
 رؤية "جولن" لإلصالح يف الرتبية والسياسة... عرض جملموعة من الكتب
 شيماء هباء
ملا كان احلديث عن اإلصالح ال ينتهي والرؤى  شأره ع عديردكا كران  رؤتي ا تألراا ااألجراا اارردا  لدااقرما وذ   د رم  ر   

قررم اى  الأررألم كفتررد ألررت" ا رررالنك امل جررؤ ااألجراا  رري ك ارر  الررط وررردإ  ؤي هررا قع وان الااكررت و ررن  نررا كا رر  و ألررم  اا
الرتكي ال ي عتل مبجال اخلد م املد ألما  ألث قألتم  ناول اىيتع لإلصالح الرتشاي واا با ع  إلصالح السألاقيا  اصم وو ع يؤ  

 ون قصالح اا م أييت عرب  ؤشألم ورألاهلا و ث أل ها واألعها قع  ستا  اإل سا ألم.
 ص و م اىا  ذ   ا اإل اا ذ ضاء كؤاءك جمتاعم  ن كتا  ع و  دمي عؤن  ارز هلاا و ي:وكانا ذل   ن  الل اقتخال

املوازين أو أضواء على الطريق، روح اجلهاد وحقيقته يف اإلسالال،، القال ر يف ضالوء الكتالال والسالرة، مالراحيو روح وأشال ا  
 قلب.

   ا:  ا قع را ب كتاشني آ ؤين  ناوال جتؤشم  ؤكم كألت" ا رالنكا و 
- A civilian Response to Ethno-Religious conflict: the Gülen Movement in 

southeast Turkey. 
- Muslim citizens on the Globalized world: Contributions of The Gülen 

Movement. 
 وب اية، كيف يرى "جولن" واقع األمة اليو،؟ وكيف يرى احلاجة إىل الت  ي ؟

كرالنك   أل م  را  عا ألرع جمتتعراإ و تنرا وشألنهرا ااتترت الرتكري  رن  رزاإ ارتتاعألرم  ا األرم عا رم قضراألم قع الت ردتإ يُداك 
 اخلاارألم.

 و لتايلا ألها ال يغ ل احلارم قع التجديدا ولجنع يُطالب  لتجديد ال ائم عاى ااقس الساألتم والعاتألم ولألس جمؤ  التغألري.
عؤان   ها اإ كرالنك ااقاقألما ألجألف يؤ  اإل سا ألم واإل سان؟ و ا  صاا  لأل رم؟ وكر ل   وا و ناا كان  ن املهم اقت

 الدين؟
ا و ا اإل سان لنسبم لعا  ي ون حيب اإل سان لآل ؤين  ا حيبع لن سعا قع را ب ال ؤب  ن ااصدكاء واا باء.  ألاإل سا ألم

  تع اكتأاف ذا ع والتارع قع اشع.ألها كائن جمهز أب اقألس عاايم واقتعدا  لا ضألاما وظأل
 واإل سان احل أل يا  ا  ن يعؤف الن اط املأرتكم شألنع وشني الجائناإ احلألم اا ؤ ا وش دا   اعاع  ظهؤ احلجتم ذ كابع.

 و ا وقعد الناس ألها املتعاق كابع مبا وااء   ا العامل.
لفا ألالعالكم شني وألؤا  ا كااقؤكا كتا ون  ن و م مساهتا وهنرا ا  ي  ا  اجلتاعم الط  سري و اا ا ذ ظل الا دك والتآواا م

  عطي و ألم لؤوي الأعب... و  ا كاع قمنا يؤ بط شتا ي الرتشألم   سها ذ الدين والاغم والتاايم.
  ا فل لجٍل  ن ال ضألام واملد ألم و ا  ؤا ف لاسعا كا  ألث يُعد مبثاشم  داقم  بااكم لاطبائت اجلتألام. الدين
كترا وريرري   يما يتعلق بالرؤى "جالولن" بنالا  اإلصالالح يف كال ا مالن الرتبيالة والسياسالة علالى وجاله امرالوط، و الا مرم طالا وف

ألسألتم ووالي التطؤق قع اا ؤ املتصل مبضتان     الرتشألم وعناصؤ ا املتعد كا القألتا وون و م  ابلرتبية فإذا ما ب أان ابلنق املتعلق
 ل  ن الرتكألز عاى الرتشألم البد ألم قع اال تتام ويضيا  لرتشألم الؤو ألم والعا  ألم لتنأئم الؤوح واملعىن. ا يدعا قلألع كرالنك  ا اال ت ا

وشنرراءي عاررى ذلرر ا كرران ىكألررد  عاررى الرردين  ملعررىن املأرراا قلألررع قررا ياا كتررا ووضرر" ون اا ررالق قمنررا  رري  قررا ري عاملألررم لسررتا 
ألم  ملصرراا الأخصررألم ارررل  صرراا اه ررؤين. و ررا يررؤ  ال ضررألام كتناصررب الررؤوحا  ألررث  عررق االقررت ا م وعرردم اخلرردا  والتضرر 

 او ألم وكأعاا قا ي جتا  الدين والا ن واا ما و  ا وصاالي قع اكي اا م ال ي يؤ بط اا با يا وثأل يا مبد   ؤشألم وشنائها.



ؤقسرم التعاألتألرم. ألااقرؤك  لنسربم لرع  ري ك ل  ا تم كرالنك شت ديد ال ائتني عاى العتاألم الرتشايم وعارى اوقرهم ااقرؤك وامل
وقاس ش اء اا ما شل  ي و م صغريكا ول ا جيب ون يجان  ن و م مساهتا النظام واال رتام املتبا لا  اصم ا رتام ااشناء لااالدين. 

 ا اريا قال و رع عارى را رب وكد  ص املؤوك شأيء  ن الت صألل  عتربيا قت ا املعاتم ااوع ملداقم اإل سا ألم ملا  تتألز شع  ن عترق 
 آ ؤ كد األض الصااك الؤا نم حلؤيم املؤوك.

وألألتا خيص املؤقسم التعاألتألما ألإن كرالنك يعترب التعاألم  دأليا وقاقأليا  لنسبم لعا و ا يتعا ل  عع  ن  نظاا عامليا قذ حُيد  
 جل ائألس ذ: ال  ؤا اجلهلا الت سألم.غايتع ذ االقتجاشم لال تألاراإ اإل سا ألم واملأجالإ العاملألم الط  تتثل شأ

اال سراق  رت الؤىيرم العا رم لادولرم  ألرث اقرتطا  التجألرف  رت  -وكان  رن و رم ااقرس الرط شُنألر  عاألهرا  ؤقسرا ع التعاألتألرم: 
ملعام اال تتام جبتألت العاام وك ل   لأق اا الكي لد  كٍل  ن ا-عاتا ألم الدولم الرتكألم  ىت ون  دااقع ال  اصف  إلقال ألم 

 والطالب  ت اجلتت شني اجلا بني و  ا ا ساكيا  ت اىيتع لاث األم كطؤاز ومسم احلألاك املعاريم والناجتم عرن لغرم و أراعؤ ااتترت والتتراز 
 شني الدين وال ضألام ذ شا  م العاام. 

 وكد          الؤىيم جنا يا  ا اظيا ذ  ا ل  ؤكألا و اارها.
و ن و م  ا ُُيألز اىيم كرالنك الرتشايم ويضيا التتألألز شني ال ئاإ املتا ألم هل ا املضتان الرتشاي والتعاألتيا ألها ياصي  قتغالل 

 كدااإ الط ل االقتألعاشألما شألنتا يُؤكز عاى عنصؤي ال اك وال ضألام لد  الأباب.
ال اإا قذ يؤكد كرالنك ضؤواك السرألطؤك عارى عرامل ال ارب ولجن ياي     املؤ ام الرتشايما  ؤ ام و ؤ ا و ي البدء إبصالح 

عرب  -جبا ب الاقائل الت األديم لارتشألم-والن س اا ااك  لساء و ؤشألم الضتري ال ي يعد  وكرب اومسال ارتتاعيا ولعل   ا يت  ق 
 اىيم خمتا م جتا  العبا اإ كالصالك والصام واحلج.
ك اإل سران شأرجل   أل ري وعاررى ترٍا  تسرق ألجررالن قع را رب ىكألرد  عاررى وذلر  عارى ون  رنعجس  رر   العتاألرم عارى قرراا 

قاا ك ا املطا م والط ال ردال شأههناا يؤ  ون اإل سان  سئال  سئالألم كا ام عن وألعالعا ألنعم ا  ا  الق ال علا و ا الطالب 
 ألن نا و لتايل   ت عاألنا املسئالألم.

لررط  ررد ل ذ ق رراا  ررا ُيسررتألع كرررالنك شنرراء الأخصررألم اجلديرردكا يجرران اال ت ررال قع وشعررد ا تهرراء اإل سرران  ررن  رر   اخلطرراك ا
  ؤ ام و ؤ   ن اإلصالح و ي قألاضم   ا الناا عاى الغري.

 و  ا شدوا  أييت ذ ق اا اقاخ   هام اجلها  ااكرب واجلها  ااصغؤ لديع.
ا أل رط  هريء لإلصرالح ذ اارال اخلرااري قرااء السألاقري قذ قن اإل سان قذا  ا كام إبصالح ذا ع وجما دك   سع يجران  ألنهر

وو غرري ا  اصرم وون كرررالنك يؤكرد ون  رن يتسررتان  ا رالق احلتألرردك  رم  رن قررأل جتان العرامل. ألالسألاقرم ذ   ها ررع  ري ألررن 
 اإل ااك الط جيب ون جتاب اضا ا واضا الناس.

 وريؤوط السألاقي وو اإل ااي  ي:
 ؤلألم وا رتام قألا ك ال ا ان.املهااكا  صؤك احلقا املس

و ا احلجا م ألتنتخب  سب وصالم وألجاا اا و هتتها ااقاقألم حت ألق العدالم و  ظ االقت ؤاا واا نا عاتيا أب ع يؤكد ويضيا 
 عاى  ألايم  وا املؤقسم الدينألم ذ   ا اا ؤ. 

ل اإل ااك ال ي ُيا  ألألع الأعب  ق اال تخاب وكرالنك ال يؤألض كاجلهاايمكا شل يؤ  ون هلا وصل كؤآين. ويعؤألها أبهنا ريج
 والأاا .



ويؤكررد كرر ل  عاررى و ألررم كررألم املسررافم و ؤيررم ال جررؤ واملد ألررم. ألررري  ون احلؤيررم املع الررم  رري احلؤيررم املد ألررما ذ اا برراط شسالقررل 
 ررؤ  املردين أب ررع  ر ا ال ررؤ  الردين واا ررالقا  اصرم و ررع ال يرؤ   عرراان شرني اإلقررالم والدُي ؤا ألرم و  رراق اإل سران. و ررا يعرؤف ال

 املنتا  ش وا اخلري شدا اع. و ا اا م املد ألم ألهي الط  عؤف  ايتها وال   ام  لساب والنهب.
و لترايلا ألهرا ُيأررد  كر ل  عاررى كرألم احلررق والعردل والبعررد عرن النظرؤك املجألاألاألررم. كترا يُنبررع قع و ألرم فااشررم ال سرا ا  ألررث قن 

  صري ا الزوال.النظم ال ائتم عاى الج ب 
وكد كان  ن وكثؤ  ا ا رتم شرع  سرهلم حت ألرق الا ردك ذ ظرل اال رتالفا  ألرث ل ر  قع ضرؤواك حتاألرل عاا رل ال ؤكرم الدا األرم 
 واخلاارألم وقكا م الا دك عاى وقاس ع اي ولألس املأاعؤ ال اااك ضتاًني لالقتتؤااا ألضالي عن ق ااك كان اال تالف  ن  عم ا.

  عتا   ؤقسا ع عاى  طبأل ها شرتكألاا وخمتاف شادان العامل.    ااألجاا الط
وكا ر  لرع اىيتررع ألألترا خيررص الردعاك وو اخلد رم اإلقررال ألم عا رما قذ ا ت ررد ون اخلد رم الدينألرم  ون اا ا وون كررل  اعرم اعتررربإ 

 ا ؤ.زعألتها جمد ياا و ا ال يغ ل ىثري كل  ن العاا ل الدا األم واخلاارألم عاى  ٍد قااء ذ   ا ا
 وحيد  ص اإ ارل الدعاك أب ع جيب ون يجان  ؤ ب غايم اا با وحيرتم كل  ن يعني احلق وينصؤ .

وذ  رر ا اإل ررااا جترردا اإلريررااك قع اىيتررع ملهتررم اجلررا ت واملتتثاررم  اقرراس ذ: الرر كؤ وال جررؤا كتررا و ررع جماررس ريرراا  لؤرررال 
 ف.الدولما  ألث ق ع قألظل  داقم مساويم  ىت ذ وقاو الظؤو 
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