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 علي عزت بيجوفيتش
 "اإلسالم بين الشرق والغرب"وكتابه 

 

 بقلم

 محمـــد يوســـف عــدس
 

   :مالحظة
  والهرسك البوسنة"المقال كتب بعد عام فقط أو يزيد من الحرب على". 

 :المجاهد الرئيس بيجوفيتش.. عزت علي -1

سىىتأ ر البوسىىنة والهرسىىك ت ةومأسىىا 1992 يوليىى أو يزيىىد ابتىىدان  مىىن  علىىى مىىدم عىىام
العالمي، فمىن مناىا لىم يسىمه بىأاوال العىدوان اللىربي الوحشىي علىى شىعب  بأولوية في اإلعالم
ومىىن منىىا لىىم يسىىمه بأعمىىال التطهيىىر العرألىىي واعتلىىاب ازر  والعىىر ..  البوسىىنة ازعىىزل 

يظهىر علىى شاشىة « علي عىزت بيوىوفيت »ومه ذلك نادرا  ما كنا نشااد  ومعسكرات التعذيب 
 -الدولىىة المتصتلىىبة وألائىىد المقاومىىة المسىىتميتة. وعنىىدما يظهىىر الروىىل  و رئىىي التلفزيىىون واىى

نشىىرات ازطبىىار نلمىىن ًنسىىانا  مىى قال  كأنىى  يحمىىل علىىى عاتقىى  وىىبال  مىىن  فىىي -لحظىىات طاطفىىة 
.. لقىد عىىا   نملىك ًاا أن  نعوىب كيىىّ أناى  ا يىزال ألويىا  متماسىىكا  لىم يىتحطم الهمىوم. ولكننىا ا

لتىي تىىنق ل علىى شىىعب  ووطنى  ليىلو نهىىار، واىو نفسى  محالىىر فىي مدينىىة والكىوار  ا المآسىي
 بمدفعيىة اللىرب وألناالىتهم يحىداألون بالمدينىة علىى ألمىم الوبىال، وألىد تمزألىت المدينىة سراييفو

الىىذ   - سىىراييفو  ًسىىتادوتقطعىىت فيهىىا شىىرايين الحيىىاة فىىال طعىىام وا مىىان وا كهربىىان. وتحىىول 
الضىىحايا مىىن  ًلىىى مقبىىرة كبىىرم تضىىم رفىىات  اّ -ية يومىىا  الشىىتو  ازولمبيىىةاحتضىىن ازلعىىاب 

 .الهموية المسلمين الذين سقطوا لرعى في الموازر اللربية

 :عزت علي صالبة

أو علىى  ازعىزلشىعب   ًنقاذالدولي بواوب  في  كان للرول أمل في أن ينه  الموتمه
بى  عىن نفسى  ضىد الحلىول علىى سىالد يىدافه  يرفه عن  حظر التسلن حتىى يىتمكن مىن ازألل

 ازمىمأسىوأاا: فموألىّ  ًافي كل يوم  ازطبارمن  الصزو والعدوان، ولكن يطول انتظاره وا يأتي 
المتحدة سلسلة من التشىنوات والتراوعىات المهينىة. وأمىا  المتحدة ازيل متطز، وموألّ الوايات

 بىاو أور لىب تقىه فىي أل فالمأسىاةناى  موألىّ متحيىز طسىي . ً فأألىل مىا يولىل بى  ،باو موألّ أور 
نمىالىرد العىدوان،  ا تحىرك سىاكنا   باو أور .. ولكن  مزلزلة لارطة أمامهاوالحقائق تقه  تتىوالى  وا 
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مىا  ًذندولهىم لىن تتىدطل فىي اللىران وكىأنهم يقولىون لللىرب: افعلىوا  تلريحات ساسىتها بىأن
 .لكم يحلو

يطيىل  ألاومت بريطانيىا مسىتميتة كىل دعىوة أو مبىادرة لتسىلين المسىلمين بحوىة أن ذلىك
يائسين حتى  من السالد تقول: دن المسلمين عتزا   وكأنها..  الدمان ًراألةالحرب ويزيد من  أمد

واكىذا تقىّ الحضىارة . بيىدوا ينتهىي اللىران وتىزول المشىكلةأت  فىذذايتم ألىتلهم بسىرعة وسىهولة، 
 .ازلم امأموينكشّ ووهها القبين  ،وازطالأليةالصربية عارية موردة من كل مزاعمها اإلنسانياة 

الداميىىىة وا تحالىىىره مشىىىاعر اإلحبىىىاط  شىىىعب  مأسىىىاةًن )علىىىي عىىىزت( ا يعىىىي  فقىىىط 
ًلىى كىل  باإلضىافةبىالده العادلىة، ولكىن  المتلل بسبب المواألىّ الدوليىة المتطاذلىة توىاه ألضىية

وتمزيىىق نسىىيو  النفسىىي وسىىحق لىىالبت   ذلىىك يتعىىر  لمحىىاوات تسىىتهدّ تحطىىيم شطلىىيت 
ا تأتي  اذه المحاوات من ألبىل أعدائى   ودين  وشعب . ولألسّ الشديدوشموط  واعتزازه بفكره 

نمىا تأتيى  بلىفة طالىة مىن طىالل المفاوضىات فىي  الظااريين من اللىرب والكىروات فحسىب وا 
السياسىىي والدبلوماسىىي مىىن أم ىىال لىىورد  المتحىىدة، وبواسىىطة طبىىران فىىي المكىىر ازمىىمأللىىر 

أكبىر امهىم أن يىروا علىي عىزت ينهىار  وعلىوا وعيراىا، واىم أنىا « أويىن»ولىورد « كارنوتون»
دولتىى  وتحويىىل شىىعب  ًلىىى شىىراذم مىىن  مستسىىلما  لضىىصوطهم فيوألاىىه علىىى و يقىىة موتىى  ونهايىىة

.. فلىىن  بىا بلىىفة طالىةو الىىدولي ودول أور  الالوئىين المشىردين. وعندئىىذ تنحىل عقىىدة الموتمىه
 .لتي لم يعد لها ووودالبوسنة والهرسك ا تكون في حاوة ًلى سحب اعترافها السابق بدولة

 بتحطيم أألوم الروال، ولكن علي عزت ظل لامدا   كانت اذه الظروّ المأساوية وديرة
أمر ي ير الداشة ويبع  على التساؤل.. ولكن لعل  متماسكا  متوازن العقل لحين النف ، واو

ين الشىرق اإلسىالم بى"الرول وفكىره كمىا يتم ىل فىي كتابى   من حياة داشتنا تزول ًذا عرفنا طرفا  
 .برؤية داطلية كاشفة لشطلية مؤلف  وسمات  النفسية وازطالألية ، فهذا الكتاب يمدنا"والصرب

 :الحرية عاشق

شيوعي  في دولة يحكها نظام -ألضى )علي عزت( فترات طويلة وران ألضبان السوون 
ل مىىن أألىى بسىىبب أفكىىاره التىىي ا تنسىىوم مىىه فكىىر النظىىام، الىىذ  ا يقبىىل مىىن رعايىىاه -دكتىىاتور  

الدولة ورأيها. ولم يكن  التسليم الكامل والتبعية المطلقة فال يرتفه فكر وا رأ   طر ما عدا فكر
فىي حريىة ااطتيىار وحريىة  علي عزت من النون الىذ  يتنىازل عىن وىوار ًنسىانيت  الىذ  يتم ىل

تىدور أساسىي اىام مىن المحىاور التىي  الفكر والتعبير. وسنود أن فكرة الحرية اإلنسىانياة محىور
دالىىة نفسىىية علىىى موألىىّ المؤلىىّ  عليهىىا الموضىىوعات التىىي تلىىدام للكتابىىة فيهىىا. وممىىا لىى 
مىن موضىه  أك ىروالىنظم الشىمولية فىي  الطاص أنا  عالج اذه الفكىرة فىي عالألتهىا بالدكتاتوريىة

بمعنىى أناى  يسىتحيل اسىتمراراا فىي الووىود  وانتهى من تحليالت  ًلى أن اذه النظم عير ممكنة،
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فتلطدم بأعمق ما في طبيعت . وكأن علىي عىزت  الوانب أحاديةتنظر ًلى اإلنسان نظرة  زنها
الىنظم الشىيوعية ألبىل أن يبىدأ الزلىزال الىذ  اكتسىحها  فىي ذلىك الوألىت المبكىر كىان يتنبىأ بانهيىار

 .بوألت طويل

ليكشّ عن طبيعة العالألة التي تربط بين السىلطة المسىتبدة وبىين  (يمضي )علي عزت
فهنىاك عالألىة توافىق وانسىوام بىين «. ازتبىان والهراطقىة»يسىميهم  فىين مىن النىا نوعين مطتل

التبعيىىىة والطضىىىون، وبىىىين السىىىلطة التىىىي تحىىىب أن يكىىىون لهىىىا أتبىىىان  الىىىذين يعشىىىقون ازتبىىىان
نمىىامطللىىون ا يسىىألونها  ًنهىىم »يلىىفقون ويستحسىىنون. ويعلىىق المؤلىىّ علىىى ذلىىك بقولىى :  وا 

أمىا الهراطقىة فذنى  يتحىد  عىنهم كأنى  «. وزان من كل واحدكأنهم أ وميعا  متوافقون منسومون
.. أللىىيال  مىىا  .. يتطلعىىون دائمىىا  ًلىىى شىىين وديىىد شىىقيانأنىىا  ً ًنهىىم"يلىىّ نفسىى  فيقىىول: 

.. يتحىىد ون عىىن السىىالم أللىىيال  وعىىن  يتحىىد ون ك يىىرا  عىىن الحريىىة يتحىىد ون عىىن الطبىىز ولكىىن
نمىاالملىك يمىنحهم مرتبىاتهم  أنفكىرة  ايقبلىو ا  ًنهىمك يىرا .  الشطلية اإلنسىانياة علىى العكى   وا 

.. ا يحبىون السىلطة  .. اؤان ام الهراطقىة الطىاروون ام الذين يطعمون الملك أنهميعتقدون 
.. وازو ىىان.. أمىىا  .. والسىىلطات ازشىىطاص اإلمعىىات.. فىىي ازديىىان يتىىوألار  السىىلطة وا تحىىبهم

 ".الحرية فذنهم ا يمودون ًا اهلل عشااق

فىي شىمال عىرب البوسىنة، وألىد « كروبىا بوسىانا»في مدينة  1925عزت سنة  ولد علي
ااحىىتالل اللىىربي. واسىىم عائلتىى   تحىىت -وألىىت كتابىىة المقىىال  -ألىىبحت اىىذه المنطقىىة ا ن 

شرفي مورو  من الدولة الع مانيىة  لقب« بك»وكلمة « ابن عزت بك»بووفيت  معناه الحرفي 
أسىرة مسىلمة عريقىة فىي البوسىنة.  وعلىي عىزت مىن كان يمنن لمن ألدم طدمىة مرموألىة لىبالده.
مدرسة  انوية تتبنى منهوا  أكاديميا   واي« ومنازيوم»تعلم في سراييفو والتحق بمدرسة تسمى 

 .المدرسي فيها بالدألة واللرامة ، ويتميز النظامازلمانيةعلى عرار المنااج 

 :المسلمين الشبان جماعة

 وزنا  من مملكة تحكمها أسىرة لبراليىة. ولىم يكىن ذلك الوألت كانت البوسنة والهرسك في
واعيىا   -ناشىئا   شابا   واو ا يزال -التعليم الديني وزنا  من المنااج المدرسية. وكان علي عزت 

زمالئى  فىي المدرسىة  بأامية أن يتعّر على دين  ويقرأ في  ألرانة مستفيضة فاتفق او وبعى 
..  أ  الشىبان المسىلمين« مسىلماني مىالد »ية سىموه أن ينشئوا ناديا  مدرسيا  للمناألشات الدين

 .الفترة المبكرة من حيات  ينتمون ًلى اذه وألدألائ وك ير من زمالن علي عزت 
في نشاطها على ااوتماعات  فيما بعد فلم تقتلر« الشبان المسلمين»تطورت وماعة 

نمىىىاوالمناألشىىىات  اص بالفتيىىىات بهىىىا ألسىىىم طىىى وأنشىىى تعليميىىىة وطيريىىىة،  أعمىىىالامتىىىدت ًلىىىى  وا 
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تقدم طدمات فعالة في موال  أن.. واستطاعت الوماعة أ نان الحرب العالمية ال انية  المسلمات
لى وانب اذه ازنشطة تضىمن ..  الالوئين ورعاية اليتامى والتطفيّ من ويالت الحرب ًيوان وا 

ن الوماعىىة توتىىذب طالبىىا  مىى وكانىىت عضىىوية«. لبنىىان الشطلىىية»بىىرامج الوماعىىة برناموىىا  
اتوااىىات الوماعىىة وتطوراىىا نحىىو  أنالمدرسىىة ال انويىىة ومىىن وامعىىة سىىراييفو. ومىىن ال ابىىت 
نفسىها، ومحاولىة ااسىتفادة فىي عملهىا  التكامل والنضوج كان نتيوىة سىعيها المسىتمر لتحسىين

واوتهاداتهىا الطالىة ًلىى وانىب تأ راىا بأفكىار  من طالل تحليالتها ًليهابالمعرفة التي توللت 
الىىذين تعلمىىوا فىىي وامعىىة اززاىىر بالقىىاارة واتلىىلوا  بهىىا بعىى  الطىىالب البوسىىنيينأطىىرم وىىان 

حيىاة  أسىلوب.. دين ودنيا.. وأنا   أن اإلسالم ًيمان وعمل بمنظمات ًسالمية اناك تعلموا منها
اإلسىالم "التفكير. وسنود اذه ازفكار تتطور عند علىي عىزت فىي كتابى   بقدر ما او طريقة في

 .ًطار فلسفي     حي  يعالوها بمنهو  الطاص في " ببين الشرق والصر 
الدينامي الملتزم بفكىر اإلسىالم وأطالألياتى  تحفىزام رعبىة  كانت موموعة الشباب المتعلم

فكره من ك ير من المعتقدات الطاطئة التىي كىان يظىن أنهىا مىن  ألوية إليقاظ موتمعهم وتطليص
ن القر ن أو السناة النبوية اللحيحة. واىي ا تستند ًلى أ  أسا  م الدين ولكنها في الحقيقة

روىال الىدين الرسىميون أو سىااموا فىي ترويوهىا لقلىة فقههىم فىي الىدين.  معتقىدات سىكت عنهىا
أطىىرم تتعلىىق بعوىىزام عىىن مواوهىىة تطىىورات الحيىىاة الحدي ىىة بىىالفهم  وبسىىبب ذلىىك، واسىىيما
ميين لىىلة محىىدودة كانىىت لىىلة علىىي عىىزت ولىىحب  بعلمىىان الىىدين الرسىى والمعالوىىة المسىىتنيرة،

بىىأاليتهم فىىي أن يكىىون لهىىم دور فعىىال فىىي ًنهىىا  المسىىلمين  يشىىوبها ك يىىر مىىن عىىدم ال قىىة
 .الوهالة واارتكا  في الطرافات وتنويرام وتطليلهم من كبوة

بقىانام واسىتمرار نشىاطهم لىن يتحقىق ًا ًذا  ولكن تبين للشبان المسلمين فيما بعد أن
« ومعية العلمان»السون والسلطان، فاألتربوا من  مظنة أال كانت لهم مظلة رسمية تحميهم من

. وظىل علىي عىزت محتفظىا  1979الىذ  تىوفى سىنة ( ألاسىم دوبراشىا)وشوعهم على ذلك الشيخ 
ن كان ا يأمل فيهم ك يرا  طالىة وأن « العلمان ومعية»بعالألة ذات طابه عملي بروماتي مه  وا 
اطتيار رئي  الومعية وتضه لهىا أطىرا  حديديىة  تتدطل في الدولة في ظل النظام الشيوعي كانت

انعكى  اىىذا علىى فكىىر علىىي عىزت الىىذ  كىان ا يىىؤمن بقىىدرة  فىي موىىال نشىاطاتها العامىىة. وألىىد
ًحىدا  تصييىرات اوتماعيىة وسياسىية ًيوابيىة فىي موتمعاتهىا.  المؤسسات الدينية الرسمية على
ألوااا تعليق  على حياة وأفول كىل انتقاده لهذه المؤسسات، لعل أ ويظهر موألف  اذا بوضود في

ًن كال  من الدين وال ورة يولدان في مطا  من ازلم والمعانىاة، "يقول:  من ال ورة والدين حي 
..  الدين وال ورة بدوام النضال والوهاد، حتى ًذا تحققا يبدأ الموت يتسرب ًليهمىا وا تدوم حياة
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 يقيمىىان لهىىذا الصىىر  -واألىىه العملىىي فىىي مرحلىىة تحققهمىىا فىىي ال -زن الىىدين وال ىىورة  ذلىىك

 .. فالمؤسسىات ازمىر.. اذه المؤسسات اي نفسها التي تقضي عليهما فىي نهايىة  مؤسسات

 ".الرسمية ا اي  ورية وا اي دينية

عفوية حية ظلت مواا  متطورا  يتدرب فيها  أما وماعة الشبان المسلمين فكانت منظمة
 .ألدراتهم الفكرية والعملية طارااأويال من الشباب المسلم وينمون في ً

وظل مستمرا  في عضويت  بلونة  ،"وامعة سراييفو"التحق علي عزت بكلية القانون في 
علىى يوعسىالفيا فأحىل فيهىا مكىان " اتلىر"م استولى وي  1941الشبان المسلمين. وفي أبريل 

سياسىىة طالىىة المسىىلمين تلتىىزم ب الملكيىىة ومهوريىىة كرواتيىىة فاشسىىتية. وكانىىت ومعيىىة الشىىبان
الموالية لأللمان، ولهذا السىبب عنىدما  النازية« ازستاشا»تحرام على أعضائها االتحاق بحركة 

 .ومعيتهم رفضت اذه السلطات طلبهم تقدموا للسلطات الحكومية الوديدة لتسويل

اتوااىىات  -وألىىت مبكىىر فىىي حياتهىىا  منىىذ -كانىت اتوااىىات وماعىىة الشىىبان المسىىلمين 
نمىا  م1942فقد ورد في مقال لها نشر سىنة ..  واضحة و ورية بىأن اإلسىالم لىي  دينىا  فقىط وا 

.. وألىد  وأمىورا  تتعلىق ببنىان الدولىة وسياسىتها اوتماعيىة او أيديولووية عالمية يتضمن شؤونا  
ولم يشأ لىاحب « الهداية»التي كانت تحمل عنوان " ومعية العلمان"نشر اذا المقال في مولة 
نمىا اكتفىىالمقىال أن يىذكر اسىم  و  بتوأليىه )طالىب طىب مىن الشىبان المسىلمين(. وكىان ولىّ  ا 

ذلك الوألت المبكر يدل على تووهات الوماعىة وتبنيهىا لفكىرة  اإلسالم بازيديولووية العالمية في
واضحا  في كتاب علي عزت الذ  نحن بلدده، كما نرااىا بلىورة  ًسالمية سياسية نود لدااا
 ."اإلعالن اإلسالمي"ان ل  بعنو  ممركزة في كتاب لصير  طر

اىذه الوماعىة  أفكىارالبوسىنة علىى أن  وتدلنا دراسة فكر وحركىة الشىبان المسىلمين فىي
 .تأ يرات طاروية سبق أن ألمحنا ًليها كانت مزيوا  من تحليالتهم واوتهاداتهم الطالة مه

نحىىو تعميىىق فكراىىا ورعبىىة أعضىىائها فىىي  وتتضىىن حيويىىة اىىذه الوماعىىة فىىي اتوااهىىا
. وألىد اشىتملت بيىةو ازور لىتعلم اللصىات  د علىى الفكىر العىالمي، فكانىت لهىم ططىط منظمىةاانفتا

ضىمن ألىرانات أطىرم ك يىرة.  ازلمانيىةباللصىة  فىي اإلسىالم« محمىد أسىد»ألراناتهم علىى مؤلفىات 
ما يور  على الساحة فىي ازوضىان السياسىية بالعىالم  وكان من عادتهم أن يوتمعوا ليقرأوا معا  

أسد عرفوا ك يرا  عن الحركة اإلسالمية في باكستان وكانىت  ن طالل كتابات محمد. وماإلسالمي
وألىت مىن ازوألىات. وألىد أشىار ًليهىا علىي عىزت فىي كتاباتى  وتعىر   تحمل في طياتها أمال  في
 ".اإلعالن اإلسالمي"بالنقد في كتاب   لبع  ووانبها السلبية

لىم يقتلىر علىى  بيىةو ازور للصىات بىتعلام ا وفي اذا الموىال نىذكر أن ااتمىام علىي عىزت
نما امتد ليشمل فيمىا  -فقىد كىان حريلىا   اللصتين الفرنسية واإلنوليزية اللصة ازلمانية فحسب وا 
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الصربىىي فىىي منابعىى  وبلصتىى  ازلىىلية. ويظهىىر اىىذا واضىىحا  فىىي  علىىى أن يتلىىل بىىالفكر -يبىىدو 
ائىل مىن المراوىه التىي اتلىل في كتاباتى  كمىا يظهىر فىي العىدد اله  قافت  الواسعة التي انعكست

وتشتمل على موضوعات متنوعة « اإلسالم بين الشرق والصرب»كتاب   بها طالل بح   لموضون
والقىىانون والفنىىون والعلىىوم الطبيعيىىة وعلىىم الىىنف  وعلىىم ااوتمىىان وعلىىم  فىىي الفلسىىفة وازطىىالق

 .والشعر والتاريخ وازديان الوريمة وازدب

 :الشيوعي النظام مع الصراع

وحزب  الشيوعي من « ووزيّ بروز تيتو»م، وطرج 1945الحرب العالمية سنة  انتهت
ليعلنىىوا سىىيطرتهم علىىى السىىلطة، ويؤسسىىوا دكتاتوريىىة النظىىام الشىىيوعي فىىي  أنقىىا  الحىىرب
ألصيىت أو اطترألىت. وحىوكم ألىادة المسىلمين  بقيىة المنظمىات عيىر الشىيوعية فقىد يوعسالفيا. أما

ر مىنهم. وتىم اعتقىال ألفىين مىن أعضىان وماعىة الشىبان المسىلمين وأعىدم بالفعىل ك يى البىارزين
عدد منهم ًلى معسكرات العمل الشىاق بىدون محاكمىة، وحىوكم بعضىهم ا طىر محاكمىات  فأرسل

لدروا لىحيفة أحي   ازر أودعوا السوون. واطتفى بقية أعضان الوماعة تحت  لورية  م
يبات عسىكرية تحسىبا  مىن أن تقىوم ، وسىعى بعضىهم للحلىول علىى تىدر "موااىد" سىرية سىمواا

انقى  علىيهم تيتىو مىرة  1949بتلفيات وديدة بين المسلمين. وفىي سىنة  السلطات الشيوعية
ولىىي  واضىىحا  تمىىام ًذا كىىان علىىي عىىزت ألىىد اعتقىىل فىىي التطهيىىر ازول أو  .أطىىرم بقسىىوة أكبىىر
ي ذلىك الوألىت م وكىان عمىره فى1954أنا  ظل مسوونا  حتى أفىرج عنى  سىنة  ال اني ولكن ال ابت

 .سنة 29

الظلىم  ورعم كل ما عاناه علىي عىزت فىي السىون علىى يىد النظىام الماركسىي ًا أن اىذا
محدودتين: ففىي  الذ  وأله على شطل  لم يمنع  من أن يكون منلفا  لهذا النظام في نقطتين

 أشار علي عزت ًلىى واإلراابسياق حدي   عن ًفال  الفكر الماركسي تحت وطأة الدكتاتورية 
وىانت مىن يوعسىالفيا  "لينىين" الوحيدة التي تستحق الذكر في الفكر الماركسي بعد اإلضافةأن 

.. فهىي تعنىي  تعتبىر طريقىا  متميىزا   ًنهىا».. متم لىة فىي فكىرة اإلدارة الذاتيىة. وفىي ذلىك يقىول: 
وضىىعت فيهىىا الماركسىىية ازعىىالل علىىى نمىىو فكىىر  والمذابيىىة المصلقىىة التىىي تحىىررا  مىىن النمذوىىة

فتتم ىىل فىىي موألفىى  المؤيىىد لحركىىة عىىدم اانحيىىاز، وكانىىت  أمىىا النقطىىة ال انيىىة«. طبقىىة العاملىىةال
اىىىذه الحركىىىة، وألىىىد رأم علىىىي عىىىزت فىىىي انضىىىمام الىىىدول  يوعسىىىالفيا ًحىىىدم أربعىىىة دول تتىىىزعم
رفضها التبعية للشىرق أو الصىرب، واتطاذاىا موألفىا  وسىطا   اإلسالمية ًلى اذه الحركة دليال  على

المتلىىارعتين واىىو يىىرم أناىى  موألىىّ يتفىىق تمامىىا  مىىه طبيعىىة اإلسىىالم  ين المتطىىرفتينبىىين الكتلتىى
 .التطّر وتكر  الوسطية وروح  التي تنبذ
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القىانون التوىار  لىدم  عمل علي عزت بعد طرووى  مىن السىون محاميىا  متطللىا  فىي
حسىىين »وكىىان . عالألىىة« حسىىين دوزو»ًحىىدم الشىىركات. وفىىي عضىىون ذلىىك نشىىأت بينىى  وبىىين 

وكىان  "لومعية العلمىان" ألد تطرج من وامعة اززار وعينت  الحكومة اليوعسالفية رئيسا  « ودوز 
الم قفىين المسىلمين. وألىد أتىين لعلىي  حريلا  من وانب  علىى أن يقىيم حىوارا  بىين العلمىان وبىين
 Takvin" تىاكفين"الومعيىة المسىماة  عزت من طالل اذه العالألة أن ينشىر مقااتى  فىي مولىة

في ال قافىة وازطىالق مسىتطدما  اسىما   عقد السبعينات فتناول في مقاات  موضوعاتعلى مدم 
ليلىى »الحىرّو ازولىى مىن أسىمان أبنائى   واىي« ل.  . ب»مستعارا  مكونا  من  ىال  حىروّ 

العلمىان أاميىة كبىرم فقىد اسىتطان علىي عىزت  ى ومعيةلوكان لهذا اانفتاد ع«. وسابينا وبكر
 .المولة ّ مسلم من ألرانًيلال فكره لطمسين أل

وضىه لى   بومه سلسلة مىن مقىاات أبيى  فىي كتيىب« بكر»م ألام ابن  1981وفي سنة 
يوعسىالفيا،  وألىد أ ىار اىذا الكتىاب ضىوة ًعالميىة كبيىرة فىي«. اإلعىالن اإلسىالمي»عنوانىا  اىو 

حىري  والكىروات لت ظالمىا  ضىد مؤلفى ، وألىد كىان وا يىزال أداة اتطىذاا اللىرب واستصل استصالا  
ازلىىولية "المعلنىىة اىىي  وعلىىى رئيسىىها وكانىىت التهمىىة« البوسىىنة والهرسىىك»الصىىرب علىىى دولىىة 

 ".اإلسالمية

وديىد بىدا  مىن الشىيوعية التىي انهىارت،  ووان ذلك متسقا  مه اتوىاه الصىرب لطلىق عىدو
الوظيفىة، واىي فكىرة تىروج لهىا اللىهيونية العالميىة  فوود فىي اإلسىالم أيديولوويىة مؤالىة لهىذه

اإلعالم الصربي بل تود أنلارا  أك ر تحمسا  في بىالد المسىلمين  وتود لها لدم واسعا  في دوائر
المتطىىرفين والماركسىىيين القىىدامى تىىؤازرام السىىلطات الحاكمىىة ملتمسىىة لنفسىىها  مىىن العلمىىانيين

بعد أن فقدت ملداأليتها لدم الومااير. ولعل اذا يفسر الموألّ السلبي لحكومىات  شرعية ما،
المسىىلمة والموألىىّ الصربىىي المنحىىاز ًلىىى العىىدوان اللىىربي الكرواتىىي ضىىد البوسىىنة وضىىد  لالىىدو
 .ومهوريتها رئي 

مكىون مىن  كانىت يوعسىالفيا محكومىة بمولى « اإلعالن اإلسالمي»عندما لدر كتاب 
فىألقي القىب   رؤسان ومهوريات ااتحاد اليوعسالفي، وكان رد الفعل بذزان الكتاب شديد الحدة

اتهامىات أطىرم.  وووهت ًلي  تهمة السعي إلحيان وماعة الشبان المسلمين ضىمن على مؤلف 
نشىراا علىى حلقىات  وكان تووي  ااتهىام فىي حىد ذاتى  مهزلىة زن محتويىات الكتىاب كلهىا سىبق

في الكتاب شين  طالل عشر سنوات في مولة مسمود بها من ألبل السلطات الحكومية، ولي 
ألىىدألانه  قىىب  مىىه علىىي عىىزت علىىى موموعىىة أطىىرم مىىنوديىىد. كانىىت السىىلطات ألىىد ألقىىت ال

شىعبها والسىعي  الم قفين بينهم سيدة، وووهت ًلى الوميه تهمة العمل ضد نظىام الدولىة وأمىن
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حقيقية تىدعم اىذا ااتهىام  لتحويل البوسنة والهرسك ًلى دولة ًسالمية. ولم تكن اناك أ  أدلة
يوعسىالفيا أو البوسىنة كمىا أشىرنا  ر اسىمالذ  لم يرد في  ذك« اإلعالن اإلسالمي»سوم كتاب 

 .من ألبل

م، وسىمن زلىدألان المتهمىين 1983سىنة  أتوريت محاكمة لورية لعلي عزت ولىحب 
بعىد ذلىك فىي ولسىات سىرية سىريعة.  وأسرام بحضىور الولسىة ازولىى فقىد اسىتكملت المحاكمىة

ناى  مؤلىّ الكتىاب نفسى  فلىم ينكىر أ ويذكر شهود الولسة ازولى أن علىي عىزت ألىام للىدفان عىن
كانت مووهة ًلىى المسىلمين بلىفة عامىة  ول عن محتويات . وكانت حوت  أن كتابات ئوأنا  مس

فيها ازعلبية العظمى مىن السىكان أن يطتىاروا  وأنا  من شأن المسلمين في البالد التي يشكلون
اىذه         ضد يلن عندئذ أن تتدطل الدول الصربية  للحكم وا نظاما  ًسالميا   -ًذا شانوا  -

 .الرعبة

   ه بالسىىون نعلىىي عىىزت فألىىدرت حكمهىىا عليىى  مىىه زمىىال ولىىم تلتفىىت المحكمىىة لىىدفان
 .سنة 14لمدة 

طارت شهرة علي عزت في أنحان يوعسىالفيا وألىبن حىدي  النىا  فىي  في تلك از نان
تلىنع  عزت السون للمرة ال انية بتهمىة باطلىة، وكىأن ازألىدار كانىت  بيوتهم. واكذا أدطل علي

 .لدور لعب ينتظره في المستقبل القريب بطريقة طالة وتهيئ 

 :الصراع وبداية يوغسالفيا انهيار

الشىرألية  بىاو طالل ووود علي عزت بالسون بدأ الزلزال يوتىاد العىالم الشىيوعي فىي أور 
ألومية وعرأليىة  وتحققت نبونت  بانهيار النظم ااشتراكية. وبرزت على أنقا  اذه النظم نزعات

لىنعها تيتىو وحىافظ  نت مكبوتة في يوعسالفيا، أطذت تعمل على تفكيك الوحىدة الهشىة التىيكا
سىىىىلوبودان " عليهىىىا مىىىىدة حياتىىى  بالحيلىىىىة والىىىىداان. وكىىىان لظهىىىىور رؤسىىىىان ومهوريىىىات م ىىىىل

العرأليىىىة مىىىن  الكرواتىىىي مىىىن ألىىىحاب النزعىىىات الفاشىىىية« تودومىىىان»اللىىىربي و "ميلوسىىىوفيت 
سىلوفينيا  ىم كرواتيىا  ى اانهيار السريه في يوعسالفيا، فانشىقتازسباب ازساسية التي أدات ًل
يونيىو ااومىت القىوات  26. وفىي لىباد 1991يونيو سىنة  25وأعلنا استقاللهما معا  في يوم 

الرايبة التىي انفىردت بهىا ميرا ىا   اللربية كرواتيا، وكان بذمكانها سحق كرواتيا بآلتها العسكرية
إليقىىاّ العمليىىات العسىىكرية عنىىدما أدركىىت  بقة، ولكنهىىا اضىىطرتمىىن الدولىىة اليوعسىىالفية السىىا

 .سوّ تتدطل بالقوة العسكرية للدفان عن كرواتيا ألمانيا وتأكدت أن الدول ازوربية وبازطص
توتىىاد يوعسىىالفيا عىىامال  اامىىا  فىىي اسىىترطان ألبضىىة  كانىىت مووىىة التصييىىر التىىي بىىدأت
ت الظروّ إلعادة محاكمة علي عزت ولحب   م تهيأ السلطة المركزية عن الومهوريات، ومن
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بعىىد أن  1989لىىدر علىىيهم بالسىىون وأفىىرج عىىنهم  حيىى  ألصىىت محكمىىة سىىراييفو الحكىىم الىىذ 
 .أعادت المحكمة لهم اعتبارام

مرحلة وديدة في حياة علىي عىزت فقىد كىان دوره السىابق اىو دور المفكىر ال ىائر  بدأت
ألياديا ،  ازطالق والمواألّ، ولكن  ألبن ا ن أمام مرحلة وديدة تتطلب من  دورا  سياسيا   ورول

ولىذلك أنشىأ . وأن كل الدائل تشىير ًلىى مطىاطر كبىرم وأزمىات مقبلىة تلىود فىي ازفىق طلولا  
الحىزب الشىيوعي  اسىتطان بى  ازيمىة« حىزب العمىل الىديمقراطي»علي عىزت حزبىا  وديىدا  باسىم 

 .م1990 ومهورية البوسنة والهرسك اعتبارا  من نوفمبروتولى رئاسة 

وكرواتيىا مىن  كانت القيادة البوسنية تشعر بىالقلق ًزان اللىران الىذ  انىدله بىين لىربيا
فىي أنحىان ومهوريىة  أن يؤ ر على التركيبة العرألية المتداطلة من المسلمين واللىرب والكىروات

التىىي طىرج منهىىا  كتلىك الحىىروب السىابقة البوسىنة والهرسىك، ومىىن  ىم تنوىىّر ًلىى حىىرب أاليىة
البوسىنوية أن تحىدد  المسىلمون بىأكبر نلىيب مىن الىويالت والمآسىي. ولىذلك كىان علىى القيىادة

 .المنطقة موألفها بعد انفلال سلوفينيا وكرواتيا وتفور اللران العسكر  في

 :العرقي الصراع تجنب في عزت علي جهود

المسىىلمين بقيىىادة علىىي عىىزت لىىم يسىىتهدفوا تقريىىر حقيقىىة اامىىة واىىي أن  ابىىد انىىا مىىن
فلىم يكىن لىديهم أ  اعتىرا  علىى أليىام نىون مىن ااتحىاد تتىوازن فيى  . اانفلال علىى أ  ووى 
وتتحقق في  حرياتهم وحقوألهم اإلنسىانياة ولكىنهم بىذزان اللىران الىذ   القوم ويرضى ب  الوميه

نفسهم بىين  ال ىة طىرق كىل طريىق بالفعل لم يعد أمامهم سوم أن يطتاروا ز  اندله في المنطقة
اللران وكل منهم ينطو  على مطاطره ومحاذيره: فذمىا أن ينضىموا ًلىى الحىرب  منها يؤد  ًلى
ااتحىىاد اليوعسىالفي الوديىىد الىىذ  يىدعون ًليىى  واىىو فىي الحقيقىىة مشىىرون لىىربيا  وتحىت مظلىىة
مون انتقىام ، وبىذلك يتعىر  المسىل«سىلوبودان ميلوسىوفيت »يقىوده ويططىط لى   الكبرم الىذ 

مىا أن ينظمىوا ًلىى الكىروات ويتعرضىون انتقىام اللىرب، واىم فىي كلتىا الحىالتين ا  الكىروات، وا 
ن كانوا على يقين أنهم كانوا يبونون بأكبر الطسائر في يعرفون  مليرام بعد انتهان اللران، وا 

 طىانيم ل اذه اللىراعات. ويتبلىور اىذا الموألىّ العلىيب فىي كتىاب مىن تىأليّ اللىحفي البري
ًن تضىطر "ينسىب فيى  ًلىى علىي عىزت ألولى :  The Paper House بعنىوان "مارك تومسون"

 كأنىك« ميلوسىوفيت »وبىين الىرئي  اللىربي « تودومىان»ااطتيار بين الرئي  الكرواتىي  ًلى

ال الى   . ولذلك لم يبق أمام المسىلمين سىوم الطريىق"تطتار بين سرطان الدم أو سرطان الدماغ
 .واو ااستقالل

السىكان: المسىلمون اىم  يتألّ شعب البوسنة والهرسك من  ال ة عنالر أساسىية مىن
علىى مىر العلىور فىي تىآلّ  ازعلبية  م اللرب والكىروات. ولقىد عاشىت اىذه العنالىر ال ال ىة
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البلقان بأسراا. ولذلك رأم علي  نموذوا  ا م يل ل  في منطقة ازوروبيوننسبي اعتبره الكتاب 
وامتزاوهىا التىاريطي يمكىن أن تكىون  بتركيبتهىا العرأليىة« البوسنة والهرسك ومهورية»عزت أن 

والوفىىاق بىىين العىىدوين اللىىدودين اللىىرب  منطقىىة سىىالم ووسىىرا  تعبىىر عليىى  محىىاوات التقريىىب
ومهوريىات يوعسىالفيا فىي اوتمىاعهم سىىنة  عىزت األتراحىا  لرؤسىان والكىروات. ولهىذا ألىدام علىي

الموألّ المتأزم بين سلوفينيا وكرواتيىا مىن  ة ويمنه تفوربمشرون حل وسط ينهي اززم 1991
 :النقاط التالية اذا المشرون  . وألد تضمنأطرمناحية وبين اللرب من ناحية 

  اتحاد فيدرالي طاص بها في ازسودأن تتحد ومهوريتا اللرب والوبل. 

  كونفدرالي تتحد ومهوريتا كرواتيا وسلوفينيا في اتحاد. 

  ليصت  فيما بعد سنة ومقدونيا في ًطار اتحاد  يتفقان علىتتحد ومهورية البو. 

   تتمتىىىىه وميىىىىه  يوعسىىىىالفي يضىىىىم ااتحىىىىادات ال ال ىىىىة، بشىىىىرط أن ًطىىىىارًيوىىىىاد
 .الومهوريات في داطل  بالسيادة وااستقالل

بقىىان الكيىىان اليوعسىىالفي. وألىىد حظىىي اىىذا المشىىرون بتأييىىد  وبىىذلك يضىىمن المشىىرون
الحل الوحيد الذ  يمنه اانزاق ًلى مطاطر الحىرب ازاليىة. ولكىن  الموموعة ازوربية باعتباره

يعوق تطلعاتها ًلى الهيمنة والتوسه، وبازطص القضان على دولة البوسنة  رفضت  لربيا زن 
نهىان الووىود اإلسىالمي بهىا. وعلىى  والهرسك  ىر ذلىك أوىرم علىي عىزت اسىتفتان  عامىا  علىى أوا 
ت الشىىعب البوسىىني بأعلبيىىة ومهوريىىة البوسىىنة عىىن يوع اسىىتقالل % للىىالن 70سىىالفيا ولىىوا
 وااستقالل، وتم ااعتراّ بالدولة الوديىدة مىن الموتمىه الىدولي. وعلىى الفىور بىدأت اانفلال

المأسىاة  اللرب حرب اإلبادة والتطهير العرألي الذ  كانىت تططىط لى  مىن ألبىل. وا تىزال سلسىلة
 . - وألت كتابة المقال -تتوالى حلقاتها 

 :"والغرب الشرق بين اإلسالم" ابكت -2

الوديدة وألد حرموا مىن  كان علي عزت يدرك منذ وألت مبكر المطاطر المحدألة بازويال
األتنىان المسىلم لملىحّ وريمىة  أ  تعليم ًسالمي في موتمه دين  الرسمي اإللحىاد كىان يعتبىر

ة لتعميىق الفكىر أدوات مناسبة علىري يستحق عليها العقاب، لذلك كان علي عزت معنيا  بتوفير
« اإلسىالم بىين الشىرق والصىرب»كتابى   عند الشباب المسلم فعكّ على بحى  وتىأليّ اإلسالمي

اإلسىالم ًلىى اللصىة التىي يتحىد  بهىا  محاولىة ترومىة»كىان الهىدّ منى  كمىا ذكىر فىي مقدمتى : 
م الكتاب أودن السون كمىا سىبق أن أشىرنا فلى وعندما أوشك على ًنهان« الويل الوديد ويفهمها

أن يهىىراب ألىىول « حسىىن كىىراويت »اىىو  يىىتمكن مىىن نشىىره  نىىذاك. ولكىىن اسىىتطان لىىديق لىى 
للكتىاب وترومتى  ًلىى اللصىة  ااستشهادات المروعية الكتاب طارج يوعسالفيا حي  ألام باستكمال
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،  ىم أعيىد طبىه الكتىاب مىرة 1984الوايىات المتحىدة سىنة  اانوليزية، ونشر أول طبعىة لى  فىي
 .ألمنا بترومتها ًلى العربية اي الطبعة التيو  1989أطرم سنة 

أن يتناولىىى   للقىىىار بسىىىيطا  يمكىىىن  كتابىىىا  « اإلسىىىالم بىىىين الشىىىرق والصىىىرب»لىىىي  كتىىىاب 
ولفحة اناك  م يظىن أناى  ألىد فهىم شىيئا ،  مسترطيا  أو يقتحم  من أ  موضه فيقرأ لفحة انا

  واضن ال ىران متميىز بمىنهج للدطول في عالم فكر  الواد أن يحتشد ل  ويتهيأ القار ًنما على 
موهىىره الفىىاحص، واىىو فىىي ذلىىك دائىىب السىىعي  تحليلىىي دأليىىق، فىىالمؤلّ يضىىه كىىل فكىىره تحىىت
اذ وألىواة منطىق  للولول ًلى حقائق ازشيان ووواراا. والكتاب ًلى وانب ذلك يتمته بأسلوب أطا

ربيىة معىا . وا الكتىاب مىتمكن مىن ال قىافتين اإلسىالمية والص تعك   قافة مؤلف  العميقة. فمؤلّ
والنشأة والتعلىيم، سىاعدت  ألدراتى  اللصويىة أن ينفىذ ًلىى أعمىاق الفكىر  ننسى أنا  أوروبي بالمولد

 ازلىىلية )ازلمانيىىة واإلنوليزيىىة والفرنسىىية( ًلىىى وانىىب لصتىى  البوسىىنية الصربىىي فىىي لصاتىى 

 (.اللربوكرواتية)

 :اإللوهية غياب على احتجاج العدمية

لفكر الصربي ولكن  لم يصرق في  ولم يوهل أو يتواال مىا فيى  استوعب علي عزت ا لقد
استطان أن يدرك في  مواطن  -واو ينظر من داطل   -القوة ولكن  في نف  الوألت  من ووانب

والقلور والتناأل . كما استطان بمنهو  التحليلي المقتدر أن يكشّ لنا عن عنالىر  الضعّ
تلىك التىي نظىن بىل يظىن ألىحابها أنهىا أبعىد مىا  كامنة في بع  المذااب الفلسفية حتى دينية
 عن الدين م ل فلسفات العدميين والوووديين والعب يين. فعلي عزت يرم أن العدمية تمرد تكون

 .علىىى الحضىىارة ذات البعىىد الواحىىد التىىي أطروىىت اإلنسىىان مىىن حسىىابها فلىىم يعىىد لىى  مكىىان فيهىىا
 ني عىىن طريىىق طىىارج اىىذه الضىىائقةفىىالقلق البىىدائي والنظىىر فيمىىا وران المىىوت والبحىى  المضىى

ًنكىارا   ًن العدميىة ليسىت»المحيطة كلها اموم مشتركة بين العدمية والدين. يقىول علىي عىزت: 
عيىىاب  احتوىىاج علىىى« بكىىت».. والعدميىىة عنىىد  بقىىدر مىىا اىىي احتوىىاج علىىى عيابهىىا لإللوايىىة

ينطىو   موألىّ.. اىذا ال اإلنسان أو احتواج على حقيقة أن اإلنسان عير ممكىن وعيىر متحقىق
ممكىىن  علىىى فكىىرة دينيىىة ا فكىىرة علميىىة عىىن اإلنسىىان وعىىن العىىالم. فىىالعلم يىىزعم أن اإلنسىىان
ًنسىىانية  ومتحقىق ولكننىىا فىىي التحليىل النهىىائي نوىىد أن مىىا اىو متحقىىق فىىي نظىر العلىىم شىىين ا

بىذلك مىن مطىاطر  زن المادية ترف  الصائيىة فىي العىالم فذنهىا تىتطلص» م يمضي ألائال : « في 
نسانها لهما عايات عملية عب ية والتفااةال  .. لتكن وظيفة حيوانيىة ةيووظيف .. فعالم المادية وا 

فيهىىا اإلنسىىان بأنىى  عاطفىىة  التىىي يلىىّ« سىىارتر»ويعلىىق علىىي عىىزت علىىى عبىىارة «. .. ا يهىىم
ًنهىىا تتضىىمن أن اإلنسىىان والعىىالم ..  ًنهىىا عبىىارة دينيىىة بمنطقهىىا وبروحهىىا معىىا  »تافهىىة فيقىىول: 

تواه العالم الماد  كان اىو بدايىة وميىه  .. واذا الموألّ المتطّر نها تناعم أو تطابقلي  بي
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يفترضان البحى  عىن  "كامي"والعدمية عند  "سارتر" ًن التفااة عند" م يمضي ألائال : «. ازديان
.. فالعدميىة  الىديني فىي أناى  ينتهىي عنىداما بالفشىل ادّ ومعنى واو بح  يطتلّ عن البح 

 العالم، فكل شين تاف  وعدم ما دام اإلنسان يموت ًلىى ازبىد سبب عياب الطير منطيبة أمل ب
اىو أللىق  - فيمىا عىدا نتيوتى  -تعبر عن القلق، والقلق بوميه درواتى   .. ًن الفلسفة العدمية

.. والفىىرق أن  عريىىب فىىي اىىذا العىىالم سىىوان عنىىد العدميىىة أو فىىي نظىىر الىىدين .. اإلنسىىان دينىي
 ".نسان ضائعا  بال أمل وأما الدين فب  أمل في الطالصاإل  العدمية تعتبر

ا يمكن فهمها ًاا ًذا اعتبرنا لاحبها مؤمنا  « ألبير كامي» أفكار ويؤكد علي عزت أن
فىي عىالم طبىا فيى  الىوام "يقىول فيهىا: « كىامي»ويستشىهد علىى ذلىك بفقىرة مىن  مطيب الروىان،

.. وا أمىل  فال ذكريات انالىك وا وطىن مفقىود..  الضيان يشعر اإلنسان بااعتراب فوأة وانطفأ
.. كىىل شىىين وىىائز طالمىىا أن اإلنسىىان يمىىوت وأن اهلل عيىىر  الولىىول ًلىىى أر  موعىىودة فىىي

 ًن اذه العبارة ازطيرة لي  بينها شين مشترك وبين اإللحاد القاطه"يقول علي عزات ". مووود

 العكى  اىىو لىىرطة لىىامتة لىىرود اليقينىي الىىذ  نلىىادف  عنىىد المفكىرين العقالنيىىين، ًنمىىا علىىى
 "... ًنها ًلحاد البائ  أوهداا البح  عن اهلل ولم توده

على مر العلور والداور كلما أمعن اإلنسان النظر فىي سىر  اذا موألّ ًنساني يتكرر
بملدر اداية يدل  على طريق الطالص، وفي اذا تكمن الحكمة  حيات  ومليره دون أن يتلل

األها علي عزت لتلقي ضونا  على اذا المأزق وتوو  النظر ًلى طريق س في ا ية القر نية التي
ُكْم إِلَْيَنا ال ُتْرَجُعونَ : الطروج من  َما َخلَْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنَّ  .أََفَحِسْبُتْم أَنَّ

من أحد عشر فلىال  منقسىمة ًلىى ألسىمين، « بين الشرق والصرب اإلسالم»يتألّ كتاب 
فلىىول ويحمىىل عنوانىىا  عامىىا  اىىو )نظىىرات حىىول الىىدين(، ولكنىى   ةعلىىى سىىت ازوليشىىتمل القسىىم 

أساسىية فىي الفكىر اإلنسىاني كىالطلق والتطىور، وال قافىة والحضىارة،  يتناول موضوعات وألضىايا
: لىم ًذن اطتىار المؤلىّ القىار وازطالق، والتاريخ، والدراما والطوبيىا. ويىدا   والظاارة الفنية،

 ذا.. الفلول عنوانا  وامعا  كه لهذه

 إله؟ بال أخالق قيام يمكن هل

ينكشّ لنا بعد  انا تكمن عبقرية المؤلّ وتتولى ألدرت  التحليلية ومنطق  القو ، حي 
يىرم علىي عىزت أن  التحليل ووود عنالر دينية أليلة في نسىيج ال قافىة والفىن وازطىالق، بىل
ن . ويرينا كيّ أن ع اذه الموضوعات تدور في حقيقتها على محور ديني وا يمكن أن تنفلم

كالمنفعة وعيراىا ألىد بىانت  أطرم عير دينية مباد محاوات بع  الفالسفة ًألامة أطالق على 
طلولا  وأننا نلىادّ فىي حياتنىا  بالفشل، ولذا يتسانل ألائال : ال يمكن ووود أطالق بال ًل  
فىىي  ويمضىىي المؤلىىّ يطىىوّ بنىىا!! اليوميىىة ملحىىدين علىىى أطىىالق وروىىال ديىىن ا أطىىالق لهىىم
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لنىىرم أن أشىىد ازنظمىىة ًلحىىادا   أعمىىاق الفكىىر اإلنسىىاني وفىىي توىىارب ازمىىم ماضىىيها وحاضىىراا،
وضرب على ذلك م ال  بىالنظم الماركسىية . ومادية لم تتمكن من بنان موتمه ملحد كامل اإللحاد

ازطىىالق واإلنسىىانياة والىىدين كلهىىا أواىىام يوىىب  عنىىد مىىارك  ولينىىين بىىىأن مبادئهىىاالتىىي تقطىىه 
عنىد التطبيىق العملىي  المبىاد الماركسىيون فىي االتىزام بهىذه  ان عليها، ومه ذلك لم يفلنالقض

لقىد كىان مىارك  يسىتطيه »اإلنسانياة وفي ذلك يقىول علىي عىزت:  زنها تلطدم بووار الحياة
بالمكتبىة البريطانيىة أن يقىول بأنى  ا ووىود لألطىالق ولكىن الىذين حىاولوا  واو ألىابه فىي مقعىده

 مارك  وأن يقيموا موتمعا  على أساسها لم يستطيعوا أن يعلنوا اذا الكالم بىنف  رتطبيق أفكا

دروىة مىن  السهولة. فلكي يقيموا موتمعا  ويحافظوا على بقائ  كان عليهم أن يطلبوا من النىا 
يتناسوا بعى   الم الية ربما أك ر مما طلب أ  نبي من ألوم  باسم الدين. ولهذا كان عليهم أن

موضىه الممارسىة  واكىذا يؤكىد علىي عىزت أن اإللحىاد ًذا وضىه«. لماديىة الواضىحةالمسلمات ا
لألطىىىالق  واىىىو يحىىىاول بنىىىان موتمىىىه يضىىىطر لىىىاعرا  ًلىىىى المحافظىىىة علىىىى ازشىىىكال القائمىىىة

الىدفان عنى  ًذا  أو ازطالألىيااوتماعية، ولكن  في نف  الوألت ا يملك الوسيلة لحماية المبدأ 
اوىوم دعىاة المنفعىة أو  انالك يبدو اإللحاد عىاوزا  تمامىا  أمىام وضه موضه التساؤل أو الشك.

ا محالة وبىال  اليوم فقط وسأموت عدا   ًذا كنت سأحيا"ازنانية أو الالأطالألية، فعندما يقولون: 
لي بدون أليد أو التزام ما استطعت ًلىى ذلىك  عودة ًلى حياة أطرم فلم ا أعي  اليوم كما يحلو

.. وسىنود أن الىذ   المذااب المادية واإللحاديىة ًوابة منطقية عند ألحابنود  سبيال   انا ا
.. وتضىطر الدولىة الملحىدة أن  ازطالألية المورو ة فحسب يترسب في وعي النا  او المعايير

 ".المحضة تبقى عليها بدافه الضرورة

ازطىالق  دين بينما .. ازولى: أن ازطالق كمبدأ ا توود بال واكذا ننتهي ًلى نتيوتين
انفلىىالها عىىن  واانىىا   العمليىىة يمكىىن أن تووىىد فىىي عيىىاب الىىدين ولكىىن يظىىل وووداىىا ضىىعيفا  

يمكىن بنىان نظىام أطالألىي علىى  ال انيىة: أناى  ا الملىدر الىذ  منحهىا ألوتهىا المبدئيىةن والنتيوىة
ية وا المىورو  مناألضىا  لأليديولوويىة الرسىم .. وفي كلتا الحالتين يظل النظام ازطالألي اإللحاد

 .يوود ل  مكان فيها

 :والحضارة الثقافة بين التمييز

انىاك تلىادما  بينهمىا، وأن  يبدو مىن دراسىة علىي عىزت لموضىون ال قافىة والحاضىرة أن
لل قافىة بطبيعتهمىا وبىدروات مطتلفىة ذلىك  الحضارة الرأسمالية والحضارة الشيوعية كالامىا معىاد

دينىىي، وأن اىىذه الوىىذور تمتىىد مىىن الماضىىي  أن ال قافىىة فىىي وىىذوراا ازولىىى لىىدرت مىىن ألىىل
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القر نىي  والسىيناري، ويشىير ًلىى ذلىك «السىماو  بالتمهيىد»السحيق ًلىى مىا يسىمي  علىي عىزت 
فىي عىالم »)كما يقول الفالسفة المسىلمون  -أن تولد  الذ  ومه اهلل في  ازرواد التي ألتدر لها

لىم اإلنسىان أناى  مطتلىّ عىن بقيىة انالىك ع« ألىالوا بلىى....  ألسىت بىربكم»وسىألهم:  -«( الذرا 
 .وأنا  حر ااطتيار الكائنات وأنا  لاحب مسؤولية

ر المؤلّ موضىون اللىدام بىين ال قافىة والحضىارة بطىرق مطتلفىة. فال قافىة عنىده  ويطوا
بينمىا الحضىارة اىي تىأ ير العقىل  اي تأ ير الدين على اإلنسان وتأ ير اإلنسان على اإلنسىان،»

فهىي فىن يتعلىق  أمىا الحضىارة اإلنسان ًنسانا   ال قافة الفن الذ  يكون ب  .. تعني على الطبيعة
.. الحضىىارة اىىي اسىىتمرارية التقىىدم التقنىىي  الكمىىال بالوظيفىىة والسىىيطرة ولىىناعة ازشىىيان تامىىة

الداروني او استمرارية للتقدم البيولووي ولي  التقىدم  .. كما أن التطور ولي  التقدم الروحي
 .اإلنساني

لمىا تىذاب  دائم الحضور بااطتيار وتعبير عىن الحريىة اإلنسىانياة وطالفىا   شعورال قافة 
اإلسالمية بضرورة كىبن الشىهوات، يحكىم الحضىارة منطىق  طىر وعلهىا ترفىه شىعارا   ًلي  الحكمة

ر، تحتىاج"وأبداأطلق شهوات وديدة دائما  " مضادا   ازولىى ًلىى  . الحضىارة تتعلمىم أمىا ال قافىة فتنىوم
 .ل انية ًلى التأمالتعليم وا

العلىم. تقىّ ال قافىة بمعنىى مىن المعىاني طىارج ًطىار  تملك ال قافة الفن وتملك الحضارة
واحد او: ِلمو نحيىا  أمىا الحضىارة فهىي ًوابىة علىى سىؤال  الزمن والتاريخ، فهي معنية بموضون

د دائمىا  يمكىن تم يىل الحضىارة بطىط لىاع"نحيا . وفىي اىذا الموىال   طر دائم التصير واو: كيّ
للنىىار مىىارا  طىىالل طىىواحين المىىان  ىىم علىىر الحديىىد والكتابىىة، وا لىىة  يبىىدأ مىىن اكتشىىاّ اإلنسىىان

الطاألىة الذريىة ورحىالت الفضىان. أمىا ال قافىة فهىي بحى  دائىب يعىود ًلىى  البطارية، حتى علىر
  وديد. اإلنسان او موضون ال قافىة بأططائى  التىي ا تتصيىر وفضىائل  وشىكوك الوران ويبدأ من

 وكلمىا تعمقنىا فىي الووىود الىداطلي لإلنسىان نىرم معضىلة دائمىة تسىعى ًلىى حىل..  وضىالات 

 ".مستحيل

ال قافىة  اذه اي مومل الموىاات التىي نىاأل  فيهىا علىي عىزت موضىون ااطىتالّ بىين
ًطفاألىا  بيانىا   والحضارة حي  ينتهي من مناألشات  وتحليالت  ًلى أن الحضارة الحدي ىة ألىد أطفقىت

 وال ىروة. ويؤكىد أناى  ابىد ا لتحقيق السعادة اإلنسانياة المنشودة من طالل العلىم والقىوةفي سعيه
أفكارنىا ازساسىية التىي ا تىىزال  مىن فهىم اىذه الحقيقىة وااعتىىراّ بهىا حتىى يتسىنى لنىىا مراوعىة

عىن  مراوعتهىا اىي فكىرة العلىم الطاطئىة  أول فكىرة يوىب"موضه ألبول عام ًلى ا ن.. ويرم أن 
 ".اإلنسان
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أن نقىىده للحضىىارة دعىىوة لرفضىىها واانعىىزال عنهىىا  ولكىىن يحىىذرنا علىىي عىىزت أن نفهىىم
.. ًنمىىا الشىىين الوحيىىد  حتىىى لىىو رعبنىىا فىىي ذلىىك ا يمكىىن رفضىىها"فالحضىىارة علىىى حىىد ألولىى  

.. فىذن تحطىيم ازسىطورة سىيؤد   التي تحىيط بهىا والضرور  والممكن فهو أن نحطم ازسطورة
 ".مهمة تنتمي بطبيعتها ًلى ال قافة .. واي عالمًلى مزيد من أن سنة اذا ال

 :الكبرى األيديولوجيات إخفاق

اإلنسىان والحيىاة  ويتروه المؤلّ ًطفاق ازيديولوويات الكبرم في العالم ًلى نظرتها ًلى
وكا وليكيىة مصرألىة فىي  نظرة أحادية الوانب شطرت العالم شطرين متلادمين بين ماديىة ملحىدة

ووىدنا الحضىارة القائمىة علىى  ، واكىذا«نهما ا طر ويدين  بال أمل في لقىانينكر كل م»ازسرار 
 -وانىب  طىر مضىاد. ولكىن اإلسىالم  العلم الماد  من وانب، والىدين القىائم علىى الصيبيىات مىن

وتلىىك اىىي القضىىية الكبىىرم التىىي . ا يطضىىه لهىىذه القسىىمة الوىىائرة -كمىىا يعرضىى  علىىي عىىزت 
حي  طلص لهىا القسىم ال ىاني مىن " الم بين الشرق والصرباإلس"يعالوها علي عزت في كتاب  

 .اذا الكتاب

 :القطب ثنائية وحدة اإلسالم

ففىي  يرم علي عىزت أناى  يسىتحيل تطبيىق اإلسىالم تطبيقىا  لىحيحا  فىي موتمىه متطلىّ
بدأ يتطلى  في موتمه ما يكون اذا الموتمه ألد لإلسالماللحظة التي يتم فيها التطبيق الحقيقي 

 .ويدطل في موال الحضارة عن تطلف 

وطليفىة اهلل عليهىا..  ازر اإلنسان ليكون سيدا  في  ومن  م يؤكد القر ن أن اهلل طلق
الطبيعة والعالم من طىالل العلىم والعمىل. ويقىول علىي عىزت فىي  وأن اإلنسان في ًمكان  تسطير

ين بمعنىاه القىر ن علىى حىق محاربىة الشىر والظلىم لىي  مىن ألبيىل التىد ًن ًلرار»موضه  طر: 
.. وعنىدما أألىر القىر ن القتىال بىل  ألرب ًلى الىدين الموىردأالالعنّ والالمقاومة  فمباد الضيق، 
نمىا كىان مبىاد بدا  من الرضوخ للظلم والمعاناة لم يكن يقىرر  أمر ب   ديىن موىرد أو أطىالق وا 

 تحىريمكىان "ويعلق علىى تحىريم الطمىر فىي اإلسىالم بقولى : «. يضه ألواعد سياسية واوتماعية

 الطمر بالدروة ازولى معالوة لشر اوتماعي ولي  في الدين المورد شين ضد الطمىر بىل أن

 كىىىاإلظالم..  بعىىى  ازديىىىان اسىىىتطدمت الكحىىىول كعامىىىل لىىىناعي استحضىىىار النشىىىوة الروحيىىىة
..  والبطىىور المعطاىىرة، وكلهىىا وسىىائل تىىؤد  ًلىىى اىىذا النىىون مىىن الطىىدر المطلىىب للتأمىىل الطىىالص

 ".المورد عندما حرام الطمر سلك مسلك العلم ا مسلك الدينولكن اإلسالم 

 :المسلمين انحطاط سر  

الىذ  أدام ًذن بالمسىلمين ًلىى اانحطىاط باللىورة التىي نرااىا  ويتسانل علي عزت: ما
لقىد انشىطرت وحىدة اإلسىالم  نائيىة القطىب علىى يىد أنىا  "بقولى :  اليوم  ويويىب علىى تسىاؤل 
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الىديني الموىرد فأاىدروا وحدتى  واىي طالىيت  التىي ينفىرد بهىا دون  أللروا اإلسالم على وانبى 
اطتزلوا اإلسالم ًلى دين مورد أو ًلى لوفية فتىداورت أحىوال المسىلمين.  .. لقد سائر ازديان

المسلمين عندما يضعّ نشاطهم وعندما يهملون دورام في اذا العلم ويتوألفون عن  وذلك زن
 ولة المسلمة عارية ا تطدم ًاا نفسها.. ويبدأ الدين الطاملمع  تلبن السلطة في الد التفاعل

 يوىىر الموتمىىه نحىىو السىىلبية والتطلىىّ، ويشىىكال الملىىوك وازمىىران والعلمىىان الملحىىدون وروىىال

 يشىىكلون وميعىىا  الووىى  -الكهنىىوت وفىىرق الىىدراوي  واللىىوفية المصيبىىة، والشىىعران السىىكارم 

 ".المالطاروي لالنشطار الداطلي الذ  ألاب اإلس

 :لإلسالم الغربي العداء
لإلسىىالم لىىي   وفىىي اىىذا الموىىال يلفىىت علىىي عىىزت النظىىر ًلىىى أن عىىدان الصىىرب الحىىالي

العسىكر  بىين اإلسىالم  مورد امتداد للعدان التقليد  واللدام الحضار  الذ  ولىل ًلىى اللىران
نماحتى حروب ااستقالل  والصرب منذ الحمالت اللليبية ة طالىة ًلىى اذا العدان بلىف يروه وا 

لى عوزه عن فهم طبيعة اإلسالم المتميزة. واو يطىرد لىذلك  توربة الصرب التاريطية مه الدين وا 
لىىى أللىىور  ازوروبىىي سىىببين وىىواريين وران اىىذا العوىىز وامىىا: طبيعىىة العقىىل أحىىاد  النظىىرة، وا 
ة وضرب لىذلك مى ال  بملىطلحات: اللىال اللصات ازوروبية عن استيعاب الملطلحات اإلسالمية

ىىةوالزكىىاة واللىىيام والوضىىون والطالفىىة و  ا يووىىد مىىا يقابلهىىا فىىي المعنىىى باللصىىات  ، حيىى از ما
كاإلسىىالم نفسىى  تنطىىو  علىىى  -علىىي عىىزت  كمىىا يرااىىا -. فالملىىطلحات اإلسىىالمية ازوروبيىىة

أنكىىر المىىاديون الصربيىىون " –علىىي عىىزت  كمىىا يقىىرر -وحىىدة  نائيىىة القطىىب. ولهىىذين السىىببين 
بينما أنكىره المسىيحيون الصربيىون زنهىم يىرون ( اتواه يميني)اره دين عيبيات أ  اإلسالم باعتب

.. واكىىذا أنكىىر الصربيىىون اإلسىىالم لسىىببين  «يسىىار  اتوىىاه»فيىى  حركىىة اوتماعيىىة سياسىىية أ  
 ".متناألضين

لىحيحا  عليى  أن يعيىد  الصىرب ًذا كىان يريىد فهىم اإلسىالم فهمىا   ويرم المؤلىّ بحىق أن
 .تتعلق باإلسالم ت  التيالنظر في ملطلحا

عىىن تهافىىت الفكىىر  بهىذا المنطىىق القىىو  والمىىنهج التحليلىىي المقتىىدر يكشىىّ علىىي عىىزت
بالفكر اإلسالمي ًلى  الصربي وأللوره بل تناألض  في معالوت  لموضون اإلنسان والحياة، ويرتفه
وودز ور  »شىىهادة  مسىىتواه العىىالمي الىىذ  يليىىق بىى ، وا أوىىد فىىي اىىذا الموىىال ألىىدق مىىن

عشيرت  حي  يقول معلقا   واو مفكر أوروبي محايد ا ينتمي ًلى دين المؤلّ وا ًلى« كارلسن
اإلنسىىانياة مىىذال، وألدرتىى   ًن تحليلىى  لألوضىىان)«: اإلسىىالم بىىين الشىىرق والصىىرب»علىىى كتىىاب 

 (.وعالميت  التحليلية الكاسحة تعطي شعورا  متعاظما  بومال اإلسالم


