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متهيد
منذ �إن�شاء الدولة احلديثة يف تركيا عام َّ ،1923
نظمت القوات امل�سلحة الرتكية ثالثة انقالبات

ع�سكرية (يف الأعوام  1960و 1971و ،)1980وتدخلت يف عام  1997عن طريق مذكرة
ع�سكرية.وقد اعترب اجلي�ش نف�سه الو�صي على الدولة الرتكية العلمانية املن�ش�أة يف عهد م�صطفى كمال

�أتاتورك.

وقد حاول االنقالب اخلام�س يف تاريخ االنقالبات التي �شهدتها تركيا منذ � 1960إ�سقاط نظام

حكم الرئي�س رجب طيب �أردوغان م�ساء  15متوز/يوليو  ،2016لكن خروج ال�شعب �إىل ال�ساحات
واملطارات وال�شوارع ،ورف�ض جمموعة من القيادات الع�سكرية لالنقالب ،والتفاف املعار�ضة حول

احلكومة التي بقيت متار�س عملها ،كل ذلك �سارع يف طي �صفحة االنقالب و�إعالن ف�شله ،وال�رشوع
يف اعتقال من يقف خلفه .وقد ُك�شف فوراً النقاب عن اجلهة التي تقف خلف هذه املحاولة االنقالبية
الأوىل الفا�شلة ،والأوىل جلماعة �إ�سالميةا�شتهرت بدورها ال�سيا�سي امللتب�س ،هذه اجلماعة التي ُعرفت

بجماعة اخلدمة� ،أو “الكيان املوازي” ،ولعل �إ�سمها الأ�شهر هو جماعة فتح اهلل غولن.

فمن هو فتح غولن؟ وما هو م�سار فكر وتنظيم هذه اجلماعة ؟ وما هي نقاط قوتها ؟ وما هي
مواردها وم�ؤ�س�ساتها؟و�صو ًال �إىل حماولة ا�ست�رشاف م�ستقبلها بعد االنقالب الفا�شل واحلملة الأمنية
واالعتقاالت التي �أعقبته وطاولت �آالف املواطنني من ع�سكريني ومدنيني خالل � 48ساعة من قبل

النظام الرتكي الذي ير�أ�سه حليف �سابق لغولن هو رجب طيب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية.

ومن ثم مطالبة احلكومة الرتكية بت�سليم زعيم اجلماعة املقيم يف الواليات املتحدة الأمريكية احلليف
اال�سرتاتيجي لرتكيا.
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 -1فتح اهلل غولن  :موجز يف ال�سرية والأفكار
خا�ض «الداعية» فتح اهلل غولن ،جنب ًا �إىل جنب مع رجب طيب �أردوغان ،خالل ال�سنوات الع�رش الأخرية،
املعركة �ضد نفوذ اجلي�ش والنخب العلمانية .و�أ�سفر هذا التعاون عن نقلة نوعية يف املجتمع الرتكي مل�صلحة
الإ�سالميني .واملتابعون يعرفون جيداً �أن «م�ساعدة» غولن لي�ست هام�شية ،فـ«الأخطبوط» تدير جماعته
(املعروفة بـ«جماعة غولن») �شبكة �ضخمة من املدار�س وال�رشكات وو�سائل الإعالم يف خم�س قارات .وفتح
اهلل غولن هو ا�سم معروف لكل الأتراك ،وملتابعي �ش�ؤون الإ�سالم ال�سيا�سي يف املنطقة ،ورغم ذلك فهذا
ال�شخ�ص جمهول لدى الكثريين من �أهل ّ
احلل والعقد يف ال�رشق الأو�سط ،ورغم �أنه ال ميكن �أن تذكر احلركة
الإ�سالمية الرتكية من دونه ،خا�صة عند ذكر جنم الدين �أربكان ،الذي اختار املواجهة املبا�رشة واالنخراط يف
ف�ضل غولن «الكفاح بكل ن�شاط».
اللعبة ال�سيا�سية الدميوقراطية ،فيما ّ
يعي�ش غولن الآن يف والية بن�سلفانيا الأمريكية و ُيقال �إن ل ُه �شبكة كبرية وخفية من املدار�س واملراكز البحثية
وال�رشكات وو�سائل الإعالم ويعترب ثاين �أغنى رجل يف تركيا� ،إذ ميتلك يف �أمريكا حوايل  100مدر�سة م�ستقلة،
ويتمتع فتح اهلل غولن بثقافة وا�سعة ولديه قدرة غري حمدودة على التفكري الإبداعي .وقد �أخذ على عاتقه منذ
ان�شغاله بال�ش�أن العام يف تركيا نقل تعاليم بديع الزمان �سعيد النور�سي بطريقة مبتكرة ،من �أجل �إثبات قدرة
الإ�سالم على الت�شكيل احل�ضاري.

 1-1الن�ش�أة واالنطالقة
بداية يجب التعرف �إىل �شخ�صية فتح اهلل غولن (خوجة �أفندي) ،رجل دين ولد يف قرية كوروجك يف �رشق

تركيا يوم  27ني�سان�/إبريل وهي قرية �صغرية تابعة لق�ضاء ح�سن قلعة يف حمافظة �أر�رضوم ،ون�ش�أ يف عائلة متدينة

وعرفت والدته بالتدين ال�شديد ،حيث قام الوالدان بتعليم ابنهما
وا�شتهر والده رامز �أفندي بالعلم والأدبُ ،
حممد القر�آن الكرمي حتى �أمت حفظه ومل يتجاوز عمره � 4سنوات.

املتكررة �إىل بيت والده ،وقد
وتعود فتح اهلل غولن جمال�سة الكبار واال�ستماع �إىل �أحاديثهم �أثناء زياراتهم
ّ
ّ

الحظ والده �شغفه وحبه للتدين فقام بتعليمه اللغتني العربية والفار�سية وتلقى تعليمه منذ �صباه يف مدار�س دينية
و�صب اهتمامه طيلة فرتة تعليمه على العلوم الفل�سفية مطلع ًا على الثقافة الغربية
ت�سمى“الأوقاف الرتكية”،
ّ
ّ

و�أفكارها �إىل جانب الفل�سفة ال�رشقية .وبعد �إنهائه اخلدمة الع�سكرية كان له دور ن�شط يف جمعية مناه�ضة
ال�شيوعية وعني غولن �إمام ًا جلامع يف �إدرنة “�شمال غرب تركيا” ويف �أثناء َ
تعرف على ر�سائل النور
ذلك ّ
للنور�سي وهو �أبرز علماء الإ�صالح الديني يف ع�رصه وت�أثر بكتباته و�سريته ال�شخ�صية مف�ض ً
ال اتباع نهجه
وج �رشفلي مبدينة �أدرنة ،وهو
وطريقته يف العزوف عن الزواج والتفرغ للدعوةُ .
وعينّ غولن �إمام ًا يف جامع �أُ ْ
يف الع�رشين من عمره ،حيثق�ضى مدة �سنتني ون�صف ال�سنة ،يف جو من الزهد ،وقرر املبيت يف اجلامع وعدم
اخلروج �إىلال�شارع �إال لل�رضورة.

بد�أ العمل الدعوي يف مدينة �إزمري العلمانية،بجامع “ك�ستانه بازاري” ،ومدر�سة حتفيظ القر�آن التابعة
للجامع ،ثم عملواعظ ًا متجو ًال ،يقيم الندوات واملجال�س واللقاءات اخلا�صة التي يجيب فيها عن الأ�سئلة التي

ن�رش �أول كتاب ل ُه ،توالت بعدها الكتب لت�صل �إىل 70
جتول يف �أذهان النا�سوال�شباب خا�صة ،ويف تلك الفرتة ّ
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الت�صوف
كتاب ًا ترجمت �إىل  39لغة يف مقدمتها العربية والإنكليزية والفار�سية والفرن�سية ،وكلها تدور حول
ّ

ومفهومه عن الدين والتدين ومل ين�رش �أي كتاب يتناول ال�سيا�سة الرتكية .يعود ت�أ�سي�س جماعة غولن �إىل العام
 1970يف مدينة �أزمري ،وقد اعتمدت على فكر م�ؤ�س�سها و�آرائه ومواقفه ،وو�صفت ب�أنها حركة �إجتماعية

�صوفية تركز على م�سلمي تركيا ومنفتحة �أكرث على الغرب ،يف العام  1971توىل �إدارة جمعية تابعة جلماعة

النور ،ويف العام نف�سه فتح انقالبيو � 12آذار  /مار�س  1971حتقيق ًا معه ب�ش�أن ن�شاطات النوريني يف �إزمري

و ُنزعت منه �صفة الواعظ ،فعاد �إىل �أر�رضوم عام  1972متابع ًا هناك ن�شاطه النوري ،ويف عام  1973عاد �إىل

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

قام ب�إلقاء حما�رضات على امتداد البالد .كما بد�أت تنت�رش على نطاق وا�سع �رشائط الكا�سيت التي تت�ضمن خطبه

وعظاته التي �أك�سبته �شهرة كبرية نظراً للنربة امل�ؤثرة واملنفعلة واملتهدجة التي كانت متيز �إلقاءه.

�سماه “حركة اخلروج”
ومت�أثراً بالثورة اال�سالمية يف �إيران ،بد�أ غولن يف  19ني�سان � /إبريل  1980ما ّ

يف �إزمري((( ،داعيا �إىل تعميم طبع الكتب واملجالت على الطالب واملعلمني بهدف الرتويج الفكاره النورية،

واتخذ من مهاجمة ال�شيوعية هدف ًا يف خطبه ،لكنه مل يوفر احلكومة الرتكية من انتقاداته �آنذاك ,وكانت جملة
“�سيزينتي” ال�شهرية الفكرية الناطقة با�سم النوريني يف �إزمري منرباً لأفكاره التي كان يوقّعها با�سمMFD :

(((

.ورغم �أن كتب غولن حتوي الكثري من الفقه والتف�سري وال�سرية وغريها ،ف�إن ال�سمة البارزة يف منهاج اجلماعة
الفكري اقت�صارها على فكر �شيخها غولن وعدم جتاوزه �إىل غريه((( ،وما مييز هذه اجلماعة �إدارتها ل�شبكة وا�سعة

من املدار�س وامل�ؤ�س�سات ومنظمة غري حكومية تدعى “حزمت” ومعناها “خدمة” ومن هنا �أطلق عليها على
اجلماعة �أي�ض ًا “جماعة اخلدمة”((( ،وهو الأ�سم الرتكي للجماعة.

 1-2الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي لفتح اهلل غولن
تكمن �أفكار فتح اهلل غولن يف ما يطلق عليه “الأهداف الكربى” التي يتحدث عنها بالقول “ ال �أ�ستطيع

االدعاء �أنني �أعرف �أعماق قلبي وروحي لكن بقدر ما �أعرف العامل الداخلي الذي تكمن فيه نيتي ف�إين ال �أحمل
�أي غاية خارج �أن �أكون عبداً ب�سيط ًا ملر�ضاة اهلل عم ً
ال باحلديث ال�رشيف”:خريكم انفعكم للنا�س” و�أن �أكون
واحداً من النا�س العاملني ملنفعة النا�س”((( ،ويظهر ت�أثره ب�أفكار بديع الزمان �سعيد النور�سي عندما ي�شبه حالة

النبي �إبراهيم (ع) بقول بديع الزمان “لي�س يف عيني ع�شق اجلنة وال خ�شية جهنم ،ف�إن ر�أيت ال�سالمة يف �إميان
�أمتي ،ف�أنا �أر�ضى �أن �أحرتق يف لهيب جهنم ،لأن ج�سمي اذ يحرتق يكون قلبي حديقة ورد” .وقد تعمق غولن
( )1حممد نور الدين ،حجاب وحراب :الكمالية و�أزمات الهوية يف تركيا ،ريا�ض الري�س للكتب والن�رش ،ط� .2001 ،1ص.244
( )2امل�صدر ال�سابق نف�سه.
( - )3جماعة غولن  ...الكيان املوازي ،موقع مو�سوعة اجلزيرة
https://googl/CwJZA2

( )4الداعية املتهم بهز عر�ش �أردوغان ..من هو فتح اهلل غولن؟ موقع قناة احلرة 16 ،متوز .2016
http://www.alhurra.com/a/who-is-gullen/315174.html

( )5حممد نور الدين ،تركيا :اجلمهورية احلائرة ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والبحوث والتوثيق ،بريوت ،ط� .1998 ،1ص .182
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يف مفهوم النور�سي عن تقوية ال�ضمري الديني� ،أو اال�إلتزام الداخلي ،حتى �أنه �أكد على �أهمية “اخلدمة العامة”،

كو�سيلة يتبعها امل�سلمون لتعظيم اهلل تعاىل ،وال�سيطرة على النزعات الأنانية .وتتناق�ض �أفكار غولن مع الأفكار

والآراء ال�سيا�سية للجماعات اال�سالمية االخرى ،مثل االخوان امل�سلمني ،التي ترى �أن تويل حكم الدولة وجعل

ال�رشيعة اال�سالمية �أ�سا�س الت�رشيع ،وهو فري�ضة دينية ،باملقابل يدفع غولن ب�أن الدين يعاين من الت�سيي�س ،كما �أن

الإخوان يرون �أن اجلهاد بال�رضورة �رصاع م�سلح ،فيما ي�ؤكد غولن على ان اجلهاد �رصاع اخالقي وروحي،،
وكذلك العديد من االفكار التي تناولها يف كتبه ،وتظهر ك�أنها �صورة متجددة للأ�صالح الديني ،و�أنها تختلف
عن بقية االجتاهات اال�سالمية.

يختلف غولن عن الطرائق ال�صوفية� ،إذ يرى يف جتربة الأنبياء �أن التوا�صل مع الأمة يكون با�ستخدام �أدوات

املدنية احلديثة ،وهي �أ�سا�س جناح هذا التوا�صل ،ومن هنا جاء افرتاقه عن الطرائق الدينية ال�صوفية ،وتركيزه على
عن�رصي العلم والعقل يف الإ�سالم ،كما يدعي ،ويتخذ غولن من بديع الزمان �سعيد النور�سي مثا ًال على هذا

الطريق،حيث يقول النور�سي “العلم والعقل �سي�سودان يف امل�ستقبل ،وبناء على ذلك ف�إن القر�آن �سي�سود �أي�ض ًا
خ�ضع كل امل�سائل للعلم والعقل”(((.
لأنه ُي ِ

من ناحية الفكر ال�سيا�سي ،يرى فتح اهلل غولن �أن التحزب ال�سيا�سي والأطماع ال�سيا�سية خطان �أحمران

يف هذه الدعوة للمنتظمني يف ن�شاطها الدعوي والعلمي والنه�ضوي ،حيث ال حتزب ،وال مطامع �سيا�سية

ب�إ�سم احلركة �أو لأجلها ،فهي ترف�ض ذلك كل الرف�ض ،وال تريده ب�سبب ر�ؤيتها لهدفها ،الذي ال تخدمه
فكرة التحزبات ال�سيا�سية ،وال املنا�صب والقيادات ال�سيا�سية العليا ،هذا الر�ؤية لعالقة الدين بال�سيا�سة �صاغتها
اجلماعة يف �شعار “�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم وال�سيا�سية”.

قد يكون ما �سبق ذكره مقتب�سا من ال�شيخ بديع الزمان �سعيد النور�سي ،كما هو معروف عنه ،من خالل

االبتعاد عن العمل ال�سيا�سي احلزبي ،لكنه يعالج مو�ضوع التحالف مع الأحزاب ال�سيا�سية ،يف مقابل الدعم

واالمتيازات بتناق�ض �شديد ،ومن خالل التغلغل يف م�ؤ�س�سات الدولة والتقدم يف املنا�صب الهامة .نفهم من

ذلك �أن غولن ال يرغب االنخراط بالعمل ال�سيا�سي و�إمنا الرتكيز على اجلانب املعريف (التعاليم) واخلدمة العامة

للمجتمع الرتكي.

ب�شكل عام ميكن القول �إن جماعة فتح اهلل غولن لي�ست حزب ًا� ،أو تنظيم ًا له هيكلية وتراتبية ،بل هي
�أ�شبه بتيار� ،أو حالة �إجتماعية ،و ميكن القول �أنها جتمع وتكتل ي�ضم عدداً كبرياً من رجال االعمال االتراك

وال�سعوديني ،وبع�ض ال�شخ�صيات الذين مت جتميعهم بوا�سطة �رشكات وم�ؤ�س�سات عرب �شبكة هائلة من دور الن�رش
واملدار�س واجلامعات واال�ستثمارات االقتت�صادية ،واملراكز الثقافية داخل تركيا وخارجها.

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

عرفت تركيا �شك ً
ال حديث ًا من �أ�شكال الطرق ال�صوفية واملجموعات الدينية ،التي ُعرفت بـ “اجلماعة” يف
ال�سلطنة العثمانية �سابق ًا ،حيث ارتبط �أع�ضا�ؤها بروابط �إجتماعية متنوعة .كانت الطرق ال�صوفية واملجموعات
( )6حممد نور الدين ،تركيا :اجلمهورية احلائرة....م�صدر �سابق� ،ص .182
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الدينية (اجلماعات املوروثة) تعتمد �أ�ساليب و�أدوات تقليدية يف التوا�صل وبناء القيم لدى �أفرادها ،لكن ال�شكل

احلديث من هذه اجلماعات �أعتمد �أ�ساليب و�أدوات حديثة ذات �أبعاد تربوية واجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية

متنوعة .لكن هذه اجلماعات احلديثة بد�أت تتميز بوجود م�سارين خمتلفني يف طبيعة الأهداف واملمار�سات.

وعرف بالإ�سالم ال�سيا�سي ،وكان رائد
ر�سم النوع الأول خط عمله ليدخل مبا�رشة يف احلياة ال�سيا�سيةُ ،

هذا النوع �أو احلركة جنم الدين �أربكان ( ،* )2011 – 1926وميثله حالي ًا احلزب احلاكم (حزب العدالة

والتنمية) ،رغم وجود �أوجه مغايرة وخمتلفة� .أما النوع الثاين من اجلماعات فاتخذ توجه ًا نحو البقاء خارج

�ساحة العمل ال�سيا�سي املبا�رش ،و�أكتفى بلعب �أدوار تتحقق �أهدافها ال�سيا�سية عن طريق نتائج نهائية لأدوارها
الرتبوية واالعالمية واالقت�صادية .وقد ُعرف هذا النوع بالإ�سالم االجتماعي .وتعترب جماعة �أبناء النور

وال�سليمانيون وبع�ض الطرق ال�صوفية من النوع الثاين لهذه اجلماعات .ويف حني �أخذت بع�ض هذه اجلماعات

تتو�سع وتنت�رش ظلت جماعات �أخرى �أ�سرية للجمود والرتهل والركود.

ومما ال�شك فيه �أن جميع الأحزاب الإ�سالمية الرتكية التى بد�أت فى الظهور فى مطلع ال�سبعينيات ،اكت�سبت

نقاط قوتها من �أتباع احلركات االجتماعية النور�سية� ،أي �أن منح القوة ال�سيا�سية لهذا احلزب �أو ذاك مر

بطريقة غري مبا�رشة عرب هذه احلركات املنت�رشة يف كل تركيا ،وعلى ر�أ�سها جماعة اخلدمة .و�أن �أردوغان ومن

قبله �أربكان ،هما من �صنع هذه القوة الناعمة .واملالحظ يف ت�أ�سي�س الأحزاب الإ�سالمية وحلها ،يف التاريخ

ال�سيا�سي الرتكي� ،أنه ال يهم ا�سم احلزب وال من ير�أ�سه ،فكل حزب له توجه �إ�سالمي يف تركيا �سوف يظهر م�ؤقتا

ثم يختفي ،ويف كل ظهور جديد هناك دائما قوة �شعبية تقف خلفه ،على النحو التايل:

( )1حزب النظام الوطنى ( : )1971-1970كان احلزب الإ�سالمي الأول فى تركيا اجلمهورية الذي

دعا �إىل اعتماد الإ�سالم فى �سيا�ساته و�أ�س�سه جنم الدين �أربكان ،عقد احلزب م�ؤمتره الأول يف �شباط/فرباير

 ،1970ولكن مل يلبث �أن �أحيل م�ؤ�س�سه على مكتب املدعي العام يف عام  1971ملحاكمته بتهمة ا�ستغالل
الدين لتحقيق �أهداف �سيا�سية ،ومن �أهم براجمه �إعادة ت�أ�سي�س وت�شجيع التعليم الديني يف كل املدار�س الرتكية.

( )2حزب ال�سالمة الوطني (� :)1980 – 1972أ�س�سه � 19شخ�صا ،ارتبط �أغلبهم بحزب النظام الوطني

املنحل ،وانت�رش احلزب �رسيع ًا فى  67منطقة برتكيا ،بف�ضل احلركات االجتماعية النور�سية ،وكاريزما �أربكان،

جنح احلزب الوليد يف احل�صول على  48مقعدا من  450يف االنتخابات الربملانية عام  ،1973ويف عام 1981
قامت ال�سلطات الع�سكرية بحل احلزب.

( )3حزب الرفاه (� :)1998 - 1983أ�س�سه علي تركمان ،بعد حظر ن�شاط جنم الدين �أربكان و�آخرين،

ولكن بعد رفع احلظريف عام  1984عاد �أربكان رئي�سا حلزب الرفاه ،و�شهد املجال ال�سيا�سي التحول الكبري فى

مقعدا من �أ�صل  ،550ما جعله �أقوى الأحزاب و�سمح
انتخابات  1996حني ح�صل حزب الرفاه على 158
ً

رئي�سا للوزراء .ويف عام � 1998أخرج اجلي�ش �أربكان وحزبه من احلكومة ،ثم يف كانون
لزعيمه �أن ي�صبح ً
الثاين /يناير  1998قامت املحكمة الد�ستورية بحل احلزب.

• �سيا�سي تركي توىل رئا�سة حزب الرفاه ورئا�سة وزراء تركيا من الفرتة بني  1996و 1997عرف بتوجهاته الإ�سالمية.
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( )4حزب الف�ضيلة ( :)2001-1998قام �أع�ضاء حزب الرفاه املنحل بت�أ�سي�س حزب الف�ضيلة ،وتر�شح

عدة �أ�سماء لرئا�سة احلزب اجلديد ،من بينهم رجب طيب �أردوغان وعبداهلل غول ،واختار الأع�ضاء رجائي
رئي�سا للحزب فى كانون الأول  /دي�سمرب  .1998ومت حل احلزب يف حزيران  /يونيو  .2001بتهمة
طوقان ً

تهديد النظام العلماين يف تركيا.

( )5حزب العدالة والتنمية ( :) -2001بعد حل حزب الف�ضيلة ،انق�سم الأع�ضاء �إىل فريقني :الأول ي�سري

على النهج الأربكاين ،وبد�أ �إجراءات ت�أ�سي�س حزب ال�سعادة� .أما التيار الثاين من حزب الف�ضيلة املنحل في�ضم

اجليل اجلديد من ال�سيا�سيني الإ�سالميني ،وعلى ر�أ�سهم عبداهلل غول ورجب طيب �أردوغان ،و�أ�س�ست هذه
املجموعة حزب العدالة والتنمية ،واعتلت �سدة احلكم حتى اللحظة الراهنة .كل هذه املحاوالت لت�أ�سي�س
حزب �إ�سالمي ما كان لها �أن ت�ستمر ،يف ظل هذا املناخ ال�سيا�سي العجيب� ،إال �إذا كانت هذه الأحزاب �ضامنة

يف كل مرة ظهور وت�أ�سي�س �أن هناك قوة اجتماعية ت�ؤازرها ،وهي احلركات االجتماعية النورية ،وعلى ر�أ�سها
حركة جماعة اخلدمة �أو جماعة فتح اهلل غولن...

 -3جذور جماعة فتح اهلل غولن

برزت جماعة فتح اهلل غولن ،وانت�رشت ،نتيجة العديد من الرتكمات االجتماعية والثقافية والظروف

االقت�صادية ،ف�ضال عن ظروف تركيا ما بعد احلرب العاملية الثانية .وجاءت كامتداد للحركة النورانية �أو

النور�سية؛ وهي جماعة مت�صوفة� ،أطلق عليها �أي�ض ًا “جماعة �أبناء النور” ،التي �أ�س�سها الداعية الإ�سالمي الكردي

بديع الزمان �سعيد النور�سي** ( )1960 – 1877الذي نا�ضل من �أجل احلفاظ على الهوية الإ�سالمية للأتراك
يف زمن ازدهار تركيا الأتاتوركية.

مل يكن بديع الزمان �سعيد النور�سي حاملًا با�ستعادة اخلالفة الإ�سالمية ،مقارنة بهدف ح�سن البنا عند ت�أ�سي�س

جماعة الإخوان ،و�إمنا كان حاملا با�ستعادة الهوية الإ�سالمية لرتكيا ،يف وقت خربت فيه امل�ساجد وهجرت،
وحرمت ال�سلطات على الأتراك املجاهرة مبمار�سة العبادات ،ومنعت تدري�س اللغة العربية وحتفيظ القر�آن،
وتعقبت بال�سجن والتنكيل لرجال الدين ،وهي حالة مل تع�شها �أي دولة غالبية �سكانها من امل�سلمني حت�ض على

املقاومة بكل �أ�شكالها دفاعا عن العقيدة والهوية الدينية (((.

ويف �سبيل احلفاظ على الهوية الإ�سالمية للأتراك ق�ضى النور�سي عمره بني ال�سجن والنفي وحتديد الإقامة،

والالفت لالنتباه يف ذات الوقت� ،أنه رغم كل ذلك مل يدع مطلقًا �إىل حمل ال�سالح يف وجه الدولة العلمانية،

وحرم على �أتباعه وتالميذه وحمبيه العمل بال�سيا�سة حترميًا مطلقًا ،وكان دائم الرتديد ل�شعار (�أعوذ باهلل من

ال�شيطان وال�سيا�سة) ،وعجزت ال�سلطات الرتكية عن �إثبات تهمة واحدة عليه ،فاكتفت با�ستمرار �سجنه ونفيه
بال تهمة ،حتى بعد وفاته مل ي�سلم ج�سده من املعاناة ،فقد �أ�رصت ال�سلطات الرتكية على نقل جثمانه بعد الدفن

ب�أيام �إىل مكان غري معلوم .ان�شغل �سعيد النور�سي بت�أليف ر�سائل النور ،م�ستغرقًا يف ذلك ن�صف قرن من عمره،
(� )7أحمد مو�سى بدوي  ،جماعة اخلدمة يف تركيا :هل هي حركة �إ�صالحية �أم تنظيم �إرهابي؟ ،املركز العربي للبحوث
http://www.acrseg.org/40309
والدرا�سات 27 ،متوز 2016
** عامل م�سلم كردي� ،أحد �أبرز علماء الإ�صالح الديني واالجتماعي يف ع�رصه.
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بعيدا عن �أعني الأمن ،واعتربت
وكان يكتبها طالبه ،وين�سخونهايف �رسية تامة ،ثم يتم توزيعها يف �أرجاء تركيا ً

هذه الر�سائل جتديدا للدين الإ�سالمي بو�سطيته وعدم تناق�ضه مع احل�ضارة احلديثة ،وال تزال هذه الر�سائل حتى
الآن امل�صدر الرئي�سي للمعرفة الدينيةيف تركيا وال عالقة لهذه احلركة من حيث املنهج والأهداف باحلركات

والتنظيمات الدينية يف العامل العربي(((.
تغريت الأحوال ال�سيا�سية يف تركيا يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،و�سمحت ال�سلطات مبمار�سة الن�شاط الديني
اً
وا�ستغالل لهذه االنفراجة ال�سيا�سية �أ�س�س طالب ومحُ بو النور�سي
يف حدود �ضيقة و�صارمة ير�سمها القانون،
العديد من امل�ؤ�س�سات اخلريية لن�رش تعاليمه النور�سي ور�سائله ،وحافظت جميع هذه امل�ؤ�س�سات ب�صورة �أو ب�أخرى
على و�صية النور�سي لطالبه بعدم اال�شتغال بال�سيا�سة ،فال ي�سمح لأع�ضائها ،بالرت�شح يف �أي انتخابات ،من �أي
نوع ،كما �أن هذه امل�ؤ�س�سات ال تدعم ب�صفتها االعتبارية �أي مر�شحني من �أي نوع ،فتحولت لهذا ال�سبب �إىل
م�ؤ�س�سات متنح الدعم املعنوي والفعلي للأحزاب الإ�سالمية ،دون �أن ت�ضطر هذه الأحزاب �إىل دفع ثمن �سيا�سي
مقابل هذا الدعم ،لذلك فقد �شكلت هذه امل�ؤ�س�سات قوة ناعمة ذات ت�أثري عميق وممتد فى املجتمع الرتكي،
ولي�ست جماعة فتح اهلل غولن �سوى واحدة من هذه امل�ؤ�س�سات .و�أ�صبحت حركة اجتماعية كاملة الأركان،
وفقا لنظرية ت�شارلز تيلي((( ،لأنها ا�ستوفت مقومات قيام احلركة االجتماعية ب�رشوطها الثالثة املتمثلة يف:
( )1وجود جمهود عام م�ستدام ومنظم لتحقيق الفكرة الإ�صالحية ،ي�سميه تيلي “احلملة امل�ستمرة”.
( )2وجود �أ�شكال متنوعة من املمار�سات وامل�ؤ�س�سات الداعمة (جمعيات ،حتالفات ،مواكب ثقافية،
خدمات ،ظهور �إعالمي� ..إلخ) كل هذه املظاهر وغريها ي�سميها تيلي “ذخرية احلركة االجتماعية”.
( )3تجَ َ ُّ�سد فكر احلملة يف �صورة �أفراد يتميزون بخ�صائ�ص مت�شابهة هي :اجلدارة ،الوحدة ،الزخم ،االلتزام.
غري �أنها مل تعد حركة واحدة �أي�ضا� ،إمنا انق�سمت �إىل عدد كبري من احلركات على ر�أ�س كل منها تلميذ �أو
�أكرث من تالميذ النور�سي تتناف�س احيانا وتت�صارع احيانا �أخرى ،ولكنها جميعا حتتفظ ب�صورة �أو ب�أخرى بروح
ممتدا يف جميع �أرجاء املجتمع الرتكي ،ويف
النور�سي و�أفكاره التنويرية الدينية املعتدلة ما يجعلها متلك نفو ًذا ً
كل م�ؤ�س�سات الدولة ،بالإ�ضافة �إىل ما متتلكه هذه احلركات من م�ؤ�س�سات خريية و�أوقاف لل�رصف على التعليم
واخلدمات االجتماعية والثقافية.

� 3 - 1أثر الت�صوف على جماعة غولن

تتلخ�ص فل�سفة فتح اهلل غولن يف �إيجاد جمتمع �إ�سالمي ملتزم ،لكنه يف الوقت نف�سه جمتمع متلهف للمعرفة
والتكنولوجيا احلديثة .تزاوجت هذه الفل�سفة مع املبد�أ الأول يف التدين على منهج الطرق �أو اجلماعات
ال�صوفية ،ويقول املبد�أ “ال تخالف �شيخ اجلماعة مطلق ًا فيما ي�أمرك به؛ وال �إنكار وال خمالفة ل�شيء مما يقوله
مطلق ًا وال اعرتا�ض عليه بل�سان �أو بقلب”!
ومثل هذا املعتقد يجعل من الت�صوف الطرقي فر�صة ثمينة لدهاة ال�سيا�سة؛ الذين يريدون ا�ستغالل وتوظيف
الدين خلدمة م�صاحلهم ال�سيا�سية ،وتذليل العقبات �أمام �أطماعهم؛ ولن يجدوا �أف�ضل من مثل هذه اجلماعات

لتوظيفها..

( )8امل�صدر ال�سابق ذكره.
( )9عامل اجتماع �أمريكي ( )2008-1929كتب يف العالقة بني ال�سيا�سة واملجتمع ،وهو متخ�ص�ص يف احلركات االجتماعية احلديثة.
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ولعل �أبرز �صور هذا اال�ستغالل يف التاريخ املعا�رص :توظيف اال�ستعمار ل�شيوخ الطرق ال�صوفية يف دعم
م�رشوع احتالل الدول الإ�سالمية ،و�إ�ضعاف مقاومة ال�شعوب لذلك
االحتالل..وممِ َّا �شاع عن بع�ض �شيوخ
َ

الطرق �أنهم كانوا يقولون ملريديهم املطيعني“ :اال�ستعمار ق�ضاء اهلل وقدره؛ فال تعرت�ضوا على قدر اهلل”!

ومن هنا ف�إن الدول اال�ستعمارية تعترب �شيوخ الطرق ال�صوفية حلفاء لها :وقد نقل عالل الفا�سي عن “�أودينو”
قوله�“ :إننا نعلم �أنهم �-أي :ال�سلفيون -ال يقاومون عبد احلي الكتاين وعبد الرحمان الدرقاوي و�أمثالهما من
امل�شايخ ال�صوفية� ،إال لأنهم �أحبابنا ،وقد علموا �أنهم حتالفوا معنا يف �أحرج املواقف �ضد ابن عبد الكرمي و�أمثاله
من الثوار”( .((1فيما يقول دانييل بايب�س رئي�س منتدى ال�رشق الأو�سط يف الواليات املتحدة الأمريكية“:الغرب
ي�سعى �إىل م�صاحلة الت�صوف الإ�سالمي ودعمه لكي ي�ستطيع ا�ستيعاب ال�ساحة الدينية وال�سيا�سية وفق �ضوابط
ف�صل الدين عن احلياة ،و�إق�صائه نهائيا عن ق�ضايا ال�سيا�سة واالقت�صاد ،وبالطريقة نف�سها التي ا�ستخدمت يف
تهمي�ش امل�سيحية يف �أوروبا والواليات املتحدة”(.((1
وانطالق ًا من هذه الر�ؤية� ،أو�صت مراكز التفكري والدرا�سات يف الغرب ال�سا�سة و�صانعي القرار ب�رضورة
دعم هذا النوع من الت�صوف واال�ستمرار يف التحالف معه؛ وخ�صت فتح اهلل غولن بالذكر؛ فقد ق�سمت
م�ؤ�س�سة راند يف تقريرها “�إ�سالم ح�ضاري دميقراطي” ،املجتمع امل�سلم �إىل �أربع فئات :املت�شددون ،والتقليديون،
واملجددون ،والعلمانيون .و�أو�صت ب�أن املجددين هم من يجب على الواليات املتحدة الأمريكية �أن تدعمهم
للو�صول �إىل �إ�سالم معتدل م�ساير للح�ضارة الغربية ،و�رضبت عدة �أمثلة لأولئك املجددين ،وكان من �أبرزهم
فتح اهلل غولن ،حيث قالت عنه“ :غولن �صيغة لتحديث الإ�سالم �شديدة الت�أثر بال�صوفية ،ويركز على التنوع
والت�سامح والالعنف”،ويف تقريرها الآخر “بناء �شبكات م�سلمة معتدلة” والذي جعلت فيه ال�صوفية �أحد
احللفاء املرتقبني لأمريكا؛ �رضبت م�ؤ�س�سة راند مثال لذلك ال�رشيك ال�صويف املرتقب بفتح اهلل غولن؛ �إذ قالت
عنه“ :وي�شجع القائد الديني الرتكي (فتح اهلل غولن) الإ�سالم ال�صويف احلديث املعتدل ،حيث �إنه يعار�ض تنفيذ
الدولة للقانون الإ�سالمي م�شريا �إىل �أن معظم اللوائح الإ�سالمية تتعلق باحلياة اخلا�صة للأفراد ،ويهتم القليل منها
ب�أمور احلكم ،فالدولة كما يعتقد هو ال ينبغي �أن تطبق �أو تنفذ ال�رشيعة الإ�سالمية ،لأن الدين م�س�ألة �شخ�صية”.
يرى البع�ض ان ال�رس وراء العالقة اجليدة بني فتح اهلل غولن وحكام تركيا ال�سابقني من الع�سكر العلماين،
كالرئي�س �سليمان دميرييل ،وبولنت �أجاويد ،الذين �أطلقوا يده يف ت�أ�سي�س املدار�س واملجمعات الرتبوية يكمن
يف ن�رشه ما ير�سخ علمانية الدولة ،بخلفية �صوفية ومناهج مبتكرة وع�رصية .وهذا ما يف�رس �أي�ض ًا االهتمام الكبري
جلماعة غولن بالتعليم ملا له ممن �آثار على الواقع الرتبوي“ ((1(.
( )10الفا�سي عالل ،حديث املغرب يف امل�رشق ،املطبعة العاملية،القاهرة ،ط� ،1956 ،1ص .12
(� )11صحيفة الزمان 12 ،ت�رشين االول  ،2003العدد.1633:
حماد القباج �أين تكمن خطورة جماعة فتح اهلل غولن( ،موقع ه�سربي�س املغربي)،2016/7/21 ،
(ّ )12

http://www.hespress.com/writers/314917.html
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(((1

 3 - 2الهيكل ،واملنهج والأهداف

تنق�سم هيكلية اجلماعة �إىل ق�سمني( :راجع الهيكل التنظيمي – ملحق رقم )- 1-
 -1داخليا :يتوىل غولن رئا�سة هذه املجموعة مبا�رشة ،وي�ضم املجل�س اال�ستت�شاري �أو ال�شورى� 12شخ�ص ًا،

وتكون االدارة على �شكل �أئمة؛ وهي� :أئمة الدولة� ،أئمة الأقاليم� ،أئمة املدن� ،أئمة احلرفيني ،امل�س�ؤوولني

عن �أئمة املناطق �أو الأحياء� ،أئمة العوائل �أو الأ�رسة ،،ال�شخ�ص املنظم للأئمة ،امل�س�ؤول التعليمي عن الطالب
(االبتدائي والثانوي) ،امل�س�ؤول عن الدورات واملدار�س اخلا�صة.

 -2خارجيا :يتكون التنظيم اخلارجي من �أربعة مفا�صل رئي�سة وهي منطقة ال�رشق الأق�صى و�أوروبا و�أمريكا

واجلمهوريات الإ�سالمية و�أفريقيا ،وت�شمل من الدول انكلرتا ،و�أملانيا ،وايطاليا ،وبلجيكا ،وهولندا ،وكوريا
اجلنوبية ،واليابان ،و�أندوني�سيا ،وتايالند ،وال�صني ،ف�ض ً
ال عن دول عربية مثل العراق و�سوريا ولبنان ودول

عربية من �شمال �أفريقيا مثل ليبيا وتون�س ،وكينيا ونيجرييا وال�صومال.

ركزت جماعة اخلدمة يف عملها �أ�سا�سا على التعليم ،فهي تبني املدار�س داخل وخارج البالد ،كما �أنها

اخرتقت املجتمع ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات اقت�صادية و�إعالمية وطبية وثقافية و�إغاثية وكانت القفزة الكبرية يف ن�شاط

اجلماعة بعد انقالب عام  1980حيث ا�ستفادت من دعم الدولة ومن م�ساحات احلرية املتاحة ،لتبد�أ رحلتها
مع �إن�شاء املدار�س خارج تركيا ،مروراً بتكوين وقف ال�صحفيني والكتاب الأتراك ،اجلهة املمثلة للجماعة

ب�شكل �شبه ر�سمي.

تدير حركة غولن �أكرث من  1500م�ؤ�س�سة مبختلف مراحل التعليم �إ�ضافة �إىل  15جامعة منت�رشة يف �أكرث

من  140دولة يف خمتلف �أنحاء العامل .و�أهم مالمح هذه امل�ؤ�س�سات التعليمية �أنها تتفق مع علمانية تركيا،

وال تطبق برامج حتمل موا�صفات دينية .وت�سعى هذه امل�ؤ�س�سات �إىل تعزيز االعتماد على التكنولوجيا الغربية
املقرونة بالقيم الإ�سالمية .كذلك هناك �رشكات خا�صة و�أعمال جتارية وم�ؤ�س�سات خريية ،ف�ض ً
ال عن مراكز
ثقافية و�سل�سلة م�ؤمترات �سنوية يف بريطانيا واالحتاد االوروبي والواليات املتحدة*.

�أما يف قطاع الإعالم فتمتلك احلركة عدة م�ؤ�س�سات �إعالمية منها وكالة ‘’جيهان’’ للأنباء ،كما متتلك جمموعة

‘’�سامانيولو’’ التي ت�ضم �ست قنوات تلفزيونية متنوعة� ،إ�ضافة �إىل ثالث �إذاعات .وتغطي هذه املجموعة 150
دولة ،ولها بث خا�ص يف �أمريكا و�أوروبا ودول �آ�سيا الو�سطى باللغات الرتكية والإنكليزية والأملانية والأذرية.

كما متتلك جمموعة زمان الإعالمية التي ت�صدر جريدتي زمان الرتكية ون�سختها الإجنليزية ‘’تو َد ْي زمان’’ .ويف

القطاع االقت�صادي متتلك احلركة ‘’بنك �آ�سيا’’ ،بينما يتجمع رجال الأعمال الذين يدورون يف فلكها يف جمعية
“تو�سكون”.

( )13حول هذه العناوين راجع :قا�سم ح�سني الربيعي ،من هي جماعة فتح اهلل كولن .وما �أفكارها و�أهدافها.
حتليل ال�سيا�سات  ، 38مركز بالدي للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية .2016/7/ 25 ،و�أي�ض ًا ،موقع مو�سوعة اجلزيرة ،م�صدر
�سبق ذكره.
* امل�صدر :حممد نور الدين ،حجاب وحراب :الكمالية و�أزمات الهوية يف تركيا ،ريا�ض الري�س للكتب والن�رش ،ط.2001 ،1
�ص �ص 248 – 246
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م�سي�س للدين ،فهو يرى �أن “الإ�سالم لي�س �أيديولوجية �سيا�سية �أو نظام حكم �أو
يتبنى غولن مفهوما غري ّ
�شك ً
ال للدولة” كما ي�رص على و�صف جماعته ب�أنها ‘’فوق ال�سيا�سة’’ .ويف الوقت الذي تبتعد فيه اجلماعة

عن العمل ال�سيا�سي احلزبي ،ف�إنها تنهمك يف التحالف مع الأحزاب ال�سيا�سية يف مقابل الدعم واالمتيازات،
وتعمل على التغلغل يف م�ؤ�س�سات الدولة والتقدم يف املنا�صب الهامة.

وتربز يف �أدبيات “اخلدمة” فكرة النفوذ والتغلغل يف �أجهزة الدولة املختلفة دون ر�ؤية وا�ضحة �أو �أهداف

حمددة ملرحلة ما بعد “التمكني” الذي تتحدث عنه .ويرى البع�ض �أن اجلماعة تنتهج “تقية �سيا�سية” جتيز

لأع�ضائها التخلي عن بع�ض العبادات وال�شعائر لإخفاء هويتهم ،حتى ال يتم ا�ستبعادهم من �أجهزة الدولة،
خا�صة اجلي�ش وال�رشطة.

و�سعت احلركة للو�صول �إىل املنا�صب العليا يف خمتلف امل�ؤ�س�سات -وخ�صو�ص ًا اجلي�ش واال�ستخبارات

وال�رشطة -ت�أهب ًا مل�رشوع �سيا�سي م�ستقبلي ،وقد تبينت �صحة هذه املعلومة بعد حماولة االنقالب الفا�شلة التي
اتهمت اجلماعة بها من خالل العملية الأمنية وحمالت االعتقال التي قام بها النظام الرتكي بقيادة رجب طيب
�أردوغان.

 3 - 3املوارد املالية جلماعة فتح اهلل غولن
�إمتلكت جماعة اخلدمة قوة اقت�صادية مكونة من العدد من ال�رشكات اخلا�صة والبنوك ،بدءاً من بنك �آ�سيا

الإ�سالمي الرتكي ،الذي يعد �أكرب امل�صارف الإ�سالمية يف البالد والعا�رش على الإطالق على م�ستوى تركيا،
ف�ض ً
ال عن عالقة اجلماعة بعائلة “كوت�ش” ،وهي �أثرى العائالت الرتكية تعمل يف كل قطاعات االقت�صاد الرتكي،

من التغذية و�صو ًال �إىل ال�صناعات الع�سكرية ،ورئي�س املجموعة احلايل “م�صطفى كوت�ش” على خالف مع
حكومة رجب طيب �أردوغان ،اذ اتهمه مقربون من احلكومة بدعم �أحداث ميدان تق�سيم “كيزي بارك” يف

حزيران /يونيو  ،2013عرب التمويل والتحري�ض على ذلك يف جامعة كوت�ش ،وذكرت م�صادر تركية �أن غولن،

بالإ�ضافة �إىل كونه �شيخ اجلماعة ومر�شدها الروحي ،فهو رجل �أعمال يدير ال�صفقات ويخطط لأكرب امل�شاريع

ويقرر م�صري �رشكات وم�ؤ�س�سات مالية �ضخمة ،كما يعطي التعليمات لتحريك مئات ماليني الدوالرات من

بنك لآخر.

وقد ن�رشت ال�صحف الرتكية بتاريخ � 9آب� /أغ�سط�س  2012تقريرا للمخابرات الرتكية عن حتركات

و�إمكانيات حركة فتح اهلل غولن داخل وخارج تركيا بطلب من �أردوغان ،ومت �إعداده من قبل العنا�رص احلكومية

املتواجدة يف داخل احلركة وهم � 4سيا�سيني و  5ع�سكريني و� 173أمنيني ،و 23من جهاز املخابرات ،وجاء

يف التقرير :
-

�أن ر�أ�سمال احلركة يقدر  150مليار دوالر.

-

ي�ستند دعم احلركة �إىل �أكرب ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العاملية وتقدر بـ � 700رشكة و 65م�ؤ�س�سة.

-

يقدر حجم الأعمال ال�سنوية للحركة  7مليار اتدوالر �أمريكي.

-

يبلغ عدد الأ�شخا�ص الأداريني الذين يتولون ادارة هذه االعمال ب�شكل ر�سمي  4800موظف.
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ويرجع املحللون التنامي ال�رسيع لنجاح احلركة �إىل كونها حتظى بالثقة لدى رجال الأعمال اجلدد يف

الأنا�ضول وخا�صة يف حمافظات (عنتاب ،قونية ،قي�رصي ،دينيزيل) وغريها ،والتي تطورت من املدن التجارية

ال�صغرية �إىل مدن �صناعية كربى يف ال�سنوات الع�رشين املا�ضية ،حيث تعمل امل�ؤ�س�سات املالية التابعة جلماعة
غولن على تطوير �أقوى امل�رشوعات يف تركيا� ،إذ �إن غولن يعي جيداً �أهمية ال�سوق والفر�ص التي يتيحها

االقت�صاد احلر ،ولذلك ف�إن فل�سفته تن�سجم متام ًا مع اجلماعات التجارية النا�شئة ،وتلتقي برجال �أعمال ويرددون

االراء التي �أعرب عنها غولن يف احد خطبه “ �إن الثقة برتكيا يف طريقها لالرتقاء مرة �أخرى بعد �سنوات من

ال�ضعف والعار ،والرتكيز على احلفاظ على االخالق بدال من اال�سالم الرديكايل”( ،((1وعلى الرغم ما ميتلكه

غولن من م�ؤ�س�سات �إعالمية ومدار�س وجامعات �ضخمة ،ال توجد حتى الآن تقارير وا�ضحة و�شفافة تفيد
مب�صادر ثروة غولن الهائلة ،رغم �أن النظر �إىل قيمة املنح الدرا�سية للطالب يف مدار�س غولن امل�ستمرة لإكمال

التعليم اجلامعي يف الواليات املتحدة �ضخمة و م�ستمرة دون �أي انقطاع �أو تعرث.

 -4جماعة فتح اهلل غولن يف ال�سيا�سة الرتكية
 4 - 1حقبة ما قبل العدالة والتنمية
يف � 28شباط/فرباير  1997انقلب الع�سكر على حكومة جنم الدين �أربكان الذي ح�صل حزبه (الرفاه

الوطني) على الأغلبية وقاد ائتالفا مع حزب “الطريق القومي” برئا�سة تان�سو ت�شيلر .عقب �إجراءات الع�سكر
التي تلت االنقالب �ضد كل التوجهات الإ�سالمية ومن ذلك منع احلجاب يف اجلامعات كان غولن يعلن �أنه
“�إذا كان على بناتنا �أن يخرتن بني التعليم واحلجاب فليخرتن التعليم” ،و�أعلن ا�ستعداده للتنازل عن م�ؤ�س�ساته

التعليمية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.

لكن الدولة بد�أت ت�ضيق على غولن بعد تقارير عن تغلغل جماعته يف مفا�صلها ،فتوجه �إىل الواليات املتحدة

عام  1999بحجة العالج� ،إال �أن الكاتب ال�صحفي الرتكي ح�سني غوالرجه ،املقرب �سابقا من منظمة الكيان

املوازي ،ال ي�صدق حكاية العالج بينما يف تركيا م�ست�شفيات متطورة .ويرى �أن الت�ضييقات التي �أعقبت
االنقالب دفعته للمغادرة ،فح�صل على الإقامة الدائمة يف �أمريكا وكفلته �شخ�صيتان من ال�سي�.آي�.إيه� .إىل ذلك

ي�ضيف الكاتب واملحلل ال�سيا�سي حممد زاهد غول �أن الأ�شخا�ص الذين زكوا غولن وجعلوه االبن املدلل ميثلون
مفا�صل الدولة الأمريكية وهم من اليمني واليمني املتطرف ومقربون من احلركة ال�صهيونية(.((1

ُعرف فتح اهلل غولن الرجل ب�صعوده ال�رسيع الذي �أثار قلق �أنقرة عام  1999عقب انتقاده احلكومة ،ورغم

اعتذاره عن االنتقاد ،ف�إن النائب العام الرتكي قرر فتح حتقيق معه و تدخل �آنذاك الرئي�س بولند �أجاويد حلل

يتحدث فيه �إىل عدد من �أن�صاره�« ،إنهم �سيتحركون ببطء لتغيري املجتمع والنظام
الأزمة ،بعدما ظهر يف فيديو
ّ

(�« )14صوفية فتح اهلل غولن والكماليون اجلدد» ،موقع املجلة  15 ،حزيران .2012
https://googl/KBSyKF

( )15فيلم الكيان املوازي :من الن�ش�أة حتى االنقالب الفا�شل ،قناة اجلزيرة� 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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قرر االختفاء عن الأنظار ،واالنتقال �إىل الواليات
الرتكي تدريج ًا من نظام علماين �إىل نظام �إ�سالمي»ّ .
ثم ّ

املتحدة ،حيث يعي�ش يف والية بن�سلفانيا.

رغم �صعوده ال�رسيع مل يكن الرجل بعيداً عن �أعني اال�ستخبارات الرتكية ،فالبع�ض يعتقد �أن غولن انخرط
يف العمل ال�سيا�سي ب�شكل وا�ضح عام  ،1971م�ستفيداً من التطورات ال�سيا�سية التي �شهدتها تركيا يف اعقاب

انقالب عام  ،1971واتهمته احلكومة الرتكية �آنذاك مبحاولة تغيري الأ�س�س االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية
للنظام القائم (العلمانية) وا�ستغالل ال�شعور الديني لل�شعب ،عرب القيام بت�شكيل جمعية �رسية للو�صول �إىل هذا
الهدف ،وقد اعتقل غولن ملدة �ستة �أ�شهر فقط.

ويف �أعقاب انقالب العام � 1980أظهرت بع�ض التقارير �أن فتح اهلل غولن مري�ض ،وكان يتنقل متخفي ًا من

م�ستعار يف كتاباته “ال�ضحاك”
مكان �إىل �آخر ،ثم قدم ا�ستقالته من من�صب االفتاء ال�رشعي ،وبد�أ با�ستخدام �إ�سم
ً
وهو املعنى باللغة العربية لإ�سمه احلقيقي بالرتكية غولن ،وا�ستمر بالتخفي حتى العام  1985حني ورود ا�سمه

يف قائمة املطلوبني من جانب قيادة اجلي�ش الرتكي .ون�ش�أت عالقة بينه وبني حزب التحرير .ولكنه جنح بدعم
من تورغوت �أوزال زعيم حزب الوطن يف ترتيب و�ضعه كمطلوب ،الأمر الذي �سمح له مبعاودة ن�شاطاته

العلنية بدءا من العام  .1987حيث عمل على التوا�صل مع حزب العمل القومي بزعامة �ألب �أر�سالن توركي�ش
بهدف بث الرتبيةالإ�سالمية للقوميني اليمينيني .وقد دعم غولن ائتالف توركي�ش وجنم الدين �أربكان يف

انتخابات العام .((1( 1991

وب�سبب و�ضعه ال�صحي غادر غولن تركيا مرات عدة خالل العام  .1990وبعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي
با�رش غولن ن�شاط ًا ملحوظ ًا يف اجلمهوريات اال�سالمية الناطقة بالرتكية يف �آ�سيا الو�سطى .ويف العام 1994

�أ�س�س “وقف ال�صحافيني والكتاب” .ثم برز بقوة يف العام  ،1995وتلقى تهديداً بالقتل من جانب منظمة

“”مقاتلي ال�رشف العظيم اال�سالمي – ج”ب�سبب مواقفه املعتدلة من الدولة الرتكية .اتّ�سم عمله بالهدوء
التقية .وكانت تقارير اال�ستخبارات الرتكية ،منذ �أواخر الثمانينيات ،ت�شري بالأ�صبع
وبال�صمت و�أحيان ًا مبا ي�شبه ّ
�إىل �أن غولن يقف وراء خاليا ال�ضباط ذوي امليول الإ�سالمية ،الذين كان يطرد الع�رشات منهم دوري ًا مع كل

اجتماع لل�شورى الع�سكرية ( ُيعقد مرتني يف ال�سنة).

كتب الكثري عن غولن يف الدوريات الغربية وال�صورة املتداولة عنه �أنه «زعيم حركة اجتماعية �إ�سالمية قومية

غري معادٍ للغرب» ،ووجه امل�ستقبل للإ�سالم االجتماعي يف ال�رشق الأو�سط ،لكن معار�ضيه يقولون عنه �إنه
اخلطر احلقيقي على العلمانية الرتكية ،ويتهمونه مبحاولة تقوي�ضها عرب �أ�سلمة املمار�سات االجتماعية للأتراك.

ويتخرج كل �سنة من هذه املدار�س حوايل خم�سة �آالف طالب .ويقارب الإنفاق على هذه الـ  207ثانويات
و�ست جامعات و�ست مراكز لغة و�ست م�ساكن جامعية حوايل املليار و 200مليون دوال �سنوي ًا على عك�س جنم
الدين �أربكان ،الذي ُي َع ّد «�أبا الإ�سالم ال�سيا�سي» يف تركيا ،يطلق على غولن «�أبو الإ�سالم االجتماعي» ،لأنه
عمل بطريقة مغايرة ،وهو ميتلك مئات املدار�س يف تركيا وخارجها.

ويف العام  1990بد�أ غولن يقدم نف�سه ك�صاحب م�رشوع اال�سالم االجتماعي املعتدل املنفتح على احلوار
( )16حممد نور الدين ،حجاب وحراب ...م�صدر �سابق� .ص .245
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مع الأديان الأخرى ،وتكلل هذا امل�سعى بدعوة بابا روما ال�سابق يوحنا بول�س الثاين لفتح اهلل غولن واللقاء به
عام .1999

لكن الربوز الأقوى لغولن �إىل الواجهة كان يف عام  ،1995حينما زاره �سفراء كل من الواليات املتحدة
�أملانيا وبريطانيا ورو�سيا ،وخالل املواجهة بني اجلي�ش وحزب الرفاه الإ�سالمي ،وقف غولن على احلياد منتقداً،

�ضمن ًا� ،أربكان ،ويف �صيف  ،1997غادر �إىل الواليات املتحدة ،ثم عاد �إىل تركيا ،وما لبث �أن ذهب جمدداً

�إىل الواليات املتحدة وا�ستقر يف والية بن�سلفانيا ،ومل يتجه �إىل �أي بلد �إ�سالمي �آخر ،ومل يعد�إىل تركيا على رغم

عالقته اجليدة بحكومة حزب العدالة والتنمية يف ال�سابق ،ورغم �أن �أن رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب
�أردوغان وجه دعوة له للعودة �إىل البالد يف  14حزيران� ،2012 /إال �أنه رف�ضها بحجة �أن الدعوة يجب �أن

تكون من اجلماهري ،و�أن الظروف يف تركيا ما زالت غري مواتية.

متتلك جماعة اخلدمة مبادرة ح�ضارية �شاملة كما تزعم ،ولديها قدرات كبرية على تفعيل هذه املبادرة

على الأر�ض داخل وخارج تركيا ،مما جعلها حتظى بالقبول االجتماعي والثقايف الوا�سع ،و�أ�صبحت بحق قوة

ناعمة غري قابلة لالحتواء .وكانت قيادات العدالة والتنمية على يقني بهذه احلقيقة .ومن املعروف �أن احلزب فى

بداية حكمه ا�ستعان بفتح اهلل غولن وكوادر اخلدمة فى ر�سم ال�سيا�سات التعليمية والثقافية الرتكية ،كما ُيعترب
�أردوغان االبن احلقيقي لفتح اهلل غولن �أكرث من �أبوة جنم الدين �أربكان .لكن امل�شكلة �أن حزب العدالة والتنمية

�أراد احتواء جماعة اخلدمة ،و�أن تكون م�ؤيدة ت�أييدا مطلقا حلزب العدالة والتنمية� ،أو يتم التنكيل بها وو�صفها

تع�سفيا باملنظمة الإرهابية ،وبناء على الرهانات اخلاطئة لرجب طيب �أردوغان والظروف الإقليمية املحيطة
برتكيا ،كان التوجه نحو �شيطنة جماعة اخلدمة عرب �أربع وقائع متعاقبة ..كيف كان ذلك؟

 4 - 2ال�صراع بني حزب العدالة والتنمية وجماعة اخلدمة
�أو ًال -متثل مظاهرات ميدان تق�سيم يف �شهر �أيار /مايو من عام  2013بداية توتر العالقة بني �أردوغان
والقوى ال�سيا�سية واالجتماعية الرتكية ،ومن بينها جماعة اخلدمة ،فقد اعتادت تلك القوى على االحتفال
ال�سنوي بعيد العمال يف هذا امليدان منذ �سنوات طويلة ،وتعك�س فعاليات االحتفال ب�شكل كبري موقف الأتراك
من النظام احلاكم ،وعلى خلفية ربيع امليادين العربية ،قررت حكومة �أردوغان القيام بعدة م�رشوعات لتغيري
معامل امليدان ملحو رمزية امليدان فى احلياة ال�سيا�سية الرتكية .ف�ضلاً عن ظهور �أردوغان فى نهاية مدته كرئي�س
للوزراء مبظهر احلاكم ب�أمر نف�سه.
تعاملت ال�رشطة بعنف مفرط مع املتظاهرين ،ما �أدى �إىل اندالع املظاهرات فى مدن تركية �أخرى ،وهنا
حاول �أردوغان اخلروج من الورطة با�ستح�ضار العدو الداخلي حينما اندفع فى اتهام فتح اهلل غولن م�ؤ�س�س
مدعيا �أن قوات الأمن التى تعاملت بعنف مفرط مع املحتجني هم
جماعة اخلدمة بتدبري �أزمة ميدان تق�سيم،
ً
من �أن�صار غولن الذين ي�سيطرون على مواقع مهمة داخل قوات ال�رشطة الرتكية ،وعلى �إثر ذلك قام �أردوغان
بالتخل�ص من مئات القيادات الأمنية.
ثاني ًا -بعد ذلك �شهور قليلة ا�ستطاعت ال�رشطة الرتكية وهيئة االدعاء العام الك�شف عن جمموعة ق�ضايا ف�ساد
كبرية تورط فيها وزراء وم�س�ؤولون و�أبناء م�س�ؤولني متنفذين فى الدولة وامتدت لتطال �أ�رسة �أردوغان .ومرة
�أخرى ا�ستح�رض �أردوغان العدو امل�صطنع مندفعا نحو اتهام جماعة اخلدمة بال�سيطرة على الق�ضاء .وال ميل
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�أردوغان من ترديد مقولة الدولة املوازية .وحاول ب�شكل �سافر التغطية على هذه اجلرائم وعدم االعرتاف بها.
وهنا ظهرت عبارة “الكيان املوازي” التي و�سمت بو�سم “الإرهاب”.
ثالث ًا -عاد �أردوغان وقبيل االنتخابات الربملانية عام  2015وطم ًعا فى احل�صول على �أغلبية مطلقة تتيح له

تغيري الد�ستور والتحول �إىل النظام الرئا�سي ،وقام ب�شن حملة �ضارية على اجلميع ،متهما حزب ال�شعب وجماعة

اخلدمة وحزب ال�شعوب الدميقراطي ،بالتواط�ؤ م ًعا من �أجل تدمري الهوية الإ�سالمية لرتكيا ،ووقف م�رشوع

تركيا امل�ستقبل .يحاول �أردوغان الت�شوي�ش على الر�أى العام ،وا�ستغالل �سطوة احلزب و�سطوته ال�شخ�صية

مدعيا احتكار الوطنية لنف�سه كقائد وحلزبه كتنظيم �سيا�سي ،موزعا االتهامات اجلزافية على اجلميع .كما حدث
فى م�س�ألة الأكراد الأتراك ،وكيف حولهم من ف�صيل جنح فى االندماج فى احلياة ال�سيا�سية الرتكية ،بعد ح�صول

79مقعدا فى الربملان الرتكي� ،إىل قوة �سيا�سية تواجه االعتقال والتوقيف.
حزب ال�شعوب على
ً

تعقد مقارنات كثرية يف الأحاديث الغربية بني جنم الدين �أربكان ،الذي يرى الواليات املتحدة عدواً للعامل
الإ�سالمي ب�سبب حتكم «ال�صهيونية العاملية» يف قرارها ،وبني غولن الذي يراها والغرب عموم ًا قوى عاملية ال

بد من التعاون معها .الأهم �أن غولن ــ على عك�س �أربكان ــ ال ينظر �إىل العامل العربي و�إيران بو�صفهما املجال

احليوي لرتكيا ،بل يرى ذلك يف القوقاز وجمهوريات �آ�سيا الو�سطى والبلقان لأنها ت�ضم �أقليات تركية ،لذلك
ينطلق يف م�رشوع مكانة تركيا �إىل نفوذ قوي لها و�سط الأتراك يف كل مكان يف العامل.

براغماتية غولن جعلته ال ي�ستخدم تعبري «القيادة الرتكية» يف املنطقة ،كذلك ف�إنه ال يدعو �إىل ا�ستقالل

الأقليات الرتكية يف و�سط �آ�سيا ،وال متار�س جماعته �أن�شطة تعليمية يف البالد التي ميكن �أن تتعر�ض فيها الأقليات
مل�شكالت مع النظم احلاكمة مثل ال�صني ورو�سيا واليونان .والالفت �أي�ض ًا �أنه ال يف�ضل تطبيق ال�رشيعة يف تركيا،
بل يقول �إن الغالبية العظمى من قواعد ال�رشيعة تتعلق باحلياة اخلا�صة للنا�س ،فيما الأقلية منها تتعلق ب�إدارة الدولة
يكن عدا ًء لـ«الأنظمة ال�شمولية» يف العامل
و�ش�ؤونها ،ومن هنا يرى �أن «الدميوقراطية هي �أف�ضل حل» ،لهذا ّ

الإ�سالمي.

 -5معامل املوقف ال�سيا�سي اخلارجي جلماعة غولن
يرى فتح اهلل غولن وجوب �أن تكون ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية قائمة على :
-

�إقامة عالقات مع الواليات املتحدة الأمريكية.

-

�إقامة عالقات مع “الكيان الإ�رسائيلي”.

-

ت�شجيع تركيا على االن�ضمام �إىل االحتاد االوروبي.

	-التعامل مع امللف النووي الإيراين بحزم ،وعدم الليونة يف موقف ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية وقد ذكر

الكاتب الرتكي �إح�سان يلماز يف مقاله املن�شور ب�صحيفة “تودي زمان” التابعة جلماعة غولن “تتحفظ جماعة

غولن على �سيا�سات حكومة �أردوغان ،املرنة التي تبديها احلكومة يف تعاملها مع امللف النووي الإيراين،
والت�صعيد �ضد �إ�رسائيل بال جدوى”

من الغريب موقف غولن من حادثة �سفينة مرمرة يف � 31آذار  ،2010حيث انتقد ت�سيري �سفينة مرمرة لك�رس
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احل�صار املفرو�ض على غزة ،كما �أنه �أدان �سحب ال�سفري الرتكي من تل �أبيب عقب تلك الأحداث و�إن كان عرب
عن ت�ضامنه مع �شهداء غزة خالل العدوان الإ�رسائيلي �صيف .2014

ويبقى الأغرب يف موقف غولن موقفه من الأكراد رغم �أ�صوله الكردية ،حيث رف�ضت جماعة غولن

�إجراء مفاو�ضات مع االكراد ،عندما قام م�ست�شار اال�ستخبارات الرتكي هاكان فيدان ب�إجراء مفاو�ضات �رسية
يف العا�صمة الرنويجية �أو�سلو مع قيادات حزب العمال الكرد�ستاين .حينها قام املدعي العام الرتكي املح�سوب

على اجلماعة يف � 7شباط  /فرباير  2012بفتح حتقيق مع م�ست�شار املخابرات الرتكية .الأمر الذي جعل رئي�س
احلكومة يجري تعديل قانوين ال ي�سمح مبحاكمة م�ست�شاري املخابرات الرتكية �إال ب�إذن منه ،وقد ول احلال �إىل
�أن ت�رصح احلكومة حينها ب�أن هناك “دولة داخل الدولة”.

على �أن املوقف الأقوى جلماعة فتح اهلل غولن هو �إظهار زعمائها مهارة يف الت�سويق لها كبديل معتدل عن

تنظيم القاعدة واحلركات التابعة له .فبعد يوم واحد من هجمات احلادي ع�رش من �أيلول /عام  ،2001ن�رش

غولن �إعالنا من �صفحتني يف �صحيفة “نيويورك تاميز” يقول فيه �إن “الإرهابي ال ميكن �أن يكون م�سلما ،كما

ال ميكن �أن ي�صبح امل�سلم احلق �إرهابيا”(.((1

 5 - 1نظرة فتح اهلل غولن لل�شيعة
يقول فتح اهلل غولن يف �إحدى مقابالته( ((1ب�أنه “ال ينبغي �أن يكون هناك �إ�شكالية عند ال�سنة �إزاء اجلماعات
خا�صا لآل البيت” ولكنه ي�ستدرك قائ ً
ال“ :لكن للأ�سف ،كان قادة ال�شيعة مييلون �إىل
حبا ّ
ال�شيعية التي تكن ّ
تو�سعية خا�صة بهم”.
توظيف هذه اجلهود لأغرا�ض ّ

ويقول حول الفتنة ال�سنية ال�شيعية ب�أنه “ولو بدت امل�شكلة يف الظاهر على �شكل توتر �سني � -شيعي ،فحقيقة

والتحول �إىل قوة �إقليمية.
الأمر �أنها مرتبطة ب�أهداف �سيا�سية ،مثل الهيمنة على املنطقة وتو�سيع دائرة النفوذ
ّ

تُ�س َتخدم اليوم االنتماءات الدينية واملذهبية والطائفية كو�سيلة لتحقيق هذه الأهداف؛ �إذ يقوم بع�ض ال�سا�سة
بتحويل الدين �إىل �آيديولوجية �سيا�سية وت�ضييق م�ساحته لتوافق ذهنياتهم ال�سيا�سية القمعية املحدودة“((1( .

وي�ضيف منتقداً �إيران ب�أن “ ال �أحد ي�ستطيع �أن ينكر �أن �إيران اليوم ت�سعى �إىل حتقيق غايات قومية فار�سية

الت�شيع .بالطبع ،يحق لأي دولة �أن تعزز م�صاحلها الوطنية وحتاول حمايتها عرب و�سائل م�رشوعة يف
حتت �ستار
ّ
ال�ساحة الدولية ،لكن ال ي�صح �أن تكون الو�سيلة �إثارة التوتّرات الدينية والطائفية والعرقية .على جميع املنظمات

الدولية �أن تكافح هذا اخلط�أ”( .((2ويف معر�ض انتقاده للجماعات اال�سالمية يقول“ :ال ينبغي �أن يكون هناك

خا�صا لآل البيت .بل مبادئ ديننا ال ت�سمح لأي دولة
حبا ّ
�إ�شكالية عند ال�سنة �إزاء اجلماعات ال�شيعية التي تكن ّ
مبمار�سة القمع والإ�ساءة على �أ�سا�س الفوارق الطائفية يف حماولة للظهور كقوة قليمية”.

ويعرب عن �أ�سفه على �إقدام “بع�ض الأفراد واجلماعات على تقدمي تفا�سري م�ضللة عن املدر�سة ال�س ّنية ،وذلك
( )17امل�صدر ال�سابق ذكره.
(� )18صحيفة ال�رشق الأو�سط (ال�سعودية) � 25آذار /مار�س  ،2014العدد .12901
( )19امل�صدر ال�سابق ذكره.
( )20امل�صدر ال�سابق.
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مدمرا وتت�سبب ب�أكرب
عرب الرتويج للعنف والإرهاب با�سم �أهل ال�سنة واجلماعة .مثل هذه اجلماعات تلعب دورا ّ
ال�رضر للإ�سالم نف�سه� .إن العامل الإ�سالمي بحاجة اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل الوئام والوفاق والت�سوية

ال�سلمية للق�ضايا ال�سيا�سية .هذا �أمر �رضوري بالن�سبة للأمة من �أجل �أن تتخل�ص من مثل هذه املواقف والأحداث

املدمرة” ،ولكنه يعزو وجود هذه احلركات املتطرفة �إىل اجلمهورية اال�سالمية يف �أيران فيقول “�إن اجلماعات
تتحم�س لفكرة اال�ستيالء على الدولة و�إعادة
التي تتب ّنى التفا�سري الراديكالية ،املتعاملة مع الإ�سالم ك�آيديولوجية،
ّ

ت�شكيل املجتمع من �أعلى �إىل �أ�سفل ب�أ�سلوب ا�ستبدادي ...ومبا �أن الدولة الإيرانية ال�شيعية كانت وال تزال
ر�سميا وبفعاليةّ ،
توظف مثل هذا النموذج يف احلكم منذ  ...1979ف�إن �أن�صار هذا النهج ال�شيعي ،و�إن كانوا
يت�رصفون كملكيني �أكرث من امللك .مبعنى �أنهم يجدون يف الثورة الإيرانية ال�شيعية جت�سيدا ملثلهم
من ال�سنة،
ّ

تتطور وت�شغل حيزا كبريا يف الظهور يف �أي مكان ،وال �سيما �إبان مواجهة
العليا .مثل هذه املظاهر املتطرفة قد ّ
اال�ستعمار واالحتالل”.

وقد و�ضع فتح اهلل غولن ثالثة اهداف كربى ن�صب عينيه هي:
� -1إ�سالم حديث ميزج بني احل�ضارة الرتكية واحل�ضارة الغربية.
 -2تر�سيخ هذا الإ�سالم داخل االتراك فى انحاء اوروبا
 -3تعزيز اال�سالم الرتكي وتفرده فى مواجهة ا�سالم عربي �سني و”ا�سالم فار�سي �شيعي.
أي�ضا “�إىل العلويني يف تركيا” ،كما �أنه “من املناه�ضني لإيران .وفقًا لإحدى ال�رسديات ،ين�سب
وميتد عدائه � ً

�صحيحا،
اليه قوله “ �إذا كان الذهاب �إىل اجلنة يتطلب املرور عرب �إيران ف�إ ّنه �سريف�ض الرحيل .قد ال يكون ذلك
ً
ولكن من الوا�ضح �أن غولن و�أتباعه ال يحبون �إيران”.

“ 5 -2غولن” و الدول العربية
يرى الباحث العربي ح�سني الروا�شدة( ،((2يف بحث له عن اجلماعة �أن جماعة “غولن” ت�شكل خطرا
الفت ًا على الدول العربية ،م�شريا �إىل �أنها يف اجلانب الديني تقدم ت�صوراً خمتلف ًا للدين يقوم على “التقية” لتحقيق
�أهدافها دون النظر لأحكام احلالل واحلرام (احلجاب ودفع الر�شوة مث ً
ال) الأمر الذي يثري مزيداً من الأ�سئلة
حول “حتوالتها” على �صعيد االنت�شار يف البلدان العربية ،وخا�صة بعد “�رصاعها االخري مع اردوغان.

ويو�ضح الروا�شدة� ،أنه “حني ندقق يف طبيعة اجلماعة وانت�شارها ،نكت�شف من خالل قراءة فاح�صة لأهدافها

وجتربتها �أن ثمة خم�سة عوامل –على االقل -تقف وراءها:

�أوالً :متييع حالة “التدين” ملواجهة حركة الدين يف املجال ال�سيا�سي والعام ،فهي كحركة �صوفية تتبنى فكرة

“اال�سالم الروحي” وتعتقد �أنها ت�ستطيع من خالل التغلغل يف املجال االجتماعي ان ت�صل ملرحلة “التمكني”
ال�سيا�سي ،وهذا ما حدث متام ًا يف جتربتها احلالية.
ثانياً :نزع حالة “العداء الديني” يف عاملنا العربي واال�سالمي للم�رشوع ال�صهيوين وتعميم “التطبيع” مع

املحتل حتت ذريعة �أن الوقت غري منا�سب ملواجهته وا�ستعدائه ،وقد متثلت هذه النزعة يف تربع “غولن” ال�سخي
( )21راجع يف ،تعرف على عبداهلل غولن ،موقع كلمتي 17 ،متوز .2016
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لإحدى املدار�س اليهودية التب�شريية ( 2مليار دوالر) ولقاءاته مع احلاخامات ،ويف عالقة اجلامعات التي ان�ش�أتها
“اجلماعة” مع اجلامعات الإ�رسائيلية ،ويف ادانة غولن ل�سحب ال�سفري الرتكي من تل ابيب ،ويف رف�ضه ل�سفينة
“مرمرة” حني توجهت مل�ساندة �أهل غزة املحا�رصة.

ثالثاً :الت�أ�سي�س ملجال ديني و�سيا�سي خارج تركيا خلدمة احلركة م�ستقبال �إذا ما جتاوزت مرحلة “التمكني”

و�سيطرت (كما كانت تخطط) على مفا�صل الدولة الرتكية ،وهذا املجال بد�أته يف الدول التي يوجد فيها

م�سلمون من �أ�صول تركية �أو غري عربية ،ثم و�صلت للمغرب العربي وانتهت بامل�رشق العربي.

رابعاً :ا�ستخدام مناطق النفوذ الديني والثقايف مبا متثله من �شخ�صيات دينية و�سيا�سية لال�ستقواء على امل�رشوع

الذي ميثله �أردوغان ،وتوظيف ذلك يف معركة “ال�رصاع” على ال�سلطة بني “اخلدمة” و”حزب العدالة والتنمية”

“القومية” التي يب�رش بها فتح اهلل غولن.
العثمانية التي يدعو �إليها �أردوغان وتركيا
�أو بني
ّ
ّ

خام�ساً :تخويف العامل العربي من خطر الإ�سالم ال�سيا�سي ،وا�ستخدام ذلك كمظلة للعبور والتغلغل من

جهة ،وتطمني الدوائر ال�سيا�سية العربية ب�أنها جماعة دعوية ترفع �شعار “اال�سالم االجتماعي” من جهة اخرى،

ثم �إغراء املجتمعات العربية بامل�شرتكات وامل�صالح التي حتملها كبديل “لال�سالم ال�سيا�سي” الذي �أ�صبح غري
مرغوب فيه “ومطلوب ًا” يف هذه املرحلة.
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مـلحق

ملحق
الهيكل التنظيمي جلماعة فتح اهلل غولن*

* امل�صدر :قا�سم ح�سني الربيعي ،من هي جماعة فتح اهلل كولن .وما �أفكارها .و�أهدافها .حتليل ال�سيا�سات
 ،38مركز بالدي للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية.2016/7/ 25 ،
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