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املشتلة النوعية

لقد اكتسب مفهوم وراثة األرض أبعا ًدا جديدة
لدى األستاذ كولن جعلت األستاذة فريدة زمرد
تحاول رصده يف مضامينه ومجاالته وصفاته وتكشف
عن وظيفته الحضارية التي عمل األستاذ كولن عىل
ترسيخها فك ًرا وفاعلية .وقد تجىل ذلك يف كل كتاباته
سواء يف "ونحن نقيم رصح الروح" أو "ونحن نبني
حضارتنا" وأخ ًريا وليس آخ ًرا كتاب "الغرباء" .فقد
تناول الباحث األكادميي محمد ياسني -من خالل
هذا الكتاب -كيف عاىن كولن وهو يشتغل بأناة
وحكمة وتدبر يف محاولة إلعادة صياغة عامل جديد
انطال ًقا من العمق اإلنساين بأبعاده القيمية والذاتية.
ومل تكن هذه الغاية يسرية هينة فدونها خرط
القتاد ،لذا كانت حركته التجديدية التي تسترشف
مستقب ًال واع ًدا مصحوب ًة بأنينه املتواصل عىل ما
آلت إليه أحوال هذه األمة وأمله الذي مل ينفك عنه
واقع رسيع
لوضعها .ولكن ماذا يجدي البكاء يف ٍ
واقع يحتاج إىل قدرات خاصة
التحول والتبدل؟ ٍ
يوصل للعامل صوته ويبلغه
ومنهج منضبط ،ليك ِّ
رسالته ،فمع جالل الرسالة وعظم قدرها فإنها تحتاج
إىل قدرات تواصلية هائلة القتحام قالع النفوس
املحصنة ،وتكوين الخمرية من الناس أو املشتلة
النوعية وتطويعها لحمل أعباء هذه املسؤولية
بأمانة واقتدار .وهذه القدرات التواصلية ببعديها
الفسيولوجي والبسكولوجي ومنهجية التواصل التي
متتع بها األستاذ كولن يف مسريته اإلصالحية هي ما
اشتغل عىل إبرازه وتحديد أهم مرتكزاته األكادميي

والناقد األديب الجزائري البارز سليامن عرشايت .أما
األكادميي واألديب املغريب محمد جكيب فقد
استوقفته عتبات "الغرباء" فراح يجيل النظر فيها
متأم ًال يف حكمة الغربة وخطابها سواء يف عتبة
العنوان أو من خالل إضاءات املقدمة أو يف الرؤية
الواحدة التي تتقاسمها عناوين مقاالت الكتاب كله
وإن تعددت أشكالها.
إن املسرية اإلصالحية لألستاذ كولن اصطدمت
بأشواك كثرية ،سواء يف الحقل الدعوي املرتبط
بالعقيدة والتيارات الفلسفية الوضعية ،أو يف الحقل
السيايس املرتبط مبفاهيم كانت دامئًا مثار أزمات
ونقاشات بني تيارات املجتمع املختلفة يف الداخل
والخارج .وقد رصدت الباحثة األكادميية نوسة السيد
يف رسالتها العلمية الجانب األول من خالل إبراز
رؤى األستاذ كولن التجديدية املعارصة لعلم الكالم
والفلسفة ،وكيف عرض مسائل العقيدة ورشحها
واضحا يخاطب العقل والقلب عىل
رشحا سه ًال
ً
ً
السواء .كام تصدى للجانب الثاين الكاتب الصحفي
فاروق مرجان الذي تتبع حوارات األستاذ اإلعالمية
وبني موقفه الثابت من الدميقراطية ،وكيف أنها تتفق
مع ما جاءت به تعاليم اإلسالم ،خاصة إذا ما تحقق
لها البعد األخروي وأشبعت مطالب الناس الروحية.
ويف امللف الرتيك لهذا العدد يأيت تقرير "انتهاكات
حقوق املرأة يف تركيا" مكم ًال لسلسلة التقارير التي
بدأتها نسامت منذ العدد السابق لريصد بالبيانات
واملعلومات املوثقة طبيعة املامرسات املمنهجة التي
تنتهك حقوق املرأة عىل كافة األصعدة.
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مقاالت

مفهوم وراثة األرض
فريدة زمرد

أ.د .فريدة زمرد ،رائدة
التفسير المصطلحي( ،فاس،
المغرب) حصلت على
اإلجازة سنة  1987في شعبة
الدراسات اإلسالمية.
وحصلت على الدكتوراه في
موضوع "مفهوم التفسير في
القرآن والحديث".
ترأس هيئة تحرير مجلة
"الرؤية" ،وشاركت في عديد
من الندوات والملتقيات
العلمية ،محليًّا وعالميًّا.
لها مؤلفات عديدة أهمها:
"مفهوم التأويل في القرآن
والحديث" و"معجم
المصطلحات القرآنية المعرفة
في تفسير الطبري" و"أزمة
النص في مفهوم النص عند
نصر حامد أبو زيد".
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لدى كولن ووظيفته الحضارية

كتاب "ونحن نقيم صرح الروح" لألستاذ فتح الله كولن من
الكتب التي لفتت أنظار كثير من الباحثين فهو مع وجازة
حجمه يرسم خارطة تفصيلية دقيقة لغاية عظيمة يتوخاها كل مجدد
ومصلح ،وهي إقامة صرح الروح المتداعي وتشييده على أسس متينة.
ومن ثم فكل مفهوم في هذا الكتاب مركز شديد التركيز ،يحمل
في تضاعيفه إشارات ورموزا متعددة ومتنوعة.
وقد تصدت باحثة قديرة ورائدة في التفسير المصطلحي لبعض
مقاالت هذا الكتاب ،حيث وقفت وقفة تأمل في النواة المفهومية
التي منها تتشعب كل الدروب االصطالحية في النص .ووجدت
أن هذه النواة المفهومية هي :وراثة األرض .ثم راحت ترصد هذا
المفهوم إحصاء وداللة ،وتسبر غور صفات ورثة األرض الثمانية التي
استعرضها األستاذ كولن في ما اختارته من مقاالت ،لتخلص منها إلى
جملة من المفاهيم التي ُتش ِّكل امتدادات يصلح ّ
كل مفهو ٍم منها أن
يكون ميدا ًنا لدر ٍ
اسات مفهومية ومصطلحية عميقة في فكر األستاذ
كولن على حد وصف الكاتبة.
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يتميز كتاب "ونحن نقيم صرح الروح"
لألستاذ فتح الله كولن ،بالكثافة العلمية
الشديدة ،بسبب حجم الغاية التي يتوخاها ،وهي
"إقامة صرح الروح"؛ أي إعادة صناعة حضارة راشدة،
وصغر المساحة التي خصصها لذلك :وهي 142
صفحة ،نظرت منها إلى مقالتين أوالهما( :ونحن نقيم
صرح الروح) ،والثانية هي( :الحركية والفكر) ،ثم لما
وجدته يجعل األولى مجرد تفصيل لمقال سابق ،فقد
أضفته إلى مساحة النظر ،وهو مقال (وارثو األرض)،
فكان مجموع الصفحات المدروسة  22صفحة ،وهي
مساحة أشد اختزاالً وكثافة .لذلك أفترض -أوالً -أن
أفضل مفتاح يمكننا من الدخول إلى هذا الصرح هو
المفتاح المصطلحي .ولما كانت تلك الكثافة العلمية
سب ًبا في تزاحم المصطلحات والمفاهيم ،فإنني
أفترض ثان ًيا أن ث ّمة شبكة مفهومية مترابطة ،من أي
مدخل منها بدأت وجدت نفسك سائ ًرا بين دروبها
في تداخل ال تخطئه عين الباحث .ولكن كثرة مسارب
هذه الشبكة المفهومية ،وتداخل مكوناتها قد يسقط
الباحث أحيانًا فيما يشبه المتاهة ،مما يقتضي منه
وقفة تأمل في النواة المفهومية التي منها تتشعب
كل الدروب االصطالحية في النص .لذلك أفترض أخي ًرا
بالنظر إلى سياق الكتاب كله ،وطبيعة الغاية من
تأليفه ،أن هذه النواة المفهومية هي :وراثة األرض.
غري أن مفهوم الوراثة ومعه اإلرث واملرياث اللذان
استعملهام األستاذ فتح الله كولن أيضً ا مضافني إىل
()1
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سكون واستسالم وتسليم،
الفكر بدون حركة
ٌ
والحركة بدون مبادئ وتصورات وقلب حي
تكون حركة سلبية ،ألنها تعني غياب اإلميان
الحقيقي.

األرض إمنا يعني يف استعامالته اللغوية ،وحتى يف
بعض استعامالته القرآنية" :انتقال ُق ْنية إليك عن
غريك من غري عقد وال ما يجري مجرى العقد" ،بل
"يقال لكل من حصل له يشء من غري تعب قد ورث
كذا" ،فكيف يستقيم مفهوم الوراثة بهذا املعنى مع
مفهوم البناء ،بناء رصح الحضارة الذي يشرتط بلوغ
الغاية من الجهد والتعب والحركية ،فك ًرا وعم ًال،
وروحا وجس ًدا ،جامعات وأفرا ًدا؟
عق ًال ً
 -1إحصاءات ودالالت

ورد مفهوم الوراثة في هذه النصوص الثالثة  27مرة.
منها  24مور ًدا كلها موصولة بلفظ األرض صراحة
أو ضم ًنا .وواحدة موصولة بلفظ السماء (الوراثة
السماوية) ،واالثنتان األخيرتان ليست لهما إال داللة
لغوية (أورث  /يورث) بمعنى س َّبب.
 %92من االستعامالت االصطالحية للمفهوم وردت
بصيغ اسمية ،منها  %65.21جاءت ً
اسم للفاعل يف
صيغة املفرد (وارث) أو صيغة الجامعة (وارثو األرض،
ورثة ،جامعة وارثة) والباقي مصادر ،وهي :وراثة
 %17,39ومرياث  %08,61وإرث %08,61
إن تركيز النسبة يف صيغ اسم الفاعل يؤكد فاعلية
املؤمن -فر ًدا كان أو جامعة -يف عملية وراثة األرض.
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يتميز كتاب "ونحن نقيم رصح الروح" لألستاذ
فتح الله كولن وص ًفا أساس ًيا من أوصاف واريث األرض
فتح الله كولن ،بالكثافة العلمية الشديدة،
كام سيأيت ،و 8األخرية تتعلق بامتداد الوراثة اإلميانية
بسبب حجم الغاية التي يتوخاها ،وهي
الصالحة إىل اآلخرة .ومن تتبع هذه املوارد يتبني أن
"إقامة رصح الروح"؛ أي إعادة صناعة حضارة
رشوط الصالح التي جعلت يف القرآن الكريم ً
مناطا
راشدةِ ،
وص َغر املساحة التي خصصها لذلك.
لبلوغ مرتبة وراثة األرض كلها دنيا وآخرة هي نفسها
التي جعلها األستاذ صفات لواريث األرض ،فكيف يتبني
وهدف األستاذ كولن أن يبني رشوط هذه الفاعلية ذلك من خالل كل الصيغ واالشتقاقات املستعملة؟
التي ّ
سمها بخصال وارث األرض ،كام سامها صفات وما االمتدادات املفهومية للوراثة؟
يف غري ما موضع.
 -2صفات وراثة األرض
وأما الصيغ الفعلية عىل قلتها فتؤكد امتداد هذه
الوراثة عند األستاذ فتح الله كولن "عودة إلى الفلك
الفاعلية من األرض إىل الكون كله ،يقول كولنَ " :من
األصل" ،وليس المقصود باألصلية القدم الزماني وإنما
يـرث األرض ويحكمها ،يحكم عمق الفضاء والسامء
التمثيل الحقيقي ،فقد يمنح حق لبعض الناس ،ثم
أيضً ا .إذن هي حاكمة يف الكون كذلك" ،وهذا ما
يؤخذ منهم ويمنح آلخرين أفضل منهم نسب ًّيا ،طب ًقا
يسميه كولن" :وراثة السامء".
إن آية األنبياء آية جامعة ،فهي كام تؤكد عىل لعوامل الصعود والهبوط الحضاريين ،وكل هذه أنواع
الثقة املطلقة يف وعد الله الذي كتبه يف الزبور من من الوراثة لألرض ،ولكنها ليست الوراثة الحقيقية
بعد الذكر ،وهو وراثة األرض ،قد بينت الرشط التي يقصدها األستاذ فتح الله .فالوارث الحقيقي
الجامع أيضا لتحقيق هذا الوعد :وهو الصالح (أن من توفرت فيه خصال الوراثة الممتدة في الزمان
والمكان ،لهذا يقول األستاذ فتح الله كولن" :الدنيا
األرض يرثها عبادي الصالحون).
َ
َ
وهذا الرشط الجامع فصلته آيات كثرية يف الكتاب تدور ،وتدور ،وكلما دارت تنسحب إلى فلكها األصل.
العزيز .فقد ورد مفهوم الوراثة يف القرآن الكريم فهل وارثو األرض الحقيقيون جاهزون السترداد
عموما  35مرة %68.57 ،منها تتعلق بوراثة الناس ميراثهم الذي أضاعوه ،فخطفه غي ُرهم قبل مدة؟
لألرض ،أي  23مرة .ويالحظ أنها موزعة بالتقارب إن الحق األول شيء ،والحق المستلم بالتمثيل شيء
عىل مجاالت ثالثة 8 :منها تتحدث عن وراثة األرض آخر .فالحق إن لم ُي َم ّثل حسب مقاييس ق َيمه الذاتية،
يف الدنيا ،و 7موارد تتحدث عن نوع مخصوص من يمكن أن ُيسترد في كل وقت ،وإن ُمنح ابتدا ًء ألمة
هذه الوراثة وهي وراثة العلم ،كتا ًبا كان أو نبوة أو معينة َو َج ْم ٍع معين ...ف ُيس َترد منهم ،و ُي َس َّلم إلى من
حكمة ،وهذه الوراثة هي التي سيجعل منها األستاذ يكونون األسبق واألفضل نسب ًيا في الخير ،إلى أن ينشأ
nesemat.com
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الممثلون الحقيقيون ...ولما كانت هذه الحاكمية
بالنيابة والخالفة ،فحيازة خصال التمثيل التي يريدها
صاحب السماوات واألرض الحق ،الزمة وضرورية ".
ُ
إن هذه الوراثة لها -حسب األستاذ فتح الله
كولن -مضامني ومجاالت وصفات:
أ -أما مضامينها فمدارها عىل مفهوم الخالفة:
فالتمثيل "حاكمية بالنيابة وخالفة" كام يقول .ولعل
املقصود هاهنا استخالف اإلنسان يف األرض لتعمريها
عىل قاعدة الصالح ،ال عىل قواعد الفساد الذي
تخ ّوفت منه املالئكة ملا قالت :أَت َْج َع ُل ِفي َها َم ْن
ُي ْف ِس ُد ِفي َها َو َي ْس ِف ُك ال ِّد َما َء(البقرة .)30:فاختيار األستاذ
فتح الله كولن للفظ الخالفة يتناسق مع رشط الصالح
الذي جعلته اآلية ً
مناطا لوراثة األرض َ ي ِر ُث َها ِع َباد َِي
الصالِ ُحونَ  فال يستحق التمثيل الحقيقي لهذه
َّ
الوراثة ،وهذه الخالفة ،أو الحاكمية بالنيابة إال من
جمع رشوط الصالح وخصاله .ولذلك سامها األستاذ
أيضا بالوراثة الساموية التي تبدأ من اللجوء إىل الله
تعاىل ال من دعوى ندعيها ،أو مصالح دنيوية نصيبها.
بـ -وأما مجاالتها فاثنان :الحركية والفكر :فهام
الكلمتان الجامعتان للصفات املطلوبة لوراثة األرض.
يقول األستاذ فتح الله كولن" :نحن نلخص خط
كفاحنا كورثـة األرض بكلمتي الحركية والفكر .وإن
وجودنا الحقيقي ال يتم إال عرب الحركية والفكر" .أو
هو اإلميان والعمل ،والنظر والتطبيق .فالفكر بدون
حركة سكون واستسالم وتسليم ،والحركة بدون
مبادئ وتصورات وقلب حي تكون حركة سلبية،
ألنها تعني غياب اإلميان الحقيقي"...
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البد من "جامعة علمية" تفتح الطريق نحو
مجتمع علمي .لذلك فمن خصائص ورثة
األرض أنهم منظمون يف حياتهم العلمية
كام يقول األستاذ فتح الله كولن.

فحركات األفراد والجامعة البد أن تتأسس عىل
باطن هذبه اإلميان الحقيقي ،مبا يصاحبه من علم
وعشق ومراجعة ذاتية وحرية وإبداع وفن ،وهي
صفات واريث األرض ،التي يجمعها لفظ الدين أو
العبادة .وباملقابل ،كام أن الحركية ترتبط بالفكر فال
بد للفكر أيضً ا أن يكون حرك ًّيا ،يتدخل فيام حوله،
ويشارك يف التكوينات املحيطة به ،فليس من بديل
لذلك إال التسليم والعجز أو التعاجز بلغة األستاذ كولن.
أي إن صفات واريث األرض ،وهي اإلميان
الحقيقي ،وما يصاحبه من علم وعشق ومراجعة
ذاتية وحرية وجامعة مبدعة ورؤية فنية يجب أن
تظهر يف حركة تاريخية يستعيد فيها وارثو األرض
أصلهم الضائع منذ قرون ،أي التمثيل الحق لرشيعة
الله يف األرض .ومناط ذلك كله" :الحفاظ عىل الكتاب
والسنة وصوايف اجتهادات السلف الصالح ،وحسب
مدارك العرص وأسلوبه".
جـ -وأما صفات وراثة األرض عىل جهة التفصيل
فثامنية ،سامها األستاذ فتح الله كولن بالصفات
والخصال ،وهي:
الصفة األوىل ،اإلميان الكامل :وهي أول صفات
واريث األرض .وقد ورد لفظ اإلميان ومشتقاته يف
7

مقاالت
nesemat.com
nesemat.com

صفات واريث األرض ،وهي اإلميان الحقيقي،
وما يصاحبه من علم وعشق ومراجعة ذاتية
وحرية وجامعة مبدعة ورؤية فنية يجب أن
تظهر يف حركة تاريخية يستعيد فيها وارثو
األرض أصلهم الضائع منذ قرون.

هذه املقاالت الثالث  22مرة ،منها 16مرة بصيغة
"اإلميان" نفسه .وقد ورد اسم اإلميان تارة موصو ًفا
بصفات إيجابية أو مضا ًفا إليها ،وهي :الكامل
(اإلميان الكامل) والحق والحقيقة (املؤمن الحق،
املؤمن الحقيقي ،اإلميان مبعناه الحقيقي) ،وبالصالح
(املؤمنني الصالحني) ،وكذلك :ضياء اإلميان ،وإنسان
اإلميان ،وسائح اإلميان .كام يأيت أحيانًا موصو ًفا بصفات
سلبية أو مضا ًفا إىل أوصاف سلبية ،وهي :اإلميان تراب
(مرتني) ،غياب اإلميان (مرة واحدة) ،ضاع اإلميان
(مرتني) .فكل من متثلت فيه خاصية اإلميان بأوصافها
اإليجابية كان بحق منتس ًبا إىل واريث األرض حق
االنتساب .وأما من ضعف اإلميان يف قلبه فغاب وضاع
وصار ترا ًبا ،فقد حرم من رشف االنتساب إىل ورثة
األرض ،وإن ادعى ذلك.
لذلك يأيت سياق وصف اإلميان بالرتاب ،يف سياقني:
السياق األول :سياق عام يتعلق ببيان الخلل
الشامل الذي أصاب املسلمني بعد بيعهم الدين
بالدنيا ،وتخليهم عن مرياثهم املبارك لصالح أفكار
إلحادية وشكوك مرتددة ،ومنظومات أيديولوجية
متهاوية ،وسلوكيات فاسدة.
السياق الثاين :سياق خاص يتعلق بالخلل
8

الخاص الذي أصاب املنظومة التعليمية والفكر
العلمي الذي تنتجه ،كام سيأيت.
لذلك فالحل هو" :إثبات أننا وارثو األرض الحقيقيون
بفهم اإلسالم ،مصدرنا الكايف النبعاثنا املادي واملعنوي،
كام هو يف أصله ،ثم باالنخراط يف جموع عباد الله
الصالحني :الساملني املتدينني عاطفة وفك ًرا
وحسا
ًّ
وشعو ًرا وإرادة ،الثابتني القامئني عىل إعالء كلمة الله،
َّ
املنظمني يف حياتهم العلمية ...املوثوقني يف سلوكيات
العمل ،املستقرين يف شخصياتهم ،القادرين عىل دحر
نوازعهم النفسانية ،املوفقني إىل ارتفاق القلب والعقل".
فإن شئت تحدي ًدا ملقومات مفهوم اإلميان الذي
هو صفة الزمة لوراثة األرض ،فإن األستاذ فتح الله
كولن يرى أن هذه املقومات تتمثل يف:
املقوم األول :اشتامله عىل األفق العرفاين مبا
ميثله من روح املحبة و ُبع َدي العشق والشوق وألوان
النهائية من األذواق الروحية ،فض ًال عن الجهد
الفكري والتفكري .وليك يبعد األستاذ كولن عن هذه
العبارة أي فهم صويف فلسفي متطرف يجمع يف
نفس السياق بني اإلميان والتفكر فاإلنسان" :مك َّلف
ببناء عامله اإلمياين والتفكري مبد الدروب من ذاته
إىل أعامق الوجود حي ًنا ،وبالتقاط رشائح من الوجود
وتقييمها يف ذاته حي ًنا آخر .ويعني هذا يف الوقت
عينه ظهور الحقيقة اإلنسانية الكامنة يف روحه" .أي
أن رشط معرفة اإلنسان لذاته ولحقيقة الوجود من
حوله ال يتحقق إ ّال "يف ضياء اإلميان".
لهذا يقول األستاذ كولن" :لقد أرهق الغرب
أساسا ،فحاول سد
نفسه مللء فراغ جوهر مل يعرفه ً
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الحاجة نسب ًّيا بااللتجاء إىل الروحية ( ،)MySticismأما
نحن فلسنا بحاجة إىل التفتيش عن يشء أجنبي أو
اللجوء إىل أي يشء لعاملنا املتامزج بروح اإلسالم عىل
مدى الزمان .إن مصادر طاقتنا موجودة يف منظومتنا
الفكرية واإلميانية".
املقوم الثاين :تفاوت اإلميان وامتداده .فاإلميان
يتفاوت ويتدرج من حالة الرتابية والضياع كام تقدم،
وهي حالة "الرميم املتخلف من التاريخ" ،إىل حالة
العمق الراسخ والكامل ،التي هي حالة وارث األرض.
ثم هو إميان ممتد يف كل كيان الفرد الفكري والنفيس،
وكل جزئيات حياته اليومية ،وتتبدى مثاره يف كل
أنشطة املجتمع املسلم .وجيل أن قول األستاذ فتح
الله كولن يف اإلميان هنا يتأسس عىل عقيدة إسالمية
أصيلة :وهي أن اإلميان درجات ،وأنه يزيد وينقص،
وأن اإلميان الحق تصديق وقول وعمل :ينطلق من
القلب فتظهر مثاره يانعة عىل الجوارح .أو كام
يقول األستاذ فتح الله كولن وهو يبني عالقة الفكر
بالحركية ،واإلميان بالعمل يف حياة املرشدين املمثلني
الوارثني" :ينرث احتضان اإلميان والعقل مثاره يف كل
صوب ،وينبت ويزدهي املستقبل يف صدر األماين
واآلمال والعزم بألوان وأفنان ال يضاهيها خيال "املدن
الفاضلة" ،وتنرش التلفزيونات والراديوهات والصحف
واملجالت يف جو الفضاء ،الفيوضات والربكة والنور،
ويرتشف الكوثر كل قلب سائح يف ربيع الجنة هذا،
ما خال الذي كالرميم املتخلف من التاريخ".
إن هذا االمتداد يتناغم مع امتداد مفهوم الوراثة
الذي يتعدى وراثة األرض إىل وراثة الكون كله ،إذ
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إن الدخول إىل عرص العلم يعني أن تستمد
الجامعة الوارثة لألرض قوتها البنائية من
العلم ،بعد أن صار العلم كام يقول األستاذ
استنادا عىل النوريس:
فتح الله كولن
ً
ميتلك الحكم والقوة.

"لن تنحرص هذه الوراثـة باألرض وحدها ...ذلك
بأن َمن يـرث األرض ويحكمها ،يحكم عمق الفضاء
والسامء أيضً ا .إذن هي حاكمة يف الكون كذلك".
املقوم الثالث :القوة وهي صفة تناسب ما
يسميه األستاذ فتح الله كولن "إنسان اإلميان" الذي
يستشعر طبيعة أصله ومصريه ووظائفه ومسؤولياته،
و "يرى كل يشء نو ًرا وضيا ًء ،ويطأ قدمه من غري قلق
أينام يطأ ،ويسري نحو هدفه بال خوف ويف ثقة".
فيعطيه هذا الشعور قوة تنشطه يف املسري ،ويكون
"سائح اإلميان" الذي تتناسق حركته مع حركة الكون
كله .يقول األستاذ فتح الله كولن:
" ُيعد سائح اإلميان مكتش ًفا ملصدر مهم للقوة.
هذه الخزينة والذخرية التعبوية ،العائدة لألبعاد
األخرى ،واملرموز لها بـ"ال حول وال قوة إال بالله"،
حس الحاجة إىل مصدر
لتبلغ من األهمية موق ًعا يلغي ّ
غريه عند من يحوز عىل هذا املصدر للقوة ،وعىل هذا
النور .فإنه ال يرى إال "هو" سبحانه ،وال يعرف إال
"هو" ،وال يفر إال إليه "هو" ،وال يحيا إال متوج ًها إليه
هو"؛ فيستطيع تح ّدي كل القوى الدنيوية بقدر عمق
معرفته واعتامده عىل الله ،ويعيش يف شوق ،وال يقع
يف التشاؤم والسوداوية حتى يف أشد املواقف سلبية،
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كل من متثلت فيه خاصية اإلميان بأوصافها
منتسبا إىل واريث األرض،
اإليجابية كان بحق
ً
وأما من ضعف اإلميان يف قلبه فقد حرم
من رشف االنتساب إىل ورثة األرض.

مع أمل القدرة عىل النجاح يف كل يشء".
الكامل ،والتفكر ،والقوة :هي إذن :ثالثية املدخل
اإلمياين إىل وراثة األرض.
الصفة الثانية ،العشق :وهو أعىل درجة يف املحبة.
وقد ورد ذكره يف املقاالت الثالث  12مرة .ويالحظ
من سياقات استعامله الخصائص املفهومية التالية:
أ -أنه يشكل ُب ْع ًدا من أبعاد اإلميان الحقيقي.
فاإلميان الكامل كام يضعه القرآن العظيم يشتمل
يف نظر األستاذ فتح الله كولن عىل "األفق العرفاين
وروح املحبة و ُبع َدي العشق والشوق وألوان النهائية
من األذواق الروحية" .كام أن "من ُي َع ِّمر ويج ِّهز قلبه
باإلميان بالله ومبعرفته ،يحس حسب درجته مبحبة
عميقة وعشق أصيل" .وأخ ًريا يتحدث األستاذ فتح الله
كولن عن سائح اإلميان فيصفه بأنه "يعيش يف شوق،
وال يقع يف التشاؤم والسوداوية حتى يف أشد املواقف
سلبية ،مع أمل القدرة عىل النجاح يف كل يشء".
بـ -أن العشق أىت يف خمسة مواضع مقرتنًا مبفهوم
الشوق أو وار ًدا يف سياقه ،كام مل يرد مفهوم الشوق
ً
مستعمل يف سياقه ،باستثناء
إال مقرتنًا بالعشق أو
موضع واحد ،ولكنه ورد فيه مصاح ًبا لإلميان الحق.
والخيط الواصل بني املفهومني هو الروحانية التي
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عرب عنها األستاذ فتح الله كولن بألفاظ متعددة مثل:
املواجد والجذب واالنجذاب والذوق.
فهل يهدف األستاذ فتح الله كولن بهذا األفق
العرفاين للشوق ،أن يحمله املعاين الصوفية الفلسفية،
التي استهجنها علامء اإلسالم قد ًميا ،والعلامء
املجددون يف كل عرص؟
صحيح أن األستاذ فتح الله كولن يحيلنا إىل أعالم
كالغزايل والرسهندي والشاه ويل الله الدهلوي وبديع
الزمان النوريس ،وجالل الدين الرومي والشيخ غالب
ومحمد عاكف ،ولكنه ال يطلب من ورثة األرض إال
اإلفادة من إخالصهم وحامسهم ،رشيطة التمسك
باملحجتني البيضاوين :الكتاب والسنة ،وأن "يتوجهوا
َّ
بإميان وحركي ِة خالد بن الوليد وعقبة بن نافع وصالح
الدين ومحمد الفاتح وياووز َسليم ."...وتلك مجرد
خطوة أوىل" ،وخطوتنا الثانية هي أن منزج عشقهم
وشوقهم العجيب -غري املق َّيد باألزمنة واألمكنة كلها-
بأساليب واحدة ،لنصل إىل روح القرآن الذي ال يحده
زمان وال يبىل ،وبالتايل إىل ميتافيزيقية كونية .لذلك
"يلزم لوراثة األرض السعي الجـاد يف الصالحات ابتدا ًء.
مبعنى معايشة الدين كام هو يف القرآن والسـنة ،وجعل
اإلسالم إحيا ًء للحياة ،ثم احتواء علوم العرص وفنونه".
لذلك ينكر عىل الفكر الصويف كام متارسه الزوايا
والتكايا ،ألنهم استبدلوا بذلك العشق اإلمياين األصيل،
تَس ّل ًيا بقراءة مناقب األشخاص.
جــ -إن العشق األصيل -كاإلميان -له امتداد
وشمول ،حيث يستغرق الوجود كله .ويتضمن ذلك
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بالطبع العشق اإللهي ،وبيان ذلك عند األستاذ فتح
الله كولن من زوجية الفكر والحركية:
ففي الجانب الفكري :يرى األستاذ فتح الله كولن
أن التجربة يجب أن متر من مصفاة العقل ،والعقل
يجب أن يس ّلم نفسه للفطنة العظمى ،واملنطق
ينبغي أن يقع يف حال الحب عينه ،والحب ينبغي أن
ينقلب إىل العشق اإللهي .فبهذا النظر يكون العلم
ُ
والعقل َ
ُب ْع ًدا من أبعاد الدين وخاد ًما لـه،
طيف نور
يصل به اإللهام أينام يشاء ،واملكتسبات التجريبية
منشو ًرا يعكس روح الوجود ...ويصدح كل يشء
بصوت أناشـيد املعرفة واملحبة والذوق الروحاين.
ويف الجانب الحريك :يرى األستاذ فتح الله كولن أن
العشق " ُيعد أهم إكسري للحياة يف االنبعاث من جديد"
وأننا "بحاجة يف الحارض إىل أن تفيض القلوب من
العشق ،وأن تطفح من الشوق ،يف فهم جديد
وطري،
ّ
لتحقيق انبعاث عظيم؛ فام من حركة أو حملة باقية
باعتبار نتائجها ،من غري العشق...
وخصوصا إن كانت
ً
ٍ
الحركة أو الحملة ذات
امتدادات إىل العقبى وأبعاد
ما وراءها" .إذن بهذا السبب اعترب األستاذ فتح الله
كولن تجديد الحركة التاريخية للمسلمني إقامة لرصح
ووصف الذين يحملون عىل عاتقهم مسؤولية
الروحَ ،
هذا التجديد بأنهم "أطباء املعنويات القادرين
عىل تشخيص بؤسنا الداخيل والخارجي ومداواته".
ومرشدون صادقون مشدودون إىل األخرويات من
غري انقطاع (أنفاسهم) .ألن هذا التجديد الحريك
الشامل "يرتبط ً
أول وقبل كل يشء باالبتعاد عن أثقال
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إنسانية اإلنسان رهينة بتذوقه حس الحرية.
ومتى فقدت الحرية ضعفت الشخصية
وتراجعت القدرة عىل التطور والتجديد ،وحلّت
األنانية محل التفكري الجمعي املبدع والقوة
محل الحق واإلرادة والفكر الحر.

النفسانية ودوافعها كافة ،واالنفتاح عىل الروحانية،
والنظر إىل الدنيا والعلم بها كصالة انتظار إىل األخرى".
فالعرفان والشوق والشمول :مداخل العشق
األصيل عند األستاذ كولن.
الصفة الثالثة ،العلم :وهو أكرث املفردات
تكرا ًرا يف املنت املدروس ،حيث وردت  41مرة بصيغه
االشتقاقية املختلفة ،ومل يأت منها ما هو متعلق بالعلم
اإللهي إال واح ًدا ،كام مل يأت منها يف صيغة الفعل إال
واح ًدا .وقد يعلل هذا العدد الكثري من املوارد بأن
وراثة العلم كام أرشنا أعاله قد خصها القرآن الكريم
بعناية خاصة ،وجعلها أهم مرياث لألنبياء والصالحني.
والحقيقة أن هذه املوارد التي استعمل فيها األستاذ
فتح الله كولن لفظ العلم ومشتقاته ،تق ّدم تصو ًرا
تجديد ًّيا مهام لنظرية العلم واملعرفة العلمية يف
اإلسالم ،ولنظرية التعليم وتطبيقاتها يف الحضارة
اإلسالمية ،يف أفق توضيح الطريق أمام واريث األرض،
ً
ليملؤوها ً
وتعليم راش ًدا.
صحيحا
علم
ً
مالحظات يف نظرية العلم واملعرفة العلمية
ً
أول :إن "العلم ُب ْع ٌد ِمن أ ْبعاد الدين" كام يقول
األستاذ فتح الله كولن ،ومنه فال وجود لرصاع بني
املعرفة العلمية وطبيعة الدين( .ويف كل مكان يسري
11
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نحن لسنا بحاجة إىل التفتيش عن يشء
أجنبي أو اللجوء إىل أي يشء لعاملنا
املتامزج بروح اإلسالم عىل مدى الزمان.
إن مصادر طاقتنا موجودة يف منظومتنا
الفكرية واإلميانية.

الدين مع العلم يداً بيـد).
ثان ًيا :إن وسائل املعرفة العلمية متنوعة
ومتعاونة ،فال انفصام بني التجربة والعقل واملنطق
والعرفان ،بل تتضافر كلها يف حياة وارث األرض عىل
بلوغ الحقائق وتفعيلها.
ولذلك ُيص ّدر األستاذ فتح الله كولن هذه الصفة
من صفات واريث األرض بقوله" :الوصف الثالث
لوارث األرض هو التوجه إىل العلم مبيزان العقل
واملنطق والوجدان" ،ويعلل األستاذ فتح الله كولن
هذا الشمول والتنوع يف مصادر املعرفة ووسائلها
مبفهوم القراءة ،قراءة الكتاب املنظور (وهو الوجود)
وقراءة الكتاب املسطور (وهو القرآن العظيم) ،كام
سيأيت بيانه بإذن الله.
ثال ًثا :الدقة والنسبية :فوارث األرض حني ميارس
سياحته اإلميانية ال يكف عن التدقيق يف البحث يف كل
يشء يف الوجود .إنه كام يقول األستاذ فتح الله كولن:
" ُي َن ّقب خمسني ألف مرة عن الوجود وما وراء ستار
الوجود ،ويرشّ ح األشياء والحوادث خمسني ألف مرة
يف اإل ْن ِب ْيق( ،)2ويرص عىل ط ْرق كل باب ،ويبحث عن
وشائج املناسبة مع كل يشء" فإذا وجد نفسه عاج ًزا
عن إدراك أم ٍر ما وهو سائر يف طريق البحث املدقق
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املنقب ،فإنه ال يكسل ويرتاجع ،كام ال يتنطع ويدعي
ما ليس له ،بل "يكتفي بالحقائق التي رآها وعرفها يف
وجه التحقيقات التي استحصلها هو أو غريه حتى ذلك
الحني ،ثم يواصل املسري" ،وهذه هي األخالق العلمية
التي تقوم عىل التواضع واالعرتاف بالقصور والنسبية مع
اإلرصار عىل االستمرار يف طلب العلم والبحث العلمي.
راب ًعا :بناء مجتمع العلم :فالتوجه إىل العلم بهذه
الخصائص فيه خالص للبرشية جمعاء ،يف الوقت الذي
انجرفت فيه وراء فرضيات غامضة مظلمة .إن الدخول
إىل عرص العلم يعني أن تستمد الجامعة الوارثة
لألرض قوتها البنائية من العلم ،بعد أن صار العلم
كام يقول األستاذ فتح الله كولن استنا ًدا عىل النوريس:
ميتلك الحكم والقوة .إن هذا يعني عودة عرص العلم
والبيان من جديد .إن بناء مجتمع العلم يتطلب منا:
 إمرار العلم من منشور الفكر اإلسالمي ،ومتثيلهع َمل ًّيا واإلفادة عنه بش ّتى الوسائل.
 توقري رجال العلم. توحيد التوجهات واألهداف. عدم الخلط بني املعلومة والعلم ،فالعلم باألشياءاملتعلقة بالرياضيات ال يعني أن العالِم بها ريايض.
 عدم الخلط بني العلم والفلسفة .حيث يشناألستاذ فتح الله كولن هجو ًما قو ًّيا عىل الفلسفات
الغربية التي اكتسحت عقول الشباب وصارت ألعا ًبا
ُيتسلَّ بها ويتصارع عليها ،مثل املاركسية والدوركهمية
واللينينية واملاوية ،منقسمني إىل معسكرات ش ّتى،
بدالً عن اللحاق بالعرص بعلمهم وفنهم وتقنيتهم.

مفهوم وراثة األرض لدى كولن ووظيفته الحضارية

التعليم وتطبيقاتها

أما يف نظرية التعليم وتطبيقاتها يف الحضارة
اإلسالمية :فإن األستاذ فتح الله كولن يخصص فقرات
مهمة يوجز فيها وضعية هذا التعليم وطريق
الخروج من أزمته .ويتضح ذلك من خالل أمرين:
األمر األول :تشخيص الخلل :فالخلل يف تاريخنا
القريب يتلخص يف فكرنا العلمي ونظامنا التعليمي
الذي اقرتف رجال التغريب إجرا ًما حقيق ًّيا يف ح ّقه،
حيث وقع تزلزل يف توقري رجال العلم ،وتشتت يف
التوجهات واألهداف ،واختالط املعلومة بالعلم،
والعلم بالفلسفة .واستفاد األجانب املقيمون يف بالدنا
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 رضورة االنفتاح عىل العلم والبحث العلميواستشعار التوافق بني القرآن وس ّنة الله عىل الخط
املمتد من الكائنات إىل الحياة .وهذا عمل ال ميكن
أن يقوم به إال "أولو العزم من العباقرة" ،ومبا أن
توس ًعا كب ًريا ج ًّدا يف التفريعات
العلوم اليوم شهدت ُّ
بحيث يعجز الفرد الفريد عن حمل العبء فيه مهام
كان عبقر ًّيا ،فقد ح ّلت الشخصية املعنوية والتشاور
والشعور الجمعي محل الدهاء العبقري .أي البد من
"جامعة علمية" تفتح الطريق نحو مجتمع علمي.
لذلك فمن خصائص ورثة األرض أنهم منظمون يف
حياتهم العلمية كام يقول األستاذ فتح الله كولن.
إذن "ال بد من تحقيق تجددنا الذايت ونهضتنا
( )Renaissanceعن طريق تلقيح عقول شبابنا بالتفكري
العلمي ،وذلك سيؤدي إىل تفاعلهم واندماجهم مع
الفكر والعلم ،كام ف َعلنا
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يقرر األستاذ فتح الله كولن أن الوسائل
الرشعية ضدها الوسائل الشيطانية .وعليه،
"ال ميكن خدمة اإلسالم وتوجيه املسلمني
إىل مراميه الحقيقية بوسائل شيطانية
أبدا.
ألبتة" .فالغاية ال تربر الوسيلة ً

من هذا الفراغ فائدة جمة ،فافتتحوا املدارس بنشاطٍ
يف كل زاوية من زوايا الوطن ،ول ّقحوا أجيالنا بال ّلقاح
األجنبي من خالل أعشاش التعليم .وتطوعت رشيحة
منا لتمكني خري أبناء الوطن استعدا ًدا وقابلية ،من
شغل مقاعد الدراسة فيها ،بل حتى بتقبيل األيدي
واألرجل ،ليزيدوا يف الرسعة املطردة للتغريب .وكانت
النتيجة ،أن سلمت لهذه املدارس األدمغة الطرية بال
توجس أو قلق ،لتقدم لها الثقافة األمريكية واألخالق
ّ
الفرنسية والعادات واألعراف اإلنكليزية ،وألعاب
اإليديولوجيات الفلسفية التي شتتت الشباب عن
العلم والتفكري العلمي الذي يجمعهم عىل البناء .ثم
كان من األعراض الخطرية للخلل تلطيخ اسم الدين
وأهل الدين ،وتشهري أنواع الجنون الغريب أمام األنظار.
ومن أعراض الخلل أيضً ا :أنَّ مؤسسات التعليم فعلت
نفس ما فعلته األرسة والشارع وأوساط الفنون ،حيث
نفخت يف أرواحنا األفكار الشا ّذ َة واملوازين الفاسدة،
رأسا عىل عقب كل يشء ،وصارت األنانية
ْ
فقلبت ً
أساس التفكري والتخطيط بدل املبدئية والجامعية.
وبالتايل :حلت القوة محل الحق واإلرادة والفكر الحر.
تلك أعراض مرتبطة بالنظام التعليمي التغريبي،
13
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يتحدث األستاذ فتح الله كولن عن سائح
اإلميان فيصفه بأنه "يعيش يف شوق ،وال
يقع يف التشاؤم والسوداوية حتى يف
أشد املواقف سلبية ،مع أمل القدرة عىل
النجاح يف كل يشء.

ولكن مثة أعراض ترتبط بالنظام التعليمي التقليدي
املدريس أيضا" :ذلك ألن التعليم التقليدي مل يزد عىل
ترداد مسلامته الثابتة ،واملدرسة التقليدية أط َّلت
عىل الحياة من حافاتها وأطرافها ،والتك ّية (الزاوية)
دفنت نفسها يف الوجدانيات متا ًما ،وال ّثكنة أظهرت
القوة وحدها وزمجرت بالقوة وحدها ...يف تلك
املرحلة ،هيمنت الفلسفة املدرسية ( )ScholaSticعىل
التعليم التقليدي ومل ُيتنفس إال هواءها ،وعاشت
املدرسة التقليدية مشلولة لغلق أبوابها بوجه
العلم والفكر والحرمان من قوة اإلبداع واإلنشاء...
رأسا عىل عقب،
ويف خضم ذلك ،انقلب كل يشء ً
وانقعلت شجرة األمة لتهوي عىل األرض"...
األمر الثاين :إصالح الخلل :البد من وجود من
يسميهم األستاذ فتح الله كولن بـ ّ
"عمل الفكر
الذين ُيك ّدون لبناء مستقبلنا" .وهم القادرون عىل
إنجاز املهمة التاريخية املتمثلة يف تحقيق تجددنا
الذايت ونهضتنا ( )Renaissanceعن طريق تلقيح عقول
شبابنا بالتفكري العلمي ،وهم بذلك يجددون يف
الوظيفة الحقيقية للنظام التعليمي ،وذلك جزء ال
يتجزأ من حركة اإلعامر واإلحياء التي يحملونها عىل
عاتقهم .لذلك يرى األستاذ فتح الله كولن أن هؤالء
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كانوا وراء أيام العمران املديدة حتى اليوم ،وسيكون
هؤالء ممثلني لحركات اإلعامر واإلحياء اآلتية غ ًدا.
وسيتحقق هذا التمثيل باستنباط نظريات حقوقية
جديدة من مصدري الكتاب والسنة ملعالجة
املستحدثات والتوقعات املستقبلية ،وتزيني أفكارهم
بآراء العامل الجديد.
فالدين والتكامل والدقة أبعاد أساسية للمعرفة
العلمية املطلوبة يف الجامعة الوارثة.
الصفة الرابعة ،املراجعة والتقويم :ورد هذا
املصطلح ً
لفظا ثالث مرات فقط ،ولكنه ورد مفهو ًما
ِع َّدة مرات من خالل مفاهيم اصطالحية أخرى
تتقاطع معه دالل ًّيا يف منت األستاذ فتح الله كولن
املدروس هاهنا .ومن أهمها مفهوم القراءة ،ومفهوم
املطالعة .ويحدد األستاذ فتح الله كولن معنى هذه
الصفة من صفات وارث األرض بقوله" :هو إعادة
النظر يف قراءته للكون واإلنسان والحياة ،وبالتايل
مراجعة تصوراته الصحيحة منها والخاطئة".
ويقسم األستاذ كولن هذه الصفة إىل عنارص ثالثة:
العنرص األول ،القراءة :ويعني بها األستاذ فتح
الله كولن القيام مبطالعة مزدوجة لكتاب الله
املسطور ،وهو القرآن الكريم الذي هو "بيان الله
سبحانه النابع من صفة الكالم الجليلة" ،ومطالعة
كتاب الله املنظور ،وهو الكون واإلنسان والحياة،
ألن "الكون كتاب فتحه الله تعاىل أمام العيون
لري َاجع باستمرار .وكل من الكتاب املسطور والكتاب
املنظور ينطق بحقيقة واحدة ،ينبغي عىل وارث
األرض استكشافها ،ورؤية طرق التوافق واالنسجام
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فيها ،ويعمل مبقتضاهام" :فالله سبحانه وتعاىل
يكافئ َمن يدرك كال الكتابني ويح ّول ذلك اإلدراك إىل
واقع ع َميل ،ثم ينسج حياته كلها عىل هذا املنوال؛
بينام يعا ِقب َمن يهملهام ويتغاىض عنهام بل وال
صحيحا وال يحولهام إىل واقع".
يفرسهام تفس ًريا
ً
العنرص الثاين ،القيم اإلنسانية :فاملراجعة تقويم
إلنسانية اإلنسان ،بحيث ال ينبغي تقوميه برصيده
املادي ،وإمنا برصيده من القيم اإلنسانية ،أي
"بالتحري عن األعامق اإلنسانية الحقيقية يف الشعور
والفكر والشخصية".
العنرص الثالث ،الرشعية والحق :إذ ينبغي أن
يكون الهدف مرشو ًعا وح ًّقا ،وأن تكون الوسائل
املوصلة إليه رشعية وح َّقة .ويقرر األستاذ فتح الله
كولن أن الوسائل الرشعية ضدها الوسائل الشيطانية.
وعليه" ،ال ميكن خدمة اإلسالم وتوجيه املسلمني إىل
مراميه الحقيقية بوسائل شيطانية ألبتة" .فالغاية ال
تربر الوسيلة أب ًدا.
إن مفهوم املراجعة ينفتح عىل داللتني :الداللة
األوىل ،داللة العودة :فالبد من العودة إىل الكتاب
مسطوره ومنظوره بح ًثا عن االنسجام ،وتوجيها للعمل
كام تقدم .وهذه داللة جلية من سياقات استعامل
اللفظ ،ومن قول األستاذ فتح الله كولن برصاحة:
املحجتان ال َبيضاوان ،هام ألرباب القلوب
"هاتان
َّ
منبع العشق والشوق و َم ْن َجم الجذب واالنجذاب.
فلن يعود خال ًيا من يراجعهام بصفوة الحس وحافز
االحتياج ،ولن ميوت أب ًدا من يلجأ إليهام".
الداللة الثانية :داللة التصحيح :إذ الهدف من
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عىل مهنديس مستقبل الضياء أن يجهدوا
يف استخدام قوتهم الفكرية -إىل جانب
دوافعهم الحركية -ليك تنصت املحركات
التاريخية التي ننشئ بها حياتنا الدينية
والوطنية إىل صوت اإلسالم كَ ّرة أخرى.

هذه العودة املستمرة إىل مطالعة الكتابني ،هي
تصحيح أخطاء الذات وتعديل السلوك ،وهذا بني
مام تقدم يف تعريف األستاذ فتح الله كولن لهذا
الوصف الرابع لواريث األرض ،حيث استعمل لفظ
املراجعة مضا ًفا إىل التصورات الصحيحة والخاطئة
(مراجعة تصوراته الصحيحة منها والخاطئة).
القراءة والقيم والرشعية (الحق) :هي العنارص
املفهومية للمراجعة.
الصفة الخامسة ،حرية التفكري :يرى األستاذ فتح
الله كولن أن الوصف الخامس للوارث ،هو أن يكون
ح ًّرا يف التفكري ومو ِّق ًرا لحرية التفكري .وقد ورد لفظ
الحرية  10مرات؛ وقد جاء نصف هذه املوارد موصوالً
بالفكر أو التفكري ،مام يدل عىل أن الحرية مفهوم
شامل ،وقيمة إنسانية رضورية لبناء رصح الروح
من جديد .وهذه أوىل املالحظات .فإنسانية اإلنسان
رهينة بتذوقه حس الحرية .ومتى فقدت الحرية
ضعفت الشخصية وتراجعت القدرة عىل التطور
والتجديد ،وح ّلت األنانية محل التفكري الجمعي
املبدع والقوة محل الحق واإلرادة والفكر الحر .وليس
املقصود بالحرية عند األستاذ فتح الله التحرر من قهر
الجامعة الجائرة فقط ،بل كذلك تحرير الروح من
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يلزم لوراثة األرض السعي الجـاد يف
ابتداء .مبعنى معايشة الدين كام
الصالحات
ً
إحياء
هو يف القرآن والسـنة ،وجعل اإلسالم
ً
للحياة ،ثم احتواء علوم العرص وفنونه.

قيود املادة والشهوات .إذن "فالحاجة ماسة اليوم إىل
صدور متسعة تحيط بالتفكري الحر ،وتنفتح عىل العلم
والبحث العلمي ،وتستشعر التوافق بني القرآن وس ّنة
الله عىل الخط املمتد من الكائنات إىل الحياة".
الصفة السادسة ،الشعور الجمعي املسؤول

(الجامعة املبدعة) :وهو ما عرب عنه فيام تقدم
بالشخصية املعنوية والتشاور والشعور الجمعي .وهذه
أهم عنارص البعد الحريك يف بناء األمم والحضارات.
إن مفهوم الشعور الجمعي أو الوعي الجمعي ال
ينحرص يف املعنى الدوركاميي الضيق الذي يكون فيه
الفرد تاب ًعا يف تصوراته وسلوكياته إلكراهات الجامعة،
مهام كانت قيمها منحطة ومنحرفة .بل إن مفهوم
الجامعة أوسع من ذلك يف نصوص األستاذ كولن.
تبتدئ من نواة أويل العزم الصالحني ،ومتتد صعو ًدا
حتى تصل إىل الكون كله .وبني املرتبتني مراتب من
املجموعات والفئات التي يقرتب مجموع تصوراتها
وقوانينها من الرشيعة الفطرية فرتشد ،أو تبتعد
عنها فتنحرف بدرجات متفاوتة أيضً ا .ولقد ورد لفظ
الجامعة مبشتقاته وتصاريفه عرشين مرة ،وملا كانت
الوراثة وراثة لألرض والكون كله ،كان مفهوم الجمع
ميتد أيضً ا من هؤالء الورثة الذين وصفوا يف اآلية
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الكرمية بالصالحني إىل الكون كله ،يف انسجام وتوافق
مع الخلق "أجمعني" الذين يسجدون لله تبارك
اسمه ،وهذا التكامل أو التوافق مع سنن الكون هو
من أهم مقومات التصور اإلسالمي لإلنسان الصالح.
إذن فالوجود اإلنساين الحقيقي تبدأ دورته من هذه
املجموعة الصالحة التي أخذت الخالفة بالتمثيل ال
بغريه ،فاندفعت جذورها يف أعامق الكون ،ومنها
ارتفعت شجرة الصالح لتمتد يف آفاق الكون إىل اآلخرة.
وقوام جمعها الصالح اجتامعها عىل ما يسميه األستاذ
كولن بالرشيعة الفطرية ،وهي ناتجة عن مجموعة
من التصورات واملبادئ املأخوذة من مجموعة من
القوانني اإللهية املأخوذة من كالم الله عز وجل .ويبدأ
االنحراف يف الجامعات البرشية بالتخيل جزئ ًّيا أو
كل ًّيا عن هذه الرشيعة الفطرية ،وبالتنازل جزئ ًّيا أو
كل ًّيا عن تجلياتها يف التصورات واملبادئ التي يحملها
الناس ،فيؤدي ذلك إىل تراجع الجامعة املسلمة وتآكل
كيانها وتراجعها عن قيادة العامل ،وتجنح إىل التفريط
يف خاصيتها التمثيلية ،أعني عن الوراثة الحقة.
لنقرأ النصني التاليني" :لقد وعد الله بإرث األرض
للصالحني من عباده ...وهم ممثلو الروحية املحمدية
واألخالق القرآنية ،املنشغلون باالتحاد واالجتامع،
املدركون ألحوال عرصهم ،املسلحون بالعلم والفن،
املقيمون مليزان الدنيا والعقبى .الحاصل ،هو وعد
لعقبان الروح وللمعنى الذي يدورون به يف مدار
نجوم السامء النبوية ،وسادتنا الصحابة الكرام .إنه سنة
اللهَ ...ف َل ْن ت َِج َد لِ ُس َّن ِة الل ِه َت ْب ِدي ًال َولَ ْن ت َِج َد لِ ُس َّن ِة الل ِه
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ت َْح ِوي ًال(فاطر )43:س ّنة ثابتة "ورشيعة فطرية" لن تتغري".
"فيلزم لوراثة األرض السعي الجـاد يف الصالحات
ابتدا ًء .مبعنى معايشة الدين كام هو يف القرآن
والسـنة ،وجعل اإلسالم إحيا ًء للحياة ،ثم احتواء
علوم العرص وفنونه .ولنتذكر دامئًا أن املجتمعات
التي ال تلتفت إىل "الرشيعة الفطرية" املتجلية من
"القدرة" و"اإلرادة" ،وإىل "مجموعة" القوانني اإللهية
الظاهرة من صفة "الكالم" يف الكائنات ،وإن األمم
والشعوب التي تتعرض إىل التب ّدل داخل ًّيا يف حياتها
املعنوية ،مصريها إىل الخذالن غ ًدا ،مهام كانت
ظاهر ًة اليوم .هو ذا التاريخ -وما أشبهه مبقربة لألمم
املنقرضة-يرصخ عاليا بصوت الحقيقة :إِنَّ الله ال
ُي َغيِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ُي َغيِّ ُوا َما ِبأَن ُف ِسه ِْم(الرعد.)11:
"فلنسع مرة أخرى يف إثبات أننا وارثو األرض
َ
الحقيقيون بفهم اإلسالم ،مصدرنا الكايف النبعاثنا
املادي واملعنوي ،كام هو يف أصله ،ثم باالنخراط يف
جموع عباد الله الصالحني :الساملني املتينني عاطفة
وحسا وشعو ًّرا وإرادة ،الثابتني القامئني عىل
وفك ًرا ًّ
إعالء كلمة اللهَّ ،
املنظمني يف حياتهم العلمية...
املوثوقني يف سلوكيات العمل ،املستقرين يف
شخصياتهم ،القادرين عىل دحر نوازعهم النفسانية،
املوفقني إىل ارتفاق القلب والعقل".
والقاعدة العامة هي" :نحن نلخص خط كفاحنا
كورثـة األرض بكلمتي الحركية والفكر .وإن وجودنا
الحقيقي ال يتم إال عرب الحركية والفكر ...حركية وفكر
قادران عىل تغيري الذات واآلخرين .والواقع أن كل كيان
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مصدرا للنور.
يعترب األستاذ كولن الرياضيات
ً
ال باملعنى الديكاريت العقيل الجاف ،بل
باملعنى الروحي الشامل :فهي ُتيضء
طريقنا يف الخط املمتد من الكون إىل
الحياة ،و ُترينا ما بعد أفق اإلنسان.

مثرة حركة ومجموعة من املبادئ والتصورات ،كام أن
بقاءه مرتبط باستمرار هذه الحركة وتلك التصورات".
أما كيف ذلك؟ فالجواب عند األستاذ كولن
هو" :لذلك ،ينبغي أن يستشعر وارثو األرض الذين
نوع العامل الذي
يخططون إلقامة عامل املستقبلَ ،
يريدون إقامته ،ونوع الجواهر الالزم استعاملها يف
إعامر هذا العامل ..حتى ال يضطروا هم بأنفسهم
إىل هدم ما بنوه بأيديهم من قبل .إن جذور املعنى
وأصول األسس أللف سـنة من حياتنا -نحن -معلومة
ومعروفة .وعىل مهنديس مستقبل الضياء أن يجهدوا
يف استخدام قوتهم الفكرية -إىل جانب دوافعهم
الحركية -من أجل أن تنصت املحركات التاريخية التي
ننشئ بها حياتنا الدينية والوطنية إىل صوت اإلسالم
َك ّرة أخرى ،وتلتقط زاوية نظره وتجس نبضه وتستمع
إىل وجيبه ،باالستفادة القصوى من املرونة واالمتداد
العميق ،والعاملية يف إعالء بناء هذه املحركات مع
وص َوايف اجتهادات
الحفاظ عىل الكتاب والسنة َ
السلف الصالح ،وحسب مدارك العرص وأسلوبه".
إن الخطوة السادسة لورثة األرض أنهم ينرشون
الفهم الصحيح يف املجتمع املسلم لربطه دو ًما مبصدر
القوة واإلبداع يف حياتهم :القرآن والسنة .ثم التحرك
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اعترب األستاذ كولن تجديد الحركة التاريخية
ووصف الذين
للمسلمني إقامة لرصح الروح،
َ
يحملون مسؤولية هذا التجديد بأنهم "أطباء
املعنويات القادرون عىل تشخيص بؤسنا
الداخيل والخارجي ومداواته.

عىل هذا األساس الفكري السليم ،حركة اجتامعية
حضارية صالحة لبناء الحضارة اإلنسانية الصالحة التي
تنسجم وتتوافق وتتناسب مع هذا الكون الساجد لله
تبارك اسمه .وهذا التناسب هو ما يلفت النظر إىل
الخصلة السابعة.
القانون (الرشيعة) واملسؤولية والصالح :أبعاد
الشعور الجمعي عند األستاذ كولن.
الصفة السابعة ،الفكر الريايض :وردت كلمة
الرياضيات  10مرات يف النص 9 .منها يف مقال "ونحن
نقيم رصح الروح" يف مقال ،وواحدة يف الحركية والفكر.
وليس غري ًبا أن يكون االشتغال بالفكر الريايض جز ًءا
من عملية البناء ،ألن هذا العلم عىل الخصوص حظي
باهتامم خاص من قبل املسلمني .فهو علم حارض يف
كل تفاصيل العقيدة والرشيعة عند املسلمني ،فالله
سبحانه "أحىص كل يشء عد ًدا" ،والقرآن الكريم ذكر
أصول األعداد كلها ،صحيحها وكسورها ،وعلم الفقه ال
يستغني عن النظريات الرياضية وعملياتها األساسية
يف حساب الوصايا وحل أعقد أمورها بالكسور والجرب،
وكذا يف مسائل الزكاة ،فضال عن الحاجة إليها يف
املعامالت املدنية من بيوع ورشاء ووزن العمالت
ونحو ذلك .ويعلل األستاذ كولن الحاجة إىل الفكر
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الريايض ً
تعليل تاريخ ًّيا وفكر ًّيا:
أ -فمن الناحية التاريخية :كانت الرياضيات عند
كل األمم أساس النهضة ،ويرضب لذلك مثال األمم
القدمية يف آسيا ،ومثال األمم الغربية الحديثة .فلقد
"كشفت اإلنسانية يف تاريخها كث ًريا من املجاهيل
واملغلقات بعالَم الرياضيات املفعم باألرسار".
بــ -ومن الناحية الفكرية :تعترب الرياضيات
أفضل طريق إلدراك التناسب أو املناسبة بني البرش
وبني عامل األشياء .ونحن نعلم أن مفهوم النسبة
أو التناسب من أهم نظريات الرياضيات .تُع ِّلمنا
الرياضيات أال مكان للعبث والصدفة العمياء يف هذا
الكون ،وأن كل دقيقة من دقائق الزمان واملكان
واألحداث تسري يف حركة منضبطة .ومن ثم فحركة
اإلنسان يجب أن تتأسس عىل النظام ال عىل الفوىض،
ولهذا السبب خصص األستاذ مقالتني ملفهوم النظام
يف هذا الكتاب ،يحتاجان لوقفة خاصة.
مهمة الرياضيات -عىل هذا املستوى الفكري-
توضيح األشياء ،ألن الرياضيات يعتربها األستاذ كولن
مصد ًرا للنور ،ال باملعنى الديكاريت العقيل الجاف،
بل باملعنى الروحي الشامل :فهي عىل حد قوله
"كمصدر نور تُيضء طريقنا يف الخط املمتد من
الكون إىل الحياة ،وتُرينا ما بعد أفق اإلنسان ،بل
َ
أعامق عالَم اإلمكان الذي يعرس إعامل التفكري فيه،
وتوصلنا إىل غاياتنا" .فنحن نعلم أن الرياضيات
تشتغل يف املجرد ،وتطري بك يف عاملٍ من الكائنات
الرياضية الالمتناهية ،لِ ُتع ِّلمك أن عامل اإلمكان ليس
محدو ًدا بقيود الجسامنية ،وأثقال املادة املبارشة
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ّ
الصمء ،وأن الفكر اإلنساين له من اآلفاق واإلمكانات
ٌّ
حظ واف ٌر ميكنه من التحرر من تلك األثقال ،فيشعر
أنه يسمو إىل الالنهاية .إن الرياضيات تقربنا من
جالل الله ونوره .بقدر ما تُعلمنا من االنسجام
والتوافق مع الكائنات األخرى.
وهو أمر عظيم ،ولهذا زاغ فيه الزائغون من
املتصوفة بطريقني:
الطريق األول :الترصف املفرط للحروفيني كام
صالحا وآخر
يقول األستاذ كولن ،ألنهم خلطوا عم ًال ً
طي ًبا .لقد مزجوا الرياضيات بأعاملهم السحرية .ولكن
ورثة األرض -وهم أهل الصالح -يحيون بفكرهم
الريايض بني إدراك جاملية اإلحساس بالتناسب مع
الكون ،وجالل النور اإللهي العظيم الذي يحرر املسلم
من ضيق املادة إىل سعة الفكر والروح.
الطريق الثاين :النقص الحاصل بسبب رياضية
األوراد واألذكار :ويدعو األستاذ كولن إىل إصالح
هذا النقص "بتعميق الكمية يف عباداتنا إىل النوعية،
وبإطالق النقص الحاصل يف رياضية األوراد واألذكار
إىل اآلفاق الالمتناهية بالنية والخلوصية ،وباملعرفة
واالعتبار واليقني يف دعواتنا ومناجاتنا وبثنا إىل الذات
اإللهية األقرب إلينا من أنفسنا" .أي ليس املهم يف
هذه األوراد الجانب الكمي العددي فقط ،بل معانيها
الباطنية الروحية .ومناط كل ذلك العودة إىل مصادر
طاقتنا ،وهي عىل حد قول األستاذ كولن" :موجودة
يف منظومتنا الفكرية واإلميانية .فاملفيد أن نحيط
ً
فهم بهذا املصدر والروح كام هو يف َثرائه األ ّول".
التوضيح والتناسب والنظام :هي السامت التي
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غريبا أن يكون االشتغال بالفكر
ليس
ً
جزءا من عملية البناء ،ألن هذا العلم
الريايض ً
عىل الخصوص حظي باهتامم خاص من قبل
املسلمني .فهو علم حارض يف كل تفاصيل
العقيدة والرشيعة عند املسلمني.

تجعل من العقل اإلسالمي أجدر العقول بالتفكري
الريايض.
الصفة الثامنة ،الرؤية الفنية :وهو وصف ال
يطيل األستاذ كولن فيه ضمن حديثه عن هذه الصفة
بالذات ،حيث يقول" :بنا ًء عىل مالحظات مع ّينة،
أكتفي هنا بقول جولفر" :بعض األوساط ليست
عىل استعداد حتى اآلن لالنخراط يف هذه املسرية
مبقاييسنا" .ولكن القراءة املتأنية ملوارد اللفظ يف هذا
املنت املدروس ،تبني أنه ذكره بنفس العدد املخصص
للفكر الريايض :أي  10مرات .وهذا العدد ،وإن مل
يكن مقصو ًدا من ِق َبل األستاذ كولن ،ولكنه يدل عىل
التوازن العميق يف ذهنه بني العلم الريايض والعمل
الفني .ونحن نعلم أن نظريات تصنيف العلوم عند
األقدمني كانت تضع بعض الفنون كاملوسيقى ضمن
ما كان ُيسمى بعلوم التعاليم ،وهي أربعة علوم:
علم العدد (علم الحساب) والهندسة ،وهام علامن
رياضيان باألصالة ،وعلم الفلك (أو الهيئة) وعلم
املوسيقى ،وهام علامن رياضيان بالتبع ،فحساب
اإليقاعات املوسيقية يقوم عىل زمان اإليقاع،
ويتوقف ذلك عىل نظرية الكسور ونظرية التناسب
الرياضيتني .وكانت فنون أخرى علو ًما دقيقة كالعامرة
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إن "العلم ُب ْع ٌد ِمن ْأبعاد الدين" كام يقول
األستاذ فتح الله كولن ،ومنه فال وجود لرصاع
بني املعرفة العلمية وطبيعة الدين .ويف
كل مكان يسري الدين مع العلم يد ًا بيـد.

التي كانت ً
علم هندس ًّيا ،وعلم العروض أيضً ا كان
ً
علم رياض ًّيا ألن العالقات بني حركات شطري البيت
وسكناتهام محسوبة بتناسب ريايض ...فلعل األستاذ
كولن يستحرض هذا الرتاث العلمي الكبري ،حيث
أَبدعت األمة اإلسالمية يف الفنون مبقدار إبداعها يف
العلوم ،خاصة وأننا نلمس هذا الرتابط بني العلم
والفن وار ًدا يف أغلب سياقات االستعامل.
ففي خمسة مواضع يرد العلم معطو ًفا عىل الفن
أو يف نفس سياقه .ويف أربعة مواضع تأيت ألفاظ
أخرى تدل عىل العلم ،أي أنه يرد مفهو ًما ال منطو ًقا،
كاستعامل ألفاظ الفكر والصنعة واملعرفة ،أو لفظ
التعليم ،يف قوله "مؤسسات التعليم وأوساط الفنون
أفسدت األرواح وقلبت املوازين" ،واستعامل عبارة
"استنباط نظريات حقوقية جديدة من مصدري
الكتاب والسنة" .وهذه مامرسة علمية بالطبع .وأما
املوضع األخري فهو املوضع العام الذي استعمل فيه
الرتكيب اإلضايف "الرؤية الفنية" .وبالطبع فإن مفهوم
املوجه
الرؤية يحيلنا إىل اإلطار النظري التصوري ّ
لكل النشاط الروحي لإلنسان ً
علم كان أو ف ًّنا أو
ٍ
مامرسات عملية وأنشطة اجتامعية أو نحو ذلك.
إن كل هذه األمور تفيدنا باملالحظات التالية:
املالحظة األوىل :أن الفن كالعلم سالح ومصدر
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قوة لورثة األرض :ويتبني هذا من قوله" :لقد وعد
الله بإرث األرض للصالحني من عباده ...وهم ممثلو
الروحية املحمدية واألخالق القرآنية ،املنشغلون
باالتحاد واالجتامع ،املدركون ألحوال عرصهم،
املسلحون بالعلم والفن ،املقيمون مليزان الدنيا
والعقبى" .ولذلك وجب عىل ورثة األرض إحياء علوم
العرص وفنونه ،وت ََص ُّدر األمم فيها جن ًبا إىل جنب مع
عمليات إحياء الحياة باإلسالم.
املالحظة الثانية :أن البيان من أهم مظاهر الفن،
إن مل يكن مظهرها األساس .ويستلهم األستاذ كولن
هنا فكرة النوريس القائلة بأن البرشية تتجه اليوم
بكل طاقتها إىل العلم والفن ،وأن الفصاحة والبالغة
وقوة اإلفادة صارت موضو ًعا يف سبيل قبول الجمهور
للعلم ،وموضع اهتامم الجميع .وبالتايل نحن أمام
عودة عرص العلم والبيان من جديد .إذن ال بد لورثة
األرض من اللحاق بالعرص بعلمهم وفنهم وتقنيتهم،
وتطوير متلقيات فنية طازجة تالئم عاملية اإلسالم.
املالحظة الثالثة :أن اإلميان أساس سمو كل النشاط
الروحي لإلنسان مبا فيه العلوم والفنون والحياة كلها،
ولذلك إذا ضاع اإلميان آلت كل أنشطة الفكر والتصور
والفن إىل االبتذال .وهذا ما حصل عندما تم تسليم
مدارس املسلمني لعملية التغريب املمنهجةَ ،ف َن َفخت
يف أرواحهم األفكار الشا ّذ َة واملوازين الفاسدة،
فقلبت
ْ
رأسا عىل عقب كل يشء ،من املادة إىل الروح ،ومن
ً
الفيزياء إىل ما وراء الفيزياء .لذلك وجب تعميق
اإلميان وضبط الصنعة والتقنية جن ًبا إىل جنب مع الفن.
املالحظة الرابعة :أن مهمة إعامر األرض التي

مفهوم وراثة األرض لدى كولن ووظيفته الحضارية
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ورثها الصالحون تتطلب عىل املستوى الفني كام
يقول األستاذ كولن" :تطوير متلقيات فنية طازجة
تالئم عاملية اإلسالم ،وتركز روح األمة وشعورها يف
بؤر اإلسالم وترتبط بأحاسيس التجريد ،وعجن ثقافتنا
الذاتية املستوعبة للدين والدنيا واملوروثة من خزائن
ألف سنة متصلة" .فالعاملية يف الفن تعني امتدا ًدا
يف الروح والشعور املشبع باإلميان املجرد عن أثقال
الشهوات العابرة ،وامتدا ًدا يف الزمان املايض ،فيكون
استمرا ًرا تجديد ًّيا للتجارب الفنية املرتاكمة عرب مئات
السنني وامتدا ًدا يف املكان بتصدر فنون العرص كلها
بعد عجنها بتلك الثقافة الذاتية البالغة الغنى.
فهو البيان والتقنية والعاملية :موضوع وصنعة
وامتداد يشكلون ظالالً يفيء إليها العمل الفني
املطلوب.
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نحن أمام عودة عرص العلم والبيان من
جديد .إذن ال بد لورثة األرض من اللحاق
بالعرص بعلمهم وفنهم وتقنيتهم .وتطوير
متلقيات فنية طازجة تالئم عاملية اإلسالم.

املفهوم الرابع ،املراجعة :القراءة والقيم
والرشعية (الحق) :هي العنارص املفهومية للمراجعة.
املفهوم الخامس ،حرية التفكري :التفكري،
والتجديد ،واالنفتاح :مسالك الحرية وآلياتها.

املفهوم السادس ،الشعور الجمعي

املسؤول :القانون (الرشيعة) واملسؤولية والصالح:
أبعاد الشعور الجمعي.
املفهوم السابع ،الفكر الريايض :التوضيح
والتناسب والنظام :هي السامت التي تجعل من
العقل اإلسالمي أجدر العقول بالتفكري الريايض.
املفهوم الثامن ،الرؤية الفنية :البيان
والتقنية والعاملية :موضوع وصنعة وامتداد يشكلون
ظالالً يفيء إليها العمل الفني املطلوب ،وهي متثل
يف نهاية املطاف شبكة ومفاهيمية شديدة الرتابط،
تحتاج إىل جهود لدراستها وتفكيك محتوياتها ،نأمل
أن تيرس لنا سبل ذلك والله ويل التوفيق.

هذه إذن مجمل المفاهيم التي تُش ِّكل امتدادات
يصلح ّ
كل مفهو ٍم منها أن يكون ميدانًا لدر ٍ
اسات
مفهومية ومصطلحية عميقة في فكر األستاذ كولن:
املفهوم األول ،اإلميان الكامل :الكامل،
والتفكر ،والقوة :هي :ثالثية املدخل اإلمياين إىل
وراثة األرض.
الهوامش
املفهوم الثاين ،العشق :العرفان والشوق
( )1كتاب "ونحن نقيم رصح الروح" لألستاذ فتح الله كولن هو أحد أهم
والشمول :مداخل العشق األصيل.
الكتب التي ترجمت إىل العربية والتي بلغت  32كتابا حتى اآلن ،طبع
هذا الكتاب طبعات عديدة عن دار النيل للطباعة والنرش بالقاهرة،
املفهوم الثالث ،العلم :الدين والتكامل
كام عقدت حول الكتاب ندوات ولقاءات علمية مختلفة أسفرت عن
والدقة :أبعاد أساسية للمعرفة العلمية املطلوبة يف
دراسات متعددة حول محتوى الكتاب ومفاهيمه املختلفة( .املحرر)
( )2ا ِإلنْبيق :جهاز ُت َق َّطر به السوائل ،ويجمع عىل أنابيق .انظر قاموس املعاين.
الجامعة الوارثة.
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مقاالت

"الغرباء" من العمق اإلنساين
محمد ياسين

محمد ياسين عبد الحميد
أحمد من مواليد الجيزة
مصر ،بكالوريوس الهندسةالمدنية ،جامعة األزهر
2004م ،وليسانس أصول
الدين والدعوة ،قسم الدعوة
والثقافة اإلسالمية ،جامعة
األزهر 2008م .وماجستير في
الدعوة اإلسالمية عام 2017م
عن أطروحة بعنوان "تجربة
الشيخ فتح الله كولن الدعوية
دراسة نموذج لنهضة المجتمع
واألمة من خالل العمل
خطيب ومحاض ٌر
الدعوى".
ٌ
ح ٌّر في مجال الفكر اإلسالمي،
ومدرب حر في مجال التطوير
والتنمية الذاتية واإلدارية،
وباحث في فكر النهضة من
منطلق قرآني وإنساني.
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إىل صياغة عامل جديد

يكشف الكاتب في قراءته لكتاب "الغرباء" لألستاذ فتح الله كولن عن
الهم الذي يشغل األستاذ كولن ،والقضية التي نذر لها حياته وهي قضية
اإلنسان وبناءه الداخلي وتغييره من األعماق ،ورغم أن "قراءة ماكتبه
األستاذ في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ األمة اإلسالمية التعدو أن
تكون إ ّما ضر ًبا من ضروب الجنون أو لو ًنا من ألوان االيمان" -على حد
ما جاء في مقدمته -فإن الكاتب قد ولج عالم الكتاب واستخرج من
مجموع مقاالته ثالثة محاور جعلها منطلقه في الحديث عن محتوى
الكتاب وهذه المحاور الثالثة هي :األنين واأللم ،التجديد والعمل،
االستشراف واألمل.
وقد تعجب من أن هذه المحاور الثالثة تجتمع كلها في المقال
الواحد في آنٍ واحد ،وفي ذات الوقت تتف ّرق على المقاالتٌّ ،
كل على
حدة .ومن نظرة أخرى فإن هذه المحاور الثالثة تعمل في محاور
أخرى متداخلة ومتض َّمنة في الثالث ُ
األ َول وهي :اإلنسان الذي هو
عنصر البناء ،الطريق الذي يجب أن يسير فيه ،إعادة صياغة العالم
من جديد .ويرى الكاتب أن المقال ليس تحلي ًال لمقاالت كتاب الغرباء
بقدر ما هو قراءة مساعدة لمن أراد الدخول إلى عالم األستاذ كولن.

"الغرباء" من العمق اإلنساين
إىل صياغة عامل جديد
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ذكر أبو علي القالي في "األمالي" أن
متمم بن نويرة ق ِدم العراق ،فأقبل ال
يرى قب ًرا إال بكى عليه ،فقيل له :يموت أخوك بال َمال،
وتبكي أنت على قبر بالعراق ،فقال:
وقـالـوا أَتـبـيك َّ
كـل قبــ ٍر رأيـ َتـه
لق ٍرب َثوى بني ال ِّلــوى وال َّد َكـادِكِ
فقلت لهم إنَّ األىس ُ
ُ
يبعث األىس
َذرونـي فـهـذا كـــ ُّلـه قبـ ُر َم ِ
الك
فهو يبيك عىل كل قرب يراه ،ألنه يتخيله قرب أخيه،
يكاد هذا البيت يخايلني وأنا أقرأ يف فكر األستاذ
ٌ
كولن ،فالرجل
مشغول بقضي ٍة محورية يتناولها من
كل جانب ،وال يرتك فرص ًة إال ويؤكد عليها ويتح ّدث
عنها بكل وسيلة ويف كل مناسبة .إنها قضية اإلنسان
تم تشويهه ومصادرته،
ذاته ،هذا اإلنسان الذي َّ
َيبكيه األستاذ حي ًنا ويناديه حي ًنا ويرشده ويوجهه
يف أحيان أخرى.
وال ّ
شك أن قضية اإلنسان وبناءه الداخيل وتغيريه
من األعامق هي محور الرساالت الساموية ،وقد كان
األنبياء الكرام –صلوات الله وسالمه عليهم– هم
النامذج العليا يف هذا املضامر ،وهم أصحاب الرؤية
الكونية الكاملة والشاملة يف هذا السياق ،تلك الرؤية
التي تح ّدد موقع اإلنسان يف منظومة هذا الكون
ومكانه من الله  خالقه ،ومكانته عنده كذلك.
تم تغييبها
لكن هذه الرؤية الرسالية اإلنسانية ّ
رؤى وأيديولوجيات أخرى ترى يف اإلنسان
لصالح ً
وترسا يف ماكينة الحياة المح ّر ًكا لها،
وسيل ًة الغايةً ،
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ٌ
بد منها
مقدمة ال ّ

اإلصدارة السابعة  -يناير 2019

ٍ
ٌ
بقضية محورية
مشغول
األستاذ كولن
فرصة إال
يتناولها من كل جانب واليرتك
ً
ويتحدث عنها بكل وسيلة ويف
ويؤكد عليها
ّ
كل مناسبة ،إنها قضية اإلنسان ذاته.

أيديولوجيات استطاعت مبكر وخبث وعىل مدى قرون
عدة أن تحول اإلنسان املك ّرم إىل سلعة استهالكية أو
كائن مستهلك يف أفضل األحوال ليس إال.
يأيت األستاذ فتح الله كولن محاوالً أن ُيعيد لهذا
اإلنسان وعيه بذاته ،وإدراكه لحقيقة وجوده وجوهر
رسالته يف هذه الحياة ،ومن دون فهمنا لهذه الرسالة
املحورية يف فكر األستاذ الميكننا قراءته وفهمه ح ًّقا.
اإلنسان هو موضوع األستاذ ،وال غرابة يف هذا
من رجلٍ ترشّب الخطاب القرآين ووعاه ،وأدرك متا ًما
َ
أنَّ
"املخاطب يف اإلسالم هو قلب اإلنسان الذي َي َسع
الساموات واألرض ِ
بسعته املعنوية"
ورحم الله "إقبال" حني قال متح ِّد ًثا عن الذات
اإلنسانية حني تُحرق بنار العشق:
أم ُرها يف الكون ُط ًّرا تَحكم
بعشق تُح َكم
حينام الذات
ٍ
ُيدها من قـ ّوة الحـق أثـر
أومأت ُشقَّ القمر
فـإذا مـا
ْ
جنون وإميان
قراءة األستاذ
ٌ

على أنني يجب أن أعترف أن قراءة هذا الكتاب –
على وجه التحديد– تختلف عن غيرها من قراءة
ُّ
مايخطه األستاذ بيده
كتب األستاذ ،ذلك أني أزعم أن
وتنقيحا هو أكثر مايع ّبر عن
ويعكف عليه كتاب ًة
ً
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أعرتف بأن جرعة كتاب "الغرباء" كانت فوق
التحمل ،ذلك أن القارئ مبجرد
طاقتي عىل
ّ
قراءته لفك ٍر ما ينبغي أن يسأل نفسه مع كل
يتلقاها :إذن ماذا؟
فكرة
ّ

فكره ومعاناته وألمه ومعنوياته ،السيما في هذه
المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا ،ولعل من ص َّدر
الكتاب وقدم له كان يعني هذا حين أ َّكد أن" :قراءة
ماكتبه األستاذ في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ
األمة اإلسالمية التعدو أن تكون إ ّما ضر ًبا من ضروب
الجنون أو لونًا من ألوان االيمان".
هكذا إذنْ  :جنونٌ أو إميان ،نعم جنونٌ يف ّكك كل
األجزاء القدمية ،ويكرس التقاليد البالية ،ويهدم معابد
أوثاننا وينسف حياتنا االستهالكية الرتيبة ،وإميانٌ
يعيد تركيب هذه األجزاء من جديد ،ويبني ماته َّدم
عىل ُأس ٍس قومية ،ويقيم عوج الحياة املعارصة عىل
أنوار الوحي وأشعة هدايات السامء.
وأعرتف كذلك بأن جرعة هذا الكتاب كانت
فوق طاقتي عىل التح ّمل ،ذلك أن القارئ مبجرد
قراءته لفك ٍر ما ينبغي أن يسأل نفسه مع كل فكرة
يتل ّقاها :إذن ماذا؟
ُ
وجدت يف ثنايا خطاب األستاذ قد ًرا
أعرتف أين
هائ ًال من األنني ُ
كدت معه أن أتالىش ويصيبني اليأس
واإلحباط ،ثم مايكاد هذا الشعور ينتابني حتى أجدين
ٍ
نوبات متتابعة من نبضات العمل والتجديد
أمام
واإلحياء قادرة عىل االنبعاث والنهضة من خالل
خريطة عمل واضحة وأفكار براقة كفيلة بتبديد
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اليأس واإلحباط ،وتحويله إىل ه ّمة ونشاط .ثم أنظر
حويل فأجد األمة التي يخاطبها األستاذ يف وا ٍد آخر
وعاملٍ موازٍ ،التكاد تسمع ندا ًء أو تبرص طري ًقا ،وأجد
نفيس ُم ً
حاطا مبث ّب ٍ
طات ،تجعلني أرى هذه النبضات
كحلم جميلٍ
من التجديد الواجب والعمل املطلوب ٍ
السبيل إىل تحقيقه .وقبل أن يتم ّلكني ذلك الشعور
البائس أراين أمام أنوار متوهجة من أشعة األمل
املتدفق ،واالسترشاف نحو مستقبل واعد ،فتحدثني
نفيس األمارة بالسوء :أخىش أن يكون ُ
حمل هذه األمة
كاذ ًبا ،فإذا باألستاذ يقرعها بسياطٍ من األدلة والرباهني
الكونية والتاريخية والواقعية عىل أننا بإزاء ميال ٍد
جديد ألمتنا ،وأن إرهاصات هذا امليالد املوعود ب َد ْت
بوارقه من كل جانب ،وأن فرسان األمل ركبوا صهوة
العمل نحو هذا املستقبل املرشق بإذن الله تعاىل.
أملٌ
وتجديد وأمل
ٌ

فإذا ولجنا م ًعا إلى كتاب "الغرباء" وجدناه يحتوي
على مقاالت متفرقة ،ن ُِشرت على مدار مايقارب
 27عا ًما بداية من "كفكف دموعك ياصغيري" عام
 1979وحتى "لعلنا نبعث من جديد" عام .2006
غري أن القارئ ملحتوى هذه املقاالت ومضمونها
يجد أنها يف مجملها تدور حول محاور ثالثة:
 األنني واألمل التجديد والعمل االسترشاف واألملوالعجيب ح ًّقا أن هذه املحاور الثالثة تجتمع
كلها يف املقال الواحد يف آنٍ واحد ،ويف ذات الوقت
كل عىل حدة؛ فأنت تقرأ مقاالً
تتف ّرق عىل املقاالتٌّ ،

"الغرباء" من العمق اإلنساين
إىل صياغة عامل جديد

اإلصدارة السابعة  -يناير 2019

باكيا عن فارس القلب وعاشق
يبحث األستاذ ً
الحقيقة الذي يف ّتش عن حلول لجميع األلغاز،
فيسأل كلّ جزء من أجزاء الوجود ليصبح
بحرا بعد أن
ذرة ،ويصري ً
ً
شمسا بعد أن كان ّ
كان قطرة.
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قد تغلب عليه نربة األنني ،لكنه اليخلو من برنامج
عميل واسترشاف نحو مستقبل أفضل ،وقد تقرأ
مقاالً آخر ّ
يبش بأجيالٍ جديدة ،لكنه اليخلو من
بواقع أليم ينبغي أن يتغري،وهكذا.
التذكري ٍ
ومن نظرة أخرى فإن هذه املحاور الثالثة تعمل يف
ومتضمنة يف الثالث ُ
األ َول وهي:
محاور أخرى متداخلة
َّ
الشجاعة لالعرتاف بهذا القحط ".يبيك غياب "اإلنسان
 اإلنسان الذي هو عنرص البناءُ
عان" الذي ينىس متعة ذاته ليمنح الحياة لآلخرين.
مل
ا
ِ
 الطريق الذي يجب أن يسري فيهيبحث األستاذ باك ًيا عن فارس القلب وعاشق الحقيقة
 إعادة صياغة العامل من جديدّ
الذي يف ّتش عن حلول لجميع األلغاز ،فيسأل كل جزء
أوالً :األنني واألمل
شمسا بعد أن كان ذ ّرة،
البكاء واألنني هو وسيلة األستاذ كولن إىل إحياء من أجزاء الوجود ليصبح ً
القلوب ،وتحفيز املشاعر ،وترقية الهمم ،والشعور ويصري بح ًرا بعد أن كان قطرة.
يبيك طري ًقا زائ ًفاَ ،مشينا فيه باختيارنا" :طريق
بالهم .وإذا كان سادتُنا الصوفية قد جعلوا اليقظة
ّ
واالنتباه من رقدة الغافلني من أوىل منازل السائرين ،التقليد األعمى للغرب الذي فقد البوصلة منذ زمن،
فإن األمل الذي يشعر به األستاذ ويب ّثه يف ثنايا كتاباته فالغريب الذي حسبنا أن لديه مصباح حياتنا كان قد
ودروسه ومواعظه هو الزلزال الذي يجعل جدران مت ّدد يف نعشه قبلنا بكثري ..يتأ ّلم من أجل الخداع
الروح املنيعة تتص ّدع ليدخل إليها النور فيحيي الذي وقعنا فيه حينام وضعنا ثقتنا يف غري موضعها،
فكم من م ّر ٍة تب ّدى لنا يف األفق ٌ
خيال توهمناه هذا
موات القلوب واألرواح.
رسا ،وظن ّنا املقعدين
شئ يبيك األستاذ؟ وعىل ّأي طللٍ اإلنسان املرت َقب فحسبنا البغاث ن ً
ألي ٍ
لكن ياتُرى ّ
يقف؟ وماذا مي ّيز بكاءه وأمله فيجعله حزنًا جسو ًرا املشلولني اإلسكندر األكرب ،ويتأ ّوه األستاذ أملًا من
ويتحس أس ًفا عىل تلك
هؤالء املشعوذين املحتالني،
وأملًا ً
ّ
نبيل؟ ما الذي يبكيه األستاذ؟
يبيك جفاف الروح والفكر عند إنسان هذا الحشود املض ّللة املخدوعة ،ويحذرنا أش َّد التحذير
العرص؛ "يبكيه عندما أطفأوا عقله ،وأطعموا قلبه من ف ّناين الحناجر الذين يرفعون عقائرهم بالكلامت
فجا ..يبكيه عندما صار املق ّدسة ،لكنها كلامت جوفاء الأثر للروح فيها.
ملعدته ،فصار كائ ًنا استهالكيا ًّ
ضح ّية ُ
ثانيا :التجديد والعمل
لنظ ٍم اجتامعية وسياسية تع ّلقت بعظمه
ً
ويشتد نحيبه حتى تظن أن
يطول بكاء األستاذ
ولحمه وأغفلت فؤاده ووجدانه  ..يبيك قحط الرجال
ُّ
الذي أصاب مجتمعنا ،واألنىك منه أنه مل تكن لدينا البكاء هو كل مامنلكه ،فتستكني نفسك لهذا البكاء
nesemat.com
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نبعا ينساب
الفاعلية عند األستاذ ليست إال ً
من عامل اإلنسان الفكري وعمقه الوجداين،
والقوة التي شحنت أمثال صالح الدين ومحمد
الفاتح وألب أرسالن ليست إال قوة الروح.

ظانًّا أن قد قمت بالواجب وأ ّديت ماعليك ،فإذا
به يفجؤك مبه ّم ٍة تنوء بحملها الجبال ،إنها مهمة
التجديد الدائم والعمل الدؤوب ،فإذا كان سؤال
البكاء واألنني هو :ماذا جرى ألمتنا وإنساننا؟ فإن
ّ
وتتجل
سؤال العمل والتجديد هو :إذن ماذا؟
مالمح هذا التجديد وذاك العمل من خالل مجموعة
مقاالت كتاب "الغرباء" فيام ييل:
ُ
اإلنسان –بداي ًة– أنه يف مهمة
 -1أن يدرك
مق ّدسة ،وذلك يتأىت من خالل:
أ -الفاعلية :استنهاض الفاعلية أو مايسميه األستاذ
(الروح الباعثة) ،فالفاعلية -عنده -ليست إال نب ًعا
ينساب من عامل اإلنسان الفكري وعمقه الوجداين،
والقوة التي شحنت أمثال صالح الدين ومحمد الفاتح
وألب أرسالن هي قوة الروح ،تلك القوة هي التي
م ّيزت دخول الفاتح إسطنبول عن دخول قيرص روما.
بـ -تحديد املهمة :واملهمة –هنا– هي مساعدة
وتتوحد مع روحها
األجيال الجديدة ليك تعرف ذاتها
ّ
وتلك هي "املهمة السامية" التي يكتشف اإلنسان
من خاللها ذاته.
جـ -اكتشاف الذات (العذاب املق ّدس) :فاإلنسان
يف هذا الحياة يف رحلة شاقة من أجل أن يكتشف
ذاته ويعرف حقيقته ،واليبلغ اإلنسان الخلود الروحي
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إال حني يتق َّلب بني أهوال املوت والحياة خمسني
ألف م ّرة طول سني عمره ،حني يتخ َّلص من ضغوط
الـ "األنا" هنا يكتشف اإلنسان أن السعادة ليست يف
الضحك والرسور واملتع وامللذات ،بل السعادة الحقة
يف املعاناة من أجل هذا االكتشاف وهو مايسميه
األستاذ "العذاب املق ّدس" ،ذلكم هو "بالء الهم" الذي
مل يسلم منه عباد الله األرفع شأنًا من أمثال اإلمام
أيب حنيفة وابن حنبل والرسخيس وغريهم كثري .وهنا
يؤكد األستاذ عىل أنك مل تأت إىل هذه الدنيا للمتعة
واللهو –وهو املفهوم السائد يف الحضارة الحديثة–
نفس– يف بوتق ٍة بعد أخرى،
بل سوف تُص َهرين –يا ُ
وتعرضني عىل النار مرة بعد مرة ،وتتعرضني ألشد أنواع
املحن سنني وسنني ليك تتف ّتق مواهبك اإلنسانية.
د -البحث عن الحقيقة :فاإلنسان املثايل –عند
كدحا إىل
األستاذ– هو الذي يستثمر مواهبه العليا ً
الله  تحت أنوار الوحي ،هو الذي ميوج عقله –يف
إطار بحثه الدائب– بألف سؤال وسؤال ،ويواصل
بنهم عجيب؛ يبحث عن أجوبة
التنقيب عن الحقيقة ٍ
لألسئلة الكونية الكربى ،الدنيا عنده (دار خدمة)
وليست (دار مكافأة) ،وبالتايل فسقف طموحاته يف
الدنيا محدود ،وسقف تطلعاته إىل اآلخرة المتناهي،
وتلك أحد معاين "الغربة" ،فالغرباء هم عشاق
حقيقة سامية ونارشو رسالة نبيلة.
 –2أن ُيدرِك اإلنسان طبيعة الطريق الذي
يسلكه؛ فالطرق إىل الله  بعدد أنفاس الخلق،
والطريق الحقيقي ظهر مع اإلنسان ،كام أن الالطريق
ظهر معه أيضا" ،وهديناه ال َّنجدين" .ويضع األستاذ
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رشطني أساسيني لسلوك هذا الطريق الحق وهام:
املبادرة إىل السلوك فع ًال دومنا تسويف أو إبطاء،
والعشق واالشتياق .فلكل طريق لذته ،وله كذلك
وعثاؤه ومحنته ،السيام هذا الطريق.
فالسالكون هذا الدرب بعشق واشتياق تذوب
فيح جه ّنم إذا م ّروا
الجبال لهم قيعانًا مستوية ،وينطفئ ُ
بها .وهذه طبيعة الطريق كام يراها األستاذ؛ املحنة
ٌ
مصاحبة له ،فإمنا تنمو النعمة يف طرق تغدو فيها املحن
وتروحّ ،
وتتأت السعادة بعد سيل من صنوف الحرمان،
وتلك طبيعة األشياء ،فاإلنسان خُ ِلق للمحن ،وهو
ابن سبيلٍ مكابد ،وال مناص للعشّ اق املت ّيمني ساليك
أساس يف طريقهم.
الطريق من الباليا واملحن ،فذلك ٌ
ٌ
سلسلة من االمتحانات ،وأقىس
والحياة –عنده–
هذه االمتحانات امتحان اإلقصاء والتهميش ج َّراء
ماتحمله من رؤى إنسانية نبيلة ،واألقىس منه أن
يكون هذا اإلقصاء عىل يد ّ
خلنٍ النصيب لهم من
الوفاء ،فيتص ّدى لك من َ
كنت معه يف املسار ذاته،
فيخذلك ويؤذيك ،ومن هنا يؤ ِّكد األستاذ كولن عىل
رضورة توطني النفس عىل طبيعة الطريق تلك،
السيام وسط هذا العالَم الذي يعترب الخديعة ذكا ًء،
والتز ّمت وال ًء ،والتعصب األعمى التزا ًما ،فنس ّلم
أنفسنا إىل ص ٍرب جميلٍ  ،ونردد مع الشاعر قوله:
إن جاءين جفا ٌء من جاللك
أو وفا ٌء من جاملك
فهام للقلب سواء
حلو وقهرك حلو.
فلطفك ٌ
ولكن ما رضورة هذا االمتحان؟ وهل هو جز ٌء
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يوما
الميكن
ٍ
لقلوب ميتة مل تكتوِ بأي ابتال ٍء ً
ألرواح جامدة مل تذق مرارة االمتحان
ما ،وال
ٍ
أف ٍق إنساين ،وال أن
قط ،أن ترتقي إىل أي ُ
أي عطا ٍء إنساين.
متنح مجتمعها ّ

من طبيعة الطريق اليتج ّزأ عنه؟ وما فائدته؟
يرى األستاذ كولن أن هذا االمتحان رضورة
البد منها يف مدرسة اإلنسانية ،إذ بواسطته يتص َّفى
لقلوب
اإلنسان ويعود إىل جوهره الفطري ،والميكن
ٍ
ميتة مل تكت ِو بأي ابتال ٍء يو ًما ما ،وال
ألرواح جامدة
ٍ
مل تذق مرارة االمتحان قط ،أن ترتقي إىل أي أ ُف ٍق
إنساين ،وال أن متنح مجتمعها ّأي عطا ٍء إنساين.
ومن هنا فإن فائدة هذا االمتحان ّ
تتجل عند
هؤالء الغرباء الذين يدركون طبيعة الطريق ،فيصري
ً
االمتحان
سوطا يلهب عزميتهم ،وإكس ًريا يشحذ
إرادتهم ،فمع كل امتحانٍ يتألألون كالبلور ،فمع
أنهم تلفحهم عرشات املخاطر كل يوم ،ومع كونهم
أصحاب أنني متواصل وتأ ّو ٍ
هات ممتدة ،لكن تفانيهم
هم الغري ،يزيل غربتهم ،فيفيضون ِب ً
رشا ورسو ًرا.
يف ِّ
 –3نحو تجدي ٍد للذات واألمة م ًعا
وفق األستاذ فإن تجديد الذات هو الرشط األول
للبقاء ،فكل الوجود يسعى إىل تجديد ذاته ،وعىل
اإلنسان بوج ٍه خاص أن يجدد ذاته ليغدو جاه ًزا لفتح
العامل ،وإثراء العلوم بنور البصرية ،وتزويد التكنولوجيا
لكن التجديد املقصود ليس مجرد الهيام
بقيم اإلميانّ ،
بكل محدث جديد ،أو الشغف بكل تقليعة مبهرة.
ويحدد األستاذ مفهوم تجديد الذات بأنه :حركة
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كل الوجود يسعى إىل تجديد ذاته ،وعىل
ٍ
بوجه خاص أن يجدد ذاته ليغدو جاه ًزا
اإلنسان
لفتح العامل ،وإثراء العلوم بنور البصرية،
وتزويد التكنولوجيا بقيم اإلميان

يؤكد األستاذ كولن أن أمتنا متر بفرتة تغريات
اجتامعية شبيهة إىل حد كبري بالتحوالت البيولوجية
عند األحياء ،وإزاء هذه التغريات االجتامعية أو
امللتقيات القدرية ،فإن األمة تحمل يف طياتها عوامل
النهوض واالزدهار ،أو أسباب التدهور واالنحدار .ذلك
أن أفراد األمة يف هذه الحاالت أمام أحد منطني:
النمط االول :أن يرتدوا قميص "سيكولوجية
الجامهري" ويصبحوا جز ًءا من حشود العقل لها،
واليفكرون إال بعقل الحشد ،فيصريون كيانًا جامهري ًّيا
منقادين ألمر الحشود ،منصاعني لتوجيهاتها.
النمط الثاين :هو منط "الوعي الجمعي" الذي
ينبني عىل التع ُّقل والتمحيص ومالحظة الحارض
واملستقبل معا ،ومعاينة الجزء مع الكل يف آنٍ واحد.
والوعي الجمعي –بهذا املفهوم– يحمل يف
أعامقه أسباب وجودنا وبقائنا كأمة ،وهو يستقي
مادته من ثقافتنا الدينية وهويتنا الذاتية .ولكن
كيف يعمل الوعي الجمعي يف تحريك األمة؟
يرى األستاذ كولن أن الوعي الجمعي يستطيع
تحريك جموع األمة إذا نجح أصحاب املشاريع
الكربى واملبادرات السامية يف تقديم العقل عىل
العاطفة ،والتجربة عىل السلوك الحاميس ،وإحاطة
مشاعرهم بأنوار الرسالة الربانية؛ حينها سوف تدخل
الحشود املندفعة بالعاطفة تحت تأثري تلك الحركة
الحكيمة املتوازنة ،وهؤالء هم أرباب املستوى.

ترسي يف خط ميتافيزيقي وانبعاث يف أفق روحي،
وأن من ّرر األكوان كلها من موشور الروح ع ّدة مرات
يف كل لحظة.
وتجديد بهذا املفهوم ووفق هذا األفق السامق
ٌ
البد أن يكون له أث ٌر واضح عىل الفرد واالمة م ًعا
ويف آنٍ واحد ،فالفرد يصبح رك ًنا أساس ًّيا من أركان
املجتمع اليذبل واليفنى ،واملجتمع يرقى ليصبح
جز ًءا ًّ
الد َولية.
مهم يف املعادالت ُّ
مجاالت التجديد :والتجديد عند األستاذ ليس خبط
عشواء بل هو تجديد محدد ومراجعة دقيقة لكل من:
 اإلميان :لتصبح معرفة الحقيقة من خالل احتضانالروح للوجود بأكمله ،واستيعابها للكائنات كافة.
 املحبة :بنقل تلك املعرفة إىل الحياة من خاللنرش أنفاس املحبة يف كل أصقاع األرض.
 األخالق :والتي يعتربها األستاذ جوهر الدينالدىن بأخالقنا
وحلمنا ان نتجاوز ُّ
وأساسهُ ،
 الرؤية امليتافيزيقية :بانفتاح العقل عىلالوجود كله ،والسعي إىل فهمه واستيعابه من خالل
الرؤية الكونية للقرآن الكريم.
 العشق :وهو الشعور بالحب إزاء جميعثالثا :االسترشاف واألمل
الكائنات ،وذلك من خالل تربية روحية عميقة.
يؤكد األستاذ كولن من خالل مقاالت هذا الكتاب
 –4خارطة الطريق (الوعي الجمعي)
عىل حقيقة أن األيام ُد َول ،فمن سعد يف عهد وعز،
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وذل ،ومن َّ
شقي يف آخر َّ
ذل يف عهد وتدنَّ  ،ع َّز يف غريه
وسام .فحني كان سكان نينوى وبابل والكرنك يتف ّيؤون
ظالل أروع الحضارات اإلنسانية ،مل تكن الجامعات
الكربى أمثال السوربون وأكسفورد وكمربدج قد
دخلت عامل الرؤى واألحالم بعد ،وحني كان العامل
الغريب يعيش يف عصور الظالم يف القرون الوسطى،
كان العامل اإلسالمي يعيش عهد انبعاثه الفريد عرب
األندلس وبغداد وبخارى وأمثالها.
ويف عرصنا الحايل ،ها هي اليابان التي ُد ّمر
بنيانها تدم ًريا ،قد نهضت اليوم لتص ِّفي حساباتها
مع العامل أجمع ،وتلك أملانيا التي ُك ِست باألمس
كابوسا
سواعدها و ُق ّصت أجنحتها ،قد أصبحت
ً
مر ِّوعا ملن أذاقها الذل والهوان.
ويرى األستاذ كولن أن عاملنا اإلسالمي –عىل رغم
كل جراحاته– قد دخل وترية رأب الصدع وجمع
الشمل ،وأن الطرف اآلخر يهوي يف حفرة موته
خطوة خطوة ،وهو غارق يف خضم املفاسد واملخازي.
ويرى األستاذ أنه عىل الرغم من السلبيات الكبرية
التي يعاين منها إنساننا ،إال أنه اليزال ح ًّيا بكل أجزائه،
مي ِّم ًم وجهه شطر املستقبل ،واع ًيا بذاته ،واعيا بـ
"من يكون" و"ماذا يريد أن يكون".
لكن أستاذنا –كعادته– اليرتكنا أمام عبار ٍ
ات
فضفاضة دون أن يرسم لنا الطريق الذي نسري فيه،
ويح ّدد لنا املعامل التي نسعى إليها ،فيؤكد لنا أنه ليك
نسري بخطوات واثقة إىل هذا املستقبل املرشق الذي
نؤ ِّمل ،فالبد لنا من االنتباه إىل عدة قضايا مهمة
نوليها اهتاممنا ونجعلها يف بؤرة أولوياتنا:
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يؤكد األستاذ كولن من خالل مقاالت هذا
الكتاب عىل حقيقة أن األيام ُد َول ،فمن سعد
يف عهد وعز ،شقي يف آخر وذلَّ  ،ومن ذلَّ
وتدن ،ع َّز يف غريه وسام.
يف عهد
َّ

 عالقتنا بتاريخنا؛ ينبغي عىل األمة جمي ًعايوسسوا سال ًما
وباألخص عىل النخب واملثقفني أن ّ
بينهم وبني تاريخهم.
 التخطيط الدائم؛ ينبغي أن يتم التخطيط لكلحركة تجديدية ُوضعت من أجل إنشاء املستقبل
بناء عىل مقوماتنا التاريخية وجذورنا الروحية.
 التج ّرد عن املطامع السياسية والشخصية؛فينبغي أ َّال تشوه قضيتنا بأغراض سياسيةّ ،
وأل تُل َّون
مبطامع فردية أو مصالح فئوية.
ّ
والتحل بالحكمة؛ وذلك بعدم
 االحتامء بالصربإتاحة الفرصة لعواطف طفولية طائشة أوترصفات
غري مسئولة قد تهدم مانحاول بناءه ،بل البد من كبح
جامح العاطفة ،وإحكام السيطرة عىل االنفعاالت
إكرا ًما لغايتنا السامية.
 وضوح منوذج البنيان الجديد؛ البد أن يكونواضحا يف أذهاننا
البنيان الجديد الذي نصبو إليه
ً
غاية الوضوح ،حارضًا أمام أعيننا فال نبدأ به ِّد بنيان
ما قبل أن نكون قد حسمنا قرارنا حول ماس ُيب َنى
مكانه ،واألستاذ قبل كل هذ وبعده عىل يقني تام
بأن أمتنا ستأخذ موقعها الباهر يف املوازنات ال ّد َولية
مرة أخرى ،ولن تستطيع ُّأي قوة أن متنع وقوع هذه
النتيجة بعون الله .
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سليمان عشراتي

أ.د .سليمان عشراتي،
مفكر وأستاذ جامعي
جزائري ،يد ِّرس في المركز
الجامعي بالبيض ،الجزائر،
اختصاص الفكر اإلسالمي
المعاصر والدراسات القرآنية
والديانات.
له عديد من المؤلفات
أبرزها :خماسية "األمير عبد
القادر" ،وثالثية "ابن باديس"،
و"النورسي في رحاب القرآن
وجهاده المعنوي في ثنايا
رحلة العمر" و"المعنى
القرآني في رسائل النور"،
و"االنبعاث الحضاري في فكر
فتح الله كولن" ،و"هندسة
الحضارة تجليات العمران في
فكر فتح الله كولن".
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قراءة يف معاملية الفسيولوجي والبسكولوجي

لقد عول اإلنسان على الكلمة منذ أن وعى دينامية التخاطب،
وح ْس ِن توظيفِها في
وبنى مناطاته على أهمية اللفظة ُ
تبليغ القصدية ،وح َر َص على ترشيد استخدامها ،لتفي بأكبر قدر من
مقصديته .وألن مراهنة األستاذ كولن اإلصالحية كانت ترمي إلى إيجاد
الخميرة من الناس ،أو المشتلة النوعية ،ممن يمكنه أن يحدث بهم
التغيير فقد أدرك ما للكلمة من تأثير في صناعة هذا التغيير فوظف
مهاراته البيانية التي يتمتع بها منذ شبيبته ،وقدراته التواصلية الهائلة
مع الجمهور القتحام قالع النفوس المحصنة ،وتطويعها لحمل أعباء
هذه األمانة بمسؤولية واقتدار.
يرصد الكاتب من خالل هذه الدراسة منهج األستاذ كولن التواصلي
ببعديه الفسيولوجي والبسكولوجي نظر ًّيا وتطبيق ًيا ،وأهم المرتكزات
المجردة التي تراعيها التوصيلية الدعوية لألستاذ كولن والتي أرشد
إليها أبنا َء الخدمة في عملياتهم الميدانية ،كما يكشف عن مدى وعي
األستاذ العميق بأهمية مراعاة عوامل الزمان والمكان والمناسبة،
الذي جعله يبني نشاطه العلمي على مخطط تضبطه األجندة ،وتمليه
الشروط المال ِبسة لحركة الحياة ،ومسيرة المجتمع.

منهج التوصيل عند كولن
قراءة يف معاملية الفسيولوجي والبسكولوجي
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لكل داعية مهاراته البيانية ،ورباط ُته
وقدرتُه على التواصل مع الجمهور ،وله
خصوصيات نفسية وروحية تل ّون خطابه وتطبعه
وتميزه.
والكلمة هي وسيلة الفعل والتفاعل مع من
نتعامل معهم بصورة مبارشة أو غري مبارشة .وكل
خطاب جيد التجهيزية ،حني يجد طريقه إىل الساحة،
ال محالة يكون له أثر تغيريي ،فوري أو بعدي،
شمويل أو جزيئ ،وقليلة هي الخطب التي ال ترتك
تأثريها عىل الذهنيات ،حتى لو مل يكن لها َ
مخاط ٌب
مع ٌّني ،أو كانت هالمية األفكار واملرامي ،بال موضوع،
ألن الوعي اإلنسان يختزن ما قد ال ندرك له مغزى،
ويوظف مخزوناته بآلية ال سلطان للوعي عليها،
فمن مثة خطورة الكلمة ،وعلوق آثارها يف صفحة
الوجدان ،كيفام كانت طبيعة استقبالنا لها ،والبد أن
ندرك أن كل حدث نالبسه يف واقعنا الحيايت ،هو
رضب من الكلم الذي يخاطب منا املواجد ،عىل نحو
من األنحاء ،وبدرجة من الدرجات.
فالحدث نص كام القول متا ًما ،له مجازاته
وصوره ،منطوقاته ومضمراته .ويقتيض ف ْه ًم ظاه ًرا
أو تأويل ًّيا ،من مثة كانت القراءة أو التلقي عملية
تفعيلٍ شاحنة ،تستبقي تأثريها يف األذهان ،سواء
استبان املتلقي ذلك منها ،أم مل يستنب.
حتى خطاب األجيال املعارصة ،املنحوت عىل
هذا النحو أو ذاك ،وما يتداولونه بينهم مام يتعلق
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ً
وسيلة للتغيري
الكلمة
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يقني بأن
ال يقوم الخطيب إال ويف َخل َِد ِه
ٌ
الوضع الذي يعيشه (موقف ،واقع عارض،
ظروف جامثة) ،فيام قبل كالمه ،لن يكون
هو الوضع ذاته فيام بعد كالمه.

ً
–حتم-
بواقعهم وحياتهم الراهنة ،سوف يكون له
تأثريه وصداه عىل األجيال القابلة ،مبا ستجد فيه من
مثار الرشد ،أو ما تتبني فيه من بذور العقم والالمعنى،
بالقياس إىل واقعهم وحياتهم وعرصهم هم.
ال يقوم الخطيب إال ويف خَ َل ِد ِه يق ٌني بأن الوضع
الذي يعيشه (موقف ،واقع عارض ،ظروف جامثة)،
فيام قبل كالمه ،لن يكون هو الوضع ذاته فيام
بعد كالمه ،فحتى لو ظلت السكونية تسم الواقع،
وال تيش مبا ينبئ عن تحلحله ،فإن انبثاق الفكرة
التغيريية التي يحملها الخطاب إىل الناس ،ملن شأنه
أن ُيود َِع جرثو َم التحولِ  ،ويغرتس بذرة التململ التي
تنتهي بإحداث الحراك ،طال الزمن أم قرص.
من هنا عول اإلنسان عىل الكلمة منذ أن وعى
دينامية التخاطب ،وبنى مناطاته عىل أهمية اللفظة
وح ْس ِن توظي ِفها يف تبليغ القصدية ،وح َر َص عىل
ُ
ترشيد استخدامها ،لتفي بأكرب قدر من مقصديته.
قدرات األستاذ كولن التوصيلية

كانت مراهنة كولن اإلصالحية ترمي إلى إيجاد
الخميرة من الناس ،أو المشتلة النوعية ،ممن يمكنه
أن يحدث بهم التغيير .تعلم من قراءته السيرة
النبوية ،وتل َّق َن مما طالعه في سير األنبياء والرسل
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حصصا
لقد كان كولن يتخذ من مجالس البث
ً
لسرب األنفس ،والوصول إىل أغوارها ،وظل
حول تلك الحصص إىل جلسات حفر يف
ُي ِّ
البواطن ،ونفاذ إىل األعامق.

من أخبار ،أن تجربة كل نبي طفقت تحمل إلى
بقية البشر ،أهم الدروس في صناعة التغيير ،وأبرز
الكيفيات في فن إيجاد ُع َّد ِة هذا التغيير ،وحسن
تدبيرها.
وقبل ذلك وبعده ،ينبغي أن تكون صلة اإلنسان
بالفكرة املثالية( )1التي يدعو إليها ،والعقيدة املجتباة
التي ينافح عليها ،صلة عىل قدر من القوة واالستحكام
واللصوق ،ما ال يتطرق إليه أدىن شائبة من وهن أو
فتور ،مهام تبدلت به الظروف ،وتراوحته املالبسات.
واملؤكد أن كولن كان يتمتع منذ شبيبته بالقدرة
عىل التواصل ،ومن الثابت أن هذه القدرة التي هي
باألساس تعبريية ،ظهرت مرهصاتُها األولية عنده ،يف
هيئته وسمته ،إذ كان منذ الطفولة يويل من االهتامم
امللحوظ لهندامه ،ما كان يظهر به متمي ًزا بني األقران،
بل وكان يف بعض الطور من شبابه موضع مالحظة
ومؤاخذة بعض أصدقائه عن ذلك االهتامم املظهري.
سيميائية الهندام

الشك أن تعبيرية الهندام تعبيرية حالية ،سيميائية(،)2
تومئ إلى ما في النفس من استعداد للتواصل،
والمفاتحة ،والتفاعل .إننا -كما يقول المثل -نأكل
ألنفسنا (وفق ذوقنا) ،ونلبس للناس (وفق الذوق
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العام) .والصلة بين البيان القولي والبالغة السمتية،
الهندامية عالقة ترابط.
ولقد اعتمدت األعر ُ
اف يف كل عرص ومرص من
األشكال واأللوان والهيئات واملواصفات ،ما يتقمصه
الفرد ،إعرا ًبا عن السعادة أو عن االبتئاس ..إذ أوشكت
رزنامة األيام األسبوعية أن تتوطد وتتحدد عند
عديد املجتمعات والثقافات ،من خالل أطعمتهم،
وألبستهم ،فض ًال عن نوعية برامجهم اليومية.
وكانت الحروب تخاض بألوان الرايات ،وبنوعية
العالمات والشارات ،ولون العامئم ْ
والألمات كان عند
العرب واملسلمني عنوان التأهب ،ودليل االنخراط يف
الحرب .ومن الرجال واألعالم والرمزيات ال ِع ْلمية،
َم ْن كان له َس ْم ُت ُه املظهري ِ
وس َم ُت ُه املسلكية التي
متيزه وت ْ ُِبز شخصي َتهُ.
ولقد كان النوريس ،وهو من أقرب األمئة الذين
تأثرت بهم حياة كولن ،يعيش هذه العنوانية
الحالية ،وهذه اإلشهارية اإلعرابية من خالل هيئته
املخصوصة ،ولباسه املتميز .فاملظهر الزاهي ،والزي
املتفرد بالنسبة للنوريس يف شبيبته ،كان فاتحة
الترصيحات التي تسبقه يف عملية التواصل مع
الناس.
بني الفسيولوجي والسيكولوجي

ال ريب أن الصوت ،وهو ُمق ِّوم فيسيولوجي حيوي،
ُي َع ُّد ً
وسيطا أساس ًّيا في عملية اإلدالء والتوصيل ،ولقد
جعل الله للكائن الحي جارحة السمع وسيلة الستقبال
القول ،وأناط بها مهمة تلقي الحكمة ،وتناول التعاليم.
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يف صوت الداعية امللهم ،نعومة وإن خشنت
النربة ،وفيه صقالة وإن غلظت اللهجة ،فهو يف كل
األحوال ،ميس القلب ،ويفتح مغاليق الروح.
ومل يصطنع الخطباء ورجال الدين يف كل النحل
واألديان الزي املميز ،ومل يتمرسوا باملسلك املتزن ،ومل
يتواصلوا من خالل اصطناع الكيفيات امللونة بألوان
املناسبة والظرف واملوضوع ،إال ألنهم يدركون أن
قالع محصنة ،البد لها من سياسة اقتحام،
النفوس ٌ
وخطط مداهمة ،ألجل تطويعها وانتزاع االستسالم
منها.
حني تكون املرامي دنيوية بحتة ،ما أكرث ما تغدو
السياسات التوصيلية والخطط التبليغية التي يتبعها
وتدليسا رص ًاحا،
وتلبيسا رص ًفا،
الع َّرابون ،مك ًرا محضً ا،
ً
ً
إذ املقاصد الدنيوية حني تخلو من الوازع األخروي،
ال تعدو يف غايتها ،القص َد الظريف العابر .إذ إن ما
نحققه من شأن مادي ،كيفام كانت قيمته الدنيوية،
البهرجية ،ال محالة زائل ،ذلك ألن كل اعتبار ،وكل
ومجد دنيوي يرتتب عىل مكاسب مادية ،إمنا
شأن ْ
ً
مرشوطا يف بقائه ببقاء تلك املكاسب املادية،
يكون
وملا كان الدوام املؤكد والذكر املخلد يف هذه الحياة،
ال يكون إال معنو ًّيا ،كانت اإلرادات الواعية ،والنفوس
املتبرصة ،تُـ َثـ ِّمـر ما متتلك من مادة ،ألجل تشييد
الذكرى الباقية ،الذكرى التي تتسجل لهم يف سجل
اآلخرة.
الصوت ،والسكينة أو االنتفاض ،والشارة املظهرية،
واألمارة الصورية ،كلها مظاهر َت ْب ِيني ،وعوامل تبليغ،
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كانت مراهنة كولن اإلصالحية ترمي إىل
إيجاد الخمرية من الناس ،أو املشتلة النوعية،
ممن ميكنه أن يحدث بهم التغيري.

واملزاج –يف غالب األحيان -يلون املضامني الصادرة
عن الروح ،وكذا العكس ،فام أكرث ما لونت املضامني
املعروضة وجه الروح ،وصبغت املزاج بصبغتها.
يف عملية التوصيل ،تعكس الفيسيولوجية وجه
عيني ملا يعتمر
الروح ،فهي (الفيسيولوجية) ترجامنٌ ٌّ
الباطن من أحوال ومناخات ..وكذا الروح ينفد إىل
الفيسيولوجية ،فيضفي عليها من أحواله ،ويلونها
بألوانه .طاملا أعطى الصوت لإلنسان قوة ظهور ال
توفرها له بنيته الجسدية ،وذلك حني تتدثر الكلمة
الثامرة بالجهارة املكينة ،واإلصاتة املليئة .وما أكرث
ما أعطى الجسد لإلنسان الصوت النافذ والجرسية
املؤثرة التي تعزز من شأنه ،وتوطد من مكانته.
وفيام يتعلق بشخصية الداعية ،فإن عالقة
الرتابط التي تلحمه روح ًّيا أو-عىل األصح -تلحم
األتباع به ،تجعل أسباب التجاوب والتناغم بينهام
ٌ
رسالة ،الحال والقال
المحدودة ،فكل سلوك منه
والفعل ،جميعها جوانب تتظافر عىل تجسيد املعنى،
وتوصيله.
الكينونة الفيزيكية للداعية تغدو ماهية رامزة،
ووعاء من املرموزات املتجددة ،واملفتوحة الداللة
عىل املعنى ونقيضه أحيانًا ،شأن كل أثر رمزي يف
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لخطاب األستاذ كولن وزن روحي ،ورجاحة
عقلية ،ووجاهة مستلهمة من فيوض ِ إ َّنا
س ُن ْل ِقي َعل َْي َك َق ْو ً
ال َث ِقيال ،وله ألق عال من
َ
الجاذبية الشعورية والسلطان التأثريي.

عالقته بالعقل اإلنساين ،لذا يصري الداعية محل
ٍّ
بث لألمل والبهجة الروحية ،فعىل أي مستوى يتم
التواصل معه ،يحصل التوفيق والغنم واملقبولية،
الكلمة تصدر عنه ،أو اللفتة ،أو الصمت ،أو اإلمياءة،
كيفام كانت متظهراتها ،تؤدي مضمونًا ،وتؤكد
معنى ،وتلبي حاجة ،من هنا ق ِو َي تعلقنا باملقتنيات
التي نتمكن من نيلها من أهل الله .نتلقى منهم
الذكر ،ونستمد التسديد ،ونعايشهم يف املنام ويف
اليقظة ،فهم سندنا ،ووسيلتنا إىل بلوغ رحاب الله،
وليست محبتنا لهم ،إال من محبتنا لله .فاملوقف
واملالبسة والظروف ،جميعها متيل عليه نوع التفعيل
الذي يراه أبلغ يف األداء ،وتهديه إىل كيفية التحسيس
األبلغ يف التأثري.
حصصا
لقد كان كولن يتخذ من مجالس البث
ً
لسرب األنفس ،والوصول إىل أغوارها ،وظل ُيح ِّول
تلك الحصص إىل جلسات حفر يف البواطن ،ونفاذ
إىل األعامق .فكام يجهر الفالح برئه ،ويستظهر
عنارصها ،كذلك كان كولن يثور كيانات املستمعني
بشتى األساليب ،تهييئا لهم للعطاء واالنخراط..
الجمر الذي طاملا تحدث عنه ،و َن َع َت به كلام ِته،
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كان امتدادا لالحرتاق الذي طفق يعانيه يف حياته
التبتلية ،ويخرتق به الحجب إىل صميم ذاته ،فوصوله
إىل أعامقه هو محطة ٍّ
تجل تندرج ضمن برنامج
العبادة والشكر الذي وقف عليه حياته ووجوده
وكينونته.
التواصل ُيح ِدث مفعوليته التأثريية ويوطد
سلطانه عىل املتلقني ،مبقدار ما يكون يف النفس من
حرارة وما يرتشح فيها من اشتحان ،جراء ما يقوم يف
تلك النفس من عالقة التطابق بينها وبني مناطاتها
العليا من الرموز ،من حيث تستمد طاقتها وقوتها.
ومعلوم أن من متداوالتنا القيمية ما هو سافر
رصيح يظهر يف الواقع ويف الحياة ،ومنها ،وهو األغلب،
ما هو خفي ،وضمني ،يتمثل يف ذلك القطاع العريض
من املضمرات املعيارية التي تثوي يف الالشعور ،أو
يف بواطن اإلنسان ،من حيث يستمد مرصوداته
الوجدانية ،الال ُم ْدركة.
الزمن مصفاة ُت َر ِّسخُ األعر َ
اف واملبادئ ،و ُت َع ِّتقُ
القيم ،وتجعلها نسغًا أو (بالزما) تحيا فيها األحكام
َ
ً
وشيم يف
والبداهات ،وتصري سجايا يف السلوك،
الترصفات.
فمن هنا كان ذلك االستعداد لالنبعاث لفعل
الخري ،واالنحياز للفضيلة ،قو ًّيا لدى أصحاب النفوس
املهيأة للتجلية والتنقية ،النفوس التي مل تتشوه فيها
الفطرة بصدأ األيديولوجيات( ،والجهل واألمية وكذا
الدين املؤدلج ،والالدين ..جميعها أيديولوجيات.
من هنا نجد ألصوات الربانيني كل ذلك الجربوت
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الذي يجعلها تنفذ مبارشة إىل غايتها ،وتخرتق املدى
إىل مقاصدها.
كلامت أهل الله سيارة بال شبكات توصيل .الحس
الروحي ،والحدس الوجداين ،يرتصدانها ،ويكفالن لها
التداول بني الناس ،فهي من مثة مادة تتمرس بها
الجامهري ،وتتبناها األوساط ،ملا لها من صبغة علوية ،إذ
هي صدى لكالم الله  ،وبذلك تتنزل منزلة قدسية،
من حيث تكتيس صفة القاعدة واملسطرة التقوميية،
ً
ومناطا لفصل الخطاب.
وتغدو َم ْج ًل للحكمة،
يف صوت كل رباين صدى ملئات األصوات
الذهبية ،ينتظمهم السلك القديس الذي ينتهي بهم
إىل نبع القداسة :الرسول األعظم .
بل إن كل صوت رباين ،هو ترجيع لذلك الصوت
ال َع ْي ،الذي هو صوت رسول الله  ،منه يستمد
نفاذيته ،وبه يصطبغ بالصبغة القدسية.
الداعية امللهمُ ،يف ِّعل
الناس ُبعدة أصلية،
َ
يستمدها من مستودعها األول ،من الكتاب والسنة
وتراث السلف الصالح .من هنا نرى لخطاب األستاذ
كولن ذلك الوزنَ الروحي ،وتلك الرجاحة العقلية،
والوجاهة املستلهمة من فيوض إِ َّنا َس ُن ْل ِقي َع َل ْي َك
َق ْوالً َث ِقي ًال(املزمل ،)5:ونجد له ذلك األلق العايل من
الجاذبية الشعورية والسلطان التأثريي.
فكلامت الداعية حني يستجلبها من صريفية الرسول
 ،هي كلامت تخرج عن نطاقه هو ،إذ تضحى
بصوت الرسول  وإن تلفظت بها شفتاه (الداعية)،
وتغدو نداءات فيها جرس صوت الرسول  وصليل
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يف عيني الشاب كولن تزهر إرشاقة
الطأمنينة ،ويلوح الوثوق يف املحظوظية
والكسب ،ويتجىل التصميم عىل السبق
وتخطي الحواجز.

نربه الكريم ،وإن صدرت عنه هو.
من هنا يكون الرتادف والتظاهر والتامزج
والتظافر هو خاصية كالم الصالحني وميزته ،إذ
املرشد املصلح ينهض يف دعوته بدور املن ِّفذ فحسب،
لكن الذي يضطلع بوظيفة امللقن واملميل وامللهم،
هو منظومة السلف وسلك األخيار والرموز ،وعىل
رأسهم سيد األطهار ،الرسول .
إن الداعية الدارك ،يف كل موقف انربى فيه
إلحداث التزكية ،يتكلم باسم أولئك الخيار ،ونيابة
عنهم ،فال تكون -والحال تلك -نورانيته إال من
نورانيتهم ،وال يكون توفيقه إال من توفيقهم هم،
فهم ا ُملولِّ ُد ،وهو املصباح.
الفيسيولوجية والتعبريية

حين تلتفت إلى هيئة كولن في شبابه ،تواجهك
شاب قد تجلت فيه أبعاد ُ
األ ْه َب ِة ،واكتمل
شخصية ٍّ
قالبها ،فتى تام القوام ،ثامر العود ،عارم البنيان ،في
ٌ
خطوط الوجه تنبجس
وداعة كأنها توقيع رشيق في
صفحة كتاب .هيئة كولن الشبابية تعكس تك ُّت ًما،
وميال إلى الصمت ،ف َتب ْر ُع ُ
مات
الحلم المرتسم ُة في
ِ
الجبهة وعلى المفرقين والناصية ،بيانٌ لِما يميز
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لقد التفت كولن منذ بداية أمره إىل الناشئة
يعلمهم الدين ،ويخرج الدفعات ،يصنع منهم
االحتياط .ومبرور املراحل استجمع األتباع
ممن لقنتهم بكائياته كيفية التغري ،والوالدة
من جديد.

النفس من تح ُّوط ،وتحفظ ،وامتالء.
ال ريب أن لتلك الطلعة مزاجا يستهويه حب
التخطيط واملراهنات بعيدة املرمى .بني التحوط
والتحنف آرصة وثقى ،هي التوكل عىل الله ،والتسليم
له يف ما ُيق ِّدر ،وما يقيض.
قراءة يف تعبريية الحواس والجوارح

طاملا استدلت الحدوس عىل ط ْبع اإلنسان
وشخصيته ،من قراءة معامل نظرته ،واستطالع
مكامن عينيه ،ففي الحدقتني ،ويف أحوال اإلغضاء أو
التسديد ،ويف رصاحتهام أو إشاحتهام ،وتَخَ ُّو ِصهام أو
َت َق ُّو ِسهام ،ويف حركتهام السطحية أو العمقية األفقية
أو العمودية ،ويف س ْهميتهام أو رفرفتهام ،جفافهام
أو نداوتهام ،سقمهام أو صحتهام ،تتجىل كثري من
خصائص النفس ،وتربز جملة من صفاتها الباطنية،
ونعوتها املزاجية والنزوعية.
ومثلام يقرأ األطباء بيانات عن وضع الجسد
من حيث السقم أو العافية ،عرب بوابة العينني،
كذلك يستقرئ البصري كشو ًفا عن شخصية اإلنسان
مام يرتسم عىل صفحة العينني من مؤرشات تحيل
إىل كنه هويته ،وفحوى ماهيته ،وإىل ما مييزه من
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خصائص سيكولوجية ،ونفسية ،وط ْبعية.
قراءة يف مالمح وجه كولن

من عينه يصدر كولن البيانات ،ويف رحاب جبينه
يعقد الجلسات ،ويرسل الربقيات .النظر يسبق
الصوت بالقول ،فكأن الرموش أبجدية ،والصوت ٌيد
تصوغ األحجار الكرمية.
يف العني غضب ،وصولجان .يف معقدهام راية
وسيف ومزهرية ..فيها حامم يصنع األعشاش التي
يكرب فيها الحب .يف عيني الشاب كولن تزهر إرشاقة
الطأمنينة ،ويلوح الوثوق يف املحظوظية والكسب،
ويتجىل التصميم عىل السبق وتخطي الحواجز.
لكن اإلرشاقة يف ذات العينني ،بعد أن انسلخت
أشواط من العمر ذهبية ،توارت وراء واجهة سافرة
من الجراح واالنكسارات والشموخ .كبنيان عريق
الفخامة ،اكتسب من ماضيه السعيد ،حارضًا ً
مفعم
بالجالل.
العني مجال َبه ٌِّي ،يتجىل فيه اسم الرحيم ،إذ
هي مثابة الدمع ،ومناط الحرسة ،واألفق الذي
تنحدر من صدده البشارات .تفادى كولن مزالق
الفتنة وهو ٌّ
غض ،وك َّبدتْه الفتوة استنزافات ما كان
أصعب اإلفالت منها ،وما كان أشق تجاوزها .وخاض
معمعان الدعوة ،أشبه مبن يسبح ضد التيار ،وارتاد
املقهى يبث الذكر ،وتتبع الداللني يف األسواق ينرش
الحكمة ،ويسوق بضاعة محمد  إىل العامة،
يعرتضهم يف الطرقات ويغىش مجالسهم يف املزارات
والوالئم واملآتم ،والتفت إىل الناشئة يعلمهم الدين،
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ويخرج الدفعات ،يصنع منهم االحتياط .ومبرور
املراحل استجمع األتباع ممن لقنتهم بكائياته كيفية
التغري ،والوالدة من جديد.
يف العني إيعاز ِب ُح ِّب اإليعاز ،يرجح اإلمياءة عن
الترصيح ،والجنوح إىل الصمت ،بدل الكالم.
إن ما تعودنا أن َن ْك ِش َف عنه من أمورنا ،هو
هذه اليوميات من وقائعنا العادية ،أما جسيم
املهام ،وباهر املأموريات ،فيظل كامنا فينا ،يسكننا
كالدافعية ،نعرفه وننكره ،يشكل جز ًءا من ذاتنا،
ينطوي عليه الصدر ،وينعقد دونه اللسان ،فال يبني
له ملمح ،هو كالقدر ،يلقاك بال ميعاد.
من جسامتها تستوطن املقاصد الكربى منا يف
الصميم ،وينوء بها الكيان ،وتظل جامثة عىل الفكر،
فيكون لها ذلك املردود الجيل ،من الجفول والسهوم
والحزن الذي ال تستبينه يف األشخاص املسكونني
بأقدارهم االستثنائية ،إال عيون ذوي البرص البصري.
إنها رضب من التأمل الكامن ،واألرق الدائم ،ومن
االنشغال الباطن ،إنها سمة تعلن عن مهمومية
الفرد ،وعن ترشحه إما للدور االستثنايئ ،أو للرحيل
قبل اإلبان.
الذين تسكنهم الفجائع ،واملولعون بالعظائم،
حس كو ٌّين انطبع فيهم بالفطر ًة ،فكأنهم
هؤالء لهم ّ
قمم جبارة ،ترسو عليها الثلوج التي تذوب زمن
الحر ،فتمأل السدود ،بل إنهم ذرى شاهقة ،ت ََت َّصد
األرض والسامء ،مبا ترسله وتتلقاه من ٍّ
َ
بث أث ِري ٍّي.
العني التي ترقب كل يشء ،والتي هي عنوان
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كان خوض كولن ملعمعان الدعوة يف شبابه،
أشبه مبن يسبح ضد التيار ،ارتاد املقاهى
يبث الذكر ،وتتبع الداللني يف األسواق ينرش
الحكمة ،ويسوق بضاعة محمد إىل العامة،
يعرتضهم يف الطرقات ويغىش مجالسهم.

اليقظة والفطنة ،نراها بعد طول مسار ،تتوارى
يف أستار الصمت ،كالقرص وراء السحاب ،كحوض
ميلء بالحىص امللون ،كشجرة ُب ْط ٍم معمرة ،صامدة،

يعروها االنطواء ،لكن عني كولن يف كهولتها ماردة،
تنذر بالبأساء ،حمولتها من األرسار ظاهرة ،سفني
بأرشعة يغالب العواصف ،ظالل ملوسم من املالحم
والقصائد والغالل.
يف العني يجثم الزمن ،يعلن عن طفولة تتأهب،
وموعد انبعاث يؤذن بالسفور .العني مثخنة
بالجراحات ،فهرس لكتاب فيه املنت وفيه التهميش،
االحتساب طافح من ضفافهام ،فيهام مدونة مقامات،
وصيحة مجذوب ،وقنوت سائح.
رمزية اللباس بني األصالة واملعارصة

لبث كولن يف أطوار من عمره يعتمر العاممة(،)3
يؤ ُّم الناس بها ،وكانت العاممة عىل رأسه تتقلب
وتأخذ أوضا ًعا تعرب عن أحوال الباطن وما ميأل الصدر
من خلجات القلب ونبضات الشعور .طاملا أحس
اإلمام بأن العاممة وهي تتشامخ فوق املنرب ،إمنا
كانت تجهز املشهد مبا يصنع الرجال ،ويبني الجسور
نحو الفجر ،ويحفز عىل الفضيلة ..لقد كانت يف كل
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يف تلك املرحلة التي رشع فيها كولن
يتحرك ،كانت الحكمة والدهاء يقضيان بإشهار
كل ِ
سمة توعز باألصالة ،أىن كانت تجلياتها،
وعىل أي نطاق كانت.

ذلك تثأر ملا لحق الهوية من خزي.
كان النوريس يقول عن القبعة ملا فرضت عىل
الناس ،دعوها (القبعة) تنحني وتسجد وتتمرغ رغم
أنفها يف املصليات ،اعرتا ًفا بالله(.)4
قىض كولن حي ًنا من العمر َيـ َتـ َع َّـم ُـم ،وكانت
العاممة تخاطب الناس هي أيضا ،توعز لهم مباضيهم.
عىل كل قرب من قبور السادة آل عثامن وسالطينهم
الجهاديني ،تحمل شاهدة القرب تكويرا بصورة عاممة،
إعرابا عن الهوية ،واالنتامء ..الناصية تنطق يف حرضة
الله مبا قضَ ْت من خشوع ،وما أ َّد ْت من سجود
لربوبيته يف الحياة ،والعاممة تشهد لها ،وتؤيد.
يف تلك املرحلة التي رشع فيها كولن يتحرك،
كانت الحكمة والدهاء يقضيان بإشهار كل ِسمة
توعز باألصالة ،أىن كانت تجلياتها ،وعىل أي نطاق
كانت .كان العراك محتدما بني إرادة التغريب وبني
روح األسلمة .أمة عملت تلك الظروف املكفهرة،
عىل َ ِّل ُعن ِقها ،واالنعطاف بها نحو الكفر ،والتنكر
لألصل ،والتخيل عن الذات.
كانت العاممة يف تلك املرحلة شارة الهدى،
وأمارة التقوى ،وكان اإلمام وهو يضعها فوق رأسه،
يعزز خطابه بوسيلة رمزية ظلت تحظى باالعتبار
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طيلة العهود ،فمن مثة كان املخلصون من األمئة
ال يرون يف العاممة مجرد ملمح يقتضيه السمت،
وتفرضه الوظيفة الدينية الرسمية التي كان نظام
تلك املرحلة يلزمهم بها.
غابت اللغة العربية ،وغاب النداء املحمدي يف
األذان ،و ُق ِرئ القرآن مرتجام ،ثم ُه ِج َر عىل صعيد
ُ
مؤسسات التحفيظ ،وعطلت
البالد ،إذ ُأوصدت
الكتاتيب والتكايا العاملة ،كام عطلت أنشطة أخرى
وطمست مختلف مظاهر االنتامء الروحي ،وبقيت
الناس ،حني يدخلون-
العاممة وحدها ،أو تكاد ،تذ ِّكر َ
وما أقل عدد من يدخل املسجد ويحرض الصالة-
مباضيهم ،وكينونتهم.
يف مرحلة االنعطاف والتوجه بالدعوة إىل
العاملية ،رأينا كولن يتحول ِب َس ْمته ،فيظهر بالهندام
العرصي ،حارس الرأس ،عىل أكمل إهاب الحداثة
والقيافة املعارصة.
مستوى آخر من الخطاب يبارشه كولن ،تأقلام
مع املتطلبات الكونية الراهنة.
لقد فتحت العوملة أبواب التواصل بني العاملني،
ولَ َّم كان الغرب قد سك الذهنيات واألذواق
والتطلعات عىل منوذجه الثقايف والسلويك واملظهري،
كان حتام عىل العاملني يف كل األنشطة واملجاالت،
ال سيام حقل الروح ،أن يأخذوا بأسباب التقرب
والتالقي مع اآلخرين ،من مثة كان الئقا بكولن أن
ينهج منهج الدعوة يف ضوء الفطنة والتبرص.
وهكذا رأيناه يتحول مبظهره وهيئته ولباسه،
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وكان من خالل ذلك التحول يؤْذن (يصدر فتوى)
لخدام الدعوة ومؤطريها أن يلبسوا للمرحلة لبوسها،
إذ كان عىل وعي بأن األمم التي أنهكتها األيديولوجية،
ودمرت روحيتها الفراغات املعنوية (تحت نري
الضغط املاركيس) ،وكذا األمم التي لبثت دولها تنافق
وتستغفل الشعوب ،فتظهر منحازة للدين(املسيحي)،
وهي يف الحقيقة متارس كل ما يحرمه املسيح من
استعامر وحروب واحتكار وسيطرة واستهتار باملثل
والقيم اإلنسانية ،فمن مثة انحيازها للمسيحية ،هو
نكاية يف اإلسالم فحسب.
مل تكن تلك األمم املدمرة روحيا ومعنويا ،تنتظر
من اإلسالم أن يراجعها فيام اعتادته من شكليات
الهندام واملظهر الجسدي (اللحية مثال) ،إمنا كانت
تنتظر منه ،ومن كل عارض آخر يف حقل الروحيات،
أن ميأل الفراغ املعنوي الرهيب الذي طفقت تعيشه
الجامهري ،سواء وهي تحت راية الرشك ،أو يف كنف
مخادعات الرأساملية ،وكان مظهر الداعية كولن
(العرصي) سانحة أخرى تُه ِّيئُه ملبارشة خطاب
العوملة بحظ آخر من التوفيق.
َ
إذ كل ما يقربنا من
املخاطب واملتلقي ومن
اآلخر ،وال يقف عائقا يف وجه التواصل ،يعد تسهيال
إله ًّيا يفيدنا يف املهمة الدعوية ،وفاتحة مباركة إذا
نحن أحسنا استثامرها.
كان كولن يرى أن اإلسالم ،وهو أعظم رأسامل
روحي ُي ْح َم ُل اليوم إىل البرشية ،البد أن يحسن
عارضوه أساليب تقدميه يف سوق كونية تداعت إليها

اإلصدارة السابعة  -يناير 2019

لبث كولن يف أطوار من عمره يعتمر العاممة
يؤم الناس بها ،وكانت العاممة عىل رأسه
ُّ
تتقلب وتأخذ أوضاعا تعرب عن أحوال الباطن
وما ميأل الصدر من خلجات القلب ونبضات
الشعور.

املاركات الثقافية واملعرفية ،وتنافست القوى العاملية
املستثمرة لإلعالم واالتصال عىل تنازع املواقع
اإلسرتاتيجية ،والتدافع ألجل امتالك الجغرافيات
التي متكن كل جنس وكل قومية وكل انتساب عقدي
وحضاري من أن مييض يف بسط نفوذه ،واحتياز
اإلمكانات املادية واملعنوية التي ال ميكن السيطرة
عليها إال إذا كان الشحن الثقايف والقيمي قويا ونافذا
ومستحكام يف األشياع واألحالف ،فاعال فيهم فعله
االستياليبُ ،مج ِّذرا سطوتَه عىل أرواحهم ،فهم تحت
سلطانه كأنهم ُمن َّومون.
يف جو تنافيس غري متكافئ وال رشيف كهذا ،كان
كولن ي ِّتبع خطة استئالف القطاعات والتجمعات
واملجتمعات ،وتوصيل الدعوة إليهم عىل نحو عميل،
غري صادم ،ذلك ألن اإلنسان املعارص خرج من غامر
الرصاع األيديولوجي والتنويم الدوغاميئ ،متحذرا من
كل دعوة تعمل عىل استدراجه ،مشيحا عن كل صيحة
تريد أن تلفته إىل بضاعتها ،إذ يتوهم كل استقطاب
معنوي أيديولوجية خاتلة ،وأحابيل مرتصدة.
خرج إنسان العرص شبه فارغ الوفاض من
الثوابت واملثل املمجدة بال إكراه ،ال رغبة له وال ميل
يف تقبل أية أيديولوجية ،وال اعتناق أية ديانة.
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َ
املخاطب واملتلقي ومن
كل ما يقربنا من
اآلخر ،وال يقف عائقا يف وجه التواصل ،يعد
تسهيال إلهيا يفيدنا يف املهمة الدعوية،
وفاتحة مباركة إذا أحسنا استثامرها.

يف هذه الوضعية الال مستقرة ،والالوطيدة املعامل،
سلك كولن سبيل التوءدة يف التبليغ ،فتغاىض عن
الشكليات ،إذ رأى أن علة ضمور الحضارة اإلسالمية،
يعود إىل اهتامم املسلم بالشكل ،وشكل الشكل،
عىل حساب التوسع يف الدعوة ،وتعميق الجهد يف
تبليغ الدين للعباد .أمل يستغرقنا عىل مدار قرون من
التجمد ،فقه الفروع ،وفروع الفروع؟
كان يرى أن لفظ الحكمة يف قوله تعاىل :ا ْد ُع إِ َل
َس ِبيلِ َر ِّب َك ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ا ْل َح َس َن ِة(النحل،)125:
يفيد معنى االستئالف ،والتدرج يف املحاورة( .)5بل إنه
يرى أن من الحكمة أن يكون ا ُملب ِّلغ عىل معرفة بلغة
املدعوين ،وعىل علم بأعرافهم وثقافاتهم ،وعىل
إدراك لسيكولوجيتهم وانرتوبولوجيتهم ،فضال عن
زاده من العلم والكياسة.
من هنا كان طالئع الدعوة ،مدرسني ُيع ِّلمون
الناشئة العلم ،ويربونهم عىل الفضيلة ،ويبذرون
فيهم حب التفوق ،وروح محبة الله ،واحرتام أكوانه
ومخلوقاته ومبتدعاته يف البيئة والطبيعة ،ويغرسون
فيهم قابلية االعتبار بجالل ُص ْن ِع الله ،مبا يقرأونه يف
األنفس واآلفاق من آيات بينات.
من مثة فإن دعوة كولن إىل إيجاد فقه للهجرة ،أو
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كام يسميه فقها وجدانيا( ،)6كانت دعو ًة إىل تجديد
الرؤية ،وتحيني النظرة ،وتجهيز الخطة مبا يضمن
النتائج امليدانية ،ألنه يريد للدعوة يف عرص العوملة
أن تأخذ منحى السري يف اآلفاق ،وتعمري األوطان،
وتأثيث العواصم باملرتفقات الرتبوية والروحية
والخدمية ،وجعل العالقة الجوارية جرسا متر من
خالله قيم اإلسالم ومبادئه وتعاليمه ،وهو ما تكفله-
ملن كان حصيفا ،ذا تدبري -املثاقفة الكونية كام تتم
بني املجتمعات الحية ،اليوم.
فمن خالل بناء املدرسة التي تشع بالعلم
والعقلنة والتفوق ،وعن طريق إقامة املسجد الذي
تؤدى فيه الصلوات ،وتقام التظاهرات الدينية،
واملدنية ،يتم لفت الناس إىل معامل اإلسالم ،ويتهيأ
لروح العقيدة السمحة أن تطرق أبواب املجتمعات،
بكيفية ال افتعال فيها ،وال تكلف ،وال ترسع.
سرنى الرزنامة اإلشهارية التي اعتمدها كولن قد
أدرج ْت يف موادها إقام َة املَ ِ
ضائف التي تستقطب
َ
مختلف الجنسيات إىل موائد رمضان ،وعقد مآدب
الحوار الديني والحضاري التي تجمع أهل امللل
والنحل من كافة األرجاء ،ألجل أن يتعرف بعضهم
عىل بعض ،ويتفهم بعضهم بعضا.
فبواسطة إشهار حقيقة اإلسالم ،وتقمص العقيدة
بصدقية ومسؤولية ،ننال احرتام اآلخر ،وقد يجد فينا
ما يقنعه بربانية ديننا الحنيف ،فاإلنسان املعارص،
مهام كان مستواه ،ميتلك شيئا من املنطق الذي
بفضله ،ال ميكن احتواؤه أو التحايل عليه.
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إن السلوك الرفيع والتعامل املهذب باب مهم
للدعوة ،وواسطة لعرض خصائص الدين ،وبيان مدى
صميمية مبادئه ،وإن سالح العلم والتعمق يف املعارف،
ومنها الرشيعة ،باب آخر يتيح لك أن تجعل املتلقي
يستمع إليك دون أن َي ْس َت ْت ِف َه َك ،فيضـجر ،ويقوم عنك،
وال يعاود لقاءك.
إن روح التبييت لإلسالم التي أضحت تحكم
اآلخر ،وما يقر يف الضمري الغريب والرشقي عن اإلسالم
من أحكام مسبقة ،فضال عن فشو ثقافة اإلنكار
الجحودي التي هي عقيدة العرص ،فضال عن مهانة
وكاريكاتورية الواقع واملظهر الذي عليه املتأسلمون،
كل ذلك يقف عائقا أمام أي حوار ،ويجعل نتيجة
كل مسعى دعوي غري ممنهج ،وغري معقلن ،وغري
متكافئ مع مقاصد الدين ،نتيجة صفرية ،ومنقلبة
بالسوء واإلساءة عىل اإلسالم واملسلمني.
من هنا ،أسس كولن دعوته عىل قاعدة التهذب
والتلطف ،فام قد يصدم الذهنيات والعقليات
ينبغي أن يؤخر ،ويقدم عنه ما يكون لآلخر فيه
نجاعة ،ومقبولية ..فال حاجة ملن ينكر الدين ،ويكفر
بالربوبية أن يغريه أحد باإلقالع عن جحوده مقابل
نيل الفردوس ،أو أن ُيخ َّوف بالجحيم.
هناك قواسم الحياة والتعايش واإلنسانية ،تجمع
بني العباد ،ويف وسع الداعني إىل الله ،أن ينفذوا من
خالل ما تتيحه هذه املساحات املفتوحة يف وجوههم،
َ
وأن يعرضوا و ُي ِجيدوا
العرض –دون تلبيس أو
تدليس -بحيث يغدو املتلقي يف وضع الحامد الشاكر
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سلك كولن سبيل التوءدة يف التبليغ،
فتغاىض عن الشكليات ،إذ رأى أن علة ضمور
الحضارة اإلسالمية ،يعود إىل االهتامم
بالشكل ،عىل حساب التوسع يف الدعوة،
وتعميق الجهد يف تبليغ الدين للعباد.

للفضل ،ا ُمل ْم ُّنت مبا ت ََح َّصله من مكاسب تحققت له
من خالل تواصله مع أصحاب الدعوة.
بعلوم النفس وتحليل الخطاب والتاريخ
الحضاري لألمم واآلداب واألنرثوبولوجي ،واالتصال،
والتداولية ،استعان كولن يف بناء بيداغوجية توصيله.
فآثار هذه االختصاصات واضحة ملن يريد أن
يتفحص طبيعة وتشكيل الخطاب الكولني ،ال غرو يف
ذلك ،فكولن –كام تفيد مكتوباته -من أَ ْقرأ املفكرين
املسلمني املعارصين ،ومن أكرثهم مترسا بالفكر
الحديث ،وتعاطيا للفلسفة واآلداب العاملية.
ال يلمس الدارس آثار هذه القراءات واالطالعات
الواسعة عىل العلوم والفنون والثقافات العرصية يف
خطاب كولن فحسب ،بل يجده يفتأ ُي ْر ِش ُد إىل وجوب
أن يوسع ُّ
كل داعية ،ليس فقط من جغرافية علمه
ومعارفه ،بل وأن يكون هاضام ملستحصالت هذا
العرص العلمية والفكرية والفلسفية ،ملا يف هضم
املعارف من سند حاسم يف تأدية الدور الدعوي
باملهارة املطلوبة ،وباالقتدار الراسخ عىل تبيني الحقيقة
اإلميانية ،وتوصيل الرسالة للمتلقي باليرس وبالسالسة
التي تكون هي يف ذاتها عامال لتقريب الناس وتهيئتهم
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أسس كولن دعوته عىل قاعدة التهذب
والتلطف ،فام قد يصدم الذهنيات والعقليات
ينبغي أن يؤخر ،ويقدم عنه ما يكون لآلخر فيه
نجاعة ،ومقبولية.

للتواصل والتحاور ،وبذلك يتسنى للداعية أن ُيب ِّلغ،
ويحقق الفتوح.
أركان النظرية اإلجرائية للفعل التوصييل
عند كولن

مرارا وجدنا كولن ُي ْجم ُِل اإلشارة إلى أطراف العملية
التواصلية ،من باث ،ومتلق ،ورسالة ،ومالبسات األمر
الذي يبين أن التوصيل يقوم عنده على رؤية نظرية
متمرسة ،ومؤسسة على رسوخ التجربة واالحتكاك
اللذين مضى عليه وهو يباشرهما في الميدان ،أَزيد
من نصف قرن.
ولقد ألفيناه يوسع اإلطار النظري لتوصيليته،
بحيث أحاط بجوانب أوسع مام رأينا النظرية
الشعرية عند الشكالنيني( ،)7أو التبليغية عند
التداوليني ،تراعيه وتأخذ به.
ففي كتابه (االستقامة يف العمل والدعوة) ،عرض
علينا منظومة مبادئ ،حوصل فيها األسس اإلجرائية
التي تنبني عليها عملية التواصل حني تغدو نشاطا
ميدانيا ،وإنجازا عمليا يبارش التغيري الفعيل ،ويتصدى
إلحداث الرتميامت والتعديالت داخل كيان أصحاب
املعنويات املأزومة روحيا ،واملهزومة وجوديا.
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فعملية التواصل -بالنسبة إليه -تكون إما ذات
غاية بنائية وتأسيسية ،وذلك حني تخوض يف الدعوة
إىل إنجاز رهانات ،وتحقيق غايات ،وتخطي تحديات.
وإما تكون ترميام وإعادة تأهيل ،وذلك حني تتصدى
تسويها
ملواطن االعتالل ،ومظاهر االختالل يف النفوسَ ،
وتع ِّدل منها ،تهيئة لها ،لتأدية وظيفتها يف الحياة عىل
أكمل وجه ،وأمث ِله.
من هنا كانت عملية التواصل ،عملية تستند يف
إجرائيتها عىل أسس ترتبط بالغاية التواصلية ،وهو
ما يقتيض من املفا ِعل ،أو َم ْن يبارش عملية التوصيل،
السيام إذا كانت مهمته هي الدعوة ،أن يكون ذا
نظرة وافية تشمل أركان املوقف التواصيل ،وتعم
أطرافه ومقاصده.
لقد رأيناه وهو يتحدث عن كيفية معالجة مرض
الروح ،نعني اإللحاد ،يضع أمام املرشدين جدوال
بأحد عرش مستوى من مستويات العالج التي عىل
التوصيلية أن تراعيها يف مداواة هذا الداء ،حيث
يبدأها بلفت املعنيني إىل وجوب أن تكون خطواتهم
اإلشفائية قامئة عىل املعرفة املوضوعية لحال ا ُمل َ
بتل،
ونوعية اختالله الروحي ،أهو إنكار ناتج عن الجهل،
أم متذهب وانتحال ،أم هو بباعث نفساين اختاليل
يكون غالبا هو سبب اإلنكار ،أم..؟
يضاف إىل هذه الخطوة خطوة أخرى ،هي
معرفة الوضعية املعرفية والثقافية للمع ِني ،ذلك ألن
مهم
تحديد املستوى الثقايف والتكويني للمصاب أم ٌر ٌّ
مي ِّكن من استبانة نوع العالج الذي تتطلبه الحالة،
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وتقدير مدة التعهد.
الجانب األك َرب من القواعد
لقد ركز األستاذ كولن
َ
والتنبيهات يف هذه الجدولة اإلجرائية ،عىل البعد
حسـَس ا ُمل ْر ِش َد والداعي َة مبسؤوليته ودوره
اإلحساين ،إذ َّ
حيال من يتواصل معهم ،ورسم له إطار مسؤوليته
األخالقية واألدبية التي ينبغي أن يخصهم بها ،بل ولقد
رأيناه يوجب عىل املرشد أن يكفل للمعنيني (املصابني)
الحق الكامل يف الحوار واإلدالء بآرائهم ،دون مامرسة
أي نوع من أنواع الضغط عليهم.
ُ
الواعظ والداعي أنه بحكم
توهم
إذ ما أكرث ما َّ
وظيفته الدعوية ،ميتلك سلطان الحسم ،والكلمة
األوىل واألخرية يف عملية التواصل مع مستمعيه أو
من يتصدى إلنارة أرواحهم.
إن هذا االعتداد الشخيص -زيادة عىل كونه
يفسد اإلخالص ،ويشوب نية االحتسابُ -يش ِّوش
عىل العمل الدعوي ،ويعود عىل املقاصد بالنتائج
السلبية .إننا يف عرص ميزته االستقاللي ُة يف الرأي،
بل إنه عرص الالرأي ،األمر الذي يجعل الشخص ،أي
شخص ،يتوهم أنه يف ِح ٍّل من أن يتلقى التوجيه
من غريه .من هنا شاع النفور من العروض الدعوية،
واألطروحات النحلية.
وال ريب أن مهمة ع ْرض الدين والدعوة إىل اإلميان،
مهمة شاقة بطبيعتها السجالية( ،)8ومأمورية ال مشاحة
يف تعقدها بحكم مقصديتها التغيريية ،فهي مسعى
يتوخى قلب البوصلة يف اتجاه عكيس ،ينعطف بالفرد
نحو وجه ٍة تُناقض متاما الوجه َة التي هو سائر فيها.
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لقد كانت دعوة كولن إىل إيجاد فقه للهجرة،
دعوة إىل تجديد الرؤية وتحيني النظرة،
وتجهيز الخطة مبا يضمن النتائج امليدانية،
وجعل العالقة الجوارية جرسا متر من خالله
قيم اإلسالم ومبادئه وتعاليمه.

إنها نوع من تأميم اإلرادة املنفلتة من عقال
الحق ،واسرتجاعها من حظرية الشيطان ،بل إنها
احتواء للنفس ،واحتضان لها ،ملرامي إعتاقية خالصة،
فام أشبه الداعية مبستنقذ الغريق ،إذ يتوهم الغريق
أن منجده يبغي خنقه ،وتغريقه ،وهو يف الحقيقة
يناضل من أجل تخليصه من براثن املوت.
لقد بني القرآن مدى دقة موقف الدعوة والهداية
ُ
القرآن عنها بالثقل
إىل اإلميان ،فمن فداحتها عبَّ
إِنَّا َس ُن ْل ِقي َع َل ْي َك َق ْوالً َث ِقي ًال(املزمل.)5:
لقد كان ذلك الخطاب إشعارا للرسول  بأن
ما سيتلقاه من القول ،س ُيح ِّوله نهائيا إىل يقني ال
يضل بعده وال يشقى ،وبأن تجربة التحول تلك التي
سيستهدفه  ،ستكون من العمق والصميمية ،ما
يجعلها تجربة طافحة باالنسالخات املعنوية ،غامرة
يف نتائجها -باملكاسب الروحية والقلبية ،إذ إنهاتحويل للامهية ،وتغيري يف صبغيات الكينونة ،بل
إنها صهر ،وإعادة تخليق..
من هنا كان عمل الداعية ينطوي عىل املجازفة،
وإذا مل يكن حكيام ،وموهوبا ،ومعزز الخطى بالفتح
اإللهي ،فإن جهوده تظل عقيمة ،أو يف أحسن األحوال
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يتميز كتاب "ونحن نقيم رصح الروح" لألستاذ
فتح الله كولن ،بالكثافة العلمية الشديدة،
بسبب حجم الغاية التي يتوخاها ،وهي
"إقامة رصح الروح"؛ أي إعادة صناعة حضارة
راشدة ،وصغر املساحة التي خصصها لذلك.

تكون بال كبري مردودية.
وإذا ما أردنا أن نلقي نظرة عىل الحيثيات التي
تقوم عليها نظرية التوصيل الكولنية ،فسنقول إنها
رجحت الجانب اإلنساين ،زيادة عن جانبها التقني
الذي تقوم عليه معادلتها الجامعة بني أطراف
العملية التوصيلية ،نقصد :القول ،والقائل ،واملقول،
واملقول فيه ،واملقول له ،فهذه النظرية مىض تداو ُلها
ترتى منذ عهد القرطاجني (وارث األرسطية يف حقل
األدب) ،قبل أن يعيد صوغها يف العرص الحديث
الشكالنيون ومن سار عىل نهجهم ،إىل أن رسختها
ووسعت من إطارها نظريات التلقي ،واإلعالم،
والتداوليات ..ولقد تطابقت يف فحواها مع رؤية
كولن يف املرتكزات (أطراف العملية التبليغية)،
إال أنه أضاف إليها ،نتيجة التمرس امليداين ،من
التعزيزات اإلجرائية ما عمق من براغامتيتها.
إن املستوى اإلنساين أو التعاميل جيل يف رؤيته
التبليغية ،إلدراكه أن الدعوة تفعيل مر َّك ٌب ،يستهدف
صقل أغىل ما ميتلك اإلنسان ،وأمثن أمانة استودعها
الروح التي ال يحتمل اإلنسان بوازع
الله عنده ،نعني َ
الفطرة السليمة ،أن يضع مقادتها يف ي ٍد غ ِري ي ِدهِ.
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وإن عمل كل داعية هو عىل الحقيقة ،إعتاق
للنفوس من قيد الكفر ،وترسيح لها من أرس الجحود.
فعمل الداعية ،من هذا الصدد ،أشبه -لكن من
وجهة عكسية متاما -مبا كان يجري يف أسواق النخاسة،
حيث يتم رشاء النفوس املستعبدة ،غري أن الهدف
يومئذ كان احتكاريا ،تقنينيا( ،)9فالرشاء يجري ألجل
الكسب واالستعباد ،أما ما ينهض به الداعية اليوم،
فهو إعتاق محض للنفوس من نري الضاللة.
ليس ببذل املال وحده يتم -اليوم يف نهج
الخدمة -تحرير الناس من الضياع الروحي ،وما
أعظم أن نسرتخص املال يف عرص سيادة الرأسامل،
ونسخره يف الدعوة إىل الله ،وصنع الصالحات.
إن رجل الخدمة ميارس نوعا من الدعوة
امليدانية ،لها مردوديتها املبارشة.
رجل الخدمة ،من هذا الصدد ،هو التجسيد
الحي لدور الداعية ،وهو ممثله ،والقائم بدوره عىل
صعيد الجغرافية.
رجل الخدمة مثرة طيبة ،تحققت عىل يد الداعية،
ْربت تستزرع ما
وقوة مباركة تخرجت بإرشافه ،وان ْ
انغرس يف روحها من أنواع الخري واإلحسان.
يف الخدمة تلتقي إخالصية الداعية امل ْرشد،
والداعية املنفذ ،وتتظافر الروحية الجامعية يف صنع
الخري والفالح.
همة هذا من همة ذاك ،وكالهام مسخر ،يستمد
التوفيق من الله.
وإذا كان الداعية ا ُمل ْرشد قد وقف العمر كله يف
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استصالح النفوس ،وتهيئتها للقيام بالصالحات ،فإن
الداعية املنفذ يسخر ماله وولده ،ويستغل أوقاته،
ويستنفر قواه ،ويرصف جهوده ،ويعيش االغرتاب
املادي بالهجرة إىل اآلفاق ،ويستغرقه البذل ما وسعه
البذل ،ويعيش متكففا إىل أقىص حدود التكفف ،ال
ينتظر من أحد أن يثني عليه ،أو ينوه به ،يحتسب
ما كابد لله ،يقيض نهاره يف السعي ،وميأل ليله ركوعا
وسجودا ،كل دمعة تنسكب من عينه ،يعدها قرىب
وجنة تحول بينه وبني النار.
إىل اللهُ ،
ٍ
حديث عن إجرائية
وإذا ما عدنا إىل ما كنا فيه من
التوصيل الدعوي كام ضبطها األستاذ كولن ،فسرناه قد
أحىص الجوانب التي ق َّدر أنها تستوجب املراعاة ،حتى
يتمكن الداعية من أن ينهض بوظيفته التبليغية عىل
أحسن حال.
ومن الواضح أن إرشادات الداعية يف هذا الصدد،
تخص األفراد كام تخص الجامعات ،إذ الدعوة تتوجه
للفرد ،إذا ما ربطت بيننا وبينه صلة ،وسعينا إىل
تنويره روحيا ،وكذا تتوجه إىل الجامعة ،فنفاعلها
مفاعلة تقوم عىل الفهم املوضوعي لواقعها ،وثقافتها،
وتاريخية مجتمعها وما مر عليه من أطوار ثقافية
وأيديولوجية.
لقد اتجهت الخدمة يف أوائل عهدها ،إىل العمل يف
تلك البالد الرتكامنية التي خرجت من حظرية االتحاد
السوفايت ،حيث عاشت عقودا أيديولوجية تقوم عىل
الجحود والالدين ..وكان من أهداف الخدمة أن تساعد
الناس هناك عىل العودة إىل إسالمهم.
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بعلوم النفس وتحليل الخطاب والتاريخ
الحضاري لألمم واآلداب واألنرثوبولوجي،
واالتصال ،والتداولية ،استعان كولن يف بناء
بيداغوجية توصيله.

كام أن الخدمة التي انترشت يف سائر اآلفاق،
كانت تضع يف أهدافها ،أن تعرف املجتمعات باإلسالم،
فكانت من مثة وصايا األستاذ كولن لرجال الخدمة،
تضع بني أيديهم منشورا يسرتشدون به يف الدعوة،
ويف ربط الصالت مبن يحتكون بهم يف ديار املهاجر.
لقد ج َّّرد األستاذ كولن تلك املرتكزات التي
تراعيها التوصيلية الدعوية ،ورتبها عىل النحو التايل:
 -1معرفة الحالة الروحية املهزوزة للفرد الجاحد
(أو املجموعة) ،معرفة موضوعية ،إذ إن الوقوف
عىل طبيعة الحالة ،وخلفياتها ،ومظاهر اعتاللها،
يساعد عىل رسم الكيفية التي تعالج بها.
ويف حالة الجحود أو اإلنكار مثال ،البد من تحديد
نوع اإلنكار ،وطبيعته ،وعالته البيئية واملعرفية
والنزوعية.
 -2معرفة املستوى الثقايف ،واألفق االجتامعي
للمصاب ،فإن إدراك قدرات من نخاطبه يتيح لك
(.)10
التحدث معه باملستوى الذي يستطيع فهمه
 -3التزود الكايف من العلم ،واالستيعاب الوايف
للامدة املراد تبليغها ،يك نتمكن من استيعاب الحالة،
واحتواء جذورها الجلية والخفية.
 -4ويف مجال مفاعلة الظواهر الروحية املأزومة،
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مقاالت
يتحتم عىل املعالج أو الداعية ،أن يتسلح بالحكمة
يف التواصل ،ويكون ذلك بـتجنب أساليب الجدل
ومحاولة اإلقناع املجاين أو اإلكراهي ،ألن مغبة ذلك
الجدل عكسية ،إذ تتحول العملية التبليغية إىل
َ َت ُّرنٍ عىل املغالبة الشخصية والظهور الذايت ،وهو ما
يخرجها عن سياقها االحتسايب ،النحرافها إىل األنانية،
وإسباغ األهمية عىل الذات.
إن من عوامل استبقاء صفاوة اإلخالص ،أن يظل
الداعية متصديا لنزعات نفسه األمارة ،فال يرتدد يف
قهرها بكل قوة لدى شعوره بأدىن نأمة من غرور
يالبسه ،من قبيل مشاعر الزهو ،أو ال َع ْزو إىل الذات
َ
فضل ما قد يحصل من نجاح إصالحي عىل يده.
ويف هذا الصدد ُي َذ ِّك ُر األستاذ كولن–من باب
تأكيد قيمة التجرد -مبا كان النوريس يضبط به نفسه
عىل الدوام ،إذ طفق يكبح من جموحها الغروري،
ويردد :يا نفيس املرائية ،ال تغرتي قائلة :إنني خدمت
الدين ،فإن الحديث الرشيف رصيح بـ(إن الله ليؤيد
هذا الدين بالرجل الفاجر) ،فعليك أن تعدي نفسك
(.)11
ذلك الرجل الفاجر ،ألنك غري مزكاة
فالغاية مام يشدد عليه األستاذ كولن يف هذا
املجال ،هو تاليف ما نراه تحول اليوم -عىل مستوى
منابر اإلعالم  -إىل احرتافيات نزقة ،جعلت من حصص
الوعظ تظاهرات يستعرض فيها االرتزاقيون ذواتهم،
ويفضحون غرورهم ،فيفسدون عىل الجمهور سجية
التلقي واالستعداد ،ويرضون باملقام الرتشيدي.
لذا نرى األستاذ كولن ،يؤكد وجوب أن يكون
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وحم ُل نية إيصال
حادي الدعاة دامئا ،هو "اصطناع ْ
(.)12
الحقائق القرآنية إىل اآلخرين ،ال نية إبراز أنفسنا"
فليس للداعية إىل الهدى ،إال أن يرتشد هو ذاته،
ويتواضع ،ويأخذ بآداب التواصل ،وأخالق التخاطب،
"يف مخاطبة اآلخرين ،علينا إعامل الفكر ،واستخدام
األساليب التي ال تجرح ،وال تكرس الخاطر"(.)13
 -5مخاطبة قلب املخاطب ،وضمريه ،بكل
مصداقية ،إذ إن رأسامل العملية التوصيلية يظل
ُ
الصدق
دامئا
والحب ،بعيدا عن أي شائبة من غمز
ُّ
أو تعريض ،فالتجرد هو وضوء شعرية التبليغ ،وال
يحصل التبليغ بال وضوء نفيس.
 -6عدم انتقاص املعرتض أو تخجيله أو التهوين
من شأنه أو تحقريه وإظهاره يف مظهر املنهزم
املكسور .فحفظ كرامة املخاطب ،وصون عزته ،أمر
الزم ،وال مساس به.
 -7معرفة نفسية املتلقي ،ومعاملته يف ضوء تلك
النفسية.
َ
 -8العمل عىل تجنيب املتلقي املصاب،
االختالط
باملنكرين ،و َم ْن تخلو قلو ُبهم من عشق العبادة.
 -9إتاحة فرصة الرد والتدخل واالعرتاض ملن
نبارش مفاتحته ،والتواصل معه دعويا.
 -10أن يتجرد الداعية من توهمه أن املادة
الخطابية واملضمونية املقدمة للمتلقني ،هي ابتداع
محض له ،فالتشارك الفكري ظاهرة ثابتة ،وكم
من فكرة نحسب أننا مخرتعو بكارتها ،هي فكرة
رائجة يف مدونات وخطب َم ْن سبقونا ،أو حتى من
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يعارصوننا ،لكننا مل نطلع فقط عليها.
من مقومات الدعوة والتبليغ يف هذا العرص،
التحيل ِ
بح ْلية التواضع واملحو والحياء فلنكن ترابا
إذا ما شئنا أن نكون منبتا للورد(.)14
 -11االفتتاح يف عملية التبليغ ،برشح ركني
الشهادة ،استكشافا لخلفية املتلقي ،وما قد يكون
سبق له من تحصيل يف مجال التوحيد واإلميان
والثقافة الدينية ،ومن مثة نضع وصفة العالج.
هكذا يلفت األستاذ كولن نظر رجال الدعوة إىل
جوانب يراها تفيد يف مجال التعامل الدعوي.
وواضح أنه شاء أن يوفر للعاملني يف سلك
الخدمة ،مدونة أو دليال ،يكون مرجعا لهم يف تحسس
طريقهم يف مضامر التواصل مع من يتواصلون معه.
وواضح أن هذه املدونة النظرية قد راعت أربعة
أركان:
 ما يتعلق بشخص املرشد أو الداعية ،ويتمثلعموما يف ما ينبغي أن يتحىل به من مقومات التأدب
واملصداقية األخالقية.
 ما يتعلق بالعدة املوظفة يف عملية التبليغ،وتتمثل يف الكفاءة العلمية ،والخربة ،وموضوعية
التشخيص ووصف الدواء.
 ما يتعلق باإلطار الحيوي الذي تجري فيهعملية التواصل ،ويتمثل يف تهيؤ البيئة ،وبناء
العالقات التي تساعد عىل تحقيق القصد الدعوي،
التنويري ،واستزراع بذرة اإلميان.
 -ما يتعلق بعالقة الداعية باملدعو ،وما يكون
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للشخص الذي نتواصل معه ،من حقوق ،وتتمثل يف
حريته يف إبداء الرأي ،أو يف الحوار ،ويف حفظ كرامته.
عىل أن من أبرز ما تكرر التنويه به يف منهج
األستاذ ورؤيته التوصيلية ،استغالل عوامل الزمان
واملكان واملناسبة.
ال شك أن املهمة الرتشيدية التي استغرقته العقود
املتتالية ،قد رسخت فيه حس مراعاة الزمن ،إذ إن
دورة األيام تشتمل عىل ُف َس ٍح قدسية ،ومواقيت
مباركة ،وأشهر حرم ،وأعياد وفضائل ..وكلها مناسبات
مهيأة لبث القيم الدينية ،وغرس محبة العقيدة،
وتزكية القابليات الروحية.
فإن البالد التي تكون األيديولوجية املادية
تسودها ،تقل فيها سوانح التزكية الروحية ،إذ إن
وجهة النظم اإللحادية ،وجهة مادية بحتة ،تتكرس
بها الغفلة عن اإلميان بالله ،وتنقطع الروابط بني
روح اإلنسان وما جبل عليه من نزوع إىل الغيب وإىل
الـتطلع إىل املا وراء ،من مثة تستفحل الغلظة القلبية،
والتحجر الوجداين ،فيفقد اإلنسان كثريا من مقومات
إنسانيته ،ويرتتب عن ذلك -يف كثري من األحيان -ازدياد
حريته الوجودية ،ويتسع الفراغ يف أعامقه ،فال يزال إما
متوترا غري مدرك لعلة توتره ،وإما لهفان ،مستعيضا
عام يفتقده من سكينة مبزيد من اإلشباعات الحسية،
إرواء للعطش النفيس والروحي والوجودي ،وإما
متبلدا ،متهافتا وراء اللذائذ الحسية ،أشبه بالسامئة،
همها العلف والرتعة ،متناسية أن حتفها يف رتعتها.
ُّ
إن وعي األستاذ العميق بأهمية مراعاة عوامل
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مقاالت
مواعيد نعقد فيها ندوات املذاكرة والذكر ،تخصيبا
للمغارس القلبية والروحية لدينا.
عىل أن إحياءنا لهذه املواقيت التي جعلها الله
فرصا دورية ُمواتية لتجديد الهمة وإخراج النفوس
مام يعروها من أعراض الغفلة ،ال ينبغي أن مير دون
أن نقوم بإجراء عملية تقويم ملا ظفرت به القلوب
من ربح ،وما حققته الربامج واألنشطة الروحية من
مكاسب "،فإذا مل تبلغ بنا هذه الربامج واألنشطة إىل
ذاتنا ،ومل ترشدنا إىل سبيل معرفة أنفسنا ،فإن هذا
يعني أننا نشتغل مبا ال طائل من ورائه".

الزمان واملكان واملناسبة ،جعله يبني نشاطه العلمي
عىل مخطط تضبطه األجندة ،ومتليه الرشوط
املالبسة لحركة الحياة ،ومسرية املجتمع.
لقد رأيناه ينوه بأهمية األشهر الحرم ،ويراها تحل
بربكات معنوية محسوسة عىل املجتمع واألوساط،
ومن ثم كانت دعوته إىل وجوب التجند القلبي خاللها،
لتحصيل الغنائم ،سواء مبا يتاح للداعية واملرشد ذاته
من سانحة للتجدد ،أو من خالل ما يحصل عىل يده
من بركات تعم مزيدا من الفئات والقطاعات.
فقداسة الزمان مثل قداسة املكان يف األهمية
والتأثري ،وإن استشعار العبد املؤمن الستثنائيتهام،
واستظهار ما تستحقه تلك االستثنائية من مشاعر الهوامش
( )1كولن ،االستقامة يف الدعوة ترجمة أورخان محمد عيل .وعبد الله عنرت
اإلعالء والتمجيد يف نفسه وقلبه ،ملام ُيح ِّولها إىل سوانح
محمد .دار النيل ط.2015 .1
سمتِية ،فاملعنيان مرتادفان يف هذا السياق
وفضاءات تعم فيوضاتها ،وتزكو مباهجها القلبية )2( .أردت أن أقول ْ
( )3كولن ،االستقامة ص257
وإذ يرفع مكانة املواقيت املقدسة ،نراه ينبه إىل
( )4أوردنا فتوى النوريس هنا باملعنى ،حني سئل عن القبعة وهل تجوز الصالة
الكيفية التبتلية التي ينبغي للمؤمن أن يعيش بها
بها .انظر الرسائل.
()5
لقد جعل من أبرز شعاراته "وليتلطف" .وهو شعار الفتية أهل الكهف،
تلك املواقيت "إن استشعار الفيوضات التي تغمرنا
يف مبارشتهم للحوار مع أهل ذلك الزمان،حني انبعثوا من رقدتهم.
من رأسنا إىل أخمص قدمنا ،يف هذه األشهر املباركة )6( ،كولن ،شد الرحال لغاية سامية ،ترجمة عبد الله عنرت ود.عبدالرازق
أحمد .دار النيل  .2014ص 119
مرهون بداية ،باإلقرار بها ،واإلقبال عليها ،ألن
()7
وتخصيصا عند جاكوبسون.
ً
التوجه يقابل بالتوجه"(.)15
( )8رأينا كيف يسجل كولن ما ملوقف مواجهة الجمهور من مشقة ..انظر
وملا ألهمية أيام وليايل الفضائل من أثر حميد
كتاب االستقامة ،وكتاب شد الرحال وكتاب ونحن نبني حضارتنا..
()9
من القنانة ،أي االستعباد
عىل األرواح والنفوس ،نرى األستاذ كولن يويص بأن
( )10كولن ،االستقامة،ص 97
تتخذ مناسبات لالعتكاف ،تتكثف برامجها ،وتتسع ( )11كولن ،شد الرحال ،ص216
أنشطتها ،فيشرتك يف إحيائها البيت ،واملسجد )12( ،كولن ،االستقامة ،ص 117
( )13كولن ،شد الرحال ص24
واملدرسة ،ومجالس العلم ،والجامعات ،أي أن نجعل
( )14كولن ،شد الرحال ،ص 64
منها مهرجانا تعبديا ،تتحول فيه لقاءاتنا وصالتنا إىل ( )15كولن ،شد الرحال ص 25
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حكمة الغربة وخطابها

يف كتاب الغرباء

يحدد كتاب "الغرباء" وفتح الله كولن الوصفة المحصنة
لإلنسان الجديد من أمراض الطريق ،ويجعل "العشق" اختيارا
ال محيد عنه رغم كل شيء ،رغم المشانق والسجون والمطاردات
والتضييق ورغم النفي ورغم كل شيء ،لقد بذر هؤالء الغرباء بذرتهم،
واستقرت في تربة هذا العالم ،وسيسقيها "الغرباء" بدموعهم
ودعواتهم وتوسالتهم لألقدار بأن تزهر في قريب األيام...هذا هو ما
تقوله عناوين كتاب "الغرباء" ،إنها تعلن بأعلى صوتها ،إنّا وإن كنا
غرباء بقيمنا وعشقنا عن واقع هذا العالم ،فإننا األحياء حقا ألن طاقة
"العشق" التي تشربتها قلوبنا وجوارحنا هي اآلن منهمكة في شحن
العالم بهذه الطاقة اإليجابية."...
تلك كانت وجيزة الوقفة التي وقفها الكاتب مع عتبات كتاب
"الغرباء" لألستاذ كولن ،الذي صدر حدي ًثا عن دار االنبعاث بالقاهرة،
وهو الكتاب الثاني من سلسلة كتاب نسمات .الكتاب هو مجموعة
من مقاالت األستاذ كولن التي نشرت في افتتاحيات مجلة حراء في
أوقات متفاوتة ،بد ًءا من عام  2005حتى شهر مارس عام .2018

محمد جكيب

أ.د .محمد جكيب،
أستاذ بجامعة شعيب
الدكالي بالمغرب ،حصل
على دكتوراه الدولة في
اآلداب سنة 2002م .عضو
رابطة األدب اإلسالمي
العالمية منذ سنة 1994م.
عضو مؤسس لمنتدى
الحوار األدبي .مؤلف كتاب
"أشواق النهضة واالنبعاث
قراءة في مشروع األستاذ
فتح الله كولن اإلصالحي".
شارك في عديد من
المؤتمرات والندوات
المحلية والدولية داخل
المغرب وخارجه.
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عرض كتاب
أما قبل

فإن قراءة األستاذ فتح الله كولن ليست
باألمر السهل ،ألنه يفرض على متلقيه
وقرائه عدم قراءته قراءة عابرة ،وال قراءته قراءة
واحدة ،ألن عالمه الفكري ال يعطيك كله في قراءة
واحدة ،ففي كل قراءة يعطي المتلقي بعضه ،ويدفعه
دفعا إلى العودة إليه مصدرا للتزود المعنوي ومصدرا
للزاد الفكري ومعينا للحلول الوجودية المتصلة
باإلنسان في عالقته بالوجود وخالق الوجود ،ومن
هنا فإن قارئ عالم فتح الله كولن ملزم بأن يتسلح
بعتاد ضروري حتى يتمكن من التفاعل إيجابا مع
هذا العالم ،ومن أهم ما يجب على المتلقي التسلح
به وهو مزمع الدخول إلى هذا العالم هو الوعي
بالسياقات الكبرى ،التي أحاطت بحياة فتح الله كولن
باعتباره مفكرا إصالحيا ومثقفا حركيا ،برزت قوة
شخصيته في فقهه العميق لتفاصيل الواقع واستيعابه
الكبيرة لحركية التاريخ وصيرورته ،وكتابه "الغرباء"
الصادر في بحر سنة  ،2018كتاب يحتم استحضار
السياق العام ،الذي صدر فيه ،وأخذ هذه السياقات
بعين االعتبار ،ألن من يدخل عالم هذا الكتاب وهو
على وعي بسياق الصدور ،أو لنقل وهو على وعي
بأسباب النزول ،الكتاب يقترح نفسه على المتلقي
في بعده العام ،وعلى المتلقين الذين يفترض أنهم
يعرفون فتح الله كولن.
يف ضوء املالحظات السالفة فإن الكتاب يقرتح عىل
قرائه أن ُيقرأ والذهن منفتح عىل التاريخية والتحوالت
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التي مير بها العامل ،والتي فرضت نفسها بقوة إىل درجة
استحالة رصف الطرف عنها أو تجاهلها .ومن جهة
أخرى فإن قراءة الكتاب يفرض استحضار مضامني تلك
الحوارات ،التي قدمها األستاذ فتح الله كولن لوسائل
اإلعالم الدولية ،ألن لهذه الحوارات وسياقها أهمية
قصوى يف التفاعل اإليجايب مع هذا الكتاب.
أما بعد

فإن كانت األحداث األخيرة والحملة التي تعرض لها
فتح الله كولن قد أعطت انطباعا لدى الرأي العام
المتابع بكون الرجل شخصية ذات بعد سياسي ،إال
أن الكتاب يأتي في هذه المرحلة ليؤكد أن الرجل
مفكر ومثقف وعالم ،بل ليؤكد أن أبعاده الفعلية
هي العلم والفكر والحكمة.
التأمل يف األحداث التي ارتبطت بفتح الله
كولن توحي بأن اهتاممه منحرص يف رقعة جغرافية
محددة وهي تركيا ،إال أن الكتاب يأيت لينزع البعد
املحيل عنه ،ويؤكد الطابع اإلنساين العام لحكمته
التي يتعذر نزع صفة العاملية عنها ،ولعل هذا البعد
هو أحد أهم أسباب الخالف بني الرجل والزعامة
السياسية القامئة يف تركيا ،رمبا ألن الرجل رفض وضع
رصيده اإلنساين العاملي رهن إشارة السياسة التي ال
تعرتف باملواقف الثابتة وتنزع إىل االبتعاد عن القيم
واألخالق .ففتح الله كولن يف "الغرباء" يخاطب
العامل كله مؤكدا بأن الغربة هي قدر كل من انضوى
تحت مظلة الحكمة والتبرص ،وتصدى لالنحراف
الفكري بالسبل املرشوعة ما وسعه السبيل إىل ذلك.

حكمة الغربة وخطابها
يف كتاب الغرباء

nesemat.com
nesemat.com

إن شعور الغربة إحساس ثابت يف أصل فطرة
اإلنسان ،يلتهب أواره كلام تعارضت قيم الذات
وقيم الواقع ،وقد يجد البعض هذا الشعور نوعا من
أنواع الفرار ،ومدخال من مداخل االنهزام ،ولونا من
ألوان االنزواء بعيدا عن الواقع وعن املجتمع .وقد
يعتربه البعض صيحة مدوية ترتفع عاليا عندما تجد
الحكمة نفسها يف مواجهة واقع منحرف تتحكم فيه
املصالح املتوحشة والدوافع الغريزية.
كتاب "الغرباء" تجسيد ملظاهر الغربة يف بعدها
اإليجايب ،بل هو دعوة رصيحة إىل التبرص والحكمة،
وصيحة مكتوبة بدم املعاناة يف فضاء يحيك قصة
ذلك الرصاع الدرامي واألبدي بني الخري والرش،
ويحيك حكاية غربة الخري يف زمن االنحراف .وهو
كذلك تجسيد لصوت الحق يف وجه الظلم ،وتجسيد
ملوقف االستضعاف يف مواجهة االستكبار.
هذا الكتاب أو هذه الصيحة عرض دقيق ملفهوم
الغربة يف أبعادها اإليجابية املتطلعة إىل البناء ،وهو
بقدر ما يحتويه من مشاعر صادقة وأحاسيس فياضة،
بقدر تعبريه عن رؤية موقف تجاه تناقضات الواقع،
بل هو رؤية أخالقية تشع قيام سامية ال يخطئها
املتأمل ،وال تنغلق عن الراصد ،كل ما يف الكتاب يؤكد
ذلك بدء من العتبات ،وانتهاء بالعمل كله.
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التأمل يف األحداث التي ارتبطت بفتح الله
كولن توحي بأن اهتاممه منحرص يف رقعة
جغرافية محددة ،إال أن كتاب "الغرباء" يأيت
ليؤكد عىل الطابع اإلنساين العام لحكمته
التي يتعذر نزع صفة العاملية عنها.

قبل الدخول إلى عالمها الداخلي ،وإال كان الدخول
تسلال غير مشروع ،أو إتيانا للبيوت من غير أبوابها ،أو
على األقل قد يفوت على المتلقي الكثير مما قد يكون
حاسما في أبعاد النص/النصوص .وكتاب "الغرباء"
بالتحديد يفرض على المتلقي الوقوف عند العتبات
وخاصة عند عتبة العنوان ،ألنها تقول أشياء كثيرة،
ومن يعرف فتح الله كولن الكاتب ،يعرف أن عناوين
كتبه ليست عناوين اعتباطية بل هي عناوين دالة،
تتضمن أبعادا تغري المتلقي بدخول عالم النص حتى
يكتشف ما كشفت العتبات وخاصة العنوان دالالته.
مل يشذ فتح الله كولن يف هذا الكتاب الجديد عن
القاعدة ،فعنوان "الغرباء" يحمل العديد من الدالالت
واإليحاءات التي ضمنها املرسل قصدا ،وهو يريد من
متلقيه إدراكها وفك شفرتها ،وكأن العنوان يبعث بتحد
ميتحن نباهة املتلقي يف كشف إيحاءات العنوان وأبعاده.
إن كشف إيحاءات العتبة/العنوان ليس ترفا لغويا،
وال مجرد ترف بياين يورد الجزء ويقصد الكل ،بل هو
أكرب من ذلك ،فهو يحتاج من املتلقي أال يتوقف عند
العتبة ومرشوعية الدخول
إذا كان لكل شيء مدخل وعتبة ينبغي المرور منها التداعيات اللغوية والبيانية ،وأن يجتاز ذلك إىل ربط
للولوج إلى الداخل أو إلى العالم الداخلي لكل شيء ،العنوان بسياقاته التاريخية الراهنة ،ويف الغالب لن
فإن النصوص كذلك ذات عتبات ينبغي المرور منها يخرج السياق عن تلك الظروف الصعبة التي مر بها
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"الغرباء" ،هم هؤالء املتشبثون بشعار
"ال حياد عن الحق رغم فساد واقعنا ،ورغم
فساد من يؤثثون هذا الواقع" ،و"الغرباء"
عنوان ورؤية للعامل تقوم عىل االحتضان ،يف
مواجهة رؤية تتأسس عىل االستكبار.

أبناء الخدمة ،والتي جعلت من صاحب الكتاب محط
اهتامم املهتمني ،ناهيك عن الحملة التي تعرض لها
إىل درجة اتهامه بتدبري انقالب عسكري لالستيالء عىل
الحكم يف بلده .والجدير بالذكر يف هذا املقام هو
افرتاض معرفة املتلقي بالكاتب وبالحركة التي التفت
حول فكره ورؤيته الحضارية.
أول اتصال يربطه املتلقي بعنوان "الغرباء"
سيتكون لديه شعور بأن العنوان يرمز إىل أولئك
القابضني عىل الجمر ،ألنهم قبضوا عىل دينهم ،ومل
تتزعزع مبادئهم وظلوا متشبثني بقيمهم رغم كل ما
يتعرضون له من أصناف التضييق واملحارصة واملتابعة.
فـ"الغرباء" ،هم هؤالء املتشبثون بشعار "ال
حياد عن الحق رغم فساد واقعنا ،ورغم فساد
الناس الذين يؤثثون هذا الواقع" ،و"الغرباء" كذلك
عنوان وقضية ،بل هو عنوان ورؤية للعامل تقوم عىل
االحتضان ،يف مواجهة رؤية تتأسس عىل االستكبار.
العنوان مقصد وإضاءة

"الغرباء" عنوان يتضمن حمولة مقصدية ظاهرة يعسر
القفز عليها وتجاهلها ،بعبارة أخرى إن هذا العنوان
يتضمن دالالت وإيحاءات مقصودة ،ولذلك جعل ثريا
فوق النص/الكتاب ليضيء عالم النصوص/المقاالت
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الواردة في الداخل أو ليضيء عالم النص باعتباره كال،
وما يؤكد هذه المالحظة هو كون هذا العنوان عنوان
مقالة من مقاالت الكتاب ،فإذا جرى تبئيره ورفع
مقامه ودرجته ليصير فوق كل العناوين /النصوص
األخرى ،ولم يرفع إال ليمارس تأثيره في توجيه القراءة،
فال شك أن لكل العناوين الواردة في الكتاب داللة
معينة ،لكن عنوان "الغرباء" اكتسب الصفة األبوية
على العناوين األخرى ،وظله حاضر مع كل عنوان وفي
كل نص .وبعبارة أخرى إن "الغرباء" باعتباره عنوانا
أبويا هو المفتاح الذي يفتح مغاليق كل العناوين
األخرى ،وكأن لكل مقالة من مقاالت الكتاب عنوان
ضمني هو "الغرباء" وآخر فعلي هو عنوان المقالة.
ال تتوقف إيحاءات "الغرباء" العنوان القضية عن
توليد ما يشد املتلقي ،وهذه املرة من خالل تبئري اسم
املؤلف وهو فتح الله كولن ،إذ توحي القراءة األولية
أن يكون املقصود هو أن املؤلف سيبني مفهوم الغرباء
من وجهة نظره ،وكأنه يتجه إىل املتلقي الذي تسلح
مبا يكفي من معطيات سياقية وهو يتلقى الكتاب أو
يتعرف عليه ،وقد يكون هو أن املؤلف نفسه هو أحد
الغرباء إن مل يكن حكيمهم يف هذا العرص.
فتح الله كولن هو عقل حركة الخدمة ،وواضع
منظومتها األخالقية ومنظرها الفكري وملهمها العميل،
وهو الذي رىب عددا من املريدين يف ضوء هذه
املنظومة ،وحثهم بعد ذلك عىل االنتشار بني ثنايا
املجتمع والعمل عىل إصالحه يف كافة مجاالت الحياة،
وجعل ما تشبعوا به من قيم سلوكا عمليا غايته تغيري
املجتمع إىل األفضل ،خدمة للمصلحة العامة وملصلحة
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انتقال القارئ المتلقي إلى عتبة المقدمة سيطلعه
على إضاءات كثيرة تؤكد األبعاد الداللية لعنوان
"الغرباء" ،وتؤكد إيحاءاته ومقصديته ،لتؤدي هذه
العتبة مهمتها األساسية وهي استيعاب أبعاد النص
ودالالته وإدراك كل إيحاءاته .وعلى هذا األساس
موجه ضروري للقارئ/المتلقي وهو
فالمقدمة ِّ
يهم بدخول عالم النص ،فـ"الغرباء" باعتباره عنوانًا
مركز ًّيا يوجه نظر المتلقي في اتجاهين:
االتجاه األول هو كون القيم واألفكار التي يحملها
حكيم الغرباء ،أفكار قد توصم بالجنون ألن الرؤى
السائدة مل تعد ترى للقيم واألخالق بصورة عامة دورا
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إضاءات املقدمة
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اإلنسانية كلها ،وملا تعارضت هذه القيم مع قيم
املجتمع استحق هذا الرجل امللهم ومن معه املحارصة،
ُوأعلنت الحرب عىل الخدمة ورؤيتها الحضارية يف كل
مكان ،ومل يسلم من هذه الحملة حتى املؤسسات التي
أنشأتها يف مجال الرتبية التعليم خارج تركيا ،فأغلقت
العديد منها يف دول كثرية.
فالرؤية الحضارية التي ظلت الخدمة تبرش بها
وتعمل عىل تنمية مقدراتها بوعي فكري ومعريف،
وروح متسامحة ،ال يخطئها النظر الحصيف ،مل تعد
تستجيب للتحوالت الكربى التي رصدها من عزموا
أمرهم عىل محارصة فكر هذا املرشوع الحضاري
ألسباب سيكشف التاريخ القريب ماهيتها ،ومن هنا
فليس مستغربا أن تستحق الخدمة العنوان الذهبي
"الغرباء".
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ما يقرتحه "الغرباء" هو رؤية ترفض توظيف
القيم واألخالق ،والدين بصفة عامة وسيلة
لتأليب الحشود وتوظيف سيكولوجية الجامهري
لتربير املواقف والسلوك والترصفات ،تحقيقا
ملصالح ضيقة...

تؤديه يف الواقع ،بل لقد صارت املصلحة الفردية،
التي تغلب عليها األيديولوجيا والفلسفة املادية هي
املوجه ،إىل درجة أن صار الدين باعتباره منظومة
ّ
قيم ومنظومة أخالقية مجرد وسيلة لتربير الفوىض
والتسلط والظلم والرصاع والفتنة ،إىل غري ذلك مام
هو ناتج عن توظيف الدين وقيمه ببعد أيديولوجي.
وال حاجة للتنبيه أن ما يقرتحه "الغرباء" هو
رؤية ترفض توظيف القيم واألخالق ،والدين بصفة
عامة وسيلة لتأليب الحشود وتوظيف سيكولوجية
الجامهري لتربير املواقف والسلوك والترصفات،
تحقيقا ملصالح ضيقة مزركشة بألوان سياسية يف
الغالب ،وال يخطئها إال املغفلون.
أما االتجاه الثاين فأساسه اإلميان برؤية ،واالعتقاد
بوجاهتها رغم املصاعب والفنت املصاحبة لهذا اإلميان
واالعتقاد ،فـ"الغرباء" جزء من ذلك النداء الذي توشح
به األنبياء والرسل جميعا وتشبث به أبطال الحق يف
كل زمان رغام عن االستكبار ورغام عن املوانع التي
لو استطاعت ملء كل املنافذ يف السامء واألرض ملا
ترددت ،و"الغرباء" كذلك هو نداء من سلك درب
الحق والعدل يريد اإلصالح والصالح ،وصوت أولئك
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ليس الغريب من ابتعد عن وطنه أو أهله
وخالّنه ،لكنه من اغرتب يف مجتمعه حا ً
ال
ومنهجا وسلوكً ا .فهو الحامل ألحالم سامية
ً
مبلذاته الشخصية
املضحي
وغايات أخروية،
ّ
ّ
من أجل غريه ،واملتألق بهمته العالية وعزميته
الخارقة".

الذين تحرر فكرهم من ربقة العبودية لغري الله،
وتحرروا من تسلط سلطة املادة ،ودافعوا عن ذلك كله
بالطرق املرشوعة ودون الحياد عن الحق قيد أمنلة.
تقول أول فقرة يف املقدمة محددة لسياق
التلقي" :قراء ُة ما َكتب األستاذ فتح الله كولن يف
هذه املرحلة الحرجة من تاريخ األمة اإلسالمية ،ال
تعدو أن تكون إ َّما رضبا من رضوب الجنون ،أو لونا
من ألوان اإلميان:
جنونٌ ؛ ألنَّ َّ
كل ما يصدر عن األستاذ من أفكار
تكاد تجد نفسها غريبة عن زمانها ،مثالية عىل ما
يبدو أكرث مام اعتاد الناس ،أو واقعية أبلغ مام تخيله
الناس؛ إذن هي أفكار غريبة ليس ألنها جاوزت
نصابها ،أو انحرفت عن خطها؛ لكن ألنَّ الناس مالوا
وانجرفوا ،فابتعدوا عن املركز "كأنهم ال يعلمون".
وإميانٌ ؛ ألنك تكاد تلمس لهيبا حارقا وأنت
متارس عملية الفهم املضنية ملا ترسمه يد األستاذ
وهو يبدئ يف واقع األمة وال يعيد؛ واقع م ٌّر مري ٌر،
"ح َّتى إِ َذا َجا َء ُه لَ ْم َي ِج ْد ُه
ورس ٌ
اب يحسبه الظآمن ماء َ
َش ْيئًا َو َو َج َد الل َه ِع ْن َد ُه".
تكاد الفقرة األوىل من املقدمة تتحدى املتلقي،
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وهو تحد يريد جعله مشرتكا بكل كيانه يف قراءة
الكتاب ،ألن اللحظة التاريخية وسياقها يفرض ذلك،
فقراءة املتعة والتسلية مجرد نافلة ميكن االستغناء
عنها ،ألنها حاجز وحجاب يحول دون نفاذ هذا املتلقي
إىل عمق فكرة الكتاب واستيعاب مقصدية مقاالتها،
ومن هنا فاإلنسان الذي ال يجد يف داخله -وهذا هو
ما توحي به املقدمة -داعيا يلح عليه يف طلب الحق،
وإذا مل تكن الحسنة ضالته ،وإذا مل يكن ملحاحا يف
البحث عنها ،فلن يدرك مضامني الكتاب العميقة ،ألن
ما يف الكتاب من رؤى وأفكار وحزن وآهات وآالم ،قد
يعتربها من ال يحمل قلبا حيا ينبض بالحياة الحقة،
جنونا ونغمة نشاز عن هذا العرص ،وباملقابل سيجد
من ال يعرف فتح الله كولن ،فضال عمن يعرفه حق
املعرفة أنه يكاد يحرتق من شدة حرارة ما يعتلج
يف قلبه من حزن وأمل ُّ
وتقطع قلب عىل ما آل إليه
اإلنسان وواقعه من تر ٍّد أخالقي وابتعاد عن القيم
وابتعاد عن الدين ،بل سيجده قلبا يتقطع أملا عىل
كل من افتقدوا الحكمة واتخذوا من القيم واألخالق
والدين أيديولوجيا لتربير املواقف واملصالح الضيقة.
يتبادر إىل الذهن سؤال عن هوية كتاب "الغرباء"
وطبيعته هل يقرأ الكتاب قراءة متعة ومتضية الوقت
خارج تاريخية نزوله وسياقه؟ ولرفع اللبس ينبغي
اإلشارة إىل أن أهل القلم صنفان:
صنف يكتب من أجل التسلية ،ومن أجل اإلمتاعواملؤانسة ملبيا هاتف البحث عن ذلك يف اإلنسان،
فهذا النوع من الكتابة يجد غايته وجامليته منحرصة
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يف هذه الدائرة قد ال يتعداها ،فدورها مقصور عىل
تغذية مشاعر املتلقي وإشباع عواطفه ،واإلنسان
بطبعه متشوق لذلك ،خاصة إذا كانت ملتزمة بالحد
األدىن للقيم واألخالق ،وكتاب "الغرباء" قد يتوسل
ببيان ومنهج هذا األسلوب ،لكنه حتام ليس للتسلية.
وأما الصنف الثاين من أهل القلم ،فهو الذيهم
يحمل الهم والهمة ،ويحمل عىل عاتقه مسؤولية ٍّ
ثقيلة تتجاوز الذات إىل الغري وإىل اآلخرين ،صنف
يعيش ألجل اآلخرين أينام كانوا ومتى ما وجدوا.
هم تغيري
صنف يحمل يف قلمه املشدود إىل قلبه َّ
العامل إىل األصلح ودفعه دفعا إىل ما فيه مصلحته،
فهذا القلم دأبه البحث عن الحلول ملشاكل عامله،
ولذلك فإن ما يكتبه هذا الصنف من أهل القلم إمنا
يكتب للتأمل والتفكر ،ويكتب من أجل أن يبقى رؤى
خالدة ومرتكزات نظرية للتفاعل والتنزيل الواقعي،
ألن مداد هذا القلم خلق ليعيش فوق الزمن .وقلم
كتاب "الغرباء" يستمد مداده من مداد هذا القلم.
الكتاب يف أصله مجموعة من املقاالت كانت
مجلة حراء نرشت بعضها مقاالت افتتاحية ،وكونها
موجها نظريا
كذلك يؤكد أنها مقاالت كتبت ليك تظل ِّ
ورؤيوية لكل من يريد االنخراط يف إصالح العامل.
إن احتالل أغلب هذه املقاالت ملقام االفتتاحية
يحمل أكرث من داللة بالنظر إىل الرؤية التي كانت
مجلة حراء تتحرك بها ومن خاللها ،وال شك بأن
اختيار عنوان "الغرباء" ليكون قاسام مشرتكا بني
هذه املقاالت كلها ،دليل آخر عىل كون هذا العنوان
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"الغرباء" هو نداء من سلك درب الحق والعدل
يريد اإلصالح ،وصوت الذين تحرر فكرهم من
ربقة العبودية لغري الله وتحرروا من تسلط
سلطة املادة ،ودافعوا عن ذلك كله بالطرق
املرشوعة ودون الحياد عن الحق قيد أمنلة.

مفتاحا يفتح ما يف مقاالت الكتاب مقالة مقالة من
رؤى وأفكار ومواقف.
وتسرتسل املقدمة يف بيان عامل العنوان ،وهو عامل
فسيح يحتضن الكون كله ،لكن من زاوية من ترك
السلبية جانبا ،وتوشح برداء اإليجابية ،ومل يتوقف
عند لحظة األمل باكيا ،بعبارة أخرى إن من يتفاعل مع
هذا العنوان إمنا يتفاعل مع الكون كله ،واإلشارة هنا
ليست مقصورة عىل األبعاد اإليحائية التي تفوح من
العنوان ،بل هي منفتحة عىل كل العناوين الواردة
يف هذا الكتاب ،وعلينا أال ننىس بكون هذه العناوين
قد ازدانت وازدادت رونقا بتعليق عنوان " الغرباء"
كالرثيا فوقها لتيضء عاملها ،فهي دعوة لقراءة كل
عناوين الكتاب يف ضوئه ،فطيف حقيقة "الغرباء"
تيضء فضاء كل نص وكل عنوان ،والبنية الرتكيبية
لـ"الغرباء" جعلته عنوانا متصال بالكتاب كله ،فإذا
اعترب هذا العنوان مبتدأً ،فالكتاب هو الخرب ،وهو أيضا
كل عنوان مقالة عىل حدة .يقول فتح الله كولن مربزا
حقيقة الغرباء ومن يكونون" :الغرباء ثلة من أبطال
القلوب وفدائيي املحبة ،وقلة من األطهار املجهولني.
أنني متواصل هم ،وتأ ّوهات ممتدة ال تنتهي ،وحرقة
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مركز الكتاب هو "الغرباء" املوصول بخط
معنوي يدور يف كل اتجاه ،ويف كل دورة تزداد
داللة الغربة تعمقا ،لكن هذا البناء رغم دورانه
فإن طرفه األخري منفتح عىل املستقبل
وعىل اآلفاق البعيدة والوجود.

أليمة تكوي الفؤاد ك ًّيا .إنهم ُعشّ اق حقيقة سامية
ونارشو رسالة نبيلة .يف سبيلها يتعرضون لألذى واألمل،
ومن أجلها ُيط َردون عن األبواب .تلفحهم عرشات
املخاطر كل يوم ،وتتهددهم إنذارات املوت كل
لحظة ،وتنهمر عليهم ألوان اإلهانة والتحقري كل
حني ،تلك هي حياة الغرباء.
ليس الغريب من ابتعد عن وطنه وداره أو فارق
أهله وخ ّالنه ،إمنا الغريب من بات مغرتبا يف مجتمعه
حاالً
ومنهجا وسلو ًكا .فهو الحامل ألحالم سامية
ً
املضحي مبل ّذاته الشخصية من
وغايات أخروية ،وهو ّ
أجل غريه ،واملتألق بهمته العالية وعزميته الخارقة".
وتسرتسل املقدمة يف بيان من يدركون هذه
األبعاد ،بعبارة أخرى ليس كل متلق مؤهال ألن يدرك
هذه األبعاد ،وكأن املقدمة تريد اختيار وتحديد
متلقيها ،وهم أولئك الذين احتضنوا الكون كله
بصدق ومدوا خيوط جوارحهم للتفاعل مع هذا
العنوان الرثيا .تخرب املقدمة متلقي الكتاب بأن:
"كتاب "الغرباء" ،ليس كتابا من الكتب ،وليس مقاال
لحق باألسفار؛ وإمنا هو
ضمن املقاالت ،وليس ِسفرا ُي َ
واحة ودوحة ،جنة وجنان ،سامء وأرض ،ماء وخرضة،
حب ووفاء ،صرب واحرتاق ،سامحة وسالم ،بكاء وأمل...
ٌّ
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مزيج من املعنى ال ميلك العقل إدراك مداه ،وال
هو ٌ
الغوص يف قاعه؛ إذا مل يكن عق ًال فط ًنا مؤ َّي ًدا
القلب
ُ
َ
بالوحي ،وإذا مل يكن قل ًبا ح ًّيا مشدو ًدا إىل الفردوس
األعىل،
مشدوها متوت ًرا مبا كان وما سيكون ...عق ًال ال
ً
يستظل نها ًرا إال بشمس القرآن الكريم ،وقل ًبا ال يرسي
لي ًال إال تحت ضوء نبي القرآن  ".فالكتاب قد يكون
لعموم الناس ،لكنه من الراجح أنه موجه عىل وجه
التحديد لكل الغرباء يف كل زمان ويف كل مكان ،ألن
مقاالت الكتاب تعمل عىل التقاط همسهم الساري
منذ زمن بعيد بني ثنايا الكون والوجود ،وهو كذلك
التقاط لنبض من احتضنوا الوجود كله التامسا إليقاعه
يف دواخلهم ،يقول األستاذ مؤك ًّدا هذا املعنى" :الغرباء
أديم األرض مبكرة قبيل الربيع.
أزهار ش ّقت بأكاممها َ
أزهار الفجر تلك ،تواجه الثلج والجليد يف كل بقعة
تربز فيها ،تنترص عليهام ،ثم تخوض معركة بطولية
مع العواصف واألعاصري .فام أروع أزهار الثلج ترسل
بغمزاتها إىل الشمس ،وتل ّوح مبناديلها البيضاء وسط
الثلوج الفضية تغ ّن ًجا ودالالً! ..وما أعظم َق ْد َر الغرباء
يف املأل األعىل ..أولئك الذين انطلقوا نحو النور مهللني
بهتافات النرص! ..فهم يظهرون قبل أن تسقط الجمرة
األوىل عىل الثلج ،وقبل أن يذوب الجليد .يواصلون
حياتهم مبشقة وعنت ،يبارزون املخاطر الجسام التي
تتصدى لهم ،فيصابون بجراح قاتلة ،وينزفون ،وتَخور
قواهم ،وتتداعى أجسامهم .يغادورن الحياة دون
أن يذوقوا منها أي لذة يف معظم األحيان ،يغادرونها
وقد "باتوا خرا ًبا وترا ًبا" ،لكن يغادرونها مغادرة
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وينبعثون عرشين عرشين ".هؤالء هم الغرباء الذين
يتغنى بهم فتح الله كولن ،وتسطر عىل ذلك مقدمة
الكتاب ،فهذا العنوان ،واملقالة التي اعتىل قمتها هي
مفتاح لفهم كل العناوين األخرى ،ومفتاح إلدراك
كنه املقاالت كلها ،واالفرتاض هو أن يجد القارئ ظال
لهذه الروح يف كل املقاالت ،ويف كل عنوان .وبالطبع
فهذه الصورة تستحرض صورة أخرى مناقضة ،وهي
صورة الغرباء اآلخرين ،الغرباء عن ذاتهم وعن القيم،
فهم غرباء باملعنى السلبي ،الغرباء الذين تاهوا عن
الطريق وتوقفت بوصلتهم ومل يعد بإمكانهم التقدم،
فهؤالء هم البؤساء مبلفوظ فتح الله كولن حني يقول:
"يف مقابل هؤالء غرباء ،أو باألصح بؤساء ،ابتعدوا كل
يوم خطوة عن ذاتهم وإنسانهم وثقافتهم فأضحوا
أجانب من َكرين .هؤالء يشبهون غرباءنا حزنًا ومكابدة
واضطرا ًبا .لكنهم متهافتون ،مته ّدمون ،يائسون ،من
اإلميان محرومون إذا بحثت عن حياة قلبية أو روحية
لهم فهيهات أن تجد شيئًا من ذلك .ال صوت لحركة،
وال بصيص لنور ،وال بارقة ألمل .أيام هؤالء أشد ظلمة
من لياليهم ،ولياليهم مقابر حالكة السواد ،".فشتان
بني الغرباء الذين يعيشون الغربة عن واقعهم وعن
وطنهم بسبب ما يلقونه من مجتمعهم من إعراض
عن الحق وابتعاد عن القيم واألخالق وبني من عادوا
الحق وتركوا العقل والتعقل بعيدا ،فهؤالء غرباء ألن
القيم التي يحملونها ال تجد لها من يتفاعلون معهم،
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األبطال .فعندما يأوون إىل حضن الرتبة ال يتالشون
وال يندثرون ،بل ُي ِ
زهرون ورو ًدا ..ميوتون ُفرا َدى،
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إن مقاالت كتاب "الغرباء" تشكل مجتمعة
رؤية واحدة ،بل هي حلقات رؤية واحدة تكّ ون
يف األخري مرشوعا لالنبعاث من جديد ،وعنوان
"الغرباء" هو املفتاح الذي يفتح كنوز هذا
املرشوع.

وألن حياتهم القلبية مفعمة باألمل ولذلك فهم ال
يتوقفون عن القيام بوظيفتهم ،إلدراكهم بأن حياة
أخرى تنتظرهم ،وبأن جزاءهم هناك .وأما الغرباء بل
البؤساء فالنعدام الحياة القلبية لديهم والنعدام اإلميان
يف حياتهم وألنهم ال ينتظرون حياة أخرى بعد املوت،
والعتقادهم بأن العدم ينتظرهم بعد املوت فغربتهم
مجرد حمل ثقيل ،ومجرد حمل ال طعم له ،وال يجدون
له لذة .وشتان بني الغربتني ،بني غربة الرؤية والفكر
والحركية ،وبني غربة الالأدرية وغربة األفق املنعدم.
املقدمة وتكاملية الوجود

وفي عتبة المقدمة يجد القارئ المتلقي وجودا
متكامال يدعو المتلقي إلى احتضانه ،فكتاب
"الغرباء" "ليس كتابا من الكتب ،وليس مقاال ضمن
لحق باألسفار؛ وإنما هو واحة
المقاالت ،وليس ِسفرا ُي َ
حب
ودوحة ،جنة وجنان ،سماء وأرض ،ماء وخضرةٌّ ،
ووفاء ،صبر واحتراق،سماحة وسالم ،بكاء وألم ...هو
مزيج من المعنى ال يملك العقل إدراك مداه ،وال
ٌ
الغوص في قاعه؛ إذا لم يكن عقال فط ًنا مؤ َّيدا
القلب
ُ
َ
بالوحي ،وإذا لم يكن قل ًبا ح ًّيا مشدودا إلى الفردوس
األعلى ،مشدوها متوترا بما كان وما سيكون ...عقال ال
يستظل نهارا إال بشمس القرآن الكريم ،وقلبا ال يسري
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فتح الله كولن صاحب رؤية منهجية تتأسس
عىل تنمية قدرات الشباب ،وعىل رفع مستوى
أدائهم السلويك والفكري واملعريف العلمي،
مع فتح املجال واسعا أمامهم إلثبات ذواتهم.

ليال إال تحت ضوء نبي القرآن " فالكتاب قد يكون
لعموم الناس ،لكنه في العمق هو موجه للغرباء
وموجه لمن احتضنوا الكون والوجود وتفاعلوا مع
الوجود بكل جوارحهم حتى صار نبض قلوبهم هو
نبض الوجود .أو على األقل هذا ما يريد من أشرف
على نشر الكتاب الوصول إليه.
فالكتاب موجه ألهل القلب والعقل ،موجه
للقلوب الحية والعقول املفكرة ،موجه ألرباب املستوى
وأهل الفكر والحركية ،لذلك الصنف من الناس الذين
استطاعوا إدراك شحنات املعنى النابعة من كل مقالة
والنابعة من كل عنوان ،باعتباره عنوانا عىل الغربة يف
بعدها الذي يعرفه فتح الله كولن.
تؤكد املقدمة مرة بعد األخرى أن الكتاب موجه
إىل أرباب املعنى ،الذين يتميزون بخصال قل نظريها
مزيج من املعنى ال ميلك
يف هذا الزمان ،إذ "هو ٌ
الغوص يف قاعه؛ إذا
القلب
العقل إدراك مداه ،وال
ُ
َ
مل يكن عقال فط ًنا مؤ َّيدا بالوحي ،وإذا مل يكن قل ًبا
ح ًّيا مشدودا إىل الفردوس األعىل ،مشدوها متوترا مبا
كان وما سيكون ...عقال ال يستظل نهارا إال بشمس
القرآن الكريم ،وقلبا ال يرسي ليال إال تحت ضوء
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نبي القرآن" ما ميكن للمتنعم استخالصه هو سيطرة
خطاب ضمني موجه للغرباء من أبناء الخدمة ،الذين
يعيشون يف اآلونة األخرية أزمة حقيقية فهم إما يف
السجون أو مرشدون بعيدا عن األهل والوطن وإما
محارصون ومطال ِبون باللجوء السيايس ،وكأن املقدمة
تحمل جملة نصائح موجهة إىل هؤالء ،والنصيحة
الكربى هي أن يجعل الغرباء الوحي مرشدهم يف كل
وقت وحني ،ألن درب الغربة هو درب الرسل واألنبياء
ودرب الصالحني منذ نزول آدم عليه السالم إىل األرض.
يجد املتلقي يف املقدمة توجيها آخر يكشفه حني
يضع ملقاالت الكتاب بناء معامريا محددا يوحي
بأن ترتيبها وعناوينها مل توضع اعتباطيا ،بل نظمت
وفق بناء هنديس يخدم اإلشارات السالفة ويؤيدها،
والتنعم الرسيع يف هذا املعامر يوحي بأنه يبدأ من
نقطة أو بداية ،ثم يأخذ يف التوسع دون فك ارتباطه
بالبداية ،أو بالنقطة املركزية ليظل بعد ذلك يف
العناوين املرتبة يف اآلخر منفتحا وغري مغلق ،موحيا
بأن الكتاب ليس نهاية بل هو مجرد حلقة من
حلقات عقد متواصل ،وليوحي كذلك بأن الكتاب
متصل بالفضاء الواسع والكون الفسيح.
مركز الكتاب هو "الغرباء" املوصول بخط
معنوي يدور يف كل اتجاه ،ويف كل دورة تزداد داللة
الغربة تعمقا ،لكن هذا البناء رغم كونه يدور إال
أن طرفه األخري منفتح عىل املستقبل وعىل اآلفاق
البعيدة وعىل الوجود ،إنه يكاد يكون بناء حلزونيا،
يبدأ بوترية حزينة ملؤها البكاء والحزن عىل الحارض
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كتبت أغلب المقاالت على فترات ،ونشرت في مجلة
'سيزنتي' المشهورة ،قبل أن يعاد نشرها مترجمة إلى
اللغة العربية ،والعين الحصيفة ستلمس خيطا يصل
بينها في تناغم عجيب ،وكأن كل مقالة جوهرة رائعة
من صنع سائغ حاذق واحد ،وهي كذلك ألن من
كتبها يصدر عن رؤية واحدة متكاملة .بعبارة أخرى
إن مقاالت كتاب "الغرباء" تشكل مجتمعة رؤية
واحدة ،بل هي حلقات رؤية واحدة تكون في األخير
مشروعا لالنبعاث من جديد ،وعنوان "الغرباء" هو
المفتاح الذي يفتح كنوز هذا المشروع ،الذي تبرز
فيه كل مقالة على حدة وصفة دقيقة لحل مشكلة
من مشكالت الواقع في هذه اللحظة التاريخية.
وبنظرة تأملية أخرى يف عناوين الكتاب سنجدها
تلخص رؤية الغرباء يف زمن الغربة ويف زمن اشتد
فيه ذلك الرصاع األبدي بني الخري والرش وبني الصالح
والفساد وبني االستقامة واالنحراف ،لذلك تجد فتح
الله كولن متوجها إىل أولئك الذين رفع عنهم القلم
الذين ال يجدون من يكفكف دموعهم ،لكن فتح
الله كولن والغرباء قد أعلنوا النفري العام للقيام
بهذه املهمة القدرية ،ألنهم يدركون بأن ال أحد
لهذه الرباعم بعد الله سواهم ،وألن هذه الرباعم
متثل الرباءة وفيها يبزغ املستقبل واألمل .إن هذا
اإلعالن بقدر ما يتضمنه من أبعاد تقريرية ،بقدر ما
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رؤية واحدة ومقاالت عدة
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الصغري ،الذي يحمل يف طياته املستقبل فالطفل رمز
يحيل عىل اآلمال املنتظرة وعىل املستقبل.
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تستمر عناوين "الغرباء" يف التدفق كالشالل
العذب مشكلِّة منارة ترشد الغرباء وغريهم
يف هذه املرحلة العصيبة من واقع األمة،
بل من تاريخ اإلنسانية ،حيث تكرست البوصلة
وترك الحكامء مقام اإلرشاد مرغمني.

يحمل توجيها متجددا يريد بعث الحياة من جديد
انطالقا من االهتامم بهموم من يرمزون للمستقبل.
إن بكاء هذه الرباعم ليس بكاء بطل "الغرباء"،
ألن دموعه دموع الباحث عن اإلنسان وعن البطل
القادر عىل مسح دموع الصغار ،والصغر هنا مجرد
رمز ،رمز بقدر ما يحيل عىل مرحلة عمرية من عمر
اإلنسان بقدر ما يحيل عىل صغر األحالم واآلمال
التي تنتظره والتي سيرتعرع فيها من أجل املستقبل
املأمول ،أو لنقل املستقبل الذي ينتظره فتح الله
كولن نظرا لغياب اإلنسان الذي يهيئ الرصح الذي
ميسح دموع الصغار ،إنه البحث عن بطولة حقيقة،
بل هو بحث عن البطولة املفقودة.
ومن خالل هذا الهم الثقيل ،هم البحث عن
البطولة املفقودة ،فإن بكاء "طويال بكينا" هو بكاء
هم البحث عن طينة إنسان جديد وأبطال ميسحون
الدموع يف "كفكف دموعك يا صغريي" ،عىل أن
طريق "الغرباء" هي طريق واحدة مل تتبدل ،فهي
الطريق الوحيدة الطريق إىل الله ،مبعنى أن الغاية
والغرض هي مرضاة الله.
ولعل هذه الطريق التي يعلن كولن تعلقه بها،
ً
مفروشا
ويعلن مبلء صوته أنه السبيل الوحيد ،ليس
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ما يريد فتح الله كولن اإللحاح عليه هو أن تجد
األمة قدوة سامية تسرتشد بها وهي تشق
طريق التجدد ،ليس بإعادة إنتاج ذلك املايض،
بل باالهتداء مبعامله وركائزه وعمقه الفكري
والوجداين يف بناء خصوصية الحارض.

بالورود ،بل هو محفوف باملتاعب ومملوء بتعارض
قيم الذات مع القيم السائدة ،ورغم ذلك ال حياد عن
الصرب واملرابطة ،وإذا كانت املكابدة قدر "الغرباء"،
فإدراك البطولة يقتيض املرابطة ،واملرابطة هي أصل
املكابدة والغربة.
هذا األمل الواسع وهذه الهمة العالية ،تحتاج
إىل همة أخرى أعىل عالية ،وإىل أمال أوسع ،تحتاج
حركية لتتحول إىل واقع ملموس وإىل سلوك ،مبعنى
أن التغيري يحتاج لوسائل ،وأوىل الوسائل هي إميان
الذات برضورة التجدد املستمر ودون توقف ،ألن
تغيري الواقع وبناء املستقبل يسبقه حتام اقتناع
الذات وإميانها بكل كيانها ومن أعامقها بوجوب
التجدد ورضورته ،ألن التجدد هو رشط البقاء ومن ال
يتجدد ميوت ،واملاء الراكد يتعفن .ولهذا فإن الرغبة
يف التجدد ليست ترفا بل رضورة ،قضية تنطلق من
الفرد لتصل إىل املجتمع ،بل هي اختيار مجتمعي،
ومقدمات املنهج املؤدي إىل التغيري تبدأ من هاهنا.
هذه املهمة املقدسة السامية تستوجب أن يكون
املجتمع شجرة واحدة ،وأن يكون الشعور بروح
األمة هو املحرك والعنرص الغالب ،ولذلك لزم التنازل
عن األنانية والتفكري يف الذات مبعزل عن الذوات
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األخرى ،وإذا كان الظاهر الصوري يوحي بوجود
ذوات ،إال أن األصل هو ذات واحدة .وبعبارة أخرى
إن شعور األمة شعور مركزي يف كل عملية تجدد،
إنها "الروح الباعثة" النابعة من عامله الفكري وعمقه
الوجداين ،ومن الالزم يف هذا املقام أن تكون املعاين
مسجلة بكل افتخار مواقف يف
القادمة من املايض ِّ
سجل اإلنسانية ال يعرتيها البىل هي املرشد.
ما يريد فتح الله كولن اإللحاح عليه يف هذا املقام
هو أن تجد األمة قدوة سامية تسرتشد بها وهي
تشق طريق التجدد ،ليس املطلوب إعادة إنتاج ذلك
املايض ،بل املراد هو االهتداء مبعامله وركائزه وعمقه
الفكري والوجداين يف بناء خصوصية الحارض ،كل هذه
املكونات البد لها من التضحية ،فهذه الطريق ال يسري
فيها من يبحثون عن تحقيق النتائج العاجلة بل يسري
فيها من كانت التضحية ونكران الذات وإيثار اآلخرين
عىل النفس حاديه .املكابدة املقدسة ،وعذب العذاب
و"العذاب املقدس" هو سبيل الوصول إىل "الوجود
األبدي" ،وهو سلوان روح األمة الذي سيحول عذابها
إىل مثار وجنات وارفة الظالل.
الجدير بالذكر يف هذه املكابدة و"العذاب
املقدس" هو رضورة تسيد الروح عىل الجسد ،هذا
هو عمق ما عمل فتح الله كولن عىل تثبيته يف كتاب
"الغرباء" وهو يرسم منهاج االنبعاث من جديد
ومنهج التجدد ،ومل يتوقف لحظة واحدة عىل التنبيه
عىل أهمية الكيان الروحي لإلنسان الذي يرغب يف
التجدد ،فال بد من "انتصار الروح" ،فقد ينهزم الواقع
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وينكمش ويرتاجع ،لكن الروح الحية ال تتوقف عن
القيام بواجبها ،ألن بهجة الواقع بالتأكيد ليس غاي َتها،
يقول فتح الله كولن "إن األبطال الذين ربطوا قلوبهم
بأعظم الغايات وع ّمروها بحب اإلنسانية ،قد ضبطوا
ميزان طاقة القلب ،وشحذوا عواطفهم للتحليق
نحو أسمى اآلفاق ،وبلغوا الخلود يف قرارة ذواتهم.
هؤالء السعداء الذين تخلصوا من العيش الحيواين
بقفزة واحدة وتجاوزوا شهواتهم الجسدية ،قد م ّكنوا
أرواحهم من التحليق ،وقلوبهم من الرفرفة والتسامي،
وحققوا انتصارات متعاقبة للروح يف أبعادها اإلنسانية
رغم أنف النفس ونوازعها".
عىل هذه الصورة تستمر عناوين كتاب "الغرباء"
يف التدفق كالشالل العذب مشك ِّلة منارة ترشد
الغرباء وغريهم يف هذه املرحلة التاريخية العصيبة
من واقع األمة ،بل من تاريخ اإلنسانية كلها ،حيث
تكرست البوصلة وترك الحكامء مقام اإلرشاد مرغمني.
وال يقف شالل عناوين الكتاب عند هذا الحد ،بل
يستمر يف الرتكيز عىل بعث الحياة يف املعاين البانية
للتجدد واالنبعاث ،وانتصار الروح يف حاجة ماسة
بهم التجدد ،فرؤية صاحب كتاب
إىل الفكر املهموم ّ
"الغرباء" تقوم عىل رضورة تحالف الروح والعقل
وتحالف الروح والفكر يف صناعة االنبعاث وخلق
التجدد ،إذ لهذا التحالف طعم خاص وعذب ال تجده
إال النفوس املكابدة ،والنفوس املكابدة هي مسكن
الروح التواقة إىل الوجود األبدي ،وهي مسكن الفكر
امللهم واملبدع ،الذي يعتقد بأنه مسؤول عن الفعل
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رؤية صاحب كتاب "الغرباء" تقوم عىل
رضورة تحالف الروح والعقل وتحالف الروح
والفكر يف صناعة االنبعاث وخلق التجدد ،إذ
لهذا التحالف طعم خاص وعذب ال تجده إال
النفوس املكابدة.

والسلوك والعمل ،وبأن النتائج ليست مسؤوليته.
إذا كان هذا الهم أمرا يعني املجتمع كله ويعني
جميع أفراده ،فإن املستقبل يرشق يف الشباب،
ولذلك تجد الكتاب يركز عىل هذه الرشيحة من أبناء
املجتمع ،ألنهم أكرث رشائح املجتمع عرضة للمغريات
واالنحرافات ،التي تنخر جسد املجتمعات .إذا مل يجد
الشباب ما يحفز هممهم ويوجهها يف اتجاه السمو فال
شك يف أن األفق سيكون قامتًا واملستقل سيكون مكفه ًرا.
ولذلك نجد كتاب "الغرباء" ينادي منب ًها الشباب إىل
أهميتهم يف عملية التجدد ،وتقرتح مقاالت الكتاب،
من خالل مرشوع فتح الله كولن إلعادة االنبعاث ،أن
يتم تحصني الشباب وبراعم املستقبل ،ضد كل آفات
العرص بالرتبية والتعليم وتنمية قدراتهم الفكرية
والعقلية وتزكية أرواحهم والسري يف درب النور .وعىل
هذا األساس يخاطب فتح الله كولن "روح الفتوة"
التي هي الطابع املميز لهذه الرشيحة االجتامعية،
والتي ال تعرف املستحيل من خالل ما تتميز به من
قدرة عىل اإلبداع واالبتكار يقول" :إن روح الفتوة بهذا
املعنىَ ،يسمو أصحا ُبها بإراداتهم ،و ُيح ِكمون السيطرة
عىل أهوائهم ،ويجددون محاسبة أنفسهم مرات
كل يوم ،يعيدون النظر يف ترصفاتهم ويقبضون عىل
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يحدد كتاب "الغرباء" وفتح الله كولن الوصفة
املحصنة لإلنسان الجديد من أمراض الطريق،
ويجعل "العشق" اختيارا ال محيد عنه رغم كل
يشء.

زمامها ،ينفضون الغبار عن أنفسهم ويحققون انبعا ًثا
يف عاملهم القلبي ويثبتون أنهم أحياء ،يشحذون
أرواحهم بأسمى املشاعر ّ
وأرق املعاين ويحلقون بها
يف عوامل وراء املنظور .تلك النفوس السامقة التي
تجسدت فيهم معاين الفتوة بأفضل صورها ،ميثلون
الدماء النقية التي تتدفق يف رشايني املجتمع الذي
يعيشون فيه ويبعثون فيه النرضة والنامء.".
والجدير بالذكر يف هذا املقام هو أن فتح الله
كولن صاحب رؤية منهجية تتأسس عىل تنمية
قدرات الشباب ،وعىل رفع مستوى أدائهم السلويك
والفكري واملعريف العلمي ،مع فتح املجال واسعا
أمامهم إلثبات ذواتهم ،وتقوم هذه الرؤية كذلك
عىل دفع الشباب ليكرسوا القيود التي تجول دون
انطالق الطاقة اإليجابية الكامنة فيهم ،واملشدودة
إىل جذور فطرتهم الصافية وإىل منظومة القيم التي
حملها جيل السعادة وانترشوا بها يف العامل كله بناة
مبرشين ،ال مهدمني وال مخربني وال مرهبني.
عندما تجتمع الفتوة مع حضور الوعي ،أي
عندما يتحكم "مجتمع الضمري" ،وتصري النفوس
الفتية نفوسا نافعة تفكر يف مصلحة املجتمع قبل
مصلحتها ،بل تتجاوز ذاتها من خالل استحضار
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مبدأ اإليثار ،ستلوح طالئع فجر جديد وأيام مرشقة،
وشتان بني من تاه عن هدفه ،وبني من حدد اختياره
عن إميان واقتناع ،فاألول حائر عاجز ،وقارص عن أن
يكون مسكونا بروح الفتوة ،وأما الثاين فقد وضع
طاقته كلها خدمة لهذه التطلعات واآلمال.
ورغم ما قد يضفيه عنوان الكتاب "الغرباء" من
مشاعر الحزن والعجز وضيق األفق وانحصار اآلمال
والتطلعات ،فإن شعا ًعا بل أشعة من األمل هي
املعلم األبرز يف هذا الكتاب ،إذ من خالل شدة الغربة
تحرص بعض املقاالت وعناوينها عىل بعث بشائر خري
تتمثل يف براعم األمل .فتباشري الخريية تلوح يف األفق
من خالل مجموع مؤرشات يقدمها األستاذ فتح الله
كولن عىل هذا األساس ،فالوجود سيتفتح " ..يف راحة
روحا واملتقد ذه ًنا كربعم
إنسان املستقبل املستنري ً
وردة يتف ّتح ورقة ورقة .ومييض اإلنسان السعيد نحو
املستقبل املنري مكتشفا أقايص األكوان متنقال من نرص
إىل نرص كالفاتحني العظام ،حتى يصل إىل اكتشاف رس
أن األشياء كلها مسخرة لبني اإلنسان ،ويسري تحت
أقواس النرص الواحد منها تلو اآلخر ،لينصب راية الفكر
والوجدان عىل برج مرضاة الله تعاىل ،ويرى قدرته يف
عجزه ،وغناه يف فقره ،فيح ّلق بأجنحة الشكر" ومن
هنا فإن االنبعاث من جديد سيكون بيد الشباب
بالصفات التي يريدها فتح الله كولن ويقدمها ،أكيد
بأن االنبعاث من جديد ليس مهمة سهلة املنال فهي
تتطلب العديد من الرشوط ألن" ..تجدي ًدا كام ًال غري
ناقص ،ال يتم إال عرب جهود متضافرة بني الروح والذكاء
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والحس واإلرادة ،فتفعيل طاقة الروح وقدرا ِتها إىل
حدها األقىص ،واستثام ُر املعارف املرتاكمة عرب املايض
دون هدر ألصغر جزئية منها،
واالنفتاح الدائم عىل
ُ
نسامت اإللهام ونفحات املعنى والوجدان ،وعد ُم
االنحباس يف مامرسات التقليد األعمى ،وااللتزا ُم
بالرؤية املنهجية والسلوك ّ
املنظم باستمرار ...هي
بعض املقومات األساسية ألي تجديد منطقي معقول،".
يف ضوء هذه الرؤية يبدو املجتمع املتفاعل إيجابيا
مع هذه الروح وهو املجتمع املطلوب بناؤه ،عىل
أساس أن النشود هو طبيعة الروح السارية يف ح َملة
مشعل التغيري ،ومجتمع هذه طبيعته مجتمع مثايل.
وقد يكون مفهوم املجتمع املثايل نوعا من
املثالية الزائدة ،لكن الصورة التي يقصدها املؤلف،
أو يلمح إليها كتاب "الغرباء" هي صورة املجتمع
الذي يعي دوره ويعي حقيقة وعيه ،ويعي عمق
التطلع إىل االنبعاث من جديد .ووجب التنبيه يف
هذا املقام كذلك إىل اليقينية التي ينطلق منها فتح
الله كولن وهو يسطر رؤيته يف "الغرباء" ،فيقينه يف
تحقق هذا املجتمع ،يكاد يكون يقينا مطلقا ،بل هو
يقني مطلق ،ألنه يضع نصب عينيه االعتقاد بأن الله
قد وعد عباده بأن ميكن لهم ،ويضع نصب عينيه
الخطاب القرآين الذي يكرر دامئا هذا الوعد.
إذا كان املجتمع هو اإلنسان ،فإن الصورة املثالية
يحققها منوذج إنساين استوعب هويته الثقافية
واألخالقية وانترص لقيمه ،واستحق صفة اإلنسان
الكامل ،وإذا كانت األمة قد مر عليها حني من الزمن
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ما تقوله عناوين كتاب "الغرباء" :إ ّنا وإن كنا
غرباء بقيمنا وعشقنا عن واقع هذا العامل،
فإننا األحياء حقا ألن طاقة "العشق" التي
ترشبتها قلوبنا وجوارحنا هي اآلن منهمكة
يف شحن العامل بهذه الطاقة اإليجابية.

تاهت فيه عن هويتها وتسابقت نحو قيم وأفكار
دخيلة وغريبة عن الذات ،فتاه عن هدفه وغايته،
فإن إنسانا جديدا سينبثق من خالل هذا الركام ،وقد
تكون والدته والدة عسرية ،لكنها والدة مباركة ستلد
إنسانا يحمل صفات تؤهله لحمل مشعل التغري
املؤدي إىل االنبعاث من جديد.
وجب التنبيه إىل أنه يف ظل فرتات التحول
التاريخية الكربى ،قد تتحول هذه الوالدة إىل مجرد
حامسة فارغة من كل معنى ،وإىل يشء مجذوب
بسيكولوجية الجامعة املندفعة دون تفكري ودون
وعي ،مام قد يهدر طاقة املجتمع بسبب االندفاع
والتهور .وما يحصن املجتمع ويحول دون وقوعه
بني براثني هذا الربكان الجارف الذي يبدد مقدرات
األمة املعنوية قبل املوارد املادية ،إن ما يقي األمة
هذه املخاطر هو سيادة "الوعي الجمعي" باعتباره
سلوكا "يحمل يف أعامقه أسباب وجودنا وأرسار بقائنا
أمة ،إذ يستقي مادة حياته من منبع ثقافتنا الدينية
وهويتنا الذاتية ،وبفضله تتناغم مكارم األخالق مع
الحياة االجتامعية .إن األفعال التي تصدر عن أبناء
"الوعي الجمعي" تنسجم فيها العاطفة الجياشة
مع السلوك الواعي املنتظم ،والحيوية املتدفقة مع
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عرض كتاب
اإلقدام املتبرص املتزن .وإذا ما تم تثمني هذه األفعال
يف "فرتات التح ّول" فإنك لن تجد ميزانًا يستطيع أن
يوفيها قدرها ،ألنها تبلغ قيمة ما بعدها قيمة بالدور
العظيم الذي تقوم به .وشتان بني قيمتها يف الظروف
الحرجة وقيمتها يف الظروف العادية .أما األفعال التي
تصدر عن حشود مندفعة بـ"سيكولوجية الجامهري"
فإنها ال تخلو من أخطاء كبرية واضطرابات مدمرة".
يؤكد كتاب "الغرباء" أنه يف خضم التحول املجتمعي
قد يعرتض طريق املجتمع عوائق ينبغي االنتباه إليها،
وعدم االنجراف معها ،خاصة يف هذا العرص الذي
تجرب فيه االستكبار وأصيبت بجنون العظمة والقوة،
طريق
ولتجاوز ذلك ولتخطي "املخاطر املبذورة عىل
ِ
مسريتنا نحتاج إىل أبطال تش ّبعوا بروح اإليثار ،ال
يعيشون ألنفسهم فقط؛ هؤالء األبطال املرت َقبون الذين
س ُينقذون اإلنسانية اليوم ال ته ّمهم ذواتهم أب ًدا ،بل
ينذرون حياتهم كلها إلحياء اآلخرين".
ومن هنا فإن املجتمع العاملي يف حاجة ماسة
إىل "رجال مثاليني" ،ينذرون أرواحهم للحق يتفاعلون
بقلوبهم قد يهتزون لكن ال يسقطون ،مبعنى أن هذه
الحركة املباركة يف حاجة إىل "مناذج من ذاتها" ،فهؤالء
هم من صناع املستقبل املانحني لألمن بتسامحهم
وتنازالتهم املستمرة.
لكن هذه األناشيد الجميلة والقصائد البديعة،
ملزمة بالتعامل مع الواقع بكل تناقضاته وبكل
تشعباته ،فقد تعرتض طريق هذه النامذج موانع
وعوائق ،وسيجدون يف مسريتهم من يزرع الشوك يف
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طريقهم ويعمل عىل عرقلة حركتهم املباركة الطيبة
حسدا من عند أنفسهم ،وألنهم ال يجدون راحتهم
يف األجواء النظيفة الصافية ،هؤالء هم من يحبون
االصطياد يف املستنقعات العكرة ،لكن هذا لن مينع
الناي الجميل من إصدار أنغامه العذبة ،ألن هذه
النامذج قد ارتفعت إىل مقام العشق.
يحدد كتاب "الغرباء" وفتح الله كولن الوصفة
املحصنة لإلنسان الجديد من أمراض الطريق،
ويجعل "العشق" اختيارا ال محيد عنه رغم كل يشء،
رغم املشانق والسجون واملطاردات والتضييق ورغم
النفي ورغم كل يشء ،لقد بذر هؤالء الغرباء بذرتهم،
واستقرت يف تربة هذا العامل ،وسيسقيها "الغرباء"
بدموعهم ودعواتهم وتوسالتهم لألقدار بأن تزهر يف
قريب األيام بل ستزهر غابات خرضاء يف كل مكان،
ألن األصل أن ما كان لله دام واتصل وما كان لغري
الله انقطع وانفصل.
هذا هو ما تقوله عناوين كتاب "الغرباء" ،إنها
تعلن بأعىل صوتها ،إنّا وإن كنا غرباء بقيمنا وعشقنا
عن واقع هذا العامل ،فإننا األحياء حقا ألن طاقة
"العشق" التي ترشبتها قلوبنا وجوارحنا هي اآلن
منهمكة يف شحن العامل بهذه الطاقة اإليجابية ،التي
سيحتاج إليها يف القريب ،بعد أن انخفض منسوب
الطاقة السلبية التي متأل العامل يف الوقت الراهن،
وهي وإن كانت يف أوج متكنها إال أنها لن تلبث أن
تسقط بعد أن تكتشف اإلنسانية أنها ال تستجيب
لفطرتها.

فتح الله كولن
وآرؤه الكالمية والفلسفية

رسائل علمية
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فتح الله كولن

وآرؤه الكالمية والفلسفية
ناقشت الباحثة "نوسة السيد محمود السعيد" المدرس
المساعد بكلية الدرسات اإلسالمية والعربية بالمنصورة
جامعة األزهر في رسالة الدكتوراه التي تقدمت بها إلى قسم العقيدة
والفلسفة بالكلية ،أهم اآلراء الكالمية والفلسفية لألستاذ فتح الله
كولن ،حيث أبرزت فيها رؤيته التجديدية المعاصرة لعلم الكالم
واضحا
والفلسفة ،وطريقة عرضه لمسائل العقيدة وشرحها شرحا سه ًال ً
يخاطب العقل والقلب على السواء.
كما أوضحت أن فكره الفلسفي جاء شام ًال واقع ًّيا يلم بمسائل الواقع،
ويسهم في حلها برؤى جديدة ،ويرجع ذلك -في رأي الباحثة -إلى
إنزال األستاذ كولن الفلسفة من التأمل العقلي إلى حياة اإلنسان.
كما ذكرت أنه بحث في المعرفة ومعوقاتها ،وفي األخالق وسبل
تقويمها ،وفي التصوف وكيفية تحقيقه في معامالتنا ،إلى جانب
قضايا العصر ومستجداته .وفي ختام بحثها أوصت المخلصين من
هذه األمة أن يعملوا على ترجمة دعوات كولن إلى واقع معيش
للمساهمة في نهضة األمة وريادتها وانبعاثها من جديد.

نوسة السيد

د .نوسة السيد محمود
السعيد ،مواليد المنصورة-
مصر  ،1979ليسانس
دراسات اسالمية وعربية،
شعبة أصول الدين ،قسم
العقيدة والفلسفة جامعة
األزهر فرع المنصورة ،2002
بتقدير جيد جدا مع مرتبة
الشرف.
ماجستير عام  ،2012بتقدير
ممتاز بعنوان" :التصوف في
القرن الثاني الهجري مدارسه
ورجاله".
دكتوراه  2018بتقدير رتبة
الشرف األولى ،بعنوان" :فتح
الله كولن وآراؤه الكالمية
والفلسفية".
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لما طالعت فكر األستاذ كولن ألول مرة
عن طريق مجلة "حراء" هالني -منه -هذا
األمل والتفاؤل الواسع في نهضة األمة
وانبعاثها من جديد ،وجذبتني تلك اللغة الوجدانية
التي يخاطب بها الجمهور؛ فهو يعمل على إثارة القلوب
وإحيائها جنبا إلى جنب مع إنارة العقول وإقناعها.
أعجبتني تلك الرحمة والتسامح ومحبة الخري
للجميع كأنه يريد أن يحتضن البرشية ويسوقها إىل
الخري والجنان بكل ما ميلك.
فلام بحثت يف فكره الكالمي رأيته يبسط مسائل
العقيدة ً
واضحا يخاطب القلب والعقل
بسطا سه ًال
ً
عىل السواء ،ويريد إحياء اإلميان من جديد يف القلوب
بلغة وأسلوب ومنهج جديد مناسب للعرص.
وعندما طالعت فكره الفلسفي وجدته شام ًال
واقع ًّيا يحيط بقضايا العرص ويسهم يف حلها برؤى
جديدة ،فقد أنزل الفلسفة من التأمل العقيل إىل
حياة اإلنسان فبحث يف املعرفة ومعوقاتها ،ويف
األخالق وسبل تقوميها ،ويف التصوف وكيفية تحقيقه
يف معامالتنا ،إىل جانب قضايا العرص ومستجداته.
وكل ذلك أكد يل أن األستاذ صاحب رؤية تجديدية
معارصة لعلم الكالم والفلسفة تستحق الدراسة
والبحث يف جنباتها وتقدميها للجمهور املسلم.
من هنا وقع اختياري عىل فكر فتح الله كولن
ليكون موضو ًعا لرسالتي واقترصت عىل مجال
اهتاممي فكان البحث بعنوان (فتح الله كولن وآراؤه
الكالمية والفلسفية)

66

ودار البحث يف عدة محاور:
املحور األول :التعريف بفتح الله كولن.
املحور الثاين :آراء فتح الله كولن الكالمية.
املحور الثالث :آراء فتح الله كولن الفلسفية.
املحور األول :التعريف بفتح الله كولن

أ -نشأته وحياته:

محمد فتح الله بن رامز أفندي بن شامل بن المال
أحمد بن خورشيد بن خليل األناضولي موط ًنا،
(البسام)
وكولن هو لقب عائلته ومعناه بالعربيةّ ،
ويلقبه أنصاره بلقب ثان هو (خوجه أفندي) بمعنى
(السيد األستاذ أو حضرة األستاذ) ،ويشتهر باسم
ثنائي هو فتح الله كولن(.)1
ولد فتح الله كولن يف  27أبريل 1941م وف ًقا
لبطاقته الشخصية ،لكن تاريخ ميالده الحقيقي قبيل
هذا بنحو عامني أو ثالثة كام يذكر هو( )2يف قرية
(كوروجك) التابعة ملدينة (حسن قلعة) يف محافظة
(أررضوم)( .)3قىض طفولته يف مجالسة العلامء
واملشايخ الذين كان يستضيفهم والده(.)4
وبدأ من الرابعة يف تعلم القرآن الكريم ،ثم
التحق باملدرسة االبتدائية يف قريته عامني أو ثالثة،
ثم استكمل االبتدائية يف (أررضوم) باالنتساب.
حفظ القرآن عام 1951م ،ثم أخذ التجويد عن
الحاج (صدقي أفندي) يف (حسن قلعة) ،ثم بدأ
يف قراءة الكتب ،وأخذ عن والده اللغة العربية
والفارسية ،وظهرت موهبته يف الخطابة فألقى أول
مواعظه وهو يف سن الرابعة عرشة.

فتح الله كولن
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أتم (فتح الله) دراسته يف (ألوار) ،ثم استقر يف
(أررضوم) وراح يدرس مبسجد (قرشنلو) ،ثم انتقل
إىل مدرسة (كمخان) ،وبعد ستة أشهر التحق مبدرسة
(طاش مسجد) ثم غادرها .درس عىل األستاذ (سعدي
أفندي) ثم ذهب إىل األستاذ (عثامن بكتاش) ،فدرس
عليه قرابة عامني يف النحو والرصف ،والفقه وأصوله،
وغريها من علوم الرشيعة.
ويف أثناء رحلته يف طلب العلم كانت عالقته
مبدرسته وطيدة غري أنه مل يغفل الزوايا بتاتًا ،فكان
مع الشيخ (ألواريل أفه) ،فلام تويف لحق بزاوية
الشيخ (القادري) ،واستمر طيلة حياته عىل آداب
الطريقة الصوفية وتربيتها(.)5
عرف (رسائل النور) لبديع الزمان النوريس
وهو طالب بأررضوم عن طريق تالمذة (النوريس)
أو طالب النور كام يسمون ،وكانت لها أثر بالغ يف
حياته ،وكان النوريس من أبرز من أثروا يف حياته ،فال
تخلو موعظة أو مقال من استشهاد برسائل النور
وبصاحبها وحياته.
بعد رحلة فتح الله كولن يف طلب العلم بدأ
يبحث عن وظيفة فعمل يف الوعظ يف عدد من
املساجد ،ثم عمل لبعض الوقت إما ًما ملقنا الشهادة
للمحكوم عليهم باإلعدام يف أدرنة  ،1959ثم ًّ
معلم
يف مركز لتعليم القرآن الكريم ،ثم إما ًما ملسجد (دار
الحديث) ،وأنشأ به أول مدرسة لتعليم الطلبة( ،)6ثم
مدي ًرا لسكن طالب ثانوية األمئة والخطباء (كستانه
بزاري) يف (أزمري) ،ومع اهتاممه بالطالب وإقامة
املخيامت الصيفية( )7لهم مل ينقطع عن الوعظ،
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ملا طالعت فكر األستاذ كولن ألول مرة...
أعجبتني تلك الرحمة والتسامح ومحبة الخري
للجميع كأنه يريد أن يحتضن البرشية ويسوقها
إىل الخري والجنان بكل ما ميلك.

وس ِّجلت دروسه ووزعت يف تركيا.
ُ
أصدر مع (صالح أوزجان) جريدة اسمها
(االتحاد) ،ثم اختري مرش ًفا عىل بعثة الحج عام
 .1968بدأ يتجه إىل املحارضات العامة  1975فألقى
محارضة يف إحدى الجامعات عن (جالل الدين
الرومي) ،ثم محارضة عن التقنيات والعلوم الطبيعية
يف ضوء القرآن ،ثم بدأ يف الحديث إىل رواد املقاهي
للدعوة وتربية الشباب.
أرسلته وزارة األوقاف  1977مبعوثا خارج تركيا
فحارض يف (برلني) و(فرانكفورت) و(هامبورغ)
و(ميونخ) ،وكان يكتب املقال الرئيس يف مجلة
(سيزنتي) التي انطلقت عام  ،1979واملقال الرئيس
ملجلة (األمل الجديد) 1988م.
دروسا عن الرسول  يف جامع (والدة
ألقى
ً
سلطان) من  1989إىل  1990وجمعت يف كتاب
(النور الخالد محمد مفخرة اإلنسانية)(.)8
أنشأ (وقف الصحفيني والكتاب) يونيه 1994
للحوار مع كافة أفراد املجتمع ،ومع العامل أجمع
لتحقيق الوحدة والسالم(.)9
بدأ ُيعرف ويشتهر يف وسائل اإلعالم املحلية
والعاملية؛ لنشاطه التعليمي يف إنشاء املدارس،
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األستاذ كولن صاحب رؤية تجديدية معارصة
لعلم الكالم والفلسفة تستحق الدراسة
والبحث يف جنباتها وتقدميها للجمهور
املسلم.

ومؤسسات اإلغاثة حول العامل ،وأجريت معه كث ٌري
من الحوارات ،وقابل عد ًدا من ممثيل األديان ،وبدأ
يف إقامة مؤسسات للحوار يف الخارج(.)10
اعتقل عدة مرات إبان االنقالبات املتوالية يف تركيا
نتيجة لنشاطه الدعوي رغم بعده عن السياسة(.)11
ثم سافر إىل أمريكا  ،1999وأقام بها؛ بعي ًدا عن
التضييق وطل ًبا للعالج( )12واستمر يف نشاطه الدعوي
والتعليمي واإلغايث وحوار الحضارات من مقر إقامته
يف والية بنسلفانيا حتى اآلن.
بـ -ثقافته وعلمه:

بعد رحلة الدرس عىل األساتذة واملشايخ أخذ
رئيسا من مصادر
يف القراءة الحرة ،وكانت مصد ًرا ً
بنائه املعريف ،فقد كان شغو ًفا منذ صغره بالقراءة
وتحصيل املعرفة من مصادر متنوعة(.)13
اهتم كولن بالعلوم اإلسالمية ،حيث كانت
املصدر األول لثقافته ،فقرأ وألف يف تفسري القرآن
الكريم ،والحديث الرشيف ،واهتم بالعقيدة كث ًريا
فقرأ لعلامء الكالم وال سيام املاتريدية وهضم آراءهم
جميعها وصاغها بأسلوب عرصي ،وق َّيمها ،واختار
منها ونقد بعضها.
وله إملام كبري بالعلوم الحديثة ومعطياتها ،وقد
كان يوظفها يف خدمة العقيدة ،وإقناع غري املسلمني،
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والرد عىل الشبهات املثارة ضد اإلسالم.
وله معرفة واسعة بالفلسفات القدمية والحديثة،
يتعرض لنقد الباطل منها ،واالستفادة بالنافع الصالح.
أما التصوف فله يف حياته وفكره الكثري -بل هو
كل حياته وفكره -فكان التصوف قرينه وصاحبه،
ميزجه بكل ما يكتب غري مزجه له يف حياته ومعامالته.
درس اللغة العربية بفروعها( ،)14وأتقنها ،وله
كتاب يف تعليم اللغة العربية من خمسة أجزاء بعنوان
"تعليم اللغة العربية بطريقة حديثة" ،وله اهتامم
كبري باألدب والشعر بل له ديوان شعر( ،)15ومقتطفات
شعرية وضعها يف كتاب تحت اسم (ألوان وظالل) إىل
جانب حفظه لرت ٍ
اث كب ٍري من الشعر ،وخاصة الصويف
لكبار الشعراء األتراك ،وغريهم.
يقول أحد من كتب عن حياته :إنه مثقف
نهم يقرأ يوم ًّيا ما بني 150إىل  200صفحة؛ بدأ من
طفولته بقراءة السرية النبوية ،ومناقب الصحابة،
وعكف عىل الكتب العلمية والفكرية والفلسفية.
قرأ لرواد الثقافة الغربية أمثال( :فولتري) و(روسو)،
و(كانط) ،وقرأ لرواد الثقافة الرشقية أمثال( :موالنا
جالل الدين الرومي) و(املال جامي) ،وقرأ لألدباء
أمثال( :تولستوي) ،ويف حواراته وكتاباته يشري إىل
منطق (روسيل) ،والنظرية الجدلية من (باسكال)
حتى (هيجل) ،وقرأ يف األدب الرتيك لعظامء الكتاب
والشعراء أمثال( :نجيب فاضل) ،و(محمد عاكف).
اختري فتح الله كولن يف مناسبات عديدة كأكرث
الشخصيات تأث ًريا يف العامل ،وحاز عدة جوائز.

فتح الله كولن
وآرؤه الكالمية والفلسفية
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كثريا فقرأ لعلامء الكالم
اهتم كولن بالعقيدة ً
وال سيام املاتريدية وهضم آراءهم جميعها
وقيمها ،واختار منها
وصاغها بأسلوب عرصيَّ ،
ونقد بعضها.اإلسالم.
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جاء يف املرتبة األوىل ضمن قامئة (أهم مائة
مثقف يف العامل) ،وذلك لتجاوز تأثريه حدود بالده،
وذيوع صيته الثقايف يف مختلف أنحاء العامل بحسب
استطالع أجرته عام  2008مجلة السياسة الخارجية
 Forgien Policyبالتعاون مع مجلة  Pros-Pectالربيطانية.
يتبني مام سبق أن فتح الله كولن موسوعي يف هي مجلة( :سيزنتي) وفيها  360مقالة ،ومجلة
تكوينه الثقايف حيث جمع بني علوم الدين وعلوم (ياغمور) وفيها  44مقالة ،ومجلة (يني ُأميد) وفيها
العرص املختلفة.
 81مقالة ،وما زال إىل اآلن َيكتب وتُنرش له مقاالت.
nesemat.com

جـ -مؤلفاته:

أمثرت رحلة كولن العلمية وثقافته -وما زالت
تثمر -عدي ًدا من املؤلفات والبحوث واملقاالت ،إضافة
إىل آالف الخطب ،واملواعظ ،والدروس املسجلة عىل
أرشطة ،ويقوم تالميذه بتفريغها وتحريرها ،ويقوم
هو مبراجعتها قبل الترصيح بطباعتها ،ومعظمها ال
يزال باللغة الرتكية( ،)16إىل جانب األحاديث الصحفية
واللقاءات التلفزيونية ،والتي تتناول رؤاه حول عدة
قضايا.
وتنشط حركة الرتجمة ملؤلفاته ودروسه وكذلك
لقاءاته الصحفية والتلفزيونية وترتجم إىل عدة لغات
منها العربية عن طريق دور النرش مثل :دار النيل
(تسمى اآلن دار االنبعاث) ،والتي فرعها الرئييس
بالقاهرة ،وعن طريق مجلة حراء التي تصدر
بالعربية للتواصل مع العامل العريب .وميكن تصنيف
مؤلفاته عىل النحو التايل:

 -2األشعار:

له ديوان شعر من مجلدين بالرتكية بعنوان
(املرضب املكسور) ،مل يرتجم للعربية بعد ،ومقتطفات
شعرية وضعها يف كتاب تحت اسم (ألوان وظالل)
ترجمه للعربية ونرشته دار النيل بالقاهرة.
 -3الدروس:

دأب كولن منذ وقت مبكر من حياته عىل
االجتامع مع تالميذه يف حلقات تربوية يتدارسون
بعض الكتب ،أو يلقي عليهم بعض الدروس واملواعظ
يف شتى املجاالت ،وهذه الدروس مستمرة إىل اآلن
فهناك درس أسبوعي يلقيه عىل تالميذه يف مقر
إقامته بالواليات املتحدة ،ويرتجم إىل عدة لغات منها
العربية ،وينرش عىل موقع  herkulعىل شبكة اإلنرتنت.
 -4الكتب:

له عدد كبري من املؤلفات بلغت أكرث من 70
كتا ًبا بعضها مرتجم إىل العربية ،وبعضها مرتجم إىل
عدة لغات أخرى ،أما ما ترجم إىل العربية فمنها:
 -1املقاالت:
 النور الخالد محمد  مفخرة اإلنسانية.كتب فتح الله كولن العديد من املقاالت فله أكرث
َ
 أضواء قرآنية يف سامء الوجدان.من  485مقالة منشورة يف ثالث مجالت تصدر بالرتكية
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ً
بسطا
األستاذ كولن يبسط مسائل العقيدة
سه ً
واضحا يخاطب القلب والعقل عىل
ال
ً
السواء ،ويريد إحياء اإلميان من جديد يف
القلوب بلغة وأسلوب ومنهج جديد مناسب
للعرص.

 خواطر من وحي سورة الفاتحة. املوازين أو أضواء عىل الطريق. ونحن نبني حضارتنا. ونحن نقيم رصح الروح. التالل الزمردية نحو حياة القلب والروح(الجزء األول).
 أسئلة العرص املحرية :وهي عدة أجزاء ترجم منها:أسئلة العرص املحرية -الرد عىل شبهات العرص
(الجزء األول) ،نحو عقيدة صحيحة (الجزء الثاين)،
االستقامة يف العمل والدعوة (الجزء الثالث).
 حقيقة الخلق ونظرية التطور. القدر يف ضوء الكتاب والسنة. نفخة البعث شواهد الحياة بعد املوت. روح الجهاد وحقيقته يف اإلسالم. -5مؤلفات وأبحاث كتبت عنه من ذلك:

 رواية :عودة الفرسان :فريد األنصاري. مؤمتر دويل :مستقبل اإلصالح يف العامل اإلسالميخربات مقارنة مع حركة فتح الله كولن الرتكية:
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املحور الثاين :آراء فتح الله كولن الكالمية

اعتبر كولن علم الكالم أحد المصادر األساسية
للثقافة الذاتية للمسلمين ،ورأى أنه مصدر رحب
ومعطاء في ميراث ثقافتنا( .)17ولذا كانت العقيدة
من أهم القضايا التي تعرض لها كولن في أغلب
خطبه ،ومحاضراته ،و كتبه؛ نظ ًرا لما لها من أهمية
ومركزية في الفكر اإلسالمي" :فال مجال للحركية
دون عنصر العقيدة التي تقوم بمهمة توجيه الفعل
والحركية"(.)18
يقول كولن يف تعريفه لعلم الكالم" :مجموع
املعارف التي يستهدف بها الدفاع عن منظومة
املعتقدات اإلسالمية باألدلة العقلية والنقلية
والحفاظ عىل استقامة فكر املؤمنني ،ورد الشبهات
والشكوك التي تثار أو يحتمل إثارتها ضد الدين،
السنة
وحراسة العقائد اإلسالمية الحقة يف إطار ُّ
الس ِنية إزاء بعض التيارات الفلسفية الخاطئة"(،)19
َ
ويف تعريف آخر يقول" :مجموع الدساتري والقوانني
الحاوية عىل نظريات علمية ومعرفية والتي تربط
بني أصول الدين وبني الكتاب والسنة وآراء السلف
الصالح يف ضوئهام"(.)20
مل يخرج كولن عام قرره السابقون من بيان
املاهية والغاية لهذا الفن ،ولكنه توسع يف استخدام
سائر املعارف يف الدفاع عن العقائد -كام سرنى الحقا
من استخدامه العلوم الحديثة وغريها يف خدمة
قضايا العقيدة -ويف التأكيد عىل الحفاظ عىل األصول
(الكتاب والسنة).

فتح الله كولن
وآرؤه الكالمية والفلسفية

أ -الخطاب يف مستوى إدراك العموم

فكالمه يف قضايا العقيدة واضح يفهمه العامة قبل
املتخصصني ،يقول الدكتور محمد جكيب" :األستاذ
فتح الله مسلم سني ماتريدي العقيدة لكنه عندما
يتكلم يف العقيدة األشعرية تحسبه أشعر ًّيا ،فاألستاذ
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ُ
"أصول الدين
ويف تعريفه ألصول الدين يقول:
هي املبادئ واملعايري والقواعد األساسية يف الدين،
األسس التي تحدد إطار وماهية
ومن أركانها:
ُ
واملناهج املطروحة من أجل معرفة الحق
االعتقاد،
ُ
تعاىل ،والقضايا املتعلقة بالحرش والنرش ،والحقائقُ
الخاصة بالعالقة بني الله والكون واإلنسان"(.)21
وهو هنا يؤكد عىل العالقة بني الله والكون
واإلنسان -وهي محور فكر كولن ومركز الدائرة يف
كتاباته -وهو ما ينادي به علم الكالم الجديد الذي
يريد مع اإلميان بالله ومعرفته وتوحيده ،دراسة
اإلنسان وحقوقه ،والواقع وقضاياه املتجددة.
وهو ما سبق أن نادى به (أبو ريدة) وهو يؤسس
مقرتحا لعلم الكالم الجديد فيقول" :والذي
أو يقدم
ً
يهمنا هنا أن يكون اإلنسان أهم موضوع يتناوله
علم الكالم الجديد بعد موضوع اإلميان بالله؛ ألن
الدين إمنا جاء لإلنسان لبيان رسالته يف األرض وتأكيد
كرامته ومكانه يف هذا العامل"(.)22
أما عن منهج كولن يف تجديد علم الكالم
فأستطيع القول إن فتح الله كولن أحد رواد علم
الكالم الجديد يف عرصنا الحارض ،حيث كانت له
نظرات تجديدية ميكن إجاملها عىل النحو التايل:
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اعترب كولن علم الكالم أحد املصادر األساسية
للثقافة الذاتية للمسلمني ،ورأى أنه مصدر
رحب ومعطاء يف مرياث ثقافتنا ،لذا كانت
العقيدة من أهم القضايا التي تعرض لها يف
أغلب خطبه ،ومحارضاته ،و كتبه.

وإن كان ماتريدي العقيدة فإنه يعمل عىل بناء رؤية
عقدية تنسجم مع روح املرشوع اإلصالحي الذي
يتبناه ،وهو املرشوع الذي يتطلب أن تكون قضية
العقيدة فيه أم ًرا يسهل استيعاب العموم له"(.)23
بـ -التحرر من املذهبية

رغم ترصيح بعض الباحثني بكون األستاذ ماتريدي
العقيدة فإنه مل يرصح بتبني أحد املذاهب؛ فقد
ابتعد يف كتاباته عن التعصب ملذهب من املذاهب
اإلسالمية وانفتح عىل كل املذاهب واآلراء فتعددت
مصادره يف بحث العقيدة ،فهو ال يتقيد مبصدر واحد
أو مذهب محدد ،بل يستقى من الجميع كأن شعاره
(الحكمة ضالة املؤمن) ،مع اجتهاد يف بعض القضايا
مبا ال يخل بأصول الدين وثوابته.
ولذا فإن" :منهج األستاذ فتح الله يف باب العقيدة
منهج متجدد يستفيد من مصادر كثرية من بينها
األستاذ (بديع الزمان النوريس) الذي كان موضوع
التوحيد والعقيدة من أهم ما ركز عليه يف رسائله"(.)24
"فإذا كان (النوريس) هو متكلم العرص الحديث
كام يذكر ذلك الدكتور محسن عبد الحميد -فإن فتحالله قد استفاد كث ًريا من أفكار (النوريس) لكنه طبعها
بشخصيته وص َّبها يف قالب خاص ميزج بني املقاربة
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منهج األستاذ فتح الله يف باب العقيدة
منهج متجدد يستفيد من مصادر كثرية من
بينها األستاذ (بديع الزمان النوريس) الذي
كان موضوع التوحيد والعقيدة من أهم ما
ركز عليه يف رسائله.

العقلية ،والحقيقة العلمية ،وضوابط اإلقناع والحوار،
مستفي ًدا يف ذلك من الخطاب القرآين ومنهجه يف ذلك،
ومسرتشدا باملنهج النبوي يف إضاءة هذا الخطاب"(.)25
 -2التجديد يف املنهج

استخدم كولن عدة مناهج وأساليب تتسم
بالتنوع والجدة يف عرض قضايا العقيدة لتناسب
العرص ،ور ّكز عىل القلب ألنه إذا آمن املسلم
أحدثت التأثري الحقيقي
واختلطت العقيدة بروحه
ْ
يف حياته ،وكذا عىل العقل واملنطق ألن العرص عرص
العلم واإلميان باملادة مع انتشار اإللحاد واإلنكار
حتى لثوابت الدين فكان لزا ًما عرض العقيدة
باملنطق والحجة العقلية مع استخدام سائر العلوم
واألدوات الحديثة يف تدعيمها ،عىل النحو التايل:
أ -البعد عن الجدل املذموم والرتكيز عىل

املوضوعات العملية ذات الجدوى

يرى كولن عدم جدوى الجدل املذموم واالشتغال
مبا ال فائدة فيه؛ فتجده مييز بني املسائل العقدية التي
تربط اإلنسان بالخالق وفائدتها يف تقوية هذا اإلنسان،
وبني ما ال فائدة عملية ترجى من خالله؛ ولذلك عندما
تُطرح عليه أسئلة متعلقة بذات الله تعاىل أو بأمور
غيبية يعتربها نوعا من سوء األدب مع الله .
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بـ -استخدام الحقائق العلمية

دامئًا ما يشفع كولن رؤيته يف املسائل العقدية
برشحها بطريقة علمية منطقية قريبة من مستوى
إدراك اإلنسان( ،)26فقد استخدم العلوم يف إثبات
وجود الله  وصفاته ،ويف إعجاز القرآن الكريم،
وغري ذلك من مسائل العقيدة.
وحث كل العلامء الباحثني يف األمور الدينية عىل
استخدام العلم وسيلة وأداة لرشح الدين؛ ألن عقل
اإلنسانية اآلن مرتبط به ،وخاصة أنه ال عداء عندنا
بني العلم والدين .وقد وضع كولن ضابطني لتفسري
اإلسالم بالعلوم وهام:
األول :استعامل هذا األسلوب وسيلة فقط
واالبتعاد عن محاولة استعامله إلظهار علمنا
والتفاخر به؛ ألن الحقائق اإلميانية تفقد أنوارها
حينئذ ولن تؤثر عىل املستمعني؛ ألن النيات ليست
خالصة( )27عىل حد تعبري كولن.
الثاين :عدم التهالك عىل العلوم لتقوية العقيدة.
فينبغي عدم االرتياب يف مبادئنا ،فالعلم والتقنية
خادمان لطريقنا ،أما اعتبارهام أص ًال ثاب ًتا ومبادئنا
شيئًا تاب ًعا يحتاج إىل تصديق العلم ،فأمر غري مقبول:
"إن كالم الله  وكالم رسوله  حق ال ريب فيه
والعلوم صحيحة بقد ِر تالؤمها معهام وغري صحيحة
بدرجة انحرافها عنهام ،وحتى القسم الصحيح من
العلوم ال يعد قواعد أو مستن ًدا تستند إليه الحقائق
اإلميانية ،فهي تلعب دو ًرا يف زيادة التأمل والتفكر يف
املسائل اإلميانية ،أما الذي يضع نور اإلميان يف قلوبنا
فهو الله .)28("

فتح الله كولن
وآرؤه الكالمية والفلسفية

دأب كولن يف درس العقيدة عىل اإلقناع باملنطق،
والعقل ،ودعم املتلقي بكل ما يقرب األفكار من
خالل :ذكر أمثلة عقلية ال يختلف حولها العقالء،
ومنهج املقارنة الضمنية التي تحتاج العقل ،والدليل
امللموس ،وعدم معارضة املنطق العلمي وقواعده(.)30
ولعل من مكمالت هذا التوجه العقيل أو من
مربراته هو كون كولن حنف ًّيا ماتريد ًّيا وكالهام
يستخدم الجانب العقيل والفكري يف توجهه ،يقول
أحد الباحثني يف فكر كولن" :انتامء األستاذ إىل املذهب
الحنفي يجعله أكرث قربا إىل استعامل الفكر والعقل
يف باب االجتهاد؛ وذلك؛ ألن املذهب الحنفي وخاصة
يف باب الفقه أكرث املذاهب األربعة توظي ًفا للعقل
والفكر ،وإذا كان املذهب الحنفي أكرث املذاهب
األربعة توظي ًفا للعقل ،فإن املذهب املاتريدي يف
العقيدة يتموقع يف موقع وسط بني املذهب األشعري
واملذهب االعتزايل ،وتكمن داللة ذلك يف كون األستاذ
فتح الله م ّياال إىل الرؤى الفكرية التي تستطيع توحيد
مختلف التصورات الفكرية يف مجال العقيدة"(.)31
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لذا يجب النظر إىل العلوم وجميع األدلة العلمية
وع ّدها تابعة واعتبارها وسيلة إلزالة الغبار فقط عن
الحقائق اإلميانية ،فاإلنسان مؤمن مبا استقر يف قلبه،
وليس باملعلومات املرتاكمة يف عقله(.)29
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دأب كولن يف درس العقيدة عىل اإلقناع
باملنطق والعقل ودعم املتلقي بكل ما
يقرب األفكار من أمثلة عقلية ال ُيختلف حولها
ومنهج املقارنة الضمنية التي تحتاج العقل
والدليل امللموس وعدم معارضة املنطق .

كل مرشوع"( .)32ولذلك نجده ال يبحث إال يف القضايا
التي ينبني عليها عمل ،وال يبحث يف القضايا الجدلية
املذمومة.
هـ -ربط العقيدة بالرتبية الروحية

يف دراسة كولن لقضايا العقيدة نجده يركز عىل
بناء اإلنسان روح ًّيا؛ ولذلك تجد قضايا العقيدة
ممتزجة بالتصوف كثريا" :لقد قدم فتح الله كولن
علم التوحيد والعقيدة اإلسالمية وفق منط منسجم
مع املرشوع املركزي وهو بناء اإلنسان روح ًّيا ووفق
منط يجعل من هذا اإلنسان مخلو ًقا فاع ًال يف الكون
والوجود ،ووفق منط تتجىل فيه حقيقة "اإلنسان
العبد لله" املكلف مبهمة إعامر األرض ،ونرش
الفضيلة"(.)33
 -3التجديد يف املوضوعات

ليس املقصود أن كولن استحدث موضوعات
خارجة عن مقصد هذا العلم ،ولكنه توسع فأضاف
مبا ال يخل مبقصده وغاياته -الحديث عن اإلنساند -ربط العقيدة بالسلوك
وذلك أبرز ما نجده يف تجربة فتح الله كولن والكون وصار محور بحثه تدعيم العالقة بني الله
فقد "ربط األستاذ فتح الله كولن علم الكالم وقضاياه والكون واإلنسان.
بالسلوك الذي يتوجب أن ينعكس يف كل عمل ويف
فقد بنى كولن نظرية كاملة أساسها بحث
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بنى كولن نظرية كاملة أساسها بحث العالقة
بني الله والكون واإلنسان ،وهذه العالقة
تشكل مركز الدائرة لفكر كولن يف كل
القضايا التي بحثها.

العالقة بني الله والكون واإلنسان ،وهذه العالقة
تشكل مركز الدائرة لفكر كولن يف كل القضايا التي
بحثها كالتايل:
 فهو يلفت النظر دو ًما إىل قراءة كتاب الكونوتدبره والبحث فيه ،ويؤكد عىل العالقة الوثيقة بني
الكتاب املقروء(القرآن) والكتاب املنظور(الكون)إذ
ال فرق بينهام ،فاملنظور تفسري للمقروء ،وال انفصام
بني األوامر الرشعية واألوامر التكوينية فكالهام من
خلق الله .
 ويركز ثانيا عىل العالقة بني الكون واإلنسان،فكالهام -أيضا مأموران ،-فالكون مسخر ليد اإلنسان
للبحث والتعمري ،وتلبية حاجاته كونه خليفة
الله.
 وتأيت العالقة بني الله والكون واإلنسان -التيتنترش يف طول وعرض إنتاجه ومؤلفاته -كمركز
الدائرة لفكره أو مفتاح ملنهجه ،فهو يذ ّكر دو ًما مبكانة
اإلنسان يف األرض بني مخلوقات الله ،ومكانته عند
الله ،فالله هو الخالق والكون واإلنسان مخلوقان له،
ولكن اإلنسان مكرم ومؤهل لنيابته وخالفته يف الكون
مبا له من تكريم وأعامق روحية وسامت وجودية
كالعقل ،والفكر ،والروح ،والدين ،واألخالق؛ ومن
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ثم جعله مركز الكون ،ودعاه إىل البحث والتنقيب
واالستكشاف يف دروبه ،وهي دعوة إىل العلم -كل
العلم -الطبيعي وغريه؛ ولذا فإن كولن قد وازن بني
العلم الحديث ودوره للخليفة وبني عدم تعارضه مع
الوحي ،فهو ينكر املادية ،ويدعو إىل التواؤم بني العلم
املسطور و الوحي املعصوم.
وهو يبغي من نظرته الكونية تلك أن يجعل
الكون وعلومه طري ًقا إىل الله ،إذ إنه مع تقديره
لكثري من األدلة يؤثر استخدام آثار الكون دلي ًال عىل
الله حيث يرى الكون تجل ًّيا ألسامء الله الحسنى،
ويرى أن وظيفة الكون هي توجيه قرائه إىل كاتبه
وصفاته  ،فهو يدل عىل صانعه وعىل حكمته
وعلمه.
إضافة إىل ذلك فقد ركز يف كثري من املوضوعات
عىل بيان العلل والثامر املرتتبة عليها ،مام يبعث عىل
تقوية اإلميان وزيادة اإلقناع ،كام فعل يف حديثه عن
القدر ومثاره يف حياة املسلمني ،وعن الحكمة من
الفقر واملصائب واآلالم التي تصيب املسلم(.)34
أما عن املوضوعات التي ناقشها كولن:
أوال :اإللهيات

 -1اهتم كولن كث ًريا بالطبيعة ،وبدليل األنفس
واآلفاق ،واستخدمهام يف الوصول إىل معرفة الله
 ،واالستدالل عىل وجوده.
 -2تفرد بذكر عدة أدلة عىل وجود الله 
استقاها كلها من آثاره تعاىل يف الكون ،وهي طريقة
مل تكن عند املتكلمني القدامى إال قلي ًال ،بينام هي
عند املحدثني املجددين راسخة.

فتح الله كولن
وآرؤه الكالمية والفلسفية

اتفق كولن مع جمهور املسلمني يف إمكان البعثة
وغايتها ورشوط النبوة ووجوب عصمة جميع األنبياء،
وركز حديثه عىل شخصية النبي  وعصمته ،ودفع
الشبهات عنه وعن رسالته بالحجج العقلية واملنطقية
وعرض كل ما يتصل بها من خلفية تاريخية ومن آراء
غربية واسترشاقية مام يدل عىل ثقافته املوسوعية،
وهذا ما يحتاجه املسلم املعارص الذي يعيش يف
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 -3اهتم بالرد عىل امللحدين بالطرق العقلية
املختلفة ،التي تبني مدى اطالعه عىل الفلسفات
املادية ،وقدرته عىل تقييمها ودفعها.
 -4كان حديثه عن صفات الله  وأسامئه
مجم ًال يف عمومه،
مقترصا فيهام عىل إثباتهام لله
ً
 وفعاليتهام يف الكون ويف حياة اإلنسان.
 -5أكد يف مبحث القدر عىل الجانب العميل
الرتبوي من وراء اإلميان بالقدر خريه ورشه ،وقد وافق
املاتريدية يف القدر ويف الكسب تحدي ًدا ،ووافق سائر
أهل السنة يف أفعال الله تعاىل ،والتحسني والتقبيح،
وعدم وجوب يشء عىل الله.
 -6كل ما يهتم به من وراء بحث اإلميان واإلسالم
هو التأكيد عىل الناحية العملية من خاللهام ،وهي
العمل أو التدين وفقهام وليس العلم النظري أو
اإلميان الشكيل.
 -7رأى استحالة رؤية الله  يف الدنيا ووقوعها
يف اآلخرة ،ودلل عىل ذلك بأدلة عقلية ،وخرج بنتيجة
عملية من وراء مبحث الرؤية وهي وجوب االجتهاد
يف الطاعات للمتشوقني لرؤية ربهم يف اآلخرة.
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كل ما يهتم به كولن من وراء بحث اإلميان
واإلسالم هو التأكيد عىل الناحية العملية
من خاللهام ،وهي العمل أو التدين وفقهام
وليس العلم النظري أو اإلميان الشكيل.

وسط غبار اإللحاد والتيارات املنحرفة ،وما نحتاجه
للرد عىل جناح من الغرب ينرش ك ّتابه األباطيل حول
النبي  فال بد من إيجاد من يتصدى لها ،ويجيل
مرآة الحقيقة.
تكلم كذلك عن بعثة النبي  ودالئل نبوته
مقترصا عىل القرآن الكريم من بني سائر األدلة حيث
ً
هو املعجزة الخالدة الباقية ،التي هي نور وحجة يف
أيدينا إلحياء اإلسالم ،ودعوة اآلخرين إىل اعتناقه،
وأبرز ما يف القرآن من جامل وبالغة ومعاين جليلة.
وقد أبرز قضية اإلعجاز العلمي كداعم لبيان
أساسا،
عظمة القرآن ،ال أن ُيتخذ العلم ونظرياته ً
ونؤول القرآن وف ًقا له ،بل العلم خادم تابع للقرآن
ويقينياته ،فرغم تقديره للعلم الحديث إال أنه وضع
ضوابط ملن يخوض يف التفسري العلمي للقرآن ،وأكد
عىل كون القرآن األصل والعلم تابع وخادم له ،فال
ينبغي يف زهوة االنبهار بالعلم أن نلوي عنق اآليات أو
نؤولها حتى تتفق مع النظريات العلمية ،فهذا تشويه
وغض من قيمة القرآن؛ وبذا يريد أن يغرس يف نفس
املسلم الثقة واليقني بدينه وأهم أركانه القرآن الكريم.
ثالثًا :السمعيات

اتفق كولن مع سائر األمة يف تقرير مسائل
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استطاع كولن أن يقرب لألذهان فكرة وجودية
املوت بصورة بسيطة دون تعقيدات أو
تأويالت ،وجعله دليال عىل وجود الله تعاىل
ومقدمة للوصول إليه.

السمعيات من خالل النص عليها ،ولكن الجديد أنه
حاول أن يربط تلك الغيبيات بأمور مشاهدة ،وكأنه
يصور الغائب يف صورة الشاهد حتى يصل املعنى
للمسلم املعارص ،فقد حرص عىل استخراج معانٍ
جديدة ،وأدلة وحكم عقلية ووجدانية تالمس عقل
املسلم ووجدانه معا ،فعىل سبيل املثال:
 -1استطاع كولن أن يقرب لألذهان فكرة
وجودية املوت بصورة بسيطة دون تعقيدات أو
تأويالت ،وجعله دليال عىل وجود الله تعاىل ومقدمة
للوصول إليه.
 -2أعطى صورة غري ما يف األذهان عن الفزع
والرعب من املوت ،فاملوت سياحة ،وتحول إىل
األكمل واألفضل ،وهو وصول اىل األحباب واألصحاب
وكذا فعل األمر نفسه يف الحديث عن القرب والساعة
والبعث.
 -3درس حقائق كل من املالئكة والجن
والشياطني دراسة جديدة مؤ ِّك ًدا عىل جانب الروح
يف خلقهم ،ور ً
ابطا إياها باملسائل الحديثة من تحضري
األرواح والتلبايث (التخاطر)؛ إلثباتها وإقناع املسلم
املعارص بوجودهم ،وماهيتهم الروحية ،وما ينبغي
عليه تجاههم.
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 -4يؤمن ببعض الظواهر النفسية كالتواصل عن
بعد (التلبايث) ،وتحضري األرواح -غري ما يحدث اآلن
من دجل ،-وهو أمر انقسمت فيه اآلراء ما بني مؤيد
ومعارض.
 -5يؤكد عىل الجوانب العملية والرتبوية من
وراء مسائل العقيدة ،كتأكيده عىل الوقاية من مكائد
الشيطان ،وعىل خطورة طريق الرؤى واالتصال
بالجن.
 -6ال ينىس أن ينبه عىل الحكم الرشعي وهو
يدرس علم العقيدة ،كتأكيده عىل أن الرؤى واالتصال
بالجن ليست مصد ًرا لألحكام الرشعية.
إذن :يعد فتح الله كولن من أبرز من استخدم
منهجية علم الكالم الجديد يف عرضه ملوضوعات
العقيدة بوضوح ومنطقية وروح علمية ،تتناسب مع
روح العرص ،وعمق روحي وعميل يتناسب مع رؤاه
يف بناء اإلنسان الكامل من جميع جوانبه العقدية،
والعلمية ،والروحية ،والسلوكية.
وبناء عىل ذلك ميكن القول بأن جهود كولن تعد
مساهمة يف بناء علم الكالم الجديد.
املحور الثالث :آراء فتح الله كولن الفلسفية

يهتم كولن بالفلسفة وقضايا الفكر كثي ًرا ،فهو مطالع
جيد للفلسفة اإلسالمية وكتابات رموزها ،وكذا
متابع للفلسفة الغربية الحديثة وكتابات رموزها،
ومذاهبها ،يستند كثي ًرا إلى بعض المقوالت إما
تأيي ًدا لفكرة ما يتحدث عنها ،أو رفضً ا لها وتفني ًدا
لبطالنها ،والفلسفة عند كولن هي معاناة الفكر

فتح الله كولن
وآرؤه الكالمية والفلسفية

يعطي كولن أهمية كبرية للمعرفة بأنواعها،
ويحث دو ًما عىل االهتامم بالتعليم ،واالرتقاء
باملعلمني؛ ألنهم من يبنون األمة كلها ،بل كان من
أساسيات منهج كولن الذي سلكه وارتأه سبي ًال لنهضة
األمة التعليم ،ومقاومة الجهل ،والتزود باملعارف
املختلفة ،ومواكبة العرص وعامل املعلومات.
ومن خالل البحث يف نظرية املعرفة عند كولن
تتبني عدة حقائق:
 -1املعرفة عند كولن ترتبط بنظرته إىل الوجود،
فكلتاهام يستخدم فيها املنهج نفسه يف الربط بني
الله ،واإلنسان ،والكون.
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أ -املعرفة
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والروح للوصول إلى الحكمة ،و ال بد أن تستند إلى
الفيوضات اإللهية ،وإال ضلت طريقها وهدفها.
يقول كولن" :الفلسفة الحقيقية هي معاناة
فكرية وروحية نتيجة للتشويق اإللهي لإلنسان
لطلب الحكمة ،ومن هنا يرى أن" :كل فلسفة ال
تستند إىل الفيوضات اإللهية تعد فك ًرا زائ ًفا"(.)35
ويصطلح كولن عىل تسمية الفلسفة اإلسالمية
بالحكمة ،وأظنه بهذه التسمية يروم إقامة فلسفة
خاصة مرتبطة بديننا وتراثنا ،فاستخدم املصطلح
العريب حكمة ،ومل يستخدم املصطلح اليوناين فلسفة
بدليل نقده للفالسفة اإلسالميني املقلدين لليونان،
وكذا نقده للفلسفات والتيارات واملذاهب الغربية
التي تخالف ديننا وتتعارض مع قيمنا وثقافتنا مثل
الوجودية ،والداروينية ،وامليكافيلية ،وغريها.
أما عن القضايا التي ناقشها كولن فمن أهمها:
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يف التفسري العلمي للقرآن ،أكد كولن عىل
وخادما له،
تابعا
كون القرآن األصل والعلم
ً
ً
فال ينبغي يف زهوة االنبهار بالعلم أن نلوي
عنق اآليات أو نؤولها حتى تتفق مع النظريات
العلمية ،فهذا تشويه وغض من قيمة القرآن.

 -2نظرة كولن إىل مصادر املعرفة متوازنة تجمع
بني عنارصها الوحي والحس والعقل والبصرية ،وهي
نظرة اإلسالم قبل كل يشء.
 -3دور الدين يكمن يف معاونة اإلنسان عىل فهم
ما وراء الحقائق العلمية من حقائق معنوية وروحية
تبعث يف النفس األمن واليقني.
 -4ينبغي أن تظل حقائق الدين متعالية
ومتسامية عن إخضاعها أو تأويلها للتوافق مع أي
حقيقة علمية ،فالدين أصل والعلم تابع وخادم للدين.
 -5السبب الرئيس وراء اهتامم القرآن بعلم
الطبيعة ،والعلوم األخرى ،هو الرغبة يف دعوة
اإلنسان ملعرفة الله خالقه .
 -6عدم الفصل بني الدين والعلم التي يتبناها
كولن هي دعوة ضد العلامنية الفكرية املنترشة يف
العامل.
 -7الدعوة إىل اهتامم املسلمني بالعلوم وربطها
بالقرآن هي دعوة إىل أسلمة املعرفة ،وهو ما دعا
إليه كولن بالفعل ،ولن يتقدم املسلمون إال بتحقيق
الذاتية ،والوجود والكيان الخاص بهم ،وليس
االسترياد للعلوم القامئة عىل املادة والفكر الغريب.
77

رسائل علمية
nesemat.com
nesemat.com

يقول كولن" :الفلسفة الحقيقية هي
معاناة فكرية وروحية نتيجة للتشويق اإللهي
لإلنسان لطلب الحكمة ،ومن هنا يرى أن" :كل
فلسفة ال تستند إىل الفيوضات اإللهية تعد
زائفا".
فكرا ً
ً

 -8الدعوة إىل إبراز العالقة بني الدين والعلم قد
تكون نقطة انطالق لحوار إسالمي مسيحي ،وهو ما
تبناه كولن.
بـ -األخالق

األخالق من العنارص املهمة للغاية يف فكر كولن
إذ هي أصل من أصول اإلسالم ،وعليها يع َّول يف بناء
الحضارة ،وتقويم اإلنسان ،وإعادة الروح من جديد
يف هذه األمة ،وهي الفارق واملم ّيز الحضاري ألمتنا
عن حضارة الغرب املادية.
وكان حديث كولن عن األخالق حديث
الفيلسوف املسلم الذي يستقي كل فضيلة ،وكل
خلق من مصادر اإلسالم (الكتاب والسنة) إىل جانب
املرياث الصويف اإلسالمي.
تحدث كولن عن الفضائل والرذائل ،والنفس
وسبل تقوميها ،وقواعد النظرية الخلقية ،واملامرسة
السلوكية لألخالق ،واإلنسان املثايل.
ومن خالل حديثه حول األخالق يتبني أن:
 -1الخري عندكولن مطلق وثابت ،ويف هذا ضامن
ملبادئ ومعايري واحدة بني األمم يف كل زمان ومكان.
 -2الفضائل مصدرها الرشع ،فال ميكن أن يقوم
بنيانها عىل غري دين ترتبط به ،وهو يف هذا متوافق
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مع منهجه العقدي يف جعل الرشع مقياس كل يشء،
إضافة إىل أنه مذهب أهل السنة وخاصة األشاعرة.
 -3النفس يف حاجة إىل تقويم وتهذيب وتعهد؛
حتى تسمو فوق الغرائز ،وتتوجه إىل السعادة،
وتزاول الخري.
 -4السلوك أهم منتج نخلص إليه من األخالق
سواء الفطرية أو املكتسبة ،فهو اآللية املعربة عن
وجودها وتحققها.
 -5اإلنسان املثايل عند كولن هو اإلنسان الفاضل
املستمسك بالفضائل الخلقية.
 -6التعليم هو اآللية املثىل يف بناء اإلنسان
الفاضل وإعداده لخالفة األرض وتعمريها ،إذن
فهناك جمع بني الفضائل الفكرية -كالعلم -جن ًبا إىل
جنب مع الفضائل الخلقية.
 -7قواعد وأركان النظرية الخلقية عند كولن
منبعها ومصدرها القرآن وتعاليمه.
جـ -التصوف

يرى بعض الباحثني أن كولن هو "رومي تركيا
الحديث" إشارة إىل تقارب فتح الله كولن الروحي
من موالنا جالل الدين الرومي املدفون يف "قونية"
برتكيا ،فكل منهام عاش حياة الزهد والروح ،إىل جانب
توافقهام يف املنهج وهو الدعوة إىل السالم واملحبة بني
الناس جمي ًعا ،ومحاولة احتضان البرشية(.)36
ُ
ناقشت حقيقة كون فتح الله كولن صوف ًّيا،
وقد
ومفهوم التصوف ومنازله الروحية عنده ،إضافة
إىل موقفه من مظاهر التصوف ونظرياته وخرجت
بعدة نتائج منها:

فتح الله كولن
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 -1كولن ليس صوف ًّيا كام يؤكد هو بنفسه
والدارسني لحركته من الداخل والخارج ،ولكن ميكن
أن يقال عنه إنه صويف باملعنى ،لتلبسه مبعاين التصوف
املختلفة ،واهتاممه بحياة القلب وتزكية النفس.
 -2كولن بكتابه "التالل الزمردية" يعترب باح ًثا
يف التصوف -وليس مجد ًدا أو مجته ًدا -عىل غرار
القدامى واملحدثني يف تنسيقه وموضوعاته ،ويختلف
عنهم فقط يف العرض واللغة السهلة املناسبة للعرص،
أما التجديد الحقيقي فهو مزجه روح التصوف يف
سائر فكره حيث مزج بني العقل والقلب ،ور َّكز عىل
الثامر املعنوية ،ومتكن من التأثري يف الوجدان ،وهذا
غاية ما يؤمل من طريق التصوف.
 -3مفهوم التصوف عند كولن موافق ملعاين
التصوف عند مؤرخي التصوف والصوفية ،ولكنه
عىل أية حال انتهى إىل تعريف خاص به يتالءم مع
لغة العرص.
 -4املنازل الروحية عند كولن هي نفسها ما قرره
القشريي يف مقاماته وأحواله ولكن مع بسط بلغة
تناسب العرص ،فيحاول تبسيط املفاهيم الصوفية
للجمهور ،فمث ًال عندما يأيت مبعنى من املعاين
الصوفية يعرفها يف اللغة ،ويف عرف السامعني قبل
أن يعرفها عند أربابها من الصوفية ،ويقوم برشحها
وإيراد معاين مختلفة لتوضيحها.
 -5وإىل جانب تأثره بالقشريي فهو متأثر ج ًّدا
بالرومي فقل أن تجد معنى يتحدث عنه إال ويورد
من كالم (الرومي) أو من املثنوي الفاريس ما يدعمه،

اإلصدارة السابعة  -يناير 2019

صوفيا كام يؤكد هو بنفسه
كولن ليس
ًّ
والدارسني لحركته من الداخل والخارج ،ولكن
ميكن أن يقال عنه إنه صويف باملعنى،
لتلبسه مبعاين التصوف املختلفة ،واهتاممه
بحياة القلب وتزكية النفس.

هذا بخالف تأثره الواضح ببديع الزمان النوريس.
 -6يظهر حسه الفني واألديب يف جميع ما يكتب؛
حيث يظهر تأثره الشديد بفن الشعر ،فيورد كث ًريا
من أشعار القدامى واملحدثني يؤيد بها فكرته ،فمن
القدامى( :الشافعي) ،و(البوصريي) ،و(زهري بن
أيب سلمى) ،و(عيل بن أيب طالب) ،و(رابعة) ،ومن
املحدثني( :نجيب فاضل) ،و(يونس أمره).
 -7يهتم بالثامر العملية من وراء دراسة التصوف؛
لذا فإنه يف كل معنى يذكر مثرات املوضوع ونتائجه
العملية ،كام يهتم بالقلب كث ًريا وسبيل حياته؛ حتى
يحدث توازن بني الروح والبدن.
 -8يؤمن ببعض النظريات الصوفية كاإلنسان
الكامل والحقيقة املحمدية ،وينتقد بعضها كوحدة
الوجود ،والحلول واالتحاد.
 -9يلجأ إىل تأويل أقوال الصوفية املخالفة
للرشيعة مثل قول ابن عريب يف وحدة الوجود ،وأقوال
غريه يف الحلول ،وموقف التأويل هذا وعدم رمي
الصوفية بالكفر والخروج عن الرشيعة موقف لبعض
رجاالت اإلسالم عرب العصور مثل :الجنيد وابن تيمية.
 -10تأكيده كل حني عىل عدم تكفري الصوفية
بظاهر أقوالهم هو موقف أصيل يف فكره تجاه جميع
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أرى أن يتبنى علم الكالم الجديد التأكيد عىل
خطورة التكفري وأنه ليس من أمر العامة -وال
طلبة العلم -إطالق األحكام ،وإمنا يسعنا ما
وسع سلفنا من االعتذار والتأويل للمخالف
وسالمة الصدر للجميع.

املخالفني ،وهو ما نحتاجه يف زماننا املعارص الذي
صار التكفري فيه كاملاء والهواء عىل ألسنة املتخالفني،
وللتنبيه عىل خطورة هذا األمر أرى أن يتبنى علم
الكالم الجديد التأكيد عىل خطورة التكفري وأنه ليس
من أمر العامة -وال طلبة العلم -إطالق األحكام،
وإمنا يسعنا ما وسع سلفنا من االعتذار والتأويل
للمخالف وسالمة الصدر للجميع.
إذن يعد كولن من رواد الفلسفة اإلسالمية
املعارصة ،تلك الفلسفة التي تهتم بالواقع واملشكالت
املعارصة وال تنفصل عن اإلنسان والحياة ،وذلك
واضح يف جميع املوضوعات التي َط َر َقها إضافة إىل
مساهمته الفعالة يف إيجاد الحلول لبعضها؛ فقد
اعترب أن أعداء الحضارة هي الفقر والجهل والفرقة،
فسعى بجهوده وجهود من اعتنق فكرته للقضاء
عىل هذه املعوقات بإغاثة الفقراء والضعفاء وبناء
املدارس ودور العلم املختلفة يف كل بقاع األرض،
وإقامة املؤسسات لتحقيق الوحدة بني املسلمني
أنفسهم والتقارب بينهم وبني غريهم من أهل
الديانات والحضارات األخرى .وبعد هذه الرحلة
املاتعة الهادفة يف فكر كولن نخرج بعدة نتائج:
 -1يتميز كولن يف عرضه لقضايا العقيدة بالوضوح
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والبساطة ،إضافة إىل إملا ٍم بالقديم والحديث من هذا
الرتاث ،وصبغه بصورة عرصية تناسب العرص والجيل.
وبذا ميكن أن ُي َع ّد من رواد التجديد وال سيام يف علم
الكالم ،أو ما يسمى اآلن علم الكالم الجديد ،فقد
جدد يف اللغة فكانت سهلة واضحة علمية ،لتناسب
العرص ومنطقه وأَفهام أهله ،وجدد يف األسلوب
والعرض ،فكان يجمع بني الروح والعقل "التأثري عىل
الوجدان مع اإلقناع العقيل)" ،فأكرث من استخدام
العلم ومنجزاته؛ لخدمة قضايا العقيدة ،فساقها
بصفائها معتم ًدا عىل الكتاب والسنة كسند أول ،وأكرث
من رضب األمثلة العقلية واملنطقية ،والشواهد من
داخل تراثنا وخارجه ،إضافة إىل أنه مل يتحزب لفريق
أو مذهب ،فقد وافق الجمهور كث ًريا ،وأحيانا نزل عىل
رأى املاتريدية ،ويف أحيان أخرى نحى منحى األشاعرة،
خاصا
ومع ذلك قد تجد له رؤية مستقلة واجتها ًدا ًّ
مييل إليه بعيدا عن املذهبني السالفني.
 -2يقترص كولن عىل ما له صلة ،وأثر يف العمل،
ويف حياة الناس ،وال يبحث القضايا الجدلية املذمومة،
أو التي ال ينبني عليها عمل ،وهذا واضح يف قضايا
اإللهيات ،والنبوات ،والسمعيات التي ركز عليها.
 -3من خالل مطالعة ما كتب يف القضايا الفكرية
أستطيع القول إنه موسوعي يلم بالرتاث القديم،
ويطالع الحديث يف جميع املجاالت العلمية والفكرية.
 -4جمع بني األصالة واملعارصة فقد أسس منهجه
عىل الذاتية أو (الرتاث) مع مواكبة العرص ومتطلباته
وتقنياته؛ ومن أجل ذلك دعا إىل أن نجدد ذواتنا يف

فتح الله كولن
وآرؤه الكالمية والفلسفية
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الهوامش

( )1ينظر :إبراهيم البيومي غانم :بحث معامل يف سرية خوجه أفندي محمد
فتح الله (البسام) األناضويل ،مؤمتر مستقبل اإلصالح يف العامل اإلسالمي
 2009ص ،252 ،220دار النيل ،ط.2011 ،1 :
( )2يراجع :أرطغرل حكمة :فتح الله كولن قصة حياة ومسرية فكر ص.22
( )3ينظر :إبراهيم غانم :بحث معامل يف سرية خوجه أفندي ص.220
( )4ينظر :السابق ص.224
( )5ينظر :أرطغرل حكمة :فتح الله كولن قصة حياة ومسرية فكر ص.34 ،33
( )6ينظر :السابق ص.54 ،37
( )7ألف كولن قصيدة سامها أيام املخيامت ،ومقاالً سامه زمن املخيامت
ينظر  :أرطغرل حكمة :فتح الله كولن قصة حياة ص ،79 ،73وفريد
األنصاري :ينظر عودة الفرسان ص.259
( )8ينظر :أرطغرل حكمة :فتح الله كولن قصة حياة ومسرية فكر ص.100 ،60
( )9ينظر :فريد األنصاري :عودة الفرسان ص.325
( )10ينظر :فتح الله كولن قصة حياة ومسرية فكر ص.110 ،106
( )11أرطغرل حكمة :فتح الله كولن قصة حياة ص.98، 80، 55 ،50 ،41
وينظر :فريد األنصاري :رواية عودة الفرسان سرية محمد فتح الله كولن
ص ،153دار النيل ،ط.2012 ،3 :
( )12ينظر :عودة الفرسان ص.330
( )13ينظر :إبراهيم غانم :بحث يف سرية خوجه أفندي ص.240
( )14ينظر :عيل أونال :فتح الله كولن ومقومات مرشوعه الحضاري ص،396
دار النيل -القاهرة ،ط.2015 ،1 :
( )15ينظر كولن :املوازين وكالمه عن أهمية كل فن من هذه الفنون ص،112
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كل يشء يف الفكر ،والعلوم ،وغري ذلك حتى نلحق
بركب الحضارة.
 -5تبنى الدعوة إىل إقامة فلسفة خاصة باملسلمني
بعيدا عن فلسفة اليونان والغرب وغريهم ،فلسفة
تستمد طريقها ونظرتها من قيمنا وأصولنا ،ال تقلي ًدا
وترقي ًعا من تراث غرينا.
وختاما ينبغي عىل املخلصني من هذه األمة
ترجمة دعوات كولن إىل واقع معيش للمساهمة يف
نهضة األمة وريادتها وانبعاثها من جديد.
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ً
دامئا ما يشفع كولن رؤيته يف املسائل
العقدية برشحها بطريقة علمية منطقية قريبة
من مستوى إدراك اإلنسان ،فقد استخدم
العلوم يف إثبات وجود الله  وصفاته ويف
إعجاز القرآن الكريم وغري ذلك.

 ،118دار النيل ،ط .2012 ،7:
( )16إبراهيم غانم :مقال الخدمة يف خدمة عاملية اإلسالم ص 20 ،19مجلة
حراء عدد  42سنة .2014
( )17ينظر :ونحن نبني حضارتنا ص ،94 ،93دار النيل .2012
( )18ينظر :محمد جكيب :أشواق النهضة واالنبعاث قراءات يف مرشوع
األستاذ فتح الله كولن ص ،216دار النيل .2013
( )19ينظر :ونحن نبني حضارتنا ص.93
( )20السابق.93
( )21كولن :مقال محور أصول الدين من موقع  herkulعىل شبكة اإلنرتنت
بتاريخ .2016 /4
( )22محمد عبد الهادي أبو ريدة  :الفلسفة اإلسالمية وبعض قضايا العرص
ج 1ص 567تحقيق وتقديم :د /فيصل بدير عون ،الهيئة املرصية العامة
للكتاب .2011
( )23محمد جكيب :أشواق النهضة ص.219
( )24السابق.
( )25محمد جكيب :أشواق النهضة ص .219
( )26ينظر :محمد جكيب :أشواق النهضة ص.222 ،219
( )27فتح الله كولن :أسئلة العرص املحرية ج  1ص.185
( )28السابق ص.186
( )29السابق ص.187 ،186
( )30ينظر :محمد جكيب :أشواق النهضة ص.230
( )31السابق :ص .220
( )32السابق :ص .220
( )33السابق :ص.229
( )34ينظر :كولن ،القدر يف ضوء الكتاب والسنة ص 125وينظر :الرد عىل
شبهات العرص ص.35
( )35املوازين ص.164
( )36ينظر :ماميول حسن خان :فتح الله كولن الرؤية والتأثري تجربة فاعلة يف
املجتمع املدين ص ،30دار النيل -القاهرة .2015
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للدراسات االجتماعية

والحضارية

أعدّ التقرير
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إصدارة ورقية بحثية
متخصصة في الدراسات
االجتماعية والحضارية في
إطار مجموعة من المحاور
المتعلقة بمشاريع اإلصالح
وقضايا التجديد وحوار
األديان والثقافات والحضارات
وقيم نشر التسامح والعيش
المشترك والسالم العالمي،
ومشاريع التربية والتعليم
والتنمية المستدامة ،ونبذ
العنف والتطرف واإلرهاب.
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انتهاكات حقوق املرأة
يف تركيا
التقرير الذي بين أيدينا يعطينا صورة عن طبيعة الوضع
المزري الذي آلت إليه حقوق المرأة في تركيا ،خاصة بعد
محاولة انقالب يوليو  2016المزعومة ،كما يرصد بعض ممارسات
السلطة الحاكمة من انتهاكات ضدهن داخل تركيا ،وخاصة ما يتعرضن
له داخل السجون من إساءات ومعامالت ال إنسانية ،هذا بخالف
معاناتهن خارج السجون وما يتعرضن له من مضايقات وتشريد إجباري
وتشتيت لشمل األسر التي تكون ضحيتها في األعم األغلب المرأة.
كما يتناول التقرير ما تتعرض له هذه العائالت خارج تركيا من
اختطاف قسري وترحيل غير قانوني ،و تجاوزات حقوقية من قبل
قنصلياتهم وسفاراتهم التي تتعارض كليا مع حقوق المواطنة وال
تمت إلى اإلنسانية بصلة.
كل ذلك مدعوم بأحدث البيانات والمعلومات الواردة في اإلعالم
المحلي والعالمي ،وتقارير منظمات حقوق المرأة والطفل التي
تؤكد جميعها على تراجع تركيا كثي ًرا في ملف احترام حقوق المرأة،
واحتاللها مركزًا متقد ًما في العالم بين الدول التي تمارس اضطهادًا
ممنهجا ضد النساء عمو ًما ،ونساء المعارضة بشكل خاص.
ً

انتهاكات حقوق املرأة يف تركيا
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يتعرض عدد من النساء التركيات لعمليات
ممنهجة من التعسف واالضطهاد داخل
تركيا وخارجها ،وخاصة نساء األقليات اإلثنية ،والنساء
الناشطات في مجال المجتمع المدني وحقوق
اإلنسان ،وفي مقدمتهن نساء حركة الخدمة ،حيث
تتخذ منهن السلطات التركية -برئاسة رجب طيب
أردوغان -غرضً ا لكل اإلجراءات التعسفية التي تمارسها
فيما بعد مسرحية االنقالب المزعوم في  15يوليو
وخصوصا نساء
 .2016وال يعني هذا أن أوضاع النساء
ً
األقليات والناشطات في منظمات العمل المدني في
تركيا كانت أفضل حاالً قبل هذا االنقالب المزعوم.
واألسئلة التي تطرح نفسها هنا ،لِ َـم لَ ْم يتم تداول
أوضاع املواطنات الرتكيات داخل السجون وخارجها؟
وما حقيقة ما يحدث لهن داخل السجون؟ وما
الدوافع التي يتم مبقتضاها معاقبة النساء الاليت ُيشتبه
يف انتامئهن لحركة الخدمة؟ أو ما الحيثيات التي
عىل أساسها تُعاقب النساء الاليت يشتبه أن أزواجهن
عىل عالقة بالخدمة؟ وكيف تعيش النساء املسجون
أزواجهن؟ وهل الهروب من جحيم تركيا ممكن لهن؟
كل هذه األسئلة وغريها سيحاول التقرير أن
يجيب عنها طب ًقا للمعلومات املتوافرة ،التي تتناقلها
وسائل اإلعالم العاملية وتقارير املنظامت الحقوقية
العاملية ،وشهادات الشهود من الحاالت التي تم
تسجيلها بوساطة االتصال الشخيص ملعدي التقرير مع
بعض الضحايا األحياء أومع ذوي الضحايا الذين قضوا
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مقدمة
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تشري أدلة موثوقة إىل أن العديد من النساء
املحتجزات يف أعقاب محاولة االنقالب يتعرضن
بصورة روتينية للتعذيب وسوء املعاملة
حد االعتداء الجنيس.
ويصل األمر إىل ِّ

نحبهم نتيجة هذه املامرسات الالإنسانية ،والذين
رفض بعضهم الترصيح بأسامئهم مام اضطررنا معه
إىل إخفاء أسامئهم خشية تعرض ذويهم للتنكيل بهم.
ً
علم بأن هذه املعلومات يف أحيان كثرية ال تضعنا أمام
املشهد بصورة كاملة ،فالسلطات الرتكية تخفي الكثري
من البيانات عن أحوال وأعداد النساء داخل السجون،
ال سيام وأن الجميع يشعر بالرعب خو ًفا عىل مصريه
إذا تحدث عام يجري داخل السجون الرتكية.
وضع املرأة يف ظل "العدالة والتنمية"

قامت حكومة العدالة والتنمية التركية في أعقاب
االنقالب المزعوم يوليو  2016باعتقال عشرات اآلالف
من النساء ،بلغ  18.000امرأة ،شملت كل فئات
المجتمع من ربات بيوت إلى صحفيات ومعلمات
وأكاديميات وطبيبات ومهنيات ونساء أعمال،
بزعم وجود صالت لهن بحركة الخدمة التي تتهمها
الحكومة التركية بال أي سن ٍد قانوني بأنها جماعة
إرهابية .وتشير أدلة موثوقة إلى أن العديد من النساء
المحتجزات في أعقاب محاولة االنقالب يتعرضن
بصورة روتينية للتعذيب وسوء المعاملة ويصل األمر
إلى ح ِّد االعتداء الجنسي .وأكثر ما يدعو إلى القلق
هو تع ُّرض  1.200مواطن من سكان شرق تركيا من
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أحجمت وزارة العدل الرتكية حتى اآلن عن
تقديم إحصاءات دقيقة عن عدد النساء
املحرومات من حريتهن ،رغم الطلبات املتكررة
التي قدمتها عديد من املنظامت والهيئات
املعنية بحقوق املرأة.

النساء والشيوخ واألطفال للقتل في عمليات قامت
بها قوات األمن ،في الفترة ما بين يوليو  2015إلى
ديسمبر  .2016ومن الجدير بالمالحظة هنا أنه يوجد
ما ُيقارب نصف مليون مواطن مشرد من أصل كردي
في جنوب شرق تركيا من النساء واألطفال والشيوخ(.)1
كام تتعرض النساء اللوايت يتحدثن عن تجاوزات
الحكومة الرتكية للتهديد والتخويف واالضطهاد والسجن،
ويف عرض مستمر ال تزال النساء املدافعات عن حقوق
اإلنسان وحقوق املرأة من الصحفيات وغريهن من
الناشطات ،يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة.
و ُت َع ُّد النساء الكرديات والنساء املنتميات لحركة
الخدمة ال سيام املدافعات عن حقوق اإلنسان منهن،
أكرث النساء تع ُّرضً ا لعبء القمع الحكومي ،من خالل
سلس ٍة من مراسيم الطوارئ التي أصدرتها الحكومة
عقب االنقالب املزعوم يف يوليو  .2016ففي ظل
حالة الطوارئ التي استمرت ألكرث من عامني تم
إغالق كثري من املؤسسات والهيئات غري الحكومية
املدافعة عن حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل،
تم وبصورة غري قانونية إغالق  1.125منظمة غري
إذ َّ
حكومية ،و 560مؤسسة خريية ،و 19اتحا ًدا تجار ًّيا
نسائ ًّيا لسيدات األعامل.
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وتؤكد عديد من التقارير أن النساء الرتكيات كث ًريا
ما تع ّرضن للتمييز داخل املجتمع الرتيك ،فخالل شهر
فرباير من العام ُ 2018قتلت  48امرأة عىل يد رجال(.)2
وحسب تقرير آخر ،أنه ويف خالل الثامن سنوات
املاضية ُقتل قرابة  2000امرأة تركية( .)3هذه األرقام
ُت ِّثل فقط الحاالت التي تم رصدها والتبليغ عنها،
ولكن املتوقع أن يكون العدد الفعيل أكرث من ذلك.
وقد أشار تقرير نرشته إحدى الصحف حول ما
تعانيه النساء يف تركيا من متييز ،إىل ما يقارب الخمس
نساء أو أكرث يتعرضن للقتل يوم ًّيا( .)4ويف تقرير يرصد
الزيادة املضطردة يف أعداد قتل النساء الرتكيات،
أظهر أن نسبة ضحايا القتل من النساء خالل عام
 2017قد زادت  %25عن عام  ،2016حيث وصل
عدد الضحايا من النساء املقتوالت إىل  409امرأة(.)5
كام صدر تقرير يف ديسمرب  2017عن حركة النسوة
األحرار ( )TJAتحت عنوان "انتهاكات حقوق املرأة
داخل السجون يف ظل حالة الطوارئ"( ،)6وقد ذكر
التقرير أن السجون الرتكية املخصصة للنساء قد
اكتظت بالسجينات وفقدت قدرتها عىل االستيعاب،
ما أ َّدى إىل تكدس السجينات داخل السجون ،وقد
قامت الحكومة الرتكية يف سابقة خطرية بسجن
النساء يف السجون املخصصة للرجال ،ال سيام بعد أن
وصل عدد السجينات إىل  18.000امرأة.
وطب ًقا لدراسة إحصائية أجرتها جامعة (Kadir
 )Hasبإسطنبول تبني أن  %61من النساء ُي ِّثل تعرضهن
للعنف أحد أكرب مشاكلهن ،كام أفصحت الدراسة ذاتها
أن عدد النساء الاليت يتعرضن للعنف بصورة مستمرة
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خالل شهر فرباير من عام ُ 2018قتلت 48
امرأة عىل يد رجال .وحسب تقرير آخر ،أنه
ويف خالل الثامن سنوات املاضية ُقتل
قرابة  2000امرأة تركية .هذه األرقام ُت ِّثل
فقط الحاالت التي تم رصدها والتبليغ عنها.

إلى سجن كبير مفتوح ،فكثير من النساء الالتي كن
على عالقة بالخدمة بأي شكل من األشكال حتى
أولئك المشتركات في وسائل اإلعالم المحسوبة على
حركة الخدمة من جرائد أو مجالت ،أو من كانت
لها حساب في بنك آسيا الذي كان مملو ًكا لرجال
أعمال محسوبين على الخدمة ،أصبحن محل شبهة
وتعرض أغلبهن لالعتقال تحت مسمى قانون "الشبهة
المعقولة" المنافي للدستور ،والذي صدر بموافقة
األغلبية البرلمانية التابعة للحزب الحاكم.وهكذا صار
هذا القانون قبل محاولة االنقالب الفاشلة سي ًفا مس ّل ًطا
على رقاب كثير من المعارضين والمخالفين لتوجهات
الحزب الحاكم ،وفي مقدمتهم منسوبو حركة الخدمة
من رجال ونساء وكذلك أعداد كبيرة من المعارضة
الكردية .أما بعد محاولة االنقالب فقد تكفلت قوانين
الطوارئ التي فرضت على البالد باعتقال كل من
تسول له نفسه التفكير في المعارضة ،وهكذا تحولت
تركيا إلى دولة ُيسيطر عليها مناخ الخوف ال سيما
النساء واألطفال وعوائلهم.

تركيا سجن كبري

ترشيد العائالت بالقانون
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ارتفع من  %53عام  2016ليصل إىل  %57عام .2017
عديد من العقبات يف رصد ما تعانيه
وتواجه الباحثني ٌ
املرأة الرتكية من أوضاع غري إنسانية ،ويأيت عىل رأس
هذه العقبات ،إرصار الرئيس الرتيك أردوغان الدائم
يف خطاباته املوجهة لإلعالم ،عىل وجوب عدم ذكر أو
إصدار أخبار متعلقة مبا يتعرض له النساء واألطفال
من عنف وتح ّرش ،وهذا ما يؤكد عليه ويكرره مرا ًرا
كام فعل يف خطابه الذي ألقاه يف مارس .)7(2018
الجدير باملالحظة أن حزب العدالة والتنمية
الرتيك يروج -منذ وصوله إىل س ّدة الحكم -لرسم
صورة منطية عن املرأة .فالتمييز ضد املرأة إذن ينفذ
بصورة ممنهجة.
وقد أشار "املعهد الرتيك لإلحصاءات" أن عدد
النساء األميات يوازي خمسة أضعاف عدد الرجال
األميني ،كام أن النساء يتقاضني رواتب أقل من الرجال
يف العمل ذاته .يف حني أن نسبة املشاركة السياسية
للمرأة قليلة ج ًّدا ،وال تتخطى الـ %7.4من أعضاء
الحكومة عام  ،2015والـ %2.9يف رئاسة البلديات
واملجالس املحلية يف عام  ،2014والـ %15يف الربملان
 .2015كام أبرز املعهد يف دراسته أن حوايل  %35من
تعرضن إىل عنف يف
النساء املتزوجات قد
حياتهن
ّ
ّ
الزوجية مرة واحدة عىل األقل( .)8وخالل االنتخابات
الربملانية التي أجريت يف  24يوليو  2018بلغت نسبة
الربملانيات  %13فقط من إجاميل أعضاء الربملان(.)9
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لقد تحولت تركيا بالنسبة لماليين من المواطنين ولبسط الحقيقة بصورة واضحة سيسلط التقرير الضوء
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تتعرض النساء اللوايت يتحدثن عن تجاوزات
الحكومة الرتكية للتهديد والتخويف
واالضطهاد والسجن ،وال تزال املدافعات
عن حقوق املرأة من الصحفيات والناشطات
يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة.

على بعض الحاالت التي و ّثقتها الصحافة والتقارير
مدرسا للتاريخ
اإلعالمية ،فمن ذلك "س" الذي كان ً
في أحد مدارس الخدمة ،بعدما ُفصل من وظيفته
الحكومية التي كان يعمل بها قبل أربعة أعوام من
محاولة االنقالب بتهمة انتمائه لحركة الخدمة؛ تحكي
زوجته أنه عقب حدوث محاولة االنقالب اقتحمت
الشرطة البيت ،وق ّيدوا يديه وطرحوه أرضً ا ،وانهالو
عليه بالضرب في محاولة إلجباره على االعتراف على
زمالء له بأنهم إرهابيون ،ثم اقتادوه بعد ذلك إلى مكان
غير معلوم ،وقد جعل هذا المشهد الزوجة تتساءل
في حيرة وأسى عن سر هذه المعاملة السيئة من
نظام كانوا يدلون بأصواتهم لصالحه في االنتخابات،
ثم صار يعاملهم على أنهم إرهابيون بدون أي أدلة.
وبعد خمسة أيام من البحث والتحري عن مكان
زوجها املفقود وقع ما كانت تخشاه ،فقد كان زوجها
يعاين من داء السكري ،ويجب أن يحصل عىل دوائه
بانتظام حتى ال يتعرض للوفاة ،وبالفعل تويف الزوج
نتيجة إهامل الرشطة -يف املخفر الذي كان معتق ًال
فيه -إعطاءه الدواء الالزم رغم نداءاته املتكررة
ومعاناته أمام أعينهم.
وبذلك فقدت املرأة وأطفالها عائلها الوحيد يف
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الحياة الذي كانت تعتمد عليه ،مام اضطرها لقبول
مساعدات من بعض األقارب والجريان عىل حذر
منهم ،حتى ال يتعرضوا بدورهم لالعتقال نتيجة مد
يد العون لها ،كام اضطرت هي لتعلم الخياطة لتكفل
لها وألوالدها مبا تبذله من جهد بعض اللريات التي ال
تسد رمق العيش وال تكفي الستمرار حياة كرمية(.)10
إن هذه الحالة متثل
منوذجا ملا يتجاوز مثانني ألف
ً
حالة مشابهة تعرضن لشظف العيش وضيقه نتيجة
فقدان العائل باالعتقال أو املوت يف غياهب السجون
رغم أن بعضهن كن من مؤيدات الحزب الحاكم.
ومل يقترص األمر عىل هذا الحد بل وصل أنْ
تعرضت هؤالء النسوة إىل االعتقال بالتهم عينها التي
اعتقل بها أزواجهن ،وهكذا ظل األطفال بال عائل
يعولهم من األبوين ،ومن كان من هؤالء األطفال
رضي ًعا التحق بأمه يف السجن لينشأ بني أحضان
نزيالت السجن املحبوسات عىل ذمة قضايا مختلفة.
أما من مل تطالهم يد النظام بعد فالخوف املستمر
والقلق الدائم هو الذي يسيطر عىل كل أوقاتهن من
ليل أو نهار ،فمع كل رسينة لسيارة رشطة أو مع كل
طرقة عىل الباب تفزع هؤالء النساء ظ ًّنا منهن أن
الرشطة قادمة العتقالهن.
هذا فض ًال عن حالة العزلة االجتامعية القرسية التي
فرضت عليهن؛ فكثري من جريانهن وأقاربهن يبتعدون
عنهن إما تأث ًرا بالدعاية السيئة التي تبثها وسائل
اإلعالم يف حقهن صباح مساء ،وإما خو ًفا عىل أنفسهم
من أن يتهموا بأنهم موالون للخدمة أو منتمون لها.
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تكفلت قوانني الطوارئ التي فرضت عىل
البالد باعتقال كل من تسول له نفسه
التفكري يف املعارضة ،وهكذا تحولت تركيا
إىل دولة ُيسيطر عليها مناخ الخوف ال سيام
النساء واألطفال وعوائلهم.
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ومام زاد األمر سو ًءا أن الحكومة قد قررت مكافأة
مالية ملن يب ّلغ عن أحد املنتمني للخدمة ممن ال تطاله
يد الرشطة ،من خالل إنشاء خط ساخن لهذا الغرض،
بعد نرشه بشكل مستمر عرب قنوات ووسائل اإلعالم
املختلفة .ولذلك فإن أي مشكلة تنشأ بني الجريان أو
بني أطفالهم قد تؤدي بأن يقوم أحدهم بالتبليغ عن
وظيفته بال ُّت َهم عينها(.)11
اآلخر بتهمة االنتامء إىل الخدمة انتقا ًما منه أو رغبة
لقد تم القبض يف نهاية مارس من العام 2018
يف الحصول عىل هذه املكافأة املادية ،ال سيام يف ظل
عىل  70امرأة ألنهن ُيقدمن مساعدات مالية لعائالت
غيبة العدالة وعدم تطبيق القانون واالكتفاء مبجرد
املقبوض عليهم ،وتم توصيف التهمة بأنها تقديم
الشبهة إللقاء القبض عىل ّأي مواطن.
مساعدات مالية ألفراد ينتمون ملنظمة إرهابية(.)12
ذوو االحتياجات الخاصة ليسوا استثناء
وطب ًقا للتقرير الذي أعدته "جمعية العدالة من أجل
امرأة أخرى تم توثيق معاناتها وهي "فاطمة كويون" الضحايا" تحت عنوان "الخسائر الفردية واالجتامعية
تبلغ نسبة إعاقتها الجسدية  ،%80ويعاني زوجها التي تسببت فيها حالة الطوارئ يف عامها الثاين"
أيضً ا من إعاقة بنسبة  ،%45ورغم ذلك فقد كان هذا أظهرت نتائج استطالع تم إجراؤه عىل عينة من
الزوج المعاق هو السند والمتكأ الذي تعتمد عليه املشاركني أنه ويف خالل حالة الطوارئ كان يشعر %81
فاطمة في أغلب شؤون حياتها.
من املشاركني يف هذه العينة بالخوف والرعب وهم يف
زوج فاطمة هذا اعتقلته السلطة التركية بوشاية منازلهم إذا طرق الباب أي طارق ،كذلك بيَّ التقرير
من أحدهم ،ورغم الحالة الصحية التي يعانيها هو أن  %98فقدوا الثقة مطل ًقا يف القضاء(.)13
وزوجته لم ترحمه السلطات وزجت به وبأخيه
ورغم فصل الحكومة الرتكية أكرث من  150ألف
األصغر في غياهب المعتقالت.
موظف من وظائفهم بحجة انتامئهم لجامعة الخدمة
تعيش فاطمة اآلن بعد اعتقال زوجها في ظروف دون أي دليل أو محاكمة فقد أصدرت الحكومة قانونًا
معيشية غاية في الصعوبة ،فهي تسكن وأطفالها جدي ًدا مينعهم من السفر للعمل بالخارج ومينعهم
في بيت مستأجر مع أبيها الذي يبلغ من العمر  65أيضً ا من العمل يف تركيا ولو بالقطاع الخاص ،مام حدا
عا ًما ،يعتمد عليهم في شؤون حياته ،وليس لهم من بصحفي متخصص يف الشؤوون الرتكية أن يعلق عىل
عائل سوى ما يعطيه لهم أحد أشقاء زوجها الذي الخرب يف تغريدة له عىل تويرت بتاريخ  7نوفمرب 2018
يعمل عامل إنشاءات باليومية بعدما فقد هو اآلخر قائ ًال" :تخيل هذه القسوة وهذا الظلم ...أليس هذا
nesemat.com
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لقد تم القبض يف نهاية مارس من العام
 2018عىل  70امرأة ألنهن ُيقدمن مساعدات
مالية لعائالت املقبوض عليهم ،وتم توصيف
التهمة بأنها تقديم مساعدات مالية ألفراد
ينتمون ملنظمة إرهابية.

قرا ًرا مبوتهم؟ املوت البطيء واملهني"(.)14
ضحايا من النساء يتحدثن عن معاناتهن

إن النساء التركيات وهن يتعرضن للضغوط االجتماعية
الشديدة يتعذبن أكثر من مرة ،فهي األم وهي الزوجة
وهي المعيلة في أحيان ٍكثيرة ولعل بعض األمثلة
توضح ذلك:
 -1ينتظرونني أمام باب الحامم

"عاىن أطفايل كث ًريا من املتاعب ،مل يكن زوجي
بجانبي ،كان صع ًبا للغاية أن تفعل كل يشء مبفردك،
أن تكون ً
لدي خوف
رجل وامرأة يف آن واحد .كان ّ
دائم من االعتقال .وبالرغم من أن أعامر أوالدي بني
الــ 12و 13عاما ،فإنهم ينامون معي .وإذا نهضت
من الفراش للذهاب إىل الحامم أو ألي يشء آخر
تعالت رصخاتهم منادين ع َّ
يل" :أين أنت يا أماه؟"
ومن شدة خوفهم ينتظرونني أمام باب الحامم .وعىل
الرغم من أنني مل أرغب يف إظهار خويف لهم؛ إال أنهم
كانوا يشعرون به دامئًا" .هذا ما جاء عىل لسان أحد
الضحايا ،وهو مثال يعرب عن حالة عامة سائدة يف
بيوت كثرية كانت ضحاياها من نساء الخدمة.
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زوجي املنزل قبل عام خو ًفا من مالحقة الرشطة له.
ورفع قضية طالق ،حتى ال تستمر الرشطة يف مضايقايت
بسببه .ولكنه تراجع عنها حال ًيا .ونظ ًرا لعجزي عن
دفع إيجار املنزل الذي كنت أقيم أنا وأطفايل فيه فقد
انتهى يب املطاف إىل كوخ صغري استأجرته .لقد ترك
هذا الواقع األليم أث ًرا سيئًّا يف نفوس األوالد .مل تكن
يف الكوخ أبواب وال نوافذ .ولدي شهود عىل ذلك .مل
يكن لدينا غاز طبيعي وال أنبوبة غاز طيلة  8أشهر.
فقط طبخنا البطاطا يف فرن حديدي صغري وأكلنا
الخبز القديم .ذهبت للعمل باليومية؛ فاشتغلت يف
أعامل أجرها اليومي حوايل  40لرية .وقد ْ
سقط ُت يف
موقع اإلنشاءات فكرست ذراعي .عالقتنا مع جرياننا
منعدمة .وكث ًريا ما تقوم الرشطة ورجال الدرك باقتحام
كوخي بشكوى من املختار وفرع حزب العدالة
والتنمية الحاكم يف الحي"(.)15
 -3من أكادميية مرموقة إىل امرأة مضطهدة

تبلغ "أوغيت أوكتيم تانور" من العمر  82عا ًما،
وهي أستاذة يف علم النفس وأول أخصائية يف علم
النفس العصبي يف تركيا ،كانت "أوغيت أوكتيم تانور"
أستاذ رشف يف جامعة إسطنبول .أما اآلن ،فقد خرست
الكثري من املزايا التي كانت تتمتع بها كموظفة يف
الدولة ،و ُمنعت من السفر إىل الخارج ،كل ذلك بتهمة
"الرتويج للدعاية اإلرهابية" .مل تكن تلك املرة األوىل
التي تعاين منها "تانور" من االضطهاد فقد هربت قبل
ذلك مع زوجها خارج البالد أثناء انقالب  1971خو ًفا
 -2كوخ بال أبواب أو نوافذ
ويف حالة أخرى أصعب تقول الضحية" :لقد ترك من االعتقال والسجن .وتقارن تانور بني معاناتها يف
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"من شدة خوف أوالدي ينتظرونني أمام
باب الحامم .ورغم أين مل أرغب يف إظهار
ً
دامئا".
خويف لهم؛فإنهم كانوا يشعرون به
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تلك األحداث الراهنة وأحداث انقالب 1971م فتقول:
"ذلك الزمن كان أفضل من هذا ،ألن القضاء يف املايض
كان ميكن الوثوق به ،وكانت هناك محاكم مدنية
ميكن االعتامد عليها يف تربئة املتهمني ورفع االضطهاد
عن كاهل املضطهدين .أما اآلن فالقضاء مضغوط
عليه ومل يعد هناك أي فصل بني السلطات كام هو
يحاولون الهروب من حالة الرعب الدائم التي يعيشونها
الحال يف ّأي نظام دميقراطي يحرتم حقوق مواطنيه.
داخل تركيا ،وذلك عن طريق الهجرة غير الشرعية؛
أنا أخىش حقيقة عىل مستقبل بالدي"(.)16
فقد منعت الدولة مئات اآلالف من المواطنين من
 -4دعوة علنية إىل اغتصاب نساءاملعارضة السفر وألغت جوازات سفر العديد منهم ال سيما
إن الضغط النفسي واالجتماعي الذي تعاني منه نساء الذين تم فصلهم من العمل .لقد كان دافع هؤالء
تركيا اليوم لم ُيعد في مقدور أح ٍد ُّ
تحمله مما دفع للهروب من ذلك الجحيم هو عدم استطاعتهم
العديد من النساء في مأساة يندى لها جبين اإلنسانية الحصول على فرصة عمل داخل تركيا بإيعاز من
لإلقدام على االنتحار ،فمن األمور التي تُعد مبثابة ٍ
رعب السلطة الحاكمة ،باإلضافة إلى فقدهم الدفء
آخر يسيطر عىل النساء يف تركيا ،الدعوة إىل اغتصاب االجتماعي حيث يتهرب منهم أقاربهم وجيرانهم
النساء املنتميات لحركة الخدمة ،فقد أفاد ثالثة مشتبه خو ًفا من عقاب السلطات .إال أن مخاطر الهروب
بهم متهمون مبحاولة اغتصاب ست معلامت يف غرب عديدة فالكثري من األشخاص ميوتون أثناء محاولة
مدينة إزمري ،أمام املحكمة يف  18فرباير  2017أنهم الهروب من هذا االضطهاد املستمر واملنظم بقيادة
أرادوا إجبار املعلامت عىل مغادرة املدينة العتقادهم السلطة الحاكمة يف تركيا وسنذكر بعض األمثلة لذلك.
أن الضحايا كانوا عىل صلة بحركة الخدمة(.)17
 -1مل يتعرف عىل هويتهام أحد
وقبل االستفتاء عىل التعديالت الدستورية يف
"نور مادن" وزوجها "حسني مادن" حاوال الفرار
 16أبريل  2017رصح موظف ببلدية إسطنبول بأن من تركيا بأبنائهام الثالثة ،واللجوء إىل اليونان عن
املصوتني بـ"نعم" يحق لهم اتخاذ أزواج املصوتني طريق بحر إيجه ،ولكن الفاجعة حصلت بغرق أفراد
ُ
بـ"ال" إما ًء لهم ،وفتح تحقيق ضد املوظف وتم فصله العائلة جمي ًعا أثناء محاولة الفرار .وكان هذا خالل
مؤق ًتا من العمل.
شهر نوفمرب من عام  ،2017حيث أعلنت السلطات
nesemat.com

الهروب من الجحيم واملوت غر ًقا
اليونانية أنها عرثت عىل جثتني لفتاة يف عمر 13
إن كثي ًرا من الرجال والنساء المضطهدين في تركيا وصبي يف نفس العمر ماتا غر ًقا ،وقد تكاملت فصول
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رصح موظف ببلدية إسطنبول بأن املصوتني
بـ"نعم" يحق لهم اتخاذ أزواج املصوتني
وفتح تحقيق ضد املوظف
إماء لهمُ ،
بـ"ال" ً
وتم فصله مؤق ًتا من العمل.

رجالن وامرأتان ،وثالثة أطفال ماتوا جمي ًعا غر ًقا(.)19
 -3مراد فقد كل أرسته
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أما "مراد أكتشاباي" فقد تم إنقاذه يف شهر يوليو
من عام  2018هو وخمسة آخرون ،بعدما غرق القارب
الذي كان يقله مع زوجته "خديجة أكتشاباي" وأطفاله
الثالثة؛ "أحمد أسعد" ذي  7سنوات ،و"مسعود" ذي
املأساة حيث مل يبلغ عن فقدهام أحد كام مل يتعرف  5سنوات و "أراس" ذي العام الواحد ،أثناء محاولتهم
أحد عىل هويتهام(.)18
الفرار من تركيا ،حيث فقدهم جميعا مرة واحدة ،يف
إن هذه الحادثة تطلعنا عىل أمر يف غاية واحدة من أكرث الحوادث مأساوية(.)20
الخطورة ،وهو أن األفراد الذين يحاولون الهرب أو
 -4شمل أرسة "أسامء" مل يلتئم
يفقدهم ذووهم ال يبلغون السلطات عن غيابهم أو
"أسامء أولوداغ"  35عا ًما ،هربت إىل اليونان
فقدهم خو ًفا من تعرضهم لالعتقال .فحالة الرعب ومعها ثالثة أطفال أعامرهم  ،3و ،7و 10سنوات
السائدة داخل املجتمع الرتيك بلغت ح ًّدا ليس له لتلحق بزوجها يف أملانيا .كانت "أسامء أولوداغ" قد
نظري يف تاريخ تركيا الحديثة.
قضت ثالثة أشهر معتقلة قبل أن تطلق السلطات
 -2قوارب املوت

ويف حادثة أخرى خالل شهر فرباير عام 2018
غرقت يف نهر مريج "عائشة عبد الرزاق" مع طفليها
"أنس" ذي  11عاما و"خليل منري" ذي  3أعوام عند
محاولة الهروب إىل اليونان .كانت "عائشة" مدرسة
ُفصلت من عملها ،ومل تكتف الحكومة بهذا الفصل،
بل ألغت رخصة التعليم الخاصة بها شأنها شأن سائر
املعلمني واملعلامت الذين فصلتهم ،والذين بلغ عددهم
حتى إصدار هذا التقرير  55ألف معلم ومعلمة.
والجدير بالذكر أن القارب الصغري الذي كان
يقلهم كان به  8أشخاص ،شخص واحد فقط هو من
استطاع أن ينجو من الغرق بينام السبعة اآلخرون،
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رساحها لكنها بقيت تحت اإلرشاف القضايئ ،وكان
زوجها قد سبقها إىل الهروب فانتقل من اليونان
ليستقر بأملانيا .كانت األرسة تحاول أن تُعيد ّمل شملها
واإلقامة يف أملانيا ،لكن القدر مل ميهل "أسامء" حيث
وافتها املنية بعدما عجزت أن تتحمل مشاق الرحلة،
فأصيبت بصدمة قلبية فارقت عىل إثرها الحياة ،ومل
تتحقق أمنيتها يف مل شمل أرستها(.)21
هذه هي بعض النامذج التي تم التعرف عليها من
خالل البحث يف هوياتهم ،لكن هناك الكثريين ممن
غرقوا يف نهر مريج دون أن تكون معهم هويات تدل
عليهم ،ودون أن يعلم أحد مبغادرتهم تركيا ومن ثم
فليس هناك بالغات عن فقدهم .يقول الدكتور "بافلوس
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يف بعض األحيان قد يدفع الشخص حياته أو
حياة زوجته أو أبنائه مث ًنا للهروب ولكن حتى هذا
الثمن الباهظ تكون له تكلفة مادية ،فبعد أن قررت
"ز.ج" هي وزوجها "أ.ج" الهروب إىل اليونان تواصلوا
مع أحد املهربني الذي اتفق معهم عىل 2.500يورو
تكلفة تهريب الفرد الواحد خارج الحدود .ورغم
صعوبة تدبري مثل هذا املبلغ عليهام ،فإنهام جمعا
كل مدخراتهام من أجل الفرار بأنفسهام ،فقد باتا
مقتنعني بأن الحياة يف تركيا أصبحت مستحيلة،

nesemat.com

 -5عبور النهر سباحة
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بافليديس" الطبيب الرشعي يف املستشفى العام يف
"أليكساندروبويل" والذي عمل يف العديد من حاالت
املهاجرين املتوفني" :أكرب عدد من املهاجرين املدفونني
املجهولني يف اليونان ممن غرقوا يف نهر مريج"(.)22
لقد بلغ عدد األتراك الذين لجأوا إىل أوروبا فقط
 41.500تريك خالل العامني املاضيني ،ووف ًقا ملا تداولته
الصحف اليونانية فقرابة  10أتراك يعربون نهر مريج
إىل اليونان بصورة شبه يومية ،وطب ًقا للرشطة اليونانية
فإن عدد الفارين إىل اليونان عرب نهر مريج وصل إىل
 4000تريك يف شهر أبريل .2018
الجدير باملالحظة هنا أن الرشطة كانت قد
أصدرت تقري ًرا يف مارس  2018رصحت فيه بأن عدد
الفا ّرين األتراك بلغ  1.262ترك ًّيا ،مام يعني أنه خالل
شهر واحد فقط قد ف ّر قرابة  2.738مواط ًنا ترك ًّيا
من بالدهم بطريقة غري رشعية معرضني أنفسهم
وعائالتهم لخطر املوت ،هر ًبا من التعذيب النفيس
والبدين واالزدراء داخل بالدهم(.)23
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لقد بلغ عدد األتراك الذين لجأوا إىل أوروبا
فقط  41.500تريك خالل العامني املاضيني،
ووفقا ملا تداولته الصحف اليونانية فقرابة
ً
 10أتراك يعربون نهر مريج إىل اليونان بصورة
شبه يومية.

وبعدما دفعا للمهرب كل ما ميلكونه إذ به يرتكهم يف
وسط النهر ليمضوا الليل كله يف إحدى الجزر الصغرية
التي تبعد عن اليونان مسافة  30مرتًا ويف الصباح قرر
الزوجان أن يعربا النهر سباحة(.)24
 -6املعاناة ال تنتهي يف الخارج

إن هؤالء الفارين يجدون أنفسهم يف بلد آخر
يختلف يف ثقافته عن بلدهم ،ويف بعض األحيان
يتوجب عليهم التقدم بطلب اللجوء يف إحدى الدول،
وميضون فرتة من شهرين إىل ثالثة شهور يف مخيامت
إيواء الالجئني ،يف وقت يفتقدون فيه ُف َرص العمل
وليس لديهم موارد مالية ،واملساعدات التي تقدمها
لهم بعض الدول ال تكاد تفي متطلبات الحياة.
إن هؤالء الالجئني من النساء والرجال الهاربني من
جحيم حزب العدالة والتنمية الحاكم ،يظنون أنهم
بهذا الفرار قد باتوا يف مأمن من البطش والظلم ،لكن
السلطات الرتكية تأىب إال أن تُض ّيق عليهم الخناق يف
منفاهم اإلجباري أيضً ا .فالقنصليات الرتكية ال تقدم
خدماتها لكل من تشتبه يف أنه عىل عالقة بالخدمة،
ومتارس السلطات الرتكية عن طريق عمالء لها يف
الخارج عمليات اختطاف قرسية ،حيث تم تسجيل
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فر قرابة 2.738
خالل شهر واحد فقط قد ّ
ما دعا السلطات إلى احتجاز النساء في سجون ُأع ّدت
تركيا من بالدهم بطريقة غري رشعية
مواط ًنا ًّ
للرجال بصورة أساسية ،وبالطبع فإن هذه السجون
معرضني أنفسهم وعائالتهم لخطر املوت،
غير مجهزة لتلبية احتياجات النساء ،وهو األمر الذي
هربا من التعذيب النفيس والبدين واالزدراء
ً
ُيم ِّثل عقوبة إضافية تط َّبق على النساء ،فض ًال عن أن
داخل بالدهم.
أمن السجن يكون في يد الرجال غال ًبا ،باإلضافة إلى
أنهن يتعايشن مع النزالء من الرجال السجناء وهكذا
عدد من هذه العمليات ألفراد من الخدمة يف 18
دولة عىل مستوى العامل( .)25كام متارس أنواعا من تعيش النساء في بيئة خطرة حيث يكثر التحرش
ً
الضغوط عىل عديد من الدول الضعيفة أو الصديقة الجنسي بهن وأحيانًا يصل األمر إلى درجة اغتصابهن.
أ -عىل النساء أال يقاومن
إلعادة األتراك املنتسبني للخدمة ،وتقوم مبالحقات
بالرغم من أن سجن "سيليفري" املغلق رقم  9قد
عابرة للقارات يف قرابة  45دولة.
يصا للسجناء من الرجال فقد تم احتجاز
خص ً
ويف ترصيحات املتحدث باسم الرئاسة الرتكية ُص ِّمم ّ
خالل حديث له أجراه مع الصحفيني يوم  21سبتمرب النساء السجينات فيه .ومام يثري التعجب ويدلل عىل
 2018أكد عىل أن الحكومة "ستتوسع يف عمليات مدى ّ
تدن القيم الدينية واإلنسانية أن مأمور السجن
االختطاف غري القانونية هذه للمنتسبني للخدمة( ،)26يحرص عىل تذكري املحامني الذين ميثلون النساء بهذه
حتى من يقيم منهم يف الواليات املتحدة"(- )27عىل الرسالة إلبالغها للنزيالت" :أبلغوا السجينات أال
حد تعبريه -متجاه ًال أن الواليات املتحدة دولة كبرية يقاومن ،فهذا سجن للرجال ،وأمن السجن من الرجال،
وتحرتم القانون عىل أراضيها.
ونحن غري مسؤولني عام ميكن أن يحدث".
إن النساء هن أكرث من يعانني يف كل األحوال،
بـ -االغتصاب والتحرش أدوات للتحقيق
فهن يعانني سواء تم اعتقال أزواجهن أو هربن مع
بعد أحداث االنقالب املزعوم تزايدت أخطار
عائالتهن أو تعرضن للتهديد واإلبعاد واالضطهاد ،أو انتهاك حقوق اإلنسان يف تركيا ،وتزايدت بصورة
هربن ووجدن أنفسهن يف بلد مختلف يتحدث لغة ال خاصة جرائم االغتصاب ،بل لقد َس ّجلت منظامت
يفهمونها فيصبحن غريبات داخل أوطانهن وخارجها .حقوق اإلنسان يف تقاريرها املختلفة أن االغتصاب
nesemat.com

والتحرش الجنيس ُيستخدم يف السجون كأحد أنواع
أوضاع النساء داخل السجون الرتكية
في تركيا ستة سجون فقط خاصة بالنساء ،ومع تزايد التعذيب وبصور شائعة أثناء التحقيقات.
فقد رصح "نيلس ميلر" املقرر الخاص لألمم
القمع واالعتقال المتزايد للنساء ،لم تعد هذه السجون
كافية الحتواء هذا الكم الهائل من النساء المعتقالت ،املتحدة املعني مبراقبة أعامل التعذيب وغريها من
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أشكال املعاملة القاسية والالإنسانية بعد زيارته
الرسمية األوىل لرتكيا يف نوفمرب  2016قائ ًال" :لقد
حصلت أنا وفريقي عىل عديد من الشهادات املثرية
للقلق حول التعذيب وغريه من أشكال سوء معاملة
السجناء الذكور واإلناث الذين ُيشتبه يف أنهم أعضاء
أو متعاطفون مع حزب العامل الكردستاين ،كام
رصدت التقارير الواردة التي اطلعنا عليها معظم
حاالت سوء املعاملة من جانب الرشطة التي تحدث
أثناء االعتقال ،وكذلك أثناء االستجواب للحصول عىل
اعرتافات قرسية .كام أفادنا عديد من النزالء بأنهم
اعتقلوا بناء عىل اتهامات كاذبة صدرت من متهمني
آخرين وهم تحت التعذيب ،كام اشتىك كثري من
نزالء السجون من املعاملة الوحشية والسلوك املهني
املتبع معهم يف أماكن احتجازهم الحالية ،خاصة
من قبل الحراس الذكور الذين يتحرشون جنس ًّيا
باملعتقالت أثناء النقل ،وينكرون حق الخصوصية
أثناء الفحوص الطبية .ولكن هؤالء الذين تحدثوا
معنا عن سوء املعاملة أو ما تعرضوا له من تحرش
مل يرفعوا قضايا ومل يسجلوا شكاوى ،نظ ًرا لفقدهم
الثقة يف املنظومة القضائية ،وخو ًفا مام قد يتعرضون
له فيام بعد من ِقبل سجانيهم ،وخو ًفا أيضً ا عىل
أفراد عائالتهم وأقاربهم وما قد يتعرضون له"(.)28
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س ّجلت منظامت حقوق اإلنسان يف
َ
تقاريرها املختلفة أن االغتصاب والتحرش
الجنيس ُيستخدم يف السجون كأحد أنواع
التعذيب وبصور شائعة أثناء التحقيقات.

أغسطس  2016بتهمة ال دليل عليها ،بسبب موقع
التواصل االجتامعي تويرت .أرسلت عائشة رسالة من
السجن تم ترسيبها إىل صحيفة يومية خالل شهر
أكتوبر  ،2016رشحت فيها أنها تعرضت لسوء املعاملة
والتحرش الجنيس ،كام ذكرت بعض أوضاع السجن وما
يحدث فيه ،وكان من بعض ما ذكرت محاولة قاضية
سابقة االنتحار من خالل قطع معصميها نتيجة ملا
تع ّرضت له من سوء معاملة ،ولكن بعد ما نرشت
الصحيفة اليومية رسالتها أمرت سلطات السجن
بحبسها انفراد ًّيا ملدة  19يو ًما كاملة.
ذكرت عائشة يف رسالتها أيضً ا تعرض امرأة
ستينية للتفتيش دون مالبس مرتني ،ويف محاولة
لتذكري الناس بقضيتها قالت يف نهاية رسالتها :إنها
تخاف من أن تُنىس داخل السجن.
ويف السابع من فرباير  2017نرش املوقع اإلخباري
خاصا حول االتهام املوجه إىل عائشة
( ،)TR724تقري ًرا ًّ
باريلداك وهو إهانة القضاة واملدعني العموميني.
جـ -رسالة عائشة نور باريلداك
الغريب يف األمر أن القانون الجنايئ الرتيك ال توجد
من أشهر القضايا التي خرجت للعلن يف هذا به جرمية بهذا املسمى ،كام أنها تواجه ً
تهم بكتابة
الصدد قضية عائشة نور باريلداك الكاتبة الصحفية "قصص ذاتية" باإلضافة إىل تهم متعلقة مبا تنرشه عىل
بجريدة زمان اليومية ،فقد ُسجنت اعتبا ًرا من  11حسابها الشخيص مبوقع "تويرت" ،إال أن املدعي العام
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الذين تحدثوا معنا عن سوء املعاملة أو
ما تعرضوا له من تحرش مل يرفعوا قضايا
ومل يسجلوا شكاوى ،لفقدهم الثقة يف
وخوفا مام قد يتعرضون
املنظومة القضائية،
ً
له فيام بعد من ِقبل سجانيهم.

فشل يف التفريق بني الكتابة غري املوضوعية والكتابة
من وجهة نظر ذاتية .الغريب أيضً ا أن القانون الجنايئ
الرتيك ال يعترب تلك االتهامات من قبيل الجرائم.
كام رصح املوقع اإلخباري بأن "عائشة باريلداك"
حبسا انفراد ًّيا ملدة  80يو ًما كاملة ،ثم أصبح
ُحبست ً
الحبس االنفرادي جزئ ًّيا؛ حيث يتم حبسها انفراد ًّيا من
الساعة الخامسة مسا ًء حتى الصباح .كام تزايدت التهم
املوجهة إليها حيث اتهمتها املحكمة بأنها أ ّيدت محاولة
االنقالب املزعومة من خالل حسابها عىل "تويرت".
ويف الثاين من مايو لعام  2017قضت املحكمة
بإطالق رساح "عائشة باريلداك" لعدم كفاية األدلة
املوجهة ضدها ،ولكنها ُمنعت من السفر وكان عليها
أن تذهب إىل قسم الرشطة أسبوع ًّيا لتؤكد عىل عدم
سفرها ،وبينام كانت عائلة "عائشة باريلداك" تنتظر
إطالق رساحها كام ًال ،طالب مدعي عام أنقرة باعتقالها
بدعوى أن هيئة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
( )BTKحصلت عىل أدلة جديدة ضدها ،وقررت املحكمة
اعتقالها قبل أن يطلق رساحها ،األمر الذي م َّثل صدمة
كبرية لعائلة عائشة باريلداك وأصدقائها ،كام أثار
قلقهم عىل تدهور الحالة النفسية لعائشة باريلداك.
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د -حاالت االنتحار داخل السجن

قدم حزب الشعب الجمهوري ( )CHPاستجوا ًبا
برملانًّيا لوزير العدل آنذاك "بكري بوزداغ" حول
وفاة خمس نساء يف ظروف مشبوهة داخل سجن
"كوجايل" خالل النصف الثاين من عام  ،2016ومل يتم
فتح تحقيق حول سبب الوفاة(.)29
 -1حالة "سويم ج"  16أغسطس 2016

كانت "سويم" قد قبض عليها يف تحقيقات
متعلقة بحركة الخدمة يف مدينة "دنيزيل" ،وأقدمت
عىل محاولة االنتحار من خالل قطع عنقها بسكني يف
 16أغسطس  ،2016وكان الدافع إلقدامها عىل محاولة
االنتحار هو عدم تقبلها فكرة القبض عىل زوجها(.)30
 -2حالة "مدينة أونل"  26أغسطس 2016

حاولت "مدينة أونل" االنتحار عن طريق تناول
جرعة زائدة من الدواء يف  26أغسطس  2016بعد
اعتقال زوجها "أوميت أونل" الذي كان يعمل مدع ًّيا
عا ًّما ،بتهمة وجود صلة مزعومة بحركة الخدمة(.)31
 -3حالة "ب.ن.م"  24أكتوبر 2016

وهي طالبة يف الثانوية العامة انتحرت بالفعل
يف  24أكتوبر  2016حيث قفزت من أعىل سور
قلعة "بويبات" شامل تركيا ،وطب ًقا ملا ذكرته التقارير
اإلخبارية ،فقد انتحرت بسبب تعرضها ملضايقات يف
املدرسة نتيجة العتقال والدها تحت زعم ارتباطه
بحركة الخدمة ،وكان والدها قبل أن يتم اعتقاله قد
فصل من عمله يف مدرسة "الشهيد أرصوي جورسو
الثانوية" مبدينة "بويبات" يف األول من سبتمرب .2016
 -4حالة "زهرا إبيل"  7نوفمرب 2016

احتجزت زهرا إبيل بسجن "جبزه" للنساء وأنهت

انتهاكات حقوق املرأة يف تركيا

أما عن سوء الرعاية الصحية وعدم تقدميها
للسجينات كنوع من أنواع العقاب ،ففي حاالت
عديدة كشف املحامون وأفراد عائالت الضحايا
ونشطاء حقوق اإلنسان مزاعم خطرية ،تتعلق
بالتمييز وسوء معاملة النساء أثناء الحمل والوالدة،
وال سيام فرتة ما بعد الوالدة .وترتاوح حاالت التمييز
وسوء املعاملة املزعومة بني القبض عىل النساء
الحوامل ،وحرمان النساء املحتجزات من الخدمات
الطبية ،واعتقال النساء مبارشة بعد الوضع.
ُعد أمثلة توضيحية
وهذه الحاالت املدرجة أدناه ت ُّ
واسع من االنتهاكات الخطرية لحقوق املرأة،
لنمط ٍ
األمر الذي تؤكده أيضا تقارير وسائل اإلعالم مبا يف
ذلك وسائل اإلعالم املوالية للحكومة.
 -1قضية فاطمة جوناي

يف  28يناير  2017دخلت (فاطمة جوناي)
مستشفى "جامعة باشكانت" للتعليم واألبحاث يف
مقاطعة أنطاليا الجنوبية ،وهي ربة بيت اح ُت ِجز
زوجها .وأثناء وجودها باملستشفى إلجراء عملية
الوضع طلبت الرشطة من املستشفى إخراجها
حتى ميكن احتجازها واقتيادها إىل مركز الرشطة
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هـ -سوء الرعاية الصحية
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احتجاجا عىل اعتقال
حياتها بإشعال النار يف جسدها
ً
السياسيني األكراد بحسب ما ورد عىل لسان زميلتها يف
الحبس ،وبحسب ما ورد يف جريدة "ميلليت" ،حيث
تم اتهامها بأنها من أفراد حزب العامل الكردستاين
( ،)PKKوقامت السلطات الرتكية بفتح تحقيق حول
(.)32
حادثة وفاتها
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"حليمة جولسو" كانت مريضة ،وزادت
معاناتها يف املعتقل بسبب ما تعرضت له
من تعذيب ،وبعد طول معاناة يف املعتقل،
مع الحرمان التام من أدويتها ،وما يلزم من
رعاية صحية قضت نحبها.

لالستجواب ،ويف صباح اليوم التايل لوضعها لطفلها
احتجزت بالفعل ،مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب
واتُهمت بارتباطها بحركة الخدمة .ثم أعيدت إىل
املستشفى يف اليوم التايل بعد صدور تعليامت قضائية
بإعادتها للمستشفى ووضعها تحت الحراسة القضائية.
 -2قضية فاطمة كايا

وضعت (فاطمة كايا) وليدها يف جنوب مدينة
"مرسني" يف  30ديسمرب  .2016ويف  3يناير 2017
نقلت إىل املستشفى بسبب نزيف ما بعد الوالدة،
وبعد أن دخلت املستشفى داهمت الرشطة جناح
الطوارئ وقاطعت عالجها واحتجزتها واقتادتها إىل
مقر الرشطة الستجوابها بأمر من املدعي العام (تانسل
شون) ،الذي أمر بفصل الطفل عن األم وسمح لها
فقط بالتواصل مع الطفل يف فرتات محددة للرضاعة
الطبيعية ،رغم تأكيد األطباء عىل أهمية الرضاعة
الطبيعية للطفل ،بسبب معاناة املولود الجديد من
الصفراء .كام ُحرمت السيدة (كايا) من الدواء أثناء
احتجازها ،وظلت تعاين من مشاكل صحية حتى بعد
إطالق رساحها بسبب انقطاع عالجها.
 -3قضية فيليز ياووز

يف  7فرباير  2017كانت (ياووز) يف جناح التوليد
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مبستشفى جنوب مقاطعة مرسني ،واقتادتها الرشطة أصبح يعاين من مشاكل نفسية كثرية(.)34
إىل الحجز بعد مثاين ساعات فقط من الوالدة ،لتنقل
 -6قضية حليمة جولسو
عىل كريس متحرك من املستشفى إىل مركز الرشطة
ُاعتقلت "حليمة جولسو" هي ومجموعة من
حيث تم استجوابها .الجدير بالذكر أن (ياووز) كانت السيدات األخريات الاليت كن يقدمن مساعدات
من بني  150ألف موظف حكومي فصلتهم الحكومة غذائية؛ حيث كن يصنعن الكفتة ويوزعنها عىل
بسبب صالت مزعومة بحركة الخدمة .أما عن الوضع عوائل وأطفال املعتقلني من حركة الخدمة" .حليمة
الحايل للسيدة فال توجد أي معلومات عنها.
جولسو" كانت مريضة ،وزادت معاناتها يف املعتقل
 -4قضية مروة آيدانيز جوكيلامز

بسبب ما تعرضت له من تعذيب ،وبعد طول معاناة
يف املعتقل ،مع الحرمان التام من أدويتها ،وما يلزم
من رعاية صحية قضت نحبها.استدعت الرشطة
عائلتها لتتسلمها جثة هامدة يف  20فرباير 2018
مبدينة مرسني جنويب البالد.

مروة تعمل طبيبة وكانت حام ًال يف نهاية شهرها
الثامن ،ويف الرابع من شهر مارس  2018قامت
السلطات باعتقالها ،وتم إجراء تحقيقات معها بتهمة
استخدامها تطبيق بايلوك للتواصل االجتامعي ،ثم
احتجزتها السلطات الرتكية يف سجن "باكريكوي" حيث
و -أطفال معتقلون مع أمهاتهم
االزدحام الشديد ،وقد أصيبت بأحد الفريوسات،
هناك قرابة ً 710
طفل %64 ،منهم مل تتجاوز
حتى كادت أن تضع حملها ،ولكنها وضعت الطفل يف
أعامرهم ثالث سنوات يف السجون مع أمهاتهم(،)35
النهاية بالسجن .الجدير بالذكر أن "مروة" قد اعتقل
األطفال الذين مل تتجاوز أعامرهم  18عا ًما أعدادهم
زوجها أيضً ا ،وهو اآلن معتقل يف سجن أزمري(.)33
تصل لآلالف داخل السجون الرتكية ،األمر الذي
 -5قضية أمينة آي
هي امرأة يف شهرها الرابع من الحمل ،ألقت يسرتعي االنتباه إىل أحوال األطفال وحقوقهم
السلطات القبض عليها وعىل زوجها واعتقال يف سجن املفقودة ،وكيف يؤثر هذا عىل صحتهم النفسية وعىل
مدينة غازي عنتاب يف الرابع من يوليو  ،2018ثم صحة أمهاتهم أيضً ا ،وألهمية حقوق األطفال سنتناول
ُأرسل زوجها بعد ذلك إىل سجن مدينة "أدي ميان" ،أما حقوق األطفال يف تقرير مستقل.
ز -اعتقال النساء لتخويف ذويهم

هي فاقتيدت إىل سجن مدينة "بتليس" قسم اإلرهاب
يستهدف اضطهاد املرأة من خالل إساءة استخدام
ألنها استخدمت تطبيق "بايلوك" للتواصل االجتامعي.
"أمينة" لديها طفلة عمرها ثالث سنوات تقوم برعايتها نظام العدالة الجنائية جميع الفئات العمرية من
أساسا إىل خلق جو من
داخل السجن ،أما ابنها األكرب ذو السبع سنوات فريعاه سن  18إىل  86سنة ،ويهدف ً
عمه ،ولكنه نتيجة لألحداث املؤسفة التي مرت بهم الخوف والرتهيب ،مام ييرس حملة الحكومة املنظمة
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ضد السياسيني واملعارضني بوجه عام .كام يستهدف
االضطهاد رشيحة من املتعلمني ً
تعليم عال ًيا بني النساء
منهن األكادمييات واملعلامت والطبيبات والقاضيات.
ويتم احتجاز النساء بصورة متزايدة لـ"إقناع" أزواجهن
الهاربني من االضطهاد بتسليم أنفسهم إىل الرشطة أو
احتجازهم للتوقيع عىل شهادات كاذبة.
وزارة العدل تتعمد طمس الحقيقة

أحجمت وزارة العدل التركية حتى اآلن عن تقديم
إحصاءات دقيقة عن عدد النساء المحرومات من
حريتهن ،رغم الطلبات المتكررة التي قدمتها عديد
من المنظمات والهيئات المعنية بحقوق المرأة.
وكثيراً ما تدعي الحكومة أنه ال توجد بيانات
محددة عن عدد النساء في السجون ،أو عن كيفية
وضعهن في سجون الرجال ،وتدعي أيضا أنها بحاجة
إلى العمل على عدة قواعد بيانات لتجميع هذه
األرقام( .)36ولكن يبدو أن الحكومة تخفي عم ًدا
معلومات عن هذه المسألة.
كلمة أخرية

إن تركيا التي كانت تنتظر ألكثر من عقد من الزمن أن
تنتمي إلى األسرة األوروبية ويمارس فيها المواطنون
حقوقهم الديمقراطية والسياسية واإلعالمية بكل
حرية باتت اليوم أكبر سجن للحريات وبات علماؤها
ومثقفوها ونخبها وإعالميوها ،يظهرون في وسائل
اإلعالم مقيدي اليدين كالقتلة والمجرمين يستوي
في ذلك الرجال والنساء.
وهذا التردي في الحقوق والحريات وضع تركيا في
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أدنى مرتبة بالنسبة لحقوق المرأة؛ فوف ًقا الحصائيات
تقرير معهد ( )GIWPSفإن تركيا قد احتلت المرتبة
 105في مجال حقوق المرأة ،حيث التنال المرأة
حقوقها وتتعرض للتمييز كثي ًرا"
كما أشار التقرير أيضً ا إلى مقولة لرئيس الدولة
التركية ،رجب أردوغان ،التي قال فيها" :اليمكنكم
المساواة بين الرجل والمرأة ،هذا مخالف للفطرة
البشرية" .وهذا يدل على عقلية السياسة الحاكمة
(.)37
لتركيا تجاه المرأة"
والعجيب أيضً ا أن هذه العقلية التي تقود تركيا اآلن
وتنظر إلى المرأة نظرة دونية بحجة أن هذا أمر
ديني ال تطبق التعليمات الدينية "التي تؤمن بها"
في احترام المرأة حتى في حالة الحرب ،إذ تًح ّرم
المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات،
وتطبق هذا المبدأ (المساواة) في االضطهاد
والتنكيل ليس على المرأة فقط بل على كافة
قطاعات المجتمع.
الهوامش

OHCHR, Report on the human rights situation in Southeast Turkey, July 2015 to December 2016, para 14.
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/melikekarakartal/hypocrisy-on-womens-rights-in-turkey-128583
 h t t p : / / w w w. h u r r i y e t d a i l y n e w s . c o m / n e a r l y2-000-women-killed-in-eight-years-in-turkey-123079
https://www.boell.de/en/2017/11/02/violence-againstwomen-turkey-looking-where-others-look-away
https://www.dailysabah.com/turkey/2018/01/02/
violence-against-women-rises-sharply-in-turkey409-women-killed-in-2017
https://stockholmcf.org/report-on-violation-of-womenprisoners-rights-turkish-jails-turned-into-prisoners-camp/
ws/out-sight-out-mind-اhttps://www.middleeasteye.net/ne

97

	)(1

)(2

)(3

)(4

	)(5

)(6

)(7

تقارير
(26)	

(27)	

(28)	

(29)	

(30)	

(31)	

(32)	

(33)	

(34)	

(35)	

(36)	

(37)	

Turkey-coup-Gulen-Erdogan-US-arrests
https://hizmetnews.com/23888/foreign-affairs-turkish-governments-global-purge-targeted-opponentsleast-46-countries/#.W74OdmhKhPY
https://stockholmcf.org/turkish-govt-says-operationstargeting-gulen-movement-could-extend-to-us/
OHCHR news, Preliminary observations and recommendations of the United Nations Special Rapporteur
on torture and other cruel, inhuman and degrading
treatment or punishment, Mr. Nils Melzer on the Official visit to Turkey – 27 November to 2 December
2016, December 2, 2016.
http://stockholmcf.org/wp-content/uploads/2017/03/
S u s p i c i o u s - D e a t h s - A n d - S u i c i d e s - I n - Tu rkey_22.03.2017.pdf.
This case was first reported by the Stockholm Center for Freedom. http://stockholmcf.org/wp-content/
uploads/2017/03/Suspicious-Deaths-And-Suicides-InTurkey_22.03.2017.pdf.
This case was first reported by the Stockholm Center for Freedom. http://stockholmcf.org/wp-content/
uploads/2017/03/Suspicious-Deaths-And-Suicides-InTurkey_22.03.2017.pdf.
This case was first reported by the Stockholm Center for Freedom. http://stockholmcf.org/wp-content/
uploads/2017/03/Suspicious-Deaths-And-Suicides-InTurkey_22.03.2017.pdf.
https://www.turkishminute.com/2018/08/17/pregnantwomen-children-subjected-to-severe-rights-violations-in-turkeys-prisons/
https://www.turkishminute.com/2018/08/17/pregnantwomen-children-subjected-to-severe-rights-violations-in-turkeys-prisons/
https://ahvalnews.com/human-rights/babies-behindbars-children-struggle-turkish-prisons
Turkish Parliament Human Rights Commission Subcommittee meeting, (2016, January 28), https://www.
tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.
goruntule?pTutanakId=1546.
https://anfarabic.com/lmr-wlhy/%D8%AF
%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-38963

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

(14)	

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)	

(23)	
(24)	

(25)	

erdogan-asks-media-ignore-domestic-abuse-499406044
https://nakedbana2.wordpress.com/2016/04/19/women-rights-in-turkey/#_ftn18
https://www.superhaber.tv/24-haziran-secimindekadin-milletvekili-sayisi-kac-oldu-hangi-partide-kackadin-vekil-var-haber-119265
https://mondediplo.com/2018/04/05turkish-repression
https://hizmetnews.com/22954/disabled-teacher-husband-removed-job-brothers-arrest/#.W7xvzGhKhPZ
https://hizmetnews.com/24127/turkish-govt-detains70-women-alleged-financial-support-jailed-gulenfollowers/#.W7xxxGhKhPY
https://ahvalnews.com/tr/ohal/ohal-kalkti-ama-kapiyicalan-postaci-olmayabilir
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / A l s h a r i f S K Y / s t a tus/1060272139612360704
https://ahvalnews.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%
B4%D8%B9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A
5%D9%86%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84
%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6/%D8%AD
%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.bbc.com/arabic/resources/idt-sh/erdogans_turkey_arabic
Source: TurkeyPurge, http:/ْ/turkeypurge.com/men-accused-of-attempting-to-rape-6-teachers-we-thoughtthey-were-gulenists.
https://stockholmcf.org/turkish-family-of-five-gotdrowned-in-aegean-sea-as-trying-to-flee-from-erdogan-regimes-persecution/
https://turkeypurge.com/teacher-2-children-deadwhile-4-others-missing-after-failed-attempt-to-escape-turkeys-post-coup-crackdown-to-greece
https://www.politurco.com/another-family-has-gonemissing-in-evros-river-trying-to-escape-from-erdogans-persecution.html
https://hizmetnews.com/24317/gulen-linked-womandies-in-greece-as-she-waits-to-join-husband-in-germany/#.W72152hKhPY
https://www.icrc.org/en/document/tragedy-evros-perilous-river-crossing-greece
https://www.politurco.com/turkish-refugees-crossing-evros-river.html
https://hizmetnews.com/24359/heartbreaking-storiesof-turkish-refugees-in-greece/#.W73Qc2hKhPZ
https://www.presstv.com/DetailFr/2018/04/05/557542/

98

اإلسالم والدميقراطية

اإلسالم والدميقراطية
هل يمكن التوفيق بين اإلسالم والديمقراطية؟ هل يمكن
ً
أيضا للمسلم أن يكون ديمقراط ًيا؟ هل يمكن للمسلمين
أداء الشعائر الدينية بشكل كامل في ظل النظام الديمقراطي؟ ما
نوع النظام الذي يتصوره اإلسالم؟ هل نظام الحكم الديني موجود
في اإلسالم؟ ما المقصود بـ "النظام اإلسالمي"؟ هذه األسئلة وأسئلة
عديدة أخرى عن العالقة بين اإلسالم والديمقراطية طرحت على
األستاذ كولن في حوارات ولقاءات إعالمية متعددة ،تابعها الكاتب
الصحفي فاروق مرجان واستخرج منها موقف األستاذ كولن من
الديمقراطية ورؤيته حول العالقة بين اإلسالم والديمقراطية ،التي
أكد فيها على عدة رسائل قوية لتركيا والعالم أجمع منها:
 ال بديل عن الديمقراطية. إدارة الدولة خالل فترة الخلفاء الراشدين كانت إدارة جمهورية. من يدّعون أن "الدين والديمقراطية ال يمكن التوفيق بينهما"مخطئون.
 يعامل المؤمنون الذين يمارسون شعائرهم الدينية وكأنهم اليستحقون التمتع ُبعشر الحقوق الديمقراطية التي يتمتع بها الملحدون.
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فاروق مرجان

فاروق مرجان ،صحفي
وكاتب تركي ،عمل لسنوات
في مجلة ""Aksyon
التركية ،كما عمل في
راديو " "Dünyaوكذلك في
صحيفة " "Zamanالتركية.
صدر له عديد من الكتب
منها :الدولة العميقة،
جريمة نسيم مالك ،جريمة
أوزير جريه ،عودة المقاتل،
السيف والحكم ،حرب
مخفية خلف الستار ،فتح
الله كولن ،ال تراجع عن
الديمقراطية وغيرها من
الكتب وبعضها ترجم للغة
اإلنكليزية.
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للدراسات االجتامعية والحضارية

مقاالت
ال يتصور اإلسالم إقامة دولة ثيوقراطية
(تقوم على نظام الحكم الديني) ،وال
يفرض نو ًعا محد ًدا من الحكومة على
الدولة؛ وتعد هذه هي إحدى القضايا الرئيسية التي
ُيعتبر اإلسالميون األصوليون مخطئين بشأنها.
ً
مسلم ،اهتام ًما
لقد أبدى كولن ،بصفته عاملًا
كب ًريا وجد ًيا بهذا الخطأ الجسيم يف التفسري والحكم؛
وهذا هو السبب الذي يجعل كولن دامئًا هد ًفا
لإلسالميني األصوليني.
يرى كولن أن النظام الجمهوري بالنسبة له هو
النظام الذي يتوافق وينسجم مع اإلسالم يف جوهره،
وأن اإلسالم ال يتعارض بأي حال مع الدميقراطية؛
ويعتقد كولن أن الدميقراطية والنظام الجمهوري هام
أفضل أشكال الحكم ويضمنان أنسب وضع مؤسيس
للمسلمني ملامرسة شعائرهم الدينية وصون عقيدتهم.
كام ال تتعارض املبادئ العامة لإلسالم مع الدميقراطية
وال مع ما يقره اإلسالم بشأن اإلدارة الرشعية.
يعترب اإلسالم أن الفرد هو العنرص األسايس فيه،
وبالتايل فإن تجربة إميان املرء وعقيدته هي عىل
رأس أولويات اإلسالم؛ وتتعلق الغالبية العظمى من
التعاليم القرآنية مبامرسات الشخص املسلم لإلسالم.
كام ال يوجد شكل قاطع من أشكال الحكم منصوص
عليه ومحدد بدقة ،ويتم تحديد أنواع اإلدارة والحكم
وف ًقا لالحتياجات واملتطلبات التي تفرضها ظروف
الوقت والزمان .تكشف التجربة اإلنسانية يف الوقت
الحايل عن الحكومات الدميقراطية والجمهورية
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باعتبارها أنسب اإلدارات يف عرصنا هذا.
َيعترب اإلسالميون األصوليون أن القرآن الكريم هو
دستور املسلمني ،وهم يرفضون األنظمة القانونية
الحديثة؛ أما بالنسبة لكولن فإن القرآن الكريم هو
دليل ومرشد يعلمنا كيفية مامرسة الشعائر الدينية
بالطريقة األمثل .وبالتايل ،فإن اإلسالم واملسلمني
ليس لديهم أي مشاكل مع الدساتري الحديثة ،طاملا
أنها دساتري دميقراطية وتكفل حرية املسلمني يف
مامرسة شعائرهم الدينية.
رسائلقويةعنالدميقراطيةيفخطابكولن

دعونا نتذكر خطاب فتح الله كولن في  29يونيو/
حزيران  ،1994في فندق ديديمان بإسطنبول أثناء
االحتفال بإنشاء جمعية الصحفيين ُ
والكتاب؛ حيث
قدم كولن في خطابه في تلك الليلة أربع رسائل
قوية لتركيا والعالم أجمع وهي:
 -1ال بديل عن الدميقراطية.
 -2يعامل املؤمنون الذين ميارسون شعائرهم
الدينية وكأنهم ال يستحقون التمتع ُبعرش الحقوق
الدميقراطية التي يتمتع بها امللحدون.
 -3ميكن أن ُيطلق عىل إدارة الدولة خالل فرتة
الخلفاء الراشدين أنها إدارة جمهورية.
 -.4من ي ّدعون أن "الدين والدميقراطية ال ميكن
التوفيق بينهام" مخطئون.
وقد تم تخصيص طبعة شهر يوليو  2005من
مجلة العامل اإلسالمي التي نرشت يف الواليات املتحدة
األمريكية كإصدار خاص يتناول عىل وجه التحديد
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أفكار فتح الله كولن وحركة الخدمة؛ وقد تضمن
هذا العدد من املجلة تفاصيل مقابلة شخصية مطولة
أجريت مع فتح الله كولن من قبل الربوفيسور زيك
ساريتوبراك واملؤلف عىل أونال.
وقد ُسئل كولن :هل ميكن التوفيق بني
اإلسالم والدميقراطية؟ وكيف ترى عدم إقامة حكم
دميقراطي يف العديد من دول العامل اإلسالمي؟ وهل
ترى أن عدم وجود الدميقراطية ُيثل عج ًزا بالنسبة
للدول اإلسالمية؟ وقد أجاب كولن باستفاضة عىل
هذه األسئلة؛ وفيام ييل مقتطفات منها:
"نعم ،من املؤمل أن نرى يف العامل اإلسالمي
وخاصة يف بلدي تركيا -أفرا ًدا يتحدثون عن اإلسالموالدميقراطية ويزعمون أنهم ينطقون ويتحدثون
باسم الدين قد وصلوا إىل فهم يفيد بأن اإلسالم
والدميقراطية ال ميكن التوفيق بينهام .وميتد هذا
التصور بعدم التوافق املتبادل بني اإلسالم والدميقراطية
ليشمل الشعوب املطالبة بالدميقراطية أيضً ا؛ وتستند
الحجة املقدمة عىل فكرة أن الدين اإلسالمي قائم
عىل حكم الله يف حني أن الدميقراطية قامئة عىل رأي
اإلنسان ومنظوره ،وبهذا فهام متعارضان .وهكذا
أضحت الدميقراطية ضحية ملثل هذه املقارنة
السطحية بني اإلسالم والدميقراطية.
ال ُيقصد بعبارة "السيادة ملك لألمة دون قيد أو
رشط" ،أن السيادة قد أخذت من الله  ومنحت
للبرش .بل عىل العكس من ذلك تعني هذه العبارة
أن السيادة منحها الله  للبرش؛ ويعني ذلك أن

إن املبادئ التي ُتشكل أساس الدميقراطية
متوافقة مع القيم اإلسالمية؛ وميكن
االستشهاد مببادئ الشورى ،وحرية االعتقاد
وغريها أمثلة عىل املبادئ التي يعتنقها
اإلسالم والدميقراطية عىل حد سواء.

السيادة قد ُسلبت من البغاة الظاملني والديكتاتوريني
ومنحت ألفراد املجتمع .وإىل حد ما ،فإن عرص
الخلفاء الراشدين  يف اإلسالم يوضح تطبيق هذا
الطابع الدميقراطي املتعلق بالدميقراطية.
"فمن الناحية الكونية ،ليس هناك أدين شك يف أن
الله  هو صاحب السيادة عىل الكون برمته؛ حيث
تخضع خططنا وأفكارنا دامئًا لحكم وقدرة القوي
القهار سبحانه وتعاىل .ومع ذلك ،ال يعني هذا أننا ال
نتمتع وال منتلك أي إرادة أو رغبة أو اختيار؛ فالبرش
أحرار يف اختياراتهم ويف حياتهم الشخصية ،كام أنهم
يتمتعون بحرية االختيار فيام يتعلق بترصفاتهم
االجتامعية والسياسية .وقد يقوم البعض بإجراء أنواع
مختلفة من االنتخابات الختيار املرشعني واملديرين
التنفيذيني ،وليس هناك طريقة واحدة إلجراء
االختيار أو االنتخاب؛ فهذا خاضع لرؤيتنا ،فقد كان
صحيحا حتى يف عرص النبوة ،وقت حياة
هذا االعتقاد
ً
النبي  ،وخالل زمن الخلفاء الراشدين األربعة .كان
اختيار الخليفة األول أبو بكر الصديق مختل ًفا عن
اختيار الخليفة الثاين عمر بن الخطاب ،ومختل ًفا عن
اختيار الخليفة الثالث عثامن بن عفان ومختل ًفا عن
اختيار الخليفة الرابع عىل بن أيب طالب (رضوان الله
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خالل زمن الخلفاء الراشدين كان اختيار الخليفة
مختلفا عن اختيار
األول أبو بكر الصديق
ً
ومختلفا عن
الخليفة الثاين عمر بن الخطاب،
ً
ومختلفا عن
اختيار الثالث عثامن بن عفان
ً
اختيار الرابع عىل بن أيب طالب  جميعا.

عليهم جميعا) .وال يعرف الطريقة الصحيحة لالختيار
واالنتخاب سوى الله ."
اإلسالم يفيض إىل الدميقراطية

بعد مرور سبع سنوات من تاريخ هذه المقابلة،
أجري الصحفي األلماني راينر هيرمان ،مؤلف
كتاب "تركيا بين الدولة الدينية والدولة المدنية...
الصراع الثقافي في تركيا" ،مقابلة مع كولن .وقــد
نُرش جزء من هذه املقابلة يف صحيفة فرانكفورت
العامة اليومية بتاريخ  6ديسمرب/كانون األول .2012
وكان السؤال التايل أحد األسئلة التي طرحها رايرن
هريمان عىل كولن" :هل اإلنجازات األساســية مثل
الدميقراطية والتعددية وحقوق اإلنســان هي فقط
أشياء ابتكرها الغرب أم هل ميكن قبولها باعتبارها
ً
قيم عاملية وتطبيقها يف املجتمعات اإلسالمية؟"
يف رده عىل هذا السؤال ،أشار كولن إىل مفهوم
"الدميقراطية الدينية"" :لقد حدث تقدم كبري يف
مسائل مثل الدميقراطية والتعددية وحقوق اإلنسان
يف وقتنا هذا؛ ولكن ال تعترب أي من هذه القيم قد
ظهرت يف الغرب ويف العرص الحديث فقط .ونرى أن
الدميقراطية خالل عملية منوها وتطورها يكون لها
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العديد من االستخدامات املختلفة وأنها قد خضعت
لكثري من التعديل والتنقيح .وبعبارة أخرى ،فغال ًبا فيام
مىض كام هو الحال يف عرصنا هذا ،يتم إضافة صفات
مثل االجتامعية والليربالية واملسيحية أو األصولية
قبل مصطلح الدميقراطية (وف ًقا للغة اإلنجليزية
كبادئة)؛ ويف بعض الحاالت قد ال تعترب واحدة من
هذه األشكال من الدميقراطية األنواع األخرى شك ًال
من أشكال الدميقراطية.
"إن مبادئ وشكل الحكومة التي تُشكل أساس
الدميقراطية متوافقة مع القيم اإلسالمية؛ وميكن
االستشهاد مببادئ الشورى ،وحرية االعتقاد ،وحامية
حقوق األفراد واألقليات ،واختيارات الشعوب يف
انتخاب األفراد الذين سيحكمونهم ،وخضوع الحكام
للمساءلة عن أفعالهم وترصفاتهم ،وعدم قمع األغلبية
أو األقلية كأمثلة عىل القيم واملبادئ التي يعتنقها
اإلسالم والدميقراطية عىل حد سواء .ميكنني القول
بسهولة إنه من املبادئ العامة لإلسالم بالنسبة للحكم أال
متنع الحكومة تطبيق الدميقراطية يف املجتمع املسلم".
كان السؤال التايل الذي طرحة الصحفي األملاين
كام ييل" :لكن مل تطبق معظم هذه املبادئ يف
التاريخ اإلسالمي ،فام السبب يف ذلك؟ دعونا ننظر
إىل إجابة كولن عىل هذا السؤال مرة أخرى:
أجاب كولن "من املسائل األخرى التي ينبغي
دمجها يف الدميقراطية هو أن يتم إعداد وتهيئة
األرض املناسبة للبرشية لتلبية احتياجاتها فيام يتعلق
باحتياجات اإلنسان يف الدار اآلخرة ،سواء كانوا مؤمنني
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ر ًدا على سؤال طرح في المقابلة التي أجراها كولن
مع صحيفة الشرق األوسط ،مفاده" :هل تعتقد
بضرورة أن ُيمنح اإلسالم مساحة أكبر في المجال
العام وفي السياسة؟" قال كولن" :إنه في البالد التي
تتوافر فيها حرية ممارسة الشعائر الدينية والحقوق
والحريات األساسية في المقام الرئيسي وقبل كل
شيء آخر ،فإن الجهود المبذولة إلقامة دولة إسالمية
تعتبر غير مفيدة وال حاجة لها ...إن اإلسالم -ك ِدين-
هو مجموعة من المبادئ والممارسات التي تستند
إلى الوحي اإللهي ،وترشد البشر إلى الخير المطلق
من خالل إرادتهم الحرة ،وتُب ّين لهم كيف يسعون
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أو غري ذلك .كتهميد الطريق ألداء صلواتهم ،وصيامهم
والذهاب إىل الكنسية أو املعبد أو إىل دور العبادة
حسب دياناتهم .يجب أن تخصص الدميقراطية مكانًا
لذلك يف ثناياها ،ليك تكون عاملية .وإال ،فسوف تصبح
نظا ًما يعمل فقط حسب أهواء ورغبات بعض الناس؛
وهذا من شأنه أن يحد من هذه املسألة بشكل كبري.
عندما تكتسب الدميقراطية هذه املساحة العريضة،
فسيجد كل شخص مكانًا لنفسه داخلها؛ ورمبا يف
يوم من األيام سوف يتحدث املسلمون أيضً ا عن
"الدميقراطية اإلسالمية" أو "الدميقراطية الدينية" .وألن
اإلنسان قد خُ لق لألبدية ،فإن البرش ال ميكن أن يرضوا
عنها بديال؛ وقد يكون هناك أولئك الذين ال يؤمنون
بها ،ولكن مشاعر الناس الذين يؤمنون بالدميقراطية
يجب أن يتم وضعها يف االعتبار وتلبيتها باحرتام".

يف البالد التي تتوافر فيها حرية مامرسة
الشعائر الدينية والحقوق والحريات األساسية
يف املقام الرئييس وقبل كل يشء آخر،
فإن الجهود املبذولة إلقامة دولة إسالمية
تعترب غري مفيدة وال حاجة لها.

أشخاصا ي ّتسمون
جاهدين ليجعلوا من أنفسهم
ً
بالكمال .يمكن للناس أن يمارسوا دينهم بالطريقة
التي يشاؤون في بل ٍد ديمقراطي يتيح لهم التمتع
بمعتقداتهم الدينية بحر ّية .في بل ٍد كهذا ،يتم إجراء
االنتخابات الحرة بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية
وحقوق اإلنسان العالمية والحريات ،ويمكن للناس
أن يع ّبروا عن اختياراتهم عبر اإلدالء بأصواتهم في
االنتخابات ،وتقديم مطالبهم لمم ّثليهم بحرية تامة
واستخدام الحقوق الديمقراطية األخرى المتاحة لهم،
يمكنهم القيام بذلك بشكل فردي أو جماعي من خالل
المشاركة في أنشطة منظمات المجتمع المدني.
إنني أرفض دامئًا فكرة التعامل مع الدين باعتباره
أيديولوجيا سياسية ( .)Politicكام أرى أن عىل املسلم
أن يترصف وف ًقا لألخالق اإلسالمية سواء يف البعد
امل َدين واملجتمعي ،أو يف الشأن العام واملجال اإلداري.
أي يجب أن يلتزم بقيم اإلسالم األخالقية يف كل مكان
ُوجد فيه؛ فالرسقة والرشوة والنهب والكسب غري
املرشوع والكذب والنميمة والغيبة والزنا واالنحطاط
األخالقي ..هي ذنوب وأمور غري رشعية يف كل
السياقات .وال ميكن ارتكاب هذه املعايص ألي غرض
يصح ألحد اإلفتاء بارتكابها.
كان ،سياس ًّيا أو غريه ،وال ّ
103

مقاالت
nesemat.com
nesemat.com

ً
دامئا فكرة التعامل مع الدين
إنني أرفض
باعتباره أيديولوجيا سياسية .كام أرى أن عىل
وفقا لألخالق اإلسالمية
املسلم أن يترصف
ً
املدين واملجتمعي ،أو
سواء يف البعد
َ
يف الشأن العام واملجال اإلداري.

ٍ
جنايات حتى يف إطار املعايري
ثم إن هذه املعايص تُعترب
املتعارف عليها عامل ًّيا .وإذا فقد الفرد نزاهته األخالقية
يف هذا الجانب ،فإن دوره يف الشأن العام أو يف أي
حزب سيايس ،عديم الجدوى .وكأي إنسان عادي،
ُيسعدين أن أرى هذه املبادئ األخالقية وقد تح ّولت
إىل سلوك لدى جميع َمن يشغلون مناصب يف الشأن
العام أو يف املجال السيايس .يف الواقع إن املشاكل
املذكورة أعاله هي املصدر الرئييس للشكاوى يف
املؤسسات اإلدارية والسياسية يف كل مكان حول العامل.
واسمحوا يل أن أقول بكل وضوح؛ إذا كان
املسلمون يف بل ٍد ما ميارسون شعائرهم الدينية بح ّرية،
ويتم ّكنون من إنشاء مؤسساتهم الدينية بال عوائق،
ويستطيعون أن يل ّقنوا قيمهم الدينية ألبنائهم وملن
يرغب يف تع ّلمها ،ولديهم الح ّرية الكاملة يف التعبري
عنها يف النقاشات العامة ،ويعلنون عن مطالبهم
الدينية يف إطار القانون والدميقراطية ،فإن حاجتهم
إىل إقامة دولة دينية باتت غري رضورية .والتاريخ
يشهد عىل أن حركات التم ّرد والثورات واالنقالبات
وأحداث العنف دامئًا ما تج ّر البالد إىل الفوىض واملآيس،
وتجعلها يف نهاية املطاف تفقد كل مكتسباتها يف
مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وتك ّبد الشعوب
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أرضا ًرا وخسائر ال ميكن تالفيها .والحقيقة أنه إذا
جب الناس
رسا ُوأ ِ َ
متّت السيطرة عىل سلطة بل ٍد ما ق ً
عىل التد ُّين ،فإن هذا سيجعل منهم ُمنافقني ،يراؤون
السلطة داخل بلدهم ويتظاهرون بالتد ّين لتحقيق
منافع شخصية ،ولكن ما إن يسافروا إىل الخارج حتى
ينغمسوا يف حياة مناقضة للدين ومفتوحة عىل ألوان
شتى من الذنوب واآلثام .ففي مثل هذا البلد يضعف
احرتام القانون وينترش النفاق والرياء .وإن نظرة
فاحصة لتجارب متنوعة يف بلدان مختلفة ستدلك عىل
أن كلاميت املجردة هذه لها يف الواقع ما يؤازرها24( ".
مارس  ،2014صحيفة الرشق األوسط).
العالقة بني الدميقراطية واإلسالم والتجربة
الرتكية

كان السؤال التالي الذي طرحه مراسل صحيفة
ً
الشرق األوسط يرتبط
ارتباطا مباش ًرا بالعالقة بين
الديمقراطية واإلسالم والتجربة التركية" :هل تعتقد
أنه يمكن التوفيق بين اإلسالم والديمقراطية في
تركيا؟ وكيف يمكن أن يؤثر التوفيق بينهما بشكل
ناجح على طلب تركيا الحصول على عضوية االتحاد
األوروبي؟"
لقد أكد كولن يف رده عىل هذا السؤال مجد ًدا
عىل اعتقاده بأن الدميقراطية هي النظام األكرث
مالءمة للمبادئ اإلدارية اإلسالمية قائال" :لقد خضعت
تركيا للحكم الدميقراطي منذ عام  ،1950عىل الرغم
من أوجه القصور بها .إن الخطوات التمهيدية لنقل
حكم بالدنا وتحوله إىل الدميقراطية متت من جانب
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السالطني العثامنيني الذين كانوا خلفاء يف نفس
الوقت .يف عام  ،1876ش َّكل النواب غري املسلمني ثلث
أعضاء أول برملان منتخب بصورة دميقراطية.
"من الخطأ أن ننظر إىل اإلسالم باعتباره متعارضً ا
مع الدميقراطية والعكس بالعكس؛ وقد ميكن
القول إن الدميقراطية هي النظام الذي يتناسب
ويتوافق بشكل تام مع مبادئ الحكم اإلسالمي سواء
من حيث إمكانية تعرض الحكام للمساءلة أمام
الشعوب املحكومة وكونها تتعارض مع االستبداد،
والذي ُيعرفه اإلسالم عىل أنه شكل من أشكال
الحكم الجائر .كام أن اإلسالم يتوافق بسهولة مع
حقوق اإلنسان واالنتخابات الدميقراطية واملساءلة
وسيادة القانون ومع املبادئ األساسية األخرى.
وعندما قلت "ليس هناك بديل عن الدميقراطية"؛
فإن ذلك ليس أم ًرا مثال ًيا ،ولكن تعترب الدميقراطية
أفضل النظم املتاحة أمامنا ،ففي عام  1994أبدت
جامعات معينة اعرتاضها عىل قويل هذا ،غري أن
هناك العديد من االستخدامات والتطبيقات واألشكال
املختلفة للدميقراطية ،ونستطيع القول إن الدميقراطية
هي الشكل املثايل للحكم؛ وال تزال الدميقراطية متر
مبراحل الكامل ،فالبلد الذي تكون فيه الحريات
مكفولة ومحمية مثل حرية الحياة وحرية التعبري
وحرية التملك وحرية بناء األرسة وحرية العقيدة،
وال تق ّيد فيه حقوق األفراد والحريات إال يف حاالت
استثنائية مثل الحروب؛ ويتعامل فيه مع األقليات
كمواطنني متساويني يف الحقوق دون أي متييز ،كام

كدليل عىل أن اإلسالم والدميقراطية
متوافقان ،قال كولن" :يحق للمسلمني يف
البلدان التي متتثل ملعايري االتحاد األورويب
أن يعتزوا بدينهم وأن يؤدوا شعائرهم الدينية
ويظهروها وتشجيع غريهم عىل اعتناقها".

ُيسمح فيه للشعوب مبناقشة وتطبيق وجهات نظرهم
الشخصية واالجتامعية والسياسية بحرية فهو بلد
مناسب لروح اإلسالم .إذا كان بإمكان الناس التعبري
بحرية عن معتقداتهم وآرائهم ،فيمكنهم آنذاك
االعتزاز بدينهم وأداء واجباتهم وطقوسهم الدينية
والتمتع بحرياتهم مثل رشاء املمتلكات بحرية ،وليس
من املفرتض أن يقوم املسلمون أو غريهم من مامريس
الديانات األخرى بتغيري النظام يف هذا البلد.
"أما يف البلدان التي ال تستطيع الشعوب فيها
التمتع بهذه الحريات ،فينبغي عليهم أن يحاولوا
الحصول عليها من خالل الوسائل الدميقراطية ولكن
دون اللجوء مطل ًقا إىل العنف .إنني أعتقد أن اإلسالم
والدميقراطية ميكنهم التعايش سو ًيا بشكل سلمي
ليس فقط يف تركيا ولكن أيضً ا يف البلدان اإلسالمية
األخرى ،أو عىل نحو أدق ،يف البلدان التي يسود فيها
اإلسالم .ونالحظ لألسف أنه يف البلدان التي يتم فيها
تشويه صورة الدميقراطية ،تتزايد بها انتهاكات حقوق
اإلنسان ،وتسود فيها االضطرابات األخالقية والقانونية،
واملنازعات والرصاعات الدينية والعرقية بشكل كبري.
ويف الوقت الحايل ،تتطور الدميقراطية لتصبح ً
أصل
وعر ًفا شائ ًعا ،كام كانت ،بالنسبة للجنس البرشي برمته".
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أعتقد أن اإلسالم سوف يرثي ويعزز مفهوم
"حتى لو كان املتعصبون املناهضون لإلسالم
الدميقراطية من خالل االستجابة لالحتياجات
يضعون العراقيل أمام عضوية تركيا يف االتحاد األورويب،
العميقة للبرش مثل الرضا واالقتناع الروحي،
فإن املكاسب التي حققتها تركيا خالل محاولة الحصول
والذي ال ميكن تحققه إال من خالل ذكر الله
عىل عضويتها الكاملة يف االتحاد األورويب ال تزال متثل
الواحد القهار".
مكاسب مهمة للغاية بالنسبة للدميقراطية يف تركيا .ومع
ذلك ،فقد بدأت تركيا مؤخ ًرا يف الرتاجع تدريج ًيا عن
وكدليل عىل أن اإلسالم والدميقراطية متوافقان ،تطبيق معايري الدميقراطية املطبقة يف االتحاد األورويب"
قال كولن" :يحق للمسلمني يف البلدان التي متتثل (صحيفة الرشق األوسط 24 ،مارس/آذار .)2014
ملعايري االتحاد األورويب أن يعتزوا بدينهم وأن يقوموا
ميكن تحقيق الدميقراطية الكاملة من خالل
بأداء شعائرهم الدينية وإظهارها وتعزيزها وتشجيع
األخالق اإلسالمية
غريهم عىل اعتناقها".
"إن واجبنا األسايس كأفراد وكمجتمع هو االعتزاز عندما أجري مراسل صحيفة لوموند الفرنسية مقابلة
بديننا وإظهاره .إن تركيا ال توصف بأنها دولة دميقراطية مع كولن بتاريخ  28أبريل/نيسان ُ ،1998سئل كولن
بالكامل؛ وقد حصل املسلمون امللتزمون ،الذين "ما رأيك في اإلسالم والديمقراطية؟"
بعد أن أشار كولن إىل أن اإلسالم ليس عىل خالف
تعرضوا لالضطهاد يف املايض مثل الطالبات املسلامت
الاليت منعن من ارتداء الحجاب يف حرم الجامعات ،مع الدميقراطية ومع العلامنية إىل حد كبري ،لفت
عىل حقوق كثرية نتيجة لطلب االنضامم إىل االتحاد كولن االنتباه إىل نقطة مهمة للغاية ً
قائل" :ميكن
األورويب .ويف هذا الصدد ،فقد أدت محاولة انضامم التوفيق بني اإلسالم والدميقراطية بصورة جيدة من
تركيا إىل االتحاد األورويب إىل الحصول عىل عديد من خالل األشخاص الفاضلني الذين هم عىل دراية جيدة
املزايا والفوائد لرتكيا؛ وكجزء من هذه العملية ،تم بأخالقيات اإلسالم".
وقال كولن "إن اإلسالم يحتل مكانة محورية يف
إدخال إصالحات دميقراطية كبرية إىل البالد؛ وإذا تم
الحفاظ عىل هذه اإلصالحات الدميوقراطية ومتكن هذا البلد (تركيا)؛ وميكن للمسلمني التحدث عن
النظام الدميقراطي يف تركيا من تحقيق االلتزام مبعايري الدميقراطية والعلامنية وف ًقا لفهمهم الخاص .وأ ًيا
االتحاد األورويب فيام يتعلق بسيادة القانون واحرتام كان شكل الحكم يف البالد ،حتى لو كان هو الشكل
حقوق اإلنسان والحريات ،فإنني أعتقد آنذاك أن األمثل للدميقراطية ،فإن األهم من ذلك هو أن يكون
الهوية اإلسالمية لرتكيا لن ُينظر إليها كعقبة أمام الشخص إنسانًا
صالحا .إنها مسألة وجود أشخاص
ً
فضالء ومخلصني من الناحية األخالقية؛ وقد أضاف
عضويتها الكاملة يف االتحاد األورويب".
nesemat.com

106

اإلصدارة السابعة  -يناير 2019

اإلسالم والدميقراطية

ً
وتدريبا
تعليم
أري أن اإلسالم يقدم
ً
جيدا للغاية ،وميكن التوفيق
دميقراطيا
ً
ً
بني الدميقراطية بشكل تام مع األشخاص
الفاضلني الذين خضعوا للتدريبات األخالقية
اإلسالمية.
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علامء مثل مؤلف كتاب املدينة الفاضلة (السري/
توماس مور) والفارايب إىل ما سبق املدن الفاضلة،
وتم االنتقال خطوة إىل األمام يف هذه املسألة.
"غري أن اإلنسان يجب أن يحتل دامئًا مرتبة
األولوية ،يف حني يجب أن تأيت املدينة والحضارة
والدولة والبلدة يف مرتبة تيل مرتبة البرش؛ وبالنسبة
"عىل الرغم من أن العلامنية تنطوي يف األساس
للدميقراطية ،فإن وجود البرش الفاضلني الجديرين
بالثقة أمر يف غاية األهمية .وأري أن اإلسالم يقدم عىل االنضباط القانوين ،إال أنك إذا كنت تحاول
ٌ
استبعاد الدين منها ،وإذا كنت تحاول تطبيق أو
ً
تعليم وتدري ًبا دميقراط ًيا جي ًدا للغاية ،وميكن التوفيق
فرض نوع من العلامنية التي تجرب األفراد عىل التخيل
بني الدميقراطية بشكل تام مع األشخاص الفاضلني
عن دينهم ،فسوف تتسبب يف ظهور رصاعات يف
الذين خضعوا للتدريبات األخالقية اإلسالمية.
املجتمع؛ ومن هنا ،سوف يؤدي ذلك إىل ظهور عديد
"اإلسالم ليس عىل خالف مع الدميقراطية؛ وحتى
من األشخاص املناهضني للعلامنية والدميقراطية.
إىل حد كبري ،إذا نظرتم إىل القوانني العثامنية املقننة
ومن واجبنا أن نشري إىل خطأ األشخاص الذين
من الناحية القانونية ،فسنجد أن كث ًريا من الناس
يتسببون يف مثل هذه االضطرابات بنفس القدر
ينظرون إىل الحقبة العثامنية باعتبارها حقبة من
بالنسبة ألولئك الذين يحاولون فرض التغيري".
حقب العلامنية؛ طاملا أنها مل تكن متناقضة مع القواعد
وكلام ُسئل كولن إذا كان من املمكن التوفيق بني
األساسية التي تتعلق بالعقيدة والعبادة ،وقد تم اللجوء اإلسالم والدميقراطية أم ال ،فإنه يف الغالب يبدأ بتعريف
إىل ابتكارات جديدة يف سن القوانني والترشيعات ...الدين واإلسالم ،ويذكر مراحل تطور الدميقراطية
التي مل يرد بشأنها
ٌ
نصوص رصيحة يف القرآن والسنة عىل مر التاريخ؛ ويقوم يف نهاية املطاف مبناقشة
واملصادر الرئيسية للترشيع .ومبرور الوقت ،ومع الدميقراطية التي ال تنغلق عىل القيم اإلسالمية .وتعترب
ظهور قضايا جديدة ،يف حال كانت هناك أشياء مل هذه الدميقراطية ذات ُبعد ديني ،حيث إنها ال تأخذ
يرد بشأنها نص واضح ورصيح يف املصادر الرئيسية يف االعتبار فقط حياة املرء الدنيوية ولكن أيضً ا حياته
للترشيع ،يتم إصدار ترشيعات وقوانني جديدة مع يف الدار اآلخرة؛ إنها تلك الدميقراطية التي ال تتنكر
مراعاة أال تتعارض مع هذه املصادر ....وعندما ُينظر للقيم الدينية .وفيام ييل نستعرض الجواب النموذجي
إليه من هذا املنظور ،فإن اإلسالم ليس عىل خالف الذي ذكره كولن يف مجلة العامل اإلسالمي:
مع الدميقراطية والعلامنية (طاملا أنها ليست قمعية).
"فيام يتعلق مبسألة اإلسالم والدميقراطية ،ينبغي
nesemat.com
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إذا كنت تحاول فرض نوع من العلامنية تجرب
األفراد عىل التخيل عن دينهم ،فسوف
تتسبب يف ظهور رصاعات يف املجتمع؛
تؤدي إىل ظهور عديد من األشخاص
املناهضني للعلامنية والدميقراطية.

عىل املرء أن يتذكر ً
أول أن اإلسالم هو دين إلهي وساموي
يف حني أن الدميقراطية هي شكل من أشكال الحكومة
واإلدارة التي وضعها البرش .إن املقاصد الرئيسية
للدين هي التي تتعلق باملواضيع العاملية مثل اإلميان
والعبودية لله ومعرفة الله وفعل الخري واإلحسان؛
ويدعو القرآن الكريم يف مئات اآليات الناس إىل اإلميان
وعبادة الله الواحد الحق .كام يحث القرآن الكريم
الناس عىل تعميق وترسيخ اعتقادهم وعبوديتهم
لله  بطريقة متكنهم من تحقيق وعيهم مبفهوم
اإلحسان .ويعترب "االعتقاد واإلميان والقيام بأعامل
الخري" من بني املوضوعات التي أكد عليها القرآن
الكريم تأكي ًدا قاط ًعا .كام ُيذكر القرآن الكريم الناس
مرا ًرا وتكرا ًرا برضورة الحفاظ عىل بناء عالقة وطيدة
مع الله  وأن يعبدوا الله ويعملوا كأنهم يرونه
(أن تعبد الله كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك).
"قد يؤدي تعريف اإلسالم عىل هذا النحو دو ًرا
ها ًما يف العامل اإلسالمي من خالل تقوية وتعزيز
األشكال املحلية للدميقراطية وتوسيع نطاقها بطريقة
تساعد البرش عىل فهم العالقة بني العاملني املادي
والروحاين؛ وأعتقد أن اإلسالم سوف يرثي ويعزز
مفهوم الدميقراطية من خالل االستجابة لالحتياجات
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العميقة للبرش مثل الرضا واالقتناع الروحي ،والذي
ال ميكن تحققه إال من خالل ذكر الله الواحد القهار"
(عدد يوليو  2005من مجلة العامل اإلسالمي).
ما الذي يعنيه كولن عندما يقول بأنه يتوقع أن
تقوم الدميقراطية بحل املشاكل التي تتعلق بالحياة
يف الدار اآلخرة؟ ُيشري كولن يف هذه املقولة إىل
حرية العبادة .ووف ًقا للدين اإلسالمي ،ميكن للمرء
االستمتاع بحياة ممتعة ومرضية بعد املوت إذا عاش
املرء حياة فاضلة وصالحة يف الدار الدنيا مع مراعاة
مراقبته لله .
كانت حرية العبادة عىل مر التاريخ مبثابة أحد
املشاكل الرئيسية التي تواجه املؤمنني بأي عقيدة
دينية؛ ويف كثري من األحيان ،كان عىل الناس إخفاء
صلواتهم خشية أن يتعرضوا للتعذيب أو حتى للقتل
إذا تم رؤيتهم وهم يؤدون شعائرهم الدينية .ومن
بني الحريات األخرى ،نجد أن املجتمعات الدميقراطية
تحمي حرية العبادة كحق أسايس من حقوق اإلنسان.
وقد عرب كولن عن هذه اآلراء من قبل خالل
املقابلة التي أجراها مع صحيفة التاميز يف الواليات
املتحدة األمريكية يف شهر مارس عام :2004
"ميكن تفسري ما نسميه بالدميقراطية بشكل
مختلف؛ فهناك العديد من الدميقراطيات املختلفة
يف العامل .وخالل األوقات التي كانت فيها الشيوعية
قامئة ،كانوا يطلقون عليها أيضً ا اسم الدميقراطية؛
وتطلق أمريكا عىل نفسها دولة دميقراطية كام هو
الحال يف إنجلرتا وبلجيكا .توجد أنواع مختلفة من
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أشكال الدميقراطية يف شتى أنحاء العامل ،فهناك
الدميقراطيون املسيحيون والدميقراطيون البوذيون
وحتى الدميقراطيون اليهود .ميكن للشعوب أن
تكون دميقراطية وأن يكون لهم فهمهم ومعتقداتهم
وفلسفتهم الخاصة يف الوقت ذاته؛ وليس هناك أي
عيوب تنجم عن مزج العادات والتقاليد اإلسالمية
بالدميقراطية .ويف رأيي ،ميكن أن توجد مثل هذه
الدميقراطية.
"بل ميكن حتى إضافة ما ييل إىل الدميقراطية :ال
تتكون احتياجات املرء من حاجاته الدنيوية فقط.
واسمحوا يل أن أمتتع بفوائد حرية الفكر وحرية
الكسب ،ولكن اسمحوا يل أيضً ا أن يكون يل جانب
آخر يربطني بالحياة األبدية واآلخرة؛ لقد خُ لقت
من أجل اآلخرة ،ولن أرىض بأي بديل عن الحياة
األبدية واآلخرة .إذا كان يجب أن تكون الدميقراطية
دميقراطية كاملة ،فإنها تحتاج إىل إدراج أشياء
معينة تساعد عىل تحقيق هذه الرغبة وتحتاج إىل
تقديم الدعم املناسب لتحقيق ذلك؛ ويعني ذلك أن
الدميقراطية تتطلب بع ًدا دين ًيا ،كام أنها تحتاج إىل
جانب مفتوح لحساباتنا الخاصة بالدار اآلخرة ألجل
حساباتنا التي مل يتم الوفاء بها .ملاذا ال توجد مثل
هذه الدميقراطية؟" (زمان 24 ،مارس .)2004

يف عرصنا هذا ،ال تزال الدميقراطية تحاول
الوصول إىل الكامل .وعلينا أن نحاول بناء
دميقراطية تكون لديها القدرة عىل تلبية
املطالب البرشية التي لن تتحقق إال يف رضا
الله  ووعد الحياة اآلخرة يف الجنة.

الرثاء والسعة التي ميكن أن يضفيها اإلسالم إىل
الدميقراطية؛ ويف عرصنا هذا ،ال تزال الدميقراطية
تحاول الوصول إىل مرحلة الكامل .وينبغي علينا أن
نحاول بناء دميقراطية تكون لديها القدرة عىل تلبية
كافة مطالب البرشية التي لن تتحقق يف أي يشء إال
يف رضا الله  ووعد الحياة اآلخرة يف الجنة.
"يجب طرح هذه املسألة عىل طاولة النقاش
وفتح باب املناقشة حولها .أعتقد أن الدميقراطية
يجب أن تكون شاملة مبا فيه الكفاية لتلبية الرغبات
الروحية واملادية للجنس البرشي؛ ويجب أن يكون
البرش قادرين عىل العيش بحرية وف ًقا ملا يؤمنون به
ويجب عىل الدميقراطية متهيد هذه البيئة املناسبة
لهم" (تم نرش هذا الجزء من املقابلة من ِقبل براين
نولتون يف صحيفة نيويورك تاميز يف  11يونيو/
حزيران .)2010
الحقبة اإلسالمية األوىل كانت جمهورية

شدد كولن على أن عصر الخلفاء الراشدين ،الحقبة
البعد اإلسالمي يف الدميقراطية
نستعرض فيما يلي بعض التصريحات التي أدلي بها األولى في التاريخ اإلسالمي ،كانت في الواقع حقبة
كولن في مقابلة أجراها في عام  2010مع صحيفة جمهورية وديمقراطية غير معترف بها؛ وفي حالة
نيويورك تايمز ..." :ينبغي النظر بالتأكيد إىل حجم الخلفاء الراشدين الذين كانوا قادة دولة إسالمية
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أعتقد أن الدميقراطية يجب أن تكون شاملة
مبا فيه الكفاية لتلبية الرغبات الروحية
واملادية للجنس البرشي؛ ويجب أن يكون
وفقا ملا
البرش قادرين عىل العيش بحرية
ً
يؤمنون به ويجب عىل الدميقراطية متهيد
هذه البيئة املناسبة لهم.

كبيرة في فترات سابقة ،كان من الضروري الحصول
على موافقة شعبية على انتخابهم لمنصب خليفة
المسلمين .وكانت هذه هي الطريقة التي أصبح
بها أبوبكر الصديق الخليفة األول للمسلمين بعد
النبي الكريم ؛ كما تولي الخلفاء الثالثة التالون
هذا المنصب بموافقة المجتمع ،وهذا هو جوهر
الديمقراطية والجمهورية .إن انتقال الخالفة من األب
إلى االبن ،كما هو الحال في نظام األسرة الحاكمة،
ليس ما يقره اإلسالم؛ ومع ذلك ،فقد ظهرت هذه
األنظمة القائمة على األسرة الحاكمة في وقت الحق
في التاريخ اإلسالمي ،وهي ال تكاد تمثل الروح
الحقيقية لنظام الحكم اإلسالمي .بالنسبة لكولن وغيره
من العلماء ،فإن فترة الخلفاء الراشدين األربعة األولى
تعكس ً
نمطا أكثر دقة عن نظام الحكم اإلسالمي.
ور ًّدا عىل األسئلة التي طرحها يالكان دوغان
من صحيفة كنال دي يت يف  16أبريل/نيسان ،1997
رشح كولن ً
قائل" :الدميقراطية هي حكم الشعب،
وهي شكل عميق من أشكال "الجمهورية"؛ بل
هي روح (الجمهورية) ،إنها ال ُبعد األكرث إنسانية
يف الجمهورية .ولهذا السبب ،بدرجة ما ....كانت
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الدميقراطية موجودة دامئًا يف املايض عىل الرغم من
أنها مل يطلق عليها هذا االسم .ميكننا حتى التحدث
عن الجمهورية ووجود الدميقراطية بدون اسم خالل
فرتة الخلفاء الراشدين ....رمبا كان هناك تداخل بني
هذين النظامني ،ومن املمكن التوفيق بينهام .ولهذا
السبب ،ميكن االعتقاد بأن الدميقراطية والجمهورية
ميكن أن ُيشكال
أساسا مناس ًبا لإلسالم والفكر
ً
اإلسالمي وإمكانية مامرسة الشعائر اإلسالمية .ويف
رأيي أن اعتقادنا بأنهام ضد اإلسالم هو مبثابة تفسري
خاطئ وكذلك نهج خاطئ"...
كام أكد عىل ذلك كولن يف مقابلة أجراها مع
قناة "يت أر يت" (هيئة اإلذاعة والتلفزيون الرتكية،
القناة الوطنية لرتكيا) بتاريخ  2يونيو/حزيران 1995
"إن اإلسالم كان جمهورية يف فرتاته األوىل؛ وال ميكن
االدعاء بخالف ذلك".
يف  27فرباير/شباط  ،1998ظهر كولن يف برنامج
تليفزيوين عىل قناة إن يت يف يقدمه طه آكيول
وجينكيز كاندار بشكل مشرتك بينهام .وخالل عرض
الربنامج ،سأل كاندار "ماذا ميكن أن تقول عن اإلسالم
والدميقراطية؟" يف الوقت الحايل ،يبدو أن هناك
إجام ًعا بأن تركيا متر بفرتة سياسية مضطربة .كيف
ميكنك تقييم الوضع الحايل واملستقبل القريب يف
تركيا؟ ما نوع االقرتاحات التي ميكن أن تقدمها؟"
كان رد كولن مستفيضً ا
ومدروسا" :مل أر مطل ًقا
ً
الدميقراطية باعتبارها معارضة لروح اإلسالم؛ بل
إنني قلت يف البداية (يف حوار بتاريخ  29يونيو/

اإلصدارة السابعة  -يناير 2019

اإلسالم والدميقراطية

سأل طه أكيول كولن على وجه التحديد عن اإلسالم
السياسي والديمقراطية قائال" :أنت متثل اإلسالم
الذي متتد جذوره يف هذه األرايض؛ وحسب فهمي،
فليس لديكم أي عالقة أيديولوجية بالجامعات أو
الحركات التي تسمى جامعات اإلسالم األصويل أو
اإلسالم السيايس أو اإلسالم املتعصب أو الجامعات
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nesemat.com

حزيران  )1994إن هذه العملية قد تم البدء فيها
بالفعل ومن املستحيل الرجوع عنها أو أن يكون
هناك بديل عنها ...الدميقراطية لها أنواع مختلفة.
هناك الدميقراطيون االجتامعيون والدميقراطيون
املسيحيون والدميقراطيون الليرباليون يف هذا العامل...
"أمتنى أن تتطور الدميقراطية يف يوم ما إىل حد أنه
يف مثل عملية التطور هذه يتم إعداد وتهيئة األجواء
بحيث ميكن تلبية كافة احتياجات األفراد املادية
والروحانية واالحتياجات األخرى .ويعني ذلك ،أنه كام
هو الحال يف استجابتها الحتياجايت الفردية حتى نهاية
الحياة وإتاحة الفرص التي ال ترض باآلخرين ،فمن
الرضوري أن تسهل مروري املنشود خالل مرحلة القرب
وحياة الربزخ .بل ينبغي أن متهد الطريق لدخويل إىل
الجنة من خالل الفرص التي تم منحها يل".
"عندما قمت مبشاركة وتبادل هذه األفكار مع
أحد األكادمييني األمريكيني ،أشار إىل أنها متثل تعري ًفا
ممتازًا للدميقراطية .ومع مراعاة هذه االعتبارات ،أين
نحن من الدميقراطية؟ أعتقد أنه من الخطأ الحكم
عىل الوضع الحايل عىل أساس فهم أي شخص ما".

نحن ورثة اإلرث الثقايف الغني...مهمتنا
هي تقييم هذا الفكر مرة أخرى وجلبه آلفاق
جديدة ،والتعبري عنه بصوت مرتفع وواضح
يف املنصات التي ميكن االعرتاف به فيها
لصالح البرشية جمعاء.

اإلسالمية مثل حامس أو األنشطة مثل (التي يطلق
عليها) الجهاد اإلسالمي ،ناهيك عن التعاطف معها،
والتي ظهرت يف منطقة الرشق األوسط ،وال سيام بعد
سقوط االشرتاكية .إن املصطلحات التي تستخدمها
تختلف عن مصطلحات األصولية يف الرشق األوسط
والتي ُيشار إليها باسم اإلسالم السيايس".
وقد أجاب كولن عىل هذا السؤال عىل النحو
التايل" :لقد ظهر اإلسالم يف شبه الجزيرة العربية
وانتقل إىل السهوب اآلسيوية حيث أصبح متمرك ًزا يف
الشعور والفكر؛ وبعد ذلك اتخذ اإلسالم منعط ًفا آخر
لالنتشار يف طريقه نحو األناضول وآسيا الصغرى التي
تولت دور األم وقامت بنقل أشياء معينة إىل آسيا
الكربى ،والتي ستسمح لها يف يوم من األيام أن تحقق
إرثها الخاص ...لقد نشأ اإلسالم وتطور يف األساس يف
آسيا فيام يتعلق بعلم الفقه والرشيعة والفكر الديني
والفكر الصويف؛ ومن آسيا انترش اإلسالم وانتقل إىل
شتى أنحاء العامل....نحن ورثة اإلرث الثقايف الغني؛
غني للغاية لدرجة أنه ال يتعني علينا الشعور بأي
حاجة لبعض التيارات الصغرية التي تشكلت هنا
وهناك يف الوقت الحارض.
وأضاف ً
قائل ..." :يبدو يل أن هذا الفكر الغني
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الدميقراطية والجمهورية ميكن أن ُيشكال
مناسبا لإلسالم والفكر اإلسالمي
أساسا
ً
ً
وإمكانية مامرسة الشعائر اإلسالمية .ويف
رأيي أن اعتقادنا بأنهام ضد اإلسالم هو
مبثابة تفسري خاطئ وكذلك نهج خاطئ"

املتجذر والحديث ال يدع حاجة ألي تيار آخر يف أي
مكان يف العامل .إن مهمتنا هي تقييم هذا الفكر مرة
أخرى وجلبه آلفاق جديدة من خالل توليف وتحليل
جديدين ،والتعبري عنه بصوت مرتفع وواضح يف
املنصات التي ميكن االعرتاف به فيها لصالح البرشية
جمعاء".
تسييس الدين ُمرض بنفس درجة العداوة
للدين

يعتبر اإلسالم السياسي أو تسييس اإلسالم أحد النقاط
المحورية في المناقشات حول اإلسالم والديمقراطية؛
لقد كان لكولن رأي ثابت في هذه المناقشة :ال يعتقد
مسيسا؛ وقدم الرد
كولن أن الدين يجب أن يكون
ً
التالي على سؤال مراسل صحيفة لوموند الفرنسية
نيكول بوب" :ما رأيك في اإلسالم السياسي؟"
"يشمل اإلسالم بنسبة  %98حياة الفرد واألرسة
والقيم األخالقية والروحية األساسية التي ميكن أن
يتبناها املجتمع؛ يف حني يتعلق  %2فقط من اإلسالم
بشؤون الدولة .ومن ثم ،فإن تجاهل نسبة %98
املذكورة دون اإلشارة إىل أن هذا من اإلسالم ،واإلشارة
فقط إىل نسبة  %2عىل أنها من اإلسالم يف الوقت الذي
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تكون فيه السياسة يف املقدمة يعترب ترص ًفا خاطئًا
ورض ًرا لنسبة .%98
"هذا وتشمل نسبة  %98مبادئ العقيدة مثل
اإلميان بالله ،واإلميان بيوم القيامة ،واإلميان بالكتب
الساموية ،واإلميان باألنبياء والرسل ،واإلميان باملالئكة،
وأركان اإلسالم مثل الصالة والزكاة املفروضة والصيام
والحج ويليها جميع املبادئ األخالقية األخرى؛ ويتم
االلتزام بجميع هذه القيم واألركان يف (تركيا) .عالوة
عىل ذلك ،تتضمن هذه النسبة العديد من املسائل
التي نشرتك فيها مع األديان األخرى؛ وميكن لكل فرد
أو أرسة مامرسة هذه املبادئ من تلقاء أنفسهم وال
ميكن ألحد أن يقول أي يشء من حيث قيامهم بذلك".
"بينام تتعلق نسبة  %2املتبقية األخرى بالحكم
واإلدارة .إن غض الطرف عن نسبة  %98من أجل
عرض نسبة  %2عىل أنها هي اإلسالم ،عىل أساس
أولئك األفراد الذين ينظرون إىل اإلسالم عىل أنه
نظام سيايس ومن ثم يتحدثون عن اإلسالم السيايس،
يتناقض مع حقيقة اإلسالم".
"إن مصطلح اإلسالم السيايس مل يستخدمه
املسلمون الراغبون يف جعل اإلسالم قاعدة أساسية
لحركات التحرر واالستقالل الوطني التي يقودونها،
والذين اعتربوه يف هذا الصدد أيديولوجية أكرث
من كونه دي ًنا؛ وقد ظهر هذا التعبري إما من خالل
وسائل اإلعالم الغربية التي كان عليها أن تبحث
عن مسمى للحركات التي أسسها هؤالء املسلمون
أو من قبل الدوائر األخرى .ومع كل ذلك ،ال يزال
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املسلمون يتعاملون مع هذه املسألة يف إطار الدين
أو الرشيعة؛ وإذا كانوا يقصدون بالرشيعة أنها نسبة
فادحا .كام
 %2التي سبق وذكرتها ،فهم يرتكبون خطأ ً
أن أولئك الذين ينظرون إىل الرشيعة عىل أنها ُيقصد
بها نفس نسبة  %2فهم أيضً ا مخطئون".
"إن الحديث بطريقة مهذبة وتجنب الفحش
واألذى يف القول والبعد عن الوقاحة والعدوانية يف الفعل
ميثل قاعدة من قواعد الرشيعة ،وقد أكد عليها القرآن
بشكل متكرر؛ كام أن احرتام الناس وإكرام ضيافتهم
ولو أن يتبسم املرء يف وجه أخيه كام أوضح النبي
 ،وكذلك إخراج املاء من البرئ وتقدميه ألي إنسان
أو حيوان يشعر بالظأم أو إفراغه يف دلو أي شخص
بالقرب منك أو إماطة األذى من طريق املسافرين
أو املارة ...كل ذلك من متطلبات الرشيعة اإلسالمية
والدين اإلسالمي .ونحن نفعل كل ذلك بنية العبادة
وبوعي تام وبسعادة تنفي ًذا ألوامر الدين الحنيف.
هذه هي الجوانب الفعلية للدين التي يجب
مراعاتها وإبرازها ألن الدين ككل ،عبارة عن مكون
جامع من الخري والفضيلة؛ وأن كل جميل هو
مستمد من الدين وكل ما هو بغيض وكريه فهو
ليس من الدين يف يشء .قال رسول الله " :إمنا
ُبعثت ألمتم مكارم األخالق" (أخرجه أحمد) ووصفه
القرآن الكريم بقوله تعاىلَ  :وإِ َّن َك لَ َعىل خُ ُل ٍق
يم(القلم ،)4:وقوله تعاىلَ  :و َما أَ ْر َس ْل َن َ
اك إِ َّال
َع ِظ ٍ
ني(األنبياء.")107:
َر ْح َم ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
وعندما يكون هذا هو الدين الحق ،ثم نجد

سوف يكون هدفنا هو نقل التفسريات
الحقيقية لإلسالم إىل الشعوب من أجل
إرساء الدميقراطية مبفهومها الكامل
ومبوافقة الجميع والعمل عىل منع تسييس
اإلسالم.

أن نسبة  %2من الدين يتم عرضها بصفة مستمرة
وبشكل متعمد عىل أساس أخطاء بعض الناس فام
هذا إال تسييس للدين ككل والتعامل معه عىل أنه
أيديولوجية سياسية ،وهو ما ميثل أكرب إساءة للدين
اإلسالمي .ويف هذا الصدد ،فقد كنا ضد تسييس
الدين منذ زمن طويل واعتربنا أن ذلك يرض بالدين
بنفس القدر الذي يفعله العداء املتأصل للدين".
من أجل التمتع بالدميقراطية الكاملة

التقى الصحفي والمؤلف الكندي فريد أ .ريد بفتح
الله كولن في  30نوفمبر/تشرين الثاني 1999؛ وفي
هذه المقابلة ،شدد كولن على عدة نقاط .أشار
كولن إلى أن األشخاص أصحاب التفكير الديني
يتعين عليهم أن ُيظهروا للعالم أجمع أن اإلسالم ال
يتعارض مع الديمقراطية:
"إذا كانت الدميقراطية توفر الظروف املناسبة
للمسلمني وغريهم للعيش يف وئام مع بعضهم البعض،
ففي هذه الحالة ينبغي علينا أن نُشجع أنفسنا عىل
إقامة الدميقراطية وبذل كل الجهود املمكنة لتحقيق
الدميقراطية الكاملة مبعناها الغريب يف أوطاننا؛
وهذا أم ٌر يف غاية األهمية لسببني وهام:
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إن غض الطرف عن نسبة  %98من أجل عرض
نسبة  %2عىل أنها هي اإلسالم ،عىل
أساس أولئك األفراد الذين ينظرون إىل
اإلسالم عىل أنه نظام سيايس ومن ثم
يتحدثون عن اإلسالم السيايس ،يتناقض
مع حقيقة اإلسالم".

ً
"أول ،ليك نتمكن من مامرسة شعائرنا ومعتقداتنا
الدينية بسالم ،وثان ًيا ،حتى تتمكن األجيال الجديدة
من أن تعيش حياتها وتتعامل مع اآلراء السائدة
بسالم .إذا كان اإلسالم دين اعتقاد وعبادة وأخالق،
فال ميكن ألي شخص يف أي بلد دميقراطي االعرتاض
عىل هذا النظام؛ غري أن تجاهل هذا النظام وجعل
اإلسالم يبدو فقط ً
شكل من أشكال الحكم واإلدارة
ليس سوى تفسري خاطئ لإلسالم وعىل هذا النحو،
ميثل ويرمز ملواقف ومرشوعات سياسية معينة.
وأعني أننا بحاجة إىل أن نعرض اإلسالم عىل رشائح
أكرب من املجتمع كظاهرة ترتبط إىل حد كبري باالعتقاد
والتطبيق العميل واألخالق؛ ويتعني علينا أن نُظهر
أن اإلسالم ال يتعارض أو يختلف مع الدميقراطية".
"ولتحقيق هذه الغايات ،ينبغي عىل الناس
أن يتحلوا باإليثار والعطاء؛ وليك تتمكن األجيال
القادمة من العيش يف سالم وهدوء ينبغي أن
يكون لدى الناس القدرة عىل التخيل عن ملذاتهم
ومتعهم الشخصية ....وسوف يكون هدفنا هو نقل
التفسريات الحقيقية لإلسالم إىل الشعوب من أجل
إرساء الدميقراطية مبفهومها الكامل ومبوافقة الجميع
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والعمل عىل منع تسييس اإلسالم".
تسييس الدين يطمس روح اإلسالم

أشار كولن في مقابلة أجراها مع تلفزيون كانال
دي بتاريخ  16أبريل/نيسان  1997إلى وجود خطر
متأصل في السياسة؛ ويشير كولن مرة أخرى إلى
أن السياسيين لديهم القدرة على استغالل أي شيء
من أجل المصالح السياسية ،وظل كولن ثاب ًتا على
رأيه بأن السياسيين يتقدمون بمطالبهم وكأنهم
الممثلون الحصريون للدين وهذا يعد بمثابة
استغالل للدين ،وأن عيوب ونقائص السياسة تؤثر
سل ًبا على الدين بدورها" :إنهم يقولون إن الدين
مس َّيس ،وأن قبول مثل هذا القول يعني أن بعض
الدوائر تسيس الدين .إن تسييس الدين يعد أكرث
خطورة عىل الدين من النظام؛ ويف الواقع ،يعني
ذلك طمس روح الدين ألن الدين للجميع؛ بل هو
أسمى يشء يحرتمه ويبجله الجميع ومن خالله يجد
كل شخص الهدوء والسعادة الدنيوية .الدين هو
اسم لصلة الجميع بالله .
"إن تسييس الدين يعني أن يصبح الدين عرضة
للخطر؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل أن أولئك الذين
يدعون إىل الدين ضمن نطاق االعتبارات السياسية
يسعون الستغالل كل يشء لصالح سياساتهم وآرائهم
وأهدافهم السياسية .يف حني أن السياسيني يستغلون
كل يشء باسم سياستهم ،ومن ثم يطمسون صورة
الدين تحت ما يقدمونه من وصف".
"وبعبارة أخرى ،إذا كانوا يتعاملون مع هذه
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يف اإلسالم

في مقابلته التي تم نشرها في مجلة العالم
اإلسالمي في عام ُ ،2005سئل كولن "في وقت أصبح
فيه اإلسالم السياسي منتش ًرا للغاية ،ما آراؤك حول
العالقة بين اإلسالم والسياسة؟"
تطرق كولن يف رده عىل هذا السؤال إىل نقطتني:
 -1أن اإلسالم ال يفرض هيك ًال موح ًدا للدولة
وهناك عديد من أنظمة الحكم املختلفة للدولة
والتي ميكن تقفي أثرها يف التاريخ اإلسالمي.
 -2أن اإلشارة إىل القرآن فقط بغرض إيجاد مادة
للخطاب السيايس تعد مبثابة عدم تبجيل وتقديس
للقرآن الكريم بصفته كالم الله ؛ وبفضل الحكامء
من السياسيني الذين يستمدون إلهامهم من القرآن
الكريم ومن خالل إثراء الروح البرشية ،فإن السياسة
تتوقف عن كونها مجرد مقامرة أو لعبة شطرنج.
ورشح كولن ذلك يف هذه النقاط" :أرى أن الناس
قد ذهبوا بعي ًدا للغاية أو ليس بعي ًدا مبا فيه الكفاية
من حيث فهم العالقة بني اإلسالم والسياسة؛ فقد
قال البعض إن اإلسالم ليس له عالقة بالسياسة ،يف
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ليس هناك شكل واحد من أشكال الحكم
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املسألة مبفاهيم مثل "نحن متدينون ،سوف منثل
الدين ،سوف ننقل الدين إىل التطبيق العميل ،سوف
نجعل الدين يسود الحياة ككل" ،فإن أخطاءهم
سوف تُنسب إىل روح هذا الدين العاملي؛ وسوف
يتم طمس الصورة الصحيحة للدين ،وهذا خطر
آخر" (كانال دي 16 ،أبريل .)1997

لن يكون من الفهم الصحيح لإلسالم االدعاء
بأن السياسة من املبادئ الحيوية واألساسية
للدين ومن بني أركانه وركائزه الراسخة؛..
والذين ربطوا تلقي الرسائل القرآنية بهذه
املسائل قد يتسببون يف سوء فهم اآليات.

حني يرى البعض اآلخر أن الدين هو السياسة ذاتها
متجاهلني بذلك الجوانب املتنوعة والغنية للدين".
"يتضمن القرآن الكريم آيات تتعلق باإلدارة
والسياسة ،كام تحتل مامرسات وأفعال النبي  مكانة
هامة يف هذا الصدد .عىل سبيل املثال ،املصطلحات
القرآنية "أويل األمر" (الحكام) ،و"الطاعة" (طاعة أوىل
األمر) ،و "الشورى" ،و"الحرب" ،و"الصلح" (السالم)
هي كلها أمثلة عىل بعض اإلشارات القرآنية فيام
يتعلق بالقرارات السياسية والقانونية؛ وباإلضافة إىل
ذلك ،هناك آيات قرآنية تتعلق باملؤسسات القانونية
وبعضها يشري أيضً ا إىل السياسة والحكم.
"ومع ذلك ،ال ميكن يف اإلسالم تقييد مفهوم
الحوكمة والسياسة ضمن منوذج واحد ،عىل عكس
مبادئ اإلميان وأركان اإلسالم؛ حيث يوضح لنا
التاريخ أنه كان هناك عديد من أنواع الحكومات يف
العامل اإلسالمي منذ عرص النبي ."
"لن يكون من الفهم الصحيح لإلسالم االدعاء
بأن السياسة من املبادئ الحيوية واألساسية للدين
ومن بني أركانه وركائزه الراسخة؛ ورغم أن هناك
بعض اآليات القرآنية التي تتعلق بالسياسة ،وهيكل
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إن تسييس الدين يعد أكرث خطورة عىل الدين
من النظام؛ ويف الواقع ،يعني ذلك طمس
روح الدين ألن الدين للجميع؛ بل هو أسمى
يشء يحرتمه ويبجله الجميع ومن خالله يجد
كل شخص الهدوء والسعادة الدنيوية .الدين
هو اسم لصلة الجميع بالله .

الدولة وأشكال الحكم ،إال إن األشخاص الذين ربطوا
تلقي الرسائل القرآنية بهذه املسائل قد يتسببون يف
سوء فهم اآليات .وقد يعترب سوء الفهم هذا نتيجة
لحامستهم الدينية والقيود املفروضة عىل اعتباراتهم
املنفردة بشأن االعتامد املفرط عىل التجارب
التاريخية ،واعتقادهم بأن مشاكل املجتمعات
اإلسالمية ميكن حلها بسهولة أكرب من خالل السياسة
والحكم .وتعترب جميع هذه الطرق وال ُن ُهج ذات
معنى ومغزى ضمن سياقاتها؛ ومع ذلك فإن الحقيقة
ال تكمن يف هذه ال ُن ُهج والطرق مبفردها.
"عىل الرغم من أن املرء ال يستطيع أن يتجاهل
آثار الحكم واإلدارة يف تنظيم العالقات املشرتكة بني
األفراد واألرس واملجتمعات ،إال أن هذه العالقات-
يف إطار القيم القرآنية -تعترب قضايا ثانوية؛ ويرجع
السبب يف ذلك إىل أن القيم التي نطلق عليها
املبادئ األساسية مثل اإلميان والخضوع (اإلسالم)
وفعل الخريات (اإلحسان) وقبول األخالق اإللهية
من جانب املجتمع هي املراجع التي تشكل جوهر
القضايا اإلدارية واالقتصادية والسياسية.
"القرآن الكريم هو ترجمة ونقل لكتاب الوحي،
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الذي يأيت باألوامر اإللهية من الخالق وتُفرس عامل
الغيب واألمور املرئية وغري املرئية؛ فالقرآن الكريم
هو رشح ملدلوالت األسامء اإللهية عىل وجه األرض
ويف الساموات ،وهو وصفة طبية ملختلف املشاكل
املنترشة يف العامل اإلسالمي .بل يعترب القرآن الكريم
ً
دليل فري ًدا عىل السعادة والنعيم يف هذه الحياة
الدنيا ويف الحياة اآلخرة؛ كام يعترب ً
ً
عظيم
دليل
للمسافرين يف هذا العامل الذين يتحركون نحو الدار
اآلخرة ،بل هو مصدر ال ينضب من الحكمة .وال
ينبغي أن يقترص التعامل مع هذا الكتاب اإللهي
العظيم عند مستوى الخطاب السيايس ،وال ينبغي
اعتباره كتا ًبا يتحدث عن النظريات السياسية أو
أشكال الحكم يف الدولة .إن النظر والتعامل مع
القرآن الكريم باعتباره أداة للخطاب السيايس هو
مبثابة إهانة وعدم تبجيل واضح للكتاب املقدس،
وعقبة متنع الناس من االستفادة من هذا املصدر
العميق للفضل والنعم اإللهية .ليس هناك شك
أن القرآن الكريم قادر ،من خالل إثراءه للنفس
البرشية ،عىل إلهام الحكامء من السياسيني ومن
خالل جهودهم تجاه عدم جعل مامرسة السياسة
وكأنها نوع من املقامرة أو مجرد لعبة شطرنج".
فيام يتعلق بالتعامل مع القرآن الكريم
كأيديولوجية سياسية ،تشري السطور التالية املقتبسة
من مقالة كتبها كولن لصحيفة فايننشال تاميز ملا ييل:
"إن وجهة النظر الضيقة املتمثلة يف السعي إىل السلطة
السياسية باسم الدين تتناقض مع روح اإلسالم .عندما
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إن أحد المسائل التي يتم طرحها في المناقشات
التي أجريت حول العالقة بين اإلسالم والديمقراطية
هي مسألة "اإلصالح الديني ".هل يحتاج اإلسالم
إلى إصالح أو يمكن أن يخضع إلدخال أي إصالحات
عليه؟ وقد تناول نيكول بوب من صحيفة لوموند
الفرنسية هذا في عام " :1998هناك مناقشات
تتعلق باإلصالح في تركيا وفي أماكن أخرى في
العالم اإلسالمي؛ وهي المناقشات حول إذا كان
اإلسالم -مثله في ذلك مثل المسيحية -يمكن أن
يخضع لإلصالح أم ال".
ور ًدا عىل ذلك ،أوضح كولن أن اإلسالم مل يخضع
لعملية إعادة تشكيل تتطلب إدخال أي إصالحات
عليه ،ولكن هناك تجديد يف الدين اإلسالمي" :لقد
كان هناك إصالح منذ ألف وخمسامئة سنة بعد
عرص املسيح (نبي الله عيىس )؛ ونجد أن
املنشورات التي نرشها باحثون مثل موريس بوكايل
وحتى الباحثني املسيحيني أنفسهم ،عىل سبيل املثال،
منشورات مثل املوسوعة الكاثوليكية قد لفتت
االنتباه إىل وجود بعض االختالفات بني األناجيل.
و ُيرجع البعض هذه االختالفات إىل حقيقة أن
األناجيل قد ُدونت يف فرتة معينة بعد املسيح ؛
فهذه املنشورات تشري إىل خضوع كتابة األناجيل
لعملية مشابهة لعملية جمع وتدوين األحاديث
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اإلصالح الديني
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يختلط الدين والسياسة ،يعاين كالهام والدين هنا
أكرث 10( .مارس  ،2014صحيفة فايننشال تاميز).

إن حدوث تشويه أو تحريف يف اإلسالم
ليست مسألة موضع خالف ،ألن اإلسالم كان
قادرا عىل حامية أصوله وبالتايل فإن اإلصالح
ً
(مبعنى إعادة الهيكلة من ال يشء) ليس
ً
مالمئا لطبيعة اإلسالم.

النبوية يف تاريخ الدين اإلسالمي.
"عىل املستوى الشخيص ،فإنني أشعر بعدم
االرتياح إزاء هذه املسائل التي يجري تناولها مبثل
هذه الطريقة ،مع كامل احرتامي للمسيح 
واإلنجيل ككتاب إلهي مقدس .وكنقطة مستقلة،
يعترب دور الكنيسة يف املسيحية ً
مهم أيضً ا للغاية؛
وبسبب هذا الدور ،فإن آراء الكنيسة تعترب ذات
ثقل ديني مختلف.
أدت التطورات التي حدثت عىل مر الزمن إىل
اتباع نُهج مختلفة بني املسيحيني بشأن هذه النقطة،
كام ظهرت حركات اإلصالح يف دول مثل أملانيا
وإنجلرتا .وكام هو معروف ،اتخذت بعض هذه
اإلصالحات موق ًفا ضد تطبيقات واستخدامات معينة
مثل االنغامس يف امللذات ،وتعرضت بعض التعابري
والعبارات الواردة يف الكتاب املقدس لالنتقادات يف
إطار العلوم النامية.
"يف الدين اإلسالمي ،ظهرت وجهات نظر وآراء
متباينة تدريج ًيا فيام يتعلق باملسائل من الدرجة
الثانية أو الثالثة من حيث األهمية ،وفيام يتعلق
باملسائل التي كانت مادة أساسية للفقه واملدارس
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إن النظر والتعامل مع القرآن الكريم باعتباره
أداة للخطاب السيايس هو مبثابة إهانة
وعدم تبجيل واضح للكتاب املقدس ،وعقبة
متنع الناس من االستفادة من هذا املصدر
العميق للفضل والنعم اإللهية.

الترشيعية املختلفة؛ ومع ذلك ،مل تكن أي من
وجهات النظر هذه قادرة عىل أن تزعزع أسس
اإلسالم بسبب نقل منت القرآن الكريم بدون تغيري أو
تحريف ،وكذلك تسجيل وتدوين السرية واألحاديث
النبوية يف فرتة مبكرة .وهكذا ظل الجزء األكرب من
املبادئ اإلسالمية يف الدين اإلسالمي كام هو دون
تغيري أو تحريف.
"ومع ذلك هناك تجديد يف اإلسالم؛ فقد تم
تصحيح بعض األخطاء التي ظهرت مع مرور الوقت
من قبل شخصيات عظيمة تُعرف باسم املجددين
مع الحفاظ عىل املبادئ اإلسالمية األساسية .إذا
كانت هناك بعض االنحرافات يف وقت ما ،فقد تم
الرجوع يف نهاية املطاف إىل هذه املبادئ األساسية،
كام تم إدخال التفسريات الجديدة التي تستلزمها
ظروف العرص والظروف السائدة بالنسبة لجوانب
اإلسالم التي كانت مفتوحة للتفسري والنقاش.
"لكن هذه ليست إصالحات ،ألن اإلصالحات تأيت
بعد التشويه أو التعديل؛ وال ميكن القول بأن هذا
التشوية أو التعديل الذي يتطلب إجراء إصالحات
قد حدث يف الدين اإلسالمي".
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أوضح كولن يف مقابلة له نرشتها صحيفة حريت
اليومية يف عام " :1995إن حدوث تشويه أو تحريف
يف اإلسالم ليست مسألة موضع خالف ،ألن اإلسالم كان
قاد ًرا عىل حامية أصوله وبالتايل فإن اإلصالح (مبعنى
إعادة الهيكلة من ال يشء) ليس مالمئًا لطبيعة اإلسالم"
(صحيفة حريت 26 ،يناير/كانون الثاين .)1995
ور ًدا عىل سؤال الصحفي األملاين رايرن هريمان:
"هل ميكن لإلسالم أن يكون حدي ًثا وعرص ًّيا ،أم هل
هي مسألة تتعلق بأسلمة العامل الحديث ،كام ادعي
النقاد؟" وأجاب كولن" :هذه املسألة تتجاوز النزاع
كام يتضح من مفهوم الدميقراطية الحديثة ،ليس
هناك تعريف ذو ُبعد واحد نظ ًرا الختالف التفسريات
والتطبيقات السياسية واالجتامعية والفلسفية
والثقافية؛ وتشري مصادر الحداثة إىل هذه املبادئ
مثل أهمية املنطق والعلم واألفراد الذين ينتقصون
من قوة اآلخرين أو الدولة ،وحرية االعتقاد والفكر،
وحامية حقوق اإلنسان ،وسيادة القانون والحكم
الدميقراطي".
"ال تُشكل أي من هذه املبادئ تناقضً ا مع القيم
اإلسالمية؛ كام أن قيام املسلمني بتنفيذ هذه املبادئ
عىل املستوى الفردي أو الحكومي ال يعني أن
اإلسالم يخضع لعملية تحديث بهذه الطريقة .وبدالً
من ذلك فإن هذه التطبيقات واالستخدامات هي
عبارة عن جهود لتفسري تلك الجوانب من اإلسالم
والتي تكون متاحة ومفتوحة للتفسري وف ًقا للمبادئ
التي هي نتاج الحداثة ،والتي ال تتعارض مع املبادئ
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تعد مسألة "هل القواعد القانونية تتغير أم ال وف ًقا
الحتياجات الزمان وتغيره" واحدة من أكثر الموضوعات
المثيرة للجدل ضمن إطار اإلسالم والديمقراطية؛ وقد
ناقش كولن هذه المسألة باستفاضة في مقابلته
التي أجراها مع برنامج تلفزيوني هولندي" :مبوجب
االستناد إىل القانون املدين العثامين ،تتغري األحكام
الدينية مع تغري الزمن".
"هناك أشياء ميكن أن تتغري ،ففي النظام القانوين
العثامين ،هناك مراسيم وأحكام تشكل أغلبية فيام
يتعلق بتلك العادات والتقاليد ويف املسائل التي ال
توجد فيها أحكام وردت يف نصوص قرآنية رصيحة
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اختالف األحكام الدينية مع مرور الوقت

nesemat.com

األساسية للدين اإلسالمي".
"ومن ناحية أخرى ،ال ميكننا الترصف عىل أساس
افرتاض أن اإلسالم يقر كل وجميع طلبات الحداثة
التي واجهها يف تفسرياته وتطبيقاته؛ وتتضمن األمثلة
عىل ذلك التعامل مع الجنس البرشي والكون من
منظور مادي تام ،وتطبيق العلامنية باعتبارها فرضً ا
ملعتقدات التفكري والحريات املطلقة بال قيد وضابط
أو االدعاءات بشأن انتهاء الدين وزواله أو االستعاضة
عنه باملنطق والعلم.
"عىل النقيض من ذلك ،ال ميكن أن يطلق عىل
املسلمني ،الذين يعزون توجههم الخاص إىل الحداثة
ويقدمون تفسرياتهم بشأن مسائل معينة" ،أسلمة
الحداثة" (مقابلة أجراها رايرن هريمان يف  6ديسمرب
.)2012

هناك تجديد يف اإلسالم؛ فقد تم تصحيح
بعض األخطاء التي ظهرت مع مرور الوقت
من قبل شخصيات عظيمة ُتعرف باسم
املجددين مع الحفاظ عىل املبادئ اإلسالمية
األساسية.

وواضحة ،ويف املسائل التي ال توجد فيها أحاديث
صحيحة نقلها صحابة النبي  .وكانت تلك املراسيم
والقرارات التي تم سنها من قبل شيوخ اإلسالم يف
هذه الفرتة وعلامء املسلمني العظامء.
"غري أن هناك قضايا أخرى قبلها اإلسالم عىل
الرغم من أنها ليست ضمن العادات والتقاليد ،ومن
املحتمل أن نكون قد اقتبسنا هذه املسائل من أمة
أخرى وقبلناها بدون مناقشة؛ وقد تخضع هذه
املسائل للتغيري يف أي وقت من األوقات".
"ومن األمثلة عىل ذلك مسألة امللبس والثياب؛
وليس هناك حاجة إىل أن يكون اللباس كام كان
بالضبط يف عهد النبي الكريم  ،حيث كانت
هذه هي تقاليد املجتمع يف ذلك الوقت .فقد كانوا
يرتدون عباءات بدون أزرار ،ومالبسهم مل تكن تغطي
صدورهم...مل يكن هناك الجالبيب التي نرتديها
اليوم ،ومل يكن هناك معاطف مثل التي لدينا اليوم.
وميكن لهؤالء األفراد الذين يرغبون يف القيام بذلك
أن يحذو حذوهم ،وليس هناك رضر يف القيام بذلك؛
ولكن إذا تم فرض هذا اللباس باعتباره جز ًءا من
اإلسالم ،ففي هذه الحالة سوف تكون األمور أكرث
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إن وجهة النظر الضيقة املتمثلة يف السعي
إىل السلطة السياسية باسم الدين
تتناقض مع روح اإلسالم .عندما يختلط الدين
والسياسة ،يعاين كالهام والدين هنا أكرث.

صعوبة وينفر الناس من الدين.
"ال ميكن حتى وصف هذه األشياء عىل أنها
مسائل ثانوية أو فرعية للدين؛ وهذه هي العادات
والتقاليد .يف الواقع ،ووف ًقا ملا ذكره البعض ،ميكن
حتى القول بأن العاممة هي أيضً ا من األمثلة عىل
تلك العادات والتقاليد .عىل سبيل املثال ،كان من
املعتاد ارتداء العاممة بني املسلمني خالل عرص
النبوة ،كام أن رسول الله  كان يرتدي العاممة
أيضً ا .وعىل الرغم من انتشارها ،ال توجد أي أحاديث
بشأن ارتداء العاممة يف كتب مثل صحيح البخاري
ومسلم والرتمذي؛ وكانت اإلشارة إىل العاممة يف سنن
أيب داوود مرتبطة بوقت دخول النبي  إىل مكة يف
يوم الفتح ،حيث كان النبي يرتدي العاممة فوق
خوذته؛ وال ميكننا معرفة فوائد العاممة.
"رمبا كانت العاممة شيئًا مثل الخوذة التي
نرتديها عند ركوب دراجة نارية يف عرصنا هذا ،وكان
يتم ارتداؤها عن قصد؛ كام أن البعض يقولون إن
ذلك هو ما كان سائ ًدا بالفعل يف ذاك الوقت .إذا
كنت تقول يف الوقت الحايل إن ارتداء العاممة أمر
رضوري لتصبح ً
مسلم ،فأنت يف هذه الحالة تجعل
األمور أكرث صعوبة .وأنت بهذا تضع الفروع قبل
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األصول والتفاصيل قبل املبادئ األساسية .وعالوة
عىل ذلك ،فقد ذكر الحق  يف القرآن الكريم،
َ ذلِ َك َو َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َعا ِئ َر الل ِه َفإِ َّن َها ِم ْن َت ْق َوى
وب(الحج )32:ويعني ذلك أن األشياء التي
ا ْل ُق ُل ِ

يراها الله  عظيمة يجب أن ُينظر إليها عىل أنها
عظيمة وتستحق التبجيل ،يف حني أن األشياء التي
يراها الله  صغرية أو ال تُذكر أو التي ال يوليها
املويل  اهتام ًما كب ًريا ،ينبغي أن ترتك ضمن سياقها
وحسب .ورغم ذلك ،إذا منحت األمور التي مل يتم
إعطاؤها أهمية كبرية ومل يركز عليها النبي – مثل
إقامة الدولة– فوق الفرائض الدينية وفوق االعتقاد
والعبادة والصالة والصيام والصالة والزكاة املفروضة
والحج والترصف بطريقة إنسانية ومحبة واحرتام
اآلخرين ،فإنك تكون قد عطلت التوازن اإللهي
الراسخ يف هذه الحالة.
"كام أن تعطيل التوازن البيئي ميثل عائ ًقا ،فإن
تعطيل توازن الدين الذي ينظم حياة البرش أيضً ا ميثل
عائ ًقا .ويف هذا الصدد ،فإن منح األولوية للمسائل
واألمور ،التي ميكن وصفها بالتفاصيل والقضايا الثانوية،
ميكن أن يرتقي إىل تدمري التوازن واالنسجام يف الدين،
وال ينبغي السامح بذلك .يجب أن تظل التفاصيل كام
هي دون تغيري ،وعىل هذا النحو يجب أن يتم اعتامد
املبادئ األساسية عىل هذا النحو كأساسيات.
"إن األصل والركن األسايس يف اإلسالم هو شهادة
أن ال إله إال الله وأن محم ًدا عبده ورسوله؛ و َيعترب
أبو حنيفة أن الشخص الذي ينطق بهذه الشهادة
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طرح ساريتوبراك وأونال في مقابلة مجلة العالم
اإلسالمي عام  ،2005سؤاالً أكثر تعم ًقا في نفس السياق:
"لقد تم مناقشة موضوع االجتهاد (التفسري
املستقل) بعمق عىل صفحات مجلة العامل اإلسالمي
لفرتة طويلة؛ واعتقد البعض أن باب االجتهاد قد
ُأغلق ،وقد تسبب ذلك بطبيعة الحال يف ركود
التفسري وتوقفه .فام املعايري املطلوبة حتى نستخدم
منهجية االجتهاد؟" ورد كولن ً
قائل:
"إن اإلسالم ،كونه الدين الخاتم والعاملي ،ميثل
الخالصة لحلول املشاكل اإلنسانية يف كل العصور ويف
شتى األماكن؛ وتستند هذه الحلول عىل النصوص
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معايري تفعيل منهجية االجتهاد
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مؤم ًنا يف كتابه الفقه األكرب .وميكن لهذا الشخص
أن يدخل الجنة وهذا هو الرشط؛ وبالنسبة لهذه
املسألة ،فقد تم عرضها بهذا التوسع؛ إنه إذا شاء
الله  ،فإنه سوف ُيدخل هؤالء األشخاص الذين
يؤمنون بالخالق  ،وف ًقا للعقيدة املاتريدية (نسبة
إىل أيب منصور املاتريدي) ،الجنة.كام ُسيدخل الله
( وف ًقا لعقيدة األشعرية) هؤالء األشخاص الذين
يعتقدون بأن الله  مل يرسل رسوالً الجنة ،أو مل
يتم تبليغ رسالة هذا الرسول عىل النحو الواجب
إىل هؤالء األشخاص .وبدالً من إدانة الناس وإصدار
األحكام املشددة بحقهم ،فإنني أعتقد أنه سيكون
من األنسب للدين اإلسالمي أن نتناول األمور من
منظور رحمة الله  التي ال نهاية لها" (مقابلة مع
التليفزيون الهولندي بتاريخ  19أكتوبر .)1995

األشياء التي يراها الله  عظيمة يجب
أن ُينظر إليها عىل أنها عظيمة وتستحق
التبجيل ،يف حني أن األشياء التي يراها الله
اهتامما
صغرية أو ال ُتذكر أو التي ال يوليها
ً
كبريا ،ينبغي أن ترتك ضمن سياقها وحسب.
ً

املحدودة للقرآن والسنة ،التي تعالج وتتناول املشاكل
غري املحدودة للبرش .وقد بدأ هذا النشاط املبارك
يف عرص النبي  وتطور يف القرنني الثالث والرابع
الهجريني تحت اسم االجتهاد والرأي ،واالستدالل،
والقياس واالستنباط؛ وظلت هذه الحلول قامئة عىل
مر الزمن يف إطار مامرسة النظم الحيوية لإلسالم
وقد كانت مثمرة للغاية.
"وقد بدأت هذه الثقافة الترشيعية األصلية
والغنية والفريدة من نوعها يف العامل اإلسالمي يف
التاليش ألسباب منها :أن نظام الحياة اإلسالمي النشط
قد تم استبعاده من املجال العام ،وكذلك عدم وجود
عقول نشطة مامثلة لتلك العقول التي كانت موجودة
يف الفرتات األوىل يف التاريخ اإلسالمي ،واالفتقار إىل
الروح امللهمة ،واالفتقار إىل املفكرين األفذاذ وانحسار
وضعف املعرفة بالقرآن والسنة .وقد تم االستعاضة
عن هذه العقول النجيبة بتلك العقول التي تفتقر إىل
القدرة عىل التفسري املنطقيً ،
فضل عن ندرة الذكاء؛
كام أنهم متأخرون بشدة يف معرفتهم بالقرآن والسنة
وغري مؤهلني لإللهام واإلبداع .ومبا أن هذه األمناط
من الشخصيات قد أصبحت مصدر السلطة يف الدوائر
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ميكن للمرء أن يرى عدة أسباب وراء فقدان
روح االجتهاد وإغالق الباب أمام االجتهاد ومنها:
القمع السيايس ،والرصاعات الداخلية ،وإساءة
استخدام مبدأ االجتهاد ،والثقة الشديدة يف
النظام الترشيعي والقانوين الحايل ،وعدم
اإلصالح.

الدينية ،فقد استبدلت مبادئ االجتهاد الخصبة والرثية
بالتقليد والحفظ والنسخ.
"ميكن للمرء أن يرى عدة أسباب وراء فقدان
روح االجتهاد وإغالق الباب أمام االجتهاد ومنها:
القمع السيايس ،والرصاعات الداخلية ،وإساءة
استخدام مبدأ االجتهاد ،والثقة الشديدة يف النظام
الترشيعي والقانوين الحايل ،وعدم اإلصالح وحالة
العمى التي تسبب فيها النظام الرتيب املهيمن
يف الوقت الحايل؛ وكانت جميعها من أسباب هذه
الخسارة الواقعة .وعالوة عىل ذلك ،فقد كان
املؤمنون املؤهلون لالجتهاد عىل أساس ذكائهم
وقدراتهم يف بعض األوقات يتم إدراجهم عن طريق
الخطأ بني مجموعات املهرطقني الذين كانوا يسيئون
استخدام االجتهاد".
"يف الواقع ،مل يتم إغالق باب االجتهاد مطل ًقا
من قبل أي شخص؛ ومع ذلك ،فقد كان مييل بعض
العلامء إىل إغالق باب االجتهاد أمام األشخاص الذين
يرغبون يف تعزيز رغباتهم الخاصة وتفسرياتهم
واعتامدها كتوجيهات معمول بها .وقد تم إغالق
باب االجتهاد تلقائ ًيا يف وجه هؤالء األفراد غري
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املؤهلني لالجتهاد؛ وما دام املجتمع ال يزخر مبثل
هؤالء العلامء األجالء الذين ميكنهم القيام باالجتهاد،
فال ميكن تجاهل حجة أولئك الذين يعارضون مبدأ
االجتهاد".
"يف الوقت الحايل ،ترتبط قلوب الناس وأذهانهم
عمو ًما بالحياة الدنيوية؛ كام أن قلوبهم وأذهانهم
يف الوقت الراهن متباينة إىل حد كبري ويتم رصف
األذهان عن األشياء غري املادية .فالدين والتدين
مل يعودا من املسائل والقضايا الرئيسية بالنسبة
للشعوب كام كان الحال يف عرص املسلمني األوائل.
وعىل النقيض من ذلك ،فإن الناس محايدون تجاه
الدين أو التدين؛ أي أن تكون متدي ًنا أو غري متدين
قد أصبح سواء .فالعديد من الناس يف هذا الزمان
لديهم نفور كبري حيال مسائل اإلميان ويتجاهل
العديد منهم مبادئ الدين وأسسه؛ ويتم النظر إىل
أركان اإلسالم ومبادئ اإلميان نظرة شك وريبة .لقد
انهار الدين بالنسبة للعديد من املسلمني ،وال يبذل
كثري من املسلمني أي جهد للعيش يف إطار اإلسالم.
ويف ظل هذه الظروف ،ميكن للمرء أن يرى مدى
صعوبة أن يتم استخدام هذا الجانب الحيوي من
اإلسالم ،أال وهو االجتهاد ،عىل النحو الصحيح".
"عىل الرغم من كل هذا ،كانت هناك حركة إحياء
بارزة للدين والتدين يف العامل اإلسالمي اليوم؛ وأمتنى
–مبشيئة الله– أن يؤدي هذا التطور إىل ظهور األفراد
املؤهلني لفتح باب االجتهاد يف املستقبل القريب.
وأنا مقتنع بأنه عندما يحني الوقت املناسب،
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تعتبر الشريعة بال شك أحد المفاهيم األكثر إثارة
للنقاش من حيث عالقة اإلسالم بالديمقراطية؛
وقد أثارت الشريعة على مدار سنوات طويلة،
مفهوم وفكرة "الدولة الدينية ".وفي الواقع ،كانت
الشريعة أحد المصطلحات التي تستخدم في كثير
من األحيان بالتبادل مع مصطلح "الدولة الدينية".
هذا وقد طرح مراسل صحيفة نيويورك تاميز برايان
نولتون سؤاالً عىل كولن يف املقابلة التي أجراها معه
يف عام  2010حول هذا املوضوع" :هل ينبغي أن
تقوم الدولة التي يحكمها املسلمون عىل مبادئ
الرشيعة؟"
أجاب كولن ً
قائل" :إذا كفلت الدولة حرية
االعتقاد ومنحت الناس حقو ًقا متساوية يف العيش
كام يرغبون وحقوق التعلم وإدارة شؤون حياتهم
وف ًقا ملا متليه عليهم ضامئرهم ،فإنها ال تتعارض بأي
حال مع تعاليم القرآن الكريم ومبادئه".
وأضاف كولن" :إذا كانت هناك دولة من هذا
القبيل ،فليس هناك حاجة إىل إقامة نظام بديل .وإذا
كان النظام ال مينح حقوق اإلنسان والحريات الكاملة،
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ما املقصود بالرشيعة؟
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فإن أصحاب األرواح املتدفقة واملفكرين األفذاذ
سيشكلون مجموعات تضم املتخصصني وسوف
يحملون مسؤولية االجتهاد .وأمتنى أن تتمكن هذه
املجموعات من خالل التشاور فيام بينها من سد
الفجوة التي ظهرت منذ فقدان روح االجتهاد"
(مجلة العامل اإلسالمي ،عدد شهر يوليو .)2005

يف الوقت املناسب ،سيشكل أصحاب األرواح
املتدفقة واملفكرين األفذاذ مجموعات تضم
املتخصصني يحملون مسؤولية االجتهاد.
وبالتشاور ستسد الفجوة التي ظهرت منذ
فقدان روح االجتهاد.

كام هو الحال يف بعض البلدان التي تسمى بالبلدان
الدميقراطية يف الوقت الراهن ،فيتعني يف هذه الحالة
مراجعة هذا النظام وتجديده وإصالحه وف ًقا للمعايري
والقوانني الدولية وحقوق اإلنسان من جانب األجهزة
الترشيعية والتنفيذية (يف هذه الدولة)".
"يف تركيا أيضً ا عىل سبيل املثال ،وببساطة
كنتيجة للدميقراطية ،طلب الشعب فرصة للعيش
بحرية وف ًقا ملعتقداتهم يف املدارس ويف أي مكان
آخر؛ لقد طلب الناس الحق يف أن يكونوا كام هم
عليه بحق ،هذا هو الحق األسايس لكل إنسان" (تم
نرش جزء من هذه املقابلة يف صحيفة نيويورك تاميز
يف  12يونيو .)2010
كام استفرس مراسل صحيفة لوموند الفرنسية
نيكول بوب عن هذه املسألة ً
قائل" :كلمة الرشيعة
هي كلمة أخرى تتصف بحساسية شديدة يف
تركيا؛ فام املقصود بالرشيعة؟"وأجاب كولن ً
قائل:
"يف الواقع ،مصطلح الرشيعة هو مصطلح مرادف
للدين؛ فكل أساسيات االعتقاد وجميع املبادئ
األخالقية األخرى تتضمنها الرشيعة .الرشيعة ليست
ذلك الجزء من الدين الذي يتعلق بالحكم ،وهو
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مل تتح أمام عيىس  وتالميذه الفرصة
إلقامة دولة؛ ولو كانت أتيحت لهم مثل هذه
الفرصة ،لكان عيىس  قد أسس دولة
مثل سيدنا داوود وسليامن عليهام السالم
من قبله.

األمر الذي ُيشكل  %2فقط من مجموع الدين ككل؛
فاألشخاص الذين يرونها كذلك مخطئون إىل حد
كبري ،كام أن هذا الفهم يولد الكراهية وعدم االرتياح
لدى بعض الناس اآلخرين تجاه هذا املصطلح".
"الرشيعة ليست شيئًا ينفرد به اإلسالم
وحسب ،فهناك أيضً ا الرشيعة اليهودية والرشيعة
املسيحية وهي متضمنة يف الكتب املقدسة؛ كام
عرب عنها املسيح " :أنا مل آت ألبطل الرشيعة
وإمنا ألحققها يف الواقع ".هذه الجملة مذكورة يف
األناجيل؛ والرشيعة هي شكل من أشكال التطبيق
العميل للدين ،بل هي الدين نفسه ،ومبعنى آخر،
فإن الرشيعة أقرب إىل تعريفها االجتامعي .ولكن
كام ذكرت من قبل ،فإن املسائل التي تتعلق باإلدارة
والحكم ال تشكل حقيقة سوى  %2من الرشيعة،
وتتعلق هذه النسبة باألشخاص الذين يضطلعون
بأمور اإلدارة والحكم يف املقام األول ،ومن هنا ،فهي
ال تهم كل فرد من أفراد املجتمع".
نظام الدولة الذي أسسه النبي محمد 

سأل الصحفي األلماني راينر هيرمان كولن ً
قائل
"ما نوع نظام الدولة الذي أسسه النبي محمد
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()؟ وعلى سبيل المقارنة مع عيسى  ،قال
الصحفي" :في الغرب يقول الناس إن النبي محمد
 قد أسس دولة في حين أن عيسى  ظل
بعي ًدا عن السياسة وترك إلى القيصر األشياء التي
تخص القيصر .فهل تحقيق الهيمنة العالمية من بين
تعاليم اإلسالم؟"
ور ًّدا عىل هذا السؤال ،رشح كولن املبادئ
األساسية التي يجب أن تقوم عليها الدولة اإلسالمية:
"إذا كان من الرضوري وجود إدارة يف اإلسالم،
فليس هناك مشكلة يف أن يتم تأسيس الدولة
اإلسالمية مبا يتوافق مع املبادئ والضوابط اإلسالمية،
مبا يف ذلك األخالق واملبادئ اإلسالمية .مل تتح أمام
عيىس  وتالميذه الفرصة إلقامة دولة؛ ولو كانت
أتيحت لهم مثل هذه الفرصة ،لكان عيىس 
قد أسس دولة مثل سيدنا داوود وسليامن عليهام
السالم من قبله؛ حيث أسس داوود وسليامن دولة يف
عرص امللوك الذين ورد ذكرهم يف العهد القديم .كام
أنشأ مويس ويوشع بن نون مثل هذا النظام ،وهناك
عالقة بني عيىس وزكريا ويحيي يف هذا الصدد".
"مل يحصلوا عىل مثل هذه الفرصة؛ ولكن بعد
ذلك ،عندما اعتنق اإلمرباطور الروماين قسطنطني
العظيم املسيحية باعتبارها الدين السائد يف
اإلمرباطورية الرومانية ،حكم هذا اإلمرباطور وف ًقا
لتعاليم املسيحية".
"نعم ،لقد أنشأ الرسول الكريم  نظا ًما للحكم
يف عرصه ،لكن النظام نفسه قد تأسس يف عرص الخلفاء
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في مقابلة أجراها مع صحيفة ميليت في عام
ُ ،2005سئل كولن" :هل يجب أن تكون الدولة هد ًفا
بالنسبة للمسلم؟" أكــد كولــن يف جوابه عىل نقطة
واحدة عىل وجــه التحديد ،وأوضح الطرق املختلفة
التي تم من خاللها انتخاب الخلفاء الراشدين األربعة
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هل الدولة هدف للمسلم؟
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الراشدين؛ وكام يوحي اسمهم ،كان الخلفاء الراشدون
األكرث استقامة ويسريون عىل الطريق املستقيم .يف
حني ال ميكن أن ُيقال اليشء نفسه بالنسبة لألمويني
والعباسيني يف عهدهم أو للعثامنيني والدول اإلسالمية
يف آسيا؛ وال ميكننا القول بأن اإلنصاف والعدالة
واالستقامة والعدالة االجتامعية قد تم تطبيقها بشكل
متسا ٍو عىل جميع الناس".
"لقد استسلم بعض الحكام ملشاعرهم وارتكبوا
بعض أعامل الظلم والوحشية وهم يختبئون خلف
ستار اإلسالم؛ ويف بعض األحيان يتم ارتكاب جرائم
القتل باسم اإلسالم بسبب أخطاء يف الحكم والتقدير.
وقال كولن "إن أكرث أشكال العنف وحشية يتم
ارتكابها يف عرصنا الحايل؛ كام هو الحال بالنسبة
لالنتحاريني والهجامت االنتحارية ...حيث يكون
الضحايا من األبرياء .وكام يبني الحق يف القرآن
الكريمَ  :ولَ ِ ْ
ين(النحل)126 :
لصا ِب ِر َ
ئ َص َ ْبت ُْم لَ ُه َو خَ ْ ٌي لِ َّ
ال يفعل تنظيم القاعدة وحزب الله شيئًا سوى إظالم
وتشويه الجوانب النقية والناصعة يف اإلسالم؛ وكل
هذا ينبع من عدم املعرفة الصحيحة بالقرآن الكريم"
(فرانكفورتر الجيمني زيتونغ 6 ،ديسمرب .)2012

لقد استسلم بعض الحكام ملشاعرهم
وارتكبوا بعض أعامل الظلم والوحشية وهم
يختبئون خلف ستار اإلسالم؛ ويف بعض
األحيان يتم ارتكاب جرائم القتل باسم اإلسالم
بسبب أخطاء يف الحكم والتقدير.

لشغل هذا املنصب واآلثار الكربى املرتتبة عىل ذلك:
"كام أعتقد أيضً ا أن الناس ميكنهم مامرسة
 %95أو رمبا  %97من شعائر دينهم دون أن يسببوا
أي قلق ،رشيطة أن يتم الحفاظ عىل اإلطار الذي
رسمته الدميقراطية وأال يتم تضييق مجاالت النشاط
مبثل هذه األشياء مثل "املجال العام"؛ وذلك ألن
الدين يضطلع بدور ما يف مواقف معينة يف الحياة
االجتامعية ويف اإلدارة أيضً ا .ومع ذلك ،فإن هذه
القضايا لها خصائص وجوانب تاريخية متنوعة.
"عىل سبيل املثال ،ليس هناك منوذج محدد
لطريقة االنتخابات أو نظم اإلدارة؛ وعندما ننظر إىل
التطور التاريخي للنظام اإلسالمي للحكم ،فقد تم
انتخاب أيب بكر الصديق  من ِقبل جموع الناس،
يف حني تم انتخاب عمر بن الخطاب  بعد أن
رشحه أبو بكر الصديق  لشغل هذا املنصب؛ وتم
انتخاب "عثامن بن عفان"  بعد أن أشار عمر بن
الخطاب  إىل مجموعة العرشة املبرشين بالجنة
(العرشة أشخاص الذين برشهم النبي  بالجنة)،
وكان من بينهم عثامن بن عفان  .وكانت هناك
بعض املعارضة النتخاب عىل بن أيب طالب ،
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البعد الروحي" ،هي
"الدميقراطية ذات ُ
تلك الدميقراطية التي تتضمن احرتام حقوق
وحريات اإلنسان وتكفل حرية االعتقاد،
وتهيئ يف الوقت ذاته بيئة ميكن للناس
فيها مامرسة معتقداتهم بحرية واختيار منط
حياتهم حسب ما متليه عليهم ضامئرهم.

وتشكلت إدارة أخرى يف دمشق عندما سنحت
الفرصة أمام معاوية ؛ وخالل العهد األموي،
بدأت قاعدة الحكم يف االنتقال من األب إىل االبن
واستمرت هذه املامرسة خالل حكم العثامنيني".
"كل هذا يدل عىل أن الدين له وصايا معينة
مبنهجية محددة ،وال يتم املساس بها مطل ًقا؛
وخالف ذلك ،هناك نطاق من الحقائق النسبية
املفتوحة للتفسري (االجتهاد) واالستدالل التقديري
(االستنباط) أمام الجميع ،وبالتايل ينبغي تقييم
ظروف واحتياجات كل عرص عىل النحو الواجب"
( 16يناير  ،2005ميليت).
هل ميكن أن تعود الخالفة من جديد؟

في عام  1924أصدر البرلمان التركي قانونًا يلغي
مؤسسة الخالفة؛ ولكن من وقت آلخر يرد الحديث
عنها ضمن مناقشات بشأن اإلسالم والديمقراطية.
وسئل كولن في المقابلة التي نشرت في مجلة
ُ
العالم اإلسالمي عن الخالفة" :بعد إلغاء الخالفة يف
تركيا ،نشأت العديد من الحركات الجديدة الستعادة
مؤسسة الخالفة من جديد وال سيام يف الهند؛ وبالنظر

126

إىل التطور الرسيع يف عاملنا ،هل تعتقد أنه ميكن
تأسيس الخالفة من جديد؟ أم الخالفة أمر مثايل ال
ميكن تحقيقه؟"
ورد كولن عىل ذلك قائ ًال" :عندما ألغيت مؤسسة
الخالفة كانت هناك عديد من اآلراء التي كانت تؤيد
أو تعارض إلغاء الخالفة؛ فعامل االجتامع الرتيك "ضياء
كوك آلب" –يف بداية أمره -وهؤالء السالكون ّ
لخطه
الفكري كان لديهم وجهة النظر التالية" :إن مؤسسة
الخالفة تتمتع مبكانة كبرية بني املسلمني .وإذا مل
توجد مثل هذه املؤسسة فإن العامل اإلسالمي سوف
يكون أشبه مبسبحة بدون شاهد ،وسوف تنفرط كل
حبات الخرز منها".
"ويعتقد املفكرون مثل سيد بك (باحث إسالمي،
عضو يف الربملان الرتيك خالل الفرتة من ،1925 – 1923
ووزير العدل الرتيك خالل الفرتة من  1923-1924أن
"الخالفة لها غاية حكيمة ،وأنها مسألة ُوكل أم ُرها
إىل األمة ،وأنها تنقاد ملتطلبات الزمن .فعندما مات
النبي  مل يذكر َّأي يشء ألصحابه بشأن الخالفة ،وال
توجد ّأي آية يف القرآن الكريم تتعلق بهذه القضية".
وأكد "سيد بك" عىل الشورى وطاعة الحكام،
كام ُذكر يف القرآن ،ويؤكد عىل أهميتهام يف اإلدارة
والسياسة .ويعتقد أن الخالفة اإلسالمية قد انتهت
بخالفة عيل  يف السنة الثالثني من الهجرة .ويستدل
يف هذا السياق بآراء بعض املجتهدين وعلامء الكالم،
ويشري إىل تاريخية الخالفة بقوله" :إن ما ينبغي فعله
هو الرتكيز عىل غاية الخالفة وما ُقصد منها ،ال الخالف ِة
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نفسها؛ فعهد الخالفة قد انقىض عنده بعد الخلفاء
األربعة ،والذين جاؤوا من بعدهم ليسوا خلفاء
حقيقيني ،وإمنا خلفاء يف الشكل.
ثم ُألغيت الخالفة بحكم الربملان الرتيك التايل:
"لقد تم عزل الخليفة ،وتم إلغاء مؤسسة الخالفة،
ألنها مندرجة تحت مفهوم ومعنى الحكومة
والجمهورية".
"وقبل فرتة طويلة من ظهور هؤالء العلامء ،كتب
ابن خلدون يف مقدمته ،الفكرة التالية" :فيام يتعلق
بالخالفة هناك ثالث وجهات نظر مختلفة حول هذه
املسألة .األوىل هي أن الخالفة نظام إلهي ورضوري؛
والثانية ،أن الخالفة قامئة عىل االحتياجات؛ والثالثة،
كام زعم بعض الخوارج أنه ليس هناك حاجة إىل
الخالفة".
وهؤالء الذين يعتقدون يف عرصنا الحايل أنه
ال حاجة للخالفة يقولون هذا بسبب ظهور الدول
القومية وتطور أفكار االستقالل؛ ولهذه األسباب،
يعتقد بعض الناس أن الخالفة قد فقدت فعاليتها.
"ويؤمن آخرون بأن الخالفة ما زالت تحتفظ
بحيويتها وتأثريها؛ إذ هي وسيلة للوحدة بني
املسلمني ،كام أنها تيرس التعاون بني الدول اإلسالمية
ديني
من خالل تبادل املهارات والفرص ،وأنه مبصطلح ّ
مثل الخالفة ميكن للجامهري أن تتجمع تحت رايته.".
"وإذا آل األمر إىل هذا الحد فإنه قد يكون إحياء
الخالفة غاية يف الصعوبة ،كام أن جعل املسلمني
ً
مستحيل .ومن جهة أخرى فإن
يقبلون بها قد يكون

ميكن أن يقول البعض إن التعصب قد ظهر
يف البالد بعد فرتة معينة؛ وولكن كام كان
هناك أفراد شاركوا يف التعصب الديني،
أيضا أفراد شاركوا يف أعامل
كان هناك ً
التعصب ضد الدين.

نظرة العامل املعارص ملثل هذه املبادرة من األهمية
مبكان ويجب أن تؤخذ يف االعتبار .ومن املفيد أن
ننظر إىل مفهوم الخالفة وحركات إحياء الخالفة يف
ضوء األفكار واملالحظات السابق ذكرها".
وسئل كولن خالل مقابلة نرشتها صحيفة ميليت
ُ
يف العام نفسه" ،ما رأيك يف موضوع إحياء الخالفة؟"
وأجاب كولن" :عندما كان سيتم إلغاء الخالفة يف
عام  ،1924اعرتض مصطفى عصمت إينونو (الرئيس
الرتيك الثاين) عىل ذلك ،يف حني أن سيد بك ،وهو
عضو يف الربملان الرتيك من إزمري ،ومعلم ملنهج الفقه
اإلسالمي مل يعرتض عىل ذلك؛ حتى إن سيد بك قد
أ َّلف كتي ًبا يربط تاريخ الخالفة اإلسالمية استنا ًدا
إىل قول الحق تبارك وتعايل يف القرآن الكريم :إِنِّ
َجا ِع ٌل ِف األَ ْر ِض خَ ِلي َف ًة(البقرة )30 :يف هذا الكتيب،
أكد سيد بك عىل أن هذا اللقب قد منحه املسلمون
لقائد الدولة؛ وبعد أن أكد عىل أن الخلفاء الراشدين
(الخلفاء األربعة األوائل) قد تم انتخابهم بطرق
مختلفة ،وأثبت كيف أنه سيكون من املستحيل
تحويل طريقة االنتخابات مرة أخرى إىل نظام واحد.
وقد أطلق عليهم اسم "الخلفاء الحقيقيون" ،ألنهم
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وليس من الصواب الرتكيز عىل املوضوعات
التاريخية ذات األهمية الثانوية من أجل إثارة
ً
دامئا للنقاش؛
الجدل .وهذه املسائل متاحة
وإذا ركز بعض اإلخوة من املسلمني عىل
هذه املسألة ،فإنني ال أعلم من يحرضهم
عىل ذلك.

قاموا بواجباتهم يف إطار معايري العدل والتقوى".
"وقال سيد بك إن الخالفة الحقيقية كانت
ممثلة من جانب هؤالء الخلفاء؛ وبالتايل ،وبطريقة
ما قال سيد بك إن الذين تبعوهم من الخلفاء ميكن
أن يطلق عليهم اسم "الخالفة نَسبيا" ،كام قال النبي
" الخالفة من بعدي ثالثون سنة( ".أخرجه أبو دواد)
وقد انتهت مدة خالفة الحسن بن عيل بن أيب طالب
 والتي استمرت ملدة ستة أشهر .ويف رواية أخرى
ضعيفة "إذا كنتم عىل الطريق املستقيم فإن الخالفة
ستستمر ملدة  70سنة .ومن ثم قال النبي " ثم
يكون بعد ذلك ملك وملكية" ثم قال " ُث ّم تكون
ُمل ًكا عضوضً ا ".وبعبارة أخرى ،ما قاله سيد بك إنه:
إذا مل يكن هناك خليفة يتم انتخابه بأغلبية أو من
قبل أصحاب الرأي ومن يحافظ عىل املثل العليا
للخالفة والوفاء والقيام بواجبات الخليفة الحقيقي،
ثم ما إذا كان أو مل يكن هناك خالفة فهذا أمر نسبي.
"لقد ألغيت الخالفة ،وكان ُينظر إليها عىل أنه
يتم الحفاظ عليها يف ظل وجود الربملان؛ ومل يعرتض
أحد عىل هذا االدعاء .ما يهم هو املامرسة الدقيقة
لتعاليم اإلسالم ومبادئه؛ وليس من الصواب الرتكيز
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عىل املوضوعات التاريخية ذات األهمية الثانوية من
أجل إثارة الجدل .وهذه املسائل متاحة دامئًا للنقاش؛
وإذا ركز بعض األخوة من املسلمني عىل هذه املسألة،
فإنني ال أعلم من يحرضهم عىل ذلك .هل ميكنك القول
بأنه قد كان هناك خالفة مبعناها الحقيقي خالل عهد
األمويني والعباسيني؟ هل كان يزيد أو الوليد ميثالن
الخالفة بشكل صحيح بحيث يتم املطالبة بتطبيقها يف
الوقت الراهن؟ هل إثارة مثل هذه املناقشات ،سواء
كانت متعمدة أو غري ذلك ،ميكن أن تكون شيئًا يقوم
به أولئك األشخاص الذين ال يطبقون اإلسالم من أجل
إخفاء نقائصهم وعيوبهم؟
وأضاف "إذا طرحت هذه املسألة (الخالفة)
وطبقت يف تركيا ،وباكستان ،وإندونيسيا أو دولة
أخرى ،فسوف تعارضها الدول األخرى؛ ويرجع السبب
يف ذلك إىل تأسيس الدول القومية وقد أعلنت كل هذه
الدول استقاللها" (صحيفة ميليت 24 ،يناير .)2005
األصولية والتعصب الديني والتعصب العلامين

يعد مفهوم األصولية من المفاهيم األخرى التي تميز
المناقشات حول اإلسالم والديمقراطية .في مقابلة
أجراها كولن مع مراسل صحيفة لوموند الفرنسية
نيكول بوب في عام  ،1998يربط كولن األصولية
في الدين باألشكال األخرى لالضمحالل والتدهور
في المجتمع" :عندما كانت اإلمبراطورية الرومانية
في مرحلة تدهور وأفول ،كان للمؤسسات األخرى،
مثل الطرق الصوفية ومقرات الدراويش والمدارس
الدينية ،نصيبها من هذا التدهور واالضمحالل

اإلصدارة السابعة  -يناير 2019

اإلسالم والدميقراطية

nesemat.com
nesemat.com

أيضً ا؛ فقد أصبحت هذه الجماعات عاجزة عن أداء
مهامها الحقيقية .كما حدث نفس الشيء في الجيش
أيضً ا كما تعامل اإلنكشاريون مع كافة االبتكارات
واإلصالحات ،بل وفي بعض األحيان كانوا يأخذون
المدارس الدينية في طريقهم؛ وباختصار ،كان لكافة
المؤسسات نصيبها من حالة التدهور العام الذي
حدث للعثمانيين :الجيش ،واألكاديميين ،والجماعات
الدينية التي كانت في السابق هي القوى الدافعة وراء
نشأة وازدهار الدولة .يمكن أن يحدث الشيء نفسه
في الوقت الراهن ،وبما أن التدهور واالضمحالل قد
حل بالطرق الصوفية ،وكما نشهد في الوقت الحالي،
يمكن أن يحدث في مدارس الخدمة المدنية وفي
بعض المؤسسات الحيوية األخرى".
ويف سياق تأكيده عىل األصولية الدينية ،يشري
كولن أيضً ا إىل وجود التعصب ضد الدين" :ميكن
أن يقول البعض إن التعصب قد ظهر يف البالد بعد
فرتة معينة؛ وكام كان هناك أفراد شاركوا يف التعصب
الديني ،كان هناك أيضً ا أفراد شاركوا يف أعامل
التعصب ضد الدين" ( يني يوزيل 21 ،يوليو .)1997
وأخ ًريا ،دعونا نلقي نظرة عىل رد كولن عىل
سؤال هام يتعلق برتكيا خالل مقابلة أجراها مع
صحيفة نيويورك تاميز يف عام " :2010ينبغي أيضً ا
مناقشة مسألة تأسيس الدميقراطية التي تستجيب
لالحتياجات الروحية لإلنسان ،وهي تلك الروح التي
لن ترىض وتشعر بالنعيم إال برضا الله  ووعد الحياة
األبدية يف اآلخرة؛ وميكنك إن شئت أن تطلق عليها
"الدميقراطية ذات ال ُبعد الروحي" ،ويعني ذلك أنها

من املؤمل أن نرى يف العامل اإلسالمي
أفرادا يتحدثون
وخاصة يف بلدي تركيا-ً
عن اإلسالم والدميقراطية ويزعمون أنهم
ينطقون ويتحدثون باسم الدين قد وصلوا
إىل فهم يفيد بأن اإلسالم والدميقراطية ال
ميكن التوفيق بينهام.

تلك الدميقراطية التي تتضمن احرتام حقوق وحريات
اإلنسان وتكفل حرية االعتقاد ،وتهيئ يف الوقت ذاته
بيئة ميكن للناس فيها مامرسة معتقداتهم بحرية
واختيار منط حياتهم حسب ما متليه عليهم ضامئرهم".
"وعالوة عىل ذلك ،فهذا يعني تلك الدميقراطية
التي تساعد الناس عىل إشباع رغباتهم فيام يتعلق
بالحياة األبدية يف اآلخرة؛ وينبغي أن نبحث عن سبل
لتوسيع آفاق الدميقراطية وإضفاء الطابع اإلنساين
عليها بهذه الطرق .وينبغي أن تتعهد الدميقراطية
املثالية والحقيقية بتلبية احتياجات اإلنسان التي
تتعلق بالخلود واألبدية بقدر ما تتعهد بحل مشاكل
الحارض واملستقبل .إن دميقراطية من هذا القبيل
وحدها هي التي ميكن أن تتطور إىل دميقراطية
مثالية ،ولكن لألسف مل تصل البرشية إىل هذا األفق
حتى اآلن" (مقابلة أجراها مراسل صحيفة نيويورك
تاميز براين نولتون ،وتم نرش جزء من هذه املقابلة
يف الصحيفة بتاريخ  12يونيو .)2010
الهوامش

( )1الرتجمة عن اإلنجليزية :د .بدران حامد.
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إصدارة ورقية بحثية متخصصة

نسامت إصدارة ورقية بحثية متخصصة يف الدراسات االجتامعية والحضارية يف إطار مجموعة من
املحاور املتعلقة مبشاريع اإلصالح وقضايا التجديد وحوار األديان والثقافات والحضارات وقيم نرش
التسامح والعيش املشرتك والسالم العاملي ،ومشاريع الرتبية والتعليم والتنمية املستدامة ،ونبذ
العنف والتطرف واإلرهاب.
وتسلط اإلصدارة الضوء يف هذه املرحلة عىل دراسة مرشوع الخدمة والرؤية اإلصالحية لألستاذ
فتح الله كولن يف أبعادها الفكرية وتجلياتها التطبيقية ،باعتباره منوذجا حضاريا معارصا يف رؤى
اإلصالح والبناء والتغيري.

رشوط النرش

•أن تكون املشاركة جديدة مل يسبق نرشها.
•أن تكون دراسة متصلة مبرشوع الخدمة وفكر األستاذ فتح الله كولن.
•أن تكون املشاركة إسهاما إيجابيا مرثيا ،تشكل إضافة نوعية يف القراءة والنقد والتحليل
وتتوافق مع املعايري العلمية املعروفة.
•أال تقل عن  1500كلمة وأال تزيد عىل  7000كلمة.
•أن يرسل الباحث ملخصا ملشاركته يف حدود  ٢٥٠كلمة.
•تخضع املشاركات املعروضة للنرش ملوافقة لجنة استشارية علمية ،وللجنة العلمية أن
تطلب من الباحث إجراء أي تعديل عىل املشاركة قبل إجازتها للنرش.
•هيئة التحرير تلتزم بإبالغ أصحاب املشاركات بقبول النرش ،وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النرش.
•تحتفظ هيئة التحرير بحقها يف نرش املشاركات وفق خطة التحرير وحسب التوقيت
الذي تراه مناسبا.
•املشاركات التي تنرش يف نسامت تعرب عن آراء كتابها ،وال تعرب بالرضورة عن رأي
املجلة.
•لـ"نسامت" حق إعادة نرش املشاركات منفصلة أو ضمن مجموعة من األبحاث ،بلغتها
األصلية أو مرتجمة إىل أي لغة أخرى دون حاجة إىل استئذان صاحبها.
•نسامت ال متانع يف النقل أو االقتباس عنها رشيطة ذكر املصدر.
•يرجى من الباحث أن يرفق مع املشاركة نبذة مخترصة عن سريته الذاتية مع صورة
واضحة مناسبة للنرش.
•يرجى إرسال جميع املشاركات إىل العنوان اآليتnesemat@yahoo.com :

• بيان القلب الساحر بال حروف أو كلامت..

• صوت الصمت املدوي يف عرص الصخب والضجيج.

• كتاب جديد لألستاذ فتح الله كولن..

كتاب جديد
لألستاذ فتح الله كولن

مركز التوزيع :دار االنبعاث | 00201023201002 | daralinbiath@gmail.com

مركز البيع اإللكترونيwww.souq.com :
مركز البيع المجلد العربي | 01275470090 :دار أصول الدين01115534566 :
جوامع الكلم@daralinbiath | 01150726663 :

| @daralinbiath

nesemat.com

للدراسات االجتامعية والحضارية

nesemat.com
nesemat.com

ألرواح جامدة لم
لقلوب ميتة لم تكت ِو باالبتالء ،وال
ال يمكن
ٍ
ٍ
تذق مرارة االمتحان قط ،أن ترتقي إلى أي أ ُف ٍق إنساني ،وال
أي عطا ٍء إنساني.
أن تمنح مجتمعها ّ
nesemat.com
nesemat.com

ما يريده فتح الله كولن هو أن تجد األمة قدوة سامية تسترشد
بها وهي تشق طريق التجدد ،ليس بإعادة إنتاج ذلك الماضي،
بل باالهتداء بمعالمه وركائزه وعمقه الفكري والوجداني في
بناء خصوصية الحاضر.
nesemat.com
nesemat.com

إن المبادئ التي تُشكل أساس الديمقراطية متوافقة مع
القيم اإلسالمية؛ ويمكن االستشهاد بمبادئ الشورى ،وحرية
االعتقاد وغيرها أمثلة على المبادئ التي يعتنقها اإلسالم
والديمقراطية على حد سواء.

