
 

 المؤتمر الدولي" مستقبل اإلصالح في العالم اإلسالمي:

 خبرات مقارنة مع حركة فتح اهلل كولن التركية "

 ـ2ٕٓٓأكتوبر  ٕٔ-2ٔىجريًا ،  ٖٓٗٔذو القعدة  ٕ –شواؿ 2ٕ

  
 إعداد:               

 ظبية عبد اسن      

 ماجدة  إبراىيم

 ؿبمد  كماؿ

  

بُت أروقة مقر اعبامعة العربية بالقاىرة ُعقدت فعاليات اؼبؤسبر الدويل: "مستقبل اإلصالح يف العامل 
شواؿ  2ٕاإلسالمي: خربات مقارنة مع حركة فتح ا كولن الًتكية" على مدار ثالثة أياـ ىف الفًتة من

قد اؼبؤسبر ـ. عُ 2ٕٓٓع عشر إىل اغبادي والعشرين من أكتوبر ىػ اؼبوافق التاس ٖٓٗٔذو القعدة  ٕإىل 
بالتعاوف بُت ثالث مؤسسات علمية يف مصر وتركيا؛ من مصر: مركز الدراسات اغبضارية وحوار 
الثقافات الذي ربتضنو كلية االقتصاد والعلـو السياسية جامعة القاىرة، أما الطرؼ الثاين اؼبشارؾ يف 

الطرؼ الًتكي، فتمثلو كل من: ؾبلة حراء الىت تصدر بالعربية، ووقفية أكادديية  تنظيم وعقد اؼبؤسبر وىو
 البحوث واإلنًتنت.

  

تتضمنت أىداؼ اؼبؤسبر الدراسة اؼبتكاملة واؼبقارنة ألبعاد خربة حركة الشيخ الًتكي فتح ا كولن 
الؿ النصف قرف األخَت على ضوء بياف جهود وشبرات ذبارب اإلصالح والتجديد يف العامل اإلسالمي خ

 خروًجا بدروس مستفادة لتخطيط مستقبل اإلصالح يف العامل اإلسالمي.

ضم اؼبؤسبر طبسة عشر حبثًا وشبانية وثالثوف مشارًكا قدموا من عشر دوؿ، بينما فاؽ عدد اغبضور 
 شخص عرب األياـ الثالثة للمؤسبر، قدـ ؾبمل ٓٓ٘ٔعلى اػبمسمائة شخص يومًيا دبعدؿ زاد عن 

صبهور اغباضرين مداخالت وأسئلة إلدارة جلسات اؼبؤسبر كبو طبسمائة مداخلة وسؤاؿ، فضاًل عن 
 تغطية إعالمية كثيفة نسبًيا.

ومل يكن تركيز فعاليات اؼبؤسبر على التجربة الًتكية يف اإلصالح من منطلق إسالمي سبثلو حركة الشيخ 
ذًجا واقعيًّا لإلصالح الناجح يف دولة ركن من أىم فتح ا كولن من فراغ؛ فقد صار الشيخ حبركتو منو 

                                                           
 



أركاف العامل اإلسالمي )تركيا( قد عصفت رياح العلمانية اؼبفرطة هبا لعقود حىت ظن ظاٌف أهنا قد نزعت 
عنها رداءىا اإلسالمي فإذا هبا تعيد إحياء ىويتها اإلسالمية يف ذبربة ؼبا تزؿ ؿبط انبهار وإعجاب ورصد 

 أصبع غربو قبل شرقو، وغَت اإلسالمي منو قبل اإلسالمي.ودراسة العامل 

بل إف حركة كولن اليت أرست قواعدىا التأسيسية يف اجملتمع الًتكي منطلقة للعامل بدأت مراحل 
 إصالحها من جذور اجملتمع الًتكي )اعبانب الًتبوي واجملتمعي( وصوالً لقمتو )سدة اغبكم السياسي(.

  

 -مدير مركز الدراسات اغبضارية وحوار الثقافات–للدكتورة نادية مصطفىجاءت الكلمة االفتتاحية 
واصلة وناظمة بُت سياقات ودالالت األبعاد والعناصر اؼبتضمنة وايطة باغبدث من حيث الواقع الفعلي 

نية )زمانًا ومكانًا( والواقع الفكري واألكادديي واغبضاري. فكانت إشاراهتا اللطيفة لدالالت اآليات القرآ
على جدراف القاعة اؼبنعقدة فيها جلسات اؼبؤسبر يف مقر جامعة الدوؿ العربية، وكيف ربمل اآليات 

 …معاين وشروط اػبَتية لألمة والتغيَت اإلجيايب، واالعتصاـ حببل ا

مث ربطت د.نادية مصطفى اؼبؤسبر بسياقو الفكري وؿبورية عملية وقضية اإلصالح يف الفكر اإلسالمي 
ر، مث يف إطار اغبوارات اإلسالمية البينية، ويف اإلطار اغبضاري اإلسالمي اغباضن وؿبورية موضع اؼبعاص

مصر وتركيا كركنُت حضاريُت فيو، وارتباط ذلك بالوضع العاؼبي وطبيعة القوى اغبضارية القائمة على 
 الساحة العاؼبية الراىنة.

  

كادديية واإلنًتنت( على ؿبورية التعليم وركزت كلمة د.مصطفى أوزجاف )مستشار وقف البحوث األ
والبعد الًتبوي يف عملية اإلصالح من منظور إسالمي وخالؿ ذبربة اإلصالح يف تركيا على يد حركة 

 الشيخ فتح ا كولن،وأمهية "إنتاج اإلنساف" كخطوة أوىل يف اؼبشروع اإلصالحي.

  

ئيس جامعة األزىر إىل أف علة العلل يف ذبارب يف ااضرة االفتتاحية للمؤسبر، أشار د.أضبد الطيب ر 
اإلصالح يف عاؼبنا العريب واإلسالمي يف العصر اغبديث واؼبعاصر ىي فقداف اؼبرجعية العليا مقابل استَتاد 
مرجعيات غَت إسالمية من وحي فلسفات وعقائد تغريبية.كما أكد على ضرورة عدـ اػبلط بُت القضايا 

ُت اعبزئيات وأمهية الدراسة اؼبقارنة لتجارب اإلصالح عرب العامل أصبع وعرب الكربى يف إصالح واقعنا وب
 عاؼبنا اإلسالمي 

تناولت اعبلسة األوىل موضوع "اإلصالح والتجديد يف النصف الثاين من القرف العشرين: مناذج ورؤى 
لوثنيات أو يف مقارنة". حيث استهدفت ورقة د.أبو يعرب اؼبرزوقي "اإلصالح: العالج العقلي وصراع ا

عواقب الفوضى الروحية والعقلية" طرح رؤية عن اإلصالح غَت منفكة عن اإلصالح العملي، وأوضح أف 
ىذا اإلصالح البد لو من شروط ومقومات حىت يتوافر لو عوامل النجاح لعل أمهها: إعماؿ السنن 

وضى خالّقة حقيقية، واغبد من والنظريات اؼبعرفية اػباصة باإلصالح، وربويل واقع الفوضى العريب إىل ف



اػبلط القائم بُت الغيب )دبعٌت التصورات الكلية عن ا واإلنساف والوجود( والشهادة، باإلضافة إىل 
النموذج  -وفق تصنيفو-أمهية األخذ خبالصات النماذج التارخيية لإلصالح وأمهها عند اؼبرزوقي 

ع بُت فضائلها ىو النموذج امدي. وتناوؿ اإلصالح الثيوقراطي الغريب، والنموذج اإلبراىيمي، واعبام
بُت اؼبوجود واؼبنشود، وواقع اإلصالح يف عاؼبنا العريب واإلسالمي وانفصاؿ نظريات اإلصالح وحركاتو 

 التطبيقية.

ويستخلص د.اؼبرزوقي منهجية لإلصالح يتم اتباعها يف واقعنا اؼبعاصر تقـو على: اإلصالح 
ت واألجهزة اجملتمعية اليت يصنعها الناس( واإلصالح العضوي )وىو التعامل مع الصناعي )دور اؼبؤسسا

اجملتمعات باعتبارىا كائًنا حيًّا وليس آلة(؛ حيث يرى أف اؼبنهج الواجب واألوفق لإلصالح كما يرى 
 د.اؼبرزوقي ىو اعبمع بُت اؼبنهجُت.

أو بعض القيم أو اغبركات والبعد عن وركز د.أبو يعرب مرزوقي يف ورقتو على آفة "توثُت اؼبؤسسات" 
"النموذج امدي" الذي استوعب النماذج الثيوقراطية وذباوزىا وجعل العرب يقودوف إصالًحا ورسالة 

 عاؼبية.

ورقة بعنواف "اإلصالح والسياسة: مناذج مقارنة"، وانقسمت بُت  مث قدـ د.سيف الدين عبد الفتاح
فبدأ باؼبفاىيم الثالثة اؼبتضمنة يف عنواف الورقة: السياسة، اإلصالح عاؼبي: اؼبفاىيم والنماذج الفكرية. 

والفكر يف بناء جامع يعيد االعتبار للتصورات والفهم الصحيح عنها وؽبا دبا حيقق آصرة التواصل بُت 
الثالثة مفاىيم أو الثالثة عمليات يف مثلث متساوي األضالع رأسو السياسة وِشقيو عمليتا الصالح 

 والفكر.

كما قدـ لنا استنباطًا للنموذج اإلصالحي من دعوة النيب شعيب )عليو السالـ( يف مقولتو الواردة يف 
" يف قولو تعاىل: ﴿ِإْف أُرِيُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما تَػْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِو َعَلْيِو 88سورة ىود اآلية "

ك يف منظومة طباسية لإلصالح وشروطو العملية: اإلرادة، الوسائل واألدوات، تَػوَكَّْلُت َوإِلَْيِو أُنِيُب﴾، وذل
 االستطاعة واإلمكانية، اإلدياف والتوكل اغبق، واؼبراجعة واإلنابة.

مث طرح د.سيف دراسة لثالثة مناذج للحاكم )السياسي( اؼبفكر اؼبصلح يف التجربة اؼبعاصرة يف العامل 
راف(، ؿباضَت ؿبمد )ماليزيا(، وعلي عزت بيوجوفيتش )البوسنة(. وقد  اإلسالمي، وىم: ؿبمد خاسبي )إي

كاف معيار اختياره ؽبذه العينة من كبو سبعة نواظم صبع بينهم: الناظم اإلنساين، والناظم الًتبوي، والبعد 
يف اإلدياين ال سيما يف عالقة اجملتمع بالدولة، واعتبار الواقع، واختفاء كل منهم عن اؼبسرح السياسي 

غبظة معينة طواعيًة، واىتماـ كل منهم باؽبوية واغبفاظ عليها، واغبفاظ على عالقة متوازنة بُت اإلسالـ 
والغرب )فخاسبي قدـ منوذج اؽبوية الدينية غَت اؼبانعة، وؿباضَت قدـ النموذج التنموي اإلسالمي، 

ذا لكل منهم سياقو الذايت وبيجوفيتش كافح لالحتفاظ باؽبوية اإلسالمية للمسلمُت يف أوروبا(، ىك



واػباص واستجابتو الحتياجات واقعو ومتطلبات إصالحو. فبا يعٍت أف النواظم ال تلغي اؼبفارقات اليت 
 ترسم ظبات خصوصية كل منوذج.

وكاف عنواف اعبلسة الثانية "اإلصالح والتجديد يف العامل اإلسالمي: اؼبفاىيم والتجارب"، وضمت 
ر رضواف السيد بعنواف "اإلصالح اإلسالمي: اؼبسار والسَتورة"؛ حيث عرض دراستاف: األوىل للدكتو 

سَتورة اإلصالح يف عاؼبنا اإلسالمي اؼبعاصر منذ فجر القرف التاسع عشر إىل ما انتهى إليو واقعو على 
صعيدي اغبركات والتنظيمات من جهة، ورصد أمناط عالقة اغبركتُت وبعض اؼبفكرين اإلصالحيُت 

اكمة وصنفها إىل: منط االنفراد بالسلطة كالنموذج اإليراين الراىن، ومنط اؼبشاركة يف السلطة، بالنظم اغب
ومنط القطيعة والصداـ مع النظم اغباكمة )وىو النمط الغالب( مقوًما صبيع األمناط بشكٍل عاـ بالسلبية 

 وعدـ التمييز غبٍد كبَت.

تقليدي ومعتدؿ متنور ومتطرؼ، حبسب كما رصد د.رضواف السيد تيارات اإلصالح اإلسالمي )
تصنيفو( على صعيد السياؽ الداخلي اإلسالمي فبا أنتج ما أظباه: "فكر اؼبطالبات" من ِقَبل كل تيار 
منها )ربرير اؼبرأة وإلغاء مفهـو الذمة من متطلبات التيار اؼبتنور الليربايل إف جاز الوصف مقابل مطالبات 

ا على الصعيد اػبارجي )العاؼبي( فيتحدث د.رضواف السيد عّما أظباه التيار الثوري اؼبتطرؼ...(. أم
بظاىرة: "الصراع على اإلسالـ" وكيف أضحى اإلسالـ موضوًعا وإشكالية عاؼبية يف سياؽ بروز 

 األصوليات يف العامل الراىن.

مناذج وعلى صعيد النماذج الفكرية اإلصالحية يف العصر اغبديث، رصد د.رضواف السيد يف دراستو 
)الطهطاوي، التونسي، مفكري اؽبند(،  8ٔجملموعة مفكرين صنفهم مرحليًّا إىل مفكري مرحلة القرف الػ 

الذي رآه منقطع تدفق تيار فكر مدرسة ؿبمد –حىت عقد الثالثينيات  ٕٓ، والػ2ٔومرحلة القرف الػ 
ناوؿ د.رضواف يف ىذه )فت -عبده )وىو ما انتقده فيو بعض اغبضور من اؼبفكرين كػ د.ؿبمد عمارة(

كاًل من: األفغاين، وؿبمد عبده، ورشيد رضا(، أما اؼبرحلة الثالثة واألخَتة يف   -وفق تصنيفو–اؼبرحلة 
 تصنيفو فهي مع صعود اإلحيائية اعبديدة على يد سيد قطب وحىت اآلف.

يد على أمهية وبعد شرحو وتقوديو اذباىات الرأي حوؿ ىذه النماذج، يعود د.رضواف السيد إىل التأك
وؿبورية عامل السياقات اػباصة بكل منوذج وأثرىا على اختيارات ومفاضالت كل منوذج يف تبٍت أولوية 

 ؿبددة من ركائز أو ؾباالت اإلصالح.  

وىف الدراسة الثانية: "اإلصالح والتجديد: األصوؿ والفروع" استعرض د. ؿبمد سليم العوا اؼبفاىيم    
قة. وكاف سؤالو الرئيس: ىل جيوز اإلصالح والتجديد يف الفروع واألصوؿ على الواردة ىف عنواف الور 

السواء أـ ىو مقتصر على الفروع دوف األصوؿ؟ وأكد د.العوا على أف اإلصالح والتجديد قائم ووارد 
يف جانب االجتهاد يف األصوؿ بضوابط معتربة كما ىو مطلق يف الفروع. فال ديتنع يف كل األصوؿ كل 

بينما ال جيوز يف  …( وإصالح )فقد اجتهد العلماء يف العقائد، واجتهدوا يف الذات والصفاتذبديد 



كل الفروع كل ذبديد وإصالح؛ حبسب أف بعض الفروع ال ربتمل ىذا، وبعض األصوؿ ربتملو أو جيب 
 علينا أف نقـو بو يف شأهنا.

عملت العقل يف النقل حىت فالعقوؿ الكبَتة اليت هنضت باألمة وأحيت اؽبمة من علمائها قد أ
توصلت باإلسالـ إىل ما القيناه وورثناه منها، حيث مل زبف من االجتهاد يف األصوؿ كما ذبتهد يف 
الفروع. اجتهدت يف األصوؿ يف فهمها وىف مدى تطبيقها وكيفية إعماؽبا وما الذي تغطيو ىذه األصوؿ 

 وما الذي ال تغطيو.

لكن اجملاؿ األرحب ؽبذا االجتهاد الذي ال ضيق فيو ىو اجملاؿ الذي نسميو ؾباؿ اؼبعامالت ويدخل 
فيو صبيع ما تعرفو البشرية من نظم للحكم وللقضاء واالجتماع والسياسة واإلدارة والتجمع األفبي، ومن 

 مالءمة ذلك لظروؼ العصر أو عدـ مالءمتو لظروؼ العصر. 

ة تقـو عليها ىويتها ويستمر هبا وجودىا، ويف الثقافة فروع زبتلف فيها األنظار فلألمة ثوابت ثقافي 
وتتباين اآلراء. وكذلك فإف بعض األحكاـ اؼبتعلقة باغبياة ثوابت ال ربتمل التبديل، ىذه األحكاـ اليت ال 

جيوز أف ديسها ربتمل تغيَتًا وال تبدياًل ألهنا يًتتب عليها مصاحل الناس الدائمة ىي األصوؿ اليت ال 
اإلصالح، لكن جيوز أف ديسها التجديد؛ كلما درست قبددىا، كلما ُنسيت نذكر الناس هبا، وكلما 

مع ثباهتا وعدـ -تركها الناس كبييها يف أنفسنا حىت يرى الناس قدوة ومثااًل إلحيائها، وىي مع ذلك 
عليها بتغَت األحواؿ والظروؼ واألعراؼ ربتمل التأويل واالختالؼ وتغَت اغبكم اؼبًتتب  -قابليتها للتغيَت

 والزمن. وبالتايل ال جيوز ألحد أف يقوؿ مثالً سألغي مؤسسة الزواج.

وشبة قيم ربتاج دوًما للتجديد وردبا إلصالح: حيث أكد د.العوا على أف اإلصالح عملية قوامها 
إصالحها )بدوف تبديد أو  منظومة من القيم الواجب اعتبارىا كما من الواجب ذبديدىا وإحيائها وردبا

 تبديل(. وكذلك األمر يف إصالح وذبديد قيم كالعدالة والشورى.

وركزت اعبلسة الثالثة على التعريف بػ"من ىو فتح ا كولن: الشيخ واغبركي"، وذلك يف ورقتُت. 
ية الشيخ تناوؿ د.أرجوف جاباف يف األوىل "خطاب الشيخ فتح ا كولن وفلسفة اػبدمة"، مركزًا على رؤ 

فتح ا كولن لإلسالـ، ومؤكًدا أف اؽبدؼ الرئيسي لػ"كولن" ىو ربقيق مرضاة ا وتطبيق تعاليم الشريعة 
 اإلسالمية. فمرضاة ا جيب أف تكوف ىدؼ كل عمل يف بدايتو وهنايتو.

ؤكًدا على وأكد د.جاباف على تركيز كولن على تفعيل رؤيتو تلك لإلسالـ يف ؾباؿ الًتبية والتعليم، م
أمهية مأسسة تلك العملية، حيث سبثل اؼبؤسسية ؾباؿ ربويل الفكرة إىل منوذج. عماًل يف ذلك على 
اؼبزاوجة والدمج بُت بعض الثنائيات، من أمهها اؼبزاوجة بُت العلـو الكونية والعلـو اؼبادية، والتكامل بُت 

 الفكر واغبركة.

معامل يف سَتة الشيخ فتح ا كولن" غبياة الشيخ فتح مث عرض د.إبراىيم البيومي غاًل يف ورقتو "
ا كولن، وانتماءاتو االجتماعية، وبيئتو وأثر ذلك كلو يف توجهاتو. بادًءا كلمتو بتساءؿ مهم: ؼباذا 



تأخرنا يف معرفة شخصية كولن وحركتو؟ مشَتًا إىل أف السبب األساسي يف ذلك ىو سبب سياسي 
سلبية متبادلة بُت العرب واألتراؾ، أو ما أظباه "تركوفوبيا"، واليت يرجع  تارخيي، مرجعو تكّوف خلفية

 أصلها إىل تكّوف تلك الصورة السلبية لدى الغرب عن األتراؾ يف عهد الدولة العثمانية.

مث اقًتب د.إبراىيم بعد ذلك من شخصية الشيخ، مبيًنا أنو ذو ثقافتُت؛ إحدامها تقـو على األصوؿ 
رآف والسنَّة( والًتاث اإلسالمي، أما ثانيتهما فقد تكونت عرب االطالع الواسع على اإلسالمية )الق

 الفلسفات والعلـو اؼبعاصرة.

وعن موقعو يف ؾبتمع العلم واإلصالح اؼبعاصر، يصف د.إبراىيم الشيخ فتح ا كولن بأنو "ؾبدد 
كما يذكر –برز مثاؿ على ذلك للخطاب اإلسالمي اؼبعاصر" دوف ذكر ؽبذا الشعار يف كتاباتو. ولعل أ

ىو جهده يف ؾباؿ ذبديد حيوية خطبة اعبمعة وإعادة الروح والفاعلية إليها، باعتبارىا أداة  -د.إبراىيم
 للتغيَت االجتماعي، مؤكًدا على أنّا "علينا أف قبدد االستماع إىل روح اإلسالـ".

كُت اغبركة يف خريطة التغَتات اقًتبت اعبلسة الرابعة من حركة فتح ا كولن، وسعت إىل تس
االجتماعية على الساحة الًتكية يف النصف الثاين من القرف العشرين من ناحية، ويف خريطة اغبركات 

 الًتكية للتغيَت من ناحية أخرى.

حيث تناوؿ أ.علي بوالج "الدين يف تركيا والتغَت االجتماعي وحركة فتح ا كولن"، وفيها مت الًتكيز 
لن وحركتو على ذباوز االختالفات البينية واؼبذىبية سواء داخل أو خارج تركيا لتحقيق على عمل كو 

التكامل واغبوار اؼبتبادؿ. وىو األمر الذي سعى كولن عرب حركتو إىل ربقيقو على أرض الواقع بتحقيق 
 بأسره، شرقو التكامل بُت شرؽ تركيا وغرهبا، وأيًضا سعيو لتقدمي اػبدمات اؼبختلفة للمسلمُت يف العامل

 وغربو.         

أما أ.أنس أركنو فتناوؿ موقع "حركة فتح ا كولن بُت اغبركات الًتكية للتغيَت"، فبدأ باغبديث عن 
طبيعة التحوالت االجتماعية اليت غبقت باجملتمع الًتكي يف النصف الثاين من القرف العشرين مبتعدة بو 

لعبت اغبركات االجتماعية دورًا أكرب يف التأثَت يف اجملتمع عن العلمانية اليت أسسها أتاتورؾ؛ حيث 
 الًتكي ونشر الوعي داخلو مقارنة باغبركات واألحزاب السياسية.

مث صنف أركنو اغبركات اإلسالمية يف تركيا إىل فئات ثالث؛ أوؽبا حركات "اإلسالـ السياسي" اليت 
ة الثانية سبثل ما أظباه "اإلسالـ االجتماعي"، وسبثلها تتبٌت أولوية التغيَت السياسي داخل النظاـ. أما الفئ

اغبركات االجتماعية والصوفية. وتأيت الفئة الثالثة لتعرب عن "اإلسالـ الثقايف" القائم على العودة إىل اػبربة 
اإلسالمية من خالؿ إحياء اغبركة الثقافية داخل اجملتمع. ووصف أركنو حركة كولن باعتبارىا حركة 

، دينية، دولية، تتميز عن غَتىا من اغبركات الًتكية بعدة ظبات؛ منها تأكيد كولن على معاين اجتماعية
"الغَتية" وإنكار الذات والتفاين، إعادة تأويل معاين الزكاة واإلنفاؽ وتوسيعها وإعادة تفعليها يف الواقع، 

 ىا.الفهم اعبديد لعملية الًتبية والتعليم، وأيًضا لفكرة التسامح ... وغَت 



وركزت اعبلسة اػبامسة على تفعيل فكر كولن ورؤيتو اإلصالحية يف ؾباؿ التعليم. فأكدت ورقة 
فلسفة التعليم: السباحة يف اجملاؿ اغبيوّي" للدكتور ظبَت بودينار على أف التعليم مثَّل اجملاؿ األساسي "

كة من بناء ما يسمى الذي بدأت منو حركة كولن مسَتهتا اإلصالحية. ذلك أف التعليم ديكن اغبر 
"النموذج الذايت"، أي بناء اإلنساف وتربيتو على القيم اليت تقـو عليها اغبركة... كما ديكن اغبركة من 

 ربقيق "مهمة التبليغ"، اليت يعتربىا كولن اؼبهمة األساسية لكل مسلم يف اغبياة.

أوؽبا اإلنساف اعبديد، الذي يتسم وحيقق التعليم بناء ذلك النموذج الذايت استناًدا إىل عناصر ثالثة؛ 
حبرية التفكَت واإلرادة، اعبمع بُت اإلدياف والعلم، استخداـ وسائل االتصاالت اغبديثة للوصوؿ إىل عقوؿ 
وقلوب الناس، عمق اعبذور الروحية، حراسة القيم اإلنسانية، األصالة مع البعد عن التقليدية... أما 

ج الذايت فيتمثل يف قوة اإلسالـ ذاتو، اؼبستمدة من خصوصية رسالتو، العنصر الثاين الداعم لبناء النموذ 
 وذباوزىا لقوانُت الزماف واؼبكاف، والتكامل بُت عناصره مع فعاليتو لتحقيق مقاصده.

وثالث تلك العناصر ىو اؼبرحلة الراىنة أو العصر، الذي أحسنت اغبركة استغاللو واالستفادة من 
 ة واؼبناداة حبقوؽ اإلنساف واغبريات وغَت ذلك.معطياتو اؼبتمثلة يف العوؼب

وإذا كاف د.بودينار ركز يف كلمتو على أمهية ؾباؿ التعليم يف حركة فتح ا كولن، فقد جاءت دراسة  
د.رجب قيماقجاف "التعليم ومنظوماتو اؼبؤسسية: من الية إىل العاؼبية" لًتكز بشكل أكرب على رؤية  

ليم، وأساسها رفض الرؤية اغبداثية للتعليم، اليت تركز على اعبوانب اؼبادية والعقلية كولن حوؿ الًتبية والتع
يف العملية التعليمية فحسب منكرة اعبوانب الروحية. ويف اؼبقابل يطرح كولن رؤية تعليمية بديلة تقـو 

 على التزاوج واعبمع بُت الروح واؼبادة.

 كولن يف اؼبدارس على أرض الواقع، أكد د.قيماقجاف وعن كيفية تطبيق تلك الرؤية الًتبوية لفتح ا
أف ذلك مل يكن بصياغة مناىج ـبصصة أو إضافة مناىج دينية إضافية. بل باتباع نفس اؼبناىج الية 
يف كل بلد، والًتكيز بدرجة أكرب على تقدمي رؤية قيمية من خالؿ تلك اؼبناىج، تقدمي برامج تربوية 

 ية عن طريق اؼبعلمُت، واألنشطة اؼبدرسية اؼبختلفة.موازية للمناىج الدراس

ضمت اعبلسة السادسة، اليت تناولت "ؾباالت العمل وخربات اؼبمارسة من الية إىل العاؼبية: 
مكافحة الفرقة"، ورقتُت: ركزت األوىل على حوار الداخل واؼبواطنة الًتكية وعقدت الورقة الثانية مقارنة 

 قطب. بُت فتح ا كولن وسيد

فتناوؿ د.ياسُت أقطاي ذبربة وقف صبعية ارباد الكتاب والصحفيُت يف اغبوار داخل تركيا وخارجها، 
وىي اعبمعية اليت يرأسها شرفًيا األستاذ فتح ا كولن الذي شجع على إنشاء اعبمعية يف بداية 

 التسعينيات بعد قراءتو جململ التغَتات العاؼبية والداخلية يف تلك الفًتة.

وبُتَّ أف للشيخ فتح كولن دور يف تدشُت اغبوار مع األقليات داخل تركيا ومثل منتدى "أبانت" 
ملتقى جيمع أطيافًا فكرية ـبتلفة تناقش قضايا تركيا والعامل واإلنسانية، وىو أحد مبادرات صبعية ارباد 



ر إسالمي وآخر الكتاب والصحفيُت األتراؾ، وقد تبادؿ رئاسة منتدى أبانت عرب عشر سنوات مفك
 يساري، وىو ما يشَت إىل قدرة فتح كولن يف اعبمع بُت ىذه األطراؼ لتجلس مًعا وتتعارؼ وتتناقش.

مث عقد د. ؿبمد صفار مقارنة بُت سيد قطب وفتح ا كولن وأشار إىل أف ىناؾ عوامل بنيوية 
كا يف تشخيص األزمة اليت مشًتكة بينهما، ولكن ىناؾ أيًضا جوانب لالختالؼ فيما بينهما. فقد اشًت 

دير هبا اإلنساف؛ فأرجعها سيد قطب إىل االنفصاؿ النِكد بُت العلم والدين، وىو نفس ما يشَت إليو  
كولن حُت يتحدث عن االنفصاؿ اؼبزدوج. وجيمع بينهما أيًضا فكرة معايشة الوحي عرب ذباوز زمٍت 

فكرة الشجرة والظل عند قطب والرسوؿ  الستعادة عصر التنزيل يف عصر التأويل، وىو ما يتمثل يف
 الشجرة عند كولن. 

وتناولت الورقة جوانب االختالؼ بُت اؼبفكرْين، فأشارت إىل أف قطب رأى حتمية الصراع بُت 
اجملتمع اؼبسلم واجملتمع اعباىلي، بينما يؤمن كولن باغبوار وقبوؿ اآلخر وقبوؿ االختالؼ مع اغبفاظ على 

 ما تصور ـبتلف لشكل الزماف.الذات. كما أف لكل منه

وجاءت اعبلسة السابعة بعنواف "مكافحة الفقر واإلغاثة اإلنسانية" متضمنة دراستُت: األوىل 
حركة فتح ا كولن أمنوذجا"،  -قدمها د.عمار جيدؿ وعنواهنا "ؿباربة الفقر: اؼبنطلقات والغايات

وضعها األستاذ فتح ا كولن، واعبوانب التطبيقية وناقشت اػبلفية الفكرية والًتبوية اربة الفقر كما 
 من فكرة ؿباربة الفقر كما جّسدىا الذين امتألت قلوهبم بفكرة "اػبدمة اإلديانية".

وأشارت الدراسة إىل أف الشيخ فتح ا كولن يرى أف الفقر األخطر يكمن يف عدـ امتالؾ العلم 
لكوف ال علًما وال فكرًا وال مهارة ىم فقراء يف اغبقيقة، وبُّت والفكر أو اؼبهارة؛ لذا فاألغنياء الذين ال دي

يف ىذا السياؽ أنّو يعرض منطُت من الفقر: أوؽبما معنوي، واآلخر مادي. من ىنا ازبذت ؿباربة الفقر 
ؿباربة الفقر  -ؿباربة الفقر اؼبعنوي، واؼبسلك الثاين -عند األستاذ مسلكُت أساسُت: اؼبسلك األوؿ

مها يشًتكاف يف اعتمادمها الكلي على أساس واحد، فال يشيعاف )الفقر اؼبعنوي الفقر اؼبادي( اؼبادي. و 
أو يعيشاف إال حيث يستقر اعبهل وتغيب اػبدمة اإلديانية. ؽبذا كاف من أولويات اػبدمة اإلديانية ؿباربة 

ات اػبدمة ىف ؾباالت الفقر األوؿ الذي يعد أساس ؿباربة الفقر الثاين. وتناولت الدراسة جهود مؤسس
 التعليم واإلعالـ والصحة واإلغاثة والصناعة والتجارة داخل تركيا وخارجها.

وتناولت دراسة "برامج ومشروعات مكافحة الفقر يف الداخل واػبارج: مناذج ـبتارة"، الىت اشًتؾ ىف 
ـّ مكافحة الفقر يف م صر وتركيا، مع مراعاة إعدادىا الباحثاف أدين شحاتو وعبدا عرفاف، برامج ومها

سياؽ كل ذبربة من جهة البيئة الثقافية واالقتصادية والسياسية واؼبؤسسية ايطة هبذه اؼبشروعات 
والربامج. حيث عرضت الدراسة أبعاد الرؤية التنموية لدى الشيخ ؿبمد فتح ا كولن، واليت تظهر يف 

نها. مث عرضت الدراسة بعض برامج ومشروعات أفكاره ومنط حركتو واؼبشروعات اؼبتنوعة اليت تنبثق ع
 مكافحة الفقر يف تركيا ومصر، وركزت على جهود حركة فتح كولن ىف تركيا واعبمعية الشرعية يف مصر. 



  

وىف اعبلسة اػبتامية للمؤسبر أشارت د.نادية مصطفى إىل أف الًتكيز عرب مؤسبر دويل كامل على ذبربة 
ما ؽبذه اغبركة من أمهية جعلتها ؿبط أنظار كثَت من الدراسات  حركة إصالحية ؿبددة يعٍت ويعكس

اإلسالمي  –والفعاليات حوؿ العامل وكاف جيدر بنا أف نقـو بذلك على مستوى اغبوار البيٍت اإلسالمي 
الًتكي، وأخذ العربة من ىذه التجربة يف السياؽ الراىن لألمة وما ربتاجو من حلوؿ -واغبوار العريب
 حركة "كولن" منوذًجا فبيزًا ؽبذه اغبلوؿ غَت التقليدية.  إبداعية كانت

وقدـ اؼبنسقاف التنفيذياف للمؤسبر: د.إبراىيم البيومي غاًل ود.باكيناـ الشرقاوي عرًضا ؼبسَتة اؼبؤسبر 
واستعرضا اإلطار العاـ واؼبقارف عبلسات اؼبؤسبر، اغبركة ذاهتا ومؤسسها )الشيخ فتح ا كولن(، ؾباالت 

 ىذه اغبركة: التعليم، ؿباربة الفقر، اغبوار، وغَتىا من قضايا األمة اإلسالمية.فعل 

مث تال ذلك ؾبموعة من الشهادات اغبية من زيارات قاـ هبا أكاددييوف مصريوف وعرب وأجانب لًتكيا 
وتعرفوا على مؤسسات حركة فتح ا كولن والتقوا مع بعض اؼبنتمُت إليها. حيث ركز د.حسن أبو 

ب على اىتماـ اغبركة بتقوية الروح والنفس، مع اىتمامها بالتنظيم وإقامة اؼبؤسسات واالبتعاد عن طال
الشخصنة. أما األستاذ عصاـ سلطاف، فأشار إىل إدياف اغبركة بشمولية اإلسالـ والتخصص ىف العمل. 

غبركة وىي: اػبدمة، وأشارت د.ناىد عز الدين إىل اىتماـ اغبركة بالشباب وتناولت مفاىيم أساسية يف ا
واؽبمة، ومفهـو "اؼبتوىل" الذي يقتدي بو الطالب. وأشارت د.ىبة رءوؼ إىل أف ىناؾ "روًحا تسري" يف 
اغبركة تفسر ما يقولو البعض عن اغبركة بأهنا تنظيم وال تنظيم. وركزت على "األدب" الذي تتسم بو 

يف بناء اإلنساف.كما استعرضت د.ىدى  اغبركة وأعضائها؛ حيث اغبرص على استعادة البعد األخالقي
درويش بعض اؼببادرات واألنشطة اليت قامت هبا اغبركة. أما د.يوىاف )أكادديي أؼباين(، فركز على كيفية 

 تعامل اغبركة مع أسئلة: ؼباذا نصلح، وما الذي نصلحو، وكيف نصلحو؟

  

كر اإلسالمي، ونائب رئيس ؾبلس اؼبؤرخ واؼبف-ويف ااضرة اػبتامية قدـ اؼبستشار طارؽ البشري 
رؤية مستقبلية لإلصالح يف العامل اإلسالمي تنطلق من اغباضر التارخيي والواقعي  -الدولة اؼبصري األسبق

لألمة، مؤكًدا أف الواقع ىو مفتاح فهم اؼبستقبل، وأف أسئلة اغباضر اؼبمتد ىي اليت تصوغ رؤيتنا 
ندرس خربات اإلصالح ال ندرسها لننسخها يف بالدنا دوف اؼبستقبلية يف الفكر واغبركة. وأننا حُت 

مراعاة الختالؼ السياقات الزمنية واؼبكانية واالجتماعية والثقافية، وإمنا ندرسها لالستفادة منها مع 
جيًدا، وأرجلنا ال تسَت  مراعاة ىذه الفروؽ الدقيقة. وأف مشكلة األمة تتمثل يف أف "أذرعنا ال تعمل

 تتوافق مع مصاغبنا ماديًا ومعنويًا". مشكلة حركية تتعلق بالقدرة على جعل أىدافناجيًدا، وىي 

ويف معرض تناولو العالقات العربية الًتكية، شدد البشري على أمهية التجربة العثمانية، ولفت االنتباه 
يف منطقتنا ألنو  إىل أف فًتة اغبكم العثماين للدوؿ العربية كانت اؼبعوؽ الرئيسي لتجدد اغبركة الصليبية



الدفاع الرئيسي ؽبذه اؼبنطقة يتكوف من نقاط ثالث: دمشق، القاىرة،  على مدى التاريخ كاف خط
اغبجاز، وما من دولة رمت إىل الوحدة والنهوض إال وسعت إىل التكامل مع ىذه النقاط اليت ربولت إىل 

أطماع  ور خطًا رادًعا ألية"سور اإلسالـ العظيم" بانضماـ اسطنبوؿ واألناضوؿ فأصبح ىذا الس
 خارجية.

الًتكية، أكد اؼبستشار البشري على ضرورة دراسة األوضاع -وفيما خيص مستقبل العالقات العربية  
 األمنية العامة واؼبشًتكة للخروج باسًتاتيجية واحدة جامعة.

العشرين: ففي القضاء كما أشار البشري إىل االزدواجية الفكرية واؼبؤسسية اليت عانينا منها عرب القرف 
ىذا االزدواج ىو … ىناؾ قضاء شرعي وآخر أىلي، ويف القيم ازدواج بُت قيم إسالمية وأخرى  غربية

 الفرقة اليت كاف يقصدىا فتح ا كولن يف قولو: "إف الناس تعاين من الفقر واعبهل والفرقة".

ا واقعنا اآلف ال تكمن أبًدا يف وخلص اؼبستشار البشري إىل أف مشكلتنا اغبقيقية اليت يعاين منه
ضعف األفكار، وإمنا تكمن يف ضعف التنظيم، وعلينا أف نواجهها دبا ديلك أصحاب القدرة على اغبركة 

 والتحريك من إمكانيات القياـ هبا.

 

 .باحثون في العلوم السياسية بمركز الحضارة للدراسات السياسية بالقاهرة 
 

                                                           
 


