
لقمر ر اانتفا ررة وك ررا ا ررذا وا مس ررمار ير ر َد ك ررا نَر ر ن
ري يو س ررل يا وم ررن ناحي ررة ل رررأ تأ َّك ررد
ساف الجمهورياف اةلرأ من التو كج َهاف ال طرة انب اث القومية ال ربية س ت إلد اانف راا
تو كج َ

بدلا بس و ينيا وكرواتيا وانتهال بمقدونيا والبوسنة والهرسك .
ر

اصترنررت اررذل التحر كرواف ررا يو سررل يا بانهيررار مفرراج ل نظررا الشرريوعا ررا ااتحرراد السررو يتا ثررم

توالت اانهياراف ا اةنظمة الشيوعية لدوا ءر وروبا .

ثنَ ت المنا السياسرا الرذا سررو براإل راج عرن
اذل التحواف واةحداث اا التا َ
بيجررو يتي يي وكررا ع يرره ب ررد لروجرره مررن السررجن

ع را عروف
ررم يَر ررد

يت امر م رره مررن منظررور جديررد

وسعيمررا لشر ل يكررق برره
ع ررا عرروف يي مجرررد م َفكررر ومنا ر مررن جر الحريررة وإنمررا َو َجر َد نفسرره صائر ردا ر
ويريد

ينتوو حريته ويدا عن كيانه واويته ا مواجهة اةلطار المحدصة به .

وير َ ق

ع ا عوف يي ع د اذل اةحداث ا مذكراته يقوا

لم يكن ي الجنا دند ءك
لررم كررن ت ررور

اذا النظا الشيوعا المتحجر ا يمكن

رتمر نرويلر  ...ولكنرا
يس َّ

نوعررا مررن الترالررا
يكررو سررقونه بهررذل السرررعة  ..بر كنررت عتقررد ننررا صررد نشررااد ر

الدال ا الذا يسم بشال مرن الت دديرة واالتيراراف السياسرية ل ظهرور  ..ولكرن اةحرداث برانرت
النظررا الشرريوعا والحريررة ع ررد نر ررا نقرريض

مررا

تقضررا

ع ررد لطررأ اررذا الت ر كرور قررد تَربَ ريَّ َن
ث فررا منت ررف ال شررينياف مررن
ث ال كررس  ...واررذا مررا َحر َد َ
الشرريوعية ع ررد الحريررة وإمررا يَحررد َ
دم َرف الشيوعية الحريرة و را نهايرة القرر ر ينرا الحريرة تر َدمر الشريوعية  ..وكرا الرمرو
القر الما ا َّ
او سقوط جدار برلين ا نو مبر  1989ثم توالت اانهياراف ب د الك .

كررا

ع ررا عرروف يي – عكررس مررا َس َع َمترره وسررائ اإلعررل ال رربية يشر ر

تفكيررك يو سررل يا لررن

يكو ا ثال المس مين ب رفة عامرة وا را ثرال البوسرنة والهرسرك ب رفة لاثرة ولرذلك كرا
حرص الناس ع د استمرار ااتحاد اليو سل ا ا إنار منظومرة جديردة تَض َرمن ل قوميراف الم ت فرة
حظوظرررا متسرراوية مررن السرريادة واإلدارة ويَض ر نر( ع ررد ال ر ررا اررذل الناحيررة بأمك ررة مررن الهيمنررة
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ال ربية ع رد الجريي والشررنة را جمهوريرة البوسرنة

برر م

المسر مين ارم اة بيرة را البوسرنة

إا كر ر َّ الوظ ررائف القيادي ررة ررا الش رررنة م ررن ال ر رر( و2ر % 63م ررن ع رردد ررباط الج رريي م ررن

ال ر( وا ي َمك المس مو ا جيشهم إا بنسبة  % 7والباصا من جمهورياف يو سل ية لررأ
رل الهيمنررة
ولررذلك يقرروا ع ررا عرروف يي كنررت مرتبطرررا عانفيًّررا بيو سررل يا ولكنررا كنررت ا حر ك
ال ربية يي .
إنشال
حو( ال م الديمقرانا
ج مرن السرجن إلرد الحكرم
عر نا من القر الكريم ص ة يوسف النبا ال ابر المست رم الرذا َل َرر َ

ج مررن السررجن ليقررود ءر به
ني سررو منررديل يي المنا ر الجسررور الحكرريم الررذا َلر َرر َ

وعر نررا حررديكرا
إلد الحرية وينقذل من جحيم واحد مرن بشر اةنظمرة ال ن ررية را ترارير البشررية برنفس الطريقرة
ع ررا عرروف بيجررو يتي يي مررن السررجن ليجررد نفسرره ع ررد ر س ء ر ل يتط ر إلررد صيادترره

ج
َلر َرر َ
ئيسررا لجمهوريررة البوسررنة
ي تررارل ر
سعيمررا لحررو( جديررد اررو حررو( ال م ر الررديمقرانا ثررم ينت برره ر ر

َّها الم ترردا ال رربا الغاثررل ررا ظرررو
والهرسررك وصائ ر ردا ي رروت برره مررار َحررر( ررروس َء رنر َ
مأسراوية ان ررد يهررا التكررا ؤ بررين جرريي مررن عتَررد جيروط وروبررا و َءر ٍ
ل عرروا كررا ع يرره يبنررا صرروة
عسكرية من نقطة ال فر وكانت اذل المهمة مجرد واحردة مرن م ضرلف ككيررة كرا ع رد القائرد
يت ر َّردأ لهررا  ..ناايررك عررن مواجهررة كرروارث لرررأ كررالتطهير ال رصررا واإلبررادة الجماعيررة واا ت را(

روا ع رد السرلح
والقت والتشريد والتجوي والح ار الدولا الذا َح َّرر ع رد مسر ما البوسرنة الح َ
ل ررد او المشررروو عررن كيررانهم ووجررودام  ..وتكتم ر المأسرراة بموصررف وروبررا مشررار بال ررمت حينرررا
وبالمؤامرة والتوانؤ م ال دوا ال ربا حيانرا لرأ .
لقررد تناولررت مأسرراة البوسررنة بالتح ي ر والتف رري ررا كتررا( ب نرروا البوسررنة ررا صَر ررل إع ررار يي
ولررذلك لررن تطررر إلررد الررك ررا سرريا اررذا ال رررت لمررذكراف ع ررا عرروف يي وإنمررا سررأكتفا
بررالت يق ع ررد ب ررض مواصفرره المتميرروة وان كاسرراف اةحررداث ع ررد نكرررل ومشرراعرل ور يرره ال رراص ررا
راد َهم
ث َ
الش ياف التا ت ام م ها وكرا ككرارا ءرد ونرأة و ككرر ء ًّررا مرن عتراة المجررمين الرذين َ
حكيمرا مردرركا لمروانن
ع را عروف بيجرو يتي يي كرا عفي رفرا مه َّرذبرا
ا حياته بالسجن و ءرهد
ر

الض ر ف البشرررا ررا ك ر ت يقاترره ع ررد اررذل الش
والكذا( اةءر كراراجيتي يي وصائرد جيشره
ض الكذو( وجنراا
وين يي الم َ

ررياف الت يسررة مكرراا السررفاح

مي وسررفيتي يي

ملديرتي يي ءريطا اإلبرادة الجماعيرة ولرورود

روس يي المتآمر ال بيرث ارذل ال رفاف ك هرا لرم تررد بر ردا ع رد
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لسررا

ع ررا عرروف بيجررو يتي يي وإنمررا جررالف ررا كتررابا وث ر رفا لحقيقررة اررذل الش

ررياف كمررا

ر يتها عارية من ك سينة ما ع ا عوف يي هو نراس ريد من البشرر ي ر ل اارتقرال إلرد مسرتوال
ولكنك توداد منه اصترابرا وله إعجابرا ك ما اسدادف م رَرتك به وتش ر حيانرا بالداشرة عنردما يط ن رك
ع ررد ب ررض لرروانرل عررن نفسرره ترررأ إنسررانرا بسرريطا ءررديد التوا ر ا يتطررر إليرره الغرررور بررالنفس و
انت رر
بالمن ل وا يرأ را نفسره مواارل و صردراف ريردة دو بقيرة النراس و را ارذا يقروا
سعيمرا ل حرو( مر
حو( ال م الديمقرانا ا انت اباف نو مبر  1990ووجردف نفسرا مرن البدايرة ر

سعيما ! ؟  ..لقد كنت كر بينا وبين نفسرا إاا كنرت نرا – مر
ننا لم هم ب ردا لمااا التارونا ر

مررا ررا مررن عيررو( – اررو ض ر الجمي ر مررا اررو حرراا البرراصين ! ؟  ..ثررم يتطررر إلررد احتمرراا لررر
ل ر َّ اةمررر ع ررد يررر مررا ظررن و نرره لرريس مررن الضرررورا يكررو
تتج َّررد يرره روح الفكااررة يقرروا
الرروعيم اررو اة ضر

ال يو( !!  ..يي .
تمررض إعررل صيررا

بر َمررن يتمتر ب يررو( كبيرررة ر اا كررا اةمررر كررذلك ر عنرردا الككيررر مررن اررذل

حررو( ال م ر الررديمقرانا ي ررا  27مررارس 1990

ررا الررك الوصررت كررا

القررانو اليو سررل ا ا يرواا يمنر حروا( لرررأ يررر الحررو( الشرريوعا وكانررت ال قوبررة المقررررة اررا
السررجن عشررر سررنواف

يررر

ع ررا عرروف يي َص ر َد َ ع ررد المغررامرة و حسررل

سمة من سماف القائد الشجاو ولكن

ع ا عوف يي يقروا

اررذل ل ر ة و

لرم عتبرر ارذا ءرجاعة وإنمرا ارا

ث
عررادة ملسمررة ررا مجرررا حيرراتا أنررا ا تررورو عررن ءررال مررن المغررامرة إاا لررم يكررن منهررا بررد َ ...حر َد َ
اررذا سررنة  1946عنرردما التحقررت بجم يررة الشرربا المس ر مين المحظررورة ي وانتهررد بررا اةمررر إلررد
ثلث سنواف بالسجن يي .
اءررتم برنررامت الحررو( ع ررد مبررادئ اامررة مؤسسررة ع ررد الديمقرانيررة وحقررو اإلنسررا

وبررر م

ضرا لهرم عرن ااسرتب اد المت مرد مرن
ودا به تجمي ك المس مين را يو سرل يا ت وي ر
الحو( كا مق ر

كر نشرراط سياسررا إا

برنررامت الحررو( اءررتم ع ررد إعررل ثرري بررأ عضرروية الحررو( مفتوحررة

لجمي الذين ينتمو إلد الكقا ة اإلسلمية والذين ير َؤيدو برنامت الحو( وليس ا برنرامت الحرو(
نص يَرق ن ر ال ضوية ع د المس مين و ا لطا( ل را عروف بمناسربة إعرل ا تتراح الحرو( راد
يو ر لجمررااير البشررنا ب ررفة حاسررمة اررذا الحررو( ي َمكر نقطررة انطررل كرررا وسياسررا جديرردة
إ َّ المحاولررة الكبرررأ لن َ ر َرق
ولرريس اسررتمر رارا ل هررد البائررد قرراا ي ررف النظررا الشرريوعا السررابق
َجنَّررة ر ررية برردو إلرره وبرردو إنسررا
انتهت إلد ير رج ة بفش كام يي  .وانا انفجرف القاعة بت فيق حراد نوير  ..وكرا ب رض النراس

وبالتأكيررد ررد اهلل و ررد اإلنسررا م رررا  ...اررذل المحاولررة صررد
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ير َبررو عن مشاعر الغبطة بدموو الفررح قرد َد َر َ الجمير
نويت وبد ف ثفحة جديدة .

ثرفحة جديردة مرن ترارير البشرنا صرد

استقباا الجمااير ل قيادة الجديدة
اسررتجابت السر طاف الشرريوعية بشررال مررن الفرروو واسررت دمت ال برراراف التق يديررة ررا توييررف الحقررائق
ف ت يفويو سراييفو صادة الحو( بأنهم مجموعة مرن السرجنال السرابقين ومرن
ث َ
واةكاايل حيث َو َ
سرراتذة الجام رراف الفاءر ر ين وب ررض السياس رريين المتم ررردين ي  ...وكررا ا ررذا ص َ ررد م ررا ك ررا النظ ررا

صادرا ع يه من إيرذال را الرك الوصرت َّمرا ع رد النطرا الشر با قرد َس َررف موجرةٌ مرن ح َّمرد
المتهاوا ر

نموا سري را ا نحال البلد و نشئت روو ل حرو( را كر مدينرة
الحماس ا الجمااير ونما الحو( ر
وسر َف ٍر متَّ ن ر ي انررل الجمررااير ررا كر موصر دو
وب رردة وكررا ع ررا عرروف يي ررا حركررة دائبررة َ
َك َ ٍ و َم َ ٍ  ..وصد حاولت الس طاف الشيوعية َمنر َه من دلروا بنيالوكرا ي ونجحرت را الرك وا
ل مرة لرأ إلرد المدينرة وصرد اجتمر را ميردانها ال را عشررو َلرف
مرة ولكن ا الشهر التالا َا َا َ
بشررناصا طررل رريهم و ن نش ر رررو ل حررو( ررا بنيالوكررا يي وانت ررل النرراس الرردكتور حمرروة

ئيسا ل فرو .
موباجيتي يي ر ر
لم تقت ر رحلف

لررم تقت ررر رحررلف

ئيسا ل فرو .
ع ا عوف يي ر ر

ع ررا عرروف يي لحشررد التأييررد لحوبرره ع ررد الرردال قررط ب ر سررا ر إلررد ب رردا

وروبيررة و مريكيررة ككي رررة ليشرررح ل بش ررنا المهرراجرين حقيق ررة اةو رراو الجدي رردة ويرردعوام لمس رراندة
الحو( .
كا ب ض المس مين اليو سرل ممرن صراب هم ع را عروف يي را مريكرا يتوص رو را وصرت مبكرر
مستطيرا لمس ما يو سل يا ومن اؤال يناسبالتا دياجا يي َّ
ث إلرد
ءرا
ال ر( يربَريتو ًّ
تحد َ
ر

ع ا عوف يي ا اجتماو عا قاا له
؟

يا سريدا ار عرددف ال ردة ال سركرية لمواجهرة الشرتنك

واو يق د القوميين ال رر( الرذين صراموا ع رد َمر َدأ الترارير بمرذاب بشر ة رد المسر مين يي .

إنك لم تف

 .حسنرا ! دعنا صوا لرك إنهرم سريقت ونكم وير قرو بجكرككم را نهرر

درينرا يي كمرا

ت عررن التسررام اإلسررلما واامت رواج ال رصررا ررا
رروا مررن صَرب ر  ...سرريف و اررذا بكررم مهمررا تحر َّردث َ

البوسنة  ..سو يذبحو ء بنا ر م ك ءال يي .

التسام اإلسلما ا وتشا
ا الحر( اإلا ية التا جر ت البوسنة ثنرال الحرر( ال الميرة الكانيرة ي برين ال رر( والكررواف كرا
ككر الضحايا من المس مين – وكانت مدينة

وتشا ي إحدأ المواص التا سرالت يهرا ككرر الردمال
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تتكررر مجرورة وتشرا

البريئة اال ع ا عوف يي انا وكا لطابه تحرت ءر ار ا ينبغرا
إ َّ المس ر مين اليررو يمرررو
مرررة لرررأ ب ر ردا يي  ..تحر َّردث عررن السررل وال ررف والمغفرررة وصرراا

بامتحا تاري ا و نا ر رض كررة ال قرا( الجمراعا ل رر( بتهمرة ارتكرا( جريمرة صرا بهرا ريرق مرن
اإلراابيين د المس مين  ...القضية ليست صضية ن
ثرر( ومسر مين إنمرا انرا ت رنيف لرر ل نراس
 ..انررا المجرمررو القت ررة والضررحايا اةبريررال يي  ..كررا اةنفرراا مررن بنررين وبنرراف مبتهجررين ير قررو
ع را عروف يي

الواور من الجسر ا النهر حيث َج َرف مذبحة وتشرا  ..واصتررح
ضا ع د مقابر الضحايا اةبريرال مرن ال رر( ووا رق النراس و را الرك يقروا
ير

تو ر الوارور

ع را عروف يي

ل سررف كانررت اررذل مكاليررة بررل مررردود عم ررا  ..فررا سررنة  1992رروج ال ررالم باإلراررا( ال رربا
ن
ن
المروو الذا اجتاح المس مين ا وتشا مرة لرأ ب سو مما َح َد َ
ث ا الما ا َرقتر َ َمرن صتر َ
ود َّمر َرر ال ررر ك ر َّ مسرراجد المدينررة وكررا مررن بينهررا
و جبنر َرر السرركا البرراصين ع ررد الهجرررة القس ررية َ ..
المسجد التراري ا الشرهير اديرا ي  ..وارو تحفرةٌ م ماريرة مرن ثرار القرر السرادس عشرر المريلدا

يي .

دولة مدنية
و ا ي يكا كلوتشا ي تجم لفرا إنسرا يسرتم و إلرد ع را عروف يي رذال را لطابره لطروة
لرررأ ررا نريررق ال قررال مر كرواتررا وثرربيا البوسررنة حيررث َّكررد انرره ا ينرروا إصامررة دولررة إسررلمية كمررا
رارا اسرتراتيجيرا ل شر ل البشرناصا المسر م ي ..
يشاو عنه إنمرا ارا دولرة مدنيرة و ارذا ي تبرر التي ر
إ َّ البوسررنة والهرسررك جمهوريرة مدنيررة وليسررت إسرلمية كمررا نهررا ليسرت اءررتراكية  ..وحرروا
صراا
اذا الهد ندعو إلوتنا من ال ر( والكرواف

يشتركوا م نا ا بنال ارذل الجمهوريرة  ..ثرم ءرار

ررا ا ررذا ال طررا( إل ررد نقطررة اام ررة ةوا مرررة ح ررين صرراا إاا نف ررذف كرواتيررا وسر ر و يينيا تهدي ررداما
رولا مرن ثرربيا الكبررأ وإاا اصتضرت
باانسحا( من يو سل يا ن تبقد البوسرنة وحرداا لت رب ج ر

الضرورة

نحم َ السلح ل د او عن البوسنة سو نف

يي .

مؤامرة من دال الحو(

لم يكن حو( ال م الديمقرانا ي ض ايديولوجية واحردة وإنمرا تَرتَ َمكَّر يره تيراراف م ت فرة وكانرت
مجموعة او الفقار باءتتي ي حرد ارذل التيراراف  ..وكرا ارو نفسره ي تقرد نره سعريم المسر مين برل
مناسو  ..وكا

ع ا عروف يي مرن ناحيتره يَشر ر بأنره يتجره إلرد اانشرقا عرن الحرو( و را يرو 18

سبتمبر بينما كا يج س ا مقر الحو( ي كد اجتماو سي قد ا إليجا يي حين اصتحم ع يره بردو
إ َّ او الفقرار باءرتيي
استئذا مجموعرة مرن عضرال الحرو( يبردو ع ريهم الهر كم واااتمرا قرالوا
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يي و

ي بررو يتي يي مررن صيرراداف الحررو( ي صررد ع نرروا – تر ًّروا – ررا مررؤتمر ثررحفا نهررم اسررتولوا

ع ررد الح ررو( و تبري رررام ل ررذلك ا ررو

الح ررو( يتج رره نح ررو اليم ررين و

ع ررا ع رروف يي يق ررود

الحرو( تجرال اةثررولية را حررين نهرم يريرردو يقرودوا النراس إلررد وروبرا  ...كررا انقلبررا كلسرريكيًّا
بدو الرجوو إلد صيادة الحو( وا صواعدل  ..وظهرف عناوين ال حف ا اليو التالا يرو ل بكرال
شر َ اانقرل( بأسررو
ا البوسنة ي  ...كانت ثدمة كبيرة ل ش ل الرذا تَلَ َح َرم را لحظرة واحردة و َ َ
احتشردف الجمرااير را السراحة الريا رية الكبررأ
مما يت َّور الناس  ...يقوا ع را عروف يي
ومنَر وا ي و يتي يي وجماعته من الدلوا ثم جالوا إلا وحم ونا ع د كتا هم عاليرا يي ...
َ
كا الش ل م نا بك جوارحه  ..وصد َّ
تأكدف اذا ا س س ة ااجتماعاف الحوبية الترا توالرت ب رد
الك ثم َك َ
ش َفت انت اباف نرو مبر بشرك حاسرم حقيقرة اةمرر قرد ار نوَ
انت اباف رئاسة الحو( .
ء

او الفقرار باءرتيي يي را

ياف

ا حياة ع ا عوف
من ر ا

ع ا عوف يي

التكوين النفسا والسماف الش

ية لقادة الش و( لهرا كبرر اةثرر را
رياف ب ينهرا يمكرن

ود ر ءر وبهم إلرد الحرر( و السرل  ..و ء
تشكي صراراتهم السياسرية َ
تكو سببرا ا ثن ن كارثة و تَ َجنكبنها وال روج منها من انا جرال ااتمامره الشرديد بالقرادة الفراع ين
وسرربر رروارام عررن ص ررر( وصررد َح نف َررت مذكراترره
ررا الم تررر السياسررا وس ر يه الرردائم ل حرروار م هررم َ
بالحديث عن ككير من الش ياف السياسية وتح ي مواصفهم .
رانيوتوجما
ئيسررا لجمهوريررة كرواتيررا واررو دكترراتور ع ررد الررنمط
تكرررر اسررمه ككير رررا ررا سمررة يو سررل يا عنرردما كررا ر ر
الذا كا ءائ را ا دوا وروبا الشرصية .

دائمرا را البوسرنة مر
يقوا ع را عروف يي عنره سرم ت اسرمه و نرا را السرجن وكرا اسرمه يرذ َكر ر
مشرراعر م ت طررة  ..وصَر َّرررف ت ر َّرر إليرره عررن ص ررر(  ..التقيررت برره ررا مقررر حوبرره بو ررر( وابتررد ف
تحول ررت إل ررد التل رراف ررا ال ررر ا وع ررد اتف ررا مس ررتمر ب ررد ال ررك
المناصش رراف الت ررا س رررعا م ررا َّ
لسررنواف نوي ررة  ...استضررا نا ع ررد الغرردال ررا مط ررم بو ررر( قرراد السرريارة بنفسرره  ..وانتهررو الفرثررة

يا سيد ع ا عوف ا تر َوا ككي رررا ع رد إصامرة

تماما قاا لا بالحر الواحد
ليج نفسه وا رحا ر
حر ررو( مس ر ر م هر ررذا لطر ررأ كبير ررر ؛ ة ء ر ر ل الكر رررواف والمس ر ر مين ر ررا البوسر ررنة ء ر ر ل واحر ررد
المس مو كرواف واذا ارو مرا يشر رو بره يي ص رت لره م تر ررا

إنرك يرا سريدا تَ ر َدو نفسرك
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المس ر مو يش ر رو يمررا بيررنهم وبررين نفسررهم بررأنهم مس ر مو  ...إنهررم يحترمررو الكرررواف ككير رررا

و توجما يسرد لا ب ض الحجت التاري ية لتأييد وجهة نظرل  .أجبتره
ولكنهم ليسوا كرواترا يي َ ..ء َر َ
بأننا َّ
سرو
تحدث عن البوسنة والهرسك ا  .واذا ما عر ه م ر ة تامة ككرر منرك  ..قراا
الحررو( الكرواتررا ررا البوسررنة )  ( HDZاررو الررذا سرريجتذ( ثررواف المس ر مين

تَر ررد
والكرواف جمي را ا البوسنة وسيح

ع د  % 70من ثرواف النرالبين يي ق رت لره إ حوبرك

اررذا لررن يح ر ع ررد ككررر مررن  % 17قررط يي واكررذا جررالف بالف ر نسرربة الكرررواف  % 17ررا
كاسررا ننبر َرق اةثر
انت ابراف نررو مبر  1990ولررم يكرن ررا اةمررر سرر نتيجررة اانت ابرراف كانرت ان ر
من ت داد السكا ا البوسنة حيث ي َمك الكرواف يه  % 17قط .
كرف عبديتي

كرف عبديتي يي حد القيراداف السياسرية المحسروبة ع رد المسر مين ولكنره كرا ر سرماليًّا مرن

نرروو ريررل َكر َّرو َ ثروترره مررن ءررركة نشررأاا ررا َعهررد

سر َّرمد
تيتررو يي تترراجر ررا المررواد الغذائيررة ت َ

جروكوميرط ي واو رج سئبقا له ثدصال ككيرو برين الشريوعيين ال رر( والكررواف والقروميين ومرن
ضررا سئبقيررة متنق ررة حيررث يجررد
كر نم َّررة واررو يسرراعد الك ر والك ر ك يسرراعدونه – اررو سئبقررا ووالاترره ي ر

م ر حته ارترربط اسررمه بررالتم كرد ع ررد بنررا ج دترره مررن المسر مين ررا ررر( البوسررنة سررنة  1993ررا

ح ررك مرح ررة مررن مراح ر ال رراو الرردموا ررا البوسررنة أحرردث انشررقاصه ثرردمة كبيرررة و اأ ءرردي ردا

ل مسر ر مين ررا البوس ررنة

ق ررد ك ررا يم ررك رب ررة ا مقاتر ر مسر ر

 ..وص ررد اس ررتطاو ث ررر(

ك رراجيتي يي تحقيررق حررد ارردا هم ااسررتراتيجية واررو إثررارة ال رراو بررين القررواف البوسررنوية وكررا
انشررقا

كرررف عبرديتي يي اررو الوسرري ة إلررد الررك  ..يقرروا عنرره

ع ررا عرروف يي

لقررد انتهررت

ثررفحة عبررديتي نهايررة مؤسررفة  ..وكررا انررا نظريرراف لتفسررير س ر و عبررديتي  ..لرريس عنرردا دلررة
دامغة ع يها  ..ولكن ال ر( صالوا عنه إنه َرج هم منذ البداية .
رر( بكميرراف اائ ررة مررن الط ررا والوصررود يي  ..اكررذا كررا ت يررق
وكررا ثنررال الحررر( يمر كد ال ر َ

ع ررا

عوف يي ع د رج لا ء ل البوسنة وارتكل جريمة ا تغتفرر را حرق وننره وءر به  ..ت ي رقرا اادئررا
مو رروعيًّا ومتحفظرررا ي يررق بقائررد ءرريف عفيررف و ررارس كرريم ا يج نهررو ع ررد عرردول حينمررا يَسررقط تحررت

مهووما .
صدميه
ر

ع د نريق
الم الحة إلد ص د المدأ
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كررا

ع ررا عرروف يي مسررت ردا

يررذال إلررد ب ررد المرردأ ررا سرربي تحقيررق الوحرردة والم ررالحة

وحسررن النيررة م ر جمي ر اةن ررا والقر َروأ السياسررية ررا البوسررنة ولررذلك َ َّ
ضر

شررك َ حكومررة
يَ

ائتل ية ر م نره كرا يسرتطي ا يف ر ؛ ة حوبره راس بأ بيرة المقاعرد را البرلمرا َر َر َ ارذا مرن
جر التمراسج الروننا أءرر الحروبين ال رربا )  ( SDSوالكرواترا )  ( HDZولكنره يَر تَر نر
اذل المحاولة كانرت جرديرة

لقد ثبتت اةيا ننا كنت م طئرا وإ كنت ما ساا عتقد
بقوله
تبكيرا وتفسيرل لفش التجربرة
باااتما ولو كنا ات ذنا َمن َحد لر لقامت الحر( ا وصت ككر ر
لقررد ظَ َهر َرر مررن البدايررة الحكومررة تس ر ك سر وركا سرريئرا كر ك حررو( يهررا كانررت لديرره
يمررا يقرروا
ردادا ل حرو( اة سروال
كرة م ت فة عرن اويرة البوسرنة وم ريراا وبَر َدا كرل الحروبين لريس إا امت ر
ا ب جراد و س ر(  ..واكذا انفت البا( ع د م راعيه ل تدل اةجنبا يي .
ا جحر الك ابين
عنرردما ينتق ر

ع ررا عرروف يي إلررد الحررديث عررن اةسمررة اليو سررل ية تتس ر

ررا ال م ر السياسررا

والتواماترره ويجررد نفسرره ررا دوامررة مررن ال رراعاف القوميررة والت كررباف ال رصيررة واةيديولوجيررة وي ررطد
برجرراا يقولررو ءرريئرا واررم يضر نرمرو ءرريئرا لررر َ ...دلَررد بت رري ثررحفا ررا وا رح ررة إلررد ب ج رراد
لللتحا بمج س الرئاسة اليو سل ية ا يناير  1991صاا

م ر يو سررل يا وع ررد

لقد اتفق الريسرال ع رد

الجمير

البوسررنة دولررة ااف سرريادة دال ر يو سررل يا  ..و تكررو يو سررل يا دولررة

سرراوأ يهررا الجمهوريرراف والشر و( والقوميرراف  ..والتومنررا بالسررو الحرررة وحريررة حركررة
ديمقرانيررة تَرتَ َ
وصوة ال م يما بين الجمهورياف  ..ما مشرك ة تكرو
اة راد وانتقاا البضائ ورلوس اةمواا َّ
يو سررل يا يدراليررة و كونفيدراليررة هررا مشررك ة م ررنوعة  ..الديمقرانيررة اررا اةسرراس  ..اررذا اررو
موصفنا المبدئا ا المفاو اف القادمة يي .
يبردو مرن كرل ع ررا عروف يي را ارذل المرح ررة المبكررة مرن حياتره السياسررية نره كرا يَج َهر نوعيررة
الش ررياف التررا ت ام ر م هررا ررا مج ررس الرئاسررة اليو سررل ية هررو الوحيررد مررن بيررنهم الررذا لررم
ي تحق بالحو( الشيوعا وليس لديه لبرة بالمنا الحوبرا ال َ نفرن الرذا عراط يره ارؤال النراس الرذين
َد َرجروا ع رد النفررا وتردبير المررؤامراف والفروس بامتيرراساف الحرو(  ..ومرا الكررل الرذا اتفقرروا ع يره ررا
اررذا ااجتمرراو إا محاولررة إلرجررال لحظررة ال رردا حتررد يَررتَ َم َّك َن ك ر ك واحررد مررنهم مررن دواترره ووسررائ ه
المناسربة للنقضررات النرراج ررا الوصررت المناسررل ولقررد ظَ َهر َررف عمررالهم يمررا ب ررد مناصضررة لك مررا
ررم يكررن

مي وسررفيتي يي ال رربا وا

توجمررا يي الكرواتررا ي تقرردا

تظررااروا بااتفررا ع يرره
حقا ا اسرتقلا جمهوريرة البوسرنة و سريادتها وكلامرا ي تقردا ًّ
ًّ
حقرا را اسرتقلا جمهوريرة البوسرنة
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و سرريادتها وكلامررا كررا نام رررا ررا را رريها ولررم يكررن حررد مررنهم َم ننررا بالديمقرانيررة
ءمولية وم الحهم الش ية ا ت َح َّقق إا بالدكتاتوريرة ولرم يكرن حرد مرنهم َم ننرا ببقرال يو سرل يا
موحدة ك ك واحد كا يتط إلرد اانف راا وااسرتقلا حترد مي وسرفيتي يي نفسره ؛ ةنره كرا
َّ
يح م ب ربيا الكبرأ المهيمنة ع د الجمي وإنما ات ذ يو سرل يا طرال لتحقيرق مآربره  ...ولرم يكرن
انا ا الحقيقة نس َوأ رج واحد – ر م ك المرواعم وااتهامراف الترا وج َهرت إليره كرذبرا وا تررال –
موحرردة ررا إنررار
الررك اررو ع ررا عرروف يي قررد كررا الوحيررد الررذا مررن ب مكانيررة بقررال يو سررل يا َّ
قررولهم

ديمقرانا وع د ساس من المساواة والحرية لك الش و( والقومياف .
نمااج من البشر
ع ر ررا عر رروف بيجر ررو يتي يي س ررمال ككير رررة لش

نج ررد ر ررا مر ررذكراف

وال كررحف ال الميررة ارتبانهررا بمأسرراة البوسررنة ب ررض اررذل الش
مك رراا

سر ر وبودا مي وس ررفيتي يي و
ويررن يي و

ومررن بريطانيررا لررورد
ميتر ررا يي والجنر رراا

ر ررياف تر رررددف ر ررا اإلعر ررل

ررياف مررن يو سررل يا السررابقة مررن

راني ررو توجم ررا يي و كر رراجيتي يي و

جررو ميجررور يي و

ملدي ررتي يي

دوجررلس ايرررد يي وال ررئيس الفرنسررا

ل ررويس م رراكنوا يي الكن رردا والياب ررانا

ال رراص ل مررم المتحرردة المشررهور ررا اإلعررل الغربررا باسررم

ياسوء ررا كاء ررا يي المب رروث
ميتسوبيتشررا ءررتنك يي س ر رية

بموصفه المنحاس ل م تدا ال ربا .
ثحا( اذل اةسمال – يما بدا لا – يشتركو ا مرين كراايرة لسسرل ولرو مرن المسر مين
ور بة ا اويمة مس ما البوسنة والقضال ع د مقاومتهم ربما يَرتَ َميَّررو ع رد الجمير

يي و

مي وسرفيتي

توجمررا يي بأنماعهمررا ررا رت البوسررنة وتآمرامررا ع ررد تقسرريم البوسررنة و ررم را رريها إلررد

ثربيا وكرواتيا .

ن
ن
رل عرنهم ثنررال
لبرار ارؤال النراس و عمرالهم كانررت منشرورة ع رد نطرا واسر را كر مرا اير َ ومرا كت َ
ح ررر( البوس ررنة  1995 / 1992ي ولك ررن كتاب رراف ع رروف بيج ررو يتي يي ع ررنهم تتمي ررو بم ررذا
ضررا مررن مررواصفهم وت ررر اتهم لررم
لرراص وتكشررف عررن جوانررل دصيقررة مررن ء ررياتهم وتر َفسررر لنررا ب ر
نفهمها حين ثدوراا و لم نَر تَ نفت إليها بالقدر الذا تَستَ نح كقه .
مركلر نحرن ن ررر

الررئيس ال رربا

مي وسررفيتي يي وارو يقرف ا

مررا محكمرة دوليرة تحاسرربه

ع د جرائم الحرر( الترا ارتكبهرا را البوسرنة وكوسرو ا و الررئيس الكرواترا الرذا يقرف ا

مرا
عروف

المحكمة اإللهية كلاما ثا( البوسنة بأكبر الكوارث وكلامرا تَر َرر َ رثرة لسسرالة إلرد
بيجو يتي يي واا ترال ع يه إا ات ذاا وم الك جرد را كتاباتره عنهمرا مو روعية مذا رة وتجرر ردا
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مررن الهرروأ ومررن روح اانتقررا

مررااا يقرروا عررن

مي وسررفيتي يي مررن واص ر انطباعاترره عنرره لررلا

مفاو اف السل ا دايتو وانطباعاته السابقة عنه ا مج س الرئاسة ا يو سل يا السابقة ؟ ..
عن

س وبودا مي وسفيتي يي يقوا

لست متأك ردا إاا كنت عر

ككيرا ما تَر َ َّجبرت لتناصضراف
مي وسفيتي يي م ر ة جيدة ولكننا ر

رريته كأنرره اررو وسياسررته م ررا م ت فررا

م َحيرررة ررا ء
ضرا وإنمرا كنرت ءر ر
يف ه وبين ثورته كما تَرتَ َمكَّ ا انطباعاتا عنه هرو ا يبردو لرا ء ررا بغي ر
نه َّ
يتحدث واو ا حالة من السكر ال فيرف وتتم كره ر برة را الكرل المسرتمر ويظهرر نره يرؤمن
بمرا يقروا  ..وابرد نره جررئ وا سرتطي
ررا الش

صروا عنره

وا ظررن ننررا اسررتط ت

َو ر َرق بررين مررا

إنره منرا ق يي  ..ربمرا ي رانا مرن انقسرا

ررية  ..تتكشررف عررن ثرراعاف د ينررة بررين عوامر ال يررر والشررر يرره  ...وابر َّرد

الشر ص

ا لررر و الجانررل الش ررير يرره اررو المسرريطر ومررن ثَر َّرم كانررت إ راساترره الش رريرة اررا السررائدة وصررد
تَ َج َّت ا دايتو حالرة مرن عرد ااتروا والترأرج برين تشردد بَر َر َغ ح َّرد ااسرتماتة را التفراوت حروا
رتمر ع ررد اررذا الررر ض تررة نوي ررة ثررم جررأة
ضررا صان رررا واس َّ
رض كر َّ مطالبنرا بشررأنها ر ر
سرراييفو حيررث َرَر َ
سرو اارل إلرد
رل واص رفرا ليغرادر المكرا وارو يقروا
وا َّ
ومن ير مقردماف صَبن َهرا جم رة واحردة َ
اررؤال اة بيررال يي وكررا ي نررا ثرراحبا ك رراجيتي يي ال ررذين ينتظ ررا نتررائت المفاو رراف ررا ر ررة

مجاورة يي .
وير َ ق ع ا عوف يي ع د الك بقوله
ظنه كا ثادصرا ا َوث نفه ل رج ين و اذا او ما ي تقدل يهما بحق يي ...
مررا ي فتنررا إليرره عرروف بيجررو يتي يي انررا اررو اررذا الجانررل الم رريض ررا ء ررية مي وسررفيتي يي
الذا وثفته ا كتابا بحق بر ثان الكوارث ي وكأنره يَر رتَ نمس لره ب رض ال رذر يمرا ررط يره مرن
ءرور وجرائم .
رانيو توجما
ما عن رانيو توجما يقوا عنه

ما حببت اذا الرج صط  ..فا مظهرل نف ة و ررور وا رحا و را سر وكه تك كرف ءرديد وإ رراط

ررا الشررك ياف الفاص ررة  ..وا يسررتطي
ابتلو صط ة من رت البوسنة يي .

دائمررا مررا ير َب ررر بفجاجررة عررن ر بترره ررا
ي فررا ءررااته هررو ر

يبدو نه صَر َرَ كتا( اانتنجتو يي ثراو الحضاراف يي ووجرد سر ادة كبيررة
ضا
ويقوا عنه ي ر
ودح نر ثرحابها
ا صرالته هو يت ذ منه سن ردا نظريًّا يغذا به ءهيته ا ااستيلل ع د رت البوسنة َ
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المس مين  ...وكا التقسيم نب رقرا ل رط

ارانتنجتو يي ارو كرتره الكابترة الترا يردور حولهرا وعنردما

ج ع ينررا
اءررتدف رراوة اجررو النرراتو ررا كوسررو ا سررنة َ 1999لر َرر َ

توجمررا يي باصتراحرره تقسرريم

كوسو ا إلد ءقين حداما لبانا وا لر ثربا  ...وكأنه مألوا بفكرة التقسريم ظر َّ يكررارا را كر

مناسبة وبغير مناسبة .

عرروف بيجررو يتي يي ررا نفسرره

ولكررن ر ررم اررذل ال ررورة القائمررة عررن رانيررو توجمررا يي يجررد
القدرة ع رد ين رف الرجر وا يغمطره َّ
حقره يمرا يسرتح كق ع يره التقردير  ...انظرر إليره وارو يبررس لنرا
توجمرا ارذا لريس ءريئرا واحر ردا وإنمرا اثنرا
الجانل ا لر من ثرورة رانيرو توجمرا يي يقروا
حررداما لكرواتيررا وا لررر لبوسررنيا وال ررالم ال ررارجا  ...نجاساترره لكرواتيررا ا تر َقر َّردر برركمن قررد َو َ ر َ
ساسرا صويًّرا لدولرة كرواتيرا المسرتقب ية  ...دولرة ديمقرانيرة ومتقدمرة وكأنره راد
ر

تكرو دكتاتوريرة اررا

لر النظم الدكتاتورية ا حياة اذل الدولة  ...وإنجاساتره اةلررأ لكرواتيرا مت رددة ومسرتمرة يي ثرم

يستطرد صائلر
إ َّ لطررال توجمررا يي ررا كرواتيررا م َؤصَّرتَررة وصاب ررة لسثررلح  ..مررا بالنسرربة ل بوسررنة رراةمر ع ررد

تمامرا آثرارل المرردمرة ا ترواا صائمرةر يهرا الفيدراليرة التررا اتفقنرا ع يهرا بتحريضره وتدل رره
عكرس الرك ر
ظ َّررت إلررد اليررو ءرركلر بررل مضررمو مدينررة موسررتار يي مررا ترواا منقسررمة إلررد ءررطرين منف ر ين
ءطر ل بشنا وءطر لكرواف البوسنة وبها دولتا وجيشا منف ل ونظاما م ت فا را الماليرة
والت رريم والبريررد والسرركك الحديديررة  ..وإ بقررا اةم ر يراودنررا ررا تق ر كد نحررو الوحرردة ب ررد رحي ر
توجما ي  .يي
الفيدرالية عند توجما
كررا

ع ررا عرروف يي ير َرروا ككير رررا ع ررد الفيدراليررة بررين البشررنا وكرررواف البوسررنة

توح ر َدف
نرردما َّ

جهودام ال سكرية كانوا ي َحققرو نترائت براارة را تحريرر رت البوسرنة مرن ااحرتلا ال رربا حترد
كررا ح ررار بنيالوكررا يي م قر القيررادة ال سرركرية المركويررة لكرراجيتي يي  ..انررا ترردل ت مريكررا

ب رال توجما يي بمكاسل م َيَّنة إاا عم ع د َرض ارذا الح رار وصرد َر َر َ ارذا النكروص مرن
جانررل توجمررا يي ر ف مركررو البوسررنة ررا مفاو رراف السررل التررا ان قرردف ب ررد الررك ررا
دايتررو يي ولررم يكررن اررذا الموصررف ريبرررا ع ررد

توجمررا يي هررو ررا سياسررته ال ارجيررة انتهرراسا

متق ل المواج ا يرؤَمن جانبه اعتراد ع رد اإلدال بت رريحاف مفاجئرة تر َبررر عرن عردال كرامن ل بوسرنة
ح يره كرواتيرا صرد منن َحرت
وصيادتها كا ا باريس و دلد بحديث إلد ثحيفة لو يجارو ي َ
ث َّرر َ
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همررة َوَربررة ي البشررنا المسر مين يق ررد ج هررم وروبيررين ي و الفيدراليررة صررد ل ن َقررت ة َّ وروبررا
م َّ
وال الم م ها لن تسم بقيا دولة مس مة ا وروبا .

ل اررذا الت رري ب ب ررة و تنررة كبيرررة بررين الشر ل البوسررنوا وجررال ثررحفا مررن لو يجرراروا ي
وصرد َسربَّ َ
ليسررأا عررن
ا تررا

عرروف بيجررو يتي يي

صب ر كر ءررال

بمررااا ير َ ررق ع ررد اررذا الت رري يي

توجمررا يي ي ررم جي ر ردا

كررا ردكل ع ررد الوجرره

وروبررا اررا التررا ر ررت ع ينررا دولررة مقت رررة

ع رد المسر مين و ر َرق لطررة تقسرريم ويررن – سررتولتنبرج ي ونحررن الررذين َرَضررنااا الررك ة الشر ل
البشناصا صد التار دولة بوسنوية موحدة ومدنية وصد تاب ت اذا االتبرار ب ثررار وبرل انقطراو مرا
بالنسبة ةَوَربَة المس مين  ...دعنا صوا لك نحن ب د وروبا وء ل وروبا  ...و نا ا صرر ارذا

ة يره ميرروة و ضرلر  ...ولكررن ببسرانة ءررديدة اررذل اررا الحقيقرة التررا ا يسررتطي حررد إنكاراررا ..

و عتقررد نرره مررن ال طررأ تقسرريم ال ررالم إلررد وربررا و يررر وربررا هررذل إاانررة لبقيررة ال ررالم و نررا ع ررم مررن
رت
الم نهينرة  ...و و كد ل نف َ
واص لبرترا ي ب ر
رلدا وءر وبرا ككيررة را ال رالم ير ضرو ارذل الت رنيفاف َ
كراراجيتي يي و

نظرر إلررد

ملديررتي يي و نرت ت ررر جررائمهم ي مررن اةوروبيرين وكررذلك

ضررا وروبررا ولكررن كونرره
كررا الجن رراا الررذا َد َّمر َرر بررل داو ي جسررر موسررتار يي اةثرررا  ..اررو ي ر
وروبيًّا لم يمن ه من ارتكا( اذل الجريمة الحمقرال  ...عتقرد تقسريم النراس يكرو ضر إاا ص نرا

ناس متَ َحضرو و ناس امجيو برابرة يي  ..اذا او التقسيم الوحيد ال حي
إا إاانة سفيهة يي .
عر رروف بيجر ررو يتي يي ر ررا مذكراتر رره ل حر ررديث عر ررن الجن ر رراا

ت
تَ ر ر َّرر َ
ليو سررل يا حيررث نجررد ررا ت ررويرل لش
كتاباته عن الش
البشنا

وما سروال لريس

تيتر ررو يي ال ر ررئيس اةسر رربق

رريته اررذا التررواس الرردصيق والمو رروعية التررا اتسررمت بهررا

ياف ال امة التا عاثراا و التقرد بهرا سرأله ثرحفا عرن

تيترو يي وار سراعد

ا حياته ؟ ..

حل إلفال ت انفا م اذا الرج  ..ثرحي ننرا مرا حببرت
وردًّا ع د اذا السؤاا صاا
نا ا ك
يوما يديولوجيته الشيوعية وا نريقتره را الحيراة وصرد اتسرمت بالبرذ والر اايرة المفرنرة الترا تج َّرت
ر
ررا جويرترره السرراحرة ررا البحررر اةدريرراتيكا جويرررة بريررونا ي و ررا ص ررول واسررتراحاته المت ررددة التررا
ولكرن كنرت

كا يست دمها ا رحلف ثيدل و ا سفارل الككيرة إلد ير الك مرن مظراار البرذ
دائما إنه إنسا ا و ننا لم ل نط ا اذا الحكرم ارو ع رد اةصر لريس إنسرانرا سريئرا وا
عتقد ر

ءر ريرا  ...لقد كا ءيوعيًّا ولكنه لم يكن ب شفيًّا مفرنا را القسروة ر اا كرا النظرا الشريوعا ءريئرا
إنره كرا
ككيرا من الت ديلف ليكو إنسانيًّا ومحتملر صالوا عنره
بش را ولانئرا إا نه دل ع يه ر
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ي شق الحياة يي و را تقرديرا َمرن ي شرق الحيراة ا يكررل النراس ؛ ة نعش َرق الحيراة وكررَل النراس ا
يتفقا ا بسبل عقيدة ا الواد وإنما بسبل تجار( محبنطة را حيراتهم وارؤال ا يسرتطي و و
ا ي ر و كيف يحبو حياة حقيقية ومن ثَ َّم ا يدعو

والذين عر وا

تيتو يي جي ردا صالوا

يرام ليتمت وا بالحياة .

عظيما يي ولكن ا حد ينكرر نره كرا
إنه لم يكن استراتيجيًّا ر

ررية ررا منطقررة الب قررا ي ررا القررر ال ش ررين لقررد انقسررمت

رارسا ربمررا كررا برررس ء
سياس ريًّا بر ر
يو سررل يا مررن ب رردل وانهررارف ولكررن لررم يكررن اررذا لطررأل وإنمررا كانررت الهيمنررة ال رربية المتجررذرة ررا

النسيت اليو سل ا اا البذور التا دف إلد اذا اانهيار  ...وا َّ
ءك
إ اةءريال ال يررة را يو سرل يا
اذل الهيمنة ولكنه ل سف َل نس َر الم ركة  ..ويمكننا نقروا
جررالف م ظمهررا مررن ناحيررة ء رريته و مررا اةءرريال السرريئة قررد جررالف مررن يديولوجيترره و كانررت

تيترو يي حراوا تق ريص

موروثة من نظا صَربر َه يي و نقوا بطريقة لرأ

إنره كرا رجرلر حسرنرا ع رد ر س نظرا سري

و

كررا سرريئرا ررا بدايررة حكمرره مررن سررنة  1944إلررد  1966ي حيررث كانررت يو سررل يا دولررة بوليسررية
يرردبراا رئرريس الشرررنة لكس ررندر رانكررو يتي يي ثررم تحسررنت اةو رراو ررا اةرب ر عشرررة س ررنة
اةليرة يي  ...ول َّ المقارنة تج ا الحقيقة لنا ككر
ر اا صارنررت يو سررل يا

تيتررو يي بالنمسررا مرركلر سرروال ررا مسررتوأ الم يشررئة و ررا حقررو اإلنسررا

تسقط يو سل يا ولكن بالمقارنرة مر ب غاريرا ورومانيرا و لبانيرا نرور لولرا تبردو يو سرل يا بالنسربة
لهذل البلد كأنها مريكا .

اكذا نرأ عوف بيجرو يتي يي را حكمره ع رد النراس يم نسرك بميروا ال ردا را يردل رل ينسرا
مر الهرروأ وا ينحرر مر الغضرل والكراايررة  ..بر ي طررا كر َّ اا حررق َّ
حقره بررل إ رراط وا تفرريط
ش َّر َِ ا عق ه ووجدانه روح ا ية الكريمة { يا َيركها الَّ نذين منوا كونروا صَر َّرو نام نَّ ن
ال
كأنه صد تَ َ
َ َ
َ َ
ين ل ره ء َره َد َ
َ
بنال نقس نط َوا يَج نرَمنَّكم َءنَآ صَروٍ َع َد ََّا تَر ندلوا اع ندلوا ا َو َصر َر( لن ترَّق َوأ } [ المائدة . ] 8
نمااج متَ َحير َوة من بريطانيا
برتشرركو مدينررة بوسررنوية تق ر ع ررد نهررر سررا ا ررا الررركن الشررمالا الشرررصا كررا ررل سرركانها مررن
المس ر مين ولكنهررا ت َّر ررت ل تطهيررر ال رصررا وءررر َد سرركانها مررن يررر ال ررر(  ...موص هررا اسررتراتيجا
وكانررت اررا المشررك ة المست ررية التررا بسررببها وءرركت مفاو رراف السررل ررا دايتررو يي ع ررد
اانهيار  ..كا ثر( البوسنة مستميتين ا ااستحواا ع يها ؛ ةنها كانت تق عند بداية ممر قرا
ي بين ءطرا اةرا را الم َّ رة لهرم را لطرة التقسريم المقترحرة مرن صنبَر لجنرة اات راا وكرا
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رارلا إلجبررار الضررحية ع ررد الركرروو وااستسررل
التحيكررو اةوروبررا لمطالررل ال ررر(
نمواجررا نمطيًّررا ثر ر
ر
ل م تدا ال ربا وال ضوو لمنطق القوة الغاءمة .
ا  13نو مبر 1995دعا

عوف بيجو يتي يي للجتمراو مر و رد بريطرانا مؤلرف مرن اثنرين

ا تشالتو يي و بولينا نفي – جونو يي من وسارة ال ارجية لرم تحراوا بولينرا نيفر – جرونو
يي ت فا كراايتها المقيتة ل مس مين واا تر َبرر عن ص قها ل د التق كد ا المفاو راف ثرم َا َّرد َدف
بسررحل صررواف اةمررم المتحرردة مررن البوسررنة وباسررت لل وعجر ررة صالررت ل رروف بيجررو يتي يمررا وردل
تفهمروا

يجرل

المجتمر الردولا مسرت د ل بقرال انرا را البوسرنة قرط را حالرة

ا مذكراته
ث نكم إلد اتفا  ...و ا إءارة منا يمكن
تو ك

تر َرؤدا إلرد انسرحا( صرواف اةمرم المتحردة الترا مرا

تئررت ت َ فررف الم انرراة عررن ءر بكم  ..بر سررتكو ال واصررل ولررم مررن اررذا إاا لررم ت ر وا إلررد اتفررا

ر ررورا يي  ...ثر ررم
بيجررو يتي يي

ر ررا ت

إنهر ررا جر ررالف لتحر ررذيرنا ر ررا الوصر ررت المناسر ررل يي يقر رروا

اعتبرررف اررذا الكررل

ررغطرا مكشررو را ا مبرررر لرره و وجبتهررا

عر رروف

اجرردر بررك

ت رردا ا ع ررن لر رريطتكم  ...لريط ررة مجموع ررة اات رراا  ..وا ينبغ ررا الس ررماح ل جان ررل ال ر رربا
رتمر الو ررد
يح ر ع ررد مكا ررأة لسبررادة الجماعيررة التررا اصتر هررا يي  ...وم ر اسررتمرار المحادثرراف اسر َّ
المفررروت نكررم انررا

البريطررانا يرردا عررن المطالررل ال رربية ررا ممررر وسر  ..اعتر ررت صررائلر
تساعدوا القت ة  ...ااابوا إلرد
لمساعدتنا ا الحفاظ ع د وحدة الدولة وا ي

يي هررو يريررد بفررارو ال رربر

مي وسرفيتي

تر رروا عنرره الح ررار ااصت ررادا  ..ا ررغطوا ع يرره اررو لكررا يكررف عررن

نماعرره ررا البوسررنة وا يكررن امكررم الرردائم اررو الضررغط ع ينررا بررل مبرررر يي  ...لقيررت اررذل ال بررارة
اةليرررة بغضررل ظرراار  ..ومر الررك اسررتمرف السرريدة
ررا التهدي ررد مؤك رردة

نفير – جررونو يي بررنفس ال هجررة المت جر ررة

و رراعنا س ررتكو س ررو م ررن و رراو ال ررر( إاا توصف ررت المفاو رراف و

ال واصررل بالنسرربة لنررا سررتكو ولررم  ...حاولررت
الممر حتد يتمكن من َ ر ن جمهوريرة ثرر( البوسرنة وا ي ر

مي وسررفيتي يي يريررد توسرري

ءرررح ل و ررد

تقرو بريطانيرا بمسراندة اانف راا

...
َّ
استمر الجردا عني رفرا  ..وتَر َد َّل َ
ارتكبت ثربيا إبادة جماعية واا التا ل قت اذا الو ر را برتشركو ولريس مرن حقكرم الرد او مرن
حرارس سريلجيتي يي وسيرر ال ارجيرة ي حيرث صراا
لقرد وا قنرا ع رد لطرة مجموعرة اات راا ب رد

موصفها يي و فت إلرد الرك صرائلر
مي وسررفيتي يي  ...ولرريس ررا اررذل ال طررة ا ممرراف ومررن واجرربكم

لقرد

وا رق ع يهرا

تر َذكرول بهررذا و توجهرروا

تهديداتكم إليه ا إلينرا  ...لرم ي جرل الو رد البريطرانا ارذا الكرل المنطقرا ان رر سرالطرا متأ رفرا

يي .
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رررا تجرال البوسرنة المسر مة مرن صنبَر ن ال ديرد مرن الش
كا اذا موصفا نمطيررا ثابتررا متك ر
وال الميررة  ...استأسررد الجمي ر ع ررد البوسررنة ررا محنتهررا الطاحنررة و رادوا اويمتهررا واستسررلمها و

رياف اةوروبيرة

استئ الها من الوجرود كمرا يف رو اليرو بالف سرطينيين لروا الوصفرة البطوليرة لشر ل البوسرنة وصيادتره
ال بة التا استمسكت بالمقاومة واإليما بن ر اهلل مهما ناا ََمد الم اناة .
المكقفو المحايدو

ضررا ئررة مررن بنائهررا المكقفررين ثرريبوا بضررمور
لررم يَ ررذا البوسررنة نرراس مررن لارجهررا قررط بر َلر َذلَها ي ر
ءررديد ررا حاسررة اانتمررال الفطرررا ررن وا ةنفسررهم اويررة سائفررة وانتمررالاف نانيررة مررن ثررن ن واررامهم

و لاتهم  ...وانرا يرنَبرهنرا

عروف بيجرو يتي يي إلرد حقيقرة بسريطة وإ كانرت تنطروا ع رد م رانا

إنسررانية لالرردة عنرردما ير َقررار بررين ررلا اررذل الن بررة وبررين سررلمة الفطرررة التررا ير َب ررر عنهررا اةنفرراا

ب فوية مط قة .
اعترراد

عرروف بيج ررو يتي يي واررو رئ رريس ل جمهوريررة والحررر( دائ رررة

سراييفو من حين لر ويتحاور م اةنفاا ا
كار ب ض المكقفين ويجد

ور مدرس ررة ابتدائيررة ررا
يَ ررو َ

ولهم وكا يقار برين كرار ارؤال اةنفراا وبرين

كار اؤال اةنفراا يَرررج

كرار المكقفرين  ...و را ارذا يقروا

صد ا يوا قنا ا الك ب ض الناس ولكن اذل مشرك تهم أنرا جرد اةنفراا رييرتهم ءرديدة الو روح
روحا
يما يت َّق بوننهم البوسنة وعن الش ل الذا ينتمو إليه اذل المفاايم وا حة ا عقرولهم و ر
نا محايد  ..الحرر( ا ت نينرا ..

س يه  ...بينما سم من ب ض المكقفين ثرثرة يقاا يها
ا لَب َ
دائما و ك ءال ما  ..لارج ءال ما  ..حترد مر
نا و اذا ك ه  ..اؤال المكقفو المحايدو ر
اذا ال راو الدموا الذا صتن َ يه اةنفاا وا ت ن بَت النسرال ارم محايردو  ..هر يمكرن يكرو
ةا إنسا حق ا الحياد ما اذا الو المأساوا ؟ ..

اذا وصرت نضراا ا وصرت حيراد وسر بية  ..رال ير والشرر لرم يت رادما بمكر ارذا الو روح الشرديد ..
حتد اةعمد يستطي

ي َمير َو بين اذا واا  ..ولكن اؤال المكقفين محايدو يا ل ار ! يي ...

لهررؤال المكقفررين المحايرردين ص ررة لرررأ ررا البوسررنة َرهررم لررم يكونرروا منا ر ين و ثررائرين ررا يررو مررن

اةيررا بر كررانوا بواصرررا ت ر َرردد كررار السر طة الحاكمررة وي َررفقو ل نظررا ينمررا اتجرره ولكررنهم يَر َّردعو لنررا
دائما ثائرين ومنا ين والغريل نهم ا يَك كفو عن الكل ولكن يدورو ا دوائرر
اليو نهم كانوا ر

مغ قررة حرروا مشرركلف الحررر( والقت ر واا ت ررا( ولكررن ا يسررتطي و

ي َ رررحوا بو رروح مررن

الذا يقت ؟  ..من الرذا يط رق الرثراص ؟  ..مرن الرذا يغت رل ؟  ..مرن الم تردا ومرن الضرحية ؟
..
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يقوا

عوف بيجو يتي يي

م مكاا اؤال بحالهم الذا ام ع يه لن نَ ن َ إلرد ءرال  ..ولكرن لحسرن الحرم – ر رم ككررتهم
– ليس لهم تأثير كبير يي .

اررؤال المكقفررو المحايرردو ب ررد

دايتررو يي وب ررد ترسررير النفرروا اةمريكررا اةوروبررا لررم ي ررودوا

محايدين قد ثبحوا ي َمكر رو الم ار رة ويتج َّررلو ع رد الهجرو والنقرد لحكرومتهم البوسرنوية وصرد
تَربَرنكرروا كر َّ المقررواف اةجنبيررة عررن اإلسررل والمسر مين و ثرربحوا داة نشررطة ررا إنررل اةكاايررل

واا ترالاف ع د حو( ال م الديمقرانا وع د الرئيس

عوف بيجو يتي يي وع د سرته .

السياسيو ومكانهم

عرروف بيجررو يتي يي سياسررا مررن نرروو متَر َفرررد هررو يَكر َررل التك كررف والتظرراار والنفررا وك كهررا عم ررة
متداولررة ررا وسرراط السياسرريين واثنررال محادثرراف السررل ررا دايتررو يي ككرررف ال ق رال السياسررية
وااجتماعرراف يررر الرسررمية وحفررلف ال شررال الرسررمية وصررد ءر ر حيرراا اررذا ك رره بمقررت ءررديد
بدا له نه ليس نبي يًّا
اذا

تأك وتحاوا تبادا نرا الحرديث مر نراس ليسروا بأثردصال يقروا را

لقد احتجت وصترا نويلر لكا هرم

اإلنررل

قررد

اابتسراماف والتحيراف السياسرية ا ت نرا ءريئرا حقيقيًّرا ع رد

قررد يبتسررم إليررك ء ر ص ابتسررامة عريضررة تظنكهررا م

باإلعدا يي .

حكمررا
ررة بينمررا اررو ير َوص ر ع يررك ر

ومرن احتكاكره ب رردد كبيرر مرن السياسرريين را ال رالم اكتشررف نهرم يفتقررو إلررد ال بقريرة بر ا تجررد
يهم الرج الذا يحوس ع د إعجابك ويَأسر مشاعر بسجايال  ..واو يررأ

ال براصر الحقيقيرين ا

رارا يمكنررك
رغارا و كبر ر
يوجرردو إا ررا مجررااف ال ررو والفنررو مررا السياسرريو سرروال كررانوا ثر ر
ت َنر َفهم ا مكا وسط بين ال بقرية والغبال وإنما يتميوو ب ضهم عن ب ض بفررو اائ رة را الغررور
والطموحاف .
سل ظالم
ب د انتهال محادثراف السرل والتوصير ع رد اتفاصيرة دايترو يي را  21نرو مبر َ 1995و َّجره حرديكرا
رلما عرادار كمرا تمنينرال  ..ولكنره ككرر عدالرة مرن
إلد ء ل البوسنة صاا يه
صرد ا يكرو ارذا س ر
استمرار الحر(  ..ا َوث ٍ كهرذا الرذا و نجردنا يره و را عرالم كهرذا ال رالم لرم يكرن را اإلمكرا
نتوث إلد سل ض مرن ارذا  ..إ َّ اهلل َء ن
راا ٌد ع ينرا ننرا صرد َر َ نرا كر مرا را وسر نا وناصتنرا لكرا
َّ َ
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نر َق َ من َحج نم الظ م الواص ع د ء بنا وع د بلدنا يي ثم يضيف
سألنا ثحفا بوسنوا من ثحيفة لي يا يي عن م ند عبارتا ا عالم كهذا ال الم يي ؟ ..
ن
سلما ير عادا ! يي .
أجبته
إنه عالم يمكن يه تَش َّن حربرا ظالمة وتَرف نر َ
ت ر
ولدأ عرودتا مرن

دايترو يي

لقالاته ال حفية

وت ريحاته

عندما َّ
يتحدث الب ض عن صدو المنقذ اةمريكا لت ي نا مرن نغيرا اةنظمرة السياسرية واسرتبداداا
ولنشر الديمقرانية ونور الحضرارة يجرل نتوصرف ص ريلر لفحرص صَرد نر ال رد را ارذل الرسرالة

ل َّ
ءك ننا ا مس الحاجة إلد الديمقرانية وال دا ونرور الحضرارة ولكرن ار ارذل بضراعة صاب رة

ل ت دير ؟ وا ت َردراا لنرا مريكرا برل مقابر ؟ وار َو َرت مريكرا بوعودارا ةا ءر ل مسر م ؟ ..
ع د مك اذل اةسئ ة يجيل ع ا عروف بيجرو يتي يي را مذكراتره ويشررح لنرا تجربتره مر مريكرا
والردوا اةوروبيررة يررا يت َّررق بتنفيرذ اتفاصيررة دايتررو يي ل سررل قررد نشرطت اررذل الرردوا ررا تنفيررذ
رف الحرر( وتررأمين وجررود القررواف اةجنبيررة واإلدارة ع ررد
الشرق ال سرركرا والسياسررا الررذا يَضر َرمن وصر َ

رت البوس ررنة َّم ررا الشر ر كق الم رردنا م ررن ااتفاصي ررة ال ررذا يش ررتم ع ررد إع ررادة إعم ررار البوس ررنة وإع ررادة

اللجئين إلد ديارام وتس يم مجرما الحر( إلد المحكمة الدولية ال اثة بذلك را

ااراا يي

ك الك لم يتحقق منه إا الق ي .
ب د ثمانية عوا لم يَر د من المسر مين إلرد ديرارام إا  % 2قرط بينمرا عراد كر اللجئرين ال رر(
والكرررواف إلررد المنررانق التررا يسرريطر ع يهررا المس ر مو وا ت رواا القررواف الدوليررة تم ن
ان ر ررا إلقررال
َ
القرربض ع ررد كبررر المجرررمين المسررئولين عررن التطهيررر ال رصررا ررا البوسررنة وع ررد ر سررهم رادو ررا
كراجيتي يي وصرينه الجنراا

ملديتي يي وما نسم عنه و نرال ع رد ءاءرة الفضرائياف ال الميرة

من وصت لر عن المطارداف وتفتريي مراكن يشرتبه را وجودامرا بهرا لريس إا سريناريوااف تضر ي
ل ررر ا ال ررا ال ررالما الررك ة انررا موص رفررا وروبيًّررا ثابترررا ررا اررذل القضرية ومررن يتشرركك ررا اررذا
ع يره اانرلو ع رد مررذكراف ريتشرارد ارولبرو يي المفراوت اةمريكررا ثران اتفاصيرة دايتررو يي
را كتابره إلنهرال حرر( ي  To End a Warال رادر سرنة  1998مرا إعرادة إعمرار البوسرنة
م يتحقق ول َّ اذا كا او السبل الرئيسا ا استقالة الررئيس

ع را عروف بيجرو يتي يي مرن

من به قد كانت اإلءاراف ت ه وا رحة بأنره مرادا ارو را صيرادة ءر ل البوسرنة رن يكرو انالرك
إعمرار وكرا التحرريض اةجنبرا ل م ار رة الشرريوعية وال مانيرة وحمرلف الهجررو واا تررالاف ع ررد
حكومة

عوف بيجو يتي يي وحوبه تتم بتنسيق مفضوح بين اةجنبرا وبرين الق َروأ المح يرة الطامحرة
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إل ررد السر ر طة وةنه ررم و ر ر وا صض ررية إع ررادة إعم ررار البوس ررنة وم ررالحها ررا كن َّف ررة ووج ررود
بيجررو يتي يي ررا الحكررم ررا ن
رحد بالس ر طة
الك َّفررة اةلرررأ وصررد ثررر الرج ر م ررال بررلدل و َ ر َّ
ف من مسئولية راقته وتَررَكت ب ماتها صاسية ع د ص به ن
وث َّحتنه وحياته .
وح نم َد اهلل نه تَ َ َّف َ
َ
َ
تجربته م اةجنبا
لقررد اسررتجا( عرروف بيجررو يتي يي لجهررود السررل اةمريكيررة لكررا يض ر حر ًّردا لنويررف الررد الررذا
كاراررا
ت ر َّررت لرره ء ر به وصَبنر َ بوجررود صررواف جنبيررة ع ررد رت بررلدل كضرررورة ا برردي عنهررا وكررا
ر
لذلك َّ
ءد الكرااية و را ارذا يقروا ككي رررا مرا َح َّردثت نفسرا  ..وث َّررحت را مناسرباف عديردة
ننا ر بت ا ءال وكراته ا نفس الوصت ا واو وجود صواف جنبيرة را البوسرنة  ..اةجانرل
ع رروف

يساعدونك ا وا اةمر ثرم يَرتَ َح َّولرو إلرد صروة مسريطرة مسرتبدة  ...وارم را ارذا ينفرذو بررامجهم
ررت الحررائط بم ررالحك وا يقيمررو وسنرررا ل مواثيررق
ومررا يتفررق م ر م ررالحهم و ارروائهم ويض رربو عر َ
والوعود التا صَطَ واا ع د نفسهم  ...وت ك تجربة ع ا عوف بيجو يتي يي ل نا نسرت ص منهرا
درسا و عبرة .
ر
رادا لرررأ م رن ء رريته
عررود إلررد ال ررط ال ررا ررا تقررديم مررذكراف ثرراحل السرريرة لنكتشررف ب ر ر
المت ررددة الموااررل  ..وسررو نجررد – بهررذا ال رردد – ررا لقالاترره ال ررحفية و ررا ت رريحاته مررا
المحا ر الدوليررة ثررروة كريررة وجررر ة نررادرة ررا الحررق  ..واررا جررر ة مقرونررة بالحكمررة والفهررم ال ميررق
تكحر اذا ال الم .
ل ق َوأ واة كار التا َ
م عبد اهلل سيدرا
نبررد بس سر ة مرن ال قررالاف م رره  ..جرااررا ثررحفا ءرراعر وكاتررل سرريناريو مرمررو ررا البوسررنة اررو
شرف ح قاف اذل الس س ة ا مج ة
عبد اهلل سيدرا يي  ..ن َ
عداد بتوارير  11و  25سطس و  8سبتمبر . 1996

سراييفو س وبودنا بوسنرا ي را ثلثرة

سأله ا البداية عن ثوله اةولد وما صي عرن انتسرابهم إلرد ب جرراد و ريم كانرت اجررتهم منهرا وإلرد
ين ؟ ..
وصد َّك َد

عوف بيجو يتي يي ب جراد بالف كانرت ارا مرونن جردادل اةوا وصرد اسرتق كروا يهرا
حت ررد س ررنة  1886عن رردما ث ررار ال ررر( ررد الق ررواف ال كماني ررة واس ررتولوا ع ررد ب جر رراج َّ
لينك رروا
وتوجهررت مجموعررة مررن اللجئررين الررذين را قرروا
بالمس ر مين ويطررردوام منه را تش رتَّتوا ررا ا ررا
َّ
جداد عوف بيجو يتي يي إلرد موصر لسيروال را ءرماا ءرر البوسرنة  ..كرا مجررد موصر م َؤصَّرت
لسيوال ا رت َمنَ َحها لهم الس طا ال كمانا عبد ال ويو تَ َح َّوا إلد ب دة م مورة باسم ال ويويرة ي
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عروف بيجرو يتي

ثم تَرغَيَّر َر ااسم ب د الك إلد ساماتشسر ي ولهذل الب دة ص ة مكيرة را حيراة
ردينرراد يي ولررا َعهر نرد النمسررا ررا سرراييفو سررنة  1914ع ررد يررد
 ...ب ررد مقتر
يي يقرروا يهررا
كبيرا من ال رر( مرن م ت رف المرد البوسرنوية رارائن يمرا عردا
إراابا ثربا لذ النمساويو
ر
عددا ر

س رراماتي يي ال ررك ة ج رردا – وك ررا عم رردة ل ب رردة – ر ررض تسر ر يم رب ررين ء ررابًّا ثر رربيًّا إل ررد

وو َ َهم را حمايتره وكرا لهرذل الوصفرة اإلنسرانية الشرجاعة مرن جردا ثرر را
الس طاف النمساوية َ
إنقرراا حيرراتا ب ررد ثلثررين سررنة فررا سررنة  1944التطفتنررا ع ررابة الشررتنك اإلراابيررة واررم مررن
القوميين ال ر( ي وكانت تنوا صت را  ..ولكرن جرالف مجموعرة مرن ال رر( ل ترد كل والحي ولرة دو

الك حيث ص كوا ع د الكولوني

كيويرو يتيي ي صائد الشتنك ص ة جدا الرذا صرا بحمايرة رب رين

وح كررول ع ررد
ث رربيًّا ودا ر عررنهم ررد القررواف النمسرراوية سررنة َ ... 1914

الجمي  ...والحمد هلل لرجت من الم تق اذل المرة ور سا و كتفا يي .

ضررا برررد
يقررو َ اررو ي ر

صرالاته
سألته سيدرا عن صرالاته ا السجن وعن ااتماماته اةدبية والف سفية ؟ .
قرراا كررا مررن حسر نن حظررا و مررن سرروئه – ا درا – ننررا صررر ف ككير رررا جر ًّردا  ..وصررد تَربَ ريَّ َن لررا
ككيرا مما صر ته من كتل الف سفة كا عديم القيمة و كا يم نكن ااستغنال عنه برت م لغرة
يما ب د
ر
جنبية ذلك جدأ مكلر ي من صرالة كت ن
ل الف سفة الهندية  ...يي .

البشنا والبوسنة
و يمررا يت َّررق برراإلعل صرراا سرريدرا
ت يفويونية جديدة لاثة بالبوءنا

حونررت ةنررك يررا سرريدا ال ررئيس وا قررت ع ررد إنشررال محطررة
واو ااسم التاري ا لمس ما البوسنة ي  ..وسألت نفسا ار
ير َؤدا إلد تمويقها يي ؟ ..

اذا ا ثال البوسنة اتجال يمكن
ت نط إاا و ت البوءرنا والبوسرنة ع رد نر را نقريض و ت تقرد
عوف بيجو يتي يي
ا سيادة ا نر تر َؤ ندا بالضرورة إلد نَرق ن
ص ا الطر ا لر ! ..

إ ا البشنا ير َؤدا إلد بوسنة صوأ  ..واذا ير ثحي  ..بوسنة صويَّرة
انا ناس ي تقدو
سرد البشرنا
موحدة وديمقرانية ا يست و ءيئرا مرن الرك ارؤال النراس يررو نره مرن اة ضر
َّ
يَرن َ

ضرا وإنمرا ال كرس
عقيدتهم وما يهم وحتد
سمالام فا اذا تقوية ل بوسنة  ..واو ير ثحي ي ر
َ
او ال حي إ ء برا من البشرنا اةصويرال الرواعين ارو ال مرود الفقررا لدولرة البوسرنة والهرسرك ..

واو الضما اةساسا إلنقاا البوسنة ا مواجهة اةنماو التو كس يَّة من الردولتين المجراورتين الشررصية
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ثربيا ي والغربية كرواتيا ي  ...واو الذا سريألذ البوسرنة والهرسرك تردريجيًّا را نريرق الوحردة ..
ط ع د دولة البوسنة يي ...
البشنا ام الضما بأ الستار لن يَسق َ
سرريدرا يي ي ترررت ءر ار حررو( ال مر الررديمقرانا الررذا يقرروا

ويرررأ

ررا عقيرردتنا وع ررد ر ررنا يي

الموحرردة مت ررددة اةع ررا – ثررم يسررأا
اررذا الش ر ار يتنرراصض م ر كرررة البوسررنة
َّ

ريررد

ت يقك ع د اذا  ..كيف تنسجم الوحدة م الحديث عن الردين واةرت ي كمرا را ءر ار الحرو(
يي ؟

عروف بيجرو يتي يي سرف نرك تبرد مرن ا تررات َل ن
ران  ..أنرت تفتررت
بينما الحقيقة نه حد اةحوا( البوسنوية وإ كانت تركيبية بوءناصية  ..ونحن ا ن فا ارذل الحقيقرة
 ..ولكننررا ن ررؤنمن سررنواف مررن ال م ر المشررتر بررين البشررنا وال ناثررر الوننيررة اةلرررأ مررن ثررر(
حوبنرا ارو البوسررنة

ساسا ل وحدة يي .
البوسنة وكرواتيا سو تنبكق الوننية البسنوية بمجموعة من القيم المشتركة تكو
ر

مسقب البوسنة ريية وواص
سرريدرا يي

سرريدا ال ررئيس  ..رجررو

التاري يررة و عمالرره  ..ا ر تتررذكر مقررولتا

تتحر َّردث عررن ء

ررية

ع ررا عرروف بيجررو يتي يي

عرروف بيجررو يتي يي سرريكو ءرريئرا إاا نجررا البوءررنا

وبقيت البوسنة وسيكو ءيئرا لر إاا التفيا من وجه اةرت ! يي ..
َّ
ث عن ء رية ع را عروف بيجرو يتي يي و عمالره
حل
عوف بيجو يتي يي
ا ك
تحد َ
َّ
إننرا عتقرد
ث عن البوسنة ومستقب ها  ..و را ارذا صروا لرك بانمئنرا
حل
ولكنا ك
تحد َ
كرة البوسنة ستفوس وتبقد  ..ن
ومن بذلك ةسبا( ثلثة
–1
–2

صوة الش ل البشناصا وصوة البوسنة ا نمو مطرد .
ثربيا ستبقا ا حالة َ ٍ
ف وا طرا( لفترة نوي ة .

 – 3التحر كروا الررديمقرانا بكرواتيررا يتقر َّرد بن طَررد ثابتررة وم نررد اررذا

الرردولتين القررويتين المجرراورتين

الطام تين ا التو كس بالبوسرنة لرن يكرو َ لهمرا َثَر ٌرر َر َّراا ومرن ثَ َّرم لرن تسرتطي ثرربيا تردمير البوسرنة
ولن تريد كرواتيا تدميراا يي ...
إ َّ صوتنرا الدال يرة را إنرار ثرربيا ر يفة وكرواتيرا ديمقرانيرة مرن ال رارج اررا
بكرل لرر صروا

رييتا وت ورا التاري ا الذا رال َّ
يتحقق ماما ا اذل المنطقة  ..ا اذا الو
موحدة يي .
تبقد البوسنة وسو تؤكد نفسها تدريجيًّا كدولة ديمقرانية َّ
سيدرا يي

مااا عن رييتك ل بوسنة سنة  2030يي ؟ ..

التراري ا سرو
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س رنَّد لررا م ر ررة مررااا سرريحدث ب ررد ثلثررين و رب ررين سررنة صادمررة ..
عرروف بيجررو يتي يي كيررف يَرتَ َ

ولكن الب ض يؤكد

تغييراف اائ ة ستحدث ا ال الم  ..و عتقرد

وروبرا سرتكو مقان رة واحردة

و الشر اةص رد سريكو مركرو ال رالم  ...و مريكرا سرتفقد سريطرتها را ال رالم بسربل سرقونها
اةللصررا  ..واررذا اررو السرريا ال ررالما الررذا سررت يي يرره البوسررنة  ...ولكنررا ا عتقررد

التررأثير

جاسمرا
القاد من ب يد سيكو ع د مستوأ الترأثير المباءرر لجاريهرا ال رربا والكرواترا  ..كمرا عتقرد ر
كرواتيررا لررلا لمررس عشرررة سررنة ست ررن مررن نفسررها دولررة ديمقرانيررة حديكررة بينمررا سررتبقد ث رربيا
و ا اذا المنا ستجد البوسنة رثتها ا البقال والنمو كمرا َسربَ َق

يفة لومن نوي
.

َ َءررف يي

اإلسل واةثولية
بررو يي

ررا محا رررة لقااررا عرروف بيجررو يتي يي مررا الجم يررة اةلمانيررة ل شررئو ال ارجيررة ررا
رت النظررر إلررد
بتررارير  17مررارس  1995ق رراف لفتررت نظرررا بشرردة يقرروا يهررا
حر ك
رل ل نفر َ
ا ثربيا من اليمين و ا كرواتيا مرن اليسرار ي وارؤال

حقيقة وجود صر َوأ اءية ع د جانبا البوسنة
رل ع ينرا مرن الجرانبين
جمي را يف رو بتبنا مفاايم صوميرة ريقة ديرن واحرد وحرو( واحرد ي  ...وته ك
ريرراح تريررد تط نف ر اررذل الش ر ة ال ررغيرة التررا َ َررأنَااا ررا رت البوسررنة التررا تحر َّرررف والجمي ر
يهرراجمو مررا ي ررفونه بأنرره ثررولية إسررلمية ي ويوعمررو نهررم يقومررو برردور الررد او عررن وروبررا مررن

سر كمونه
ال طر اإلسلما  ..ول َّ اذل رثة مناسبة من حيث المكا والوما إللقال الضول ع رد مرا ي َ

باةثولية اإلسلمية ا البوسنة  ..ير نرا و كد وار
تسمحوا لهؤال الناس بالد او عنكم حتد لو كا اذا مت رقا باةثولية اإلسلمية  ...أنا ا ظر كن
وروب ررا ص ررد انحط ررت إل ررد درج ررة تتوصر ر م ررن ال ررذين َد َّم ررروا اةم رراكن َّ
المقدس ررة وا ث ررار الكقا ي ررة
اامرة وارا نره ا ينبغرا لكرم
نَربرهَ إلرد حقيقرة َّ

والتاري ية ..

يقوموا بحماية وروبا من ا ءال .

ير َفرر َ برين
ن م يوجد ا البوسنة إسرل ولكرن لريس يهرا ثرولية ر اا كرا انرا َمرن ا يسرتطي
عامررا مررن القمر
اإلسررل واةثررولية ت ررك مشررك ته اإلدراكيررة  ...لقررد اسررتيقم الرردين – ب ررد لمسررين ر

الشرريوعا – ررا نفرروس النرراس واررذل ال م يررة جررول مررن اليقظررة الوننيررة ل ش ر ل البوءررناصا وسررو

تستم كر  ...ولكن اإلحيال الدينا ا البوسنة لن يكو متطررا راديكاليًّا ةنه إحيرال نبي را وحرر  .وصرد
سنَ نة ثراعنا ا سبي الحريرة الردين يؤكرد الفرر برين ال يرر والشرر  ...برين
دَّأ ر
دورا إيجابيًّا ا َن َ
ما او حلا ومباح وما ارو حررا  ..وكرا كر ك مرا حر َّ بنرا مرن ظ ٍرم ودمرار يرد نا انتقرا ا رابط لره
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ولكننا بحمد اهلل لرم نترورط را وايرة اانتقرا

بر انت ررنا ع يهرا بفضر استمسراكنا ب قيردتنا الدينيرة

 ..ه اذل ثولية ! ؟ ..

اذا التض ي الذا ي ط بين اإليما وبين اةثولية ا يواا م َّقرا را اروال البوسرنة بفضر ال رمت
والقبرروا المتبررادر بررين الم ترردا والغررر(
الم ترردا ال رربا هررا

الم ر حة واحرردة وإ الت فررت اةسرربا( مررا م ر حة

روا بررين الغررر( وبررين
يَحر َ

يقررو بواجبرره ررا مسرراعدة البوسررنة باسررت دا

رررا لسر بيته ونكوثره عرن القيرا بواجبره
لدعة اةثولية اإلسرلمية وم ر حة الغرر( ارا نره وجرد مب ر
اإلنسررانا نحررو البوسررنة الم ترردا ع يهررا يي  ..ررا اررذا المقررا

ررر(

عرروف بيجررو يتي يي مكررالين

جتوئ بواحد منهما له دالة لاثة صاا

رل لررل ررا سررو س رراييفو حرروا مرراكن بي ر لحررم ال نويررر و رررورة َ ر نها عررن مرراكن بي ر
نَ َ
شر َ
ال حررو اةلرررأ الحررلا ي ونررار ال بررر إلررد ال ررحا ة الغربيررة استشررانت ضرربرا و ا ررت ررا
لطورة اذا التو كجه من جانل المس مين وظََّت َّ
تضر التحقيقراف والت رريحاف ل ردة يرا وتضر َّمت
ص ة ال ناسير و لذف من اااتما ككرر بككيرر ممرا لذتره مرن صَربر م سركراف اإلبرادة ال رربية الترا
التفد يها ا الناس اةبريال ولم يَرب َق مرنهم ل رف اةسروار الشرائكة سروأ اياكر عظيمرة  ..هر

اذا م قوا يي ! ! ..

مس م و وربا
ررا لررر المحا رررة صرراا
بررب ض ملحظرراف ء

ع ررا عرروف بيجررو يتي يي

اسررمحوا لررا ررا نهايررة اررذل المحا رررة

ررية  ..لقررد جئررت انررا ب ررفة وظيفتررا الرسررمية ك ررئيس لجمهوريررة البوسررنة ...

ضررا جئررت كمس ر م مررن البوسررنة أنررا ء ر ر ننررا مس ر م صرردر
ولكررن لمررااا ا صولهررا ب رراحة إننررا ي ر
حررداما يسررتب د ا لررر  ..و نررا ا درا وجررود التل رراف بررين

ء ر ورا بررأننا وروبررا وا ظ ر كن
الناس و بين الحضاراف مما ا يم نكن م ه التواث والتوا ق ر اا كانرت كر حضرارة ارا ب رفة وليرة
مجموعة من ن
القيَم  ..ا التح ي النهائا صيم للصية ي تنقها ثحا( حضرارة مرا إا را مقردورنا
َّ
نتحدث عن إمكانية وحدة الحضاراف  ...ارذل القضرية بالنسربة لرا ارا صضرية المسراواة اإلنسرانية
 ..و ا القر ية تقوا { تَر َالَوا إنلَد َك ن َم ٍة َس َو ٍال بَريرنَرنَا َوبَريرنَكم } [ ا عمرا . ] 64
والدعوة انا موجهة إلد اليهود والن ارأ ولذلك دعوكم تسقطوا دعوأ إصامرة الحرواجو ال رناعية
و ال دائيررة ي بررين المسرريحية واإلسررل  ..بررين الشررر والغررر(  ..ثررم َدصرقرروا النظررر لكررا تررروا ت ررك
الت ررباف الكامنر ررة ورال اةناني ررة والظ ر ررم الغر رربيين  ..ككر ررر مر ررن ا ررذا سر ررو ت ررد نركو َّ ككير ر رررا مر ررن
االتل اف التا ترونها وتستش رو داحتها ليست التل اف جوارية وإنما ارا وليردة التل راف
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ررا المس ررتوأ الكق ررا ا والنم ررو ااجتم رراعا  ..إنن ررا كمسر ر م وروب ررا و ءر ر ر بارتي رراح كامر ر إسال ا ررذل
الحقيقة يي .
ما نا إا رئيس انت به الش ل
ررا مقاب ررة مر ر ث ررحفا م ررن مج ررة دان ررا ي اةس رربوعية ال ررادرة ررا س ررراييفو بت ررارير  11ديس ررمبر
 1994كانت الحر( ا البوسنة ع د َّ
ءداا وصد بدا كن َّفة صواف المس مين ترررج إا اسرتطاعت
رتحم م اصر ال ررر( وت َحقررق انت رراراف لررم يكررن حررد يتوص هررا مررن المرراصبين الرردوليين بر بَر َدف
تقر َ

وكأنها م جواف .
سأا ال حفا

ئيسرا
سيدا الرئيس  ..صيادتك ال بقرية ل ش ل البشناصا ا جرداا يهرا سرت ر ر

ئيس ررا ل جمهوري ررة ق ررط ولكن ررك ث رربحت رم ر رروا ل شر ر ل البش ررناصا  ..ومر ر ال ررك ررامر
لح ررو( وا ر ر

و سالك مااا ب د ع ا عوف بيجو يتي ؟  ..إننا سألك اذا السؤاا و نا ع م

لك محبرين ككرر

كما نرك لرك كراراو ولكرنهم جمي ررا مجم رو ع رد نرك ت َمكر حرد ال وامر الحاسرمة را الرد او
عن الش ل البشناصا والحفاظ ع يه يي .
عوف بيجو يتي يي ظر كن نرك تبرالغ ككي رررا أنرا مجررد رئريس الترارل الشر ل را انت را( حرر ...
و عر بالضبط ما ي نيره ارذا االتيرار ومسرئولياته  ..إننرا ءر ر مرن كلمرك براإلنرال ولكرن انرا مرا
ضرا  ..أنرا لالفرك را كررة ننرا ع رد ارذا القردر مرن اةاميرة
يبرر ء ورا بالحو وربما الغضل ي ر
ج النراس برا ا
بالنسبة ل د او عن الش ل البشناصا  ..و حمد اهلل َّ اذا ير ثحي  ..لقرد َل َرر َ
يقات و ويدا و عن َونَرننهم رد ال ردوا  ..ن رم لقرد َج َ رت الرك ع ريهم يسرر ولكرنهم كرا را
دائمرا متأكر ردا مرن
استطاعتهم يحراربوا بردونا وسرو يسرتمرو را القتراا مرن ب ردا  ..لقرد كنرت ر
اذا ا كتوبر سنة  .. 1992وكانت اذل وا مرة اابت نو يها بالبوسنة ك ها وكانرت الحرر(
مشت ة ا ك مكا  ..وكنت َكرر اذل الجولة من وصت لرر  ...لقرد اسرتطاو المقرات و البشرنا
ررا جراداك رراتي ي

يهوم رروا ع رردالام ررا ن ررو مبر  1992ويحررونه ررا

م ررااا

ررت له ررم ؟ ..

الق ي ر  ..مررا اررم قررد صرراموا وحرردام بررالت طيط والررد او وانت ررروا  ..وكررذلك بالنسرربة إلعررادة بنررال
ثناعتنا ال سكرية  ..كانت ك ها بجهود ومبادراف عبقرية من صنبَ ن مجموعاف مح يرة وبردو ككيرر مرن

مساعدة  ..كنا نقو بالتنظيم والتشجي وص ي ًّ
جدا من المساعداف يي .

بين الحرية والتط كر
َّ
الموجهة إلد حو( ال مر الرديمقرانا ا حرو( عروف بيجرو يتي
تحدث ال حفا عن ااتهاماف
َّ
ي وكيررف

البريطررانيين يرردعو إلررد ت ررفيته ع ررد سرراس نرره حررو( صرروما متطررر ءررأنه ررا اررذا ءررأ
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روجوا ب يغرررا
الحروبين ا لررين حرو( ال رر( وحرو( الكرررواف  ...وكرا رد عروف بيجرو يتي يي م ر
لم يكن ا حو( ال م الديمقرانا تط كر ولن يكرو مرادا ظَر َّ اإلسرل ح ًّررا را البوسرنة
صاا
هذا مر عادا يحدث ا ك بلد الدنيا يي .

 ...إما إاا احظت حااف ردية من التط كر
إا بمرااا تر َفسرر سيرادة عردد الواَّرابيين السر فيين ي و ولئرك الرذين يؤيردو
صراا ال رحفا م َقبررا
نالبا ع نرا يي ! ؟ ..
عوف بيجو يتي يي َرهمرا لسسرل وا ر وم ررو وارو م ت رف عرن َرهرم ارؤال النراس

ا عتقررد

المررر ة يجررل ع يهررا

أنرا

ترغَطررا وجههررا بر إننررا عررارت اررذا  ...وصررد سرف الحررر المكررا
مااا تغطا المر ة وجهها ا سراييفو ؟ ..

نادرا
م ءااد امر ة تغطا وجهها إا ر
ررا البوسررنة ككير رررا مررن الواررابيين  ..ومرراداموا ا يسررت دمو وسررائ
 ...إننررا ا عررر

يررر صانونيررة

هم حرار ا بلد حرة يي .

وجه الكل إليه ء
ثم َّ

ريًّا صراا

إاا كنرت يرا سريد بتشرانين ي تقروا وتكترل وت رار كمرا تشرال

مااا ا يف و ام يضا بنفس الحرية ؟

ا ررذل ا رال ت ررب مو ر ر ااتم ررا السر ر طاف ق ررط عن رردما يب ررد ث ررحابها يفر ررو رالا ررم ب ررالقوة
واست دا ال نف يي .
التحوا المذا
ك

ا لقطة واحدة ص يرة يط َروأ ترارير البوسرنة را مائرة عرا حترد ال حظرة الراانرة حيرث َوصَر َ اانقرل(
ل ررلا مائ ررة ع ررا تح ررت نظم ررة وروبي ررة عانين ررا بس رربل

اةلي ررر  ...يق رروا ع رروف بيج ررو يتي يي
موج رها نحو اويتنا حتد لرم يب َرق منهرا إا بقايرا و نرلا إا ننرا ب رد
إسلمنا وكا التدمير المنَظَّم َّ
نشو( اذل الحر( است دنا اويتنا وعدنا إلد جرذورنا اإلسرلمية اةولرد لرذلك لرم يَر رد انرا سربل

وا يحر كق لنرا ننظرر إلرد المسرتقب بيرأس  ..ل ر ال ردوا الغاءرم الرذا َوصَر َ ع ينرا كرا عقوبرة إلهيرة
لتفريطنا ا َجن ن
كبيرا است لص حريتنا وصرد َكا َأنرا اهلل بالن رر  ..إننرا
ل اهلل  ..ولكننا جاادنَا ر
جهادا ر
اليو نرؤنمن َّ اةمم القوية وحداا اا التا ت ا( بمحن كبيرة  ..وارا وحرداا الترا تَر تَ ن رم بمبرادئ
اةلل

واإلللص لهويتها وتظر ك مر الرك مفتوحرة ع رد ال رالم را َح َ ن
رك الظررو  ..وارذا مرا

تمنال لش با ول مس مين ا اذا ال الم يي .

اإلسل والحضارة الغربية
رارا ث ر برا
و ررا حديكرره عررن ال لصررة بررين اإلسررل والحضررارة الغربيررة يقرروا
يواجرره المس ر مو التير ر
ينبغا ع يهم يتجنبوا يه التيرار حرد نرر ين مت ار رين الرر ض الترا ل حضرارة الغربيرة و اتباعهرا

49

اتباعررا عمررد كلامررا َلطَر ٌرر ع ررد نَرفر ن
رس المسررتوأ الررك ةننررا إاا لررم نت رراو ب يجابيررة ر َّ َ ر َفنا
ر
سررو يمتر كد إلررد مررا ا نهايررة وإاا صَبن نررا اررذل الحضررارة بررل تمييررو بررين مررا يهررا مررن ليررر وءررر سررو
نَرهترردا ررا

نن رروا ونقطر نفسررنا عررن ال ررالم ويجررل ع ينررا
ن سررر اويتنررا  ..نحررن ا نسررتطي
ن
الحك َمة َ الَّة المؤم نن َنَّد َو َج َداا هو ح كق بها يي .
اذا بقوا نبينا الكريم
كمرا يجررل ن ررا حقيقتررين ربمررا يغيبررا عررن اااننررا الحقيقررة اةولررد اررا اررذل الحضررارة اررا
نتاج مشاركة عالمية ل دد كبير من ال مال ينتمو إلد صومياف و ديا م ت فة والكانيرة ارا
الغر( ليست ا اصت ادل وصوته ال سكرية حسل

صروة

هذا او الجانل ال رارجا منهرا ولكرن القروة

الحقيقية ل غر( تَكمن ا النقد الفكرا  .واذا ما ينبغا نَرف َه َمه و نمارسه ا حياتنا يي .
وي َحذر عروف بيجرو يتي يي ممرا َس َّرمال بالتق يرد الطفرولا ل مظهرر ال رارجا ل حضرارة الغربيرة ؛ ة
اررذا المظهررر يَح نمر ررا نياترره بطانررة ثقا يررة يررر مشررهودة ولكنهررا ممووجررة بكراايررة عميقررة واحتقررار
ءديد لسسل والمسر مين مروروث مرن سمرن الحررو( ال ر يبية  ..وارذا مرا ير َفسرر لنرا كيرف بنالنرا
روح ال ردال
عندما يَحتَ ككرو بهرذل الحضرارة وينبهررو بهرا يشر رو ب قردة الرنقص تجااهرا ويَرتَ َ
ش َّرربو َ
لسسررل وصنيَ نمرره وتاري رره ومررن ثَر َّم ينشررا عنرردنا الررك ال رراو اةسلررا بررين دعرراة الحداثررة والتب يررة ل غررر(
وبررين المحررا ظين المت ر بين ع ررد التقاليررد  ..وصررد َمر َّرو َ اررذا ال رراو ككير رررا مررن المجتم رراف المسر مة

و دَّأ إلد نتائت كارثية .

كرتا جديدتا ا وروبا

ي نفررت ع رروف بيج ررو يتي يي نظارن ررا إلررد كر ررتين كبير ررتين تت ررردا ررا الكقا ررة اةوروبي ررة الم اث رررة
َّ
سر َّرمد المجتمر المفترروح ي
ويرردعونا إلررد نَرتَ َّأمر َ يهمررا ب نايررة ءررديدة تت ررق الفكرررة اةولررد بمررا ي َ
كما َّ
تحدث عنه كارا بوير يي ا كتا( له بهذا ال نوا وج من ام ركانه حرية الفررد وحريرة
الفكررر والنمررو الش ررا وحررق اإلنسررا ررا نَرقر نرد المؤسسرراف السياسررية والتبررادا الحررر ل كررار
لست جد ا مبادئ اإلسل وصيمه ما يحوا برين المسر مين وبرين
يقوا عوف بيجو يتي يي
ااءررترا ررا تنميررة المجتم ر المفترروح بهررذا الم نررد ع ررد اةلررص رال برروبر يي تحر ك
رث ع ررد

التسررام وع ررد محاربررة التوجهرراف البربريررة ررا وروبررا والتررا نالمررا وج َهررت ررد المس ر مين ررا اررذل
القارة يي .
ما الفكرة الكانية يط ق ع يها اسم النهضة اةوروبية الكانية ي كما يدعو إليهرا الفي سرو اةلمرانا
وايتسرراكر ي  Weizsackerوت ت ررف اررذل الفكرررة عررن النهضررة اةوروبيررة اةولررد التررا َح َر َررف
م ادراا ا الحضارتين اةوربيتين اليونانية والرومانية ا نها تتوجه إلد عوالم وثقا راف لرارج وروبرا
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ا ررذا التح ر كروا الجدي ررد نح ررو ال ررارج يج ر ر ل فك ررر اإلس ررلما مو ر ر را مح ررتملر ررا إن ررار اااتم ررا
اةوروب ررا ول ررذلك ررنحن م رردعوو ل قي ررا بجه ررد إيج ررابا م ررص ررا تق ررديم اإلس ررل وتقريب رره م ررن
عوف بيجو يتي يي ا ية القر نية
اااتما والمواج اةوربيين و ا اذا المجاا يسو
{ لنكر ج نررا نمررنكم نءرررعةر ونمنرهاجرار ولَررو َءررال ال َّرره لَج َكررم َّمرةر و ن
احر َد رة َولَ نكررن لنيَبر ر َروكم نررا َمررا تَرراكم
ََ َ
ََ
َ
َ َ َ َ
َ
َاستَبنقوا ال َ يرر ن
اف إنلَد ال َّ نه َمرنج كم َج نمي ار َريرنَبئكم بن َما كنتم ن نيه تَ تَنفو َ } [ المائدة . ] 48
َ
نسرتبق ال يرراف إا عنردما نر َقر نوا اويتنرا ويروداد
نحرن ا نسرتطي
وير َ ق ع د اذل ا ية بقولره

َوعينرا بهررا  ...المسر مو الواعررو وحردام القررادرو ع رد اةلررذ وال طرال والحرروار ي دو

ي قرروا

بقيمهم اإلسلمية ورال ظهورام يي .

مس م و وربا
ا لقال ثرحفا مر منردو( ثرحيفة

ءرتير ي اةلمانيرة بترارير  5نرو مبر  1994سرأله صرائل

السرريد الررئيس نررت م رررو كمسر م حرريص ع ررد التقاليررد اةوروبيرة والتسررام اةوروبررا و نررك منفررت
ع ررد ال ررالم بأسرررل ولكررن انررا تقررارير ثررحفية ترروعم
ه اذل مجرد ءائ اف يي ؟ ..

انررا َسر َمةٌ جاريررة ررا البوسررنة والهرسررك

انظر إلد إجابرة الرجر الرذا يفهرم ال ق يرة اةوروبيرة وكيرف ي انبهرا ا ب غرة ااعترذار والتبريرر المهرين
وإنما بمنطق المواجهة الحكيمة صاا
سررو

كررو ءررديد ال رراحة و صرروا لررك ا ليسررت اررذل ءررائ اف ب ر حقيقررة – وتفسرريراا

ال ودة إلد الدين ثبحت ظاارة عالمية ا ك مكا صَ َم َ يه الشيوعيو الدين ع د مردأ لمسرين
إلد سب ين سنة  ..ن م انا س مة ا البوسرنة – ع رد حرد َوث نرفك – وارا ثرحوة إسرلمية بقردر
مررا يهررا ثررحوة رثواكسررية وكاثوليكيررة ولكررن الفررر اررو عررودة المسرريحيين إلررد ديررنهم لررم ت فررت
انتبال وروبا المسيحية واو مر َ ر َهمه وا لومهرا ع يره مرا عرودة المسر مين إلرد ديرنهم قرد اعتبرتره
ثح َ لك ا نقطة واحدة واا تسامحا ليس مرردكل إلرد ننرا وروبرا
مفوعا  ..و كد قط
مرا ر
َ
ر
رامحا ًّ
حقررا ررذلك ةننررا وار وصَرب ر َ ك ر ءررال
وإنمررا م رردرل اةث ر ا اررو اإلسررل ر اا كنررت متسر ر
مس ر م ثررم ب ررد الررك ةننررا وروبررا  ...لقررد احظررت لررلا حررر( البوسررنة وروبررا تسرريطر ع يهررا
لاف و واا ا تسرتطي التحر كرر منهرا ر رم الحقرائق الدامغرة قرد دم َررف را ارذل الحرر( مئراف
المسرراجد والكنررائس  ...ك هررا – بررل اسررتكنال – َد َّمراررا مسرريحيو وا توجررد حالررة واحرردة لكنيسررة
قررد َح َكر َرم اةتررا ال كمررانيو

َد َّم َراررا البشررنا المسر مو ي  ..سررو إليررك حقيقررة تاري يررة لرررأ
الب قررا لمسررمائة سررنة ررم يهرردموا كنيسررة ولررم يبنيرردوا ء ر برا ب ر حررا ظوا ع ررد اةديرررة الشررهيرة ررا
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جبرراا روءرركا جررورا صريبررا مررن ب ج رراد ي ة إسررلمهم يررأمرام بهررذا ولكررن اررذل ا ثررار الدينيررة
التاري يررة لررم ت ررمد ثلثررة عرروا قررط تحررت الحكررم اةوروبررا  ..قررد َد َّم َراررا الشرريوعيو والفاءرريو

نتاجررا سرريويًّا ب ر ثررناعة وروبيررة  ...وحتررد اررذل
لررلا الحررر( ال الميررة الكانيررة واررؤال لررم يكونرروا ر
ال حظررة لررم تظ نهررر وروبررا حساسررية ررد الفاءررية المت رراعدة ررا الب قررا ووصفررت تتفرررج ع ررد ال ررا(
الذا َح َدثه ال رر( را البوسرنة  ...إننرا َعتر كو بأوروبرا وَكنر كن لهرا كر َّ تقردير ولكرن وروبرا ت َحمر عرن
نفسها كرة ع د بككير من حقيقتها ! يي .
و لر دعوانا

الحمد هلل ر( ال المين ..
****

الفهرس
سيرته الذاتية
مقدمة
ر ا ع ا عوف ا مذكراته
الدراسة والحر( ا يو سل يا الم كية
نسماف من الس ادة ا سراييفو
الهيمنة ال ربية
التشكي المبكر لوجدا ع ا عوف
المرااقة و واية الفكر الشيوعا
ال م اإلسلما وتجربة السجن
ملم لرأ لدعوة الشبا المس مين
بداية ال دا م النظا الشيوعا
تجربة السجن اةولد
( ارة نا ة
ر َّ
الوواج وم اودة النشاط
سراييفو تحت النظا الشيوعا

52

انطل ال ن رية ال ربية ب د موف

تيتو يي

سجنال الر ا ومحنتهم الكانية
محاكمة سراييفو وتجربة السجن الكانية
ااتها بالتآمر لق ل نظا الحكم
عبكية المحاكمة
ءهادة حجة باءا
د او ع ا عوف
الحياة ا السجن
تأملف سجين
الكل كجريمة
اانتقا ير وارد
من السجن إلد صيادة الش ل
إنشال حو( ال م الديمقرانا
استقباا الجمااير ل قيادة الجديدة
التسام اإلسلما ا وتشا
دولة مدنية
مؤامرة من دال الحو(
ء

ياف ا حياة ع ا عوف

رانيو توجما
كرف عبدتيي
ع د نريق الم الحة إلد ص د المدأ
ا جحر الك ابين
نمااج من البشر
عن س وبودا مي وسيفيتي يقوا
رانيو توجما
الفيدرالية عند ترجما
نمااج متحيوة من بريطانيا

53

المكقفو المحايدو
السياسيو ومكانهم
سل ظالم
لقالاته ال حفية وت ريحاته
تجربته م اةجنبا
م عبد اهلل سيدرا
صرالاته
البشنا والبوسنة
مستقب البوسنة ريية وواص
اإلسل واةثولية
مس م و وروبا
ما نا إا رئيس انت به الش ل
بين لحرية والتطر
التحوا المذا
ك

اإلسل والحضارة الغربية
كرتا جديدتا ا وروبا

مس م و وربا
*****

