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 مدخل:

 ن أّن م بالرغمإMى العلن العميقة بروز مفهوم الكيان املوازي والدولة  األخ=>ة 7ي تركيا 7ي ساهمت محاولة االنقالب

صطلح ال األول ملاذ يعود االستعم ،الدولة واملجتمع الc>كي`ا ضاربة ومتجذرة 7ي بل إXّ جديدة 7ي تركيا ليست الظاهرة 

 القرن املاM nopى الدولة العميقة إ
ُ
 حيث أ

ُ
طت 7ي نشn ال}ّ هيكلة واملنظمة طلق للداللة عvى مجموعة من التحالفات امل

هذه الجماعات  �`دفاذ  ،ؤسسة العسكرية الداعم األول لهاووجدت 7ي امل العثمانية فc>ة ما بعد سقوط الخالفة

هو ف زي الكيان املوا مصطلحأما  ،وحماية علمانية الدولة الc>كيةالسياسية  الدين 7يبشكل أسا�no إMى محاربة تأث=> 

ض دفھ تقويمن والقضاء هينشط أعضاءه 7ي األ ي عvى تنظيم سرّ صان�ي القرار 7ي تركيا  وصف أطلقھ مجموعة من

ن موازي وليس ويعت�>ونھ كيا ،7ي وقتنا الحاMي `م الرئي�no 7ي الكيان املوازي امل�ّ فتح هللا غولن  دعّ الc>كية، ويُ الحكومة 

 7ي النقاط التالية:جماعة ضاغطة ألسباب  نلخصها 

ü اف من  القانون  العمل وفقجماعة الضغط  املشروعية: بإمكان<cالدولة، فضال عن وباع ّXضغطها `ا تمارسأ 

 عvى صانع القرار بالطرق الشرعية.

ü  :<=اق والتأث<cسم بالتنظيم مجموعة الكيان املوازي أو الدولة العميقة ¤يثنائية االخ
ّ
 و أكلة ، قد تكون مهيتت

سيا�no السيادي أو التأث=> فيھ بقوة من خالل نفوذها 7ي غ=> مهيكلة، تمتلك القدرة عvى صناعة القرار ال

 الدولة واملجتمع.

ü  الغموضn¨ا تكون  تحالفات يصعب عبارة عن والسرية: ف`ªب=ن شخصيات ومؤسسات ومنظمات أساسا  تعق

 حضارية أو قومية أو سياسية أو  ن قد تكو مصالح حيوية  واملجتمع، تتقاطع 7ي عvى الدولةلها التأث=> القوي 

 1.مذهبية أو كل هذه العوامل مجتمعةعرقية أو  ادية أو اقتص

ومجموعات عسكرية  ،متعددة معقدة من العالقات ب=ن أجهزةمتداخلة و تكتالت وبالتاMي الكيان املوازي هو عبارة عن 

يتوقف عل®`ا  nاملصالح الحيوية ال}ّ ية وسياسية ومدنية ودينية �`دف للتصدي  للتغي=>ات الطارئة عvى وأمنية واقتصاد

انتهج   -الحفاظ عvى علمانية الدولةو±`دف -مثال  تركياها وتعتمد وسائل متنوعة 7ي الحفاظ عvى بقا¯`ا ففي وجود

 ،التعامالت االقتصاديةالسيطرة عvى  ،حداث اضطراباتة آليات م´`ا االغتياالت السياسية وإالكيان املوازي عّد 

																																																													

 1- عماد مجید المولي، مفھوم الدولة العیمیقة، میالد الدولة العمیقة، مجلة سطور، تموز، 2013.
http://www.sutuur.com/all-articles/8837-emad.html   
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ح مدى خطورة ومدى قدرة الكيانات ل هذه األمثلة توّض ك ،الكهرباء والطاقةالسيطرة عvى الخدمات الحيوية مثل 

 2املوازية عvى مجا±`ة الدولة بطرق  عديدة.

  

																																																													

 المرجع ذاتھ. -2 
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  @شأت؟وكيف  من +* جماعة فتح هللا غولن .1

كانت االنطالقة من مدينة  1970فتح هللا غولن سنة  الداعية سهاأّس  اجتماعية،قومية  إسالمية صوفية¤ي جماعة 

ص بعيد املدى اذ �`تم بشكل خا التغيno اlmتمk*الحركة عvى  كز وخارجها، ترّ شر بعدها 7ي كامل تركيا تلتن إزم=>،

ساهمت  .مستقبالوتشييد املدارس واملراكز الثقافية داخل وخارج تركيا ±`دف السيطرة عvى مفاصل الدولة بالتعليم 

اذ ي تركيا، 77ي فتح املجال أمام التيارات "الدينية " الثمانينياتسنوات  7ي وت أوزالتورغn أسس لها ال}ّ "الل�>لة"    بيئة

ة الطرق النقشبندية (الصوفية) وجماعاالتجاهات املختلفة حول بلورة مع¾½ اإلسالم الحقيقي ب=ن  التنافس ب=ن بدأ

. أخرى  من جهة املجتمع الc>كيالدين 7ي حول مكانة و من جهة  ،نية السياسية التابعة ألربكانكولن وحركة الرؤية الوط

) املشهور بمؤلف 1960 -1873املسماة بـ"الخدمة"، إMى حركة "نور" التابعة لسعيد النور�no ( امتدت جذور جماعة كولن

  "رسائل النور"
ّ
صريحة بضرورة و¤ي مطالب ، وليس بالسالح مرحلة الجهاد بالكلمة عايشون تراك يُ األ ي قال بأّن الذ

ذ بدأ ا ولن تشكيل حركة "النور" للنور�no باسم اإلسالم الc>كي،أعاد غ، لقد واملوازنة بي´`ماتوظيف العقل والعلم 

 3.مؤثر ورأسمال اجتماÈي فاعلة  تحويل اإلسالم إMى شبكات إسالميةأي  لuشtيك ورأس املالا مبدئي  العمل عvى

  

																																																													

 17/08/2015 لإلسالم؟ حداثیة رؤیة أم خفیة دولة بتركیا.. كولن جماعة ،حسونة أیمن -3

-ssmideast.org/Article/3767/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9http://www.rc

 %D9%83%D9%88 
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2.  *Eركة:التطور املرحIJل 

 :مي=É ثالثة مراحل أساسيةت يمكن 

vwن املرحلة األوoو  1980-1970: ب 
ُ
، وف®`ا بدأت الجماعة حشد األتباع محاولة الc>ويج لنفسها التأسيس عرف بمرحلةت

 مرآة عاكسة لإلسالم الحقيقي 7ي تركيا بأبأXّ`ا 
ّ

ي ال ُيش
ّ
ل خطرا كبعاده الروحية الضاربة 7ي الجذور، وهو اإلسالم الذ

 حكم والسياسة.لدواليب ابعvى مقومات الدولة العلمانية طاملا Î`تم بالc>بية الروحية لألجيال وليس 

 للتحالفات  2000اvw 1985 بoن: الثانية:املرحلة 
ً
ا�no السي االنفراج، استغلت ف®`ا الجماعة ذلك واالنتشاروكانت مرحلة

ي أر�o½ لھ السيد
ّ
ثّم رئيسا للجمهورية الc>كية، وقد كانت الجماعة خالل منصبھ كرئيس للوزراء تورغوت أوزيل  الذ

ي أراده م´`ا الراحل أوزيل 7ي إحداث األخرى إMى جانب التيارات 
ّ
املحسوبة عvى الفكرة اإلسالمية آنذاك تلعب الدور الذ

Mت إ
ّ
سّدا  ى جانب التيارات اإلسالمية األخرى التوازن السيا�no داخل تركيا ب=ن التيارات اللي�>الية واليسارية، كما شكل

طيلة فc>ة السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 7ي تركيا، فكانت  االشc>اكية -لتيارات اليساريةأمام ا منيعا

 تشار ناال عامال مساعدا للجماعة عvى آنذاك انحسار األفق السيا�no الداخvي 7ي تركيا ظروف الحرب الباردة الدولية و 

 سواًء عvى املستوى الداخvي أم الخارÐي.

نظرا  ، وف®`ا دخلت جماعة الخدمة عهدا جديدا بدأ بالتوافق مع القادة الجدد �2000عد سنة  الثالثة: مااملرحلة 

noاف سيا�ÉÑفلم  ،الستتباب األمر إل®`م وإخراجهم تركيا من حالة االستقطابات السياسية القديمة وما تبعها من است

ھ يحمل جذورا إسالمية– ا سوى الوقوف إMى جانب الطرف القوي الصاعد لحماية نفسهايكن أمامه
ّ
رغم  -خاصة وأن

 مستغلةبالقوة والقدرة  ت الجماعةشعر مع الحزب الجديد 7ي الرؤى والتوجهات. 7ي هذه املرحلة  االختالفاتجملة 

مستندة إMى دعم خارÐي أمريكي السيما بعد انتقال زعيمها فتح الظروف السياسية الداخلية واإلقليمية املحيطة بc>كيا 

ة اطعة مع النظام السيا�no بزعامفان�`ت بصدامات متقهللا غولن إMى بانسيلفانيا واستقراره هناك لغرض العالج، 

 .وصارت بذلك الخصم رغم واحد بالنسبة ملؤسس الحزب السيد رجب طّيب أردوغان ب العدالة والتنميةحز 
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 :حركة فتح هللا غولن ومبادئ أMداف .3

لخص أهمها فيما يvي: 
ُ
 ن

ü شاراuالن 
ّ
ة لفكرة لحركا ستنفوذ حيث أّس ا يوجد أتراك يوجد مة مفادها أيّ : تنطلق حركة غولن من مسل

العمل والنشاط خارج حدود الدولة الc>كية فبنت املدارس واملراكز الثقافية 7ي دول عديدة ±`دف نشر القيم 

 الc>كية.والثقافة 

ü  الlmيوي العمق الثقا�* واIVترى حركة غولن 7ي منطقة القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى العمق  :ا

ب الحاكم الحز  أساسية ب=ن توجهات الحركة وب=ن توجهات اختالف، وهذه نقطة لc>كيااالسc>اتيÔي الحقيقي 

ي يجعل من املنطقة العربية 
ّ
 عمقا  -عل®`ا حركة غولنإMى جانب املناطق الّ}n تركز –الذ

ً
 ھ.ل اسc>اتيجيا

ü تمع بوابة اlm�عالية نظرا لف ،"اإلسالم االجتماÈي"وصف أب  طلق عvى فتح هللا غولنيُ  :التغيno السيا��

هو أي القاعدة و التغي=> ينطلق من املجتمع  يؤمن قائد الحركة وانصارها بأّن  ،دوره عvى املستوى املجتم�ي

 اد واملجتمع من وÈيفر ليھ األ إتحصيل حاصل ملا سيصل  مستوى القمة (السلطة)ما سيجعل التغي=> عvى 

noوتمك=ن سيا�. 

ü رائيلوإس الفلسطينية القضية من غولن حركة موقف 7ي املبدأ هذا يلمس واالنفتاح: العقالنية املواج�ة 

 ليست يلئوإسرا العربي العالم ب=ن العداوة بأّن  الحركة ترى  حيث ،االمريكية املتحدة بالواليات تركيا وعالقة

  مع  قةالعال 7ي واالنفتاح "اإلسرائيvي الكيان" مع التعاون  يستوجب العداء وبدل ،الحاMي الوقت 7ي مناسبة

 انيةالعلم مع املتوافق الحداثي" "اإلسالم عن نموذج `اأXّ  البعض يعت�>ها لذا ،االمريكية املتحدة الواليات

 الغرب. عvى املنفتحو 
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  غولن: هللا فتح IركةV التنظيمية القدرات .4

 الحكومي،من الدعم  استفادت الحركة، حيث 1980انقالب عام  بعد الفعvي النشاط 7ي غولن هللا فتح حركة بدأت

ة وسنتناول القدر  .اإلغاثة.. الخ اإلعالمية ومؤسساتلتباشر 7ي وضع الهياكل املؤسساتية مثل املدارس والقنوات 

 والوظيفية لحركة غولن 7ي النقاط التالية :املؤسساتية 

ü قدرت التعليمية وال}ّ  املؤسسات الحركة عدد كب=> منتدير  :التعليمية املؤسسات n مؤسسة  1500ب

أهم مختلف أنحاء العالم.  دولة 7ي 140جامعة منتشرة 7ي أكØ> من  15بمختلف مراحل التعليم، إضافة إMى 

حمل ق برامج تفق مع علمانية تركيا، وال تطبّ `ا تتّ أXّ  التابعة لحركة غولن  املؤسسات التعليميةÉ ما يم=ّ 

 .مواصفات دينية

ü وياإلعالم اليوم هو الوسيلة السريعة لنشر األفكار  فق الكث=>ون بأّن يتّ  :اإلعالمية املؤسسات<cللقيم، ج وال

الحركة ك تمتل ذإأفكارهم  إليصالنشاء القنوات التلفزيونية ليكون لهم من�>ا إت حركة غولن عvى ركزّ  وعليھ

ات قنو  م سّت n تضّ ال}ّ  "سامانيولو"اء، كما تمتلك مجموعة لألنب” ج®`ان”ة مؤسسات إعالمية م´`ا وكالة عّد 

دولة، ولها بث خاص بأم=>كا وأوروبا  150تغطي هذه املجموعة متنوعة، إضافة إMى ثالث إذاعات. تلفزيونية 

 nودول آسيا الوسطى باللغات الc>كية واإلنجل=Éية واألملانية واألذرية. كما تمتلك مجموعة زمان اإلعالمية ال}ّ 

 4زمان. توَدْي ” اإلنجل=Éيةتصدر جريدتي زمان الc>كية ونسخ�`ا 

ü بنك " ذ تمتلك حركة غولن إما للحركة هّ تعد املؤسسات االقتصادية داعما ماليا ُم  :االقتصادية املؤسسات

  .جمعية لرجال االعمال املوالي=ن للحركة¤ي و   5."توسكون "، جمعية "آسيا

ü  ية ومنظماتIمستشفيات ذات صيت وشهرة، بالجماعة ترتبط  قطاع الصحة 7ي: اإلغاثةاملؤسسات ال�

وحده. ألف طبيب 7ي إسطنبول نفوذها 7ي هذا القطاع  200ح ارتباط ألفي طبيب من ب=ن ويكفي أن ُيوّض 

																																																													

  2016 یولیو 16؟المركز الصحفي السوري،  من ھي جماعة فتح هللا غولن -4 
  %D9%87%D9%8-https://syrianpc.com/%D9%85%D9%86   
 المرجع نفسھ. -5  
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 ،أي "أال يوجد أجد؟" "؟وُم  وْك n يُ �oِ ْم د نفوذ جماعة كولن إMى النشاط اإلغاثي ع�> وكالة اإلغاثة "ِك يمتّ  كما

ا لإلغاثة من الكوارث حول العالم. n16 تدير أكØ> من ال}ّ   6مليون دوالر سنويًّ

ü عات:الثقا�*  ال�شر، اإلنتاجور دnبوي فقد ارتبط  نظرا والت�<cملها عالهتمام الجماعة بالنشاط الثقا7ي وال

لحوار ت الc>كي ومن�> ام´`ا من�> البيMى انشاء منتديات للحوار إ والصحفي=ن، باإلضافةبجمعيات الكتاب 

سيا" وهو من�> حوار آالسوفي}n سابًقا، و" االتحاددولة من  12ممثل=ن من تركيا، و م، ويضّ سيوي اآل األوروبي 

 للثقافات، ويُ 
ّ
ضال عن ف م لقاءات "للديانات اإلبراهيمية" 7ي تركيا، وروسيا، وجورجيا، وأملانيا، والسويدنظ

 7لغة . 22مؤلفات ب و  مقاالٍت  لكc>ونية تنشر إمواقع 

  

																																																													

 أیمن حسونة، مرجع سبق ذكره. -6 

   17-08-2015 ،لإلسالم حداثیة رؤیة أم خفیة دولة بتركیا.. كولن جماعة- 7 

     http://rawabetcenter.com/archives/11114 
  .	 
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_ان و [ل من واالختالفات السياسية معغولن  حركة .5  أردوغان : أ̀ر

_ان  -أ   :اختالف الرؤىو غولن وأ̀ر

إلسالمي التيار ااMى اذ ينتمn نجم الدين أربكان  ،تح هللا غولن من مدرست=ن مخلفت=نينحدر كل من أربكان وف

�  السيا��
ّ
 أّم  ،التعاون ب=ن دول العالم اإلسالميو  االتحادي يؤمن بفكرة الذ

ّ
اإلسالم ى ز عvا فتح هللا غولن ف=>ك

ويمكن  ،مع الديانات املسيحية وال®`وديةغولن 7ي فتح الحوار وال يمانع  "الهوية القومية " ناضوw*ال�n[ي األ 

 8:أربكان وغولن 7ي نقطت=ن أساسيت=ناختصار االختالف ب=ن 

ü لنقطةا vwقوى فاعلة يجب أمريكا والغرب  غولن أّن  يرى  :وإسرائيل ألمر�_ا والعداء العاملية القوى  ،األو

للعالم اإلسالمي ألسباب عديدة  كا ¤ي عدو أمري ف=>ى أّن الدين أربكان  ا نجممعادا�`ا أّم التعاون معها بدل 

 
ّ
 .وبالتاMي أي تعاون معها هو تعاون مع الصهيونية ®`ا7ي صنع القرار ف الصهيونية العاملية مم´`ا تحك

ü ال اإلسالمي العالم  فكرة ،الثانية لنقطةاlmيوي  واIVأخرى  نقطة :ا  
ُ
 غولن ب=ن االختالفات Mىإ ضافت

 ولنغ هللا فتح يرى  ذإ ،الc>كية الخارجية التوجهات تحديدو  لc>كيا الحيوي  املجال تحديد و¤ي وأربكان

 يمكن ةتركي أقليات متضّ  `األXّ  والبلقان الوسطى آسيا وجمهوريات القوقاز  هو  الc>كي الحيوي  املجال أّن ب

 لدور ا تفعيل إعادة خالل من ،الحيوية املناطق هذه 7ي التموقع إعادةو  الc>كي النفوذ توسيع خاللها من

  باملستوى  التدريÔي واالنتشار  الc>كي
ّ
 اتمام رةمغاي نظرة فلھ أربكان اّم أ العثماني، الحكم أيام كان يالذ

 ياالسc>اتيÔ العمق هو  اإلسالمي العالم أّن  أربكان يرى  غولن فعكس ،اإلسالمية الوحدة فكرة عvى ئمةقا

  ضرورة معھ والتعاون  لc>كيا
ّ
 مشروع مجموعة الثمانيةجسيد لت 7ي محاولتھ  أربكان فكرة  وت�>ز ،حةمل

 .اإلسالمية

v لكن يرى امل 
ّ
موقف  كان، فالجيش الc>كي عvى حكومة أربكان انقالب انبّ إ كانتب=ن أربكان وغولن  قطيعةال ّن ل=ن أحل

عن طريق فك االرتباط مع الجماعات واألحزاب املس�`دفة  ھاملتحملة لثار اآل حاول تجاوز أن غولن من االنقالب 

   آنذاك.من املؤسسة العسكرية 
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 :والعداوةحدود الصداقة أردوغان  عالقة غولن و  -ب

ملجموعات ذات الطابع الدي¾n ومنعها من ممارسة أي عمل اتشديدا ومحاصرة لالعلماني الc>كي الحكم  عرفت فc>ة 

 ،noأو الحركات الصوفية قانون الجمعيات الخ=>يةبسم½ نشاط التيارات الدينية كان تحت ما يُ  اذ أّن  نشاط سيا� ،

من  عوبعد تراجع نفوذ الحزب العلماني بدأت الجماعات توّس ، مة عدنان مندريسn ُسمح لها بالنشاط 7ي عهد حكو ال}ّ 

فات مع األحزاب والقوى إنشاء تحالالسيا�no ع�> النشاط  Mىإنشاطا�`ا وانتقلت من العمل املجتم�ي الخدماتي 

 السياسية.

 دعم فتح هللا غولن وبارك خطوة تأسيس حزب العدالة والتنمية من قبل أردوغان 
ّ
  يورفاقھ، والذ

ّ
ز عvى احc>ام رك

العسكرية خاصة بعد فشل األحزاب العلمانية 7ي إدارة الوضع السيا�no  السيا�no واملؤسسةعلمانية النظام 

 أبرزها ملفات السياسة عديدة، تجاه قضاياعvى إثر تباين مواقفهم هذا التأييد شيئا فشيئا  تراجع .واالقتصادي

وطريقة أردوغان 7ي إدارة هذا امللف املهم  لالتحاد األورو¡ياذ انتقد فتح هللا غولن مسار االنضمام  ،الخارجية الc>كية

 و  م تركيا واهتمامھ املÉcايد بمنطقة الشرق األوسطبالنسبة لتقّد 
ّ
 الذ

ّ
 سرائيلإلھ اضطرب مÉcايد 7ي العالقات مع ي تخل

* الالواقعية �"بووصف ذلك 7ي صالح الدولة الc>كية  تاملناوشات مع إسرائيل ليس حيث يرى فتح هللا غولن أّن 

حيث أبدى غولن امتعاضھ من التنازالت املقدمة لحزب العمال  امللف الكرديMى ذلك إيضاف  ." اV£ارجيةالسياسة 

 الكردستاني 
ّ
كراد لكي يغلق الباب أمام أي دولة تريد استغالل توتر العالقة ھ يؤيد املصالحة الوطنية مع األبالرغم من أن

 9منھ.ع اإليراني والحذر Mى التوّس إكما طالب بضرورة التصدي ب=ن الطرف=ن 

االختالف حول السياسة الخارجية الc>كية ب=ن أردوغان وفتح هللا غولن ساهمت عوامل داخلية أخرى 7ي Mى إباإلضافة 

، 10قي للحركةالنفوذ الحقيتعت�>  nال}ّ  الخاصة:X`اء استقاللية املدارس إتأميم التعليم و ، م العالقة ب=ن الطرف=ن م´`اتأزّ 

 .، أزمة غ=Éي بارك وغ=>هااالستخبارات الc>كين فيدان رئيس حول شخصية هاكا االتفاقعدم 

																																																													

 .2014دیسمبر  ،اإلسالمیةفتح هللا كولن.. من رجل أردوغان األول.. إلى عدّوه األكبر، بوابة الحركات  -9
movements.com/13338-http://www.islamist  

 
	10- إسماعیل یاشا، تركیا صراع بین الحكومة والجماعة، موقع الجزیرة نت، 2013/12/21.

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/12/21/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-
%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
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 الفاشل: االنقالبجماعة فتح هللا غولن وحيbيات  .6

عvى النظام السيا�no الحاMي بزعامة حزب العدالة  جريئة انقالبعرفت تركيا محاولة  72016ي الخامس عشر من يوليو 

الحساسة األولية 7ي كل من العاصمة أنقرة ومدينة حاول ف®`ا اإلنقالبيون السيطرة عvى القطاعات والتنمية الحاكم، 

الc>كي، فدخلوا ببدال�`م العسكرية مب¾½ اإلعالم وأج�>وا إعالمية قناة تي آر تي الc>كية عvى  االقتصادإسطنبول عصب 

، كما أحاطت وحدات عسكرية بمطار أتاتورك الدوMي، وحاولت أخرى السيطرة عvى مب¾½ وكالة االنقالبقراءة بيان 

سياسية من املعارضة واملواالة عvى  ة فعلردّ  االنقالبعرف ولم يسلم مب¾½ ال�>ملان من القصف أيضا.  االستخبارات

وبمن يقف وراءه خاصة بعد دعوة رئيس الجمهورية السيد  باالنقالبوخرج الشعب الc>كي رافضا ومنّددا  حّد سواء

موصول بالنت عvى قناة ما، و7ي لشعب ع�> هاتف أيفون رجب طّيب أردوغان لخروج شعnä واسع 7ي كلمة لھ موجھ ل

 نتعلم م´`ا ال ُيحص®`ا هذا املقال.يجب أن  كث=>ة جّدا ورسائل إيحاءات كل ذلك

وإرجاع الوضع إMى ما هو عليھ، تّم إعالن حالة طوارئ ملّدة  االنقالبتواصلة تّم إحباط هذا ساعة م 712ي أقل من 

 دة العليا للبالد، تزامن ذلك مع عملية تصفية واسعةبدعوة من القيا امليادين كل مساءثالثة أشهر وبقي الشعب يحتل 

هت بعد أن ُوّجِ  7ي قطاعات واسعة من التعليم، القضاء، الشرطة والجيش املتغلغل=نألتباع جماعة الخدمة  ومتواصلة

 حاولة الفاشلة بالتحالف مع بعض القياداتأصابع اإل�`ام لها ولزعيمها األول فتح هللا غولن بأXّ`ا من يقف وراء هذه امل

 قارير التلقد صدرت للعلن العديد من  ل التحقيق جاري بصدده.داخل املؤسسة العسكرية وبدعم خارÐي مشبوه ال يزا

فمثال دمة، بجماعة الخ وارتباطهم االنقالب=نواملقاالت الc>كية مثقلة بمجموعة من األرقام والتفاصيل املث=>ة عن هؤالء 

حينما  2003تقريرا يشرح البدايات األوMى لجماعة الخدمة سنة  االنقالبصبيحة يوم  أصدرت النيابة العامة الc>كية

شرعت 7ي توثيق عالقات قوية مع عدد كب=> من الجÑ>االت والضباط داخل املؤسسة العسكرية، فضال عن زرع عدد 

وحدة تركز عvى مهنة "إمام ال `ا كانتوذكر التقرير أيضا أXّ 7ي مواقع حساسة من الجيش، التابع=ن لها  الضباط منكب=> 

vى عظ الجنود، وكانت تحرص م تعي=ن عدد من األئمة 7ي املواقع العسكرية إلقامة الصالة ووعالعسكرية"، إذ كان يتّ 

=>ام هللا ب الحصول عvى كافة الوظائف املتعلقة بذلك، ملا لها من أهمية 7ي إقناع الجنود بأفكار معينة، وُيعد حمد

 اء 7يما جأوزتورك رئيس وحدة األئمة 7ي الجيش، امل�`م األول 7ي ترسيخ وجود أئمة الكيان املوازي 7ي الجيش، حسب

																																																													

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9		 
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نفوذ الجماعة 7ي الجيش وصل إMى درجة طرد كل جÑ>ال وصاحب رتبة عالية يشكل عائًقا  أّن  يضيف التقرير و  .التقرير

 لتمددهم داخل الجيش، واستخدمت 
ّ
ي يخضع لسيطر�`ا بشكل كب=>، لرفع الدعوات املنظمة الجهاز القضائي الذ

عد قضية أرغينيكون 
ُ
دى من أبرز األمثلة عvى م -وكذلك قضية املطرقة– العادلة وغ=> العادلة لتحقيق ما ترنو إليھ، وت

 ت السيطرة عvى الجيش مهمة ش. لقد كانتتوغل الجماعة داخل أركان الجي
ّ
داف للجماعة الساعية ل أحد أهم األهمث

  ، كما ينقلللسيطرة الكاملة عvى كافة أذرع الدولة
ّ
ل القبض عليھ قب ي تّم شهادة الضابط كمال الدين أوزديم=> الذ

 11.من ضباط الجيش تابعون لجماعة فتح هللا غولن %80أو ح}½  n 60% قال ف®`ا إّن ال}ّ و االنقالب، 

الكثيفة الّ}n طالت  االعتقاالتهو عدد  -عvى األقل من وجهة نظر النظام– دليل األك�> لتورط هذه الجماعةإّن ال

ك أّن جهاز باآلالف و7ي كافة القطاعات، فال  أتباعها املتغلغل=ن
ّ

قد يتابع عن كثب نشاطات هؤالء منذ ع االستخباراتش

ملفات خاصة لكل عضو من أعضاءها أو الداعم=ن لها واملؤمن=ن بفكر�`ا، لقد صèى  وقد كّون  عvى األقل من الزمن

 العالم عvى أسماء ثقيلة 7ي كافلة القطاعات حّ}½ أوéى ذلك بوجود تنظيم موازي حقا يقيم دولة داخل دولة بالفعل،

ي 
ّ
عقدين من عملية الدمقرطة عسكري فاشل بعد قرابة ال انقالب ة حرجة عقبحال سّبب 7ي إيصال البالد إMىتوالذ

قادها حزب العدالة والتنمية وشارك 7ي تنمي�`ا كافة أحزاب املعارضة السياسية  املستمرة 7ي مؤسسات الدولة والشعب

  لبالد.داخل ا

 أهم معاملها: ة صعبة 7ي مواجهتھ لهذه الجماعة وستكون لذلك فسوف يواجھ النظام والقضاء مهم

ü ى الكيان يقدَّ  :التحدي العدديMة السيطرة عل®`م 7ي  ،مليون ناشط 2املوازي 7ي تركيا ب ر عدد املوال=ن ا<cف

 .زمنية وج=Éة أمر ليس بالسهل

ü يÈي  :التحدي النوMتمتلك حركة الخدمة مجموعة من الكوادر واالطارات النوعية 7ي مجاالت متعددة وبالتا

 نطرح سؤال الفراغ الوظيفي 7ي حاالت االعتقاالت. 

ü ي تحديدهم يتط :ةريالسMن لب الوقت والجهد مالكث=> من املوال=ن لحركة الخدمة ال يعلنون عن ذلك وبالتا

 .أجهزة الدولة

ü كي فقط و ال يقتصر تواجد املوال=ن للكيان  :االنتشار والتوسع<cى الداخل الvإاملوازي ع 
ّ
رى أهمها ما مناطق أخن

 .افريقيا ،الشرق األوسط ،القوقاز روسيا،

																																																													

یولیو  22، موقع ترك برس، تقریر النیابة العامة قبل محاولة اإلنقالب بساعات: "توغل جماعة غولن داخل الجیش مقلق جّدا" -11 
2016. 

http://www.turkpress.co/node/24066  
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ü  ليمھ دالئل حول تسمريكية وليس هناك أي م متواجد 7ي الواليات املتحدة األ ال يزال قائد التنظي :اءالحربرأس

 .لc>كيا من عدمھ

ü  يÐي إمكان وإسرائيلى التنظيم املوازي من دعم كب=> خاصة من الغرب ظيح :والتواطؤالدعم الخارMية وبالتا

 ه الدول مازالت قائمة وستكون سرية.ذاملساعدة من ه
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 خاتمة:

داخل املجتمع، فطريق�`ا 7ي التغي=> طريقة تقييما لنشاط هذه الجماعة فهو من حيث املبدأ نشاط فاعل وقوي حقا 

عت�> من أنجح الحركات أو التنظيمات 
ُ
فاعلة وناجحة طاملا استوعبت أهمية تغي=> بنية الفرد واملجتمع الفكرية، لذا ت

 
ّ
أّن تنظيمات كهذه إذا غابت ع´`ا الرؤية السديدة لإلصالح السيا�no واعتقدت اإلجتماعية داخل العالم اإلسالمي، إال

أّن أفكارها وطريق�`ا ¤ي األفكار والطريقة الوحيدة الصحيحة 7ي التغي=> املجتم�ي والحضاري فإXّ`ا قد تقود املجتمع 

دات قوى داخلية غ=> وطنية أو أجنلقوى بذلك تتيح ف واالستئصال االخÉcالع�> وقوعها 7ي  والبالد إMى الفتنة والتشظي

عة، اهذه الجموهذا ما حدث بالضبط ل ،خارجية ألن تستغلها وتوظفها 7ي بلوغ أهدافها عvى حساب الوطن والشعب

 فتح هللا غولن. جماعة الخدمة بزعامة

 


