دعاة الحداثة من المستغربين وكيف تحكموا في بالد
المسلمين
بقلم

محمد يوسف عدس
في مقالة من مقاالت المفكر اإلسالمي الراحل (على عزت بيجوفيتش ) إستترر

جميع حركات التحريتر فتى التبالا المستلمة متن إياوييستيا فتى لشرتى الىتر

فياتا

إلتى المغتر فتى

تبين ليتا لن جميتع ذت ا الحركتات ا باستت ياد بلتاين ستبا تترلت بتركيبتامتا
لشرى الغر
ّ
استتتقرت
الررشيتتة لو الئايفيتتة م تتل لبيتتان بتتالت كلّاتتا كحركتتات تحريتتر إستتالمية  ،ولكتتن
مارذتتا فتتي حتتوز مجموعتتات متتن المستتتغربين الرلمتتاييين متتن لبيتتاد التتبالا مم لشحمتوا ليفستتا

علتتتى حركتتتات التحريتتتر فتتتى مراحلاتتتا ا خيتتتر مم واستتتتحوزوا علتتتى الستتتلئة بويرتتتاز متتتن التتتاول

المسترمر

ومساياتاا مم لكى تستمر ذيمية الغر على بتالا المستلمين  ،متن ختالل ذتالالد

ا تبتتتا والختتتا المخلرتتتين ممي ورلييتتتا متتتن تحلتتتيالت علتتتى عتتتزت ا تتتار الستتتلبية وا برتتتاا

الكار ية لا ا الايمية المىتركة بين القوى اإلسترمارية الغاربة واليخ المحلّية الحاكمة على
المجتمرات المسلمة مم لبرز م

وفي ذ ا المقالة يحاول علي عتزت اإلجابتة علتى لذت ستالال يخئتر علتى باليتا وذتو

كيف يىأت ذ ا الظاذر وكيف لضحى لك واشرا راسخا متح ّكما فى بالا المسلمين إلى اليتو

مممي؟

يجيب (علي عزت) فيقول ذياك سببان رييسيان

أولهما لن االسترمار الغربي براما لُجبرعلتى إياتاد ستلئاتي فتي التبالا المستترمر شتا

بتسلي ذ ا السلئات إلى تالم تي واتباعي من لبياد الىرو المسترمر م

وثانيهما – وذو ا خئر – ميراث ا يظمة الترليمية التي زرعاا االسترمار الغربي فتي
بتتالا المستتلمين ،ذ ت ا ا يظمتتة فتتي يظتتر (علتتي عتتزت) ذتتي لكبتتر ولخبتتث عمليتتة تخري ت فكتتر
و قتتافي فتتي التتتاريخ ُمورستتت علتتى الىتترو المستتترمر  ،ويريتتي علتتى وجتتي التحايتتا الجامرتتات

والمراذا الترليمية ا مريكية والفريسية واإل يجليزية الميتىر في عوار الرال المسل م

ذ ان الرامالن يتفاعالن مرا  ،ومن خالل ذ ا التفاعل تتوالا وتتكا ر اليخت الحاكمتةم
فما ا يقرا (علي عزت) على وجي التحايا مم؟
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إيي ييبايا إلى تلك الرملية الخئير التي ال تزال إلى اليو تالا اورذا برياية وتخئيئ
اشيقين في المجتمرات المسلمة ،وتتم ل في اختيار ا ئفال والىتبان المتالذلين ليكويتوا لعضتاد
في اليخبتة المايميتة مستتقبال ،حيتث ُيلحقتون بمراذتا الترلتي ا جيبيتة لو مراذتا محليتة تتبيتى

الياج ا جيبي في التربية والترلي م

ييتقتتل (علتتي عتتزت) ليكىتتف ليتتا عتتن حقيقتتة لختترى ذتتي يتيجتتة ميئقيتتة وعمليتتة لتلتتك

ا وضا الترليمية التتي خلّفاتا االستترمار فتي بتالا المستلمين مم فقتا استتئا لن يخلت حلقتة
مفرغة ال فكاك مياا ،فو ا لراا الىر رالية المىكلة وترورذا فليس لي إلى لتك متن ستبيل إال

التغريبي ال ى لوضحياا ل يرتا شتاا ار علتى راليتة المىتكلة ،
بالترلي فو ا ت ترليمي فى اإلئار
ّ
لو يراذا في رور مختلفة عن حقيقتاا مم وذك ا تيىتأ الحلقتة المفرغتة التتي تتاور فياتا التبالا

المسلمة إلى ا با مممي

وربمتتا كتتان ذ ت ا الوضتتع – كمتتا يتترى (علتتي عتتزت) – ذتتو التتاافع ا ساستتي للحركتتات

اإلسالمية ن تضع على شايمة لولوياتاا باليسبة ذاافاا اإلرالحية تغيير ذ ا اليظ باعتبار
لك ىرئا الزما الستراا الاوية اإلسالميةم

وفتتي الحتتايث عتتن راوا فرتتتل المجتمرتتات المستتلمة علتتى ذتتت ا الغتتزو ال قتتافي الغربتتتي

يستىتتاا (علتتي عتتزت) بكتتتاتبين غتتربيين متتن و االخترتتاب فيقتتتتبس متتن (جيتت ) قولههه

وتر تي ال قتافي فتي
(يتوشف ا مر على احتماالت استرااا المجتمع اإلستالمي للتافا عتن شيمتي ا

وجتتي الغتتزو الغربتتي ،فتتو ا فىتتل فتتي لتتك فقتتا ضتتا وايتاتتى كمجتمتتع إستتالمي ،ولتتن يرتتب –

حيي اك – لك ر من يسخة مىوذة لمجتمع غربي)م

ويقتبس من (جودفري جانسن) قوله

(تكمتن إستتراتيجية الغتزو الغربتي فتي ذتا

اليظا الترليمي القاي  ،إمتا بمستخي مستخا تامتا لو باستتباالي كليتة بيظتا ترليمتي غربتي مبيتي
على اللغات ا وروبية ،مستتاافا بت لك زر االيىتقا فتي روا المجتمتع ،بتيىتية يخبتة م قفتة
موغلة في االغت ار والرف

لت ار اا ال قافي لشرى ارجات االغت ار والرف

)م

ويوض ليا ذ ا ستب استتمرار ذت ا الحالتة برتا ختروت المستترمر ا جيبتي حيتث لبقتت

اليخ الحاكمتة علتى التيظ الترليميتة التتي خلّفاتا المستترمر ورادا ،فتو ا اضتئرت ذت ا اليخت
إلى ىيد من التغيير شامت بي – رغما عياا – تحت ضغوئ ىربية متوارلة ممم

ويضر (علتي عتزت) ا م لتة علتى لتك بتاول مستلمة تمتتا متن إياوييستيا فتي لشرتى

الىتتر إلتتى متراكش فتتي لشرتتى الغتتر  ،ولكيتتي يتماتتل شلتتيال عيتتا بتتالا المغتتر الرربتتي (الجزايتتر
وتويس والمغر ) حيتث ال يتزال الترلتي يقتا

بيتاد ذت ا التبالا باللغتة الفريستية لغتة المستترمر

()2

الساب  ،ويبا اذىتي من التبائال ال
الترلي ال

تبايي اليخ الحاكمة في ذ ا التبالا باليستبة لترريت

تتئلع إليي الىرو المسلمة وتضغئ على حكوماتاا من لجل تحقيقي ممي

ورف مظاذرات الئتال

ويبا (علي عزت) اذىتي من موشف اإلعال الحكومي ال

مئالبين بترري الترلتي بأياتا مظتاذرات لرتولية ،ويتعجهب متا ا فتي مئالبتة ىتر لن يتترل

بلغتتتي الوئييتتة متتن لرتتولية م مومتتة؟يي ،للتتيس فتتي إرترار ذت ا الحكومتتات علتتى تجاذتتل اللغتتة
الوئييتتة وفتتر

لألماية مم؟ي

لغتتة المستتترمر علتتى الىتتر ايح تراف واستتتفزاز لمىتتاعر الجمتتاذير بتتل خيايتتة

متتن الواض ت لن الجمتتاذير المستتلمة فتتي ىتتمال لفريقيتتا تاليتتا بتتوخالب واشتيتتا حركتتة

الترري في الماارس والاواير الحكومية ،بييما تظتل ذت ا القضتية مجترا ىترارات ايتخابيتة لتاى
الرلماييين واليخ الحاكمة ،ال ترتفع إال ل ياد الحمالت اال يتخابية
ومن

تئوياا رفحات اليسيان،

تبقى ذ ا التياشضات تئفو على سئ ا حتااث فتي ذت ا التبالا إلتى ا بتا ،بييمتا يقتف

المستتلمون فتتي بقيتتة بتتالا الرتتال عتتاجزين عتتن فا ت متتا يتتاور فتتي اول ىتتمال لفريقيتتا الغربيتتة

المسلمة ،حيث تظل لغة الترلي ولغة الاواير الحكومية لغة فريسية ،وال يخجل رييس الاولة لن
يخائ ىربي بلغة المسترمر الساب مميي

وال يرى (علي عزت) في الحركتات اليستارية استت ياد ،ومتن ت يضتر علتى لتك م تاال

بالزعي المغربي اليسار المرروف (ماا بن بركة) ال

كان يئال ببقاد اللغة الفريسية لغة

لساسية للترلي بحجة ضرور إبقاد اليواف مفتوحة على الحضار الغربية ،وكأن ذت ا اليوافت ال
تظل مفتوحة إال بكبت اللغة القومية مميي
ذالالد الياس ال يرون الحضار الرربية اإلسالمية وال يرون لذمية اللغة الرربيتة كيافت
على ذ ا الحضار ؛ يا مقئوعي الرلة بج ور ذويتا الرربية واإلسالميةم
وهنا يطرح (علهي عهزت) سه ا ا مهمهاً متا ذتي احتمتاالت استتمرار ذت ا اليخت
المستغربة متحكمة في مراير ىروباا ؟ وما حج شوتاا الحقيقية مم؟
ويههرد قهها الا (ترتمتتا الحركتتات اإلستتالمية علتتى الىتترو بييمتتا ترتمتتا اليخت الرلماييتتة

المتحكمة على الجيش ،وا ن فقوتاا تساو شتو الجتيش ،ت يرقت علتى لتك بقوله

رتحي

لن شتتو الجتتيش ذايلتتة باليستتبة للىتتر ولكياتتا شتتو مالشتتتة مم فتتو ا ستتلميا برتتحة المقولتتة التتتي
ت ذ إلى لن االيترار الياايي متن يرتي الىتر  ،يمكييتا القتول لن اإلستال – إن عتاجال لو
آجال – سوف ييترر في الرال المسل ) ممم
في تىخيب (علي عزت) لمحية ا مة اإلسالمية يلم ومضة تلفت اليظر إلياا بقتو ،
فاو ال يحا يا فقئ عن الر ار التقليا القاي بين تيار اإلسال اإلرالحي الوسئ ال
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يحظى

بقبول الغالبية الرظمى من المسلمين وبين التيتار الرلمتايي لتاعا الحاا تة الت

ال يترى ليفستي

مرجرية سوى الحضار الغربية بخيرذا وىرذا جميرا ،ال يحا يا (علي عزت) عن ذ ين التيارين
فقئ وايما يضيف ئرفا ال ا في مراالة الر ار يرج كفة اعا الحاا ة ،وترج لن يتم ل ذت ا
في فيات من اعا اإلستال والميتستبين إليتي ،يتميتزون بيىتائ غيتر عتاا ولات حضتور بتارز
على الساحة اإلعالميتة يئغتى علتى رتوت التيتار اإلستالمي اإلرتالحي الررتين ،وذتو حضتور
عالي اليبر تفست لتي الستلئات المحليتة والرالميتة مجتاال إعالميتا لكبتر متن حجمتي ك يت ار ،تريتا
ب لك إىتغال الجمتاذير بتي متن ياحيتة ،وتختتزل بتي الحركتات اإلستالمية واإلستال يفستي ليستال
التروي علياما وتفريغاما من محتواذما الحقيقي ،من ياحية لخرىم
ذ ت ا الرمليتتة فتتي إاار الر ت ار الفكتتر لوا لن لستتمياا باستتماا الحقيقتتي ،فاتتي عمليتتة

اختئاف رذاين ال تقل عن ل عمليتة اختئتاف إجراميتة لخترى ،والرذييتة ذيتا ذتي تيتار اإلستال

اإلرتتالحي الررتتين الت

ييتتأى بيفستتي عتتن الريتتف والغوغاييتتة ومتتع لتتك يستتقئ ضتتحية ستتالة

لسلئات القمع الغاىمة وتياال عليي االتاامات فتال يجتا ليفستي ميبت ار إعالميتا متاحتا لتي يتاافع

عن يفسي خاللي إال بى ا يفس وعلى لضي يئا ممم

لشول إن وسايل اإلعال المحلية والرالمية ال تجا لتاياا مايرتا بتل ترحت بتيتار إستالمي

يقرر اإلسال على الىراير الاييية من تئاير البان ولااد الىرايرالاييية لتئايتر التيفس علتى

المستتتوى الفتترا  ،بحيتتث ييتتأى بخئابتتي عتتن المىتتاركة فتتي الحيتتا الرامتتة وال يتترى فتتي إرتتالا
المجتمع واالشتراا والسياسة لم ار يرييي ،م ل ذالالد في يظر (علي عتزت بيجتوفيتش) يتاخلون
فتي فيتتة متتن يرتقتتاون (ليتي ال ييبغتتي للتتاين لن يستترى لتيظتتي الرتال الختتارجي) ،وذت فتتي ذت ا
ياعمون اتجاا الرلماييين من اعا الحاا تة والمستتغربين الت ين يترون (لن اإلستال ال يستتئيع

تيظي الرال الخارجي) ،يقرا خارت يئا الحيا الفراية الىخرية للمسل  ،بمريتى لن تقترتر
ممارسة اإلسال على الجايت الروحتي فقتئ ،وفتي ذت ا اليقئتة يلتقتي كتل متن التيتار اإلستالمي

المختزل والتيار الرلمايي المايمن مم

المتروفة واإلحتفال
ا الحظ ترحي اليظ السياسية الحاكمة وترويجاا ليىائات فر
ّ
بالموالا الىربية مم بقرا تفريغ الئاشات الاييية من لى إتجاا لإلرالا السياستي لو اإليىتغال

مىتجرى الموالتا مم ويحترب علتى حضتور
بالىأن الرا مم وكان السفير ا مريكي الستاب متن
ّ
إحتفتتاالت الستتيا البتتاو والستتيا زييت مم ولرلّتتي كتتان يرت ّتا يفستتي متتن ل ىتراف الميتستتبين إلتتى
سيايا الحسين ممميي

وشا رلييا ل ر ذ ا الموشف عمليا في يمو جين متن الرت ار السياستي فتي كتل متن تركيتا

وباكستتتان ،حيتتث لستتفر إمتيتتا جمتتاذير كبيتتر متتن المستتلمين ا ت تراك والباكستتتاييين المتتتأ رين
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بالفكر الروفي عن المىاركة في الرملية االيتخابيتة مم وشتا لستفر ذت ا فتى تركيتا عتن حرمتان

حز الرفتا متن لغلبيتة مئلقتة كتان متن الممكتن لن تميحتي فررتة الحكت اون لن يضتئر إلتى

اللجود إلى تحالفات مع لح از علمايية لخرى ال تالمن بتوجااتي  ،ويحن يررف بقية القرتة لو

ترر
المأسا التي ّ
وشا يرتر

لاا برا لك حز الرفا وزعيمي لربكان ممم

مرتتر

بحت شتايال بتأن الرامتل الت

حست الرت ار فتي تركيتا كتان تتاخل

الجتيش بحجتة ختتروت حكومتة لربكتان علتتى وابتت اعلماييتة لتتتاتورك المقاستة  ،ولكيتي ال زلتتت
لزع ليي لوال ستلبية فريت كبيتر متن جمتاذير المستلمين لمتا اضتئر لربكتان للتحتالف متع حتز
علمايي تحيئ بزعامتي ىباة الفساا م ل بقية ا ح از التركية التقلياية ،و رب الموشف لك تر
وضتتوحا لمتتا الىتتر التركتتي ولمتتا الرتتال مم ا وشتتا رتتا حاستتى برتتا لتتك فتتى يجتتاا حتتز
الراالة والتيمية بزعامة لراواغان ال ى ياير اليو رراعا ياجحتا لمتا الىتر التركتي متع شتوى
المتحجر المستيا إلى شو الجيراالت مم
الرلمايية
ّ

إن الجيش وان كان يت ر بفقر في الاستور خارة بالحفاظ على التراث الرلمايي فويي

يرتك جرما لكبر بتااليقال علتى حكومتة استتورية جتادت بتوراا ا غلبيتة المئلقتة للجمتاذير،
ولربمتتا لرتتب ذ ت ا باايتتة لتفكيتتر جتتا متتن حكمتتاد ا متتة إلعتتاا اليظتتر فتتي تغييتتر الاستتتور
وتخليري من خرافة التراث الرلمايي ال
السياسة وااليقضا

يسم لجيراالت فاستاين بتالجيش فررتة التتاخل فتي

على الاامش الايمقرائي ال

يتمتع بي الىر التركيم

حاث يفس السيياريو في باكستان فقا يأت جماعات ايييتة تحظتى بىتربية كبيتر بتين

الجماذير عن االيتخابتات فستمحت بموشفاتا ذت ا حت از متئرفتة فتي علمايياتا لو متئرفتة فتي

ايتاازيتاتتا للرتتروا إلتتى الستتلئة ،لستتامت جميرتتا ف تي إفستتاا الحيتتا الرامتتة والحيتتا السياستتية
وايتات إاارتاا الفاسا بكوارث سياسية واشترتااية وايفتالت لميتي ممتا لاى إلتى تتاخل الجتيش

واالستيالد على السلئة برا لن ييس الىر من فساا ا ح از والقيااات السياسيةم

ذ ان يمو جان التركي والباكستتايي وان كتان ظاورذمتا الحقتا لكتابتات (علتي عتزت) إال

لياما يرززان رليي بىأن بر

التيارات الاييية الميتسبة إلى اإلسال لو المحسوبة عليتي ،حيتث

تر جاواذا ومواشفاا في مرلحة االتجاا الرلمايي لاعا الحاا ة ،ومن

يىاروياا في وجي اعتا اإلستال اإلرتالحي الت ين ييتااون بيظتا

الغالبية الرظمى من جماذير ا مةم

يجاون فياا لالة

مرجريتة إستالمية تاليتاا

ياخل في ذ ا اإلئار يما ت لخرى ل يرا كرذا عيا (علتي عتزت) ،ولكتن كتان لاتا اور
كبير في التىويش على مرااشية التيار اإلرالحي ،مياا جماعات رغير الراا من المتئرفين
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الجاتتال مارستوا الريتتف ا عمتتى ستتبيال للرمتتل السياستتي باست التتاين ،وذيتتاك يمتتا ت االيتاازيتتة
السياسية متم لة في ليظمة علمايية ترلن فجأ عتن تحولاتا إلتى جايت التاين ،برتا لن لفلستت
وخلت جربتاا من جميع الحيل السياسية وفقات مرااشيتاا عيا ىروباا ،وغالبا ما تكون ذ ا
ليظمتتة شمريتتة لوشرتتت يفستتاا فتتي متتأز خئيتتر ،ىتتاذايا ذت ا فتتي ستتواان ال ماييييتتات وىتتاذايا
مستترحيات اليميتتر الازليتتة فتتى ىتوار الخرئتتو ( لشرتتا تكستتير زجاجتتات الخمروستتك مافياتتا
على ا ر

) و حاث شريبا من ذ ا في الرت ار ختالل حتر الخلتيج ال اييتة ليتا رتاا حستين

ممم
ويأتي في ذ ا اإلئار ليضا يمو ت ئالبتان ا فغتايي ،وذتي حركتة كايتت تتبيتى ميظومتة
فكريتتة متىتتاا مغلقتتة ضتتيقة ا ف ت ميكفيتتة علتتى واشرا تا القبلتتي الختتاب بمىتتكالتي المحليتتة،
مفتقر إلى فا رحي لفقي الواشع بأبرااا الرالمية ،ل لك تبتاو ممارستتاا مستتغربة متن جايت
القيتتااات اإلستتالمية الواعيتتة ومتتن الرتتال الختتارجي برتتفة عامتتة ،وشتتا ل تتارت علتتى يفستتاا تتاير
الرتتال لموشفاتتا متتن المت لر وترليماتتا وعملاتتا وموشفاتتا متتن ا تار التاريخيتتة التتتي شامتتت بتتتاميرذا مم
ولرل موشف ئالبان ا ن من الغزو ا مريكى وذو موشف رتل ىتجا
يرو
ّ

و إشبتالا علتى التضتحيات

عن التفاذات التى ىغلت باا يفساا فى الماضى ممم
الما ذيا ذو لن ذ ا اليما ت كلاا كان من ىأياا لن تىوا رتور اإلستال  ،ربمتا عتن

غيتتر شرتتا لحيايتتا ،ولكياتتا بالتأكيتتا تضتتع الرقبتتات لمتتا حركتتة التيتتار اإلرتتالحي ال ت

يم تتل

الوستتئية واالعتتتاال مم وكتتل ذ ت ا ير ت فتتي مرتتلحة الرلمتتاييين المستتتغربين واعتتا الحاا تتة
ويجرتتل كفتتة الر ت ار الفكتتر تميتتل إلتتى جتتايبا  ،خارتتة ليا ت يملكتتون شتتو رذيبتتة متتن وستتايل
اإلعال ذي في واشع ا مر حكر عليا مم
ومن ت كيتا يستمرا فتي اعتايتا المضتاا إلشامتة يظتا سياستي يستتيا إلتى مرجريتة

إستتالمية يقولههون متهكم هين ل يظتتا إستتالمي تريتتاون مم يظتتا ئالبتتان ا فغتتايي ل يظتتا

اليمير في السواان ممم؟ي وشا يضيفون اليظا اإليرايي مم جاتال بحقيقتة التجربتة الايمقرائيتة
الجتتاا الواعتتا فتتي إيتران رغت متتا تراييتتي ا ن متتن ر ت ار بتتين اعتتا التئتتوير واإلرتتالا وبتتين
المتىااين من المروجين لوالية الفقيي مم ولكياتا علتى لى حتال ايموشرائيتة جتاا حتر ويظيفتة

المزور فى بالا الرر السريا مممي
مم لفضل بك ير من الايمقرائيات المظارية
ّ
والخالرتتة فتتي يظتتر (علتتي عتتزت بيجتتوفيتش) لن بر ت التيتتارات والحركتتات المحستتوبة
على اإلسال ( ربما عن غير شرا من لرتحاباا ) تتاع موشتف الرلمتاييين ولاعيتاد الحاا تة
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في محاربة تيار اإلسال اإلرالحي ،بل محاربة اإلسال يفسي لرزلي كلّية عن الحيتا والمجتمتع

م

يقول علي عزت (ذك ا إستئا اعا الحاا تة لن ييىتيوا جباتة ضتا كتل متا تم لتي

الفكر اإلسالمية) مم ويلفت يظريا إلى بر

سمات ذالالد حتى يستال الترترف علتيا  ،فات شتا

لشاموا من ليفسا مرلحين في البالا المسلمة ،تجاذ يفخرون بما كان ييبغي لن يخجلوا ميي
ويخجلتتون ممتتا كتتان ييبغتتي لن يفختروا بتتي مم لتتايا ىتترور بالاوييتتة تجتتاا الرتتال الغربتتي الغيتتي
المتقا مم وىرور باالسترالد على مجتمراتا التي لحائ باا الفقر والتخلف مم فقاوا كل رلة
روحية ولخالشية بىروبا مم وضتاعت متن بتين ليتايا مرتاييرذ ا رتلية فأرتبحوا (م تل اون
كيىتتوت) يتخيلتتون ليات بتخريت ا فكتتار المحليتتة والتقاليتتا والمرتقتتاات الستتايا وبتقتتاي لفكتتار
غربية سيقيمون (لمريكتا) فتي بالاذت مم حيتث يك ّيتون لاتا إعجابتا مبالغتا فيتي مم وبتاال متن لن
يرمل توا علتتى تئتتوير إمكايتتات بالاذ ت الخارتتة ذب توا ييفختتون فتتي ىتتاوات اليتتاس ويض ت ّخمون
رغبتتاتا الماايتتة فأفستتحوا ب ت لك الئري ت واستترا لمتتا الفستتاا والفوضتتى ا خالشيتتة مم وظاتتور
مجتمرات إستاالكية سفياة غارشة فى ئوفان من سلع الترف التى الضرور لاا فى الحيتا مم
بييما بقية إخوايا من الىتر مم وذت الك تر الغالبتة متن الفقتراد ومحتاواى التاخل يتضتورون
جوعا فال يجاون رغيف الخبز إال بى ّ ا يفس مممي

يكىتتف (علتتي عتتزت) ع تن علتتة خئيتتر فتتي فا ت اعتتا الحاا تتة ،فا ت ل ت يستتتئيروا لن

يفاموا لن شو الرال الغربي ال تكمن في لسلو حياتي وايما في لسلو عملتي ،ولن شتو الغتر
ليست في الموضتة واإللحتاا ولوكتار الليتل وتمترا الىتبا علتى التقاليتا ،وايمتا تكمتن فتي الرمتل
والكتتاا التت

ال م يتتل لتتي وفتتي الم تتابر والرلتت والىتترور بالمستتيولية التتتي تتميتتز

باتتا

ىروبا م
المىتتكلة إ ن – كمتتا يقتتول علتتي عتتزت – ليستتت لن مستتتغربييا شتتا استتتخاموا لستتالي
لجيبية وايما في ليا ل يررفوا كيف يستخاموياا لو يضتروياا فتي موضتراا الرتحي  ،وليات
حتس شتو يكفتي للتمييتز بتين متا ذتو رتحي ومتا ذتو زايتف مم ومتن ت
ل يفلحتوا فتي تئتوير ّ

لخفقوا في اختيار الميتج الحضار المفيا  ،واستراروا لمجتمراتا باال من لتك عرضتا مرضتيا
من لع ار

ذ ا الحضار فكان ميتجا ضا ار بل شاتال ممم

ومتتن بتتين الستتلع المىتتكوك فتتي شيمتاتتا – ممتتا يجلبتتي مستتتغربييا مرا ت إلتتى
لوئتتايا – لفكتتار وريتتة وب ترامج إرتتالا مختلفتتة وم ت اذ إيقتتا مورتتوفة لرتتالت
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مليا يجا – لاذىتيا – لياا يما ت ال يراشاا عقتل
جميع المىكالت  ،فو ا تأملياذا ّ
في شرر اليظر واالرتجال ممم

يضتر (علتتي عتزت) لات ا لم لتتة بمتا فرلتتي كمتتال لتتاتورك فتتي تركيتتا ويقاريتي بمتتا فرلتتتي
اليابان  ،فقا استئاعت اليابان لن توحا بين تقالياذا وشيماتا ال قافيتة الخارتة وبتين متئلبتات
التقتتا  ،بييمتتا اتجتتي اعتتا الحاا تتة فتتي تركيتتا إلتتى ستتلوك ئري ت مرتتاكس فتخل توا عتتن تقاليتتاذ

وايئلقتتوا فتتي ئريتت التغريتت مم ويتسهها ل علههي عههزت متتا ا كايتتت اليتيجتتة مم؟ يقههول
لربحت تركيا التي كايت في الماضي ذتي الرتال ا ول اولتة متن الارجتة ال ال تة بتين ك تر متن
الاول المتخلفة  ،بييما ررات اليابان إلى شمة الرال ا ول مم ايئل اليابتايي بتوازيتي الروحتي
والرقلي متحمسا في بياد حضار جايا ئبراا بخروريتي ال قافية  ،في حتين وجتات ا جيتال
التركيتتة يفستتاا بتتال اعامتة روحيتتة تقت ّتو باتتا حياتاتتا  ،وذالاتتا لتتك الفتراح الروحتتي الت

لئبت

علياا برا لن فقات اكرتاا التاريخية وتوازياا اليفسي فاياارت وشا خسرت ماضياا ومستقبلاا
مرا ممي
ل يكن المستتغربون واعتا الحاا تة فتي الرتال المستل متن الحكمتاد الت ين ايب قتوا متن

رمي ىروبا ويفخرون بااليتماد إلياا مم يررفون كيف يئبقون بأسلو جايا ا فكتار والقتي
التقلياية علتى الظتروف المتغيتر  ،إيمتا يارتبوا ذت ا القتي الرتااد مم فرلتوا لتك بستخرية بتارا
وبقرتتر يظتتر رذي ت  ،وستتحقوا بأشتتااما كتتل متتا كتتان عزي ت از مقاستتا عيتتا اليتتاس فتتامروا الحيتتا
الحقيقية واستزرعوا باال مياا حيا مرئيرة غير حقيقية  ،ويتيجة لات ا البربريتة التتي ستاات
تركيا كما ساات وتسوا كل مكان بالرال المسل ظارت اول مزيفة لرتاباا االضتئ ار الروحتي
وفقات مالمحاا الرريقة كما فقات حاسة االتجاا الرحي فتخبئت في مسارات مروجتة مم كتل
ىيد فياا لرب سئحيا وزايفا وفقا اإليسان فياا القو والحماسةم
وذك ا لربحت ا متة مستخا مىتوذا يىتبي متاياا الحاي تة ات البريت المرتئيع الت
يخفي ورادا بائيا خربا ممم

وهنا يتسا ل علهي عهزت بيجهوفيت

مسهتنكراا

(ذتل تستتئيع اولتة ال ترترف

ذويتاا وال تررف لين تمتتا جت ورذا لن تكت ّون ليفستاا رتور واضتحة عتن الموشتع الت

إليي وا ذااف التي يج لن تسرى لتحقيقاا مم م؟ي
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تيتمتي

وينتهي علي عزت إلى خالصة حيث يقول
(شا يباو اليمو ت التركي ال

جاد بي مرئفى كمال لتاتورك مفجرا  ،ومع لك فويي

يم ل اليمئ الغربي لفا مىكالت الرتال المستل  ،كمتا يم تل الئريقتة التتي يفكتر باتا الغربيتون
والمستغربون في مرالجة ذ ا المىتكالت مم وشتا لاى بيتا ذت ا إلتى مرتير واحتا  ،ذتو التغريت
وااليستتال لو الاتترو متتن المىتتكالت الحقيقيتتة  ،ومتتن الرمتتل الجتتاا لالرتفتتا باليتتاس لخالشيتتا
وترليميا  ،كما لاى بيا إلى الخارت والسئحي والمرئيع مم
فما ال

يرييي استتقالل اولتة مستلمة وشرتت إاارتاتا وتستيير حياتاتا الرامتة فتي ليتا

ذ ا اليو من الياس المستغربين واعا الحاا ة مم؟ي ما شيمة ذ ا اليتو متن االستتقالل مم ومتا
ال

استفااا ىرباا من ذ ا اليمئ من االستقالل والتحرر مم؟ي
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