
 أفق مفتوح 
  اغتيال بوتو                               

 ناهض منير الريس                                                      
احترامناااا لعراااا ر حاااال الراااي  الصارهاااتانا إأن اااا   تااا فينا  لااا  ا  ااا   

ال يصيا   لا  ا  ا  لع رع زعيعة الحال بنازير بوتو . إإن كان  جلها 
ي  : نظرا للفهاد الذي نه   ليها إالفهاد الذي نه   لا  زإههاا  نا ما الر 

 ن  ودتهاااا للصارهاااتان كانااائ مرااارإ ا أيضاااا رانااائ  ةيهاااة للاااوزا   . إنظااارا 
آثاااا   لااار العرااارإع  لااا  حكااال الااا  د إ  ااار   لااا    إلكااا ، أمريكياااا أريااا ا 

إ لار  . ن الها ق  يكو الهل ة الع لقة لرةيس ال  د الجنرال برفيا مررف  
 يكااااا  فاااااا إ اااااي  أن يااااارفض أإامااااار أ اااااياد باااااافترام أن مرااااارف إإن لااااال 

ب ااااة اي اااا مية نااااواز با ااااتق امها  لاااا  الصارهااااتان إا ااااتق ا  زعاااايل حااااال الرا
 لااااا  أ ااااااي   صاااااة أمريكاااااا العيتااااااد  فاااااا  ااااا   ا نظعاااااة شاااااريا أيضاااااا 

تجر هاااا  ال يكتاتو يااة اليعيلاااة ب صقاااة مااا  الررااا  الااا يعقرا ا ، فااا ن مرااارف
تاا  و ههااا ا  لاا   ااود  اليهااكر  لاا   ال  اايعا بياا  أن  احاائض  لاا  مضاا

 ثكناتهل إتركهل معا  ة الهيا ة  صحابها . 
أناا  لاال يكاا  هناااي فاار  ك ياار بااي  مراارف إ ااي   لاا  كاال حااال إنحاا  ناار  

الي قاا  ما   ريكاا إ يا ااتها  ا  اي ا ميي  إل اال بنازير فا الوال   م
مااا   ااا ل  شاااراف أمريكاااا  الصارهاااتانية  اااراةيل إمااا  تحييااا  القن لاااة النوإياااة 

 .  مصاشر  ليها 
اليظاايل شاا  تجااا  هااذا ال لاا  اي اا ما  ن مااا يصياا   لاا  ا  اا  ا ر اار إا 

التراول الاذي تعا  ا  أههاا  ا ما   لا  الهيعناة  لا  د هاة هو الهي ر  بل إ 
 الحيا  فا بارهتان . 



ا  9191  لق  كانائ لاا شي ايا تجر اة هاماة حاول هاذ  العهايلة . ففاا  اا
 لاا  مااا أتااذكر ا كلفاائ ماا  ق ااال الاارةيس الرااهي  يا ااار  رفااا   حعاا  اللااا  

الااذي أ  ااا  تصااة للتحقيااق فااا مقتاال العرحااو  مااازن بالااذهال  لاا  الصارهااتان 
الهاافا   الفلهاا ينية بالصارهااتان . إكااان مااازن دبلوما ااية إأ  اال  ااع   اااقل 

إقا   رفتا  ما  .  فا الثو   الفلها ينيةإاح ا م  ألع   صاط الرص  الثو ي 
 ق ل فا بيرإ  .

ران الرهي  مازن قا  تيارم  لرصاصاة قاتلاة أإد  بحياتا  إهاو هاالس فاا 
 صالون منال  بي      أفراد م  أ رت  الياصة ، بينهل زإهتان اثنتان .

ثال أ ااذنا .  ا قاار ي  اعاع أقااوال  افيرنا هناااي إكاذا بعيايناة العكااان إ إ ا أنا 
ب لاا  ماا  الراار ة الصارهااتانية أن تحضاار  نهااتجول الرااهود . إقاا  فوه نااا

ل ناار مانيااا ماا   لاار ، ال  اايعا إأن ماا  أهاال الرااهود الااذي  كنااا التحقيااق فلاا
بحاهاااة ال اااتجوابهل أفااااراد شااار ة الحرا اااة العكلفااااي  بحرا اااة مناااال الراحاااال 

الياصاة ب ياو  ال بلوما ايي  ا هانا   للفرقةالعر إ  . إهؤال  كانوا تابيي  
انتهيناا ما  تحقيقاتناا  إحاي  .إلل ت  أ ا مو  تتضا  لناا  ال تا  يجيا  صيا . 

كنااا قاا  توصاالنا  لاا   ل يااا  هااذ  بياا  قرابااة  راار  أيااا  ا  لاا  مااا أتااذكر ا 
الجريعااة النكاارا  إصااا  بو ااينا ماا  مجعاال الرااهادا  إالعياينااا  أن نوهاا  

  صص  االتها   ل  الفا ل .
هااا ا مااا  شاااؤإن الهاااا ة فاااا  راااان ماااازن  حعااا  اللااا  قااا   ناااا بااايمر   يااار

يقصا  فاا الهاج  محكوماا بارهتان إهاو مو اوع  إ الفقاا   لاا بوتاو الاذي 
 ااايا  الحاااق الاااذي  ااا ق أن قاااا  باي ااا ا  مااا  ق ااال نظاااا  الااارةيس الجنااارال 

. إ رفناا ما   بانق ل    الرةيس الهابق إقصض  ل   ةيس الاوز ا  بوتاو 
كااان قاا  أ  اال   ااالة  لاا  هعلااة التحقيقااا  ماا   اااقل الهاافا   أن  لااا بوتااو 

الرةيس يا ر  رفا  يهتنج  ب  إي ل  من  ا تي ا   مكانيات  ي راه  ما  



الهج  . إق  أإكل أبو  عا  هذ  العهعة ال ابصة  لا  هاذا الضاابال ال ما  
إ لااااار بيااااا  أن فرااااالئ هعيااااا  الجهاااااود . فاااااا الي ماااااة الهااااارية الفلهااااا ينية 

 إاالت اال  ال بلوما ية لإلفراج    بوتو . 
انهعااار ماااازن فاااا  قاماااة  لهااالة مااا  الي قاااا  الي ااار  تعهيااا ا لر ااال الي اااة 

إم  بي  تلر الي قا    قات  م  ز عاا  حاال لي   بوتو م  الهج  . 
للهااج  إلعو اا  غرفااة  الرااي  . إا اات اع أن يح اال  لاا  كرإكااا دقيااق

العهااافا  إالعقاااييس برااكل دقيااق بوا اا ة ح اال لقياااي  بوتااو هياا  ماا  ميرفااة
. إكان مازن يقيل فا بيت  حف   ا تقصال ي  و  ليها  لي ا ما  العهافا  

الري يا  الهيا ية إا منية إغيرها . إت اي  لا  فاا إقائ ما  ا إقاا  أن 
بيااض الحضااو  كااانوا ماا  العيااابرا  اييرانيااة (( الهااافاي وو الااذي  التجااؤإا 

 إا اي اا مية  لاا  الحكاال فااا  يااران إصااا  لاا  بارهااتان بياا  ا ااتي   الثااو  
ب  يياة الهاي ر  ا مريكيااة  لايهل إ لا  العيااابرا  الصارهاتانية هاا ا منهااا . 
إهااذ  الحقيقااة التااا  رفناهااا  اا ل تلاار الايااا   هيلتنااا  لاا   لاال إفهاال لعااا 

 . ا هها  الهرية هنايي إ  فا 
إحاااا دنا توصاااالنا  لاااا  أن قاتاااال مااااازن كااااان إاحاااا ا ماااا  أفااااراد  اااااقل حرا اااات  

. إقااا   ل ناااا مااا   اااصاط الرااار ة الاااذي  ناااا  العو ااا  الاااذي أ لاااق منااا  ال
حضرإا مينا أن ييتوا ب  "  ن  كان غاةصا " . فيبوا  لار تعاماا . إحااإلوا أن 

إأن يهاترلوا قضاايا  اةلياة مييناة فاا هاذا يوههوا التحقيق نحو اتها   افيرنا 
االتجااا  . إلكننااا تعهااكنا باقتنا نااا الرصااي  . إهنااا انق يااوا  اا  الحضااو  . 

بيإ اار   ااالة تراايي  باا ا ماا  حجااا التااذارر للعراااد   . إهنااا فوه نااا فلاال نجاا  
 ل  يا ر  رفا   صيا .    أ ل   اديو الصارهتان  ا   يا  الحق  م  ق ل

       تنفيذ اي  ا  فا  لا بوتو ص يحة يو   ودتنا  ل  بيرإ  !!
 


