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متهيد

�نقالبات  �لرتكية ثالثة  �مل�ضلحة  �لقو�ت  مت  �لدولة �حلديثة يف تركيا عام 1923، نظَّ �إن�ضاء  منذ 

مذكرة  طريق  عن   1997 عام  يف  وتدخلت  و1980(،  و1971   1960 �لأعو�م  )يف  ع�ضكرية 

ع�ضكرية.وقد �عترب �جلي�س نف�ضه �لو�ضي على �لدولة �لرتكية �لعلمانية �ملن�ضاأة يف عهد م�ضطفى كمال 

�أتاتورك.

وقد حاول �لنقالب �خلام�س يف تاريخ �لنقالبات �لتي �ضهدتها تركيا منذ 1960 �إ�ضقاط نظام 

حكم �لرئي�س رجب طيب �أردوغان م�ضاء 15 متوز/يوليو 2016، لكن خروج �ل�ضعب �إىل �ل�ضاحات 

و�ملطار�ت و�ل�ضو�رع، ورف�س جمموعة من �لقياد�ت �لع�ضكرية لالنقالب، و�لتفاف �ملعار�ضة حول 

�حلكومة �لتي بقيت متار�س عملها، كل ذلك �ضارع يف طي �ضفحة �لنقالب و�إعالن ف�ضله، و�ل�رشوع 

يف �عتقال من يقف خلفه. وقد ُك�ضف فور�ً �لنقاب عن �جلهة �لتي تقف خلف هذه �ملحاولة �لنقالبية 

�لأوىل �لفا�ضلة، و�لأوىل جلماعة �إ�ضالمية��ضتهرت بدورها �ل�ضيا�ضي �مللتب�س، هذه �جلماعة �لتي ُعرفت 

بجماعة �خلدمة، �أو “�لكيان �ملو�زي”، ولعل �إ�ضمها �لأ�ضهر  هو جماعة فتح �هلل غولن.

 فمن هو فتح غولن؟ وما هو  م�ضار فكر  وتنظيم هذه �جلماعة ؟ وما هي نقاط قوتها ؟ وما هي 

�لأمنية  و�حلملة  �لفا�ضل  �لنقالب  بعد  م�ضتقبلها  ��ضت�رش�ف  �إىل حماولة  وموؤ�ض�ضاتها؟و�ضوًل  مو�ردها 

و�لعتقالت �لتي �أعقبته وطاولت �آلف �ملو�طنني من ع�ضكريني ومدنيني خالل 48 �ضاعة من قبل 

�لنظام �لرتكي �لذي ير�أ�ضه حليف �ضابق لغولن هو  رجب طيب �ردوغان زعيم حزب �لعد�لة و�لتنمية. 

ومن ثم مطالبة �حلكومة �لرتكية بت�ضليم زعيم �جلماعة �ملقيم يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �حلليف 

�ل�ضرت�تيجي لرتكيا.
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1- فتح اهلل غولن : موجز يف ال�سرية والأفكار 

خا�س »�لد�عية« فتح �هلل غولن، جنبًا �إىل جنب مع رجب طيب �أردوغان، خالل �ل�ضنو�ت �لع�رش �لأخرية، 

�لتعاون عن نقلة نوعية يف �ملجتمع �لرتكي مل�ضلحة  �لعلمانية. و�أ�ضفر هذ�  �ملعركة �ضد نفوذ �جلي�س و�لنخب 

جماعته  تدير  فـ»�لأخطبوط«  هام�ضية،  لي�ضت  غولن  »م�ضاعدة«  �أن  جيد�ً  يعرفون  و�ملتابعون  �لإ�ضالميني. 

)�ملعروفة بـ»جماعة غولن«( �ضبكة �ضخمة من �ملد�ر�س و�ل�رشكات وو�ضائل �لإعالم يف خم�س قار�ت. وفتح 

فهذ�  ذلك  ورغم  �ملنطقة،  يف  �ل�ضيا�ضي  �لإ�ضالم  �ضوؤون  وملتابعي  �لأتر�ك،  لكل  معروف  ��ضم  هو  غولن  �هلل 

�ل�ضخ�س جمهول لدى �لكثريين من �أهل �حلّل و�لعقد يف �ل�رشق �لأو�ضط، ورغم �أنه ل ميكن �أن تذكر �حلركة 

�لإ�ضالمية �لرتكية من دونه، خا�ضة عند ذكر جنم �لدين �أربكان، �لذي �ختار �ملو�جهة �ملبا�رشة و�لنخر�ط يف 

ل غولن »�لكفاح بكل ن�ضاط«.  �للعبة �ل�ضيا�ضية �لدميوقر�طية، فيما ف�ضّ

يعي�س غولن �لآن يف ولية بن�ضلفانيا �لأمريكية وُيقال �إن لُه �ضبكة كبرية وخفية من �ملد�ر�س و�ملر�كز �لبحثية 

و�ل�رشكات وو�ضائل �لإعالم ويعترب ثاين �أغنى رجل يف تركيا، �إذ ميتلك يف �أمريكا حو�يل 100 مدر�ضة م�ضتقلة، 

ويتمتع فتح �هلل غولن بثقافة و��ضعة ولديه قدرة غري حمدودة على �لتفكري �لإبد�عي. وقد �أخذ على عاتقه منذ 

�إثبات قدرة  �أجل  �لنور�ضي بطريقة مبتكرة، من  �لزمان �ضعيد  تعاليم بديع  �لعام يف تركيا نقل  بال�ضاأن  �ن�ضغاله 

�لإ�ضالم على �لت�ضكيل �حل�ضاري.

1-1 الن�ساأة والنطالقة

بد�ية يجب �لتعرف �إىل �ضخ�ضية فتح �هلل غولن )خوجة �أفندي(، رجل دين ولد يف قرية كوروجك يف �رشق 

تركيا يوم 27 ني�ضان/�إبريل وهي قرية �ضغرية تابعة لق�ضاء ح�ضن قلعة يف حمافظة �أر�رشوم، ون�ضاأ يف عائلة متدينة 

�أفندي بالعلم و�لأدب، وُعرفت و�لدته بالتدين �ل�ضديد، حيث قام �لو�لد�ن بتعليم �بنهما  و��ضتهر و�لده ر�مز 

حممد �لقر�آن �لكرمي حتى �أمت حفظه ومل يتجاوز عمره 4 �ضنو�ت.

�أثناء زيار�تهم �ملتكّررة �إىل بيت و�لده، وقد  وتعّود فتح �هلل غولن جمال�ضة �لكبار و�ل�ضتماع �إىل �أحاديثهم 

لحظ و�لده �ضغفه وحبه للتدين فقام بتعليمه �للغتني �لعربية و�لفار�ضية وتلقى تعليمه منذ �ضباه يف مد�ر�س دينية 

�لغربية  �لثقافة  �لفل�ضفية مطلعًا على  �لعلوم  تعليمه على  فرتة  �هتمامه طيلة  �لرتكية”، و�ضّب  ت�ضّمى“�لأوقاف 

مناه�ضة  جمعية  يف  ن�ضط  دور  له  كان  �لع�ضكرية  �خلدمة  �إنهائه  وبعد  �ل�رشقية.  �لفل�ضفة  �إىل جانب  و�أفكارها 

�لنور  ر�ضائل  على  تعّرف  ذلَك  �أثناء  ويف  تركيا”  غرب  “�ضمال  �إدرنة  يف  جلامع  �إمامًا  غولن  وعني  �ل�ضيوعية 

نهجه  �تباع  مف�ضاًل  �ل�ضخ�ضية  و�ضريته  بكتباته  وتاأثر   ع�رشه  يف  �لديني  �لإ�ضالح  علماء  �أبرز  وهو  للنور�ضي 

وطريقته يف �لعزوف عن �لزو�ج و�لتفرغ للدعوة. وُعنّي غولن �إمامًا يف جامع �أُوْج �رشفلي مبدينة �أدرنة، وهو 

يف �لع�رشين من عمره، حيث  ق�ضى مدة �ضنتني ون�ضف �ل�ضنة، يف جو من �لزهد، وقرر �ملبيت يف �جلامع وعدم 

�خلروج �إىل  �ل�ضارع �إل لل�رشورة. 

�لتابعة  �لقر�آن  حتفيظ  ومدر�ضة  باز�ري”،  “ك�ضتانه  �لعلمانية،بجامع  �إزمري  مدينة  يف  �لدعوي  �لعمل  بد�أ 

للجامع، ثم عمل  و�عظًا متجوًل، يقيم �لندو�ت و�ملجال�س و�للقاء�ت �خلا�ضة �لتي يجيب فيها عن �لأ�ضئلة �لتي 

جتول يف �أذهان �لنا�س  و�ل�ضباب خا�ضة، ويف تلك �لفرتة ن�رّش �أول كتاب لُه، تو�لت بعدها �لكتب لت�ضل �إىل 70 
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كتابًا ترجمت �إىل 39 لغة يف مقدمتها �لعربية و�لإنكليزية و�لفار�ضية و�لفرن�ضية، وكلها تدور حول �لت�ضّوف 

ومفهومه عن �لدين و�لتدين ومل ين�رش �أي كتاب يتناول �ل�ضيا�ضة �لرتكية.  يعود تاأ�ضي�س جماعة غولن �إىل �لعام 

�إجتماعية  باأنها حركة  �أزمري، وقد �عتمدت على فكر موؤ�ض�ضها و�آر�ئه ومو�قفه، وو�ضفت  1970 يف مدينة 

�ضوفية تركز على م�ضلمي تركيا ومنفتحة �أكرث على �لغرب، يف �لعام 1971 توىل �إد�رة جمعية تابعة جلماعة 

�إزمري  �لنوريني يف  ن�ضاطات  ب�ضاأن  �آذ�ر / مار�س 1971 حتقيقًا معه  �نقالبيو 12  نف�ضه فتح  �لعام  �لنور، ويف 

وُنزعت منه �ضفة �لو�عظ، فعاد �إىل �أر�رشوم عام 1972 متابعًا هناك ن�ضاطه �لنوري، ويف عام 1973 عاد �إىل 

�إزمري وبد�أ يعظ كل يوم جمعة يف جامع “عامل ز�دة” وينظم خاليا للنوريني. وبني عامي  1974 و 1976 

قام باإلقاء حما�رش�ت على �متد�د �لبالد. كما بد�أت تنت�رش على نطاق و��ضع �رش�ئط �لكا�ضيت �لتي تت�ضمن خطبه 

وعظاته �لتي �أك�ضبته �ضهرة كبرية نظر�ً للنربة �ملوؤثرة و�ملنفعلة و�ملتهدجة �لتي كانت متيز �إلقاءه.

“حركة �خلروج”  �إبريل 1980 ما �ضّماه  ني�ضان /  �إير�ن، بد�أ غولن يف 19  بالثورة �ل�ضالمية يف  ومتاأثر�ً 

، د�عيا �إىل تعميم طبع �لكتب و�ملجالت على �لطالب و�ملعلمني بهدف �لرتويج لفكاره �لنورية، 
)1(

يف �إزمري

و�تخذ من مهاجمة  �ل�ضيوعية هدفًا يف خطبه، لكنه مل يوفر �حلكومة �لرتكية من �نتقاد�ته �آنذ�ك، وكانت جملة 

 
)2(

 MFD :ضيزينتي” �ل�ضهرية �لفكرية �لناطقة با�ضم �لنوريني يف �إزمري منرب�ً لأفكاره �لتي كان يوّقعها با�ضم�“
.ورغم �أن كتب غولن حتوي �لكثري من �لفقه و�لتف�ضري و�ل�ضرية وغريها، فاإن �ل�ضمة �لبارزة يف منهاج �جلماعة 

، وما مييز هذه �جلماعة �إد�رتها ل�ضبكة و��ضعة 
)3(

�لفكري �قت�ضارها على فكر �ضيخها غولن وعدم جتاوزه �إىل غريه

من �ملد�ر�س و�ملوؤ�ض�ضات ومنظمة غري حكومية تدعى “حزمت” ومعناها “خدمة” ومن هنا �أطلق عليها على 

، وهو �لأ�ضم �لرتكي للجماعة.
�جلماعة �أي�ضًا “جماعة �خلدمة”)4(

2-1 الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي لفتح اهلل غولن

تكمن �أفكار فتح �هلل غولن يف ما يطلق عليه “�لأهد�ف �لكربى”  �لتي يتحدث عنها بالقول “ ل �أ�ضتطيع 

�لدعاء �أنني �أعرف �أعماق قلبي وروحي لكن بقدر ما �أعرف �لعامل �لد�خلي �لذي تكمن فيه نيتي فاإين ل �أحمل 

�أي غاية خارج �أن �أكون عبد�ً ب�ضيطًا ملر�ضاة �هلل عماًل باحلديث �ل�رشيف:”خريكم �نفعكم للنا�س” و�أن �أكون 

، ويظهر تاأثره باأفكار بديع �لزمان �ضعيد �لنور�ضي عندما ي�ضبه حالة 
و�حد�ً من �لنا�س �لعاملني ملنفعة �لنا�س”)5(

�لنبي �إبر�هيم )ع( بقول بديع �لزمان “لي�س يف عيني ع�ضق �جلنة ول خ�ضية جهنم، فاإن ر�أيت �ل�ضالمة يف �إميان 

�أمتي، فاأنا �أر�ضى �أن �أحرتق يف لهيب جهنم، لأن ج�ضمي �ذ يحرتق يكون قلبي حديقة ورد”. وقد تعمق غولن 

)1( حممد نور �لدين، حجاب وحر�ب: �لكمالية و�أزمات �لهوية يف تركيا، ريا�س �لري�س للكتب و�لن�رش، ط1، 2001. �س244.

)2(   �مل�ضدر �ل�ضابق نف�ضه.

)3(  - جماعة غولن ... �لكيان �ملو�زي، موقع مو�ضوعة �جلزيرة

https://googl/CwJZA2 

)4( �لد�عية �ملتهم بهز عر�س �أردوغان.. من هو فتح �هلل غولن؟ موقع قناة �حلرة، 16 متوز 2016.

http://www.alhurra.com/a/who-is-gullen/315174.html 

)5(  حممد نور �لدين، تركيا: �جلمهورية �حلائرة، مركز �لدر��ضات �ل�ضرت�تيجية و�لبحوث و�لتوثيق، بريوت، ط1، 1998. �س 182.
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يف مفهوم �لنور�ضي عن تقوية �ل�ضمري �لديني، �أو �ل�إلتز�م �لد�خلي، حتى �أنه �أكد على �أهمية “�خلدمة �لعامة”، 

كو�ضيلة يتبعها �مل�ضلمون لتعظيم �هلل تعاىل، و�ل�ضيطرة على �لنزعات �لأنانية. وتتناق�س �أفكار غولن مع �لأفكار 

و�لآر�ء �ل�ضيا�ضية للجماعات �ل�ضالمية �لخرى، مثل �لخو�ن �مل�ضلمني، �لتي ترى �أن تويل حكم �لدولة وجعل 

�ل�رشيعة �ل�ضالمية �أ�ضا�س �لت�رشيع، وهو فري�ضة دينية، باملقابل يدفع غولن باأن �لدين يعاين من �لت�ضيي�س، كما �أن 

�لإخو�ن يرون �أن �جلهاد بال�رشورة �رش�ع م�ضلح، فيما يوؤكد غولن على �ن �جلهاد �رش�ع �خالقي وروحي،، 

وكذلك �لعديد من �لفكار �لتي تناولها يف كتبه، وتظهر كاأنها �ضورة متجددة لالأ�ضالح �لديني، و�أنها تختلف 

عن بقية �لجتاهات �ل�ضالمية.

يختلف غولن عن �لطر�ئق �ل�ضوفية، �إذ يرى يف جتربة �لأنبياء �أن �لتو��ضل مع �لأمة  يكون با�ضتخد�م �أدو�ت 

�ملدنية �حلديثة، وهي �أ�ضا�س جناح هذ� �لتو��ضل، ومن هنا جاء �فرت�قه عن �لطر�ئق �لدينية �ل�ضوفية، وتركيزه على 

�لنور�ضي مثاًل على هذ�  عن�رشي �لعلم و�لعقل يف �لإ�ضالم، كما يدعي، ويتخذ غولن من بديع �لزمان �ضعيد 

�لطريق،حيث يقول �لنور�ضي “�لعلم و�لعقل �ضي�ضود�ن يف �مل�ضتقبل، وبناء على ذلك فاإن �لقر�آن �ضي�ضود �أي�ضًا 

.
ع كل �مل�ضائل للعلم  و�لعقل”)6( لأنه ُيخ�ضِ

من ناحية �لفكر �ل�ضيا�ضي، يرى فتح �هلل غولن �أن �لتحزب �ل�ضيا�ضي و�لأطماع �ل�ضيا�ضية خطان �أحمر�ن 

�ضيا�ضية  �لدعوي و�لعلمي و�لنه�ضوي، حيث ل حتزب، ول مطامع  ن�ضاطها  للمنتظمني يف  �لدعوة   يف هذه 

تخدمه  ل  �لذي  لهدفها،  روؤيتها  ب�ضبب  تريده  ول  �لرف�س،  كل  ذلك  ترف�س  فهي  لأجلها،  �أو  �حلركة  باإ�ضم 

فكرة �لتحزبات �ل�ضيا�ضية، ول �ملنا�ضب و�لقياد�ت �ل�ضيا�ضية �لعليا، هذ� �لروؤية لعالقة �لدين بال�ضيا�ضة �ضاغتها 

�جلماعة يف �ضعار “�أعوذ باهلل من �ل�ضيطان �لرجيم و�ل�ضيا�ضية”.

قد يكون ما �ضبق ذكره مقتب�ضا من �ل�ضيخ بديع �لزمان �ضعيد �لنور�ضي، كما هو معروف عنه، من خالل 

�لبتعاد عن �لعمل �ل�ضيا�ضي �حلزبي، لكنه يعالج مو�ضوع �لتحالف مع �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية، يف مقابل �لدعم 

و�لمتياز�ت بتناق�س �ضديد، ومن خالل �لتغلغل يف موؤ�ض�ضات �لدولة و�لتقدم يف �ملنا�ضب �لهامة. نفهم من 

ذلك �أن غولن ل يرغب �لنخر�ط بالعمل �ل�ضيا�ضي و�إمنا �لرتكيز على �جلانب �ملعريف )�لتعاليم( و�خلدمة �لعامة 

للمجتمع �لرتكي.

هي  بل  وتر�تبية،  هيكلية  له  تنظيمًا  �أو  حزبًا،  لي�ضت  غولن  �هلل  فتح  جماعة  �إن  �لقول  ميكن  عام  ب�ضكل 

�أنها جتمع وتكتل ي�ضم عدد�ً كبري�ً من رجال �لعمال �لتر�ك  �لقول  �إجتماعية، و ميكن  �أو حالة  بتيار،  �أ�ضبه 

و�ل�ضعوديني، وبع�س �ل�ضخ�ضيات �لذين مت جتميعهم بو��ضطة �رشكات وموؤ�ض�ضات عرب �ضبكة هائلة من دور �لن�رش 

و�ملد�ر�س و�جلامعات و�ل�ضتثمار�ت �لقتت�ضادية، و�ملر�كز �لثقافية د�خل تركيا وخارجها.

2-  اأثر احلركة النور�سية يف احلركة الإ�سالمية الرتكية

عرفت تركيا �ضكاًل حديثًا من �أ�ضكال �لطرق �ل�ضوفية و�ملجموعات �لدينية، �لتي ُعرفت بـ “�جلماعة” يف 

�ل�ضلطنة �لعثمانية �ضابقًا، حيث �رتبط �أع�ضاوؤها برو�بط �إجتماعية متنوعة. كانت �لطرق �ل�ضوفية و�ملجموعات 

)6(   حممد نور �لدين، تركيا: �جلمهورية �حلائرة....م�ضدر �ضابق، �س 182.
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�لدينية )�جلماعات �ملوروثة( تعتمد �أ�ضاليب و�أدو�ت تقليدية يف �لتو��ضل وبناء �لقيم لدى �أفر�دها، لكن �ل�ضكل 

�حلديث من هذه �جلماعات �أعتمد �أ�ضاليب و�أدو�ت حديثة ذ�ت �أبعاد تربوية و�جتماعية و�قت�ضادية و�ضيا�ضية 

متنوعة. لكن هذه �جلماعات �حلديثة بد�أت تتميز بوجود م�ضارين خمتلفني يف طبيعة �لأهد�ف و�ملمار�ضات.

ر�ضم �لنوع �لأول خط عمله ليدخل مبا�رشة يف �حلياة  �ل�ضيا�ضية، وُعرف بالإ�ضالم �ل�ضيا�ضي، وكان ر�ئد 

�لعد�لة  *، وميثله حاليًا �حلزب �حلاكم )حزب   )2011 – �أربكان )1926  �لدين  �أو �حلركة جنم  �لنوع  هذ� 

�أما �لنوع �لثاين من �جلماعات فاتخذ توجهًا نحو �لبقاء خارج  و�لتنمية(، رغم وجود �أوجه مغايرة وخمتلفة. 

�ضاحة �لعمل �ل�ضيا�ضي �ملبا�رش، و�أكتفى بلعب �أدو�ر تتحقق �أهد�فها �ل�ضيا�ضية عن طريق نتائج نهائية لأدو�رها 

�لنور  �أبناء  جماعة  وتعترب  �لجتماعي.   بالإ�ضالم  �لنوع  هذ�  ُعرف  وقد  و�لقت�ضادية.  و�لعالمية  �لرتبوية 

و�ل�ضليمانيون وبع�س �لطرق �ل�ضوفية من �لنوع �لثاين لهذه �جلماعات. ويف حني �أخذت بع�س هذه �جلماعات 

تتو�ضع وتنت�رش ظلت جماعات �أخرى �أ�ضرية للجمود و�لرتهل و�لركود.

ومما ل�ضك فيه �أن جميع �لأحز�ب �لإ�ضالمية �لرتكية �لتى بد�أت فى �لظهور فى مطلع �ل�ضبعينيات، �كت�ضبت 

مر  ذ�ك  �أو  �حلزب  لهذ�  �ل�ضيا�ضية  �لقوة  منح  �أن  �أي   �لنور�ضية،  �لجتماعية  �حلركات  �أتباع  من  قوتها  نقاط 

بطريقة غري مبا�رشة عرب هذه �حلركات �ملنت�رشة يف كل تركيا، وعلى ر�أ�ضها جماعة �خلدمة. و�أن �أردوغان ومن 

قبله �أربكان، هما من �ضنع هذه �لقوة �لناعمة. و�ملالحظ يف تاأ�ضي�س �لأحز�ب �لإ�ضالمية وحلها، يف �لتاريخ 

�ل�ضيا�ضي �لرتكي، �أنه ل يهم ��ضم �حلزب ول من ير�أ�ضه، فكل حزب له توجه �إ�ضالمي يف تركيا �ضوف يظهر موؤقتا 

ثم يختفي، ويف كل ظهور جديد هناك د�ئما قوة �ضعبية تقف خلفه، على �لنحو �لتايل:

�لنظام �لوطنى )1970-1971( : كان �حلزب �لإ�ضالمي �لأول فى تركيا �جلمهورية �لذي  )1( حزب 

�ضباط/فرب�ير  يف  �لأول  موؤمتره  �حلزب  عقد  �أربكان،  �لدين  جنم  و�أ�ض�ضه  �ضيا�ضاته  فى  �لإ�ضالم  �عتماد  �إىل  دعا 

1970، ولكن مل يلبث �أن �أحيل موؤ�ض�ضه على مكتب �ملدعي �لعام يف عام 1971 ملحاكمته بتهمة ��ضتغالل 

�لدين لتحقيق �أهد�ف �ضيا�ضية، ومن �أهم بر�جمه �إعادة تاأ�ضي�س وت�ضجيع �لتعليم �لديني يف كل �ملد�ر�س �لرتكية.

)2( حزب �ل�ضالمة �لوطني )1972 – 1980(: �أ�ض�ضه 19 �ضخ�ضا، �رتبط �أغلبهم بحزب �لنظام �لوطني 

�ملنحل، و�نت�رش �حلزب �رشيعًا فى 67 منطقة برتكيا، بف�ضل �حلركات �لجتماعية �لنور�ضية، وكاريزما �أربكان، 

جنح �حلزب �لوليد يف �حل�ضول على 48 مقعد� من 450 يف �لنتخابات �لربملانية عام 1973، ويف عام 1981 

قامت �ل�ضلطات �لع�ضكرية بحل �حلزب.

)3( حزب �لرفاه )1983 - 1998(: �أ�ض�ضه علي تركمان، بعد حظر ن�ضاط جنم �لدين �أربكان و�آخرين، 

ولكن بعد رفع �حلظريف عام 1984 عاد �أربكان رئي�ضا حلزب �لرفاه، و�ضهد �ملجال �ل�ضيا�ضي �لتحول �لكبري فى 

�نتخابات 1996 حني ح�ضل حزب �لرفاه على 158 مقعًد� من �أ�ضل 550، ما جعله �أقوى �لأحز�ب و�ضمح 

�أربكان وحزبه من �حلكومة، ثم يف كانون  لزعيمه �أن ي�ضبح رئي�ًضا للوزر�ء. ويف عام 1998 �أخرج �جلي�س 

�لثاين/ يناير 1998 قامت �ملحكمة �لد�ضتورية بحل �حلزب.

•  �ضيا�ضي تركي توىل رئا�ضة حزب �لرفاه ورئا�ضة وزر�ء تركيا من �لفرتة بني 1996 و1997 عرف بتوجهاته �لإ�ضالمية.
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)4( حزب �لف�ضيلة )1998-2001(: قام �أع�ضاء حزب �لرفاه �ملنحل بتاأ�ضي�س حزب �لف�ضيلة، وتر�ضح 

�لأع�ضاء رجائي  �أردوغان وعبد�هلل غول، و�ختار  بينهم رجب طيب  لرئا�ضة �حلزب �جلديد، من  �أ�ضماء  عدة 

طوقان رئي�ًضا للحزب فى كانون �لأول / دي�ضمرب 1998. ومت حل �حلزب يف حزير�ن / يونيو 2001. بتهمة 

تهديد �لنظام �لعلماين يف تركيا.

)5( حزب �لعد�لة و�لتنمية )2001- (: بعد حل حزب �لف�ضيلة، �نق�ضم �لأع�ضاء �إىل فريقني: �لأول ي�ضري 

على �لنهج �لأربكاين، وبد�أ �إجر�ء�ت تاأ�ضي�س حزب �ل�ضعادة. �أما �لتيار �لثاين من حزب �لف�ضيلة �ملنحل في�ضم 

و�أ�ض�ضت هذه  �أردوغان،  ر�أ�ضهم عبد�هلل غول ورجب طيب  �لإ�ضالميني، وعلى  �ل�ضيا�ضيني  �جليل �جلديد من 

لتاأ�ضي�س  �ملحاولت  هذه  كل  �لر�هنة.  �للحظة  حتى  �حلكم  �ضدة  و�عتلت  و�لتنمية،  �لعد�لة  حزب  �ملجموعة 

حزب �إ�ضالمي  ما كان لها �أن ت�ضتمر، يف ظل هذ� �ملناخ �ل�ضيا�ضي �لعجيب، �إل �إذ� كانت هذه �لأحز�ب �ضامنة 

يف كل مرة ظهور وتاأ�ضي�س �أن هناك قوة �جتماعية توؤ�زرها، وهي �حلركات �لجتماعية �لنورية، وعلى ر�أ�ضها 

حركة جماعة �خلدمة �أو جماعة فتح �هلل غولن...

3- جذور جماعة فتح اهلل غولن

و�لظروف  و�لثقافية  �لجتماعية  �لرتكمات  من  �لعديد  نتيجة  و�نت�رشت،  غولن،  �هلل  فتح  جماعة  برزت 

�أو  �لنور�نية  للحركة  كامتد�د  وجاءت  �لثانية.  �لعاملية  �حلرب  بعد  ما  تركيا  ظروف  عن  ف�ضال  �لقت�ضادية، 

�لنور�ضية؛ وهي جماعة مت�ضوفة، �أطلق عليها �أي�ضًا “جماعة �أبناء �لنور”، �لتي �أ�ض�ضها �لد�عية �لإ�ضالمي �لكردي 

بديع �لزمان �ضعيد �لنور�ضي** )1877 – 1960( �لذي نا�ضل من �أجل �حلفاظ على �لهوية �لإ�ضالمية لالأتر�ك 

يف زمن �زدهار تركيا �لأتاتوركية.

مل يكن بديع �لزمان �ضعيد �لنور�ضي حاملًا با�ضتعادة �خلالفة �لإ�ضالمية، مقارنة بهدف ح�ضن �لبنا عند تاأ�ضي�س 

جماعة �لإخو�ن، و�إمنا كان حاملا با�ضتعادة �لهوية �لإ�ضالمية لرتكيا، يف وقت خربت فيه �مل�ضاجد وهجرت، 

�لقر�آن،  �لعربية وحتفيظ  �للغة  تدري�س  ومنعت  �لعباد�ت،  مبمار�ضة  �ملجاهرة  �لأتر�ك  على  �ل�ضلطات  وحرمت 

وتعقبت بال�ضجن و�لتنكيل لرجال �لدين، وهي حالة مل تع�ضها �أي دولة غالبية �ضكانها من �مل�ضلمني حت�س على 

.)7(
�ملقاومة بكل �أ�ضكالها دفاعا عن �لعقيدة و�لهوية �لدينية 

ويف �ضبيل �حلفاظ على �لهوية �لإ�ضالمية لالأتر�ك ق�ضى �لنور�ضي عمره بني �ل�ضجن و�لنفي وحتديد �لإقامة، 

و�لالفت لالنتباه يف ذ�ت �لوقت، �أنه رغم كل ذلك مل يدع مطلًقا �إىل حمل �ل�ضالح يف وجه �لدولة �لعلمانية، 

من  باهلل  )�أعوذ  ل�ضعار  �لرتديد  د�ئم  وكان  مطلًقا،  حترميًا  بال�ضيا�ضة  �لعمل  وحمبيه  وتالميذه  �أتباعه  على  وحرم 

�ل�ضيطان و�ل�ضيا�ضة(، وعجزت �ل�ضلطات �لرتكية عن �إثبات تهمة و�حدة عليه، فاكتفت با�ضتمر�ر �ضجنه ونفيه 

بال تهمة، حتى بعد وفاته مل ي�ضلم ج�ضده من �ملعاناة، فقد �أ�رشت �ل�ضلطات �لرتكية على نقل جثمانه بعد �لدفن 

باأيام �إىل مكان غري معلوم. �ن�ضغل �ضعيد �لنور�ضي بتاأليف ر�ضائل �لنور، م�ضتغرًقا يف ذلك ن�ضف قرن من عمره، 

للبحوث  �لعربي  �ملركز  �إرهابي؟،  تنظيم  �أم  �إ�ضالحية  حركة  هي  هل  تركيا:  يف  �خلدمة  جماعة   ، بدوي  مو�ضى  �أحمد    )7(

 http://www.acrseg.org/40309                                                                                       2016 و�لدر��ضات، 27 متوز

**  عامل م�ضلم كردي، �أحد �أبرز علماء �لإ�ضالح �لديني و�لجتماعي يف ع�رشه.
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وكان يكتبها طالبه، وين�ضخونهايف �رشية تامة، ثم يتم توزيعها يف  �أرجاء تركيا بعيًد� عن �أعني �لأمن، و�عتربت 

هذه �لر�ضائل جتديد� للدين �لإ�ضالمي بو�ضطيته وعدم تناق�ضه مع �حل�ضارة �حلديثة، ول تز�ل هذه �لر�ضائل حتى 

�لآن �مل�ضدر �لرئي�ضي للمعرفة �لدينيةيف تركيا ول عالقة لهذه �حلركة من حيث �ملنهج و�لأهد�ف باحلركات 

.
)8(

و�لتنظيمات �لدينية يف �لعامل �لعربي

تغريت �لأحو�ل �ل�ضيا�ضية يف تركيا يف �ضبعينيات �لقرن �ملا�ضي، و�ضمحت �ل�ضلطات مبمار�ضة �لن�ضاط �لديني 

�أ�ض�س طالب وحُمبو �لنور�ضي  يف حدود �ضيقة و�ضارمة ير�ضمها �لقانون، و��ضتغالًل لهذه �لنفر�جة �ل�ضيا�ضية 

�لعديد من �ملوؤ�ض�ضات �خلريية لن�رش تعاليمه �لنور�ضي ور�ضائله، وحافظت جميع هذه �ملوؤ�ض�ضات ب�ضورة �أو باأخرى 

على و�ضية �لنور�ضي لطالبه بعدم �ل�ضتغال بال�ضيا�ضة، فال ي�ضمح لأع�ضائها، بالرت�ضح يف �أي �نتخابات، من �أي 

نوع، كما �أن هذه �ملوؤ�ض�ضات ل تدعم ب�ضفتها �لعتبارية �أي مر�ضحني من �أي نوع، فتحولت لهذ� �ل�ضبب �إىل 

موؤ�ض�ضات متنح �لدعم �ملعنوي و�لفعلي لالأحز�ب �لإ�ضالمية، دون �أن ت�ضطر هذه �لأحز�ب �إىل دفع ثمن �ضيا�ضي 

مقابل هذ� �لدعم، لذلك فقد �ضكلت هذه �ملوؤ�ض�ضات قوة ناعمة ذ�ت تاأثري عميق وممتد فى �ملجتمع �لرتكي، 

ولي�ضت جماعة فتح �هلل غولن �ضوى و�حدة من هذه �ملوؤ�ض�ضات. و�أ�ضبحت حركة �جتماعية كاملة �لأركان، 

، لأنها ��ضتوفت مقومات قيام �حلركة �لجتماعية ب�رشوطها �لثالثة �ملتمثلة يف: 
)9(

وفقا لنظرية ت�ضارلز تيلي

)1( وجود جمهود عام م�ضتد�م ومنظم لتحقيق �لفكرة �لإ�ضالحية، ي�ضميه تيلي “�حلملة �مل�ضتمرة”. 

ثقافية،  مو�كب  حتالفات،  )جمعيات،  �لد�عمة  و�ملوؤ�ض�ضات  �ملمار�ضات  من  متنوعة  �أ�ضكال  وجود   )2(

خدمات، ظهور �إعالمي.. �إلخ( كل هذه �ملظاهر وغريها ي�ضميها تيلي “ذخرية �حلركة �لجتماعية”. 

د فكر �حلملة يف �ضورة �أفر�د يتميزون بخ�ضائ�س مت�ضابهة هي: �جلد�رة، �لوحدة، �لزخم، �للتز�م. �ضُّ
)3( جَتَ

غري �أنها مل تعد حركة و�حدة �أي�ضا، �إمنا �نق�ضمت �إىل عدد كبري من �حلركات على ر�أ�س كل منها تلميذ �أو 

�أكرث من تالميذ �لنور�ضي تتناف�س �حيانا وتت�ضارع �حيانا �أخرى، ولكنها جميعا حتتفظ ب�ضورة �أو باأخرى بروح 

�لنور�ضي و�أفكاره �لتنويرية �لدينية �ملعتدلة ما يجعلها متلك نفوًذ� ممتًد� يف جميع �أرجاء �ملجتمع �لرتكي، ويف 

كل موؤ�ض�ضات �لدولة، بالإ�ضافة �إىل ما متتلكه هذه �حلركات من موؤ�ض�ضات خريية و�أوقاف لل�رشف على �لتعليم 

و�خلدمات �لجتماعية و�لثقافية.

1 - 3  اأثر الت�سوف على جماعة غولن

تتلخ�س فل�ضفة فتح �هلل غولن يف �إيجاد جمتمع �إ�ضالمي ملتزم، لكنه يف �لوقت نف�ضه جمتمع متلهف للمعرفة 

�جلماعات  �أو  �لطرق  منهج  على  �لتدين  يف  �لأول  �ملبد�أ  مع  �لفل�ضفة  هذه  تز�وجت  �حلديثة.  و�لتكنولوجيا 

�إنكار ول خمالفة ل�ضيء مما يقوله  ياأمرك به؛ ول  “ل تخالف �ضيخ �جلماعة مطلقًا فيما  �ملبد�أ  �ل�ضوفية، ويقول 

مطلقًا ول �عرت��س عليه بل�ضان �أو بقلب”!

ومثل هذ� �ملعتقد يجعل من �لت�ضوف �لطرقي فر�ضة ثمينة لدهاة �ل�ضيا�ضة؛ �لذين يريدون ��ضتغالل وتوظيف 

�لدين خلدمة م�ضاحلهم �ل�ضيا�ضية، وتذليل �لعقبات �أمام �أطماعهم؛ ولن يجدو� �أف�ضل من مثل هذه �جلماعات 

لتوظيفها..

)8(   �مل�ضدر �ل�ضابق  ذكره.

)9( عامل �جتماع �أمريكي )1929-2008( كتب يف �لعالقة بني �ل�ضيا�ضة و�ملجتمع، وهو متخ�ض�س يف �حلركات �لجتماعية �حلديثة.
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�ل�ضوفية يف دعم  �لتاريخ �ملعا�رش: توظيف �ل�ضتعمار ل�ضيوخ �لطرق  �أبرز �ضور هذ� �ل�ضتغالل يف  ولعل 

�ل�ضعوب لذلك �لحتالل..َومِمَّا �ضاع عن بع�س �ضيوخ  �لإ�ضالمية، و�إ�ضعاف مقاومة  �لدول  م�رشوع �حتالل 

�لطرق �أنهم كانو� يقولون ملريديهم �ملطيعني: “�ل�ضتعمار ق�ضاء �هلل وقدره؛ فال تعرت�ضو� على قدر �هلل”!

ومن هنا فاإن �لدول �ل�ضتعمارية تعترب �ضيوخ �لطرق �ل�ضوفية حلفاء لها: وقد نقل عالل �لفا�ضي عن “�أودينو” 

قوله: “�إننا نعلم �أنهم -�أي: �ل�ضلفيون- ل يقاومون عبد �حلي �لكتاين وعبد �لرحمان �لدرقاوي و�أمثالهما من 

�مل�ضايخ �ل�ضوفية، �إل لأنهم �أحبابنا، وقد علمو� �أنهم حتالفو� معنا يف �أحرج �ملو�قف �ضد �بن عبد �لكرمي و�أمثاله 

. فيما يقول د�نييل بايب�س  رئي�س منتدى �ل�رشق �لأو�ضط يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية:“�لغرب 
من �لثو�ر”)10(

ي�ضعى �إىل م�ضاحلة �لت�ضوف �لإ�ضالمي ودعمه لكي ي�ضتطيع  ��ضتيعاب �ل�ضاحة �لدينية و�ل�ضيا�ضية وفق �ضو�بط 

��ضتخدمت يف  �لتي  نف�ضها  �ل�ضيا�ضة و�لقت�ضاد، وبالطريقة  نهائيا عن ق�ضايا  �لدين عن �حلياة، و�إق�ضائه  ف�ضل 

 .
تهمي�س �مل�ضيحية يف �أوروبا و�لوليات �ملتحدة”)11(

و�نطالقًا من هذه �لروؤية، �أو�ضت مر�كز �لتفكري و�لدر��ضات يف �لغرب �ل�ضا�ضة و�ضانعي �لقر�ر ب�رشورة 

ق�ضمت  فقد  بالذكر؛  غولن  �هلل  فتح  وخ�ضت  معه؛  �لتحالف  يف  و�ل�ضتمر�ر  �لت�ضوف  من  �لنوع  هذ�  دعم 

موؤ�ض�ضة ر�ند يف تقريرها “�إ�ضالم ح�ضاري دميقر�طي”، �ملجتمع �مل�ضلم �إىل �أربع فئات: �ملت�ضددون، و�لتقليديون، 

و�ملجددون، و�لعلمانيون. و�أو�ضت باأن �ملجددين هم من يجب على �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �أن تدعمهم 

للو�ضول �إىل �إ�ضالم معتدل م�ضاير للح�ضارة �لغربية، و�رشبت عدة �أمثلة لأولئك �ملجددين، وكان من �أبرزهم 

فتح �هلل غولن، حيث قالت عنه: “غولن �ضيغة لتحديث �لإ�ضالم �ضديدة �لتاأثر بال�ضوفية، ويركز على �لتنوع 

�أحد  �ل�ضوفية  فيه  جعلت  و�لذي  معتدلة”  م�ضلمة  �ضبكات  “بناء  �لآخر  تقريرها  و�لالعنف”،ويف  و�لت�ضامح 

�حللفاء �ملرتقبني لأمريكا؛ �رشبت موؤ�ض�ضة ر�ند مثال لذلك �ل�رشيك �ل�ضويف �ملرتقب بفتح �هلل غولن؛ �إذ قالت 

عنه: “وي�ضجع �لقائد �لديني �لرتكي )فتح �هلل غولن( �لإ�ضالم �ل�ضويف �حلديث �ملعتدل، حيث �إنه يعار�س تنفيذ 

�لدولة للقانون �لإ�ضالمي م�ضري� �إىل �أن معظم �للو�ئح �لإ�ضالمية تتعلق باحلياة �خلا�ضة لالأفر�د، ويهتم �لقليل منها 

باأمور �حلكم، فالدولة كما يعتقد هو ل ينبغي �أن تطبق �أو تنفذ �ل�رشيعة �لإ�ضالمية، لأن �لدين م�ضاألة �ضخ�ضية”.

يرى �لبع�س �ن �ل�رش  ور�ء �لعالقة �جليدة بني فتح �هلل غولن وحكام تركيا �ل�ضابقني من �لع�ضكر �لعلماين، 

كالرئي�س �ضليمان دميرييل، وبولنت �أجاويد، �لذين �أطلقو� يده يف تاأ�ضي�س �ملد�ر�س و�ملجمعات �لرتبوية يكمن 

يف ن�رشه ما ير�ضخ علمانية �لدولة، بخلفية �ضوفية ومناهج مبتكرة وع�رشية. وهذ� ما يف�رش �أي�ضًا �لهتمام �لكبري 

 “ 
)12(

جلماعة غولن بالتعليم ملا له ممن �آثار على �لو�قع �لرتبوي.

)10(   �لفا�ضي عالل، حديث �ملغرب يف �مل�رشق، �ملطبعة �لعاملية،�لقاهرة، ط1، 1956، �س 12.

)11( �ضحيفة �لزمان، 12 ت�رشين �لول  2003، �لعدد:1633.

)12( حّماد �لقباج �أين تكمن خطورة جماعة فتح �هلل غولن، )موقع ه�ضربي�س �ملغربي(، 2016/7/21،

http://www.hespress.com/writers/314917.html 
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(13(

2 - 3 الهيكل، واملنهج والأهداف

تنق�ضم هيكلية �جلماعة �إىل ق�ضمني: )ر�جع �لهيكل �لتنظيمي – ملحق رقم -1 -( 

1- داخليا: يتوىل غولن رئا�ضة هذه �ملجموعة مبا�رشة، وي�ضم �ملجل�س �ل�ضتت�ضاري �أو �ل�ضورى12 �ضخ�ضًا، 

�مل�ضوؤوولني  �حلرفيني،  �أئمة  �ملدن،  �أئمة  �لأقاليم،  �أئمة  �لدولة،  �أئمة  وهي:  �أئمة؛  �ضكل  على  �لد�رة  وتكون 

عن �أئمة �ملناطق �أو �لأحياء، �أئمة �لعو�ئل �أو �لأ�رشة،، �ل�ضخ�س �ملنظم لالأئمة، �مل�ضوؤول �لتعليمي عن �لطالب 

)�لبتد�ئي و�لثانوي(، �مل�ضوؤول عن �لدور�ت و�ملد�ر�س �خلا�ضة.

2- خارجيا: يتكون �لتنظيم �خلارجي من �أربعة مفا�ضل رئي�ضة وهي منطقة �ل�رشق �لأق�ضى و�أوروبا و�أمريكا 

و�جلمهوريات �لإ�ضالمية و�أفريقيا، وت�ضمل من �لدول �نكلرت�، و�أملانيا، و�يطاليا، وبلجيكا، وهولند�، وكوريا 

�لعر�ق و�ضوريا ولبنان ودول  و�أندوني�ضيا، وتايالند، و�ل�ضني، ف�ضاًل عن دول عربية مثل  �جلنوبية، و�ليابان، 

عربية من �ضمال �أفريقيا مثل ليبيا وتون�س، وكينيا ونيجرييا و�ل�ضومال.

�أنها  �لبالد، كما  �ملد�ر�س د�خل وخارج  تبني  �لتعليم، فهي  �أ�ضا�ضا على  ركزت جماعة �خلدمة يف عملها 

�خرتقت �ملجتمع باإن�ضاء موؤ�ض�ضات �قت�ضادية و�إعالمية وطبية وثقافية و�إغاثية وكانت �لقفزة �لكبرية يف ن�ضاط 

�جلماعة بعد �نقالب عام 1980 حيث ��ضتفادت من دعم �لدولة ومن م�ضاحات �حلرية �ملتاحة، لتبد�أ رحلتها 

للجماعة  �ملمثلة  �جلهة  �لأتر�ك،  و�لكتاب  �ل�ضحفيني  وقف  بتكوين  مرور�ً  تركيا،  خارج  �ملد�ر�س  �إن�ضاء  مع 

ب�ضكل �ضبه ر�ضمي.

تدير حركة غولن �أكرث من 1500 موؤ�ض�ضة مبختلف مر�حل �لتعليم �إ�ضافة �إىل 15 جامعة منت�رشة يف �أكرث 

تركيا،  علمانية  مع  تتفق  �أنها  �لتعليمية  �ملوؤ�ض�ضات  و�أهم مالمح هذه  �لعامل.  �أنحاء  دولة يف خمتلف  من 140 

ول تطبق بر�مج حتمل مو��ضفات دينية. وت�ضعى هذه �ملوؤ�ض�ضات  �إىل تعزيز �لعتماد على �لتكنولوجيا �لغربية 

ف�ضاًل عن مر�كز  و�أعمال جتارية وموؤ�ض�ضات خريية،  �لإ�ضالمية. كذلك هناك �رشكات خا�ضة  بالقيم  �ملقرونة 

ثقافية و�ضل�ضلة موؤمتر�ت �ضنوية يف بريطانيا و�لحتاد �لوروبي و�لوليات �ملتحدة*.

�أما يف قطاع �لإعالم فتمتلك �حلركة عدة موؤ�ض�ضات �إعالمية منها وكالة ‘’جيهان’’ لالأنباء، كما متتلك جمموعة 

‘’�ضامانيولو’’ �لتي ت�ضم �ضت قنو�ت تلفزيونية متنوعة، �إ�ضافة �إىل ثالث �إذ�عات. وتغطي هذه �ملجموعة 150 
دولة، ولها بث خا�س يف �أمريكا و�أوروبا ودول �آ�ضيا �لو�ضطى باللغات �لرتكية و�لإنكليزية و�لأملانية و�لأذرية. 

كما متتلك جمموعة زمان �لإعالمية �لتي ت�ضدر جريدتي زمان �لرتكية ون�ضختها �لإجنليزية ‘’توَدْي زمان’’. ويف 

�لقطاع �لقت�ضادي متتلك �حلركة ‘’بنك �آ�ضيا’’، بينما يتجمع رجال �لأعمال �لذين يدورون يف فلكها يف جمعية 

“تو�ضكون”.

)13( حول هذه �لعناوين ر�جع: قا�ضم ح�ضني �لربيعي، من هي جماعة فتح �هلل كولن. وما �أفكارها و�أهد�فها.

حتليل �ل�ضيا�ضات 38 ، مركز بالدي للدر��ضات و�لبحوث �ل�ضرت�تيجية، 25 /2016/7. و�أي�ضًا، موقع مو�ضوعة �جلزيرة، م�ضدر 

�ضبق ذكره.

* �مل�ضدر: حممد نور �لدين، حجاب وحر�ب: �لكمالية و�أزمات �لهوية يف تركيا، ريا�س �لري�س للكتب و�لن�رش، ط1، 2001. 
�س �س 246 – 248
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�أو  �أيديولوجية �ضيا�ضية �أو نظام حكم  يتبنى غولن مفهوما غري م�ضّي�س للدين، فهو يرى �أن “�لإ�ضالم لي�س 

�جلماعة  فيه  تبتعد  �لذي  �لوقت  �ل�ضيا�ضة’’.  ويف  ‘’فوق  باأنها  ي�رش على و�ضف جماعته  للدولة” كما  �ضكاًل 

عن �لعمل �ل�ضيا�ضي �حلزبي، فاإنها تنهمك يف �لتحالف مع �لأحز�ب �ل�ضيا�ضية يف مقابل �لدعم و�لمتياز�ت، 

وتعمل على �لتغلغل يف موؤ�ض�ضات �لدولة و�لتقدم يف �ملنا�ضب �لهامة.

وتربز يف �أدبيات “�خلدمة” فكرة �لنفوذ و�لتغلغل يف �أجهزة �لدولة �ملختلفة دون روؤية و��ضحة �أو �أهد�ف 

جتيز  �ضيا�ضية”  “تقية  تنتهج  �جلماعة  �أن  �لبع�س  ويرى  عنه.  تتحدث  �لذي  “�لتمكني”  بعد  ما  ملرحلة  حمددة 

�لدولة،  �أجهزة  من  ��ضتبعادهم  يتم  ل  هويتهم، حتى  لإخفاء  و�ل�ضعائر  �لعباد�ت  بع�س  �لتخلي عن  لأع�ضائها 

خا�ضة �جلي�س و�ل�رشطة.

و�ل�ضتخبار�ت  �جلي�س  -وخ�ضو�ضًا  �ملوؤ�ض�ضات  خمتلف  يف  �لعليا  �ملنا�ضب  �إىل  للو�ضول  �حلركة  و�ضعت 

و�ل�رشطة- تاأهبًا مل�رشوع �ضيا�ضي م�ضتقبلي، وقد تبينت �ضحة هذه �ملعلومة بعد حماولة �لنقالب �لفا�ضلة �لتي 

�تهمت �جلماعة بها من خالل �لعملية �لأمنية وحمالت �لعتقال �لتي قام بها �لنظام �لرتكي بقيادة رجب طيب 

�أردوغان.

3 - 3 املوارد املالية جلماعة فتح اهلل غولن

�إمتلكت جماعة �خلدمة قوة �قت�ضادية مكونة من �لعدد من �ل�رشكات �خلا�ضة و�لبنوك، بدء�ً من بنك �آ�ضيا 

تركيا،  �لإطالق على م�ضتوى  و�لعا�رش على  �لبالد  �لإ�ضالمية يف  �مل�ضارف  �أكرب  يعد  �لذي  �لرتكي،  �لإ�ضالمي 

ف�ضاًل عن عالقة �جلماعة بعائلة “كوت�س”، وهي �أثرى �لعائالت �لرتكية تعمل يف كل قطاعات �لقت�ضاد �لرتكي، 

مع  “م�ضطفى كوت�س” على خالف  �حلايل  �ملجموعة  ورئي�س  �لع�ضكرية،  �ل�ضناعات  �إىل  �لتغذية و�ضوًل  من 

حكومة رجب طيب �أردوغان، �ذ �تهمه مقربون من �حلكومة بدعم �أحد�ث ميد�ن تق�ضيم “كيزي بارك” يف 

حزير�ن/ يونيو 2013، عرب �لتمويل و�لتحري�س على ذلك يف جامعة كوت�س، وذكرت م�ضادر تركية �أن غولن، 

بالإ�ضافة �إىل كونه �ضيخ �جلماعة ومر�ضدها �لروحي، فهو رجل �أعمال يدير �ل�ضفقات ويخطط لأكرب �مل�ضاريع 

ويقرر م�ضري �رشكات وموؤ�ض�ضات مالية �ضخمة، كما يعطي �لتعليمات لتحريك مئات ماليني �لدولر�ت من 

بنك لآخر.

حتركات  عن  �لرتكية  للمخابر�ت  تقرير�   2012 �أغ�ضط�س  �آب/   9 بتاريخ  �لرتكية  �ل�ضحف  ن�رشت  وقد 

و�إمكانيات حركة فتح �هلل غولن د�خل وخارج تركيا بطلب من �أردوغان، ومت �إعد�ده من قبل �لعنا�رش �حلكومية 

�ملتو�جدة يف د�خل �حلركة وهم 4 �ضيا�ضيني و 5 ع�ضكريني و173 �أمنيني، و23 من جهاز �ملخابر�ت، وجاء 

يف �لتقرير : 

�أن ر�أ�ضمال �حلركة يقدر 150 مليار دولر.  -

ي�ضتند دعم �حلركة �إىل �أكرب �ل�رشكات و�ملوؤ�ض�ضات �لعاملية وتقدر بـ 700 �رشكة و65 موؤ�ض�ضة.  -

يقدر حجم �لأعمال �ل�ضنوية للحركة 7 مليار �تدولر �أمريكي.  -

يبلغ عدد �لأ�ضخا�س �لأد�ريني �لذين يتولون �د�رة هذه �لعمال ب�ضكل ر�ضمي 4800 موظف.  -
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يف  �جلدد  �لأعمال  رجال  لدى  بالثقة  حتظى  كونها  �إىل  �حلركة  لنجاح  �ل�رشيع  �لتنامي  �ملحللون  ويرجع 

�لأنا�ضول وخا�ضة يف حمافظات )عنتاب، قونية، قي�رشي، دينيزيل( وغريها، و�لتي تطورت من �ملدن �لتجارية 

�لتابعة جلماعة  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات  �ملا�ضية، حيث تعمل  �لع�رشين  �ل�ضنو�ت  �إىل مدن �ضناعية كربى يف  �ل�ضغرية 

يتيحها  �لتي  و�لفر�س  �ل�ضوق  �أهمية  جيد�ً  يعي  غولن  �إن  �إذ  تركيا،  يف  �مل�رشوعات  �أقوى  تطوير  على  غولن 

�لقت�ضاد �حلر، ولذلك فاإن فل�ضفته تن�ضجم متامًا مع �جلماعات �لتجارية �لنا�ضئة، وتلتقي برجال �أعمال ويرددون 

�لر�ء �لتي �أعرب عنها غولن يف �حد خطبه “ �إن �لثقة برتكيا يف طريقها لالرتقاء مرة �أخرى بعد �ضنو�ت من 

، وعلى �لرغم ما ميتلكه 
�ل�ضعف و�لعار، و�لرتكيز على �حلفاظ على �لخالق بدل من �ل�ضالم �لرديكايل”)14(

تفيد  تقارير و��ضحة و�ضفافة  �إعالمية ومد�ر�س وجامعات �ضخمة، ل توجد حتى �لآن  غولن من موؤ�ض�ضات 

مب�ضادر ثروة غولن �لهائلة، رغم �أن �لنظر �إىل قيمة �ملنح �لدر��ضية للطالب يف مد�ر�س غولن �مل�ضتمرة لإكمال 

�لتعليم �جلامعي يف �لوليات �ملتحدة �ضخمة و م�ضتمرة دون �أي �نقطاع �أو تعرث.

4- جماعة فتح اهلل غولن يف ال�سيا�سة الرتكية

1 - 4 حقبة ما قبل العدالة والتنمية

)�لرفاه  �لذي ح�ضل حزبه  �أربكان  �لدين  �لع�ضكر على حكومة جنم  �نقلب  �ضباط/فرب�ير 1997  يف 28 

�لوطني( على �لأغلبية وقاد �ئتالفا مع حزب “�لطريق �لقومي” برئا�ضة تان�ضو ت�ضيلر. عقب �إجر�ء�ت �لع�ضكر 

�لتي تلت �لنقالب �ضد كل �لتوجهات �لإ�ضالمية ومن ذلك منع �حلجاب يف �جلامعات كان غولن يعلن �أنه 

“�إذ� كان على بناتنا �أن يخرتن بني �لتعليم و�حلجاب فليخرتن �لتعليم”، و�أعلن ��ضتعد�ده للتنازل عن موؤ�ض�ضاته 
�لتعليمية للموؤ�ض�ضة �لع�ضكرية.

لكن �لدولة بد�أت ت�ضيق على غولن بعد تقارير عن تغلغل جماعته يف مفا�ضلها، فتوجه �إىل �لوليات �ملتحدة 

عام 1999 بحجة �لعالج، �إل �أن �لكاتب �ل�ضحفي �لرتكي ح�ضني غولرجه، �ملقرب �ضابقا من منظمة �لكيان 

�أعقبت  �لتي  �لت�ضييقات  �أن  ويرى  متطورة.  م�ضت�ضفيات  تركيا  يف  بينما  �لعالج  حكاية  ي�ضدق  ل  �ملو�زي، 

�لنقالب دفعته للمغادرة، فح�ضل على �لإقامة �لد�ئمة يف �أمريكا وكفلته �ضخ�ضيتان من �ل�ضي.�آي.�إيه. �إىل ذلك 

ي�ضيف �لكاتب و�ملحلل �ل�ضيا�ضي حممد ز�هد غول �أن �لأ�ضخا�س �لذين زكو� غولن وجعلوه �لبن �ملدلل ميثلون 

 .
)15(

مفا�ضل �لدولة �لأمريكية وهم من �ليمني و�ليمني �ملتطرف ومقربون من �حلركة �ل�ضهيونية

ُعرف فتح �هلل غولن �لرجل ب�ضعوده �ل�رشيع �لذي �أثار قلق �أنقرة عام 1999 عقب �نتقاده �حلكومة، ورغم 

�أجاويد حلل  �لرئي�س بولند  �آنذ�ك  �لعام �لرتكي قرر فتح حتقيق معه و تدخل  �لنائب  �عتذ�ره عن �لنتقاد، فاإن 

�لأزمة، بعدما ظهر يف فيديو يتحّدث فيه �إىل عدد من �أن�ضاره، »�إنهم �ضيتحركون ببطء لتغيري �ملجتمع و�لنظام 

)14( »�ضوفية فتح �هلل غولن و�لكماليون �جلدد«، موقع �ملجلة ، 15 حزير�ن 2012. 

https://googl/KBSyKF

)15( فيلم �لكيان �ملو�زي: من �لن�ضاأة حتى �لنقالب �لفا�ضل، قناة �جلزيرة، 15 �آب 2016.

http://www.aljazeera.net/programs/al-jazeeraspecialprograms/2016/8/9/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8 

.A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A
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�لوليات  �إىل  و�لنتقال  �لأنظار،  عن  �لختفاء  قّرر  ثّم  �إ�ضالمي«.  نظام  �إىل  علماين  نظام  من  تدريجًا  �لرتكي 

�ملتحدة، حيث يعي�س يف ولية بن�ضلفانيا.

رغم �ضعوده �ل�رشيع مل يكن �لرجل بعيد�ً عن �أعني �ل�ضتخبار�ت �لرتكية، فالبع�س يعتقد �أن غولن �نخرط 

يف �لعمل �ل�ضيا�ضي ب�ضكل و��ضح عام 1971، م�ضتفيد�ً من �لتطور�ت �ل�ضيا�ضية �لتي �ضهدتها تركيا يف �عقاب 

�نقالب عام 1971، و�تهمته �حلكومة �لرتكية �آنذ�ك مبحاولة تغيري �لأ�ض�س �لجتماعية و�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية 

للنظام �لقائم )�لعلمانية( و��ضتغالل �ل�ضعور �لديني لل�ضعب، عرب �لقيام بت�ضكيل جمعية �رشية للو�ضول �إىل هذ� 

�لهدف، وقد �عتقل غولن ملدة �ضتة �أ�ضهر فقط.

ويف �أعقاب �نقالب �لعام 1980 �أظهرت بع�س �لتقارير �أن فتح �هلل غولن مري�س، وكان يتنقل متخفيًا من 

مكان �إىل �آخر، ثم قدم ��ضتقالته من من�ضب �لفتاء �ل�رشعي، وبد�أ با�ضتخد�م �إ�ضم م�ضتعاًر يف كتاباته “�ل�ضحاك” 

وهو �ملعنى باللغة �لعربية لإ�ضمه �حلقيقي بالرتكية غولن، و��ضتمر بالتخفي حتى �لعام 1985 حني ورود ��ضمه 

يف قائمة �ملطلوبني من جانب قيادة �جلي�س �لرتكي. ون�ضاأت عالقة بينه وبني حزب �لتحرير. ولكنه جنح بدعم 

ن�ضاطاته  له مبعاودة  �لذي �ضمح  �لأمر  ترتيب و�ضعه كمطلوب،  �لوطن يف  �أوز�ل زعيم حزب  من تورغوت 

�لعلنية بدء� من �لعام 1987. حيث عمل على �لتو��ضل مع حزب �لعمل �لقومي بزعامة �ألب �أر�ضالن توركي�س 

يف  �أربكان  �لدين  وجنم  توركي�س  �ئتالف  غولن  دعم  وقد  �ليمينيني.  للقوميني  �لرتبية�لإ�ضالمية  بث  بهدف 

.
)16(

�نتخابات �لعام 1991 

وب�ضبب و�ضعه �ل�ضحي غادر غولن تركيا مر�ت عدة خالل �لعام 1990. وبعد �ضقوط �لحتاد �ل�ضوفياتي 

�لعام 1994  �لو�ضطى. ويف  �آ�ضيا  بالرتكية يف  �لناطقة  ن�ضاطًا ملحوظًا يف �جلمهوريات �ل�ضالمية  با�رش غولن 

بالقتل من جانب منظمة  “وقف �ل�ضحافيني و�لكتاب”. ثم برز بقوة يف �لعام 1995، وتلقى تهديد�ً  �أ�ض�س 

بالهدوء  عمله  �ّت�ضم  �لرتكية.  �لدولة  من  �ملعتدلة  مو�قفه  ج”ب�ضبب   – �ل�ضالمي  �لعظيم  �ل�رشف  “”مقاتلي 
وبال�ضمت و�أحيانًا مبا ي�ضبه �لتقّية. وكانت تقارير �ل�ضتخبار�ت �لرتكية، منذ �أو�خر �لثمانينيات، ت�ضري بالأ�ضبع 

�إىل �أن غولن يقف ور�ء خاليا �ل�ضباط ذوي �مليول �لإ�ضالمية، �لذين كان يطرد �لع�رش�ت منهم دوريًا مع كل 

�جتماع لل�ضورى �لع�ضكرية  )ُيعقد مرتني يف �ل�ضنة(. 

كتب �لكثري عن غولن يف �لدوريات �لغربية و�ل�ضورة �ملتد�ولة عنه �أنه »زعيم حركة �جتماعية �إ�ضالمية قومية 

�إنه  عنه  يقولون  معار�ضيه  لكن  �لأو�ضط،  �ل�رشق  �لجتماعي يف  لالإ�ضالم  �مل�ضتقبل  للغرب«، ووجه  معاٍد  غري 

�خلطر �حلقيقي على �لعلمانية �لرتكية، ويتهمونه مبحاولة تقوي�ضها عرب �أ�ضلمة �ملمار�ضات �لجتماعية لالأتر�ك.  

ويتخرج كل �ضنة من هذه �ملد�ر�س حو�يل خم�ضة �آلف طالب. ويقارب �لإنفاق على هذه �لـ 207 ثانويات 

و�ضت جامعات و�ضت مر�كز لغة و�ضت م�ضاكن جامعية حو�يل �ملليار و200 مليون دول �ضنويًا على عك�س جنم 

�لدين �أربكان، �لذي ُيَعّد »�أبا �لإ�ضالم �ل�ضيا�ضي« يف تركيا، يطلق على غولن »�أبو �لإ�ضالم �لجتماعي«، لأنه 

عمل بطريقة مغايرة، وهو ميتلك مئات �ملد�ر�س يف تركيا وخارجها. 

ويف �لعام 1990 بد�أ غولن يقدم نف�ضه ك�ضاحب م�رشوع �ل�ضالم �لجتماعي �ملعتدل �ملنفتح على �حلو�ر 

)16(   حممد نور �لدين، حجاب وحر�ب... م�ضدر �ضابق. �س 245.
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مع �لأديان �لأخرى، وتكلل هذ� �مل�ضعى بدعوة بابا روما �ل�ضابق يوحنا بول�س �لثاين لفتح �هلل غولن و�للقاء به 

عام 1999.

لكن �لربوز �لأقوى لغولن �إىل �لو�جهة كان يف عام 1995، حينما ز�ره �ضفر�ء كل من �لوليات �ملتحدة 

�أملانيا وبريطانيا ورو�ضيا، وخالل �ملو�جهة بني �جلي�س وحزب �لرفاه �لإ�ضالمي، وقف غولن على �حلياد منتقد�ً، 

�ضمنًا، �أربكان، ويف �ضيف 1997، غادر �إىل �لوليات �ملتحدة، ثم عاد �إىل تركيا، وما لبث �أن ذهب جمدد�ً 

�إىل �لوليات �ملتحدة و��ضتقر يف ولية بن�ضلفانيا، ومل يتجه �إىل �أي بلد �إ�ضالمي �آخر، ومل يعد�إىل تركيا على رغم 

�لرتكي رجب طيب  �لوزر�ء  رئي�س  �أن  �أن  ورغم  �ل�ضابق،  و�لتنمية يف  �لعد�لة  بحكومة حزب  �جليدة  عالقته 

�أردوغان وجه دعوة له للعودة �إىل �لبالد يف 14 حزير�ن/ 2012، �إل �أنه رف�ضها بحجة �أن �لدعوة يجب �أن 

تكون من �جلماهري، و�أن �لظروف يف تركيا ما ز�لت غري مو�تية.

�ملبادرة  هذه  تفعيل  على  كبرية  قدر�ت  ولديها  تزعم،  كما  �ضاملة  ح�ضارية  مبادرة  �خلدمة  جماعة  متتلك 

على �لأر�س د�خل وخارج تركيا، مما جعلها حتظى بالقبول �لجتماعي و�لثقايف �لو��ضع، و�أ�ضبحت بحق قوة 

ناعمة غري قابلة لالحتو�ء. وكانت قياد�ت �لعد�لة و�لتنمية على يقني بهذه �حلقيقة. ومن �ملعروف �أن �حلزب فى 

بد�ية حكمه ��ضتعان بفتح �هلل غولن وكو�در �خلدمة فى ر�ضم �ل�ضيا�ضات �لتعليمية و�لثقافية �لرتكية، كما ُيعترب 

�أردوغان �لبن �حلقيقي لفتح �هلل غولن �أكرث من �أبوة جنم �لدين �أربكان. لكن �مل�ضكلة �أن حزب �لعد�لة و�لتنمية 

�أر�د �حتو�ء جماعة �خلدمة، و�أن تكون موؤيدة تاأييد� مطلقا حلزب �لعد�لة و�لتنمية، �أو يتم �لتنكيل بها وو�ضفها 

�ملحيطة  �لإقليمية  �أردوغان و�لظروف  �لرهانات �خلاطئة لرجب طيب  �لإرهابية، وبناء على  باملنظمة  تع�ضفيا 

برتكيا، كان �لتوجه نحو �ضيطنة جماعة �خلدمة عرب �أربع وقائع متعاقبة.. كيف كان ذلك؟

2 - 4 ال�سراع بني حزب العدالة والتنمية وجماعة اخلدمة

�أردوغان  بني  �لعالقة  توتر  بد�ية  مايو من عام 2013  �أيار/  �ضهر  تق�ضيم يف  ميد�ن  متثل مظاهر�ت  �أوًل- 

�لحتفال  على  �لقوى  تلك  �عتادت  فقد  �خلدمة،  بينها جماعة  �لرتكية، ومن  و�لجتماعية  �ل�ضيا�ضية  و�لقوى 

�ل�ضنوي بعيد �لعمال يف هذ� �مليد�ن منذ �ضنو�ت طويلة، وتعك�س فعاليات �لحتفال ب�ضكل كبري موقف �لأتر�ك 

�لقيام بعدة م�رشوعات لتغيري  �أردوغان  �لعربية، قررت حكومة  �لنظام �حلاكم، وعلى خلفية ربيع �مليادين  من 

معامل �مليد�ن ملحو رمزية �مليد�ن فى �حلياة �ل�ضيا�ضية �لرتكية. ف�ضاًل عن ظهور �أردوغان فى نهاية مدته كرئي�س 

للوزر�ء مبظهر �حلاكم باأمر نف�ضه.

تعاملت �ل�رشطة بعنف مفرط مع �ملتظاهرين، ما �أدى �إىل �ندلع �ملظاهر�ت فى مدن تركية �أخرى، وهنا 

حاول �أردوغان �خلروج من �لورطة با�ضتح�ضار �لعدو �لد�خلي حينما �ندفع فى �تهام فتح �هلل غولن موؤ�ض�س 

جماعة �خلدمة بتدبري �أزمة ميد�ن تق�ضيم، مدعًيا �أن قو�ت �لأمن �لتى تعاملت بعنف مفرط مع �ملحتجني هم 

من �أن�ضار غولن �لذين ي�ضيطرون على مو�قع مهمة د�خل قو�ت �ل�رشطة �لرتكية، وعلى �إثر ذلك قام �أردوغان 

بالتخل�س من مئات �لقياد�ت �لأمنية.

ثانيًا- بعد ذلك �ضهور قليلة ��ضتطاعت �ل�رشطة �لرتكية وهيئة �لدعاء �لعام �لك�ضف عن جمموعة ق�ضايا ف�ضاد 

كبرية تورط فيها وزر�ء وم�ضوؤولون و�أبناء م�ضوؤولني متنفذين فى �لدولة و�متدت لتطال �أ�رشة �أردوغان. ومرة 

ميل  ول  �لق�ضاء.  على  بال�ضيطرة  �خلدمة  �تهام جماعة  نحو  مندفعا  �مل�ضطنع  �لعدو  �أردوغان  ��ضتح�رش  �أخرى 
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�أردوغان من ترديد مقولة �لدولة �ملو�زية. وحاول ب�ضكل �ضافر �لتغطية على هذه �جلر�ئم وعدم �لعرت�ف بها. 

وهنا ظهرت عبارة “�لكيان �ملو�زي” �لتي و�ضمت بو�ضم “�لإرهاب”.

ثالثًا- عاد �أردوغان وقبيل �لنتخابات �لربملانية عام 2015 وطمًعا فى �حل�ضول على �أغلبية مطلقة تتيح له 

تغيري �لد�ضتور و�لتحول �إىل �لنظام �لرئا�ضي، وقام ب�ضن حملة �ضارية على �جلميع، متهما حزب �ل�ضعب وجماعة 

�لإ�ضالمية لرتكيا، ووقف م�رشوع  �لهوية  �أجل تدمري  مًعا من  بالتو�طوؤ  �لدميقر�طي،  �ل�ضعوب  �خلدمة وحزب 

�ل�ضخ�ضية  و�ضطوته  �حلزب  �ضطوة  و��ضتغالل  �لعام،  �لر�أى  على  �لت�ضوي�س  �أردوغان  يحاول  �مل�ضتقبل.  تركيا 

مدعيا �حتكار �لوطنية لنف�ضه كقائد وحلزبه كتنظيم �ضيا�ضي، موزعا �لتهامات �جلز�فية على �جلميع. كما حدث 

فى م�ضاألة �لأكر�د �لأتر�ك، وكيف حولهم من ف�ضيل جنح فى �لندماج فى �حلياة �ل�ضيا�ضية �لرتكية، بعد ح�ضول 

حزب �ل�ضعوب على 79مقعًد� فى �لربملان �لرتكي، �إىل قوة �ضيا�ضية تو�جه �لعتقال و�لتوقيف.

تعقد مقارنات كثرية يف �لأحاديث �لغربية بني جنم �لدين �أربكان، �لذي يرى �لوليات �ملتحدة عدو�ً للعامل 

�لإ�ضالمي ب�ضبب حتكم »�ل�ضهيونية �لعاملية« يف قر�رها، وبني غولن �لذي ير�ها و�لغرب عمومًا قوى عاملية ل 

بد من �لتعاون معها. �لأهم �أن غولن ــ على عك�س �أربكان ــ ل ينظر �إىل �لعامل �لعربي و�إير�ن بو�ضفهما �ملجال 

�حليوي لرتكيا، بل يرى ذلك يف �لقوقاز وجمهوريات �آ�ضيا �لو�ضطى و�لبلقان لأنها ت�ضم �أقليات تركية، لذلك 

ينطلق يف م�رشوع مكانة تركيا �إىل نفوذ قوي لها و�ضط �لأتر�ك يف كل مكان يف �لعامل.

��ضتقالل  �إىل  يدعو  ل  فاإنه  كذلك  �ملنطقة،  �لرتكية« يف  »�لقيادة  تعبري  ي�ضتخدم  ل  غولن جعلته  بر�غماتية 

�لأقليات �لرتكية يف و�ضط �آ�ضيا، ول متار�س جماعته �أن�ضطة تعليمية يف �لبالد �لتي ميكن �أن تتعر�س فيها �لأقليات 

مل�ضكالت مع �لنظم �حلاكمة مثل �ل�ضني ورو�ضيا و�ليونان. و�لالفت �أي�ضًا �أنه ل يف�ضل تطبيق �ل�رشيعة يف تركيا، 

بل يقول �إن �لغالبية �لعظمى من قو�عد �ل�رشيعة تتعلق باحلياة �خلا�ضة للنا�س، فيما �لأقلية منها تتعلق باإد�رة �لدولة 

و�ضوؤونها، ومن هنا يرى �أن »�لدميوقر�طية هي �أف�ضل حل«، لهذ� يكّن عد�ًء لـ»�لأنظمة �ل�ضمولية« يف �لعامل 

�لإ�ضالمي.

5- معامل املوقف ال�سيا�سي اخلارجي جلماعة غولن

يرى فتح �هلل غولن وجوب �أن تكون �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية قائمة على : 

�إقامة عالقات مع �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.  -

�إقامة عالقات مع “�لكيان �لإ�رش�ئيلي”.  -

ت�ضجيع تركيا على �لن�ضمام �إىل �لحتاد �لوروبي.  -

�لتعامل مع �مللف �لنووي �لإير�ين بحزم، وعدم �لليونة يف موقف �ل�ضيا�ضة �خلارجية �لرتكية وقد ذكر   -

�لكاتب �لرتكي �إح�ضان يلماز يف مقاله �ملن�ضور ب�ضحيفة “تودي زمان” �لتابعة جلماعة غولن “تتحفظ جماعة 

�لإير�ين،  �لنووي  �مللف  مع  تعاملها  يف  �حلكومة  تبديها  �لتي  �ملرنة  �أردوغان،  حكومة  �ضيا�ضات  على  غولن 

و�لت�ضعيد �ضد �إ�رش�ئيل بال جدوى”

من �لغريب موقف غولن من حادثة �ضفينة مرمرة يف 31 �آذ�ر 2010، حيث �نتقد ت�ضيري �ضفينة مرمرة لك�رش 
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�حل�ضار �ملفرو�س على غزة، كما �أنه �أد�ن �ضحب �ل�ضفري �لرتكي من تل �أبيب عقب تلك �لأحد�ث و�إن كان عرب 

عن ت�ضامنه مع �ضهد�ء غزة خالل �لعدو�ن �لإ�رش�ئيلي �ضيف 2014.

غولن  جماعة  رف�ضت  حيث  �لكردية،  �أ�ضوله  رغم  �لأكر�د  من  موقفه  غولن  موقف  يف  �لأغرب  ويبقى 

�إجر�ء مفاو�ضات مع �لكر�د، عندما قام م�ضت�ضار �ل�ضتخبار�ت �لرتكي هاكان فيد�ن باإجر�ء مفاو�ضات �رشية 

يف �لعا�ضمة �لرنويجية �أو�ضلو مع قياد�ت حزب �لعمال �لكرد�ضتاين. حينها قام �ملدعي �لعام �لرتكي �ملح�ضوب 

على �جلماعة يف 7 �ضباط / فرب�ير 2012 بفتح حتقيق مع م�ضت�ضار �ملخابر�ت �لرتكية. �لأمر �لذي جعل رئي�س 

�حلكومة يجري تعديل قانوين ل ي�ضمح مبحاكمة م�ضت�ضاري �ملخابر�ت �لرتكية �إل باإذن منه، وقد ول �حلال �إىل 

�أن ت�رشح �حلكومة حينها باأن هناك “دولة د�خل �لدولة”. 

على �أن �ملوقف �لأقوى جلماعة فتح �هلل غولن هو �إظهار  زعمائها مهارة يف �لت�ضويق لها كبديل معتدل عن 

تنظيم �لقاعدة و�حلركات �لتابعة له. فبعد يوم و�حد من هجمات �حلادي ع�رش من �أيلول/ عام 2001، ن�رش 

غولن �إعالنا من �ضفحتني يف �ضحيفة “نيويورك تاميز” يقول فيه �إن “�لإرهابي ل ميكن �أن يكون م�ضلما، كما 

.
ل ميكن �أن ي�ضبح �مل�ضلم �حلق �إرهابيا”)17(

1 - 5 نظرة فتح اهلل غولن لل�سيعة

 باأنه “ل ينبغي �أن يكون هناك �إ�ضكالية عند �ل�ضنة �إز�ء �جلماعات 
)18(

يقول فتح �هلل غولن يف �إحدى مقابالته

�إىل  �ل�ضيعة مييلون  “لكن لالأ�ضف، كان قادة  ا لآل �لبيت” ولكنه ي�ضتدرك قائاًل:  �لتي تكن حّبا خا�ضّ �ل�ضيعية 

توظيف هذه �جلهود لأغر��س تو�ّضعية خا�ضة بهم”.

ويقول حول �لفتنة �ل�ضنية �ل�ضيعية باأنه “ولو بدت �مل�ضكلة يف �لظاهر على �ضكل توتر �ضني - �ضيعي، فحقيقة 

�إقليمية.  �إىل قوة  �لنفوذ و�لتحّول  �أنها مرتبطة باأهد�ف �ضيا�ضية، مثل �لهيمنة على �ملنطقة وتو�ضيع د�ئرة  �لأمر 

�ل�ضا�ضة  بع�س  يقوم  �إذ  �لأهد�ف؛  لتحقيق هذه  �لدينية و�ملذهبية و�لطائفية كو�ضيلة  �لنتماء�ت  �ليوم  ُت�ضَتخدم 

“)19(
بتحويل �لدين �إىل �آيديولوجية �ضيا�ضية وت�ضييق م�ضاحته لتو�فق ذهنياتهم �ل�ضيا�ضية �لقمعية �ملحدودة. 

�إير�ن باأن “ ل �أحد ي�ضتطيع �أن ينكر �أن �إير�ن �ليوم ت�ضعى �إىل حتقيق غايات قومية فار�ضية  وي�ضيف منتقد�ً 

حتت �ضتار �لت�ضّيع. بالطبع، يحق لأي دولة �أن تعزز م�ضاحلها �لوطنية وحتاول حمايتها عرب و�ضائل م�رشوعة يف 

�ل�ضاحة �لدولية، لكن ل ي�ضح �أن تكون �لو�ضيلة �إثارة �لتوّتر�ت �لدينية و�لطائفية و�لعرقية. على جميع �ملنظمات 

. ويف معر�س �نتقاده للجماعات �ل�ضالمية يقول: “ل ينبغي �أن يكون هناك 
�لدولية �أن تكافح هذ� �خلطاأ”)20(

ا لآل �لبيت. بل مبادئ ديننا ل ت�ضمح لأي دولة  �إ�ضكالية عند �ل�ضنة �إز�ء �جلماعات �ل�ضيعية �لتي تكن حّبا خا�ضّ

مبمار�ضة �لقمع و�لإ�ضاءة على �أ�ضا�س �لفو�رق �لطائفية يف حماولة للظهور كقوة قليمية”.

ويعرب عن �أ�ضفه على �إقد�م “بع�س �لأفر�د و�جلماعات على تقدمي تفا�ضري م�ضللة عن �ملدر�ضة �ل�ضّنية، وذلك 

)17( �مل�ضدر �ل�ضابق ذكره.

)18( �ضحيفة �ل�رشق �لأو�ضط )�ل�ضعودية( 25 �آذ�ر/ مار�س 2014، �لعدد 12901.

)19( �مل�ضدر �ل�ضابق ذكره.

)20(   �مل�ضدر �ل�ضابق.
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عرب �لرتويج للعنف و�لإرهاب با�ضم �أهل �ل�ضنة و�جلماعة. مثل هذه �جلماعات تلعب دور� مدّمر� وتت�ضبب باأكرب 

�ل�رشر لالإ�ضالم نف�ضه. �إن �لعامل �لإ�ضالمي بحاجة �ليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل �لوئام و�لوفاق و�لت�ضوية 

�ل�ضلمية للق�ضايا �ل�ضيا�ضية. هذ� �أمر �رشوري بالن�ضبة لالأمة من �أجل �أن تتخل�س من مثل هذه �ملو�قف و�لأحد�ث 

�ملدمرة”، ولكنه يعزو وجود هذه �حلركات �ملتطرفة �إىل �جلمهورية �ل�ضالمية يف �أير�ن فيقول “�إن �جلماعات 

�لتي تتبّنى �لتفا�ضري �لر�ديكالية، �ملتعاملة مع �لإ�ضالم كاآيديولوجية، تتحّم�س لفكرة �ل�ضتيالء على �لدولة و�إعادة 

تز�ل  ول  كانت  �ل�ضيعية  �لإير�نية  �لدولة  �أن  ومبا  ��ضتبد�دي...  باأ�ضلوب  �أ�ضفل  �إىل  �أعلى  من  �ملجتمع  ت�ضكيل 

ر�ضميا وبفعالية، توّظف مثل هذ� �لنموذج يف �حلكم منذ 1979... فاإن �أن�ضار هذ� �لنهج �ل�ضيعي، و�إن كانو� 

ملثلهم  �ل�ضيعية جت�ضيد�  �لإير�نية  �لثورة  يجدون يف  �أنهم  مبعنى  �مللك.  من  �أكرث  يت�رّشفون كملكيني  �ل�ضنة،  من 

�لعليا. مثل هذه �ملظاهر �ملتطرفة قد تتطّور وت�ضغل حيز� كبري� يف �لظهور يف �أي مكان، ول �ضيما �إبان مو�جهة 

�ل�ضتعمار و�لحتالل”.

وقد و�ضع فتح �هلل غولن ثالثة �هد�ف كربى ن�ضب عينيه هي:

�إ�ضالم حديث ميزج بني �حل�ضارة �لرتكية و�حل�ضارة �لغربية.  -1

تر�ضيخ هذ� �لإ�ضالم د�خل �لتر�ك فى �نحاء �وروبا  -2

3-  تعزيز �ل�ضالم �لرتكي وتفرده فى مو�جهة ��ضالم عربي �ضني و”��ضالم فار�ضي �ضيعي.

ا “�إىل �لعلويني يف تركيا”، كما �أنه “من �ملناه�ضني لإير�ن. وفًقا لإحدى �ل�رشديات، ين�ضب  وميتد عد�ئه �أي�ضً

�ليه قوله “ �إذ� كان �لذهاب �إىل �جلنة يتطلب �ملرور عرب �إير�ن فاإّنه �ضريف�س �لرحيل. قد ل يكون ذلك �ضحيًحا، 

ولكن من �لو��ضح �أن غولن و�أتباعه ل يحبون �إير�ن”.

2- 5  “غولن” و الدول العربية

“غولن” ت�ضكل خطر�  �أن جماعة  �جلماعة  له عن  ،  يف بحث 
)21(

�لرو��ضدة �لعربي ح�ضني  �لباحث  يرى 

لفتًا على �لدول �لعربية، م�ضري� �إىل �أنها يف �جلانب �لديني تقدم ت�ضور�ً خمتلفًا للدين يقوم على “�لتقية” لتحقيق 

يثري مزيد�ً من �لأ�ضئلة  �لر�ضوة مثاًل( �لأمر �لذي  �لنظر لأحكام �حلالل و�حلر�م )�حلجاب ودفع  �أهد�فها دون 

حول “حتولتها” على �ضعيد �لنت�ضار يف �لبلد�ن �لعربية، وخا�ضة بعد “�رش�عها �لخري مع �ردوغان.

ويو�ضح �لرو��ضدة، �أنه “حني ندقق يف طبيعة �جلماعة و�نت�ضارها، نكت�ضف من خالل قر�ءة فاح�ضة لأهد�فها 

وجتربتها �أن ثمة خم�ضة عو�مل –على �لقل- تقف ور�ءها:

اأواًل: متييع حالة “�لتدين” ملو�جهة حركة �لدين يف �ملجال �ل�ضيا�ضي و�لعام، فهي كحركة �ضوفية تتبنى فكرة 

“�ل�ضالم �لروحي” وتعتقد �أنها ت�ضتطيع من خالل �لتغلغل يف �ملجال �لجتماعي �ن ت�ضل ملرحلة “�لتمكني” 
�ل�ضيا�ضي، وهذ� ما حدث متامًا يف جتربتها �حلالية.

“�لتطبيع” مع  �ل�ضهيوين وتعميم  للم�رشوع  �لعربي و�ل�ضالمي  �لديني” يف عاملنا  “�لعد�ء  نزع حالة  ثانياً: 

�ملحتل حتت ذريعة �أن �لوقت غري منا�ضب ملو�جهته و��ضتعد�ئه، وقد متثلت هذه �لنزعة يف تربع “غولن” �ل�ضخي 

)21( ر�جع يف، تعرف على عبد�هلل غولن، موقع كلمتي، 17 متوز 2016.
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لإحدى �ملد�ر�س �ليهودية �لتب�ضريية )2 مليار دولر( ولقاء�ته مع �حلاخامات، ويف عالقة �جلامعات �لتي �ن�ضاأتها 

“�جلماعة” مع �جلامعات �لإ�رش�ئيلية، ويف �د�نة غولن ل�ضحب �ل�ضفري �لرتكي من تل �بيب، ويف رف�ضه ل�ضفينة 
“مرمرة” حني توجهت مل�ضاندة �أهل غزة �ملحا�رشة.

ثالثاً: �لتاأ�ضي�س ملجال ديني و�ضيا�ضي خارج تركيا خلدمة �حلركة م�ضتقبال �إذ� ما جتاوزت مرحلة “�لتمكني” 

فيها  يوجد  �لتي  �لدول  يف  بد�أته  �ملجال  وهذ�  �لرتكية،  �لدولة  مفا�ضل  على  تخطط(  كانت  )كما  و�ضيطرت 

م�ضلمون من �أ�ضول تركية �أو غري عربية، ثم و�ضلت للمغرب �لعربي و�نتهت بامل�رشق �لعربي.

رابعاً: ��ضتخد�م مناطق �لنفوذ �لديني و�لثقايف مبا متثله من �ضخ�ضيات دينية و�ضيا�ضية لال�ضتقو�ء على �مل�رشوع 

�لذي ميثله �أردوغان، وتوظيف ذلك يف معركة “�ل�رش�ع” على �ل�ضلطة بني “�خلدمة” و”حزب �لعد�لة و�لتنمية” 

�أو بني �لعثمانّية �لتي يدعو �إليها �أردوغان وتركيا “�لقومّية” �لتي يب�رش بها فتح �هلل غولن.

للعبور و�لتغلغل من  �ل�ضيا�ضي، و��ضتخد�م ذلك كمظلة  �لإ�ضالم  �لعربي من خطر  �لعامل  خام�ساً: تخويف 

جهة، وتطمني �لدو�ئر �ل�ضيا�ضية �لعربية باأنها جماعة دعوية ترفع �ضعار “�ل�ضالم �لجتماعي” من جهة �خرى، 

�أ�ضبح غري  �ل�ضيا�ضي” �لذي  “لال�ضالم  �لتي حتملها كبديل  بامل�ضرتكات و�مل�ضالح  �لعربية  �ملجتمعات  �إغر�ء  ثم 

مرغوب فيه “ومطلوبًا” يف هذه �ملرحلة.





مـلحق





27

ملحق

الهيكل التنظيمي جلماعة فتح اهلل غولن*

* �مل�ضدر:  قا�ضم ح�ضني �لربيعي، من هي جماعة فتح �هلل كولن. وما �أفكارها. و�أهد�فها. حتليل �ل�ضيا�ضات 

38، مركز بالدي للدر��ضات و�لبحوث �ل�ضرت�تيجية، 25 /2016/7.




