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أ

االهداء
اىل روح والدي الزكية الطاهرة .
اىل اجملاهدة والصابرة والدتي العزيزة .
اىل من يسعد قليب بلقياها  ..اىل روضة احلب وبستان املودة رفيقة الدرب وشريكة
احلياة زوجيت الغالية.
اىل ابنائي وبناتي قرة العني ومهجة الفؤاد.
اىل االصدقاء واالحباب
اهدي هذا اجلهد املتواضع

ب

شكر وتقدير
امحدك ربي محدا أبلغ به رضاك وأودي به شكرك واستوجب به املزيد من فضلك وكرمك  ،فلك
احلمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم ولك الشكر واملنة كما تفضلت علينا فضال من بعد فضل..
وصالة وسالما على سيدنا ومعلمنا حممد رسول اهلل عليه وعلى آلة أفضل الصالة وامت التسليم .
امحد اهلل ابتداء" أن من علي جبميل كرمه وتفضل علي بتوفيقه إلمتام واجناز هذه الدراسة بعد رحلة
يف دروب العلم واملعرفة .
السادة الكرام
تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنتظم يف عقد الشكر والتقدير الذي تستحقون فلوال
جهودكم الطيبة ملا كان هلذا العمل ان يري النور وحيط رحاله بني يدي اساتذة كرام ليزداد
اشعاعا وتوهجا ..
ووفاء وتقديرا واعرتافا بالفضل واجلميل ألهله فإنين وبكل تواضع
اتقدم بأمسى آيات الشكر واالمتنان و عظيم احملبة والتقدير اىل الشموع اليت ذابت يف كربياء لتنري لنا
دروب العلم واملعرفة فكانوا رسال للعلم واالخالق  ..و اىل كل من ساهم وساعد يف امتام
هذه الدراسة وقدم يل يد العون و املساعدة وزودني باملعلومات الالزمة ،إلجناز هذا العمل ..
و أخص بالشكر والتقدير  :االستاذ الدكتور كمال حممد االسطل الذي شرفين بقبوله االشراف
على رساليت فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابة صدره مساحة العارفني  .فقد منحين من وقته
واهتمامه ومل يدخر جهدا يف التوجيه واالرشاد حتى من اهلل علي وامتمت هذه الدراسة .

ج

والشكر موصول اىل االساتذة الكرام أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه
الدراسة
 األستاذ الدكتور  ..عبد الناصر حممد سرور مناقشا خارجيا األستاذ الدكتور  ..رياض علي العيلة مناقشا داخلياكما اتقدم بأصدق معاني الشكر واالمتنان حلاضنة البحث العلمي جامعة االزهر واليت حتتضن
قامات من العلماء االفاضل واالساتذة الكرام الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة  ..فكل
االحرتام والتقدير هلذه اجلامعة الرائعة
ختاما اتوجه للجميع خبالص التحية والتقدير  ..وشكرا لكل من ساندني وشاركين جهدي
فلوالكم ما قطفت اليوم هذه الثمار .عشتم ايها النبالء واملخلصون  ..عشتم ايها االساتذة
واجلهابذة ..عاشت بكم فلسطني  ..انتم مجيعا تستحقون الشكر والتقدير  .شكرا
لكم مجيعا  ..أنتم يف القلب والوجدان

د

ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراسة دور حركات التصوف في السياسة التركية وعالقتها بالمجال العام  ،فقد أدت
دور هاما" في السياسة والمجتمع التركي منذ الحقبة العثمانية وال
الطرق والجماعات الصوفية ًا
زالت واحدة من القوى األساسية والمؤثرة في المشهد السياسي التركي ،يظهر ذلك جلياً واضحاً في
ميادين المجتمع والسياسة واالقتصاد ومجاالت أخرى متعددة .ويمكن رصد ذلك من خالل
االجابة على التساؤل الرئيس الذي يمثل جوهر مادة الدراسة ومقاصدها وهو:
ما هو دور حركات التصوف في السياسة التركية ؟
فقد ساهمت حركات التصوف بمدارسها وطرقها ورجاالتها فك ار وممارسة في صنع التاريخ
السياسي التركي في الماضي والحاضر والتأثير في الكثير من أحداثه وقدمت روح التسامح على
روح الثورة والعنف والزالت االثار والشواهد المختلفة ناطقة ومعبرة عن حجم الحضور الصوفي
وتنوع أشكاله ،لمـا يتميـز بـه مـن تأثيـر عميـق في وجدان المسلمين وتغلغله الشديد في النســيج
المجتمعــي ،وارتبــاط طقوســه بالموروث الثقــافي لألغلبيــة المســلمة في تركيا .
وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة مناهج البحث العلمي من خالل التركيز على االبعاد
السياسية للموضوع محل البحث وهي المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي وكذلك منهج
دراسة الحالة .
وقد توصل الباحث في نهاية الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر منها ما يلي:
أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة :
 .1لعبت حركات التصوف دو اًر مهماً في السياسة والمجتمع التركي منذ العهد العثماني ،األمر
الذي عزز حضورها بقوة على الساحتين الدينية والسياسية في تركيا.
 .2تعتبر التجربة السياسية لحركات التصوف في تركيا اجتهادا" سياسيا" ال يكون الحكم عليه
من منطلقات عقائدية .
أهم توصيات الدراسة ما يلي :
 .1إنشاء رابطة عالمية ألهل التصوف لتجديد الخطاب الصوفي المعاصر ،وتغيير مصطلحاته
وتصحيح المفاهيم واسترجاع القيم االصيلة لمفهوم التصوف االسالمي.
 .2توظيف التصوف كمنهج لإلصالح االجتماعي والسياسي واالقتصادي .

ه

Abstract
This study aims to focus on the role of Sufism movements in Turkish
politics and their relation to the public doman. Sufi movements and
groups have played an important role in Turkish politics and society since
the Ottoman era and still one of the influential fundamental forces in the
Turkish political scene. This is clearly evident in the fields of society,
politics, economics and many other fields.
The Sufism movements, schools, methods and mind ships, have
contributed in in shaping the Turkish political history, ancient and
modern, in thought and practice influenced many of its events as well.
They submitted the spirit of tolerance, which derived from the Ottoman
heritage, based on a spirit of tolerance, love, peace, pluralism and nonclash, to the spirit of revolution and violence. The ancient and present
time of the Turkish society is still full of the Sufi presence, effects and
scenes, why it has a deep and profound impact on the conscience of
Muslims and the society. In addihan to its association with the cultural
heritage of the Muslim majority in Turkey.
At the end of the study, the researcher reached a number of conclusions
and recommendations, including the following:
The main findings of the study:
1. Sufi movements have played an essential role in Turkish politics and
society since the Ottoman, as. The role and place of Sufi ideology in
Turkish society .
2. The political experience of Sufism Movements in Turkey is a political
endeavor that can not be judged by doctrinal principles .
The main recommendations of the study are:
1. Establishing a global association of Sufism people to renew the
contemporary mystical discourse, change its terminologies, correct same
concepts and restore the original values of the Islamic Sufism.
2. Using Sufism as an approach to social, political and economic.
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الفَصْ ـلُ األَولْ
مقدمت منهاجٍت وخطت اندراست
االطار اننظري

 1.1مقدمة
تعرض مفيكـ التصكؼ ككظيفتو الى تحكالت كتغيرات خطيرة أممتيا االحداث التاريخية
كالمتغيرات في المشيد السياسي المحمي كاالقميمي في العالميف العربي كاالسبلمي ،فمـ تعد
ممارسة التصكؼ تعني بالضركرة االنسحاب مف الحياة كاالنكفاء عمى الذات ،بؿ أصبحت قكة
كبيرة كمؤثرة في تشكيؿ الشأف العاـ في كثير مف البمداف.
جانبة
إف
التراث كالفكر الصُّكفي ،التي ينتقي منيىا المتصكفة فكرىـ كفمسفتيـ ،يم ى
ى
أغمب كتب ى

لمسياسية ،كتنحصر في تزكية النفس االنسانية كاالرتقاء بيا في معارج الرقي الركحي كالنفسي

كاالخبلقي ،لتتحقؽ ليـ المنافع المختمفة في حياتيـ ،لكف المضمػػكف الركحانػػي لمتصػػكؼ لػػـ
يمنػػع مشػػايخو كأتباعػػو مػػف االنخ ػراط الفعاؿ كالمؤثػر في السػياقات السياسػية ،لتكػكف فاعػبل
أساسػػيان في تثبيػػت مكازيػػف القػػكل في سياسات بعض الدكؿ ،خاصػػة في أكقػػات احتداـ
الص ارعػات حػكؿ السػمطة ،لمػا تتميػز بػو مػف تأثيػر عميػؽ في كجػداف المسمميف ،كتغمغميػا الشديد
في النسػػيج المجتمعػػي ،كارتبػػاط طقكسػػيا بالمكركث الثقػػافي لؤلغمبيػػة المسػػممة في بمدانيا.
إف التصكؼ الذم لطالما اعتبر ىامشيا ينعت بالجيالة كالضبللة كالخرافة كالبلعقبلنية في بعض
تصكراتو كطقكسو ،ك يعتبر عند البعض حركات باطنية محدكدة التأثير ،فقد دأبت الجماعات
السمفية كحركات االسبلـ السياسي عمى اظيار التصكؼ بكصفو جزء خاصا مف الثقافة
االسبلمية ال يمتقي في كثير مف األحياف مع التعاليـ االسبلمية الصحيحة ،كلكف في السنكات
االخيرة أصبح محؿ اىتماـ الكثير مف االنظمة السياسية كدكائر صنع القرار في العالـ رغبة في
تكظيؼ التصكؼ لمكاجية حركات االسبلـ السياسي المتشددة .
لما كاف التصكؼ حالة مف التمرد عمى األكضاع السياسية كاالجتماعية كالفكرية التي كانت
ﱠ
سائدة في حينو ،كانت فمسفة أىؿ التصكؼ كرؤيتيـ تقكـ عمى مبدأ عدـ االشتغاؿ بالسياسة ،أك
التدخؿ في الشأف العاـ ،إال أننا نجد حركات التصكؼ كالصكفية بطرقيا كزكاياىا كمريدييا
منغمسة في االحداث السياسية كمنخرطة في المجاؿ السياسي كاالجتماعي منذ نشأتيا ،عمى
اعتبار أف الممارسة في الفضاء العاـ كالسياسي ىي مما يدخؿ في السياسة الشرعية .ىذا
التسيس لظاىرة التصكؼ لـ يعد أم ار خافيا كلـ تعد الصكفية كالتصكؼ بحاجة الى مقاربة
أنثركبكلكجية تقميدية بؿ أصبحت ظاىرة تحتاج الى تأمؿ عميؽ كدراسة معرفية شاممة .
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كال يكجد تفسير كاضح ليذا التفاعؿ كاالنخراط في السياسة مف قبؿ المتصكفة ،إال أنو سمكؾ كاع
كاستراتيجية مدركسة تستيدؼ مف خبلليا الحفاظ عمى حضكرىا المميز كتأثيرىا القكم في
التكجيات السياسية كالمشاركة في صنع القرار السياسي .
ميـ في السياسة كالمجتمع التركي منذ الحقبة العثمانية كال
أدت الطرؽ كالجماعات الصكفية نا
دكر ن
زالت كذلؾ فيي متجذرة في بنية المجتمع التركي منذ مئات السنيف ،كقد ظمت الصكفية في تركيا
محافظة عمى كجكدىا بيف أفراد كطبقات المجتمع ،عمى الرغـ مف التحكالت السياسية كالمحطات
ترؾ خاصة في القرف العشريف ،السيما مع سقكط الدكلة
التاريخية الفاصمة التي مر بيا اال ا
العثمانية كالغائيا رسميا عاـ 1923ـ ،كاتجاه تركيا "الكمالية" نحك تبني العممانية التي تيدؼ إلى
فصؿ الديف عف الدكلة كالمجتمع كالمجاؿ العاـ كتيميشو إلى أقصى حد ممكف ،بؿ كمحاربتو
كالحد مف مظاىره .فمـ يكف مشركع اتاتكرؾ خاصا بتغيير النظاـ السياسي فحسب بؿ اتجو نحك
البنى العميقة لممجتمع .
إ ف جكىر تجربة حركات التصكؼ التركية ىك قدرتيا عمى تجاكز الخطاب االسبلمي التقميدم
كاعادة تأسيس ىكيتيا االسبلمية الجامعة عمى أرضية حداثية جديدة استطاعت أف ترسـ حدكدىا
بالعمؿ كاالنجاز كالتفاعؿ االيجابي مع المتغيرات السياسية في تركيا ،كالتحكؿ مف مكقؼ المتمقي
الى مكقع المبادر كالتصالح مع المجتمع كمع منابع الخير المكجكدة داخؿ الناس ،كتطكير
خطاب يحتضف الجميع ،كعدـ كضع الديف االسبلمي كجبية معادية أماـ جبيات أخرل كانما
جعمو قاعدة مشتركة لمجميع ،كىك ما يمكف أف يسيـ في تفسير تطكر الخطاب السياسي لحركات
التصكؼ التركية عف الخطابات االسبلمية االخرل في المنطقة .
استطاع المتصكفة في تركيا تأسيس تيار فكرم كسياسي مختمؼ في أىدافو كمنطمقاتو عف
التيارات العممانية التي ىيمنت عمى الحياة الفكرية كاالجتماعية كالسياسية في تركيا في أعقاب
تأسيس الجميكرية الكمالية العممانية عاـ 1923ـ ،أطمؽ ىؤالء االسبلميكف عمى ىذا التيار الذم
يمثميـ مصطمح "الفكر الكطني الجامع" لؤلتراؾ مف منطمقات اسبلمية كلكف بتعبيرات مدنية
حديثة ،كقدمكا اجتيادا" سياسيا" ال يككف الحكـ عميو مف منطمقات عقائدية تستند الى مفاىيـ
الكالء كالبراء أك الكفر كالشرؾ ،كانما لفقو المقاصد كالمأالت كالمصالح كالمفاسد الذم يعتبر
جكىر السياسة الشرعية كحجر األساس في استقرار المجتمع كتقدمو ككحدتو ،تأصيبل لفقو العيش
المشترؾ الذم يرد االعتبار لقيمة المكاطنة ،كالتعامؿ بشكؿ إيجابي مع قضية الحريات .
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لقد كاف الفكر السياسي لمداعية فتح اهلل غكلف محؿ اىتماـ الكثيريف مف المفكريف كالباحثيف كحتى
السياسييف كصناع القرار ،باعتبار انو يمثؿ افكار الحداثة االسبلمية في صيغتيا التركية ،كيرل
ضركرة التجديد في المجتمعات االسبلمية الستعادة دكر الديف في ىذه المجتمعات دكف رفض
أيضا بحركيتيا
بعض القيـ الحداثية التي ال يرل بأنيا تتناقض مع الديف ،فقد تميزت تجربة غكلف ن
كفعاليتيا الغائبة عف معظـ الخبرات المماثمة لمحركات االسبلمية ،كما يعد الفكر السياسي لفتح

اهلل غكلف ،فك انر ذا خصكصية كتميز في اطار رؤيتو الدينية المستمدة مف االسبلـ ،كمف الفمسفة
الصكفية ،فقد عمؿ عمى تكسيع دائرة فكره السياسي كتشكيؿ خط خاص بو تميز بالكضكح
كالتفرد.
لقد تبني غكلف مفيكمان غير مسيس لمديف ،فيك يرل أف اإلسبلـ ليس أيديكلكجية سياسية أك نظاـ
حكـ لمدكلة ،كأف أىـ أسس كقكاعد النمكذج اإلسبلمي لمحكـ يقكـ في جكىره عمى أسبقية المجتمع
عمى الدكلة ،لذلؾ تميزت حركة غكلف عف غالبية حركات االسبلـ السياسي ،في القدرة عمى
مأسسة الفكر كاكسابو حركية فعالة عمى أرض الكاقع ،كتبني خطاب تصالحي تكافقي يتخطى
كيتجاكز الصراعات كاالستقطابات الفكرية كالسياسية كالمجتمعية .
حاكؿ غكلف اف يطرح عبلجا ليمكـ االمة بقكلة العبلج ليس كما في الغرب في الفكر كالعقؿ
فحسب ،كليس كما في الشرؽ في القمب كالركح فحسب ،بؿ ىك الكعي الجمعي الذم ":ينبني في
أصمو عمى التعقؿ كالتمحيص كالتثبت كالتركم ،كمبلحظة الحاضر كالمستقبؿ معان في التقدير
كالتدبير كمعاينة الجزء مع الكؿ جنبان إلى جانب في آف كاحد ،كفي التربية المتكئة عمى التنكير
العقمي _ الفكرم _ الركحي _ القمبي ،كفي العمؿ القائـ عمى العطاء كفي االتحاد كليس التفرقة"
إف التجربة السياسية لحركات التصكؼ في تركيا تتسع لتشمؿ تيا انر عريضان يجمع عدة طرؽ
كمدارس تتمايز في أدبياتيا كتتنكع بدرجات بيف العزلة كاالنخراط في الشأف العاـ.
نأمؿ أػف تساىـ ىذه الدراسة في اضافة المزيد مف النتائج التي تسمط الضكء عمى المشكبلت
كاالزمات التي تعاني منيا حركات االسبلـ السياسي كالعمؿ عمى اثراء الحياة السياسية بمختمفة
التيارات المجتمعية التي يمكف اف تساىـ في عممية البناء كالتغير .كتجديد الخطاب السياسي
االسبلمي كترتيب أكلكيتنا في اطار كطني جامع ،كذلؾ مف خبلؿ رؤية سياسية جديدة تصطؼ
خمفيا أحبلما عريضة كأمنيات كبيرة مف أجؿ مستقبؿ كاعد ألمة ترزح تحت سطكة االزمات
كالنكبات منذ عقكد طكيمة ضمت طريقيا كتاىت في عتمة التأكيبلت كالتفسيرات .
الباحث
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 2.1مشكمة الدراسة
أدرؾ المتصكفة الظاىرة السياسية التي تتمثؿ في الدكلة أك الحاجة إلى السمطاف كالمجاؿ
السياسي ،يظير ذلؾ جميان كاضحان في مياديف المجتمع كالسياسة كاالقتصاد ،غير أف الحديث عف
عبلقة التصكؼ بالسياسة في تركيا ،استأثرت بو في الغالب إشكالية العبلقة بيف السمطاف
السياسي كحركات التصكؼ باعتبارىا عبلقة تكافقية أـ صدامية ،كقد حاكلت الكثير مف المصادر
التاريخية أف تبيف تأثيرات حركات التصكؼ في تركيا في اتخاذ بعض الق اررات السياسية الميمة
كالتأثير في السياسة التركية بشكؿ عاـ ،كبالتالي فإف مشكمة الدراسة تتمحكر حكؿ رصد قكة تأثير
حركات التصكؼ عمى السمطة السياسية في تركيا ،ككذلؾ دكرىا في تطكر الحياة السياسية
كتأثيرىا في رسـ السياسات الداخمية كالخارجية ،كيمكف رصد ذلؾ مف خبلؿ االجابة عمى
التساؤؿ الرئيس لمدراسة كىك :ما ىو دور حركات التصوف في السياسة التركية ؟
كمنة تنبثؽ التساؤالت الفرعية التالية:
 3.1التساؤالت الفرعية
 .1ماذا تعني الصكفية كالتصكؼ لغة كاصطبلحا ؟
 .2متى نشأت ظاىرة التصكؼ االسبلمي كما ىي اسباب كعكامؿ انتشارىا ؟
 .3ما ىي الجذكر التاريخية لحركات التصكؼ في تركيا ؟
 .4ما مدل تأثير التحكالت في النظاـ السياسي التركي عمى حركات التصكؼ ؟
 .5كيؼ أثرت حركة فتح اهلل غكلف الصكفية في تكجيات السياسة التركية ؟
 4.1أىداف الدراسة
 -1التعريؼ بالصكفية كالتصكؼ كظاىرة دينية .
 -2التعرؼ عمى العكامؿ كاالسباب التي ادت الى انتشار كازدىار التصكؼ في ببلد الترؾ .
 -3الكشؼ عف جانب ميـ مف جكانب الصكفية في تركيا كمدل مساىمتيا في تعزيز االستقرار
السياسي ك تطكر البنية االجتماعية كالثقافية لممجتمع التركي .
استعرض التحكالت في النظاـ السياسي التركي كالقكل المؤثرة في السياسة التركية .
ا
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 -5رصد تأثير حركات التصكؼ في السياسة التركية .
 -6التعريؼ بالتجربة السياسية لحركة فتح اهلل غكلف كمنيجيا في االصبلح كبياف عبلقتيا
بالحكـ ك مؤسسات الدكلة .
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 5.1أىمية الدراسة.
تكمف أىمية دراسة تجربة حركات التصكؼ السياسية في تركيا لما تتميز بو مف حضكر في
المجتمع كتأثيرىا القكم في السياسة التركية لعقكد طكيمة ك مف األىمية االستراتيجية ك الجيك-
سياسية لتركيا في المنطقة ،ككذلؾ المكقؼ التركي كدكرىا االقميمي الحالي في و
عدد مف أزمات
المنطقة مف ىنا فإنو يمكف تحديد أىمية ىذه الدراسة فيما يمي :
 -1تعتبر دراسة ىذا المكضكع مف االىمية بمكاف مف حيث دراسة التجربة السياسية لحركات
التصكؼ في المجتمع التركي كتأثيرىا عمى مجريات السياسة التركية كتكجياتيا الداخمية
كالخارجية .ألنيا تؤسس لرؤية مستقبمية إلعادة مجد أمتنا عمي قكاعد صحيحة مف دينيا في
صكرة يتعانؽ فييا الفكر النظرم مع التطبيؽ العممي .
 -2تفتح ىذه الدراسة الباب لدراسات أخرل في مجاؿ الفكر السياسي لبلستفادة منيا في تطكير
مقاربة معرفية لظاىرة التصكؼ في السياسة التركية نظرا" لقمة الدراسات التي تناكلت التجربة
السياسية لحركات التصكؼ كعبلقتيا بالسياسة في تركيا .
 -3يمثؿ البحث في ىذا المجاؿ مكضكعا جديدا" يفتح افاقا جديدة لمباحثيف في مجاؿ الدراسة
السياسية كيسيـ في إثراء المكتبة العممية بالدراسات السياسية االسبلمية كطرؽ مجابية التحديات
الحالية كبناء رؤية لمستقبؿ أفضؿ لؤلجياؿ القادمة .
 6.1منيجية الدراسة
اعتمد الباحث في ىذه الدراسة مناىج البحث العممي مف خبلؿ التركيز عمى االبعاد السياسية
لممكضكع محؿ البحث كىي .
1.6.1المنيج التاريخي :
نظ ار ألىمية البعد التاريخي ليذه الدراسة كلما تنطكم عميو مف ضركرة لرصد االحداث التاريخية
كالسياسية كتتبع دكر حركات التصكؼ في السياسة التركية فقد استخدـ الباحث المنيج التاريخي،
كيتميز المنيج التاريخي باتباعو األسمكب العممي في إثبات النظرية العممية كالتحقؽ مف صحتيا
كيستخدـ لمكصكؿ إلى المبادئ
 ،كما أنو يعتمد عمى المصادر األكلية بعد التأكد مف صحتيا .ي
كالقكانيف العامة ،عف طريؽ البحث في أحداث التاريخ الماضية ،كتحميؿ الحقائؽ المتعمقة
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بالمشكبلت اإلنسانية كالسياسية ،بحيث يسيؿ فيـ الحاضر استنادان إلى الخمفية التاريخية لمظاىرة
بحد ذاتيا كاستشراؼ المستقبؿ (العيمة.)10:2012 ،
 2.6.1المنيج الوصفي التحميمي
يمكف تعريؼ المنيج الكصفي أنو احد اشكاؿ التحميؿ ،كالتفسير العممي لكصؼ ظاىرة أك مشكمة
محددة كتصكيرىا عف طريؽ جمع بيانات كمعمكمات مقننة عف الظاىرة اك المشكمة ،كتصنيفيا،
كتحميميا  ،كاخضاعيا لمدراسة الدقيقة"(الجبكرم)179 :2012،
بأنو "أسمكب مف أساليب التحميؿ المرتكز عمى معمكمات كافية كدقيقة عف ظاىرة أك مكضكع
محدد كمف خبلؿ فترة أك فترات زمنية معمكمة كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائج عممية تـ
تفسيرىا بطريقة مكضكعية كبما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة (عبيدات كعدس كعبد
الحؽ.)176:1982 ،
يعتمد المنيج الكصفي التحميمي عمى كصؼ ظاىرة معينة مكجكدة ،كاكتشاؼ حقائقيا كآثارىا،
كالعبلقات التي تتصؿ بيا ،كالقكانيف التي تحكميا ،كيعتبر مف أكثر المناىج السائدة في البحكث
التي تعنى بدراسة مشاكؿ العمكـ اإلنسانية ،كذلؾ لقابميتو لمتفاعؿ مع بقية المناىج األخرل
لمكصكؿ إلى نتائج جيدة (العيمة.)8: ،2012 ،
 3.6.1منيج دراسة الحالة
يعرؼ منيج دراسة الحالة عمى أنو المنيج المعتمد عمى دراسة حالة معينة بيدؼ جمع معمكمات
ي

متعمقة عنيا ( )1996،Schuttكىك مفيد في اعطاء معمكمات ال يمكف الحصكؿ عمييا بأساليب

أخرل ( )2002،Rowleyكمنيج دراسة الحالة يككف مقياسا لبلستخداـ عندما يككف تركيز
البحث عمى ظاىرة معاصرة ضمف سياؽ الحياة الكاقعي ()1994،Yin
 7.1حدود الدراسة
الحد المكاني :
الدكلة التركية بحدكدىا السياسية كالجغرافية التي تأسست سنة 1923ـ.
الحد الزماني :
تغطي ىذه الدراسة الفترة الممتدة مف بداية تأسيس الدكلة التركية الحديثة عاـ 1923ـ كحتى
نياية 2017عاـ .
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الحد الموضوعي :
يتمثؿ الحد المكضكعي في ىذه الدراسة دكر ح ػػركػات التص ػػكؼ فػي السػػياسػة الػتركػػية مع
التركيز عمى حركة فتح اهلل غكلف باعتبارىا أبرز الحركات الصكفية التي لعبت دك ار ىاما في
السياسة التركية .
 8.1مصطمحات الدراسة
التصوف :
مجمؿ تعريفات التصكؼ تدكر حكؿ التحمي باألخبلؽ الحميدة ،كالبعد عف الصفات الذميمة
كالزىد كالتنزه عف عبادة الماؿ ،كاالستغناء باهلل عمف سكاه ،كااللتزاـ بشريعة اإلسبلـ .
 اإلماـ الغزالي يعرؼ التصكؼ بقكلو" :ىك عمـ طريؽ اآلخرة ،كعمـ أحكاؿ القمػب كأخبلقو
المحمكدة أك المذمكمة  ،كما ىك مرضي عند اهلل كما ىك مكركه" (الغزالي ،اإلحياء،ج ،1ص)36
 شيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم 1يقكؿ" :التصكؼ ىك عمـ تعرؼ بو أحػكاؿ تزكيػة النفكس،
كتصفية األخبلؽ ،كتعمير الظاىر كالباطف لنيؿ السعادة األبدية "( الطكسي ،الممع)28 :
 كيعرؼ ابف خمدكف التصكؼ بقكلو" :العككؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى اهلل تعالى كاإلعراض
عف زخرؼ الدنيا كزينتيا كالزىد فيما يقبؿ عميو الجميكر مف لذة كماؿ كجاه ،كاالنفراد عف الخمؽ
في الخمكة لمعبادة( .مقدمة ابف خمدكف.)467 :
الطرق الصوفية :
ىي مدارس دينية في التزكية كالتربية متفرعة مف بعضيا كمرتبطة بكاسطة السند المتصؿ ،كىي
ليست فرقان إسبلمية ،كجميعيا تتبنى عقيدة أىؿ السنة كالجماعة مف األشاعرة 2كالماتريدية،3
1

ىك زكريا بف محمد ،درس في األزىر ،عمى المذىب الشافعي ،كىك عالـ مشارؾ في الفقو كالفرائض كالتفسير كالقػراءات كالتجكيد

كالحديث كالتصكؼ ،تكفي سنة 926ىػ  1519/ـ ،لممزيد عف ترجمتو ،انظر :السيكطي ،أبي الفضؿ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي
بكر ،نظـ العقياف في أعيػاف األعيػاف ،تحقيؽ ،فيميػب حتػى( ،تػكنس ،دار المعػارؼ ،ط20 ،1ىػ1999/ـ( ،ص113،الشعراني،
الطبقات الصغرل ،ص .32الشككاني ،البدر الطالع،ج،1ص  ، 175كحالػة معجـ المؤلفيف ،ج ،1ص733
 2كاألشاعرة ىـ جماعة مف أىؿ السنة ،ال يخالفكف إجماع األئمة األربعة (أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد) كال يعارضكف آية كاحدة
مف القرآف كال الحديث ،كما ثبت عف الصحابة كالعمماء األعبلـ ،كال يكفركف أحدان مف أىؿ القبمة ،كتعتبر منيجان كسطان بيف دعاة العقؿ

المطمؽ كبيف الجامديف عند حدكد النص كظاىره ،رغـ أنيـ قدمكا النص عمى العقؿ ،إال أنيـ جعمكا العقؿ مدخبلن في فيـ النص ،كما
أشارت إليو آيات كثيرة التي حثت عمى التفكير كالتدبر .كىـ الذيف كقفكا في كجو المعتزلة ،فزيفكا أقكاليـ ،كأبطمكا شبييـ ،كأعادكا الحؽ
إلى نصابو عمى طريؽ سمؼ األمة كمنيجيـ.
 3نسبة إلى إماميا كمؤسسيا أبي منصكر الماتريدم ،الذم ينتيي نسبو إلى الصحابي أبي أيكب األنصارم ،ىي مدرسة إسبلمية سنية،
ظيرت في أكائؿ القرف الرابع اليجرم في سمرقند مف ببلد ما كراء النير .دعت إلى مذىب أىؿ الحديث كالسنة بتعديؿ يجمع بيف
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كبعض مف أىؿ الحديث كتتبع أحد المذاىب األربعة كاالختبلؼ بينيا إنما ىك في طريقة التربية
كالسمكؾ إلى اهلل)/ https://ar.wikipedia.org/wiki(.
التوظيف السياسي :

و
اتجاه يمعي و
كج ٍعمو ينخرط في المجاؿ
تأطير
يقصد بالتكظيؼ السياسي:
ي
ﱠف لـ يكف يعمؿ بالسياسة ى
ي
ً
السياسي ،إما بعمؿ أحز و
ً
يشترؾ معيا في معظـ األىداؼ
االنضماـ ألحزاب
اب خاصة ،أك

و
ً
و
ضغط فكرية( .ىادم محمكد
كجماعة
معينا ،كلكف يؤثر
الفكرية أك االنضماـ
لتكتؿ ال يمثِّؿ حزنبا ن
جبر) 2012 ،

العممانية :
أصؿ كممة عممانية ىي ترجمة غير صحيحة لمكممة البلتينية ( )SECULARISMكترجمتيا
الصحيحة ىي :البلدينية أك الدنيكية ,بمعنى ما ال عبلقة لو بالديف كيؤكد ىذه الترجمة ما كرد في
دائرة المعارؼ البريطانية في مادة ( )SECULARISMىي حركة اجتماعية تيدؼ إلى صرؼ
الناس كتكجيييـ مف االىتماـ باآلخرة إلى االىتماـ بيذه الدنيا كحدىا ،كظؿ االتجاه إلى
الػ( )SECULARISMيتطكر باستمرار خبلؿ التاريخ الحديث كمو ،باعتبارىا حركة مضادة لمديف
كمضادة لممسيحية كما يؤكد أف ترجمة الكممة البلتينية ىي البلدينية ،ما أكرده معجـ أككسفكرد
شرحان لكممة (( )SECULARاسماعيؿ محمد حنفي)https://saaid.net ،
االسالم السياسي :
يعتبر مصطمح اإلسبلـ السياسي مف أكثر المصطمحات جدلية في عمـ السياسة الحديث ،كتتراكح
العبلقة معو بيف اتجاه ناؼ لكجكده يتزعمو فريؽ كاسع مف اإلسبلمييف ،اذ يعبر مصطمح اإلسبلـ
السياسي عف الحركات كالقكل التي تصػبك إلػى تطبيػؽ الشريعة اإلسبلمية منيجا حياتيا،
مستخدمة بذلؾ منيجية العمؿ السياسي الحػديث القػائـ عمػى المشاركة السياسية في السمطة ،فكؿ
حركة سياسية إسبلمية تعتبر المشاركة السياسية منيجا تدخؿ ضمف ىذا التعريؼ :

الحديث كالبرىاف ،حيث قامت عمى استخداـ البراىيف كالدالئؿ العقمية كالكبلمية في محا ﱠجة خصكميا مف المعتزلة كالجيمية كالمبلحدة
كغيرىـ إلثبات حقائؽ الديف كالعقيدة اإلسبلمية .نشأت الماتريدية في ظؿ الصراع الكبلمي الذم نشأ في بغداد عاصمة الخبلفة العباسية
كفي ظؿ تشعب اآلراء كالمذاىب فييا ،كاحتداـ الجدؿ بيف رؤساء المذاىب الذم امتد إلى بقية بقاع العالـ اإلسبلمي كمنيا سمرقند،
فأدل إلى كالدة الطائفة الماتريدية ،باإلضافة النتشار العقائد كالمذاىب المعتمدة عمى المناىج العقمية كالفكرية آنذاؾ ،حيث ساعد عمى
نشكء فكر الماتريدية الداعي لمجمع بيف الشرع كالعقؿ كتكسيع دائرة التفكير كاالستنتاج.

9

(أميرة طاىر كفاطمة الزىراء العمارم )6-5 : 2015 ،
يرل الشيخ "يكسؼ القرضاكم" أف مصطمح االسبلـ السياسي مرفكضا ،ككنو جزء مف مخطط
كضعو خصكـ االسبلـ لتفتيتو كتقسيمو جغرافيا ،أك تاريخيا ،أك مذىبيا ،فيناؾ اإلسبلـ الثكرم،
كاإلسبلـ الرجعي أك الراديكالي ،كالكبلسيكي ،كاإلسػبلـ اليمينػي كاإلسػبلـ اليسػارم ،مشي ار الى أنو
ليس ىناؾ سكل إسبلـ كاحد ىػك إسػبلـ القرآف كالسنة (.المرجع سابؽ)
كىناؾ مف المفكريف اإلسبلمييف مف يحرـ المصطمح حيث يقكؿ المفتي "عبد الرحمف بف عبد
الخالؽ اليكسؼ" في إجابة ":إذا كاف ىناؾ إسبلـ سياسي كاسبلـ غير سياسي فما ىك مفيػكـ
اإلسبلـ السياسي؟ إف ىذا المصطمح يندرج في إطار أخذ جزء مف اإلسبلـ كترؾ اآلخر منو،
كىك كفػر باهلل تعالى ألف الديف اإلسبلمي ىك ديف كاحد يشمؿ العبادات كالمعامبلت بما فييا
قضايا الحكػـ كالسياسة.
فيما يرفض المستشار "محمد العشماكم" في كتابو "اإلسبلـ السياسي" الخمط بيف الػديف كالسياسة:
حيث يرل فيو تسييس لمديف كتدييف لمسياسة ،مشي ار بأف ىذا األمر قد فػرؽ المسػمميف كجعميـ
يستخدمكف اآليات القرآنية ،كفتاكل فقياء األنظمة لتبريػر ممارساتيا القمعيػة ضػد مكاطنييـ ،سكاء
كاف ذلؾ مف خبلؿ األنظمة السياسية قبؿ إلغاء الخبلفة اإلسبلمية ،أك عمػى يد الحركات التي
استخدمت الديف فيما بعد ،كىك األمر الذم يؤكده "محمد عمارة" في كتابو "اإلسبلـ السياسي
كالتعددية السياسػية مف منظكر إسبلمي" :كالذم يرل أف اختزاؿ المفيكـ في مكضكع العمؿ
بالسياسػة يعرضػو لشبية اختزاؿ اإلسبلـ بالسياسة (. .محمد ظريؼ)221 :1990 ،
كفي مقابؿ ىذه التعاريؼ ،ىناؾ تعاريؼ لعدد مف المفكريف الذيف تعاممكا مع المفيكـ باعتباره قد
أضحى أم ار كاقعا فرض نفسو ،كبالتالي ال بد مف تحديده كتعريفو ليسيؿ مفيكـ المقصكد منو .إذ
يعرؼ الدكتكر "إبراىيـ أبك عرقكب" اإلسبلـ السياسي" :ىك اإلسبلـ الذم يدعك إلى المزج بيف
الديف كالسياسة في الشؤكف المحميػة كالعالميػة ،كيرل في مبدأ "دع ما اهلل ...كما لقيصر لقيصر
شذكذا عف طبيعة اإلسبلـ كديف شامؿ لمػديف كالدنيا.
يعرؼ "رضكاف السيد" اإلسبلـ السياسي :بأنو" :تمؾ الحركات التي تصرح بهدؼ معمف الذم
يسعى بشتى الكسائؿ إلقامة ىذه الدكلة اإلسبلمية ،كالتي تمتمؾ بنية تنظيمية عمنية ،أك سرية
كتحظى بدعـ جماىيرم يختمؼ مػف قطػر آلخر ،كمف ناحية ألخرل مف حيث الحجـ كالفاعمية،
لكنو صالح ألف يتخذ أساسا إلقامػة النظػاـ اإلسبلمي المنشكد"(.أميرة طاىر كفاطمة الزىراء
العمارم )7-6 : 2015 ،
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كتعرؼ "المكسكعة الحرة " اإلسبلـ السياسي بأنو :مصطمح سياسي كاعبلمي كأكاديمي استخدـ
لتكصيؼ حركات تغيير سياسػية ،تػؤمف باإلسبلـ باعتباره نظاما سياسيا لمحكـ".
كيقصد "محمد ظريؼ" باإلسبلـ السياسي " :تمؾ الجماعات التي ال تقيـ تميي از في تصكرتيا
كممارساتها بيف الديف كالسياسة ،كىي بهذا تقكـ بتسييس الديف كتدييف السياسة (.محمد ظريؼ،
)221 :1990
الدكتكر محمد عمارة 4في كتابو" اإلسبلـ السياسي كالتعددية السياسية مف منظكر إسبلـ" :إنني ال
أستريح كثي ار لمصطمح " اإلسبلـ السياسي " رغـ شيكع ىذا المصطمح ،كصدكر الكثير مف
الكتابات حكؿ ىذا المكضكع كتحت ىذا العنكاف(محمد عمارة )2003،
الحركة اإلسالمية:
الحركات اإلسبلمية أك الجماعات اإلسبلمية ىي حركات ظيرت بعد انييار الخبلفة اإلسبلمية
غالبا برامج سياسية
(خاصةن بعد سقكط الدكلة العثمانية)
ن
استنادا إلى مرجعية إسبلمية كتطرح ن
تقكـ عمى العكدة لتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية كأساس لعكدة األمة لمنشاط الحضارم أك تطرح
كيقسميا البحاثكف عادةن إلى تيار
عكدة الخبلفة اإلسبلمية إلعادة تكحيد األمة اإلسبلمية ،ي

إصبلحي كتيار ثكرم( .مكقع الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ اإلنساف 2017 ،عمى مكقع كام
باؾ مشيف).
حركة غولن (خدمة)
(بالتركية )Gülen Hareketi :ىي حركة إسبلمية كطنية دينية كاجتماعية بقيادة الداعية التركي
فتح اهلل غكلف الذم يعيش في الكاليات المتحدة منذ عاـ (Adam Taylor 2013 (.1999
الحركة ال يكجد اسـ رسمي ليا كلكف غالبان ما يشير إلييا اتباعيا باسـ حزمت (Hizment
كتعني "الخدمة" ،كباسـ سيمات ( Cemaatكتعني الجماعة أك الجمعية) مف قبؿ الرأم العاـ
التركي كتتألؼ الحركة مف عدة كيانات متداخمو أىميا كأكبرىا ىك التحالؼ مف أجؿ القيـ .ك
تنشط في مجاؿ التعميـ عف طريؽ إدارتيا لمدارس كجامعات خاصة في أكثر مف  180دكلة،
باإلضافة لعدد مف المدارس األمريكية المستأجرة التي يديرىا أتباع الحركة Stephanie Saul
) )2011
 4ييعتبر الدكتكر محمد عبارة مف بيف أىـ المفكريف المسمميف المعاصريف الذيف اىتمكا بقضية السياسة كالحكـ في اإلسبلـ ،في ظؿ
مركزية ىذه القضية لدل خصكـ الديف كمشركعو الحضارم.
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السياسة :
السياسة لغكيا مف مصدر عمى ًفعالة ،كما أشار ابف سيده ،5قاؿ :كساس األمر ًسياسة(المحكـ
كالمحيط األعظـ في المغة ،البف سيده ،تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف ،القاىرة :معيد
المخطكطات العربية .)354/8 :كقبمو الصاحب بف عباد كالسياسة فعؿ السائس ،كالكالي يسكس
فبلف أمر بني فبلف ،أم يكمِّؼ سياستيـ(المحيط في المغة ،لمصاحب بف عبﱠاد،
كس ِّكس ه
رعيتو ،ي
تحقيؽ محمد حسف آؿ ياسيف 1994 ،ـ ).416/8 :كبعدىما الفيركز آبادم 6كسست الرعية

سياسة أمرتيا كنييتيا(القامكس المحيط ،الفيركز آبادم ،مجمكعة مف المحققيف1987 ،ـ.)710:
النحكييف ،كمضارع الفعؿ
كىي مأخكذة مف الفعؿ "ساس" ،أك ىك مأخكذ منيا ،عمى خبلؼ بيف ٍ

7
"يسكس" ،أم :ﱠ
كردا الكممة تحت "فى ىع ىؿ" بالكاك
إف المادة كاكيﱠة ،كما ﱠ
نص عمى ذلؾ السرقسطي  ،يم ن

سالما ،ك"فى ىع ىؿ" معتبل (السرقسطي ،تحقيؽ محمد محمد شرؼ ،كمراجعة محمد ميدم عبلـ،
ن
.)498/3 :1979

كاصطبلحا تعني رعاية شؤكف الدكلة الداخمية كالخارجية ،كتعرؼ إجرائيا حسب ىاركلد السكيؿ
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"بأنيا دراسة السمطة التي تحدد مف يحصؿ عمى ماذا (المصادر المحدكدة) متى ككيؼ .أم
دراسة تقسيـ المكارد في المجتمع عف طريؽ السمطة (ديفيد إيستكف.)9
5
رسي (398ىػ1007/ـ  26 -ربيع اآلخر 458ىػ 25/مارس 1066ـ) لغكم
أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ كالمعركؼ بابف ًس ى
يده ي
الم ٌ
أندلسي ،كىك صاحب كتاب «المحكـ كالمحيط األعظـ» كىك مف المعاجـ الجامعة في المغة العربية.
6

أبك طاىر مجيد الديف محمد بف يعقكب بف محمد بف إبراىيـ الشيرازم الفيركزآبادم ،صاحب البلمع المعمـ العجاب ،الجامع بيف

المحكـ كالعباب ،كالقامكس المحيط ،كالقابكس الكسيط ،الجامع لما ذىب مف كبلـ العرب شماميط .كقد بمغ البلمع المعمـ العجاب تمامو
ستيف مجمدة .كمعنى كممة القامكس معظـ البحر.

7

أبك الطاىر إسماعيؿ بف خمؼ بف سعيد بف عمراف األنصارم المقرئ النحكم األندلسي السرقسطي ،ىك عالـ في اآلداب ،كمتقف لفف

القراءات ،ككتب كتاب العنكاف في القراءات ،كاختصر كتاب الحجة ألبي عمي الفارسي ،كذكره أبك القاسـ ابف بشككاؿ في كتاب الصمة،
كأثنى عميو ،كعدد فضائمو .اشتغؿ طيمة حياتو إلى أف تكفي في محرـ سنة 455ىػ.
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ىاركلد دكايت السكيؿ (باإلنجميزية )Harold Dwight Lasswell :عالـ اجتماعي أمريكي ( 13فبراير  18-1902ديسمبر

 ) 1978درس تأثير أجيزة اإلعبلـ عمى تككيف الرأم العاـ ,كىك صاحب صيغة السكيؿ الشييرة في تصميـ الرسائؿ االعبلمية
المستنبطة مف طرح االسئمة التالية( ,مف يقكؿ,ماذا يقكؿ ,بأية كسيمة,لمف,كبأم قصد؟)
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ديفيد إيستكف  David Eastonصاحب النمكذج التحميمي لتحميؿ النظـ السياسية المعركؼ باسـ "نمكذج المدخبلت كالمخرجات" -

كايستكف ىك أستاذ العمكـ السياسية غير المتفرغ بجامعت ي شيكاغك ككاليفكرنيا ،كالرئيس السابؽ لمجمعية األمريكية لمعمكـ السياسية ،كلد
بالكاليات المتحدة عاـ .1917
يعد المفكر كالمحمؿ السياسي كاألكاديمي األمريكي الدكتكر إيستكف ديفيد إيستكف مف أبرز المفكريف السياسييف ممف ليـ إسيامات في
مجاؿ البحكث كالتحميبلت السياسية التي تنظر إلى الظكاىر السياسية نظرة كظيفية -كىك مف أىـ الكتاب كاألكاديمييف المتخصصيف في
مجاؿ تحميؿ النظـ السياسية.
يعمد ديفيد إيستكف في كتابو المسمى  The Political Systemإلى الربط بيف تفسير الظكاىر السياسة كبيف الكظيفة التي يؤدييا
النظاـ السياسي داخؿ المجتمع كالتي حصرىا فيما أطمؽ عميو إيستكف بعممية التخصيص السمطكم لمقيـ.
قاـ بتعريؼ السياسة عمى انيا التكزيع السمطكم لمقيـ المختمفة في المجتمع

12

كالسياسة ىي عبلقة بيف حاكـ كمحككـ كىي السمطة األعمى في المجتمعات اإلنسانية ،حيث
السمطة السياسية تعني القدرة عمى جعؿ المحككـ يعمؿ أك ال يعمؿ أشياء سكاء أراد أك لـ يرد.
كتمتاز بأنيا عامة كتحتكر كسائؿ اإلكراه كالجيش كالشرطة كتحظى بالشرعية.
مفيوم التصور الذاتي:
تقكـ السياسة الخارجية التركية كفؽ ىذا المفيكـ عمى رسـ أبعاد كمنظكر السياسة الخارجية مف
خبلؿ تحميؿ االستم اررية الحضارية كالتحكالت الدكلية ،كبناء السياسة الخارجية عمى العمؽ
التاريخي كالحضارم ،فكؿ سياسية خارجية يجب أف تكضع في إطارىا اليادؼ كالمستند إلى
التصكر الذاتي (التركي) ليا.
Murat Yeşiltaş, Ali Balcı, A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the
AK Party Era A Conceptual Map, Republic of Turkey, Ankara, 2013, p 7 .
العمق اإلستراتيجي:
كىك مفيكـ طرحو ألكؿ مره كزير الخارجية أحمد داككد أكغمك ،كيعتمد في بناء السياسة الخارجية
التركية عمى البعد الجيكبكليتيكي ،كاالمتداد الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم كالتاريخي التركي في
محيطيا الجغرافي ،كاألمر الذم ينقؿ تركيا لدائرة التأثير االقميمي كالدكلي المباشر في مختمؼ
القضايا العالمية(.المرجع السابؽ)
النفوذ االجتماعي :
في عمـ االجتماع ،النفكذ أك السمطة في عمـ االجتماع تعني امتبلؾ قكة اجتماعية ضمف نسيج
العبلقات االجتماعية يمكف المرء مف تنفيذ رغبتو ميما كانت مدل شرعيتيا أك مطابقا لمقكانيف
االجتماعية ،حسب تعريؼ ماكس فيبر 10لمنفكذ :
"نقصد بالنفكذ كؿ فرصة/إمكانية ضمف العبلقات االجتماعية ،تسمح لمشخص بتنفيذ رغبتو
الخاصة ،حتى لك كانت ضد مقاكمة ما ،كبغض النظر عف أساس ىذه الفرصة".
))Martin (1996) [1949]. Paths in Utopia ،Buber:104

10

ماكسيميمياف كارؿ إميؿ فيبر (باأللمانية 21( )Maximilian Carl Emil Weber :أبريؿ  14 – 1864يكنيك  )1920كاف

انيا في االقتصاد كالسياسة ،كأحد مؤسسي عمـ االجتماع الحديث كدراسة اإلدارة العامة في مؤسسات الدكلة ،كىك مف أتى
عالما ألم ن
ن
بتعريؼ البيركقراطية ،كعممو األكثر شيرة ىك كتاب األخبلؽ البركتستانتية كركح الرأسمالية حيث أف ىذا أىـ أعمالو المؤسسة في عمـ
االجتماع الديني كأشار في و إلى أف الديف ىك عامؿ غير حصرم في تطكر الثقافة في المجتمعات الغربية كالشرقية ،كفي عممو الشيير
أيضا "السياسة كمينة" عرؼ الدكلة :بأنيا الكياف الذم يحتكر االستعماؿ الشرعي لمقكة الطبيعية,
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النفوذ السياسي:
أما النفكذ السياسي ،فيك مصطمح يشير إلى السمطة السياسة ،أم القكة القانكنية لمدكلة ،بمعنى
شرعية القكة أك القكة المشركعة ،كىي تتضمف اعتقاد األفراد بأف مف كاجبيـ طاعة الدكلة ،كمف
حؽ الدكلة أف تمارس القكة كالنفكذ عمييـ ،لذلؾ فإف بعض العمماء يعد السياسة بأنيا دراسة
عبلقات القكة بيف الناس ،إف القكة السياسة ىي مدل التأثير النسبي الذم تمارسو الدكؿ في
عبلقاتيا المتبادلة ،فيي بذلؾ أكسع نطاقا مف العنؼ بأشكالو المادية كالعسكرية ،أم أنيا النتاج
النيائي لعدد كبير مف المتغيرات المادية كغير المادية  ،كبحسب ىذا الحجـ تتحدد إمكانياتيا في
التأثير السياسي في مكاجية غيرىا مف الدكؿ ()https://ar.wikipedia.org/wiki
كيقصد بعممية بناء النفكذ االجتماعي كالسياسي دراسة مدل قدرة الحركة عمى التأثير في أفراد
المجتمع الستقطاب عناصر جديدة تنخرط في ممارسة أنشطتيا الفكرية كالحركية ككذلؾ تشكيؿ
قكاعد جماىيرية تؤيد الحركة كتساندىا بما يشكؿ رصيدا اجتماعيا ليا .
التغمغل الفكري :
التغمغؿ الفكرم ىك " القدرة عمى النفاذ إلى عقؿ كقمب الفرد كالتأثير عمى أفكاره كتصكراتو ,كفيمو
لؤلمكر الدينية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية بحيث يضحي في النياية مقتنعا بصحة
األفكار كاألفعاؿ كالممارسات التي تطرحيا الحركات اإلسبلمية مدافعا عنيا (احمد حسيف حسف
)59 :2000،
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 .9الدراسات السابقة
لـ يعثر الباحث عمى دراسات أكاديمية سابقة تتناكؿ دكر حركات التصكؼ في السياسة التركية
إال أنو تكجد مجمكعة مف الدراسات تناكلت جانبا أك أكثر مف جكانب ىذه الدراسة ،ككثير منيا
يتناقض مع االخر ذلؾ أف الصكفية كالتصكؼ كظاىرة تحتمؿ تأكيبلت كثيرة منيا ما ىك ايجابي
كمنيا ما ىك سمبي ،فكثير مف الكتاب تناكلكا ىذه الظاىرة مف زكايا متعددة كفؽ رؤاىـ كقناعتيـ
مما يجعؿ ىذه البحكث كالدراسات تفتقر الى المكضكعية كالحيادية كىذا ما حاكؿ الباحث ىنا
تجنبو كالعمؿ عمى أف تككف ىذه الدراسة ذات صدقية كمكضكعية كحيادية كمبنية عمى اسس
كمناىج البحث العممي .
مف ىنا نذكر بعض الدراسات التي كقع الباحث عمييا التزاما بمقتضيات البحث االكاديمي
كضركرات البحث العممي :
 .1دور حركات االسالم السياسي في التغيير السياسي – حزب العدالة والتنمية في تركيا
 2015-2001نموذجا ،لمباحثتين أميرة طاىر وفاطمة الزىراء عماري ،رسالة ماجستير
منشورة  ،كمية الحقوق والعموم السياسية  ،جامعة العربي التبسي – تبسة  -2016المغرب.
تناكلت الباحثتاف دكر حزب العدالة كالتنمية كنمكذج ليذه الدراسة في التغيير السياسي الكمي
(االطار المفاىيمي لئلسبلـ السياسي ) كعمى المستكل التحميؿ الجزئي ( تجربة العدالة كالتمية
في ظؿ االسبلـ السياسي ) كقد تكصمتا الى مجمكعة مف النتائج نذكر بعضا" منيا :
 .1شيدت تركيا قبؿ عاـ  2002العديد مف المتغيرات داخميا كخارجيا ابرزىا االزمة االقتصادية،
الفراغ السياسي إضافة الى العبلقات غير الطبيعية مع دكؿ الجكار العربي االسبلمي ،لكف مع
كصكؿ حزب العدالة كالتنمية الى السمطة ذك التكجو االسبلمي المعتدؿ  ،الذم تنص ايديكلكجيتو
عمى تطبيؽ ىكيتو االسبلمية كاحتراـ مبادئ العممانية التي قامت عمييا الجميكرية التركية ،مما
ادل الى إحداث جممة مف التغيرات عمى الصعيد الداخمي كالخارجي .
 .2إف حزب العدالة كالتنمية استطاع بمكغ ما لـ يبمغو أم حزب اخر ،كذلؾ نتيجة احترامو إلرادة
كحرية الشعكب األخرل ،حيث عمد حزب العدالة كالتنمية عمى تطكير عبلقاتو مع ايراف كسكريا
في مختمؼ المستكيات سياسيا ،اقتصاديا ،كأمنيا ،إضافة الى رفض حككمتو المشاركة في الحرب
عمى العراؽ كأم تقسيـ ليا ،األمر الذم أدل الى تكتر العبلقات األمريكية التركية التي كانت
تصنؼ عمى أنيا عبلقاتمتينة قبؿ تاريخ 2003
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تعقيب الباحث :
يختمؼ مضمكف مكضكع الدراسة السابقة عف مكضكع الدراسة محؿ البحث مف حيث المضمكف
كجكىر الدراسة حيث ركزت الباحثتاف في ىذه الدراسة عمى تجربة حزب العدالة كالتنمية كنمكذج
لحركات االسبلـ السياسي الذم يختمؼ في تكجياتو كاىدافو عف حركات التصكؼ في تركيا التي
ليا حضكر في المجتمع ك تأثير في الحياة السياسية التركية .عمما بأف ىذا الحزب ىك جزء مف
منظكمة التصكؼ في تركيا حيث أنو نتاج انشقاؽ عف حزب الفضيمة الذم أسسو نجـ الديف
أربكاف بعد حمة مف قبؿ السمطات التركية .
 .2الدين والدولة في تركيا" ،أردوغان" نموذجا :لمباحث أنمار محمود خمف  2017رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية العموم السياسية جامعة تكريت  -العراق
تناكلت في محتكاىا الديف كالدكلة مف ناحية الفكر السياسي ،كما آلت إلية األكضاع السياسية في
تركيا ،كحقبة تاريخية في الفصؿ األكؿ ،ثـ الدكلة في الفصؿ الثاني ،أما الفصؿ الثالث فقد
تناكؿ الحكـ في تركيا في ظؿ حزب العدالة كالتنمية بالتركيز عمى زعيـ الحزب "اردكغاف"
كنمكذج لمدراسة .
تعقيب الباحث :
تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة نظاـ الحكـ كاالكضاع السياسية في تركيا كحقبة تاريخية مف
خبلؿ التركيز عمى دكر حزب العدالة كالتنمية بعد كصكلو الى السمطة كىذا ما يجعؿ مكضكع
الدراسة محؿ البحث ذات اىمية بالغة مف حيث مضاميف الدراسة كمكضكعاتيا حيث تعتبر
حركات التصكؼ مف أىـ القكل المؤثرة في السياسة التركية.
 .3معضمة الدور السياسي لمتيار الصوفي العربي وكيفية التفعيل بعد ربيع الثورات العربية
 2013لمباحث /أبو الفضل االسناوي ،باحث في العبلقات الدكلية ،كمتخصص في الشأف
الصكفي بمجمة السياسية الدكلية باألىراـ .الناشر المركز العربي لمبحكث كالدراسات
/29ديسمبر2013/
مككنات الخريطة الصكفية في األقاليـ العربية تأثي ار كبي انر في
أثر التشابؾ كصعكبة الفصؿ بيف ٌ
تكحد مكقؼ الطرؽ الصكفية مف ثكرات الربيع العربي ،كممارستيا لمسياسة بالشكؿ المباشر،
كأيضا في كيفية إعادة دكرىا في حماية األمف القكمي العربي .ك تنقسـ الدراسة إلى ثبلثة اجزاء :
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أكالن :الخريطة العامة لمطرؽ الصكفية العربية.
ثانيان :المكقؼ مف الثكرات كالعمؿ السياسي.
ثالثان :مبلمح مستقبؿ الطرؽ الصكفية العربية كسبؿ تفعيميا بعد الثكرات .
في نياية البحث خمص الباحث الى مجمكعة مف النتائج نذكر منيا ما يمي :
 .1إصبلح التيار الصكفي لتركيباتو كتعاليمو كارتباطاتو الداخمية؛ بتجديد الخطاب الصكفي
المعاصر ،كتغيير مصطمحاتو ،كتحكيؿ السمكؾ الصكفي إلى سمكؾ عممي ،ككذلؾ تكحيد الخطاب
الصكفي المكجو إلى العالـ الغربي ،كعدـ اختزاؿ العبادة في الذكر ،كتكحد كؿ التيارات الصكفية
في المنطقة العربية كالتكافؽ مف أجؿ مصمحة اإلقميـ.
 .2تكظيؼ التصكؼ دبمكماسيا كأمنيا في حماية الحدكد كالحقكؽ المكتسبة لمدكؿ ،في عبلقة دكؿ
اإلقميـ مع بعضيا أك دكؿ اإلقميـ مع العالـ الخارجي .كتكجو خطابو بما يخدـ األمف القكمي،
كتحديد طبيعة التعاطي مع األطراؼ الفاعمة في مجالو داخميا كخارجيا .
 .3ت فعيؿ دكر الطرؽ الصكفية العابرة لئلقميـ العربي ،المنتشرة في الدكؿ الغربية كاألكربية ،في
خفض معدالت التكتر بيف العالـ الغربي كالعربي بعد سيطرة التيارات اإلسبلمية المتشددة عمى
برلمانات كحككمات دكؿ الربيع العربي ،ككذلؾ الدكؿ العربية التي تسعى لمتغير دكف انييار
أنظمتيا الحاكمة .
 .4تفعيؿ دكر الطرؽ الصكفية العابرة إلقميميا ،كاالستفادة منيا محميا في دكليا المياجرة منيا،
كاالستفادة مف تطكر مستكل خطابيا الفكرم كالديني كاالجتماعي كالسياسي ،مف التركيز عمى
األمكر كالقضايا المحمية إلى مناقشة دينية كعقبلنية لمقضايا التي تشغؿ الرأم العاـ العالمي،
كقضايا اإلرىاب كحقكؽ اإلنساف كشئكف البيئة ،كدعكة ىذه الطرؽ الكبيرة إلى عقد المؤتمرات التي
تحسف صكرة اإلسبلـ عند الغرب .
تعقيب الباحث :
في ىذه الدراسة يسمط الباحث عمى الطرؽ الصكفية بشكؿ عاـ في العالـ العربي كمكقفيا مف
ثكرات الربيع العربي ك اشتغاليا بالسياسة مف خبلؿ ثبلثة عناكيف رئيسية ىي :
أكالن :الخريطة العامة لمطرؽ الصكفية العربية.
ثانيان :المكقؼ مف الثكرات كالعمؿ السياسي.
ثالثان :مبلمح مستقبؿ الطرؽ الصكفية العربية كسبؿ تفعيميا بعد الثك ارت .
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كىك ما يجعؿ الدراسة محؿ البحث مختمفة تماما التي تسعى إلى تسميط الضكء حركات التصكؼ
في تركيا كمدل فاعميتيا االجتماعية كالدينية في المجاؿ العاـ في تركيا الحديثة ،كيبحث في أبرز
أدكارىا كتأثيراتيا السياسية ،كما يرصد عبلقتيا بالسمطة ىناؾ منذ إعبلف الجميكرية كحتى اليكـ.
كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى جماعة فتح اهلل غكلف كنمكذج لمدراسة لمتأكيد عمى دكر حركات
التصكؼ في السياسة في تركيا كقدرتيا عمى احداث التغيير في السياسة كحضكرىا االجتماعي
كالثقافي كتغمغميا داخؿ اجيزة كمؤسسات الدكلة كذلؾ مف خبلؿ مفيكـ جديد لعبلقة الديف
بالسياسة كمنظكمة عمؿ متطكرة تكاكب المتغيرات المحمية كاالقميمية كالدكلية .
 .4الحركــة الصوفيــــة في بــــالد الشـــام خــالل الحــروب الصميبيـة (690-492ه) لمباحث
رياض صالح عمي حشيش  ،رسالة ماجستير منشورة  ،كمية اآلداب ،قسم التاريخ الجامعة
االسالمية بغزة 2005م ،غزة – فمسطين .
تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة الحركة الصكفية في ببلد الشاـ في الفترة الممتدة مف 492ق الى
690ق كفي ىذه الدراسة كشفت الباحث عف اسباب ازدىار الحركة الصكفية فترة الحركب
الػصميبية ككػاف مػف أىػميا:
 .1ابتعادىا عف الصراعات المذىبية التي كانت منتشرة في ذلؾ العصر ،كحاجة الناس فػي ذلػؾ
الكقت إلى األمف كالطمأنينة ىربان مف الصراعات كالحركب كالفتنة التي كانت تتعرض ليا بػبلد
الشاـ.
 .2أبرزت الدراسة النشاطات العممية لعدد كبير مف مشايخ الصكفية سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ
األدب كالتأليؼ كالشعر أك الكتابة .
 .3أظيرت الدراسة دكر الصكفية الجيادم كمقارعتيـ لممحتؿ الصميبي حيث كانكا درعاء لػسكاف
ببلد الشاـ مف أعداء الداخؿ كالخارج.
 .4بينت الدراسة الدكر االجتماعي لممؤسسات الصكفية مف خبلؿ ما قدمتو التكايا كالزكايا مف
غذاء ككساء لفقراء المسمميف كخاصة بعد النكبات الطبيعية التي كانػت تحػؿ بػالببلد جػراء الزالزؿ
أك الجراد.
 .5كشفت الدراسة عف تميز صكفية ذلؾ العصر باندماجيـ في المجتمع كمشاركتيـ ألبناء
أمتيـ أك مجتمعيـ في أفراحو كأتراحو.
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تعقيب الباحث :
مف الكاضح أف ىذه الدراسة سابقة الذكر تختمؼ عف مكضكع الدراسة محؿ البحث مف حيث انيا
تناكلت الحركة الصكفية في ببلد الشاـ كفي فترة محدكدة ىي فترة الحركب الصميبية  ،حيث اف
الدراسة محؿ البحث تتناكؿ حركات التصكؼ في تركيا كمدل قدرتيا عمى التأثير في السياسة
التركية ،كىذا ما يميز ىذه الدراسة لما لمدكلة التركية مف أىمية استراتيجية كجيك _ سياسية اضافة
الى البعد التاريخي االسبلمي ليذه الدكلة كالتحكالت في السياسة التركية منذ نشأ الدكلة التركية
الحديثة بعد سقكط الخبلفة العثمانية حيث أف حركات التصكؼ كانت أحد أىـ الفكاعؿ االساسية
في المجتمع كالسياسة التركييف .
 .5الفكر السياسي الصوفي :معين الطاعة وحصن الجماعة لمباحث محمد جبرون دراسة
منشورة– موقع مؤمنون بال حدود لمدراسات
في ىذه الدراسة سعى الباحث لمكشؼ عف اإلسياـ الصكفي في مجاؿ الفكر السياسي اإلسبلمي،
كالنظر في خصكصياتو ،كمف ثـ تعريفو عمى نحك يبرز ىكيتو ،كيقر لو باإلضافة الحضارية .كال
شؾ في أف مثؿ ىذه المقاربة تضعنا أماـ لكف مف ألكاف التراث السياسي ،قادر عمى إخصاب
التفكير في الحداثة السياسية ،كتخميقيا ،كتحريرىا مف بعض الضعؼ أماـ التراث.
تعقيب الباحث :
تمثؿ ىذه الدراسة بحثا تاريخيا يتناكؿ مساىمة الصكفية في مجاؿ الفكر السياسي ،كبالتالي فإف
المكضكع محؿ البحث يختمؼ في تناكؿ ظاىرة التصكؼ مف حيث مضاميف الدراسة كاالىداؼ
التي يسعى الباحث لمتكصؿ الييا كما يميزه ىك التركيز عمى جانب ميـ مف حركة ىذه الظاىرة
كعبلقتيا بالسياسة كالسياسييف كمدل تغمغميا في النظاـ االجتماعي لؤلتراؾ كالنظاـ السياسي أيضا
 .6الحركات االسالمية في تركيا :دراسة في الفكر والممارسة ،طارق عبد الجميل السيد
 ،2001،الناشر جواد الشرق لمنشر والتوزيع  ،القاىرة  -جميورية مصر العربية.
تناكلت ىذه الدراسة الحركات االسبلمية في تركيا بالعرض كالتحميؿ في محاكلة لئلجابة عمى
العديد مف التساؤالت التي تتعمؽ باألحداث كالتغيرات التي تجرم عمى الساحة التركية سكاء
السياسية أك االجتماعية ،كقد اشتممت الدراسة عمى ثبلثة ابكاب يمثؿ كؿ منيا تناكال مختمفا
لمحركات االسبلمية .
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تعقيب الباحث :
تعتبر ىذه الدراسة عرضا تاريخيا لنشكء الحركات االسبلمية في تركيا فيتناكؿ الحركات االسبلمية
الكبرل كىي ثبلثة حركات  :حركة النكر كحركة السميمانييف ،كالحركة االرباقانية  ،كبالتالي فإف
المكضكع محؿ البحث كالدراسة يختمؼ مف حيث الجكىر كالشكؿ كعميو فاف الفجكة البحثية في
ىذه الدراسة قائمة ،كما يميزه ىذه الدراسة ىك التركيز عمى جانب ميـ مف حركة ظاىرة التصكؼ
في تركيا كعبلقتيا بالسياسة كالسياسييف كمدل تغمغميا في النظاـ االجتماعي لؤلتراؾ كالنظاـ
السياسي أيضا .
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الفَصْ ـلُ الثاني
انصىفٍت وانتصىف يف تركٍا  -انفكرة واألدوار
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 :1.2مقدمة
لـ تكف الطرؽ الصكفية المنتشرة في مختمؼ ربكع تركيا مجرد حشكد بشرية ال كزف ليا داخؿ
المجتمع التركي ،بؿ كانت محؿ تقدير كاحتراـ ،بحيث كاف منيا العمماء كالقضاة كالكزراء،
كقامت بدكر مشيكد في حرب التحرير(االستقبلؿ)

11

في السنكات األكلى لتأسيس الجميكرية،

كاحتفظت بدكرىا البارز برغـ اإلجراءات الكمالية التي رفضتيا رفضا مطمقا .كالى اليكـ مازالت
ىذه الطرؽ تعد العبا فاعبل عمى مسرح األحداث داخؿ المجتمع التركي .كالكاضح أف ىذه
الطرؽ الصكفية لـ تكف تتعاطى العمؿ السياسي المباشر في معظميا انسجاما مع فمسفتيا
كرؤيتيا لعممية التغيير كالبناء ،إال أف ذلؾ لـ يمنعيا مف أف يككف ليا دكر بارز في الحياة
السياسية التركية .فقد كانت حركات التصكؼ االكثر انتشار قبؿ ظيكر تيارات االسبلـ السياسي
في السبعينيات مف القرف الماضي (يكسؼ الشريؼ  ،2007 ،كثائقي قناة الجزيرة) كما أف
سياسة اقتبلع تركيا مف جذكرىا االسبلمية كالشرقية التي اتبعيا اتاتكرؾ دفعت االتراؾ الى
المساحات األخرل غير السياسة (.مجمكعة مؤلفيف )90 :2010،
في ىذا الفصؿ يتـ تناكؿ مفيكـ الصكفية كالتصكؼ حيث تـ تقسيـ ىذا الفصؿ الى ثبلثة
مباحث ،المبحث االكؿ بعنكاف مفيكـ الصكفية كالتصكؼ ،كيشتمؿ عمى ثبلثة محاكر نستعرض
مف خبلليا تعريؼ الصكفية كالتصكؼ لغة كاصطبلحا" كحقيقة التصكؼ كأسباب نشأة ىذه
الظاىرة كانتشارىا اضافة الى اىـ الطرؽ الصكفية المؤثرة في المجتمع التركي كالمبحث الثاني
فقد جاء بعنكاف الفكر السياسي الصكفػػي مشتمبل عمى ثبلثة محاكر أيضا نتناكؿ مف خبلليا
مفيكـ السياسة في فكر المتصكفة ككذلؾ نشأة الفكر السياسي الصكفي كأخيرا" التكظيؼ
السياسي لمصكفية أما المبحث الثالث فجاء بعنكاف التصكؼ االسبلمي في تركيا كيشتمؿ أيضا
عمى ثبلثة محاكر في ضكئيا يتـ استعرض الجذكر التاريخية لمتصكؼ في تركيا في المحكر
االكؿ ثـ المحكر الثاني يتـ تناكؿ فيو التأسيس لظاىرة التصكؼ في تركيا أما المحكر الثالث
نستعرض فيو أىـ كأكبر الطرؽ الصكفية في تركيا راجيف مف اهلل التكفيؽ كالسداد ....
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حرب االستقبلؿ التركية (بالتركية Kurtuluş Savaşı :أك حرب االستقبلؿ) ؛  19مايك  29 - 1919أكتكبر  )1923كانت

مقاكمة عسكرية كسياسية قادىا القكميكف األتراؾ ضد تقسيـ قكات الحمفاء لئلمبراطكرية العثمانية بعد ىزيمتيا في الحرب العالمية
األكلى .بمغت الحركة الكطنية التركية ذركتيا في األناضكؿ بعد تشكيؿ الجمعية الكطنية الكبرل التي عبأت المكارد بنجاح تحت قيادة
مصطفى كماؿ .بعد القياـ بحمبلت عسكرية لصد اليجمات اليكنانية كاألرمينية كالفرنسية ،أجبر الثكار األتراؾ الحمفاء عمى التخمي عف
معاىدة سيفر كالتفاكض عمى معاىدة لكزاف في تمكز  /يكليك  ،1923كالسماح لؤلتراؾ بتشكيؿ جميكرية تركيا في األناضكؿ كتراقيا
الشرقية في أكتكبر  1923كضـ جزء مف األراضي العربية السكرية عرؼ باسـ األقاليـ السكرية الشمالية .تأسيس الحركة الكطنية
التركية أدل إلى نياية العيد العثماني.
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 : 2.2ادلبحث االول  :مفــهىو انصـىفٍت و انتصــىف
يمثؿ التصكؼ تيا ار ركحيا عرفتو جميع األدياف كييدؼ أساسا الى إدراؾ الحقيقة المطمقة التي
يصعب ادراكيا بالكسائؿ العادية ،بؿ يتطمب األمر جيد كثيفا مف الرياضات كالتماريف الركحية
كالبدنية حتي يتمكف المتصكؼ مف الكشؼ المطمؽ حيث يتكفر لو إدراؾ الحب كالمعرفة الباطنية
كتميو التكحد مع الذات االليية ،ىذا األمر عرفو المتصكفة في معظـ الديانات( ،مجمكعة مؤلفيف
،2012،ج. )23 :1
عرؼ االسبلـ التصكؼ منذ نياية القرف الثاني ك بداية القرف الثالث اليجرم كخبر أشكاال متعددة
لو حيث بدأ كنزعات فردية تدعك الى الزىد ثـ تطكرت تمؾ النزعات لتصبح طرقا مميزة عرفت
باسـ الطرؽ الصكفية ،كال شؾ أف ما تدعك اليو الصكفية مف الزىد ك الكرع ك التكبة ك الرضا،
إنما ىي أمكر مف اإلسبلـ الذم يحث عمى التمسؾ بيا ك العمؿ مف أجميا  ،ك لكف بعض
الصكفية يخالفكف ما دعا إليو اإلسبلـ ،ك ذلؾ راجع إلى ابتداع مفاىيـ ك سمككيات مخالفة لما
كاف عميو النبي  كصحابتو كقد تنكعت كتباينت آراء الناس كتكجياتيـ نحك تمؾ الحركة ألف
ظاىرىا ال يدؿ عمى باطنيا.
مف الكاضح إذان أف التصكؼ بصفتو تجربة ركحانية ميمشة لمكاقع استخدمت في بدايات انتشارىا
لمتعبير عف كعي ثكرم رافضا لمظركؼ السياسية كاالجتماعية التي كانت تمر بيا األمة
اإلسبلمية ،بمعنى االنسحاب مف المجتمع نحك حياة التعبد كالتزىد اقتداء بجانب مف حياة
الرسكؿ كالصحابة  ،كمع ذلؾ تظؿ الظاىرة الصكفية في بداياتيا مرتبطة بسياقيا االجتماعي
كالسياسي لتككف في الغالب تعبي ار كجدانيا عف حالة انتقاد كتمرد عمى ما كصمت إليو االمة مف
تردم االكضاع السياسية كالتفكؾ االجتماعي (احمد صبحي.)15 :1985 ،
 : 1.2.2تعريف التصوف لغة" واصطالحاً.

لقد تعددت تعاريؼ التصكؼ بسبب انتشار المتصكفة الذيف اىتمكا بو كعمـ مف خبلؿ دراساتيـ
كذلؾ منذ كتب "السراج الطكسي ،القشيرم ،كعبدالقادر الجيبلني" ،ثـ جاء المستشرقكف مثؿ،
ماسنيكف كتكلدكو كنيكمسكف" ،كمف المفكريف المعاصريف نجد "عبد الرحمف بدكم كأسعد

السحراني" .
ك لكف يكجد اختبلؼ بيف العمماء حكؿ التعريؼ الحقيقي لمصكفية كلمتصكؼ اختبلفان كثي انر ،كرغـ
كثافة ما طرح مف تعريفات لمتصكؼ ،إال أنو يمكف تمخيصيا في ثبلثة تصنيفات رئيسية ىي:
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 .1تعريفات مبنية عمى االشتقاؽ المغكم لمصطمح التصكؼ .
 .2تعريفات تعتمد عمى الطابع القيمي الفمسفي لمتصكؼ .
 .3تعريفات مستقاة مف سمكؾ كأفعاؿ المتصكفة (.مجمكعة مؤلفيف ،2012،ج )24-23 :1كلكف
فإنيا كمﱠيا ال طائؿ مف كرائيا عند التمعف في دراستيا،
ميما قيؿ عف كثرتيا كاختبلؼ الناس فييا ٌ
مما يستدعي غض النظر عف تمؾ التعريفات كمِّيا ،كالقاء الضكء عمى األقرب منيا ،كفيما يمي
بياف ذلؾ.
 : 1.1.2.2تعريف التصوف لغة
بالبحث عف كممة صكفية ،الحظ الباحث اختبلؼ أىؿ المغة في أصػميا ،أىػي جامػدة أـ مشتقة؟
ككجد أف ىناؾ ﺭﺃياﻥ في تحديد أصؿ كممة صكفية في المغة:
الرأي األول :أنيا جامدة ،وقال بو:
 .1القشيرم

12

حيث قاؿ" :ىذه التسمية غمبت عمى ىذه الطائفة ،فيقاؿ :رج هؿ صػكفي ،كلمجماعػة

صكفية ،كمف يتكصؿ إلى ذلؾ يقاؿ لو متصكؼ ،كلمجماعة متصكفة ،كال يشيد ليذا االسـ مػف
حيث العربية قياس أك اشتقاؽ ،كاألظير فيو أنو كالمقب .
 .2العركسي

13

الذم قاؿ :ىك اسـ جامد كقع عمى كؿ مف اجتمع قمبو كقت ذكره يقػصد بػذلؾ

ذكر اهلل .
 .3المقرئ

14

الذم قاؿ" :تصكؼ الرجؿ كىك صكفي ،مف قكـ صكفية ،كىي كممة مكلدة"

كصكفي جمعيا صكفية ،كىي كممة جامدة ،ال يشيد ليا قياس أك اشتقاؽ في المغة العربية .

12

عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ بف طمحة أبك القاسـ القشيرم إماـ الصكفية ،كصاحب الرسالة القشيرية في عمـ التصكؼ ،كمف

كبار العمماء في الفقو كالتفسير كالحديث كاألصكؿ كاألدب كالشعر 376( ،ىػ  465 -ىػ) ،الممقب بػ "زيف اإلسبلـ"

13

اإلماـ الشيخ مصطفى بف محمد بف أحمد بف مكسى بف داكد العركسي[ )1876 -1798( ]1ىك اإلماـ العشركف في سمسمة شيكخ

الجامع األزىر .ينتمي إلى أسرة العركسي ،كىك ابف اإلماـ الرابع عشر محمد بف أحمد العركسي كحفيد اإلماـ الحادم عشر أحمد بف
مكسى بف داكد أبك الصبلح العركسى.
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غكم الفيُّكمي ،مف أعبلـ القرف الثامف اليجرم ،صاحب
عمي شياب ٌ
الديف أبك ٌ
العباس الخطيب الفقيو المٌ ٌ
ىك أحمد بف ٌ
محمد بف ٌ
المصباح المنير في غريب ال ٌشرح الكبير في المٌغة .نشأ بفيكـ مصر حيث تمقٌى عمكمو األكلى كاشتغؿ كبرع في العربية ،ككاف لو اتٌصاؿ
النحكم الغرناطي (ت745:ىػ) ،فعنو أخذ الفيُّكمي عمكـ المُّغة العربيﱠة ،كما اطٌمع عمى كثير مف المعارؼ
محمد بف يكسؼ ٌ
بأبي ٌ
حياف ٌ
ﱠ
الديار المصرٌية إلى حماة فاستكطنيا ،كل ﱠما أنشأ
العر ٌبية ،كدرس القراءات كتب ﱠحر في الفقو الشافعي ،كما كاف خطيبان بارنعا .ارتحؿ عف ٌ

األيكبي الممقﱠب بأبي الفداء (732 - 672ىػ = 1331 - 1273ـ) جامع ال ﱠد ٍى ىشة في
صاحب حماة الممؾ المؤيد إسماعيؿ عماد ٌ
الديف ٌ
شافعي المذىب  .يكلد لو
شعباف سنة 727ىػ ندب الفيُّكمي إلى الخطابة فيو ،كقد كاف  -رحمو المٌو  -إماما فاضبلن عارفان بالفقو كالمٌغة
ٌ

الفيكمي القاضي ال ٌشيير بابف خطيب الدىشة بحماة سنة خمسيف كسبع مئة (750ىػ -
ابنو محمكد بف أحمد أبك الثناء اليمذاني ٌ
1349ـ)،كتكفي بيا سنة أربع كثبلثيف كثماف مئة (834ىػ 1431 -ـ).
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الرأي الثاني  :أنيا مشتقة  :وذكر أصحاب ىذا الرأي كممات أروا أنيا مشتقة منيا وىي :
( -1صكفانة) :كىي بقمة زغباء قصيرة تنبت في الصحراء كاف الصكفية يقتاتكف عمييا ،كيبرر
أصحاب ىذا الرأم كجية نظرىـ بأف الصكفية يكتفكف بالقميؿ مف متاع الدنيا (السيركردل،
 ،) 64 :1999لكف اخركف يركف بأف نسبتيـ ليا خطأ النيـ لك نسبكا إلييا لقيؿ لمكاحد منيـ
صكفاني (احمد السيد.)25 :2004 ،
إنيا مشتقة مف (صكفة) :كىي لقب لرجؿ جاىمي يسمى الغكث بف مرة ،15نذرتو أمو لمكعبة ألنو
ال يعيش ليا كلد كقيؿ اف امو شاىدتو في يكـ شديد الحر منيكا مسترخيا فقالت :ما صار ابني
إال صكفة ،كقد استمر بنك صكفة في القياـ ببعض مناسؾ الطكاؼ حكؿ البيت في الجاىمية فترة
مف الزماف ،فصار مف تشبو بصكفة ،كبنيو صكفيا(األزىرم(،)247 :2001،زكي.)41 :1938،
 -2سئؿ الشبمي رحمو اهلل لـ سميت الصكفية بيذا االسـ ؟ فقاؿ  :ىذا االسـ الذم اطمؽ عمييـ
اختمؼ في اصمو كفي مصدر اشتقاقو كلـ ينتو الرأم فيو الى نتيجة حاسمة بعد (عبد الحميـ
محمكد )29: 1988 ،
 -3كقيؿ إنيا مف الصفاء :كذلؾ لصفاء اسرار الصكفية كنقاء آثارىا(الكبلباذم)113 :2010،
ألف تصفية النفس مف مستمزمات التصكؼ إال أف اشتقاؽ التصكؼ مف الصفاء بعيد بحسب
مقتضى المغة كمف القائميف بيذا الرأم بشر بف الحارث الذم قاؿ الصكفي مف صفا قمبو هلل.
 -4كيقكؿ االماـ القشيرم :ليس يشيد ليذا االسـ مف حيث العربية قياس كال اشتقاؽ كاالظير
فيو أنو كالمقب (القشيرم الرسالة )279 : 2010 ،كأشير اآلراء كانت تنسبيا إلي الصفاء ،أك
لبس الصكؼ ،أك أىؿ الصفة ،أك كممة (صكفيا) اليكنانية بمعني الحقيقة ،كيبقي المعني ال يقؿ
اختبلؼ الصكفية في تعريؼ التصكؼ عف اختبلفيـ في االصؿ كاالشتقاؽ ،بؿ ازدادكا عمية
تعارضان كتناقضان كثيرا.
 -5بحث ابف خمدكف في االشتقاؽ الذم جاء منو لفظ التصكؼ ،حيث نفي ما يقكلو البعض مف
لمصكؼ كجعمو لباسيـ
أف ىذه التسمية كردت مف جراء لبس ىذه الجماعة الزاىدة كالمتعبدة ٌ

اليكمي ،كقد أقر في المقابؿ أف ىذا الرأم ناتج في الحقيقة عف خمط عند بعض المتأثريف
15

الغكث بف مرة بف أد بف طابخة بف إلياس بف مضر كاف يمي اإلجازة لمناس بالحج مف عرفة  ،ككلده مف بعده  ،ألف أمو كانت

جرىمية ال تمد  ،فنذرت هلل إف كلدت رجبلن  :أف تتصدؽ بو عمى الكعبة يخدميا  ،فكلدت الغكث  ،فكاف يقكـ عمى الكعبة مع أخكالو مف
جرىـ  ،فكلي اإلجازة بالناس  ،لمكانو مف الكعبة  ،فكاف إذا رفع يقكؿ  :الميـ إني تابع تباعة إف كاف إثمان فعمى قضاعة ،ككانت صكفة
تدفع بالناس مف عرفة  ،كتجيزىـ إذا نفركا مف منى  .فإذا كاف يكـ النفر أتكا رمي الجمار كرجؿ مف صكفة يرمي ليـ  ،ال يرمكف حتى
يرمي ليـ  ،فكاف المتعجمكف يأتكنو يقكلكف  :ارـ حتى نرمي  ،فيقكؿ  :ال كاهلل  ،حتى تميؿ الشمس  .فإذا مالت الشمس رمى كرمى
الناس معو  ،فإذا فرغكا مف الرمي كأرادكا النفر مف منى أخذت صكفة بالجانبيف  ،فمـ يجز أحد حتى يمركا  ،ثـ يخمكف سبيؿ الناس .

25

بالمتصكفة كتكىميـ أف لبسيـ لمصكؼ ىي الصفة التي يختصكف بيا ،في حيف أنيـ يمجؤكف
إلى ىذا النكع مف المباس زىدا كتقشفا ،دكف أف يككف صفة تميزىـ(.ابف خمدكف) 180 :1991 ،
كما سعى مف جية أخرل ،إلى نفي أف تككف الصكفية مشتقة مف الطريقة المأخكذة مف أىؿ
الصُّفة ،ك رجح ابف خمدكف أف يككف لفظ الصكفية ىك اسـ العمـ الذم تتميز بو الجماعة ،كىك
لقب منح ليـ دكف سكاىـ ،ثـ كقع التصرؼ في ىذا المقب باالشتقاؽ منو فقيؿ متصكؼ
كصكفي ،كالطريقة تصكؼ ،كالجماعة متصكفكف كصكفيكف .كمف ىنا يصبح معنى التصكؼ أك
تعريفو بأنو  :رعاية حسف األدب مع اهلل في األعماؿ الباطنة كالظاىرة بالكقكؼ عند حدكده،
مقدما االىتماـ بأفعاؿ القمكب ،مراقبا خفاياىا ،حريصا بذلؾ عمى النجاة (المرجع سابؽ)
الصكؼ ،فقد كاف لًبسوي معركفان قبؿ اإلسبلـ بيف
 -6كما ييقاؿ أف يمصطمح التٌصكؼ
ه
مشتؽ مف ٌ
مشتؽ مف الكممة
النصارل كاألحبار الييكد ،أك ٌأنو
ه
مف ينقطع عف ٌ
الرىباف ٌ
الدنيا لمعبادة مف ٌ
اليكنانية (صكفيا) كتعني ً
الحكمة.

 -7كىناؾ مف قاؿ بأف التصكؼ يرتبط أشد االرتباط بالصفاء كالصفك ،فالمتصكفة ليس ليـ مف
شغؿ سكل تصفية قمكبيـ مف أدراف الجسد كشيكات الحياة قصد تحقيؽ الصفك الركحاني ،كلكف
كممة الصفاء أك الصفك تنسب إلى صفكم كليس إلى "صكفي".
 -8كقيؿ إف كممة التصكؼ تشير إلى أىؿ الصفة مف الفقراء الزىاد المياجريف الذيف كانكا
يسكنكف صفة المسجد في المدينة ،ككانكا يقمكف تارة كيكثركف تارة أخرل ،فمف استغنى منيـ ترؾ
المسجد كذىب لحاؿ سبيمو ليكد في الحياة ،كمف لـ يجد التزـ بالصفة حتى تتحسف أحكالو
المادية.
 -9يقكؿ أحمد أميف في كتابو "ظير اإلسبلـ" كقد اختمؼ الناس في نسبة الكممة ىؿ ىي مف
الصفة ،أك مف الصفاء ،أك مف صكفيا كىي باليكنانية بمعنى الحكمة ،أك مف الصكؼ كنحف
نرجح أنيا نسبة إلى الصكؼ ألنيـ في أكؿ أمرىـ كانت ىذه الفرقة تمبس الصكؼ تخشنا" كزىدا"
في الحياة الدنيا كما نرجح أنيا كانت ترتكف في أكؿ أمرىا عمى أساس إسبلمي(احمد اميف،
.)150 : 1969
 -10كقد ركل أبك الشيخ األصبياني

16

بإسناده عف محمد بف سيريف أنو بمغو أف قكما يفضمكف

لباس الصكؼ ،فقاؿ :إف قكما يتخيركف لباس الصكؼ يقكلكف إنيـ يتشبيكف بالمسيح بف مريـ،
16

ابك الشيخ األصفياني ( 274ىػ  369 -ىػ = 887ـ  979 -ـ) ،أبك محمد ،عبد اهلل بف محمد بف جعفر بف حياف ،األصبياني،

المعركؼ بأبي الشيخ ،صاحب التصانيؼ.
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كىدم نبينا أحب إلينا ككاف صمى اهلل عميو كسمـ يمبس القطف كغيره ،أك كبلما نحكا مف ىذا ،ثـ
يقكؿ بعد ذلؾ :ىؤالء نسبكا إلى المبسة الظاىرة كىي لباس الصكؼ فقيؿ في أحدىـ صكفي،
كليس طريقيـ مقيدا بمبس الصكؼ كال ىـ أكجبكا ذلؾ كال عمقكا األمر بو لمف أضيفكا إليو لككنو
ظاىر الحاؿ ،إلى أف قاؿ :فيذا أصؿ التﱠصكؼ ،ثـ إنو بعد ذلؾ تشعب كتنكع.
 -11ك ٌأيد السيركردم 17صحة القكؿ بنسبة الصكفية إلى الصكؼ  ،كذكر أدلة كثيرة عمى فضائؿ
ثـ ذكر األسماء األخرل كالتي
لبس الصكؼ ،كبالغ في مدح الصكفية حيف اختاركا ىذا االسـٌ .
منيا نسبتيـ إلى أىؿ الصفة مف فقراء الصحابة المياجريف ،ثـ قاؿ" :كىذا كاف كاف ال يستقيـ مف
حيث االشتقاؽ المغكم كلكف صحيح مف حيث المعنى؛ ألف الصكفية يشاكؿ حاليـ حاؿ أكلئؾ.
مما سبؽ يتضح اختبلؼ العمماء حكؿ اشتقاؽ مصطمح التصكؼ اختبلفا عمى عدة اقكاؿ  ،كميا
لـ تسمـ مف االنتقادات كاالعتراضاتن بما في ذلؾ اراء أئمة التصكؼ أنفسيـ  ،كعمى أم حاؿ لقد
اشتقت كممة "التصكؼ" مف الصكؼ كىي أقرب داللة اشتقاقية يقبميا العقؿ كالمنطؽ .
ويرى الباحث :أف نسبة التﱠصكؼ إلى الصكؼ ،كىك األقرب إلى االشتقاؽ المغكم مف جية  ،كما
أنو األقرب إلى ذكؽ الصكفية كحاليـ في تمسكيـ بمباس الصكؼ مف جية أخرل  ،كقد ذىب إلى
تقرير ىذا القكؿ كثير مف العمماء في نسبتيـ ليذه الطائفة التي لـ تكجد في زمف النبي صمى اهلل
عميو كسمـ ،كال في زمف الصحابة كال التابعيف إذ لك كجدت في ىذه األزمنة كعرفيا الناس كعرفكا
مسالكيا الشتيرت تسميتيا كلما حصؿ لبس أك خبلؼ في حقيقتيا كاتجاىاتيا بيف المتأخريف.
 : 2.1.2.2تعريف التصوف اصطالحا

كيجب إدراؾ ﱠ
مرت بمراحؿ كتطكرات ،كمفاىيـ مختمفة ،كمف ىنا كقع كثير مف
أف الصكفية ﱠ

الجدؿ بيف العمماء في التعريؼ بالصكفية .
الصطبلح التصكؼ تعريفات عدة ،تجاكزت األلؼ يؤكد ذلؾ الشيخ السيركردم في قكلو" :كأقكاؿ
المشايخ في ماىية التصكؼ تزيد عمى األلؼ قكؿ" يعاضده قكؿ الشيخ زركؽ بكجكه تبمغ األلفيف
كلعؿ السبب في كثرة تعريفات التصكؼ يعكد إلى أنو تجربة كجدانيػة تختمػؼ بػاختبلؼ
األشخاص ،ألنيـ أرباب أذكاؽ ،كؿ منيـ عرفو تبعان لما غمب عميو مف األحكاؿ كالمقامات .كفي
ذلؾ يقكؿ القشيرم" :فكؿ عبر بما كقع لو".
 17أبك الفتكح يحيى بف حبش بف أميرؾ السيركردم كيمقب بشياب الديف ،كاشتيير باسـ السيركردم المقتكؿ تميي انز لو عف صكفييف
آخريف ىما :شياب الديف عمر السيركردم (632ىػ)  ،مؤلؼ كتاب «عكارؼ المعارؼ» في التصكؼ ،كصاحب الطريقة السيركردية ،
أما اآلخر فيك أبك النجيب السيركردم (ت563:ىػ)
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 .1يعرؼ ابف خمدكف التصكؼ بقكلو :العككؼ عمى العبادة كاالنقطاع إلى اهلل تعالى كاإلعراض
عف زخرؼ الدنيا كزينتيا كالزىد فيما يقبؿ عميو الجميكر مف لذة كماؿ كجاه كاالنفراد عف الخمؽ
في الخمكة لمعبادة (.ابف خمدكف)473 :1377 ،
 .2قاؿ معركؼ الكرخي(18التصكؼ ىك األخذ بالحقائؽ ،كاليأس مما في أيدم الخبلئؽ"(القشيرم
،عبد الكريـ بف ىكازف )28 :1990،مشي ار في جزئو األكؿ إلى طبيعة الجانب المعرفي
لمتصكؼ ،كىك معرفة حقائؽ األشياء كجكاىرىا ،كعدـ االكتفاء بما تعطيو ظكاىرىا .أما الجزء
اآلخر مف التعريؼ فيشير إلى مقاـ الزىد ،كىك التخمي عما في أيدم الناس مف أمبلؾ رغبةن في
اهلل تعالى .كبمثؿ ذلؾ يقكؿ ذك النكف المصرم عف الصكفي" :الصكفي مف إذا نطؽ أباف نطقو"
 .3كقاؿ ذك النكف المصرم : "19أىؿ التصكؼ ىـ قكـ آثركا اهلل عمى كؿ شيء فػآثرىـ اهلل عمػى
كػؿ شيء"(احمد اميف )1969:156 ،
 .4كقاؿ التسترم : "20الصػكفي مف صفا مف الكدر ،كامتؤل مف الفكر ،كانقطع إلى اهلل مػػف
البػشر ،كاستكل عنده الذىب كالمدر
 .5كقاؿ سمنكف

21

 :التصكؼ أف ال تممؾ شيئان كال يممكؾ شيء" (الطكسي ،الممع 26 ،القشيرم

الرسالة)152:
 .6كقاؿ أبك الحسيف النكرم
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 :التصكؼ ترؾ كؿ حظ لمنفس ( الكبلباذم ،التعرؼ19:القشيرم

الرسالة)25:

18

أبك محفكظ معركؼ بف فيركز الكرخي ،أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ التصكؼ في القرف الثاني اليجرم في بغداد،

كمف جممة المشايخ المشيكريف بالزىد كالكرع كالتقكل ،كصفو الذىبي بػ "عمـ الزىاد بركة العصر" صحب داكد الطائي ،كسكف بغداد.
كاف أبكاه نصرانييف ،فأسمماه إلى مؤدبيـ ،كىك صبى .ككاف المؤدب يقكؿ لو قؿ" :ثالث ثبلثة" ،فيقكؿ معركؼ" :بؿ ىك الكاحد
الصمد!" ،فضربو عمى ذلؾ ضربان مفرطان ،فيرب منو .فكاف أبكاه يقكالف" :ليتو يرجع ألينا ،عمى أم ديف كاف ،فنكافقو إليو!" ،فرجع
ألييما ،فدؽ لباب ،فقيؿ" :مف" ،قاؿ" :معركؼ!" ،فقاال" :عمى أل ديف" ،قاؿ" :ديف اإلسبلـ"؛ فأسمـ أبكاه.

19

ثكباف بف إبراىيـ ،كنيتو " أبك الفيض" كلقبو "ذك النكف" ،أحد أعبلـ التصكؼ في القرف الثالث اليجرم كمف المحدثيف الفقياء .كلد في

أخميـ في مصر سنة  179ىػ المكافؽ  796ـ كتكفي سنة  245ىػ المكافؽ  859ـ  ،كأبكه كاف نكبيان .تكفي سنة :خمس كأربعيف

كمائتيف .فائؽ في ىذا الشأف ،كأكحد كقتو عممان ،ككرعان ،كحاالن ،كأدبان .كمف المحدثيف الفقياء .كلد في أخميـ في مصر سنة  179ىػ

المكافؽ  796ـ كتكفي سنة  245ىػ المكافؽ  859ـ كمف مؤلفاتو كتاب «حؿ الرمكز كبرء االرقاـ في كشؼ اصكؿ المغات كاالقبلـ»
كىك مف ضمف العمماء العرب الذيف سبقكا شامبميكف في فؾ رمكز االبجدية الييركغميفية .

20

أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس التسترم ،أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ التصكؼ السني في القرف الثالث

اليجرم ،كصفو أبك عبد الرحمف السممي بأنو «أحد أئمة الصكفية كعممائيـ كالمتكمميف في عمكـ اإلخبلص كالرياضيات كعيكب
حاليا في إيراف.
األفعاؿ» ،أصمو مف "تستر" أحد مدف محافظة خكزستاف المكجكدة ن
 21ابك الحسف سمنكف بف حمزة الخكاص ،أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ التصكؼ السني في القرف الثالث اليجرم ليقب بػ

يسمي نفسو بػ "سمنكف الكذاب" لقكلو «فميس لي في سكاؾ حظ،
"سمنكف
ٌ
المحب" ألنو كاف ينسج غزلياتو كينظـ محبتو هلل تعالى ،ككاف ٌ
فكيفما شئت فامتحني» فابتيمي بعسر البكؿ فكاف يطكؼ عمى المكاتب كيقكؿ لمصبياف« :ادعكا لعمكـ الك ٌذاب».
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 .7كسئؿ الجنيد
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عف التصكؼ فقاؿ" :تصفية القمب عف مكافقة البرية ،كمفارقة األخػبلؽ

الطبيعيػة ،كاخماد الصفات البشرية ،كمجانبة الدكاعي النفسية ،كمنازلة الصفات الركحانية،
كالتعمػؽ بػالعمكـ الحقيقية ،كاستعماؿ ما ىك أكلى عمى األبدية ،كالنصح لجميع األمة كالكفاء هلل
عمى الحقيقة ،كاتبػاع الرسكؿ في الشريعة "( الكبلباذم ،التعرؼ)19 :
ىذه تعريفات عدة لمتصكؼ الحظ الباحث خبلليا أنيا ركزت عمى معاني كأىممت أخػرل ،فمنيا
ما تناكؿ مفيكـ التصكؼ بمعنى الزىد ،كآخر بمعنى األخبلؽ ،كثالث بمعنى الصفاء ،كالرابع
بمعنى التزاـ الشريعة ،كخامس بمعنى العبكدية التامة كالتسميـ الكامؿ اهلل  .كىناؾ مف التعريفات
ما تناكلت جكانب اخرل ال داعي لذكرىا .
تعقيب الباحث :كأيا كاف مفيكـ الصكفية كالتصكؼ لغة أك اصطبلحا أك اختبلؼ العمماء كتبايف
مكاقفيـ اتجاه ىذه الظاىرة ال شؾ أف التصكؼ يمثؿ ظاىرة عميقة كممتدة متعددة المظاىر
كالتجميات في تاريخ الفكر االسبلمي ككاقع المسمميف السياسي كاالجتماعي ،كذلؾ فإف ىذه
الظاىرة كما تحتكيو مف افكار كآراء ظاىرة كباطنة كما تشتمؿ عميو مف الضبلؿ كالخرافة كالجيؿ
فإنيا تمثؿ تحديا كاضح لمنظكمة االسبلـ التقميدم كخركج عمى ما ىك مألكؼ عند المسمميف كما
كاف عمية الرسكؿ كصحابتو الكراـ .
كيتبيف لنا مما سبؽ ذكره أف التصكؼ في دالالتو المغكية مرتبط بالصكؼ ألنو االقرب الى
المنطؽ كاالشتقاؽ في المغة ،بينما يعني اصطبلحا تجربة ركحية يمارسيا إنساف متصكؼ يعتمد
عمى الذكؽ كالكشؼ كالمجاىدة الركحانية بعد التخمص مف براثف الجسد كأدرانو البدنية كاالبتعاد
عف ممذات الحياة كنبذ شيكات الدنيا الزائمة.
إال أف الباحث مف خبلؿ تمؾ التعريفات الكثيرة ،التي تجاكزت األلفيف كقع اختيػاره عمػى نماذج
لمصطمح التصكؼ تشتمؿ عمى معظـ معاني التصكؼ :

22

أبك الحسيف أحمد بف محمد البغكم النكرم ،المعركؼ بػ "ابف البغكم " ،أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ التصكؼ السني

في القرف الثالث اليجرم ،بغدادم المنشأ كالمكلد ،خراساني األصؿ مف قرية بيف ىراة كمرك الركذ ،يقاؿ ليا "بغشكر" .صحب سرم
السقطي ،كأحمد بف أبي الحكارم ،كمحمد بف عمي القصاب ،ككاف مف أقراف الجنيد .كصفو أبك عبد الرحمف السممي بأنو «مف أجؿ

مشايخ القكـ كعممائيـ ،لـ يكف في كقتو أحسف طريقة منو ،كال ألطؼ كبلمان» .كقاؿ عنو الجنيد :منذ مات النكرم لـ يي ٍخبًر عف حقيقة
الصدؽ أحد .كقاؿ أبك أحمد المغازلي « :ما رأيت أعبد مف النكرم ،قيؿ :كال الجنيد؟ قاؿ :كال الجنيد»
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أبك القا سـ الجنيد بف محمد الخزاز القكاريرم ،أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ التصكؼ السني في القرف الثالث اليجرم

أصمو نياكند مف مدف كردستاف  ،كلد سنة نيؼ كعشريف كمئتيف لميجرة كمكلده كمنشؤه ببغداد .قاؿ عنو أبك عبد الرحمف السممي( :ىك
بصحبة ً
ً
خالو سرم السقطي ،كالحارث
مف أئمة القكـ كسادتيـ؛ مقبكؿ عمى جميع األلسنة) .صحب الجنيد جماعة مف المشايخ ،كأشتير

ً
حمقتو كىك ابف عشريف سنة ،كتكفي يكـ السبت سنة  297ىػ
المحاسبي ،كدرس الفقو عمى أبي ثكر ،ككاف يفتي في

29

التعريف األول:
لئلماـ الغزالي :الذم يعرؼ التصكؼ بقكلو" :ىك عمـ طريؽ اآلخرة ،كعمـ أحكاؿ القمػب كأخبلقو
المحمكدة أك المذمكمة  ،كما ىك مرضي عند اهلل كما ىك مكركه" (الغزالي ،اإلحياء ،ج)ّ٣ :1
التعريف الثاني :
لشيخ اإلسبلـ زكريا األنصارم الذم يقكؿ" :التصكؼ ىك عمـ تعرؼ بو أحػكاؿ تزكيػة النفكس،
كتصفية األخبلؽ ،كتعمير الظاىر كالباطف لنيؿ السعادة األبدية " (الطكسي سراج ،الممع)28:
التعريف الثالث:
لمشيخ عماد الديف األمكم  :حيث قاؿ عف التصكؼ" :ىك عمـ يعرؼ منو أحكاؿ النفس فػي
الخير كالشر ،ككيفية تنقيتيا مف عيكبيا كآفاتيا ،كتطييرىػا مػف الػصفات المذمكمػة ،كالرذائؿ
كالنجاسات المعنكية ،التي أمر الشرع باجتنابيا ،كاالتصاؼ بالصفات المحمكدة ،التي طمب
الػشرع تحصيميا ككيفية السمكؾ كالسير إلى اهلل تعالى كالفرار إليو" (األمكم ،حياة القمكب)360:
ويميل الباحث :إلى تعريؼ الغزالي الذم يقكؿ " :التصكؼ ىك عمـ طريؽ اآلخػرة ،كعمػـ أحكاؿ
القمب كأخبلقو المحمكدة أك المذمكمة ،كما ىك مرضي عند اهلل كما ىك مكركه" ،كالسبب فػي ذلؾ
أنو تعريؼ شامؿ لكافة معاني التصكؼ ،كألنو يعبر تعبي انر صادقان عف جكىر كمضمكف التصكؼ
 ،فيككف تعريفو أفضؿ تعريػؼ ألنػو يعكػس الصكرة الحقيقية عف التصكؼ ،كألنو تعريؼ مختصر
كيحبذ في التعاريؼ االختصار.
 : 2.2.2نشأة التصوف وأسباب االنتشار
عند دراسة التصكؼ كمعرفة نشأتو ،ال بد مف النظر في الظركؼ السياسية كاالجتماعية كالدينية
التي أدت إلي ظيكر ىذا النكع مف الفكر االسبلمي ,يػصكر لنػا شػياب الػديف السيركردم ،حياة

المجتمع اإلسبلمي بعد الرسكؿ 

كانقضاء جؿ صحابتو الكراـ ،قػائبلن" :لمػا تقادـ زماف الرسالة،

كبعد عيد النبكة ،كانقطع الكحي الػسماكم ،كتػكارل النػكر المػصطفكم ،كاختمفت اآلراء ،كتنكعت
األنحاء ،كتفرد كؿ ذم رأم برأيو ،ككػدر يشػرب العمػكـ يشػكب األىكية كتزعزعت أبنية المتقيف،
كاضطربت عزائـ الزاىديف ،كغمبت الجياالت ،ككثؼ سػحابيا ،ككثرت العادات ك تممكت أربابيا،
كتزخرفت الدنيا ككثر خطابيا" (السيركردم  ،عكارؼ المعارؼDanner, The Book of 66:
 ، (Wisdom, p.14أصبحت الحاجة ماسة إلى سمكؾ يحقؽ التكازف ،كيعيد الناس في عمكميـ
إلى تدقيؽ النظر في حياة الرفاىية ،كىذا ما أكده ابف خمدكف في قكلو" :فمما فشا اإلقباؿ عمى
30

الدنيا في القرف الثػاني اليجرم كما بعده ،كجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبمكف عمى
العبادة باسـ الػصكفية" (ابف خمدكف ،عبد الرحمف ،المقدمة  )467 :فالتصكؼ اإلسبلمي نشأ
لحاجة خمقية  ،حيث فساد العصر كانحراؼ الناس عف الجادة  ،ك يصكر لنا ابك الحسف الندكم
االنييار الخمقي في تمؾ فترة ،فيقكؿ" :كضػعفت صػمة القمكب باهلل ،كالحياة بالركح ،كالمجتمع
باألخبلؽ ،كفيقد اإلخبلص كاالحتساب ،كانتشرت األمػراض الباطنية ،كاعتمت القمكب كالنفكس،
كفقد الطبيب كتكالب الناس عمى حطاـ الدنيا (".القشيرم ،الرسالة ،)4:كما كاف التساع الدكلة
اإلسبلمية ،كدخكؿ الكثير مف العادات كالتقاليد الغريبة عف االسبلـ ،كتخمى المسمميف تدريجيا عف
كثير مف أمكر الديف ،أضؼ إلى ذلؾ أنو مػف األسػباب فػي نػشأة التصكؼ ،كما شاع بيف الناس
التكاسؿ عف أداء الفرائض كالعبادات ،مع اإلقبػاؿ عمػى الممػذات ،كالترؼ كالنعيـ ،كشيكع مجالس
الخمر كالغناء ،ككثرة أماكف الميك ،مما أدل إلى كجكد تفاكت بػيف طبقات األمة ،بيف الغني
كالفقير ،كالحاكـ كالرعية" (األصفياني ،األغاني ،ج )27كتحقؽ ما كاف يحذر كيخكؼ منو رسػكؿ
اهلل "فك اهلل ما الفقر أخشى عميكـ ،كلكف أخشى عميكـ أف تبسط عميكـ الدنيا ،كما بسطت عمى
مػف قبمكـ فتنافسكىا كما تنافسكىا ،كتميكـ كما أليتيـ" (صحيح البخارم )1174:
كجاءت نشأة التصكؼ لحاجة عممية حيث قدمت منيجان يستكمؿ بو مقكمات الفقو ،كاسػتكماال
لجكانب غابت عف الفقياء الذيف اكتفكا بظاىر العمـ كالعمؿ بالجكارح دكف أف يتغمغمكا إلى البػاطف
حيث بكاعث األعماؿ ،كخطرات القمكب ،األمر الذم جعؿ الصكفية يفيمكف العبادات كأحكاميا
فيما يثرم الحياة الركحية لمفرد المسمـ كىـ يريدكف مف كراء ذلؾ أف يتعػانؽ الظػاىر كالبػاطف فػي
الفقو اإلسبلمي( Wheeler, Teaching Islam, p.11).
كما كاف لمظركؼ السياسية دكر كبير في نشأة التصكؼ ،فالفتف الداخمية التي بدأت بمقتػؿ
الخميفة الثالث عثماف بف عفاف ،كحدكث الفتنة بيف فئتيف مف المسمميف مف أنصار عمي
كمعاكية ،كؿ ذلؾ أدل إلى اضطراب األحكاؿ السياسية في ذلؾ العصر ،كالذم كاف مػف شػأنو
إيثػار بعػض المسمميف لحياة العزلة كالعبادة ؛ تكرعان كابتعادان عف االنغماس في الفتنة السياسية
(ابف الجكزم ،المنتظـ،ج، 308-307 ،3جاد اهلل)123: ،
كما كاف لمظركؼ االقتصادية آثار عمى نشأة التصكؼ ،كال سيما عندما يرل المعدـ المػاؿ النعمة
في يد غيره ،يشعر بالحرماف ،كمف ثىـ يمجأ إلى التصكؼ ،مكاساةن لنفسو أف كاف قػد ح ًػرـ فمعمو
يظفر بنعيـ اآلخرة( .ابف خمدكف ،شفاء السائؿ كتيذيب المسائؿ)42 :
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ىكذا نرل أف نشأة التصكؼ كانت نتيجةن لمجمكعة مف العكامؿ ،تفاعمػت كتكاممػت حتػى أثمرت
ىذا العمـ ،كليس مف الطبيعي أف ينشأ ىذا العمـ دفعةن كاحدةن ،كال أف تتكامؿ مسائمو كقػضاياه
كمناىجو في مدة قصيرة أك محددة" ،بؿ شأنو شأف أم ظاىرة تنشأ كتنمك كال يكاد يحس بيػا أحػد

إلى أف تستكم عمى سكقيا ،فيمتفت إلييا الناس محاكليف رصد منابعيا كبداياتيا ،ككؿ ىذه
محاكالت تعتمد عمى الحدس كاالجتياد التقريبي أكثر مف اعتمادىا عمى الكاقع العممي" (ابف
الجكزم ،تمبيس إبميس )157:لذلؾ ينبغي عند دراسة نشأة التصكؼ اإللماـ بالمرحمة السابقة عميو
بصفتيا تمييدان كمقدمػة كاف ليا أثر كاضح في كجكد التصكؼ .

ابتداء مف عيد رسكؿ اهلل 
كخبلؿ القرنيف األكليف
ن

كخمفائو الراشديف حتى كفاة الحسف البصرم

لـ تعرؼ الصكفية سكاء كاف باسميا أك بسمككيا ،بؿ كانت التسمية الجامعة :المسمميف،
المؤمنيف ،أك التسميات الخاصة مثؿ :الصحابي ،البدرم ،أصحاب البيعة ،التابعي ،كىكذا كاف
عيد الصحابة كالتابعيف ،يجمعكف بيف العمـ كالعمؿ ،كالعبادة كالسعي عمى النفس كالعياؿ ،كبيف
العبادة كالجياد ،كالتصدم لمبدع كاألىكاء مثمما تصدل ابف مسعكد رضي اهلل عنو لما اتخذكا
دك انر خاصة لمعبادة في بعض الجباؿ كردىـ عف ذلؾ .أما في الككفة فقد ظيرت جماعة مف
أىميا اعتزلكا الناس كأظيركا الندـ الشديد بعد مقتؿ الحسيف بف عمي رضي اهلل عنو كسمكا
بالتكابيف أك البكائييف اضافة إلي ظيكر طبقة مف العباد غمب عمييـ جانب التشدد في
أنفسيـ ﱠ
العبادة كالبعد عف المشاركة في مجريات الدكلة ،مع عمميـ كفضميـ كالتزاميـ بآداب الشريعة،
كاشتغاليـ بالكتاب كالسنة تعممان كتعميمان ،مما استدعى اإلنكار عمييـ مف بعض الصحابة ككبار
التابعيف كأسماء بنت أبي بكر

24

كعبد اهلل بف الزبير

25

كمحمد بف سيريف

26

كنحكىـ رضي اهلل

الزﱠىاد كالقيﱠراء في تمؾ الفترة ،كمف أعبلميـ :عامر بف عبد اهلل
عنيـ ،كبسببيـ شاع لقب العبﱠاد ك ي

24

أسماء بنت أبي بكر ( 27ؽ .ىػ  73 -ىػ  692 - 595 /ـ) ،ىي صحابية مف السابقيف األكليف في اإلسبلـ ،كىي ابنة أبي بكر

الصديؽ ،كزكجة الزبير بف العكاـ ،كأخت عائشة بنت أبي بكر زكجة النبي محمد ،ككانت ﱠ
أسف مف عائشة ببضع عشرة سنة ،كىي أـ
عبد اهلل بف الزبير الذم بكيع لو بالخبلفة ،كأكؿ مكلكد لممياجريف بالمدينة.
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عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ األسدم القرشي ( 1ىػ  73 -ىػ) ىك صحابي مف صغار الصحابة ،كابف الصحابي الزبير بف العكاـ،

كأمو أسماء بنت أبي بكر الصديؽ ،كىك أكؿ مكلكد لممسمميف في المدينة المنكرة بعد ىجرة النبي محمد إلييا ،كفارس قريش في زمانو
كنى بأبي بكر كأبي خبيب .كاف عبد ا هلل بف الزبير أحد الكجكه البارزة التي دافعت عف الخميفة الثالث عثماف بف عفاف حيف حاصره
الم ٌ
ك ي
الثائركف أثناء فتنة مقتمو ،كما شارؾ في قيادة بعض معارؾ الفتكحات اإلسبلمية
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بف سيريف ىك أبكبكر محمد بف سيريف البصرم .التابعي الكبير كاإلماـ القدير في التفسير ،كالحديث ،كالفقو ،كتعبير الرؤيا ،كالمقدـ

في الزىد كالكرع كبر الكالديف ،تكفي  110ىػ بعد الحسف البصرم بمائة يكـ ،ككاف عمره نيف نا كثمانيف سنة.
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بف الزبير ،27ك صفكاف بف سميـ ،28كطمؽ بف حبيب العنزم

29

 ،األسكد بف يزيد بف قيس،30

كداكد الطائي ،31كبعض أصحاب الحسف البصرم .كما كاف لمظركؼ السياسية ىكاضطراب أحكاؿ

المسمميف في تمؾ الفترة دكر كبير في نشأة التصكؼ (ابف الجكزم.)308-307: 1980 ،

غير أف أسباب ظيكر التصكؼ تعززت بجممة مف العكامؿ السياسية كاالجتماعية كالثقافية،
فالظركؼ التي عايشيا اإلسبلـ المبكر كالتي تمثمت بالفكضى السياسية كالنزاع عمى السمطة
كالفتف كالحركب الداخمية عممت عمى شيكع حالة مف القمؽ الركحي كاإلحساس بالظمـ االجتماعي
كاالستياء مف انتشار التفاكت الطبقي بيف المترفيف كالمعدميف؛ األمر الذم أدل إلى تنامي تيار
الزىد .فبحسب نيكمسكف تعددت عكامؿ نشأة التصكؼ؛ فمعاناة المسمميف مف ظمـ الحكاـ
كاستبدادىـ بعث عمى الميؿ إلى الزىد كأداة لبلحتجاج كالثكرة الركحية عمى السمطة ،كبيذا اتخذ
مسار التشكؿ الصكفي في بداياتو مظي ار زىديا تعبديا أخبلقيا (حسف أبك ىنية)2014،
كتؤكد الدراسات الجادة عمى اجتماع العامميف الداخمي كالخارجي في تككيف الفكر الصكفي عمى
شكمو الذم انتيى إليو ،ك يمكف النظر إلى أسباب نشأة الصكفية ك التصكؼ مف زكايا متعددة :
 .1العامؿ الداخمي كيتمثؿ في البذخ الدنيكم كاإلسراؼ في الممذات كالشيكات الجسدية كالذم
خرج عف حد االعتداؿ األمر الذم حدل ببعض مف أنكرت نفكسيـ ىذا النكع مف السمكؾ كلـ
يستطيعكا أف يقاكمكا ذلؾ التيار الجارؼ أف يعتزلكا تمؾ المجتمعات كيفركا بأنفسيـ متخذيف
27

أبك الحارث عامر بف عبد اهلل بف الزبير (المتكفي  124ىػ) تابعي ،كأحد ركاة الحديث النبكم .أبكه الخميفة كالصحابي عبد اهلل بف

الزبير ،كجده الصحابي الزبير بف العكاـ.
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صفكاف بف سميـ اسمو صفكاف بف سميـ المدني  ،أبك عبد اهلل ك قيؿ أبك الحارث القرشي الزىرم مكالىـ  ،الفقيو كنيتو أبك عبد اهلل ,

ك قيؿ  :أبك الحارث كقيؿ :المدني القرشي الزىرم مكالىـ يعتبر صفكاف بف سميـ مف الطبقة الرابعة مف طبقات ركاة الحديث النبكم التي
تضـ طبقة تمى الكسطى التابعيف كرتبتو عند أىؿ الحديث كعمماء الجرح كالتعديؿ كفي كتب عمـ التراجـ يعتبر ثقة مفت عابد رمى
بالقدر ,كعند اإلماـ شمس الديف الذىبي ثقة حجة ,كلد في عاـ  60ىػ كتكفي في عاـ  132ىػ .
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طمؽ بف يحيى العنزم (المتكفي قبؿ سنة  100ىػ) تابعي كزاىد بصرم ،كأحد ركاة الحديث النبكم .يعد طمؽ بف حبيب العنزم مف

كتجنبو لمفتف .فقد
كزٌىادىا ،كألبيو حبيب العنزم ركاية لمحديث النبكم .كقد يعرؼ طمؽ بف حبيب العنزم بالزىد،
ٌ
تابعي أىؿ البصرة ،ي
يركم أنو قاؿ لما قامت دعكة ابف األشعث ضد األمكييف« :اتقكىا بالتقكل» ،فقيؿ لو« :صؼ لنا التقكل» ،فقاؿ« :العمؿ بطاعة اهلل،
عمى نكر مف اهلل ،رجاء ثكاب اهلل ،كترؾ معاصي اهلل ،عمى نكر مف اهلل ،مخافة عذاب اهلل» .كما اشتير ببره بكالديو،
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أبك عمرك األسكد بف يزيد النخعي (المتكفي سنة  75ىػ) تابعي ككفي ،كأحد ركاة الحديث النبكم .انتمي أبك عمرك األسكد بف يزيد

بف قيس بف عبد اهلل بف مالؾ إلى أسرة مف النخع أحد بطكف قبيمة مذحج باليمف ،كعمو عمقمة بف قيس كأخكه عبد الرحمف كابنو عبد
الرحمف كابف أختو إبراىيـ بف يزيد النخعي جميعيـ في عداد التابعيف .أدرؾ األسكد الجاىمية ،كأسمـ لكنو لـ يمؽ النبي محمد ،إال أنو
سمع مف مبعكثو إلى اليمف معاذ بف جبؿ ،كتفقٌو عمى يديو .
 31داكد الطائي (تكفي 165ىػ 781/ـ) داكد بف نصير الطائي ،أبك سميماف .مف أئمة المتصكفيف .كاف في أياـ الميدم العباسيكف كاف
كبير الشأىف .أصمو مف خراساف ،كمكلده بالككفة .رحؿ إلى بغداد ،فأخذ عف أبي حنيفة كغيره ،كعاد إلى الككفة ،فاعتزؿ الناس ،كلزـ
العبادة إلى أف مات فييا .قاؿ أحد معاصريو  « :لك كاف داكد في األمـ الماضية لقص اهلل شيئان مف خبره » .قاؿ يكسؼ بف سباط« :

كرث داكد الطائي عشريف دينا انر فأكميا في عشريف سنة » .كلو أخبار مع أمراء عصره كعممائو..
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لمسمؾ الزىد كالتقميؿ مف المباحات كالحرص عمى أصناؼ العبادات طريقا ليـ ،كىذا يعني أف
نشأة الصكفية ارتبطت بطغياف النزعة المادية ك الدنيكية في المجتمع كىنا تنشئ الحاجة إلى
الزىد في الدنيا كاعتزاؿ مجتمع المادة )http://www.alifta.net(.
 .2العامؿ الخارجي عف طريؽ التأثر بأفكار األمـ األخرل مف يكناف كىنكد كييكد كنصارل
كسكاىـ عف طريؽ مف دخؿ في التصكؼ مف فبلسفة كغيرىـ .
 .3كثرة البدع كانتشارىا ،كالجداؿ كالمراء كالخصكمة في الديف ،كمجالسة أىؿ األىكاء كالبدع
كمخالطتيـ ،كالجيؿ ،كيشمؿ الجيؿ بمذىب السمؼ ،كالجيؿ بالمغة العربية ،كالجيؿ بمقاصد
الشريعة (.ابف تيمية  )12/87 ،ك ىناؾ أسباب أخرل مف أىميا:
 -1أخذ الديف مف غير الكتاب كالسنة كآثار السمؼ .
 -2خكارؽ ظنكىا آيات كىي مف أحكاؿ الشياطيف .
 -3حب الشيرة كالجاه كاتباع اليكل .
 -4الطمع المادم في الثراء كالعيش الرغيد .
 -5تسمط الصكفية في بعض الببلد اإلسبلمية عمى الجامعات كالمراكز العممية.
 -6دعـ بعض انظمة الدكؿ كاالستعمار ليـ.
 :1.2.2.2بداية ظيور التصوف وأصل نسبتو
ظير مصطمح التصكؼ كالصكفية أكؿ ما ظير في الككفة بسبب قيربيا مف ببلد فارس ،كالتأثُّر
بالفمسفة اليكنانية بعد عصر الترجمة  ،ثـ بسمككيات رىباف أىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل ،
حيث إف التيارات العرفانية
المندائية
32

33

كالمانكية

34
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كانت سائدة بيف العراقييف قبؿ الفتح االسبلمي كىزيمة الفرس  ،مثؿ

كالتنسؾ المسيحي .35كقد بمغ التصكؼ ذركتو في نياية القرف الثالث

العرفانٌة  :العرفاف مشتؽ مف المعرفة كىك ادراؾ الفؤاد كضدىا اإلنكار ،كالمعرفة أعمى رتبة مف العمـ الذم ضده الجيؿ ،كتحصؿ

المعرفة عند العارؼ (كىي فيض نكر مف اهلل تعالى يشرؽ في القمب ،كىك نكر اهلل الذم ذكره صمى اهلل عميو كآلة  :أتقكا فراسة المؤمف
إف دليؿ الحكمة يكصؿ مف يستعممو إلى معرفة حقائؽ
فإنو ينظر بنكر اهلل) مف خبلؿ دليؿ خاص يسمى دليؿ الحكمة أك دليؿ الفؤادٌ ،
أف ييريو إياىا حيف قاؿ( :الميـ أرني
األشياء عمى ما ىي عميو في نفس األمر ،كىي التي سأليا النبي صمى اهلل عميو كآلة مف ربو ٍ

األشياء كما ىي)؛ ألف األشياء إذا نظرت إلييا مف حيث ىي ،مع قطع النظر عف مشخػٌصاتيا كمميزاتيا ،كانت مجردة عف كؿ ما
سكل ذكاتيا.
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المندائية أك الديانة الصابئية أك ديانة الصابئة المندائيكف ىي ديانة إبراىيمية مكحدة يؤمف أتباعيا بأنيا أكؿ كأقدـ الديانات كالشرائع

السماكية .كأتباعيا مف الصابئة يتبعكف انبياء اهلل آدـ ،شيث ،إدريس ،نكح ،ساـ بف نكح ،يحيى بف زكريا كقد كانكا منتشريف في ببلد
الرافديف كفمسطيف ،كال يزاؿ بعض مف أتباعيا مكجكديف في العراؽ كما أف ىناؾ تكاجد لمصابئة في األحكاز بإيراف .تدعك الديانة
الصابئية لئليماف باهلل ككحدانيتو مطمقان ،كلو مف األسماء كالصفات عندىـ مطمقة ،كمف جممة أسمائو الحسنى عندىـ (الحي العظيـ،

الحي األزلي ،المزكي ،المييمف ،الرحيـ ،الغفكر) ،تقكؿ المندائية أف اهلل الحي العظيـ انبعث مف ذاتو كبأمره ككممتو تككنت جميع
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اليجرم .ككاصمت الصكفية انتشارىا في العراؽ ثـ إيراف كمصر كالمغرب ,كظيرت مف خبلليا
الطرؽ الصكفية .
لممتصكفيف ألقاب ك أكصاؼ يعرفكف بيا  ،ففي أكؿ االمر كاف لفظ العباد كالزىاد يطمؽ عمى مف
اشتغؿ بالعبادة كعرؼ عنو الزىد ،ثـ تميز بعضيـ بذلؾ كصار ليـ بعد ذلؾ اسماء خاصة كالقاب
جديدة كالرجكعية  ،كالفقرية  ،كالفكرية  ،ثـ أشتير لقب الصكفية بعد ذلؾ حيث قاؿ شيخ االسبلـ
ابف تيمية رحمو اهلل تعالى" ككاف لمزىاد عدة اسماء يسمكف بالشاـ :الرجكعية ،كيسمكف بالبصرة:
الفقرية كالفكرية كفي خرساف :المغاربة ،كيسمكف أيضا :الصكفية الفقراء"(تقي الحراني)6 :1995،
لكف لفظ التﱠصكؼ كالصكفية لـ يكف معركفا في صدر اإلسبلـ كانما ىك محدث بعد ذلؾ أك دخيؿ
عمى اإلسبلـ مف أمـ أخرل ،حيث ذكر ابف تيمية كسبقو ابف الجكزم كابف خمدكف في ىذا أف لفظ
الصكفية لـ يكف مشيك ار في القركف الثبلثة األكلى(ابف الجكزم ،المرجع السابؽ(،)157 :ابف
خمدكف ،المرجع السابؽ(،)467 :ابف تيمية.)5: 1993،
كيعد السراج الطكسي(36ت 378ق) أكؿ مف المؤرخيف الذم بحث عف اصؿ التسمية بالتصكؼ،
فقد عقد ليا بابا بعنكاف " باب الكشؼ عف اسـ الصكفية ،كلـ سمكا بيذا االسـ كلـ نسبكا الى ىذه
التسمية كفيو (الطكسي سراج )41-40 :1960 ،كفيو يذكر أف ىذه التسمية مأخكذة مف لبس

المخمكقات كالمبلئكة التي تمجده كتسبحو في عالميا النكراني ،كذلؾ بأمره تـ خمؽ آدـ كحكاء مف الصمصاؿ عارفيف بتعاليـ الديف
الصابئي كقد أمر اهلل آدـ بتعميـ ىذا الديف لذريتو لينشركه مف بعده .يؤمف الصابئة بأف شريعتيـ الصابئة المكحدة تتميز بعنصرم
العمكمية كالشمكؿ ،فيما يختص كيتعمؽ بأحكاميا الشرعية المتنكعة ،كالتي يركف أنيا عالجت جميع جكانب كجكد اإلنساف عمى أرض
الزكاؿ (تيبؿ) ،كدخمت مفاىيميا في كؿ تفاصيؿ حياة اإلنساف ،كرسمت ليذا اإلنساف نيجو كمنيجيتو فييا ،كعندىـ إف اإلنساف
ػبيػة) ىي التي تحدد سمككو كتصرفاتو ،كيطمؽ عمى أتباع الصابئية في الميجة الع ارقية
الصابئي المؤمف التقي يدرؾ تمام نا ،أف (القػكة الغي ٌ
"الصبة" .ككممة الصابئة إنما مشتقة مف الجذر (صبا) كالذم يعني بالمغة المندائية اصطبغ ،غط أك غطس في الماء كىي مف أىـ
ٌ
شعائرىـ الدي نية كبذلؾ يككف معنى الصابئة أم المصطبغيف بنكر الحؽ كالتكحيد كاإليماف..

المانكية -أك المنانية كما ذكر ابف النديـ في الفيرست  -ديانة تنسب إلى ماني المكلكد في عاـ  216ـ في بابؿ ،كالذم ظير في
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زماف شابكر بف أردشير كقتمو بيراـ بف ىرمز بف شابكر .كزعـ أف الكحي أتاه كىك في الثانية عشر مف عمره ككاف في األصؿ مجكسيان

منحى بيف المجكسية كالمسيحية .حاكؿ ماني إقامة صمة بيف
عارفان بمذاىب القكـ ككاف يقكؿ بنبكة المسيح كال يقكؿ بنبكة مكسى فنحى
ن
بل مف بكذا كزرادشت كيسكع أسبلفان لو ،كقد كتب ماني عدة كتب
ديانتو كالديانة المسيحية ككذلؾ البكذية كالزرادشتية ،كلذلؾ فيك يعتبر ك ن
مف بينيا إنجيمو الذم أراده أف يككف نظي انر إلنجيؿ عيسى .أتباع المانكية ىـ مف تعارؼ عمييـ أكال بإطبلؽ لقب الزنادقة..

معينة مف كماؿ
 35النسؾ
المسيحي يعمؿ ضمف إطار شركة الكنيسة .فميس النسؾ ىنا معركة يخكضيا فرد منعزؿ لكي يبمغ إلى درجة ٌ
ٌ
الكنسي الذم
األخبلؽٌ .إنما النسؾ نمط حياة يتحقٌؽ في إطار العيش مع عدد مف اإلخكة كاألخكات ،ىـ رفاؽ النسؾ .كيؤ ٌكد الطابع
ٌ
الركحي جياده ،عمى ضكء
الخاصة ،بؿ يفحص أبكه
أف المؤمف ال يسير في رحمة النسؾ تمؾ عمى مقاييسو
يتٌصؼ بو النسؾ المسيح ٌي ٌ
ٌ
ٌ
ما أكتي ىذا األخير مف حكمة كخبرة
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أبك نصر عبد اهلل السراج الطكسي (تكفي  378ىػ  988 /ـ) كاف شيخ الصكفية ،عمى طريقة السنة .ممقب بطاككس الفقراء كتنقؿ

بيف ببلد كثيرة ،منيا :القاىرة ،كبغداد ،كدمشؽ ،كالرممة ،كدمياط ،كالبصرة ،كتبريز ،كنيسابكر.
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الصكؼ اقتداء" باألنبياء صمكات اهلل كسبلمو عمييـ كاالكلياء الصالحيف ،كمف الكاضح اف ىذا
التعميؿ مأخكذ مف صفة المباس كىك يخص الشكؿ
كقد اشار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل في مجمكع الفتاكل":أف لفظ الصكفية لـ يكف مشيك انر
في القركف الثبلثة ،كانما اشتير التكمـ بو بعد ذلؾ ،كقد نقؿ التكمـ بو عف غير كاحد مف األئمة
كالشيكخ ،كاإلماـ أحمد بف حنبؿ ،37كأبي سميماف الداراني
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كغيرىما ،ككاف في البصرة مف

المبالغة في الزىد كالعبادة كالخكؼ كنحك ذلؾ ما لـ يكف في سائر أىؿ األمصار ،كاشتير الفقو
بالككفة كالتﱠصكؼ بالبصرة.
كانت بداية ذكر مصطمح التصكؼ عمى لساف اإلماـ القشيرم ،بعد أف تـ تدكيف عمـ التصكؼ
بعد تدكيف العمكـ التشريعية كالفقو كالحديث ،كعمكـ التكحيد كغيرىا ،كبدأت المؤلفات في الكتب
الصكفية تظير لمساحة في عاـ  243ىجرنيا مع أكؿ كتب عف الصكفية لمحارث المحاسبي
بعنكاف "مف أناب إلى اهلل" ك"رسالة التكىـ"( .عبداهلل بف دجيف السيمي )14: 2005 ،حيث قاؿ

"اعممكا أف المسمميف بعد رسكؿ اهلل ،لـ ىيتىس ﱠـ أفاضميـ في عصرىـ بتسمية عمـ سكل صحبة
الرسكؿ ،إذ ال أفضمية فكقيا ،فقيؿ ليـ الصحابة ،ثـ اختمؼ الناس كتباينت المراتب ،فقيؿ لخكاص

العبﱠاد ،ثـ ظيرت البدعة ،كحصؿ التداعي بيف
الناس ،ممف ليـ شدة عناية بأمر الديف الزىاد ك ي

ىادا ،فانفرد خكاص أىؿ السنة المراعكف أنفسيـ مع اهلل سبحانو
الفرؽ ،فكؿ فريؽ ادعكا أف فييـ ز ن
كتعالى ،الحافظكف قمكبيـ عف طكارؽ الغفمة باسـ التصكؼ ،كاشتير ىذا االسـ ليؤالء األكابر قبؿ

المائتيف مف اليجرة" (عبداهلل بف دجيف السيمي ،المرجع السابؽ  )14:كأيا كاف أصؿ النسبة فإف
المفظ صار عمما عمى طائفة بعينيا.
أما معنى التصكؼ فقاؿ بعضيـ "أنو الدخكؿ في كؿ خمؽ سني ،كالخركج عف كؿ خمؽ دني ،كما
كقيؿ :أف يككف العبد في كؿ كقت بما ىك أكلى بو في ذلؾ الكقت ،بمعنى أنو إف كاف في كقت
صبلة كاف مصميا ،كاف كاف في كقت ذكر كاف ذاكر ،كاف كاف في كقت جياد كاف مجاىدا ،لذلؾ
قيؿ عف الصكفي بأنو ابف كقتو ،كقيؿ في تعريؼ التصكؼ األخذ بالحقائؽ ،كاليأس بما في أيدم
الخبلئؽ ،كقيؿ التصكؼ مراقبة األحكاؿ كلزكـ األدب ،كقيؿ غير ذلؾ (جميؿ حمداكم.)2007،
37

ِّ
كمحدث مسمـ ،كرابع األئمة األربعة عند
أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني الذىمي (241-164ىػ 855-780 /ـ) فقيو

أىؿ السنة كالجماعة ،كصاحب المذىب الحنبمي في الفقو اإلسبلمي .اشتيير بعممو الغزير كحفظو القكم ،ككاف معركف نا باألخبلؽ الحسنة
فت بيا أحدان أكرع
كالصبر كالتكاضع كالتسامح ،كقد أثنى عميو كثير مف العمماء منيـ اإلماـ الشافعي بقكلو« :
خرجت مف بغداد كما خمﱠ ي
ي

كي ُّ
عد كتابو "المسند" مف أشير كتب الحديث كأكسعيا.
كال أتقى كال أفقو مف أحمد بف حنبؿ» ،ي
 38أبك سميماف عبد الرحمف بف عطية الداراني ،أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ التصكؼ السني في القرف الثالث اليجرم،
مف أىؿ دارٌيا ،قرية مف قرل دمشؽ في سكريا .كصفو الذىبي باإلماـ الكبير ،زاىد العصر .كلد سنة  140ىػ كتكفي سنة  215ىػ.
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حيث يمكف القكؿ إف انتشار نمط التديف الصكفي كسط األتراؾ ،قد كقع نتيجة ظيكر الطرؽ
الصكفية المنظمة التي كجدت في ببلد األناضكؿ ميدانان مناسبان كأرضان خصبة لمتكسع كالتمدد
كاالنتشار ،كعمى الرغـ مف انتشار التصكؼ في تركيا كفي العديد مف الببلد العربية اال اف العمماء
كالمؤرخيف اختمفكا في اكؿ مف اتس ﱠـ بالصكفي عمى ثبلثة أقكاؿ-:
 -1يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية كمف كافقو :أف أكؿ مف يعرؼ بالصكفي ىك أبك ىاشـ الككفي
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بعد أف انتقؿ إلييا ،ككاف معاص انر لسفياف الثكرم ،40حيث قاؿ عنو سفياف" :لكال أبك ىاشـ ما

يع ًرفت دقائؽ الرياء" فقد كاف أبك ىاشـ الككفي أكؿ مف دعي بالصكفي ,كلـ يسـ أحد قبمو بيذا

االسـ(,عبد الرحمف بدكم )7 :2008 ،فقد بمغ التصكؼ ذركتو في نياية القرف الثالث اليجرم
ككاصمت الصكفية انتشارىا في ببلد فارس ثـ العراؽ كمصر كالمغرب ،كظيرت مف خبلليا الطرؽ
الصكفية .
 -2يذكر بعض المؤرخيف أف عبدؾ  -عبد الكريـ أك محمد -المتكفى سنة 210ىػ ىك أكؿ مف
تسمى بالصكفي ،كيذكر عنو الحارث المحاسبي أنو كاف مف طائفة نصؼ شيعية تسمي نفسيا
صكفية تأسست بالككفة ،بينما يذكر الممطى في التنبيو كالرد عمى أىؿ األىكاء كالبدع أف عبدؾ
كاف رأس فرقة مف الزنادقة زعمكا أف الدنيا كميا حراـ ،ال يحؿ ألحد منيا إال القكت ،حيث ذىب
أئمة اليدل ،كال تحؿ الدنيا إال بإماـ عادؿ ،كاال فيي حراـ ،كمعاممة أىميا حراـ.
 -3يقكؿ ابف النديـ

41

أف جابر بف حياف

42

تمميذ جعفر الصادؽ

43

كالمتكفى سنة 208ىػ ىك

أكؿ مف تسمى بالصكفي( ،مجمكعة مؤلفيف.)79 :1990 ،
39
40

ابك ىاشـ الككفي  ،ىك محمد بف يزيد بف كثير الككفي كلد بالككفة (ت150ق) مقرئ كقاضي بغداد ك أحد ركاة الحديث
أبك عبد اهلل سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم ( 97ىػ 161-ىػ) فقيو ككفي ،كأحد أعبلـ الزىد عند المسمميف ،كاماـ مف أئمة

الحديث النبكم ،ككاحد مف تابعي التابعيف ،كصاحب كاحد مف المذاىب اإلسبلمية المندثرة ،كالذم ظؿ مذىبو متداكالن حتى القرف السابع

اليجرم ،كالذم قاؿ عنو الذىبي « :ىك شيخ اإلسبلـ ،إماـ الحفاظ ،سيد العمماء العامميف في زمانو أبك عبد اهلل الثكرم الككفي المجتيد

مصنؼ كتاب الجامع» ،كما قاؿ عنو بشر الحافي« :سفياف في زمانو كأبي بكر كعمر في زمانيما» .نشأ سفياف الثكرم في الككفة
إماما ألىؿ الحديث في زمانو .طمبو الخميفة العباسي أبك جعفر المنصكر
كتمقٌى العمـ بيا ،كسمع مف عدد كبير مف العمماء ،حتى صار ن
متخفيا في البصرة سنة  161ىػ.
فتيرب منيما كأعياىما ،حتى غضبا عميو كطاردكه حتى تكفي
ن
كمف بعده ابنو الميدم لتكلي القضاءٌ ،

41

النديـ عرؼ بػ ابف النديـ (ت 990ـ)كقد حقؽ الدكتكر أيمف فؤاد سيد االسـ الصحيح في تحقيقو لكتاب الفيرست ،ىك أبك الفرج

محمد بف اسحاؽ بف محمد بف اسحاؽ الكراؽ البغدادم تكفي في األكؿ مف شعباف مف عاـ 384ىػ أك عاـ 1047ـ كأبكه ىك الكراؽ
42
ؼ مف أم يبطي ً
نسب .برع في عمكـ الكيمياء كالفمؾ
جابر بف حياف بف عبد اهلل األزدم (ت815ـ)عالـ مسمـ عربي ،اختيًم ى
كف األزد يي ى
عمميا في التاريخ.
كاليندسة كعمـ المعادف كالفمسفة كالطب كالصيدلة ،كيعد جابر بف حياف أكؿ مف استخدـ الكيمياء ن
43

أبك عبد اهلل جعفر بف محمد الصادؽ( ،كلد يكـ  17ربيع األكؿ  80ىػ في المدينة المنكرة كتكفي فييا في مساء  25شكاؿ مف سنة

 148ىػ) ،إماـ مف أئمة المسمميف كعالـ جميؿ كعابد فاضؿ مف ذرية الحسيف بف عمي بف أبي طالب كلو مكانة جميمة عظيمة لدل
ً
ب بالصادؽ ألنو لـ ييعرؼ عنو الكذب ،كيعتبر اإلماـ السادس لدل الشيعة االثنا عشرية كاإلسماعيمية ،كينسب إليو
جميع المسمميف .ليق ى
سمى الشيعة اإلمامية بالجعفرية أيضان ،بينما يرل أىؿ السنة كالجماعة أف عمـ اإلماـ جعفر
انتشار مدرستيـ الفقيية كالكبلمية .كلذلؾ تي ٌ

37

 : 3.2.2عقائد المتصوفة وموقف أئمة االسالم من التصوف
يتخذ الصكفيكف في عقائدىـ السرية التامة ،لذلؾ نجد اكثر مف عقيدة ألئمتيـ ،كال يخفي قبح
انحرافات اتباع كثيريف مف اقطاب التصكؼ ،ليس فقط مف حيث تقديسيـ لمشايخيـ بؿ ايضا مف
حيث انزالؽ بعضيـ الى نبذ العقؿ كالعمكـ الشرعية مثؿ تفسير القرآف كاكتفائيـ بالرؤيا كاالشراقات

االليية متعمميف اف الرسكؿ

أمي كأف اهلل مف عمييـ بالعمـ الرباني كىذا مما زاد مف انتشار

الخرافات كالغيبيات كمظاىر الشعكذة (محمد المازكني ،)91:2012 ،ربما بدأت الصكفية
كمجمكعة اتخذت الزىد شعارىا ،كتصفية القمكب دثارىا ،مع صحة االعتقاد كسبلمة العمؿ في
الجممة ،إال أنو قد دخؿ في مسمى الصكفية فرؽ كطكائؼ متعددة ،لـ يكف الجامع بينيا إال
التحمي بالزىد كاالىتماـ بأحكاؿ القمكب سكاء أكاف عمى كجو الصدؽ أـ كاف عمى كجو االدعاء
كالتظاىر أماـ الخمؽ ،أما العقائد فقد تفرقت بيـ السبؿ فييا ،كال سيما بيف جيؿ الصكفية األكائؿ
مف أمثاؿ إبراىيـ بف أدىـ ، 44كمحمد بف الجنيد البغدادم ، 45كبشر بف الحارث الحافي. 46
كبيف المتأخريف مف أمثاؿ الحسيف بف منصكر الحبلج
كابف سبعيف

50

47

كمحي الديف بف عربي

48

كالفارابي

49

كغيرىـ ،كعميو فمف الخطأ بمكاف إطبلؽ األحكاـ التعميمية عمى الصكفية بعامة،

بنصب مف اهلل ،كركل عنو كثير مف كتﱠاب الحديث السنة كالشيعة عمى و
و
حد
أساس لكؿ طكائؼ المسمميف دكف القكؿ بإمامتو
كمدرستو
ه
ً
سكاء ،كقد استطاع أف يؤسس في عصره مدرسة فقيية ،فتتممذ عمى يده العديد مف العمماء .كمف الجدير بالذكر أف جعفر الصادؽ ييعتبر
كاحدان مف أكثر الشخصيات تبجيبلن عند أتباع الطريقة النقشبندية ،كىي إحدل الطرؽ الصكفيﱠة السنيﱠة.

44

إبراىيـ بف أد ىـ ،أبك إسحاؽ ،إبراىيـ بف منصكر بف زيد بف جابر العجمي كيقاؿ التميمي ،أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف

أعبلـ التصكؼ السني في القرف الثاني اليجرم مف أىؿ بٍمخ في أفغانستاف.

45

ابك القاسـ الجنيد بف محمد الخزاز القكاريرم830( ،ـ910-ـ) أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ التصكؼ السني في القرف

الثالث اليجرم ،أصمو نياكند مف مدف كردستاف ،كلد سنة نيؼ كعشريف كمئتيف لميجرة كمكلده كمنشؤه ببغداد .قاؿ عنو أبك عبد الرحمف
السممي .ىك مف أئمة القكـ كسادتيـ؛ مقبكؿ عمى جميع األلسنة

46

بشر الحافي ىك "بشر بف الحارث بف عبد الرحمف بف عطاء بف ىبلؿ بف ماىاف بف عبد اهلل المركزم أبك نصر"767(،ـ850-ـ)

المعركؼ بالحافي ،أصمو مف مرك كسكف بغداد ،كمات بيا ،كىك ابف أخت عميِّ بف خشرـ .مات سنة سبع كعشريف كمائتيف .ككاف
كبير الشأف .ككاف ال يمبس نعبل بؿ يمشي حافيا ،فجاء يكما إلى باب فطرقو فقيؿ «:مف ذا؟ » فقاؿ «:بشر الحافي » .فقالت لو جارية
صغيرة «:لك اشترل نعبل بدرىـ لذىب عنو اسـ الحافي » .قالكا «:ككاف سبب تركو النعؿ أنو جاء مرة إلى ح ٌذاء فطمب منو شراكا لنعمو

فقاؿ :ما أكثر كمفتكـ يا فقراء عمى الناس؟ فطرح النعؿ مف يده كخمع األخرل مف رجمو كحمؼ ال يمبس نعبل أبدا » كذكر الخطيب

البغدادم أنو كاف لبشر الحافي أخكات ثبلث كىف :مخة ،كمضغة ،كزبدة ،ككميف عابدات زاىدات مثمو ،كأشد كرعا أيضا.

47

ابك عبد اهلل حسيف بف منصكر الحبلج ( 244ىػ  309ىػ) أحد أعبلـ التصكؼ .قتؿ بسبب أفكاره بأمر مف الخميفة العباسي المقتدر

باهلل .

48

محي الديف محمد بف عمي بف محمد بف عربي الحاتمي الطائي األندلسي1165( ،ـ1240-ـ) أحد أشير المتصكفيف لقبو أتباعو

كغيرىـ مف الصكفييف "بالشيخ األكبر" كلذا تينسب إليو الطريقة األكبرية الصكفية.
 49ا بك نصر محمد الفارابي ىك أبك نصر محمد بف محمد بف أكزلغ بف طرخاف الفارابي .كلد عاـ  260ىػ 874/ـ في فاراب في إقميـ
تركستاف كتكفي عاـ  339ىػ950/ـ .فيمسكؼ مسمـ اشتير بإتقاف العمكـ الحكمية ككانت لو قكة في صناعة الطب

38

التحادىـ في االسـ مع اختبلفيـ الجكىرم في كثير مف العقائد كاألفكار ،فالعبرة بالمقاصد
كالمعاني ال باأللفاظ كالمباني ( محمد يسرم)26 :2017 ،
كيرل الباحث :أف التصكؼ كظاىرة دينية ليا تعريؼ لدل اقطاب ىذه الظاىرة كليـ رؤية كفمسفة
خاصة بيـ تجعؿ مف ىذه الظاىرة مخالفة لصحيح العقيدة اإلسبلمية ككما كرد سابقا فإف ىذه
الظاىرة ال تخمك مف انحرافات في العقيدة كتشكىات في الممارسة كالتطبيؽ أخرجتيا مف دائرة
الزىد كالتقرب الى اهلل ،مما جعؿ اعبلـ االمة االسبلمية البارزيف يقفكف مكقفا معاديا كمخالفا ليذه
الظاىرة بؿ كمحاربيف ليا في بعض االحياف لما تمثمو مف خطر عمى االسبلـ كالمسمميف ،لذلؾ
كثي ار ما يعد التصكؼ جزء خاصا مف الثقافة اإلسبلمية ال يمتقي في كثير مف االحياف مع التعاليـ
االسبلمية الصحيحة خاصة عند الجماعات السمفية كحركات االسبلـ السياسي .
 : 1.3.2.2العقائد والشعائر الصوفية
 العقائد الصوفية

تختمؼ العقيدة الصكفية في صكرتيا األخيرة عف عقيدة الكتاب كالسنة مف كؿ كجو مف حيث
التمقي كالمصادر أعني مصدر المعرفة الدينية؛ ففي اإلسبلـ ال تثبت عقيدة إال بقرآف أك سنة لكف
في التصكؼ تثبت العقيدة باإللياـ كالكحي المزعكـ لؤلكلياء كاالتصاؿ بالجف الذيف يسمكنيـ
الركحانييف ،كبعركج الركح إلى السماكات ،كبالفناء في اهلل ،كانجبلء مرآة القمب حتى يظير الغيب
كمو لمكلي الصكفي حسب زعميـ.
تعقيب الباحث :لما تعددت مصادر التمقي لدل المتصكفة ،كانت العقيدة نفسيا كاسعة ،متطكرة
متغيرة ،مختمفة بؿ كمتناقضة بيف صكفي كصكفي حيث كؿ منيـ يزعـ أنو يخبر بما أكتشفو ىك،

كما كرد عمى خاطره كما قالو لو الرسكؿ

 ،أك ألقاه الممؾ إليو أك اطمع عميو بنفسو في المكح

المحفكظ ،أما القرآف كالسنة فإف لمصكفية فييما تفسي انر باطنيان يسمكنو أحيانان تفسير اإلشارة،
كمعاني الحركؼ فيزعمكف أف لكؿ حرؼ في القرآف معنى ال يطمع عمى معناه إال الصكفي
المتبحر كالمكشكؼ عف قمبو ،كعمى ىذا األساس كاف لممتصكفة دينيـ الخاص الذم يختمؼ في
أصكلو كفركعو عف الديف الذم جاء بو الرسكؿ.

50

عبد الحؽ بف سبعيف فيمسكؼ متصكؼ أندلسي1217(.ـ1271-ـ) اشتير برسالتو المسائؿ الصقمية ،كالتي كانت عبارة عف اجكبة

ألسئمة ارسميا اإلمبراطكر فريدريؾ الثاني إلى الدكلة المكحدية .

39

ىذه باختصار جممة عقائدىـ في اهلل كالرسكؿ كاألكلياء كالجنة كالنار كفرعكف كابميس ،ككذلؾ
اعتقاداتيـ في الشرائع ،يرل الباحث ضركرة ذكرىا ىنا ألىميتيا المعرفية .
 -1عقيدتيم في اهلل :يعتقد المتصكفة في اهلل عقائد شتى منيا الحمكؿ كما ىك مذىب الحبلج،
كمنيا كحدة الكجكد حيث ال انفصاؿ بيف الخالؽ كالمخمكؽ كىذه ىي العقيدة األخيرة التي انتشرت
منذ القرف الثالث كالى يكمنا ىذا كأطبؽ عمييا أخي انر كؿ رجاؿ التصكؼ كأعبلـ ىذه العقيدة كابف
عربي كابف سبعيف ،كالتممساني

51

 ،كعبدالكريـ الجيمي ،52كعبدالغني النابمسي ،53كعامة رجاؿ

الطرؽ الصكفية المحدثيف(عبدالرحمف بف عبد الخالؽ)26 :1986 ،
 -2وفي الرسول صمى اهلل عميو وسمم :يعتقد الصكفية في الرسكؿ
فمنيـ مف يزعـ أف

الرسكؿ



أيضان عقائد شتى

ال يصؿ إلى مرتبتيـ كحاليـ ،كأنو كاف جاىبلن بعمكـ رجاؿ

التصكؼ كما قاؿ البسطامي( :54خضنا بح انر كقؼ األنبياء بساحمو) كمنيـ مف يعتقد أف الرسكؿ
محمد ىك قبة الككف كىك اهلل المستكم عمى العرش كأف السماكات كاألرض كالعرش كالكرسي
ككؿ الكائنات خمقت مف نكره كأنو ىك أكؿ مكجكد كىك المستكم عمى عرش اهلل كىذه عقيدة ابف
عربي كمف جاء بعده( .المرجع السابؽ)26 :
 -3وفي األولياء :يعتقد الصكفية في األكلياء عقائد شتى فمنيـ مف يفضؿ الكلي عمى النبي
كعامتيـ يجعؿ الكلي مساكيان هلل في كؿ صفاتو فيك يخمؽ كيرزؽ كيحيي كيميت كيتصرؼ في
الككف كليـ تقسيمات لمكالية فيناؾ الغكث المتحكـ في كؿ شيء في العالـ ،كاألقطاب األربعة
الذيف يمسككف األركاف األربعة في العالـ بأمر الغكث ،كاألبداؿ السبعة الذيف يتحكـ كؿ كاحد
51

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عمي الشريؼ اإلدريسي التممساني ىك العالـ األصكلي ك عبلمة ببلد المغرب في زمنو مف أىؿ القرف

الثامف اليجرم كلد سنة  710ىػ  1310 -ـ بقرية العمكييف إحدل قرل أعماؿ تممساف.

52

عبد الكريـ الجيمي ( 826-767ىجرية) كاسمو عبد الكريـ بف إبراىيـ بف عبد الكريـ بف خميفة بف أحمد بف محمكد الربعي نسبا

القادرم طريقة  .عبػد الكريـ بػف إبراىيـ ،قػطب الديف .لػقٌب بػ "الجيمي أك الجيبلني" نسبة إلى جيبلف (العراؽ) بمدة أسرتو  .يكلػد فييا
"قرب المدائف كىي مكطف جده مف أمو الشيخ عبدالقادر الجيبلني كلقب الجيمي لشيرة أىؿ أمو ككرد في المصادر أنو سبط الجيبلني:
أم مف أكالد بناتو .

53

عبد الغني بف إسماعيؿ بف عبد الغني النابمسي الدمشقي الحنفي ( 1050ىػ  1143 -ىػ 1731 - 1641 /ـ) شاعر سكرم كعالـ

بالديف كاألد ب كرحالة مكثر مف التصنيؼ .كلد كنشأ كتصكؼ في دمشؽ .قضى سبع سنكات مف عمره في دراسة كتابات "التجارب
تعددت رحبلتو عبر العالـ اإلسبلمي ،إلى اسطنبكؿ كلبناف كالقدس كفمسطيف كمصر كالجزيرة العربية
الركحية" ًلفيقياء الصكفية .كقد ٌ
ٌ

كطرابمس كباقي الببلد السكرية .استقر في مدينتو دمشؽ كتكفي فييا.
 54أبك يزيد طيفكر بف عيسى بف شركساف البً ً
سطامي ،ىك صكفي مسمـ مف أىؿ القرف الثالث اليجرم ،يمقب بػ "سمطاف العارفيف" اسمو

مجكسيا كأسمـ ،كلو أخكاف ىما آدـ كعمي .كلد سنة  188ىػ في
الفارسي "بايزيد" كما عرؼ كذلؾ باسـ طيفكر ،كاف جده شركساف
ن
بسطاـ في ببلد خراساف في محمة يقاؿ ليا محمة مكبداف .ركل عف إسماعيؿ السدم ،كجعفر الصادؽ .تكفي سنة  261ىػ ،كقيؿ سنة
 234ىػ .قاؿ البسطامي بكحدة الكجكد كنسبت إليو بعض الشطحات ،كقكؿ «ال إلو إال أنا فاعبدكني» كقكلو «سبحاني ما أعظـ
شأني» .يعرؼ أتباعو بالطيفكرية أك البسطامية .كما يزاؿ قبره إلى يكمنا ىذا محؿ تقدير الصكفية كاجبلليـ.
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منيـ في قارة مف القارات السبع بأمر الغكث كالنجباء كؿ كاحد منيـ يتصرؼ في ناحية تتحكـ
في مصائر الخمؽ كليـ ديكاف يجتمعكف فيو في غار حراء كؿ ليمة ينظركف في المقادير،
كباختصار ،األكلياء عالـ خرافي كامؿ (المرجع السابؽ )26 :ىذا بالطبع خبلؼ الكالية في
اإلسبلـ التي تقكـ عمى الديف كالتقكل كعمؿ الصالحات كالعبكدية الكاممة هلل كالفقر إليو كأف الكلي
ال يممؾ مف أمر نفسو شيئان فضبلن عف أنو يممؾ لغيره قاؿ تعالى لرسكلو {قؿ إني ال أممؾ لكـ
ض انر كال رشدان} (الجف.)21:
 -4وفي الجنة والنار :كأما الجنة فإف الصكفية جميعان يعتقدكف أف طمبيا منقصة عظيمة كأنو
ال يجكز لمكلي أف يسعى إلييا كال أف يطمبيا كمف طمبيا فيك ناقص ،كانما الطمب عندىـ كالرغبة
في الفناء المزعكـ في اهلل ،كاالطبلع عمى الغيب كالتصريؼ في الككف ،ىذه جنة الصكفي
المزعكمة ،كأما النار فإف الصكفية يعتقدكف أيضان أف الفرار منيا ال يميؽ بالصكفي الكامؿ ألف
الخكؼ منيا طبع العبيد كليس األحرار بؿ منيـ مف تبجح أنو لك بصؽ عمى النار ألطفأىا ،كما
قاؿ البسطامي .55كأما مف يعتقد بكحدة الكجكد منيـ فإنو يعتقد أف النار بالنسبة لمف يدخميا تككف
عذكبة كنعيمان ال يقؿ عف نعيـ مف يدخؿ الجنة .كىذه عقيدة ابف عربي كما ذكر ذلؾ في
الفصكص( .المرجع السابؽ)27 :
 -4الشعائر الصوفية:
 -1ففي العبادات :يعتقد الصكفية أف الصبلة كالصكـ كالحج كالزكاة ىي عبادات العكاـ كأما ىـ
فيسمكف أنفسيـ الخاصة ،أك خاصة الخاصة كلذلؾ فإف ليـ عبادات مخصكصة ،كقد شرع كؿ
قكـ منيـ شرائع خاصة بيـ كالذكر المخصكص بييئات مخصكصة ،كالخمكة كاألطعمة
المخصكصة ،كالمبلبس المخصكصة كالحمقات الخاصة ،كاذا كانت العبادات في اإلسبلـ لتزكية
النفس كتطيير المجتمع فإف العبادات في التصكؼ ىدفيا ربط القمب باهلل لمتمقي عنو مباشرة
حسب زعميـ ،كالفناء فيو كاستمداد الغيب مف

الرسكؿ

كالتخمؽ بأخبلؽ اهلل حتى يقكؿ

الصكفي لمشيء كف فيككف كيطمع عمى أسرار الخمؽ ،كينظر في كؿ الممككت ،كيتصرؼ في
الككف ،كال ييـ في التصكؼ أف تخالؼ الشريعة الصكفية ظاىر الشريعة اإلسبلمية .فالحشيش
كالخمر كاختبلط النساء بالرجاؿ في المكالد كحمقات الذكر كؿ ذلؾ ال ييـ ألف لمكلي شريعتو
55

أبك يزيد طيفكر بف عيسى بف شركساف البً ً
سطامي ،ىك صكفي مسمـ مف أىؿ القرف الثالث اليجرم ،يمقب بػ "سمطاف العارفيف" اسمو

مجكسيا كأسمـ ،كلو أخكاف ىما آدـ كعمي .كلد سنة  188ىػ في
الفارسي "بايزيد" كما عرؼ كذلؾ باسـ طيفكر ،كاف جده شركساف
ن
بسطاـ في ببلد خراساف في محمة يقاؿ ليا محمة مكبداف .ركل عف إسماعيؿ السدم ،كجعفر الصادؽ .تكفي سنة  261ق ،كقيؿ سنة
 234ىػ.
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تمقاىا مف اهلل مباشرة فبل ييـ أف يكافؽ ما شرعو الرسكؿ

ألف لكؿ كاحد شريعتو فشريعة محمد

لمعكاـ كشريعة الصكفي لمخكاص (المرجع السابؽ)28 :
 -2وفي الحالل والحرام :ككذلؾ الشأف في الحبلؿ كالحراـ فأىؿ كحدة الكجكد

56

في الصكفية ال

شيء يحرـ عندىـ ألف لكؿ عيف كاحدة ،كلذلؾ كاف منيـ الزناة كالمكطية ،كمف يأتكف الحمير
نيار .كمنيـ مف اعتقد أف اهلل قد أسقط عنو التكاليؼ كأحؿ لو كؿ ما حرـ عمى غيره.
جيا انر ان
(المرجع سابؽ)28 :
 -3وفي الحكم والسمطان والسياسة :كأما في الحكـ كالسمطاف المنيج الصكفي ىك عدـ جكاز
مقاكمة الشر كمغالبة السبلطيف ألف اهلل في زعميـ أقاـ العباد فيما أراد (المرجع سابؽ)28 :
 -4وفي التربية :كلعؿ أخطر ما في الصكفية ىك منيجيـ في التربية حيث يستحكذكف عمى
عقكؿ الناس ،كيمغكنيا كذلؾ بإدخاليـ في طريؽ متدرج يبدأ بالتأنيس ،ثـ بالتيكيؿ كالتعظيـ بشأف
التصكؼ كرجالو ثـ بالتمبيس عمى الشخص ثـ بالزرؽ إلى عمكـ التصكؼ شيئان فشيئان ثـ بالربط
بالطريقة كسد جميع الطرؽ بعد ذلؾ لمخركج (المرجع السابؽ)28 :
ويرى الباحث :أف العمماء اخذكا عمى الصكفية المتقدميف عدة مآخذ  ،كقمة االىتماـ بالعمـ تعمما
كتعميما ،كتحريميـ الطيبات عمى أنفسيـ مف المطعـ كالممبس بؿ كحتى النساء ،كقد كاف الرسكؿ



كحبب إليو مف الدنيا الطيب كالنساء ،كمما يؤخذ عمييـ أيضا
يأكؿ المحـ كيحب الحمكل ،ي

قعكد كثير منيـ عف الكسب مع قمة ذات اليد مما يجعؿ منيـ عالة عمى غيرىـ ،في جكانب أخرل
انتقدىا العمماء عمييـ كأطاؿ في ذكرىا العبلمة ابف الجكزم في كتابو تمبيس إبميس .
 : 2.3.2.2موقف أئمة اإلسالم من التَّصوف:

عرفنا أﱠنو لـ تعرؼ كممة التﱠصكؼ قط في عصر الصحابة كال التابعيف ،كلـ يكف ىناؾ بتاتان مف
يس ﱠمى بالمتصكؼ ،كلذلؾ فالتﱠصكؼ بدعة منكرة لـ تظير إال في أكاخر القرف الثاني اليجرم،
كلذلؾ لـ يدركيا اإلماماف أبك حنيفة كمالؾ رضي اهلل عنيما .كم ﱠمف تكمـ فييـ مف األئمة-:

56

كحدة الكجكد مذىب فمسفي يقكؿ بأف اهلل كالطبيعة حقيقة كاحدة ،كأف اهلل ىك الكجكد الحؽ ،كيعتبركف اهلل صكرة ىذا العالـ المخمكؽ،

أما مجمكع المظاىر المادية فيي تعمف عف كجكد اهلل دكف أف يككف ليا كجكد قائـ بذاتو .كىي فكرة قديمة أعاد إحيائيا بعض المتصكفة
مف أمثاؿ :ابف عربي ،كابف الفارض كابف سبعيف كالتممساني كالذيف تأثركا بالفمسفة األفبلطكنية المحدثة كفمسفة الركاقييف .كيعتبر بعض
عمماء أىؿ السنة كالجماعة مف يعتقد بكحدة الكجكد أنو زنديؽ خارج مف ديف اإلسبلـ  .لقد نادل بكحدة الكجكد بعض فبلسفة الغرب مف
أمثاؿ سبينك از كىيغيؿ .
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 -1اإلماـ الشافعي :57أدرؾ اإلماـ الشافعي بدايات التﱠصكؼ ككاف مف أكثر العمماء كاألئمة
رجبل تصكؼ أكؿ النيار ال يأتي الظير
نا
إنكار عمييـ .كقد كاف م ﱠما قالو في ىذا الصدد":لك أف ن
أبدا ،كأنشد :كدعكا
يكما فعاد عقمو ن
حتى يصير أحمؽ" كقاؿ ن
أيضا":ما لزـ أحد الصكفييف أربعيف ن
الذيف إذا أتكؾ تنسككا كاذا خمكا كانكا ذئاب خفاؼ .
ك عندما دخؿ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو مصر قاؿ":تركت بغداد كقد أحدث الزنادقة فييا
شيئا يسمكنو السماع" ،كالزنادقة الذيف اىتـ بيـ الشافعي ىـ المتصكفة( ،كالسماع) ىك الغناء
ن
كالمكاجيد كالمكاكيؿ التي ينشدكنيا ،كمعمكـ أف الشافعي دخؿ مصر سنة 199ىػ ،ككممات
بأف قضية السماع ىذه قضية جديدة ،كلكف أمر ىؤالء الزنادقة
الشافعي تكحي ٌ

58

يبدك أنو كاف

رجبل تصكؼ أكؿ
كبلما نا
مثبل":لك أف ن
كثير عنيـ كقكلو ن
معمكما قبؿ ذلؾ ،بدليؿ أف الشافعي قاؿ ن
ن
يكما فعاد إليو
النيار ال يأتي الظير حتى يككف أحمقا" .كقاؿ ن
أيضا":ما لزـ أحد الصكفية أربعيف ن
أبدا" (.الجكزم .)370 :2001 ،كاف دؿ ذلؾ فإنو يدؿ عمى أنو قد كاف ىناؾ قبؿ نياية
عقمو ن

أحيانا
القرف الثاني اليجرم فرقة معركفة عند عمماء اإلسبلـ يسمكنيـ
أحيانا بالزنادقة ك ن
ن
بالمتصكفة.

 -2اإلماـ أحمد بف حنبؿ  :كاف اإلماـ أحمد بف حنبؿ بالمرصاد ليـ فقد قاؿ :فيما بدأ الحارث
المحاسبي يتكمـ فيو كىك الكساكس كالخطرات "ما تكمـ فييا الصحابة كال التابعكف" ،كح ٌذر مف
مجالسة الحارث المحاسبي كقاؿ لصاحب لو":ال أرل لؾ أف تجالسيـ" .كذكر أبك بكر الخبلؿ في
كتاب السنة عف أحمد بف حنبؿ أنو قاؿ":حذركا مف الحارث أشد التحذير" الحارث أصؿ البمبمة
(المرجع السابؽ)167-166 :
أيضا عف ﱠ
أف الحارث المحاسبي الذم
كىذا الكبلـ مف اإلماـ أحمد بف حنبؿ يكشؼ فيو القناع ن

ظاىر بالزىد كالكرع كالكبلـ في محاسبة النفس عمى الخطرات كالكساكس كاف ىك المأكل
نا
تسربؿ
كالمبلذ ألتباع جيـ بف صفكاف

59

المنحرفيف في مسائؿ األسماء كالصفات كالنافيف ليا ،كىكذا

57
كيمكف اعتباره أحد األئمة األربعة الميميف لدل
ىك عبد اهلل محمد بف إدريس الشافعي المطمبي القرشي ،كلد في عاـ  150ىجرم ،ي
أىؿ السنة كالجماعة ،فيك صاحب المذىب الشافعي في الفقو اإلسبلمي ،كما ٌأنو أسس أصكؿ الفقو ،كلعؿ أىـ ما ييميزه ىك ذكاؤه،

كحكمو العادؿ بيف الناس ،كفصاحة لسانو ،ككثرة ترحالو ،كقد أثنى العديد مف العمماء عميو كخصكص نا اإلماـ أحمد حيث قاؿ( :كاف
الشافعي كالشمس لمدنيا ،ككالعافية لمناس).

58
اإلسبلمي لمتٌعبير عف طائفة مف المبلحدة ،كقد
الفارسية استعمميا العرب منذ فترة مب ٌكرة في التٌاريخ
معربة مف المٌغة
ٌ
ٌ
الزندقة كممة ٌ
ٌ
الزنديؽٌ :أال
بي (ىك كتاب العيف) :زندقة ٌ
بي منذ القرف الثٌاني لميجرة فقاؿ عنيا الخميؿ في أقدـ معجـ عر ٌ
شقٌت طريقيا إلى المعجـ العر ٌ

ككحدانية الخالؽ.
بكبية ،كقيؿ :ىك الٌذم ال يؤمف باآلخرة
ٌ
كبالر ٌ
يؤمف باآلخرة ٌ
 59ىك أبك محرز ،الجيـ بف صفكاف الترمذم  ،مف مكالي بني راسب كيعكد اصمو إلى مدينة في ترمذ كالتي تقع حاليا في اكزباكستاف
عمى الحدكد األفغانية (احدل قبائؿ األذر) ،كلد كنشأ في الككفة .كاف حاد الذكاء قكم الحجة ذا دأب كفطنة كفكر كجداؿ كمراء،
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كاف التﱠصكؼ دائمان ىك الظاىر الخادع لمحركات كاألفكار الباطنية ،كلذلؾ كقؼ اإلماـ أحمد
ليؤالء األشرار الظاىريف منيـ كالمتخفيف بالزىد كالكرع كأمر بيجر الحارث المحاسبي كشدد
النكير عميو فاختفى الحارث إلى أف مات ( المرجع السابؽ )167:
 - 3اإلماـ أبك زرعة الدمشقي :60كجاء بعد اإلماـ أحمد بف حنبؿ اإلماـ أبك زرعة رحمو اهلل
أيضا عف كتب الحارث المحاسبي كقد سألو سائؿ عنيا" :إياؾ كىذه الكتب ىذه كتب بدع
فقاؿ ن

كضبلالت.عميؾ باألثر فإنؾ تجد فيو ما يغنيؾ عف ىذه الكتب .قيؿ لو :في ىذه الكتب عبرة،
بمغكـ أف مالؾ بف أنس

61

كسفياف الثكرم

62

كاألكزاعي

63

كاألئمة المتقدميف صنفكا ىذه الكتب في

الخطرات كالكساكس كىذه ىؤالء(الصكفية) قكـ خالفكا أىؿ العمـ يأتكننا مرة بالحارث المحاسبي،64
كمرة بعبد الرحيـ الدبيمي

65

كمرة بحاتـ األصـ

66

كمرة بشقيؽ البمخي

67

ث ﱠـ قاؿ :ما أسرع الناس

إلى البدع"( المرجع السابؽ)167-166 :

صحب الجعد بف درىـ بعد قدكمو إلى الككفة كتأثر بتعاليمو ،كبعد مقتؿ الجعد عاـ  105ىػ حمؿ لكاء (المعطمة) مف بعده إلى أف نفي
إلى ترمذ في خراساف.

60

ع بد الرحمف بف عمرك بف عبد اهلل بف صفكاف بف عمرك النصرم( .تكفي  281ىػ) ،أحد العمماء كمف ركاة الحديث عند أىؿ السنة

كالجماعة .سكف دمشؽ ككانت داره عند باب الجابية شرؽ زقاؽ األسدييف .قاؿ الذىبي« :لما قدـ أىؿ الرم إلى دمشؽ ،أعجبيـ عمـ
أبي زرعة ،فكنكا صاحبيـ الحافظ عبيد اهلل بف عبد الكريـ بكنيتو».

61

ِّ
كمحدث مسمـ ،كثاني األئمة األربعة عند أىؿ
أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي الحميرم المدني فقيو

السنة كالجماعة ،كصاحب المذىب المالكي في الفقو اإلسبلمي

62

أبك عبد اهلل سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرل ( 97ىػ 161-ىػ) فقيو ككفي ،كأحد أعبلـ الزىد عند المسمميف ،كاماـ مف أئمة

الحديث النبكم ،ككاحد مف تابعي التابعيف ،كصاحب كاحد مف المذاىب اإلسبلمية المندثرة ،كالذم ظؿ مذىبو متداكالن حتى القرف السابع

اليجرم ،كالذم قاؿ عنو الذىبي « :ىك شيخ اإلسبلـ ،إماـ الحفاظ ،سيد العمماء العامميف في زمانو أبك عبد اهلل الثكرم الككفي المجتيد
مصنؼ كتاب الجامع» ،كما قاؿ عنو بشر الحافي« :سفياف في زمانو كأبي بكر كعمر في زمانيما».

63
عبد الرحمف بف عمرك بف ييحمد األكزاعي 707( ،ـ774 -ـ )
اإلماـ الحافظ إماـ بيركت كسائر ال ﱠشاـ كالمغرب كاألندليس أبك عمرك ي
حدث كأحد تابعي التابعيف كاماـ أىؿ الشاـ في زمانو
كم ٌ
فقيو ي
64

الحارث المحاسبي  :ىك أبك عبد اهلل الحارث بف أسد البغدادم المحاسبي صاحب التصانيؼ الزىدية كاف زاىدا كرعا ناسكا شديد

التقشؼ  ،ركل الحديث عف يزيد بف ىاركف كغيره  ،كركل عنو أحمد بف الحسف بف عبد الجبار الصكفي  ،كأحمد بف القاسـ بف نصر
الفرائضي ،كغيرىما ك لو مصنفات في أصكؿ الديانات ككتب في الزىد ،كالرقائؽ ،ككتب في الرد عمى المخالفيف مف المعتزلة كالرافضة

65

عبداهلل الدبيمي كاف مف مجكدم القراء ،حدث عف ابراىيـ بف احمد ابف مركاف الكاسطي ك احمد بف عقبة الكاسطي كغيرىما ككاف

يقكؿ انا عبداهلل البيمي مقرئ اىؿ الشاـ بالرممة
66
ً
ىص ٍـ ،أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ أىؿ السنة كالجماعة في القرف الثالث اليجرم ،
أبك عبد الرحمف حاتـ بف عمكاف األ ى
كىك مف قدماء مشايخ خراساف مف أىؿ بمخ  ،صحب شقيؽ البمخي ككاف أستاذ أحمد بف خضركيو  .كما زار بغداد كاجتمع بأحمد بف
حنبؿ  ،توفً سنة  237هـ .قٌل :لم ٌكن أص َّم ،وإنما تصامم مرَّ ة ف ُسمًّ به .و إنه لقب بـ "األصم" ألن امرأة سألته مسألة ،فخرج منها
صوت رٌح من تحتها ،فخجلت ،فقال لها« :ارفعً صوتك» ،وأراها من نفسه أنه أصم حتى سكن ما بها ،ف ُنعت باألصم .
 67أبك عمي شقيؽ بف إبراىيـ األزدم البمخي ت  810ـ أحد عمماء أىؿ السنة كالجماعة كمف أعبلـ التصكؼ السني في القرف الثاني
اليجرم مف أىؿ بمخ في خراساف ،كاف أستاذ حاتـ األصـ ،صحب إبراىيـ بف أدىـ كأخذ عنو التصكؼ.
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 -4اإلماـ أبك اليسر محمد بف محمد بف عبد الكريـ البزدكدم

68

 :قاؿ في كتابو أصكؿ الديف

عند التعريؼ بالتﱠصكؼ":كأما الصكفية فأكثرىـ مف أىؿ السنة كالجماعة ،كفييـ مف يككف
صاحب الكرامة ،إال أنو قد ظير فييـ مذاىب مختمفة أكثرىا ضبلؿ كبدعة.
 - 5اإلماـ أبك الفرج عبد الرحمف بف الجكزم البغدادم : 69كتب كتابان فريدان سماه (تمبيس إبميس)
خص الصكفية بمعظـ فصكلو كبيف تمبيس الشيطاف عمييـ ،ككاف مما ذكره":ككاف أصؿ تمبيسو
عمييـ أﱠنو صدىـ عف العمـ ،كأراىـ ﱠ
أف المقصكد العمؿ فمما أطفأ مصباح العمـ عندىـ تخبطكا في
الظممات ،فمنيـ مف أراه ﱠ
أف المقصكد مف ذلؾ ترؾ الدنيا في الجممة فرفضكا ما يصمح أبدانيـ،
كشبيكا الماؿ بالعقارب ،كنسكا أﱠنو خمؽ لممصالح ،كبالغكا في الحمؿ عمى النفكس حتى إﱠنو كاف
فييـ مف ال يضطجع ،كىؤالء كانت مقاصدىـ حسنة غير أنيـ عمى غير الجادة ،كفييـ مف كاف
لقمة عممو يعمؿ بما يقع إليو مف األحاديث المكضكعة كىك ال يدرم ،ثـ جاء أقكاـ يتكممكف ليـ
في الجكع كالفقر كالكساكس كالحظكات ،كصنفكا في ذلؾ مثؿ الحارث المحاسبي ،كجاء آخركف
فيذبكا مذىب التﱠصكؼ كأفردكه بصفات ميزكه بيا مف االختصاص بالمرقعة كالسماع كالكجد
كالرقص كالتصفيؽ كتميزكا بزيادة النظافة كالطيارة ،ث ﱠـ مازاؿ األمر ينمك ،كاألشياخ يضعكف ليـ
أكضاعان كيتكممكف بكاقعاتيـ .كيتفؽ بعدىـ عف العمماء ال بؿ رؤيتيـ ما ىـ فيو أك في العمكـ
حتى سمكه العمـ الباطف كجعمكا عمـ الشريعة العمـ الظاىر .كمنيـ ىؤالء مف قاؿ بالحمكؿ كمنيـ
سننا(ابف الجكزم،
مف قاؿ باالتحاد .كما زاؿ إبميس يخبطيـ بفنكف البدع حتى جعمكا ألنفسيـ ن

المرجع السابؽ)167-163 :

70
بيانا لحقيقة التﱠصكؼ،
 -6اإلماـ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  :لقد كاف ابف تيمية مف أعظـ الناس ن

كتتبعا ألقكاؿ الزنادقة كالممحديف منيـ كخاصة ابف عربي ،كابف سبعيف ،فتعقب أقكاليـ كفضح
ن

68

ا بك اليسر محمد بف محمد بف الحسيف بف عبد الكريـ بف مكسى بف مجاىد النسفي ( 421ىػ –  493ىػ) المعركؼ بأبك اليسر

البزدكدم  ،عالـ كفقيو حنفي .مف شدة عممو كاف يمقب بالقاضي الصدر ،ىك عبلمة كشيخ الحنفية بعد أخيو الكبير ،قاؿ عمر بف
محمد« :كاف أبك اليسر إماـ األئمة عم ى اإلطبلؽ ،كالمكفكد إليو مف اآلفاؽ ،مؤل الككف بتصانيفو في األصكؿ كالفركع ،ككلي قضاء
سمرقند أممى الحديث مدة

69

ا بف الجكزم ،ىك أبك الفرج عبد الرحمف بف أبي الحسف عمي بف محمد القرشي التيمي البكرم(510ىػ  597 -ىػ) .فقيو حنبمي

محدث كمؤرخ كمتكمـ كلد كتكفي في بغداد .حظي بشيرة كاسعة ،كمكانة كبيرة في الخطابة كالكعظ كالتصنيؼ ،كما برز في كثير مف
العمكـ كالفنكف .يعكد نسبو إلى محمد بف أبي بكر الصديؽ .عرؼ بابف الجكزم لشجرة جكز كانت في داره ببمدة كاسط ،كلـ تكف بالبمدة
شجرة جكز سكاىا ،كقيؿ :نسبة إلى "فرضة الجكز" كىي مرفأ نير البصرة.

70

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ النميرم الحراني ( 661ىػ 728 -ىػ) المشيكر باسـ ابف تيمية .ىك فقيو

كمحدث كمفسر كعالـ مسمـ مجتيد منتسب إلى المذىب الحنبمي .كىك أحد أبرز العمماء المسمميف خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف
السابع كالثمث ا ألكؿ مف القرف الثامف اليجرم ، .كما كاف مف األئمة المجتيدة في المذىب ،فقد أفتى في العديد مف المسائؿ عمى
السنة ثـ عمى آراء الصحابة كآثار السمؼ.
خبلؼ معتمد الحنابمة لما يراه مكافقنا لمدليؿ مف الكتاب ك ي
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باطنيـ كحذر األمة مف شركرىـ كذلؾ في كتبو كمؤلفاتو الكثيرة كفي فتاكيو ،ككذلؾ تتبع أقكاؿ
المخمطيف منيـ الذيف خمطكا بيف القكؿ الطيب كالقكؿ الخبيث كالترمذم صاحب كتاب (ختـ
أف مف أعظـ ما ألؼ اإلماـ ابف تيمية في
الكالية) كالغزالي صاحب إحياء عمكـ الديف ،كال شؾ ٌ
ىذا الصدد ىك كتابة (الفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف) فقد فصؿ فيو القكؿ في الكالية
الرحمانية كبياف صفاتيا مف الكتاب كالسنة كأقكاؿ السمؼ الصالح ،كفرؽ بيف ذلؾ كالكالية
الشيطانية الصكفية التي تعتمد عمى الشعكذة كالدجؿ ،كالكذب ،كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ،
كالسماع كالغناء كالرقص كالبدع المنكرة في الديف ،كالتظاىر بالصبلح كالتقكل ،كلقد أجاد اإلماـ
ابف تيمية رحمو اهلل أيما إجادة في بياف الكرامة الرحمانية التي ىي حؽ لكلي اهلل ،كالكرامة
أحيانا عمى أيدم ىؤالء كتظاىرىـ بالدخكؿ في النيراف كزعميـ أنيا ال
الشيطانية التي تجرم
ن
تضرىـ ،كضربيـ أنفسيـ بالسيكؼ كالسياـ كغير ذلؾ التي يزعمكف أﱠنيا مف كراماتيـ ،كقد قاـ
ابف تيمية نفسو بتحدم ىؤالء الصكفية الذيف يزعمكف ىذه الكرامات ،بأف يدخؿ معيـ النار التي
يزعمكف دخكليا ،كأنيا تحرقيـ إف شاء اهلل كال تحرقو ،شريطة أف يغسمكا أنفسيـ أكنال بالخؿ إلزالة
دىف الضفادع الذم يدىنكف بو أنفسيـ حتى ال تؤثر فييـ النار ،فمما كشؼ حيميـ كتحداىـ ككاف
ذلؾ بمحضر السمطاف تراجعكا عف ذلؾ كظير كذبيـ ( ابف تيمية .)476 -445 :
تعقيب الباحث  :التصكؼ في جكىره لو معاني سامية كغايات نبيمة إال أف كثي ار مف المتصكفة
كانت ليـ شطحات كىفكات جعمت أئمة المسمميف كاعبلميـ يقفكف مف الظاىرة الصكفية
كاصحابيا مكقفا معاديا كمحذ ار مف تصرفاتيـ  ،كمع ذلؾ كاف ىناؾ بعضا مف اعبلـ المسمميف
ينتمكف الى التصكؼ باعتباره طريقا الى تزكية النفس كطيارة القمب كصفاء الركح كانسجاما مع
تكجييات القرآف الكريـ كالسنة النبكية  ،فكاف ىؤالء االعبلـ يتخذكف مف التصكؼ سبيبل الى
مرضات اهلل كالتفاني في طاعة اهلل كليـ مف صفات الكرع كالتقكل كالزىد ما لـ يختمؼ عميو أحد
اف ما قدمناه مف مكاقؼ الئمة المسمميف كاعبلميـ اتجاه التصكؼ كاصحابو انما يعكس ما كاف
عميو اصحاب التصكؼ في زمانيـ مف الضبلؿ كالبدع كمف الجيالة كالخرافة مف حيث االفكار
كالمعتقدات مف جية كمف حيث السمكؾ كالممارسة مف جية اخرل
اف كجكد بعض مف الجماعات كالطرؽ الصكفية المنحرفة عقيدة كسمككا ال يعني بالضركرة اف
التصكؼ في كؿ احكالو كاشكالو ظاىرة باطمة منافية لئلسبلـ بؿ يشتمؿ التصكؼ عمى معاني ك
قيـ الجماؿ كالمحبة كالسبلـ مما نحف بأمس الحاجة اليو ،اننا بحاجة الى الصفاء الركحي كالسبلـ
الداخمي لئلنساف المسمـ الذم يعكس جكىر الديف االسبلمي الذم جاء بالخير كالسبلـ لمبشرية
46

جميعا ،كىنا البد مف التأكيد عمى ػأف تمؾ المكاقؼ سابقة الذكر ال تؤخذ عمى انيا احكاـ نيائية
عمى ظاىرة التصكؼ ،فقد ساىـ التصكؼ كمشايخو كمريديو في تاريخنا االسبلمي كالزالت االثار
التي تدؿ عمى ذلؾ باقية كمعبرة .
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 : 3.2ادلبحث انثانً  :انفكر انسٍاسً انصىيف
تمييد ...
بالرجكع الى تاريخ تطكر الفكر الصكفي مف ناحية العبلقة مع السياسة نجد اف المحظة المفصمية
لمتصكؼ داخؿ المجاؿ العاـ تتكقؼ عند قتؿ الحبلج بأمر مف الخميفة العباسي المقتدر باهلل
كذلؾ في  26مارس 922ق ،بسبب اتيامو مف طرؼ الفقياء كالقضاة في عصره بالخركج عف
الشريعة االسبلمية خبلؿ لحظات الشطحات الصكفية ،كما إف إظيػػار الممارسػػات الصكفيػػة
المنافيػػة لمش ػريعة كاف ليا دكر أساسي في التنظيػػـ السياسػػي ،كالحػػرج الدينػػي كالفكػػرم ،باإلضافة
إلػػى االنفعاؿ الشػػعبي الذم دفػػع العديػػد مػػف الفقيػػاء ،مػػف أىميػػـ الغ ازلػػي العاطفػػي لمأسسػػة
العقديػػة لمفكػػر الصػػكفي كشػػرعنتيا ،بتأكيػػد التكافػػؽ بػػف التصػػكؼ كالشريعة( John, H, 2006:
.)224
يمثؿ الفكر اإلسبلمي الصكفي مسألة مفتاحية لتقديـ مقاربة تحميمية كاممة كمكضكعيػػةٌ لظاى ػرة
الصكفية ،كاذا كاف التصكؼ يعبر عف فمسفة فردية كنظرة خاصة الى الحياة كرؤية ركحية لمكجكد
فيك مف جية أخرل يتعامؿ مع الحقائؽ الككنية بشكؿ عاـ كبكاقع الناس بشكؿ خاص( ،عبد
القادر تكمي )2010،كمف ىنا حاكؿ الغزالي اف يقدـ في مقارنتو بيف الفقيية كالفمسفية اجتيادات
عممية كأخرل مثاليػػة تدفػػع بالتصػػكؼ إلػػى البراغماتيػػة السياسػػية ككاقعيػػة الشػػأف اليكمػػي ،مػػف ىنػػا
ػض اتيامػػات انفصاليػػا عػػف
يعػػد دعػػـ اإلمػػاـ الغ ازلػػي لمتصػػكؼ كاضح ػاٌ مػػف كتاباتػػو ممػػا يدحػ ن

الكاقػػع المعػػاش ،التػػي سػػاعدت عمػػى تقميػػص اليػػكة بػػف الفكػػر الصػػكفي كعممػػاء الديػػف كالتش ػريع
الذيػػف كان ػكا يسػػتنكركف جكانػػب كثي ػرة مػػف التفسػػير الصػػكفي لمق ػرآف ،كتأكيبلتيـ ألحكامػػو في
تمػػؾ المرحمػػة مػػف التاريػػخ اإلسبلمي( .)Green Nile, 2012: 263باإلضاف ػة إلػػى رفضيػػـ
لمسػػاعي بعػػض مشػػايخ التصػػكؼ لمتركيػػج إلسػبلـ (شػػعبي) كالذم اجاز لعامة الناس اسػػتقراء
األحػػكاـ كمعانػػي الق ػرآف بعيدا عػػف ثنائيػػة العقػػاب كالث ػكاب.
حيث أدرؾ أبػػك عبػػد اهلل المحاسػػبي أف الظاى ػرة الدينيػػة الصكفيػػة يجػػب أف تتبلزـ مػػع يبع ػد

سياسػػي كاجتماعػػي ،حيػػث تطػػرؽ إلػػى العبلقػػة المنفعيػػة بػػف رجػػاؿ الديػػف كأصحػػاب السػػمطةن في

كتابػػو(المكاسػػب) ،منتقػػدا انسػػحاب بعػػض المتصكفػػة مػػف الشػػأف العػػاـ كتحريميػػـ لمػػاؿن السػػمطاف
كعطايػػاه بأدلػػة شػػرعية ،كمػػا كانػػت الصكفيػػة مصػػد ار اخبلقيا لمتعامؿ مع السياسة كلكف دكف
اعطائيا بعدان جديدا يؤثػػر في التركيبػػة المؤسسػػاتية لمدكلػػة أك في سمكؾ الحكاـ(احمد صبحي،
.)603-615 :1985
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 : 1.3.2السياسة في فكر التصوف
كاف رأل الغزالي

71

في السياسة انيا عمـ يقضي بإخضاع الحاكـ لمقيـ المعرفية كالركحية لممقاربة

الصكفية مف تحقيؽ لشركط االستخبلؼ في االرض كالتزىد المتسقة مع مبدأ العبكدية هلل كما يقر
بمفيكـ (السمطاف القاىر) الػػذم يسػػتبطف المرجعيػػة الصكفيػػة حػػكؿ الكاريزمػػا الركحيػػة ،كمفيػػكـ
التبعيػػة (مفيػػكـ الشػػككة كالقػػكة) ،كطاعػػة الرعيػػة لمحاكػػـ (مثػػؿ طاعػػة المريديػػف لشػػيخ) كجاءت
كتابات الغزالي بشأف السمطة السياسية كػمصػادرة لؤلفػػكار الشػػائعة حػػكؿ انعػػداـ النزعػػة
البراغماتيػػة في الفكػػر السياسػػي الصػػكفي(.)Anthony Black, 2011: 380
الحديث عف عبلقة التصكؼ بالسياسة في النقاش كالتداكؿ المعرفي المعاصر ،كبشكؿ خاص في
الدراسات التاريخية ،استأثرت بو في الغالب إشكالية العبلقة بيف مبادئ التصكؼ كسمطاف
السياسة كالحكـ ككنيا تكافقية أـ صدامية؟ كأطرتيا ثنائيات مف قبيؿ االحتكاء أك المبلحقة،
كاالستقطاب أك التضييؽ ،المداخمة أك االنقباض ..إلخ ،كىك ما حرؼ في كثير مف األحياف نظر
الباحثيف إلى اإلشكالية الصكفية ،كفكت عمييـ فرصة إبصار حقائؽ أخرل مختمفة في ىذا
المكضكع تتجاكز الثنائيات السالفة إلى مقكمات النمكذج الصكفي ،كمف ثـ فكت عمييـ أيضا
فرصة تقييـ متكازف لؤلثر الصكفي في البناء الحضارم العربي اإلسبلمي ،كمقدار إسياـ
الصكفية في بناء «المرجعية السياسية» لمسمطة في النظاـ السياسي اإلسبلمي(.72المرجع السابؽ
 1:بتصرؼ)
إف مف المسممات البدييية التي اتفؽ عمييا المسممكف في اطار عبلقة االسبلـ بالسياسة كعمـ
كسمكؾ ىك اف ىناؾ عبلقة قكية بيف االسبلـ كالسياسة ،فالمسمـ بطبعو سياسي ألنو مكمؼ بعمارة
األرض كاإلستخبلؼ فييا كىذا ال يتأتى إال عف طريؽ التجربة ك الممارسة السياسة .

71
الغزالي الطكسي النيسابكرم الصكفي الشافعي األشعرم ،أحد أعبلـ عصره كأحد أشير عمماء المسمميف في القرف
أبك حامد محمد ٌ
يقة ،شافعي ً
الخامس اليجرم 450( ،ىػ  505 -ىػ) .كاف فقييان كأصكلي نا كفيمسكفان ،ككاف صكفي الطر ً
الفقو إذ لـ يكف لمشافعية في آخر
ٌ
ٌ
"حجة اإلسبلـ" ،كلو أيضان
عصره مثىمو ،.ككاف عمى مذىب األشاعرة في العقيدة ،لي ٌقب الغزالي بألقاب كثيرة في حياتو ،أشيرىا لقب ٌ
كبير
ألقاب مثؿ :زيف الديف،
ٌ
أثر ه
األمة ،كبركة األناـ ،كاماـ أئمة الديف ،كشرؼ األئمة .كاف لو ه
كمحجة الديف ،كالعالـ األكحد ،كمفتي ٌ

عدة عمكـ مثؿ الفمسفة ،كالفقو الشافعي ،كعمـ الكبلـ ،كالتصكؼ ،كالمنطؽ ،كترؾ عدداى مف الكتب في تمؾ
كبصمةه كاضحةه في ٌ

المجاالت
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الييئة الكمية المككنة مف مجمكعة األحكاـ الشرعية ،كما ارتبط بيا مف تنظيمات كىيئات كمؤسسات ،كالخاصة بأحكاـ الدكلة

اإلسبلمية مف حيث إقامتيا كادارتيا كتحقيؽ غايتيا ،سكاء منيا األحكاـ الكمية كالقكاعد العامة ،أك األحكاـ الفرعية الجزئية التي جاءت
بيا نصكص الكتاب كالسنة أك دلت عمييا ،أك استنبطت منيا بطرؽ االستنباط المعركفة في أصكؿ الفقو"

49

تعقيب الباحث :اعتنى المتصكفة بالظاىرة السياسية ككاف ليـ فييا قكؿ كرؤية كتنظير .كمف بيف
النماذج التي تثير االىتماـ ،نجد نمكذج أبي حامد الغزالي ،باعتباره المثاؿ األكضح في إبراز
كيؼ تدرج المتصكفة مف أصكؿ الفكرة اإلسبلمية العميا التي يتبنكنيا إلى تفاصيؿ الممارسة
السياسية لمسمطاف كالدكلة في سياؽ المنطؽ الصكفي في رؤية العالـ .
كلكف بالنظر إلى عمؽ التصكر الغزالي ،فإف جكىر الرؤية اإلسبلمية إلى السياسة ىك ذاتو في
باقي المرجعيات ،عمى اعتبار أف الصكفييف فيمكا العبلقة بيف الديف كالسياسة بشكؿ متماه مع
بقية جماعات اإلسبلـ السياسي .لذلؾ كاف لزاما اف نتعرض الى مفيكـ السياسة لدل المتصكفة
بأبعاده المختمفة .
 : 1.1.3.2مفيوم السياسة في الفكر الصوفي
يأخذ المفيكـ العاـ لمسياسة عند الصكفية بعديف أساسيف ىما مكقؼ الصكفية مف السياسة كعمـ
نظرم ك مكقفيـ منيا كسمكؾ عممي  ( .عمر يحي أحمد الحكار المتمدف-العدد2015– 4833 :
 )23:44 .1السياسة كعمم عند الصوفية :
عمـ التصكؼ عمـ ال يخضع لدراسات نظرية أك عبقريات فكرية ،كانما إلى جانب ذلؾ درجات
عالية مف الممارسة الطكيمة الصادقة التي قد يكفؽ صاحبيا إلى إدراؾ حقيقة كجو التصكؼ أكال
كحقيقة كجو السياسة الصكفية ثانيا(عمي حسف السعدني ،مقاؿ في دنيا الكطف ،)2017 :كيرل
الصكفية بأف العمـ نكعاف عمـ نافع كأخر غير نافع ككفقان لرأل الصكفية فإف الشخص الذم يدرس
العمكـ السياسية فإنو يدرس عمـ غير نافع بؿ كذىب بعض الصكفية إلى تحريـ قراءة السياسة
(.المرجع السابؽ)
 .2السياسة كسموك عممي
ينظر الصكفية إلى الحكاـ ك السياسييف بنظرة سمبية إذ يركف بأنيـ مجرد مقمديف لمكفار اك محبي
لممناصب كالماؿ كترؼ الدنيا كالشخص الذم يتكلى منصب سياسي مف أحد أبناء أك أفراد
الصكفية يعد بمثابة الردة كخبلصة مكقؼ الصكفية مف العمؿ السياسي يتمثؿ في أنيـ ال
يمارسكف أم نشاط سياسي ك يمنعكف األفراد كذلؾ مف أم منصب (المرجع السابؽ)
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 : 2.1.3.2التنشئة السياسية عند الصوفية
أشار "ىايمف"  Hymaفي كتابو (التػنشئة السياسية) بأنيا :عممية تعمـ الفرد المعايير االجتماعية
كيعرؼ
عف طريؽ مؤسسات المجتمع المختمفة ،كالتي تساعد عمى أف يتعايش سمككيان معياٌ ،

"ريتشارد داكسف" التػنشئة السياسية عمى المستكل الفردم بأنيا :تعني ببساطة العمميات التي
يكتسب الفرد مف خبلليا تكجياتو السياسية الخاصة ،كمعارفو ،كمشاعره ،كتقييماتو البيئية،
كمحيطو السياسي ،كىي تشير إلى عممية التعمـ التي تنتقؿ مف خبلليا األعراؼ كالسمككيات
المقبكلة في نظر نظاـ سياسي ناجح مف جيؿ إلى آخر .كمف خبلؿ أداء ىذه الميمة يتـ إدخاؿ
األفراد في الثقافة السياسية ،كتتشكؿ تكجياتيـ بشأف المكضكعات السياسية Varkey, K.
 .Political Theory A Philosophical erspective(2003).كفقان ليذا المفيكـ فإف الطرؽ
الصكفية
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تعد أحد آليات التنشئة السياسية إال أنو يبلحظ أف ىنالؾ مجمكعة مف األسباب التي

تجعؿ التصكؼ كآلية لمتنشئة ال تؤدل دكرىا في خدمة المجتمع خصكصان في الجانب السياسي
أىـ ىذه األسباب:
 .1طبيعة العقل الصوفي
جاء في تعريفات الجرجاني :العقؿ جكىر مجرد عف المادة في ذاتو مقارف ليا في فعمو ،كقيؿ
العقؿ جكىر ركحاني خمقو اهلل تعالى متعمقا ببدف اإلنساف .كقيؿ العقؿ جكىر مجرد عف المادة
يتعمؽ بالبدف تعمؽ التدبير كالتصرؼ (تعريفات الجرجاني )152 -151 :ك يبدك أف العقؿ
الصكفي في جكىره عقؿ راديكالي يميؿ إلى مبادئ كأفكار غير كاقعية تنافى الطبيعة اإلنسانية ك
تتعارض مع قضية اإلستخبلؼ البشرم مف خبلؿ المبدأ الذم يقكـ عمى الزىد في أم شيء .
 .2سوء مناىج وطرق التربية و التنشئة الصوفية
تقكـ الصكفية عمى منيج النظر إلى الذات مف منظكر القصكر المطمؽ ك تصديؽ كؿ أراء ك
أقكاؿ الشيخ أك رئيس الصكفية تصديؽ مطمؽ حيث ينشأ الفرد في كنؼ التصكؼ منذ الصغر
كىك ( حافظ ) ألذكار كترانيـ ال يعرؼ معانييا كالمشكمة الكبرل تكمف في أف الشيخ أك رئيس
الصكفية نفسو ىك شخص غير مؤىؿ فكريان كعمميان كيقابؿ ذلؾ عقؿ صكفي يصدؽ كؿ ما يقاؿ
كيؤيد كؿ مكاقؼ الشيخ ( .عمر يحي احمد  ،الحكار المتمدف-العدد)2015 – 4833 :
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الطرؽ الصكفية ىي مدارس دينية في التزكية كالتربية متفرعة مف بعضيا كمرتبطة بكاسطة السند المتصؿ ،كىي ليست فرقان إسبلمية،

كجميعيا تتبنى عقيدة أىؿ السنة كالجماعة كاالختبلؼ بينيا إنما ىك في طريقة التربية كالسمكؾ إلى اهلل.
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 .3االعتزال المجتمعي
تقكـ الصكفية باعتزالؾ المجتمع فكريان كاجتماعيا كجغرافيان لذلؾ تجد معظـ مراكز الصكفية في
األطراؼ كاليامش مما يقمؿ مف فائدتيا كتفاعميا  .كقد ذكر بعض المشايخ معنى العزلة في
المفيكـ الصكفي كما يمي :
الشيخ نجـ الديف داية الرازم : 74يقكؿ العزلة ىي الخركج عف مخالطة الخمؽ باالنزكاء كاالنقطاع
الشيخ إبراىيـ الدسكقي : 75يقكؿ العزلة ىي طريؽ المجتيد  ،كأذؿ رغبة المبتدئ .
الشيخ عبد الكريـ الجيمي
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 :يقكؿ العزلة ىي مقدمة الخمكة  ،ليس إال تمريف النفس عمى االنفراد

كقمة الطعاـ كالمناـ كالكبلـ  ،كحفظ القمب مف الخكاطر المشتتة المتعمقة باألككاف ال مطمؽ
الخكاطر .
 : 3.1.3.2الفكر السياسي الصوفي
ظيرت الصكفية في بداية القرف الثالث اليجرم ككانت تكجيا فرديا ،كتحكلت فيما بعد لطرؽ ليا
عمماء كمشايخ كمريديف ،ما دفع الحكاـ إلى استخداميـ كغطاء ديني لحكميـ .كالتجربة الصكفية
تتمثؿ في شكؿ طرؽ تجسد نسقان اجتماعيان لو أدبيات دينية يفرضيا عمى أتباعو كىذه األنساؽ
االجتماعية يميزىا عف غيرىا بأف ليا صفة إلزامية تجبر األفراد عمى طاعتيا ،ألف التصكرات
الجمعية ىي أعظـ شكؿ لمحياة النفسية لؤلفراد(.حسف محمد شافعي. )2016 -
كيمثؿ الشيخ في النسؽ الصكفي رأس السمطة كىي سمطة ال تستمد مف قكة مادية بؿ عمى تقدير
ذاتي كعبلقة سيككلكجية بيف الشيخ كالمريد تنبع مف اقتناعات دينية تمنح الشيخ سمطة كجدانية
تجاه أتباعو ترتكز عمى ما يتمتع بو الشيخ مف تجربة ركحية تجعمو مميمان ألتباعو ،فالشيخ أحد
بؿ مف أىـ مرتكزات التجربة الصكفية ،فمف خبللو تبدأ الرحمة الركحية كيستمر دكره في مسارىا،
إال أنو في بعض الطرؽ كالتجارب يتضخـ دكر الشيخ بأف ينظر إليو بأنو مميـ اجتماعي
74

الشيخ عبد اهلل بف محمد نجـ الديف الرازم كلد برم قرب طيراف كتكفي عاـ 1247ـ كاف أحد أعظـ الصكفية اإليرانييف مف إقميـ

خكارزـ
 75إبراىيـ بف عبد العزيز أبك المجد (دسكؽ  653ىػ 1255/ـ  696 -ىػ ،)1296/إماـ صكفي سني مصرم ،كآخر أقطاب الكالية
األربعة لدل الصكفية ،كاليو تنسب الطريقة الدسكقية .لقب نفسو بالدسكقي ؛نسبة إلى مدينة دسكؽ بشماؿ مصر التي نشأ فييا كعاش
بيا حتى كفاتو ،أما أتباعو فقد لقبكه بالعديد مف األلقاب ،أشيرىا برىاف الديف كأبا العينيف
 76عبد الكريـ بف إبراىيـ بف عبد الكريـ بف خميفة بف أحمد بف محمكد الربعي نسبا القادرم طريقتا  .عبػد الكريـ بػف إبراىيـ ،قػطب
الديف .لػقٌب بػ "الجيمي أك الجيبلني" ،نسبة إلى جيبلف (العراؽ) بمدة أسرتو  .يكلػد فييا "قرب المدائف كىي مكطف جده مف أمو الشيخ
عبدالقادر الجيبلني كلقب الجيمي ...
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كسياسي أيضان ،ىذا النمط مف الممارسة يضعؼ مف قيمة حرية اإلرادة كينمي إرجاء التصرؼ
بطريقة ال شعكرية عمى اآلخر ،خصكصان إذا كاف اآلخر ىك مف يعرؼ مسارات التزكية الركحية،
فمف باب أكلى أف يككف قاد انر عمى معرفة طرؽ النجاة في الممارسات الدنيكية (.حسف محمد
شافعي ،المرجع السابؽ)
ويرى الباحث :أف إشكالية التجربة الصكفية في حالة تزاكج التربية الدينية بالتكجو السياسي ،فككف
الفرد مميمان في التكجيو الديني ال يعني بالضركرة أف يككف صاحب رؤية سياسية رصينة تناسب
متطمبات الكاقع .
يقكـ الفكر السياسي الصكفي عمى نصيحة السمطاف كترؾ السمطة ،كىك ما يمثؿ دعكة إلى
التجديد في قراءات عبلقة الديف بالسياسة .فالمتصكفة اعتنكا بالظاىرة السياسية ككاف ليـ فييا
قكؿ كرؤية كتنظير .إف ظيكر النزعة الصكفية في تاريخ الفكر اإلسبلمي يرجع في الحقيقة إلى
جممة التشكىات كاالنحرافات التي أصابت المعتقدات الدينية ،ككانت سببا في انتشار البدع
كانقساـ األمة إلى فرؽ مختمفة كمتناحرة مف معتزلة
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كرافضة

78

كأشاعرة

79

كخكارج ...80فكاف

التصكؼ بمثابة ردة الفعؿ عمى ىذه األكضاع الجديدة التي سادت المجتمع اإلسبلمي ،أك يمكف
أف نقكؿ إنو كاف ضربا مف الحركات التصحيحية التي أرادت تخميص المعتقدات مف الشكائب
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المعتزلة  :فرقة كبلمية ظيرت في بداية القرف الثاني اليجرم ( 80ىػ  131 -ىػ) في البصرة (في أكاخر العصر األمكم) كقد

ازدىرت في العصر العباسي .كقد لعبت دك انر رئيسيان سكاء عمى المستكل الديني كالسياسي ،كلقد غمبت عمى المعتزلة النزعة العقمية

فاعتمدكا عمى العقؿ في تأسيس عقائدىـ كقدمكه عمى النقؿ ،كقالكا بالفكر قبؿ السمع ،كرفضكا األحاديث التي ال يقرىا العقؿ حسب

كصفيـ ،كقالكا بكجكب معرفة اهلل بالعقؿ كلك لـ يرد شرع بذلؾ ،كاذا تعارض النص مع العقؿ قدمكا العقؿ ألنو أصؿ النص ،كال يتقدـ
الفرع عمى األصؿ ،كالحسف كالقبح يجب معرفتيما بالعقؿ ،فالعقؿ بذلؾ مكجب كآمر كناه ،لذلؾ فإنيـ قد تطرفكا كغالكا في استخداـ
العقؿ كجعمكه حاكمان عمى النص ،بعكس أىؿ السنة الذيف استخدمكا العقؿ كسيمة لفيـ النص كليس حاكمان عميو.
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الرافضة  :كىك مصطمح يستخدـ ضمف السياؽ المعاصر بقصد إىانة الشيعة اثنا عشرية كييعرؼ استخدـ المصطمح بشكؿ كبير مف

المحافظة خصكصان مف المنتميف لحركتي الكىابية كالسمفية كما يستخدـ المصطمح بشكؿ
قبؿ بعض حركات كجماعات اإلسبلـ السياسي ي
متكرر ضمف المنشكرات اإلعبلمية التركيجية لتنظيـ الدكلة اإلسبلمية (داعش) ،كتشير الكممة لعدـ اعتراؼ (رفض) المسمميف الشيعة
بالخمفاء أبك بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف كخمفاء شرعييف لمنبي محمد كيعتبركف عمي بف أبي طالب أحؽ بخبلفة
النبي .كمعنى الكممة المعجمي ىك "الترؾ" .كقد ذكر ابف منظكر في قامكس المساف « :الرفض تركؾ الشيء تقكؿ :رفضني فرفضتو،
رفضت الشيء أرفضو رفض نا .تركتو كفرقتو ،كالرفض ،الشيء المتفرؽ كالجمع  :أرفاض».
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االشاعرة  :نسبة إلى إماميا كمؤسسيا أبي الحسف األشعرم ،الذم ينتيي نسبو إلى الصحابي أبي مكسى األشعرم ،ىي مدرسة

إسبلمية سنية ،اتبع منياجيا في العقيدة عدد كبير مف فقياء أىؿ السنة كالحديث ،فدعمت اتجاىيـ العقدم .كمف كبار ىؤالء األئمة:
البييقي ،كالباقبلني ،كالقش يرم ،كالجكيني ،كالغزالي ،كالفخر الرازم ،كالنككم ،كالسيكطي ،كالعز بف عبد السبلـ ،كالتقي السبكي ،كابف
عساكر ،كابف حجر العسقبلني ،كابف عقيؿ الحنبمي ،كتمميذه ابف الجكزم كغيرىـ كثير ،حتى إنيـ مثﱠمكا جميكر الفقياء كالمحدثيف مف
شافعية كمالكية كأحناؼ كبعض الحنابمة.
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الخكارج  :فرقة قديمة محسكبة عمى اإلسبلـ ،مغالية في معتقداتيا الدينية ،ظيرت في السنكات األخيرة مف خبلفة الصحابي عثماف

بف عفاف؛ اشتيرت بالخركج عمى عمي بف أبي طالب بعد معركة صفيف سنة 37ىػ؛ لرفضيـ التحكيـ بعد أف عرضكه عميو
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التي عمقت بيا ،كقد أشار ابف خمدكف إلى ىذا األمر في "شفاء السائؿ" ،حيث لما "طرقت آفة
البدع في المعتقدات ،كتداعى العباد إلى ىذا معتزلي كرفضي كخارجي ...انفرد خكاص السنة
المحافظكف عمى أعماؿ القمكب ،المقتدكف بالسمؼ الصالح في أعماليـ الباطنة كالظاىرة ،كسمكا
بالصكفية"(ابف خمدكف .)178 :2006
كمف بيف النماذج التي تثير اىتماـ الباحث في الفكر السياسي الصكفي  ،نجد نمكذج أبي حامد
الغزالي الذم قدمو في كتابو المرجعي “التبرؾ المسبكؾ في نصيحة الممكؾ” ،باعتباره المثاؿ
األكضح في إبراز كيفية تدرج الصكفييف مف أصكؿ الفكرة اإلسبلمية العميا التي يتبنكنيا إلى
تفاصيؿ الممارسة السياسية لمسمطاف كالدكلة في سياؽ المنطؽ الصكفي في رؤية العالـ .كفي
التفسير ،يؤكد الغزالي أف السياسة قسماف ،القسـ األكؿ ىك تعاطي السمطاف ذاتو مع األسس
الدينية كعباداتو كتقربو إلى اهلل (الصكـ ،الزكاة ،الصبلة ،الصدقة …) ،أم بيف السمطة كاهلل ،أما
القسـ الثاني فيك تعاطي السمطة مع الناس كالرعية(الغزالي . )1988 ،كقد ارتكزت جدلية الغزالي
بيذه الثنائية عمى مدل تقرب السمطاف مف اهلل كىك ما سينعكس عمى خدمتو لمرعية ،أم “كمما
زادت نسبة تعبد السمطاف كتدينو زاد عدلو بيف الناس” .كىذا ىك الجكىر اإليماني لمسمكؾ
السياسي لمسمطاف حسب الفكر السياسي الصكفي.
 : 4.1.3.2الصوفية و الفكر السياسي المعاصر
ثمة مجمكعة مف التحكالت ك التغيرات دفعت بالصكفية إلى الدخكؿ في عالـ السياسة كذلؾ كجزء
مف مكاكبة التطكر كمسايرة الكاقع فأصبح لمصكفية دكر سياسي كمشاركة في الحككمات لكنو
دكر سياسي سمبي في غالبو فقد تميز بالتأييد المطمؽ أك المعارضة التامة كغالبان ما يككف تأييد
الصكفية لمنظاـ السياسي القائـ كمعارضتيا لؤلحزاب األخرل كأصبحت الطرؽ الصكفية أداة لدعـ
النظـ السياسية القائمة كمف خبلليا أصبحت عائبلت الشيكخ كرؤساء الطرؽ الصكفية في السمطة
أما التابعيف كالحيراف كالمريديف في مبدأ الزىد كقراءة الركاتب كاألذكار الدينية  .فميس ليـ اية
عبلقة بالسمطة (عمر يحي أحمد  ) http://www.m.alhewar.org ،كمف جانب أخر أدل
تزايد عدد الصكفية في كثير مف الدكؿ اإلسبلمية إلى استقطابيـ مف قبؿ األحزاب كالتيارات
السياسية فيي فريسة يسيؿ افتراسيا كلقمة سريعة اليضـ ،إضافة الى ذلؾ استغبلليـ مف قبؿ
االستعمار االجنبي لتعزيز نفكذىـ كبسط سيطرتيـ عمى مقدرات االمة كذلؾ مف خبلؿ منحيـ
حرية العمؿ كالتنقؿ كتقديـ المساعدات البلزمة لضماف كالئيـ .
54

 : 5.1.3.2مفيوم السياسة في اإلسالم
نقؼ عند المفيكـ الذم قدمو أحد أعبلـ ىذا الفكر ،كنقصد بو بالضبط ابف خمدكف 81قائبل ":حمؿ
الكافة عمى مقتضى النظر الشرعي في مصالحيـ األخركية ك الدنيكية كالراجعة إلييا ،إذ أحكاؿ
الدنيا ترجع كميا عند الشارع إلى اعتبارىا بمصالح اآلخرة ،فيي الحقيقة خبلفة عف صاحب
الشرع في حراسة الديف كسياسة الدنيا"(الذكرم عبد الرؤؼ) www.hespress.com ،ىنا
يجعؿ مؤسس العمراف البشرم غاية الفعؿ السياسي ىك التقرب إلى اهلل كمطية كطمب لما أعده
لممؤمنيف في اآلخرة ،تساكقا مع الفيـ السائد «أف الدنيا مطية لآلخرة » كاف اقتضى االمر
استعماؿ سمطة اإلكراه «لحمؿ الكافة» الذيف قصر فيميـ عف إدراؾ ىذه الغاية ألف مصمحتيـ
تقتضي ذلؾ ،كىذا ما يفتح الباب أماـ استعماؿ العنؼ كقضاء الشارع لتحقيؽ ىذا المسعى الذم
ال يمكف أف يقبمو عقؿ آمف بأف «ال إكراه في الديف»( .المرجع السابؽ) كال يستقيـ أيضا مع
اإلجراءات السياسية التي عرفيا المسمميف االكائؿ ،كاالجتيادات التي عرفيا الحقؿ السياسة عمى
امتداد كؿ ىذه القركف ,التي حصرت السياسة في دائرة النسبي كجعمتيا تيتـ بالكاقع المعاش
لمناس الذم يمكف قياسو إخضاعو لمتقييـ ببعده أك قربو مف تحقيؽ المصمحة .حيف االختبلؼ
حكليا ككيفية تدبيرىا بشكؿ خبلؽ يحفظ لمناس أمنيـ كاستقرارىـ .كمف ثمة فيي قبؿ أف تككف
نظريات في الحكـ ،فيي «فف إدارة المجتمعات اإلنسانية» (معجـ ركبير) كادارة اإلنساف بما ىك
كائف مسككف بحب التممؾ كالتسمط ،ال ينصاع إلى القكاعد المنطقية كالمساطر القانكنية التي ال
تمبي ىذه الرغبة ،كالتي ىي مصدر كؿ صراع كزناد كؿ الحركب .كتحضر السياسة ىنا اقترانا
بأفعاؿ البشر التي تتصؿ بنشكب الصراع أك حسمو حكؿ الصالح العاـ (معجـ العمكـ
االجتماعية) بعيدا عف استعماؿ العنؼ المادم أك الرمزم ،كاستخداـ القكة المتاحة في استكماؿ
العمراف كليس تدميره كالعكدة بالمنجزات الحضارية إلى ما قبؿ القركف الكسطى .بؿ االمر يتطمب
البحث عف قكاعد العيش النبيؿ كابداع طرؽ التقرب مف اآلخر كالبحث عف المشترؾ اإلنساني
الذم يكحد ،كال يفرؽ ،كيبني كال ييدـ .مف ىنا كانت الحاجة ماسة إلى سبر أغكار اإلنساف بحثا
عف ىذا الجكىر الذم يشترؾ فيو الكؿ إلعادة التكازف لممجتمعات اإلنسانية كتمبية حاجتيا إلى
االمف كاالستقرار( .الزكرم عبد الرؤؼ )www.hespress.com ،
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ابف خمدكف ىك عبد الرحمف بف محم د ،ابف خمدكف أبك زيد ،كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي1332( ،ـ1406-ـ)كلد في تكنس كشب

كلي الكتابة كالكساطة بيف الممكؾ في ببلد المغرب كاألندلس ثـ انتقؿ إلى مصر حيث قمده السمطاف
فييا
ٌ
كتخرج مف جامعة الزيتكنة ،ى
برقكؽ قضاء المالكية.
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كمػػف الجيد اإلق ػرار بػػأف الفكػػر السياسػػي في اإلسبلـ عامػػة يتسػػـ بالديناميكيػػة ،كالقػػدرة عمػػى
التفاعػػؿ مػػع السػػياقات االجتماعيػػة كالسياسػػية المختمفػػة كالمتطػ نػكرة تاريخي ػا ،كفي أحيػػاف كثي ػرة
نجػػد أف الفعػػؿ السياسػػي لمطػػرؽ الصكفيػػة قد تأثػػر بيػػذا الكاقػػع دكف السػػعي إلػػى صياغػػة نمػػكذج
مس ػتقؿ كم ػكاز مػػف شػػأنو أف يغير المقاربػػة السػػنية لمدكلػػة التػػي اكتممػػت مػػع كتابػػات المػػاكردم
(األحػػكاـ السػػمطانية) ،ككتابػػات الغ ازلػػي في (إحيػػاء عمػػكـ الديػػف) ،ككذلػػؾ فخػػر الديػػف ال ػرازم
كابػػف رش ػد كابػػف خمػػدكف كابػػف تيميػػة (سياـ الدريسي .)19 :2017 ،إف الظرؼ الراىف يحتاج
إلى تمؾ الطاقة التي لدل المتصكفة في اإلحاطة بالظاىرة السياسية كبث “ىدكء” ما في سيركرة
عمؿ تمؾ الظاىرة .إذ تتسـ المعالـ الصكفية دائما باليدكء كالميؿ إلى السممية كعدـ الدخكؿ في
نزاعات غرضيا السمطة كالممؾ ،بؿ إف السمة الطاغية عمى السمكؾ الصكفي ىك االعتزاؿ عف
الدنيا كالبحث عف التزىد كالعمك إلى الخالؽ ،بعيدا عف الماديات الحسية كأمكر النزاع كالسمطاف
كالدكلة ،مع الحفاظ عمى مكانة الناصح كالمنبو لمحاكـ دائما.
لذلؾ إعادة النظر في عبلقة الديف بالسياسة ،حسب التصكر الصكفي ،سكؼ يككف ليا كقع أكثر
إيجابية عمى األداء السياسي لمسمطة كديناميكية عمميا كتطكرىا كفؽ قيـ الحداثة ،كيحفظ لمديف
مكانتو العميا في أف يككف ركنا مف أركاف اتخاذ القرار داخؿ دائرة الحكـ ،كذلؾ دكف أف يككف
لرجؿ الديف طمع في أف يككف سمطانا فيستغؿ الطاقة المعرفية كالمكانة التي حظي بيا لمسيطرة
كاإليياـ كاقتناص السمطة بغطاء ديني كما يحدث اآلف.
 2.3.2نشأة الفكر السياسي الصوفي
يختمػػؼ المؤرخػػكف كالباحثػػكف في تقييػػـ محػػاكالت الصكفيػػة لمتصالػػح مػػع المسػػألة السياسػػية ،لمػػا
يعػػرؼ عػػف أغمبيػػا مػػف مفارقػػة لمكاقػػع ،كلكػػف في الحقيقػػة لطالمػػا اتخػػذت الطػػرؽ الصكفيػػة مكقفػػا
داعمػػا أك صداميا مػػع السػػمطة تحػػت شػػعارات (رجػػؿ الديػػف يسػػكد كال يحكػػـ)(سياـ الدريسي،
.)18 :2017
كلكف سػػمككيـ السياسػػي تجاه القضايا العامة ال تحكمو فقط ثنائيات أك اسػػتراتيجيات االسػػتقطاب
كالتصػػادـ ،إذ تؤكػػد الكقائػػع أف مشػػايخ الصكفيػػة ينخرطػػكف في الحيػػاة السياسػػية ال لتممػػؾ السػػمطة
 ،بػػؿ لتسػػييؿ عمػػؿ السػػمطة ،كلكف تمؾ المقارنة قد كاف ليا العديد مف المرجعيات مع التأكيد
عمى نظاـ الفكر السياسي الصكفي الذم كاف مندمجان كمنسجمان مع تشريعاتيا الدينية الحديثة
(المرجع السابؽ .)Anthony, B ،كالتي كانت في الغالب ال تأخذ مكقفان مف قضية انفصاؿ
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الديف عف الدكلة ،حيث يبدك أف تمؾ المقارنة الفكرية الصكفية ال تتعامؿ مع السياسة مف خبلؿ
كبناء عمى
التنظيـ الييكمي لمؤسسات الدكلة ،بؿ تقتصر عمى مسألة اخبلقيات السمكؾ السياسي،
ن

ذلؾ فإنو ال يمكف التأكيد عمى أف الفكر الصكفي السياسي متنكع عمى الرغـ مف ظيكر افكار
جديدة تؤكد عمى االتفاؽ بيف المرجعية الصكفية كالنظاـ الديمكقراطي الميبرالي ،لذا ظيرت القناعة
لدم القيادات الصكفيػػة بممارسػػة السياسػػة كالتدخؿ الخفػػي في األح ػزاب السياسػػية كمنظمػػات
المجتمػػع المدنػػي ،كالدكائػػر السياسػػية متخذيػػف مكاقػػؼ تسػػكية بعيػػدا عػػف االسػػتبداد أك مظاىػػر
االنحبلؿ األخبلقي كاسػػقاط األحػػكاـ الشػػرعية(.المرجع السابؽ)
ليس لممتصكفة عبلقة بالسياسة ،إال أف ليـ تاريخ طكيؿ في الكقكؼ ضد ام عدكاف عمي الكطف
فأكؿ مف أقحـ الصكفية في عالـ السياسة كاف صبلح الديف األيكبي القائد الصكفي ،الذم اتخذ
المذىب األشعرم منياجا كسبلحا حارب بو الدكلة الفاطمية ،كاتخذ بعض مشايخ الصكفية
مستشاريف لو()http://www.ahewar.org
كمف تمؾ الفترة كصكال إلى الحكـ الممكي في مصر ،كانت الطرؽ الصكفية محؿ احتراـ كتقدير
مف القادة كالزعماء كالحكاـ كتاريخ جياد كبير ضد العدكاف عمى األراضي المصرية قادىا أقطاب
الصكفية السيد أحمد البدكم كابراىيـ الدسكقي كعبدالرحيـ القنائي ،كاستمر جيادىـ كمساعدتيـ
لؤلسرل ،حتى قياـ ثكرة  23يكليك (.1952المرجع السابؽ)
كبحسب ما يذكر محمد فريد بؾ المحامي في كتابو تاريخ الدكلة العمية العثمانية ػفي تركيا  ،لعب
الصكفيكف دك انر ميمان في كقت فتح القسطنطينية ، ،فقد ىـ السمطاف محمد الفاتح بفؾ الحصار
عف القسطنطينية كباالنسحاب ،إال أف الشيخ آؽ شمس الديف
النقشبندية
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كالذم كاف أحد أعبلـ الصكفية

في عصره ،قد رفض ذلؾ كشجعو عمى مكاصمة القتاؿ ،حتى تـ الفتح كسقطت

المدينة المنيعة في قبضة المسمميف.
تمثؿ التجربة الصكفية أحد مرتكزات الفكر اإلسبلمي في بكاكير تككينو ،كالتي يعني أصحابيا

بالحياة الركحية ،كقد اكتسب ىذا النمكذج أىميتو عبر التاريخ نتيجة ما أصاب األمة اإلسبلمية
82

محمد شمس الديف بف حمزة (792ىػ 1459-1389،ـ) يتصؿ نسبو إلى الخميفة الراشد أبك بكر الصديؽ .ىك عالـ عثماني كأحد

عمماء النبات ،كالطب ،كالصيدلة ،كىك ييعتبر القائد المعنكم لفتح القسطنطينية مع شمس الديف البخارم (أمير سمطاف) الذم سبقو

بكضع المبنات كتكفي عاـ 1429ـ ،إذ أنو أحد شيكخ السمطاف محمد الفاتح كمربيو ككاف لو أث انر عمى شخصية السمطاف محمد الفاتح.
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النقشبندية  :ىي كاحد مف أكبر الطكائؼ الصكفية كالتي تنتسب إلى محمد بياء الديف نقشبند كاشتؽ اسميا منو ،كمف ثـ عرفت بو.

تدعي تتبع السمسمة الركحية المباشرة مع نبي اإلسبلـ محمد مف خبلؿ أبك بكر الصديؽ
الطريقة النقشبندية ىي الطريقة الكحيدة التي ٌ
كبذلؾ تككف تمؾ الطريقة مرتبطة بطريؽ غير مباشر بسيدنا عمي عف طريؽ جعفر الصادؽ .تختمؼ بقية الطرؽ عف تمؾ الطريقة بأف
سمسمتيا خبلؿ سيدنا عمي.
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مف احتقانات سياسية كلﱠدت شعك انر باالغتراب عف مرحمة التأسيس األكلى ،كىك ما جعؿ النمكذج
الصكفي مبلذان يترفع عف الصراعات السياسية بيف المتنازعيف عمى السمطة (.حسف محمد شافعي
 ،)2016 :فالفكر الصكفي بحد ذاتو خركج عمى السمطة الدينية كالسياسية كالفكرية  ،كقد
استمرت فاعمية التجربة الصكفية عمى مدار تاريخ الفكر اإلسبلمي ،حتى أف دعكات اإلصبلح
الديني في العصر الحديث لـ تغفؿ أىمية التجربة الكجدانية في اإلصبلح ،كىك ما أطمؽ عميو
اإلماـ الشيخ محمد عبده (نظرية اليدايات األربع) لتجديد الخطاب الديني ،التي تعتمد عمى تزامؿ
كتكامؿ (العقؿ كالنقؿ كالتجربة كالكجداف)(.المرجع السابؽ)
ويرى الباحث :أف التجربة الصكفية تتسع لتشمؿ تيا انر عريضان يجمع عدة طرؽ كمدارس تتمايز في
أدبياتيا كتتنكع بدرجات بيف العزلة كاالنخراط في الشأف العاـ .فالصكفية مارست السياسة تارة
بالزج بيا كاستخداميا ،ك بالتدخؿ لمدفاع عف كيانيا القائـ تارة أخرل .
اما الدكتكر عمار عمي حسف صاحب كتاب الصكفية كالسياسة في مصر فصرح اف الصكفية
منخرطة في السياسة عمي مر التاريخ كلكف بشكؿ غير مباشر فالصكفية ال تمتمؾ مشركع سياسي
كال تسعي لمكصكؿ لمحكـ كلكنيا عمي تكافؽ دائـ مع جميع االنظمة السياسية ،كاصطدمت
بجماعات االسبلـ السياسي ،لذا رفضت الدكلة طمب شيخ مشايخ الطرؽ الصكفية السابؽ عبلء
أبك العزايـ
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تدشيف حزب سياسي صكفي حتي ال تفقد الصكفية مصداقيتيا بسبب دخكليا عالـ

السياسة.
كقد شيدت التجربة الصكفية المعاصرة حاالت مف االشتباؾ مع الشأف السياسي ،ففي الحالة
التركية قد اتخذت مسا انر سياسيان لمممارسة السياسية ،كذلؾ عبر تككيف أحزاب سياسية ،فقد
أسيمت الطريقة النقشبندية في تأسيس حزب سياسي مف طريؽ تشجيع أحد مريدييا النجباء ىك
نجـ الديف أربكاف عمى تأسيس حزب (النظاـ الكطني) العاـ  ،1970كالذم تكلى منصب رئاسة
الكزراء العاـ  1996كأكؿ صكفي يعتمي ىذا المنصب منذ تأسيس الجميكرية التركية ،كقد شيدت
العبلقة بيف التجربة اإلسبلمية كالدكلة في تركيا حالة مف الصداـ كالمراكحة كالمراكغة ال تزاؿ
مستمرة حتى اآلف ( .حسف محمد شافعي )2016 :
كحيث أف العبلقة ما بيف التصكؼ كالسياسة في تركيا كانت قد كصمت إلى أكجيا بداية مف القرف
السادس عشر الميبلدم ،كذلؾ حينما صار مف المتعارؼ عميو أف يقيـ مجمكعة مف الشيكخ
84

محمد عبلء الديف ماضي أبك العزائـ ( 31ديسمبر  ) -1943شيخ الطريقة العزمية بمصر كالعالـ اإلسبلمي كرئيس االتحاد العالمي

لمطرؽ الصكفية
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البكتاشية في ثكنات الجند اإلنكشارية ،حيث كاف ىؤالء الشيكخ يمقنكف الجند القرآف كالتعاليـ
الدينية ،كمف ىنا صار ىناؾ تبلزمان كتماىيان ما بيف البكتاشية
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كاإلنكشارية
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حتى أف زعماء

الطريقة الصكفية قد انساقكا كراء قادة الجيش عندما بدأكا في تدخبلتيـ السياسية فقامكا بعزؿ
بعض السبلطيف كتنصيب سبلطيف آخريف( محمد يسرم :مقاؿ نت).
كبحسب الدكتكرة بديعة عبد العاؿ في كتابيا "الفكر الباطني في األناضكؿ" ،فقد استمر ىذا
التبلزـ قائمان ،حتى قاـ السمطاف محمكد الثاني في عاـ 1826ـ بالقضاء عمى الجيش اإلنكشارم
كالغاء الحركة البكتاشية كاغبلؽ تكاياىا كمراكزىا ،كلكف حتى بعد ذلؾ بقي العثمانييف محافظيف
عمى احتراميـ لشيكخ الصكفية ،كليس أدؿ عمى ذلؾ مف الرسالة التي بعث بيا السمطاف عبد
الحميد الثاني عقب عزلو عف منصبو ،إلى شيخ الطريقة الشاذلية ،87حيث تيظير ألقاب التفخيـ
كاإلطراء التي أسبغيا عبد الحميد عمى الشيخ في رسالتو ،المقاـ الرفيع الذم كاف يشغمو المتصكفة
في ىذا الكقت.
كرغـ اسقاط الخبلفة العثمانية عمى يد كماؿ أتاتكرؾ

88

في عشرينيات القرف العشريف ،إال أف

الصكفية حافظت عمى مكانيا في الساحة السياسية التركية ،حتى أف كاحدان مف رجاالتيا كىك بديع
الزماف سعيد النكرسي ،89قد لعب أدكا انر سياسية كاجتماعية معارضة لقكل العممانية الكمالية ،مف
خبلؿ نشره لرسائؿ النكر ،كالتي دعا فييا لضركرة ايقاظ المجتمع التركي مف غفكتو كحفاظو عمى
ىكيتو اإلسبلمية ( محمد يسرم ،المرجع السابؽ)
85
البكتاشٌة:ىي طريقةه صكفيﱠة تيٍركيﱠة تيٍن ىسب إلى الحاج بً ٍكتىاش ىكلً ٌي (القرف السابع اليجرم) انتشرت في األىناضكؿ ،ثـ في ألبانيا.
الح ٍي ىدريﱠة كالنقشبندية كاليسكية ،كمف معتقدات اجتماعية تسممت ليـ
تعاليميا يمستمدة مف مذاىب صكفية متعددة كتعاليـ الطُّرؽ ى
القمى ٍن ىد ًريﱠة ك ى
مف خبلؿ ِّ
كية .كيقكؿ محمكد عكاـ كىك مف رجاؿ السمفية المعاصرة
الديانات القديمة التي دخؿ فييا الترؾ قبؿ إسبلميـ
المان ٌ
ٌ
كالشامانية ك ى
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االنكشارية تعني" :الجنكد الجدد" ىي قكات مشاة مف النخبة بالجيش العثماني  ،شكمكا الحرس الخاص لمسمطاف العثماني  ،تأسست

قكات اإلنكشارية في عيد السمطاف مراد األكؿ ( )1389-1362ككاف لبلنشكارية تنظيـ خاص بيـ بثكناتيـ العسكرية كشاراتيـ كرتبيـ
كامتيازاتيـ ،ككانكا أقكل فرؽ الجيش العثماني كأكثرىا نفكذان .ككانكا افراد االنكشارية ىـ مف أسرل الحركب مف الغمماف الذيف يتـ فصميـ

عف ذكييـ كأصكليـ ،كيتـ تربيتيـ تربية إسبلمية ،عمى أف يككف السمطاف كالدىـ الركحي ،كأف تككف الحرب صنعتيـ الكحيدة.
87
الشاذلٌة :طرٌقة صوفٌة تنسب إلى أبً الحسن الشاذلً ٌؤمن أصحابها بجملة األفكار والمعتقدات الصوفٌة ،وإن كانت تختلف عنها
فً سلوك المرٌد وطرٌقة تربٌته ...
 88الغازم مصطفى كماؿ أتاتكرؾ كىك قائد الحركة التركية الكطنية التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية األكلى ،الذم أكقع اليزيمة
في جيش اليكنانييف في الحرب التركية اليكنانية عاـ  ،1922كبعد انسحاب قكات الحمفاء مف األراضي التركية جعؿ عاصمتو مدينة
كقكميا ،كأصبحت سياساتو كنظرياتو
عممانيا
أنقرة ،كأسس جميكرية تركيا الحديثة ،فألغى الخبلفة اإلسبلمية كأعمف عممانية الدكلة .كاف
ن
ن
معركفة باسـ الكمالية .أطمؽ ً
عميو اسـ أتاتكرؾ (أبك األتراؾ) كذلؾ لمبصمة الكاضحة التي تركيا عسكريان في الحرب العالمية األكلى كما

بعدىا كسياسيان بعد ذلؾ كحتى اآلف في بناء نظاـ جميكرية تركيا الحديثة.

89

سعيد النكرسي المعركؼ بػ "بديع الزماف النكرسي" كىك عالـ مسمـ كردم مف عشيرة أسباريت ( 23 - 1877آذار  )1960أحد أبرز

عمماء اإلصبلح الديني كاالجتماعي في عصره .كلد في قرية نكرس بببلد األكراد في فترة "الخبلفة العثمانية" .لقد مرت حياة بديع الزماف
سعيد النكرسي بطكريف أك كما كاف يفضؿ أف يسمييما مرحمة "سعيد القديـ" كمرحمة "سعيد الجديد"
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كقد يبدك أف المقاربة الفكرية الصكفية تتعامؿ مع السياسة ليس عف طريؽ التنظيـ الييكمي
لمؤسسات الدكلة (السمطة ،التشريعات ،الحقكؽ ،الجباية) ،بؿ تقتصر عمى مسألة أخبلقيات
السمكؾ السياسي ،كأشكاؿ التكاصؿ بيف الحاكـ كالمحككـ ،كالدعـ المتكاصؿ كالمتكارث تاريخيان.
حيث ال يمكف التأكيد عمى أف الفكر السياسي الصكفي متفرع كمتنكع بالرغـ مف مقاربات جديدة
يؤكد أغمبيا عمى التكافؽ بيف المرجعية الصكفية كالنظاـ الديمقراطي الميبرالي ،بمعنى انحسار
التديف عف الدكلة ،كىنا تبرز القناعة لدل القيادات الصكفية بممارسة السياسة كالتنظير
تجربة ٌ

الخفي في األحزاب السياسية ،كمنظمات المجتمع المدني ،كالدكائر
ألنظمة الحكـ بالتداخؿ
ٌ
السياسية ،متخذيف مكاقؼ تسكية بعيدان عف التنديد بالمظالـ أك االستبداد أك مظاىر االنحبلؿ
األخبلقي كاسقاط األحكاـ الشرعية (المرجع السابؽ .)Anthony, B ،كيمزـ اإلقرار بأف الفكر
السياسي اإلسبلمي عامة يتسـ بالديناميكية ،كذلؾ لتفاعمو مع السياقات االجتماعية كالسياسية
أف الفعؿ السياسي لمطرؽ الصكفية تتأثر
المختمفة ك
المتطكرة تاريخيان ،كفي كثير مف األحياف نجد ٌ
ٌ
يغير المقاربة السنية لمدكلة
بيذا الكاقع دكف السعي إلى صياغة نمكذج مستقؿ كمك واز مف شأنو أف ٌ
التي اكتممت مع كتابات الماكردم ،90كالغزالي ككذلؾ فخر الديف الرازم كابف رشد

91

كابف خمدكف

كابف تيمية ،حيث يتنكع الفكر السياسي الصكفي الي عدة أنكاع كىي:
 .1التصكؼ الفمسفي :كىك القائـ عمى فكرة الحمكؿ كالفناء ككحدة الكجكد ،كىذا مرفكض في
اإلسبلـ ،كيمثمو اإلماـ الغزالي.
 .2التصكؼ اإلسبلمي :كىك الفكر الذم يخدـ العقيدة اإلسبلمية كاألخبلؽ اإلسبلمية ،كيعتبر
التصكؼ فييا يخميؽ ،فمف زاد عميؾ في الخمؽ زاد عميؾ في التصكؼ ،كيمثمو الحارث المحاسبي.
 .3التصكؼ اليندم المسيحي األفبلطكني الحديث :كيمثمو ابف عربي كابف سبعيف كالحبلٌج.
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ك أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم الماكردم ( 450 - 364ىػ  1058 - 974 /ـ) أكبر قضاة آخر الدكلة العباسية،

صاحب التصانيؼ الكثيرة النافعة ،الفقيو الحافظ ،مف أكبر فقياء الشافعية كالذم ألٌؼ في فقو الشافعية مكسكعتو الضخمة في أكثر مف

عشريف جزنءا.
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أبك الكليد محمد ب ف أحمد بف محمد بف أحمد بف أحمد بف رشد ( 520ىػ 595 -ىػ) يسميو األكركبيكف  Averroesكاشتير باسـ

ابف رشد الحفيد (مكاليد  14إبريؿ 1126ـ ،قرطبة  -تكفي  10ديسمبر 1198ـ ،مراكش) ىك فيمسكؼ كطبيب كفقيو كقاضي كفمكي
كفيزيائي عربي مسمـ أندلسي .نشأ في أسرة مف أكثر األسر كجاىة في األندلس كالتي عرفت بالمذىب المالكي ،حفظ مكطأ مالؾ،
كديكاف المتنبي .كدرس الفقو عمى المذىب المالكي كالعقيدة عمى المذىب األشعرم .يعد ابف رشد مف أىـ فبلسفة اإلسبلـ .دافع عف
الفمسفة كصحح لمعمماء كفبلسفة سابقيف لو كابف سينا كالفارابي فيـ بعض نظريات أفبلطكف كأرسطك .قدمو ابف طفيؿ ألبي يعقكب
خميفة المكحديف فعينو طبيبان لو ثـ قاضيان في قرطبة .تكلٌى ابف رشد منصب القضاء في أشبيمية ،كأقبؿ عمى تفسير آثار أرسطك ،تمبية

لرغبة الخميفة المكحدم أبي يعقكب يكسؼ ،تعرض ابف رشد في آخر حياتو لمحنة حيث اتيمو عمماء األندلس كالمعارضكف لو بالكفر

كاإللحاد ثـ أبعده أبك يكسؼ يعقكب إلى مراكش كتكفي فييا ( 1198ـ)
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 .4التصكؼ التربكم :كىك الفكر الذم ييتـ بو المسممكف كيعتنكف بو في العصر الحالي ،مثؿ
كحدة األدياف كالتصرؼ في الككف ،كعمكـ المتصكفة الحقيقة المحمدية كتقديس المشايخ كأدب
الصكفية مع اهلل ككرامات الصكفية (يكسؼ القرضاكم()95 :1996 ،مركاف القيسي:2015 ،
 .)26في حيف أف الفكر السياسي ذم التكجو اإلسبلمي الذم مثمتو الحركة األرباكانية بأحزابيا
الثبلثة (النظاـ  ،كالسبلمة  ،كالرفاه) قد تطكر مف فكرة الحزب المناىض لمنظاـ الذم يرل نفسو
فصيبل آخر غريبا عف الفصائؿ الكطنية  ,كالقكمية في تركيا في السبعينات إلى فكرة حزب لكؿ
المجتمع التركي (في الثمانينات كالتسعينات) يرل ضركرة أال يكتفى بمخاطبة المجمكعات الدينية
فحسب كأف عميو مراعاة مشكبلت كؿ المجتمع كأف يصبح حزبا عاما لكؿ الناس إلى جانب أنو
غدا ينظر إلى مؤسسات الدكلة العسكرية كالحككمية كالمدنية عمى أنيا شريؾ عمؿ معو ,عميو
أف يمتزج معو ،لصياغة مستقبؿ تركيا .
 3.3.2التوظيف السياسي لمصوفية
مازاؿ الجدؿ ينتشر في التاريخ المعاصر حكؿ الدكر السياسي لمطرؽ الصكفية التي تدعي الزىد
في الدنيا كالفناء في العشؽ لمخالؽ الذم يعكس الجانب االكؿ منو استنكا ار لمتداخؿ بيف الديني
كالسياسي ،اما في الجانب االخر فيفضح تخكفا مف تبلعب المتصكفة بعقكؿ الناس كتسيس
التديف في اتجاه مصالح ضيقة بحكـ سمطتيا الركحية الكبيرة المشحكنة بالخكؼ كالدىشة في
الكجداف الشعبي (الطيب العمارم  ،2014 ،ص ،20عدد ،)15لـ تكف الصكفية خارج السياقات
السياسية منذ نشأتيا ،بؿ يمكف كصفيا أنيا حالة سياسية نشأت نتيجة تكامؿ مجمكعة مف
العكامؿ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية أنتجت ىذه الظاىرة ،إال أف تكظيؼ ىذه الظاىرة
سياسيا بدأت عندما استخدميـ صبلح الديف االيكبي
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في مكاجية الفاطمييف في مصر كمنذ تمؾ

المحظة بدأت عممية تكظيؼ التصكؼ سياسيا تأخذ طرقا كأساليب مختمفة في اطار المنفعة
المتبادلة بيف السمطة السياسية مف جية كحركات التصكؼ مف جية أخرل ،حيث يقصد
و
اتجاه يمعي و
كج ٍعمو ينخرط في المجاؿ
تأطير
بالتوظيف السياسي:
ﱠف لـ يكف يعمؿ بالسياسة ى
ي
92

الدكيني التكريتي ( 589 - 532ىػ
الممؾ الناصر أبك المظفر صبلح الديف كالدنيا يكسؼ بف أيكب بف شاذم بف مركاف بف يعقكب ي

 1193 - 1138 /ـ) ،المشيكر بمقب صبلح الديف األيكبي قائد عسكرم أسس الدكلة األيكبية التي كحدت مصر كالشاـ كالحجاز
عدة حمبلت
كتيامة كاليمف في ظؿ الراية العباسية ،بعد أف قضى عمى الخبلفة الفاطمية التي استمرت  262سنة .قاد صبلح الديف ٌ

كمعارؾ ضد الفرنجة كغيرىـ مف الصميبييف األكركبييف في سبيؿ استعادة األراضي المقدسة التي كا ف الصميبيكف قد استكلكا عمييا في
أكاخر القرف الحادم عشر ،كقد تمكف في نياية المطاؼ مف استعادة معظـ أراضي فمسطيف كلبناف بما فييا مدينة القدس ،بعد أف ىزـ

جيش الصميبييف بيت المقدس ىزيمة منكرة في معركة حطيف.
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ً
السياسي ،إما بعمؿ أحز و
االنضماـ ألحزاب ً
يشترؾ معيا في معظـ األىداؼ الفكرية
اب خاصة ،أك
و
ً
و
ضغط فكرية( .ىادم محمكد جبر،
كجماعة
معينا ،كلكف يؤثر
أك االنضماـ
لتكتؿ ال يمثِّؿ حزنبا ن
الجديد في ىذا المكقؼ إذا طبﱠقناه عمى الصكفية ىك أف تككف طبيعة المشاركة بالنسبة
) 2012
ي

المعارضة لمنظاـ الحاكـ ،كىك شكؿ جديد يتـ مف خبلؿ عممية التكظيؼ السياسي
ليا في مقاعد
ى

المتبادؿ بينيا كبيف مختمؼ التيارات السياسية االخرل ( .المرجع السابؽ).

فالدكر السياسػػي لمطػػرؽ الصكفيػػة ال يقتصػػر عمػػى اسػػتقراء الت اربػػط التاريخػػي بيػػف أىػػؿ السػػمطة
كأىػػؿ الديػػف في إدارة شػػؤكف الرعيػػة أك المكاطنيػػف ،حسػػب سػػياقات تحتػػدـ داخميػػا ص ارعػػات بػيػف
الطػػرؽ الصكفيػػة ،كتتفػػاكت درجػػات الرضػػا أك الغضػػب بينيػػا كبػػيف الحاكػػـ بػػؿ أيضػػا يسػػتكجب
تتبع ػان تاريخي ػان ليػػذا النمػػط مػػف العبلقػػةن في سػػياؽ مػػا قبػػؿ إنشػػاء الدكلػػة الحديثػػة في المنطقػػة
العربيػػة كمػػا بعدىػػا( سياـ الدريسي.)20 :2017 ،
كيمكف أف يتمثؿ التكظيؼ السياسي مف خبلؿ عممية الدعـ المالي لمطرؽ الصكفية الذم يظير
في بناء الزكايا كالتكايا مف طرؼ السمطة السياسية كتقديـ العطايا كالمكارد المادية ،باإلضافػػة
إلػػى الحضػػكر العمنػػي في احتفػػاالت المتصكفػػة كىػػك ما يؤدم الي تقرب الحاكػػـ مػػف المجتمػػع،
خاصػػة في األزمػػات.
 1.3.3.2ما قبل بناء الدولة الحديثة:

إف التأثير الصكفي في الفعؿ اليكمي كالكعي الجمعي لممسمميف قد استيغ ﱠؿ في كثير
يمكف القكؿ ٌ

مف المراحؿ الحالكة كالمتأزمة مف تاريخ األمة.

في الحقيقة فإف االلتجاء إلى بعض شيكخ الطرؽ إنما يككف لمسيطرة عمى غضب العامة كتمممميـ
عندما تعايش الدكلة أزمات حكـ ،كانقسامات تؤدم الي تدىكر االحكاؿ المعيشية بكصفيـ مكضع
ثقة لدل الكثير دكف إغفاؿ تبلعبيـ بالمعطى الديني الذم يجعؿ امتبلؾ العقكؿ سيبلن باسـ
المقدس(الطيب العمارم ،21 :2014،عدد.)15
ٌ
كمف الممكف أف يتمثؿ التكظيؼ السياسي لمتصكؼ مف قبؿ السمطة السياسية أك النظاـ الحاكـ
لتحقيؽ مجمكعة مف االىداؼ السياسية التي تستيدؼ تعزيز قكة النظاـ السياسي في مكاجية
خصكمو كقكل معارضة أخرل ،في مقابؿ الدعـ المالي لمطرؽ الصكفية الذم يظير في بناء
الزكايا مف طرؼ السمطة السياسية كتقديـ العطايا كالمكارد المادية ،كما نجد المشكرة ،باإلضافة
إلى الحضكر العمني في احتفاالت المتصكفة ،االمر الذم جعؿ الحاكـ يقترب مف المجتمع،
62

خاصة في زمف األزمات ،كذلؾ الف كثير مف مشايخ المتصكفيف ليـ بعدان سياسيان فعاالن يتمثٌؿ
في استغبلؿ الكاريزما
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الركحية كالمكانة المرمكقة لدل الحكاـ كالشخصيات المتنفذة لح ٌؿ

النزاعات كالتحكيـ كالكساطة بف الناس (.المرجع السابؽ.)Green, N ،
 2.3.3.2ما بعد بناء الدولة الحديثة:
بدأ الكعي الجمعي يتشكؿ بشكؿ كبير مف قبؿ مؤسسات الدكلة في مرحمة ما بعد االستقبلؿ،
متأثر ِّ
بالمد االشتراكي أك الرأسمالي ،كتداعيات الحرب الباردة ،مع
كىي المرحمة التي كاف أغمبيا
ان
تكجُّو عاـ نحك االستعانة بمبادئ العممانية 94كالحداثة 95لبناء دكلة ينسحب فييا الديف إلى المجاؿ
التديف مف
الفردم كالثقافي ،كالذم كاف فييا مسار بناء الدكلة متبلزمان مع استيعاب الدكلة ألنماط ٌ
خبلؿ التدخؿ المباشر في التعميـ كالمساجد كباقي دكر العبادة ،باإلضافة إلى نشكء األحزاب

القكمية كالشيكعية كاليسارية ،ككذلؾ بعض الحركات اإلسبلمية السمفية التي يرنك بعضيا إلى
تمثيؿ أق ﱠؿ لمديف ،كأخرل منتقدة كمعادية لمطرؽ الصكفية كالتي كانت في الكاقع منيارة مف معاني
كمركجة لسمككيات التخمٌؼ الديني كالحضارم (الطيب العمارم:22 ،2014 ،
التجربة الركحية
ٌ
عدد.)15
ويري الباحث :أف حركات التصكؼ في تركيا استفادت مف حالة التردم كاالنحطاط التي كانت
تعاني منيا الدكلة العثمانية في القرنيف االخيريف مف عمرىا كنجحت في التكسع كاالنتشار في
كثير مف االقاليـ كالتغمغؿ في النسيج المجتمعي كالمحافظة عمى تجذرىا كاستمرار حضكرىا
الفاعؿ في مختمؼ جكانب الحياة لممجتمع التركي .
 3.3.3.2التوظيف الفكري لمصوفية مدخل لعممية التوظيف السياسي
اب الميبرالية
تحاكؿ األحز ي
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ؽ بيذا مجمكعةن
أف تكظؼ الصكفيةى لخدمة الجانب الفكرم لدييا لتحقِّ ى

مف المكاسب أىميا( :محمد إبراىيـ مبركؾ)204-203 :2011 ،

 93الكاريزما  :ىي الجاذبية المقنعة أك السحر الذم ييمكف أف يميـ التفاني في اآلخريف .الكاريزما مصطمح يكناني أصبلن مشتؽ مف كممة
بل لجاذبيتو
نعمة ،أم ىبة إليية تجعؿ المرء يمفض ن

ً
ينية .تختمؼ مبادئ
 94العممانية  :المبدأ القائـ عمى
خصيات ٌ
السمطة ٌ
الد ٌ
ينية أك ال ٌش ٌ
الد ٌ
الس ٌ
ياسية عف ٌ
السمطة ٌ
فصؿ الحككمة كمؤسساتيا ك ٌ
بأف األنشطةى البشرٌية كالق ارر ً
ياسية منيا -يجب
ات -
الس ٌ
الرأم القائًؿ ٌ
كخصكصا ٌ
ن
العممانية باختبلؼ أنكاعيا ،ك يشير ىذا المصطمح إلى ٌ
ينية.
ؤسسات ٌ
الد ٌ
الم ٌ
أف تككف غير خاضعة لتأثير ي
 95الحداثة أك العصرنة تحديث كتجديد ما ىك قديـ كىك مصطمح يبرز في المجاؿ الثقافي كالفكرم التاريخي ليدؿ عمى مرحمة التطكر
التي طبعت أكركبا بشكؿ خاص في مرحمة العصكر الحديثة.
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الميبرالية :ى ي فمسفة سياسية أك رأم سائد تأسست ع مى أفكار الحرية كالمساكاة .كتشدد الميبرالية الكبلسيكية عمى الحرية في حيف أف

المبدأ الثاني كىك المساكاة يتجمى بشكؿ أكثر كضكحان في الميبرالية االجتماعية .يتبنى الميبراليكف مجمكعة كاسعة مف اآلراء تبع نا لفيميـ
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و
يضعي ك ﱠؿ المعتقدات – حتى الكثنية ككذلؾ
 - 1تحكي يؿ االعتقاد القرآني إلى
اعتقاد نً ٍّ
سبي ،ى
الميبرالية – في سمة كاحدة مقبكلة .
محد و
 - 2تمييع قضية اإليماف كالكفر كطرحيا عبر و
دات
حالة مف االنسيابية كالسيكلة ،ال تضع ٌ
ي
ي
و
سمات كاضحةن لئليماف ،كربطيا في كؿ األحكاؿ بالباطف كالقمب كالنية
معينة لمكفر كاإليماف ،كال
فقط؛ كبالتالي اإلمعاف في فصؿ ِّ
الديف عف الدكلة كالعبادة عف السياسة.
العدك الغازم أك
التسامح لتمريره في معنى التخا يذ ًؿ الذم يتسامح مع
تعميؽ مفيكـ
- 3
ِّ
ي
ي
المستعمر الغاصب .
تعميؽ مفيكـ "قبكؿ اآلخر" لدل النُّ ٍخ ً
بة الميبرالية ،كىك مبدأ يحاكؿ الميبراليكف تمر ىيره كاقرىاره
-4
ي
كلك كاف عمى حساب التضحية بأبسط مبادئ العقبلنية ،حيث يقبمكف خرافات كتيﱠر ً
ىات الصكفية
ى
تحت ىذا المبدأ ،كي ﱠد يعكف أف منيجيـ الفكرم قائـ عمى قبكؿ ِّ
كؿ المذاىب الفكرية االخرل .
ه
و
ً
ويرى الباحث :أف التيار ي
ات الميبرالية لـ تجد يبدا مف البحث عف اتجاه لمتحالؼ معو ،يككف الطابعي

انصياعو تحت
كيسييؿ
ي
اإلسبلمي عنك ىانو ،كيككف مختمفنا في رؤاه عف حركات اإلسبلـ السياسي ،ى
جناح الخط الميبرالي كي ً
مكف تكظيفيو في مكاجية حركات اإلسبلـ السياسي .
ي
 4.3.3.2المحدِّدات الميبرالية لعممية التوظيف السياسي لمصوفية:
دأبت األحزاب الميبرالية عمى تكظيؼ الطُّير ً
ؽ الصكفية سياسيا في صفِّيا كذلؾ لتحقيؽ مجمكعة

تحديدىا
مف المكاسب التي تساىـ في تعزيز نفكذىا كبسط سيطرتيا عمى مقدرات االمة كيمكف
ي

عمى النحك التالي:

و
و
و
محسكبة عمى الطكائؼ اإلسبلمية ِّ
لطائفة
أعداد كبيروة
انضماـ
-1
زخما قكيا كخمفيةن شعبيةن
يقدـ ن
ي
مؤثِّرةن تستطيع أف تكاجو األعداد الكبيرة المؤيدة لتيارات اإلسبلـ السياسي؛ مما يحقؽ ليا النجاح

أسا بر و
أس أماميا.
الحزبي في االنتخابات أك عمى األقؿ الكقكؼ ر ن
بص ٍب و
 - 2مكاجيةي أحزاب اإلسبلـ السياس97م ً
غة إسبلمية (صكفية) مقابؿ المرجعية اإلسبلمية

(تطبيؽ الشريعة) التي تنطمؽ منيا تمؾ األحزاب ،كتختمؼ مع تكجيات األحزاب الميبرالية ،عمى

ليذيف المبدأيف ،كلكف يدعـ الميبراليكف بصفة عامة أفكا انر مثؿ حرية التعبير ،كحرية الصحافة ،كالحرية الدينية  ،كالسكؽ الحر ،كالحقكؽ

المدنية ،كالمجتمعات الديمقراطية ،كالحككمات العممانية كمبدأ األممية .

97
السياسة ،كتيشارؾ في الحكـ
السياسي عادةن عمى األحزاب ك ى
الجماعات التي تدخؿ يمعترؾ ٌ
االسبلـ السياسي  :ييطمؽ مفيكـ اإلسبلـ ٌ
تتبنى في أجندتيا كبرامجيا أحكاـ اإلسبلـ كتشريعاتو التي تعتبرىا المرجع األساسي كرٌبما الكحيد في استنباط
كصنع القرار ،كىي ٌ

الممارسات يحكمان كاضحان كفؽ أسس الح ٌؿ كالتٌحريـ كغير ذلؾ  ،يستخدـ بعض المؤلفيف
األحكاـ كتشريع القكانيف ،كالحكـ عمى األشياء ك ي
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فصؿ ِّ
الديف عف
كثير في رؤاىا السياسية ،مف
اعتبار أف الصكفية ال تختمؼ معيا نا
ي
حيث ٍ
مفاىيـ دينية ))http://www.akhbarak.net
السياسة ،كحيث نظاـ الحكـ الذم ال ينطمًؽ مف
ى
 - 3التحالؼ مع الصكفية مف ًقب ًؿ التيار الميبرالي ي ً
مكف تكظيفيو في مكاجية أنصار اإلسبلـ
ي
ى

ً
معارضة ليـ تتسـ باإلسبلمية الصحيحة
السياسي اعتبار أف رىأيو يخصُّيـ ىـ كأف ىناؾ آراء
سيشكه ِّ
صب يغو بمتغيرات السياسة
أيضا ،كأف الدخكؿ في مجاؿ السياسة كالسمطة كالحكـ
ِّ
كي ي
الديف ى
ن
كأىدافيا النفعية ككجييا القبيح ))http://www.muslm.net

إثبات النمكذج الميبرالي في العمؿ الحزبي كالذم يقكـ عمى ُّ
التعدًد كالحرية العقائدية كنسبية
-4
ي

أح ىد يحمؿ حقيقة ِّ
الديف ،كأف تفسير الشريعة
الحقيقة الدينية ،كالكصكؿ إلى مفيكـ مؤﱠداه أنو ال ى
و
ً
متعارضةن؛ كبالتالي ﱠ
فإف تطبيؽ الشريعة
كالشرع اإلسبلمي ىك تفسير ىم ًرهف يحتمؿ
تكجيات كثيرةن
كتصكر أيحاديا لدل أحزاب اإلسبلـ السياسي(http://www.alwasatnews.com(.
نا
يمثؿ رنأيا

ويرى الباحث :أف التصػػكؼ اإلس ػبلمي لقػػي الدعػػـ الغربػػي كانتشػػر داخػػؿ المجتمعػػات األكركبيػػة
كاألمريكيػػة لمػػا اسػػتبطنكا فيػػو مػػف تعظيػػـ لمفردانيػػة كالمسػػاكاة الجندريػػة ،باإلضافػػة إلػػى االحتفػاء
بالبعػد الجمالػي الثقػافي ،كالتحػرر مػف تجربػة التديػف مقابػؿ الطقػكس الركحانيػة ،بمعنػى انحسػار
الديػف في تجربػة ركحيػة فرديػة متسػمة باالنفصػاؿ عػف أحػكاـ التػراث الفقيػي كتشػريعاتو كمتحػررة
مػف سػمطة المؤسسػات الدينيػة ،كما تؤثػر الحماسػة الغربيػة كالنخبكيػة العربيػة اتجػػاه ظاى ػرة
التصػػكؼ ،في إدارة الص ػراع ضػػد تيػػارات دينيػػة تصنػػؼ عمػػى أنيػػا متشػػددة كأصكليػػة.
 : 5.3.3.2التوظيف السياسي لحركات التصوف لمواجية االسالم السياسي
لجأت بعض األنظمة السياسية في سياؽ احتكائيا لممد الديني في دكليا ،إلى تبني اتجاىات دينية
معينة كدعميا ،كمنحيا حرية العمؿ كالحركة ،كمحاكلة إحبلليا كبديؿ عف حركات اإلسبلـ
كيعد التصكؼ أحد تمؾ االتجاىات التي كقع عمييا
السياسي ،لما تسببو مف قمؽ كازعاج ليا  ،ي
اختيار األنظمة ،كىك ما أكصت بو مؤسسات كمراكز بحثية غربية ،كما جاء في تقرير مؤسسة

راند األمريكية

98

الصادر سنة  ،2007الذم أكصى بالتركيج لمتصكؼ في مكاجية "الحركات

األصكلية" كمحاصرتيا) https://arabi21.com).
األكاديمييف كممة اإلسبلمكية كمصطمح سياسي كاعبلمي كأكاديمي لتكصيؼ حركات تغيير سياسية تؤمف باإلسبلـ باعتباره "نظاما
سياسيا لمحكـ .

 98مؤسسة راند أك مؤسسة األبحاث كالتطكير (إنجميزية )RAND Corporation - Research ANd Development :ىي
منظمة غير ربحية كخمية تفكير أميركية تأسست في األصؿ عاـ  1948مف ًقىبؿ شركة طائرات دكغبلس لتقديـ تحميبلت كأبحاث لمقكات
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حكل 99في حديثو لػ"عربي "21ترشيح مراكز البحكث الغربية
كاعتبر الداعية اإلسبلمي معاذ سعيد ٌ
التصكؼ كالطرؽ الصكفية كبديؿ عف الحركات اإلسبلمية السياسية ،إمعانا في تأليب المسمميف
بعضيـ ضد بعض ،كتكسيع دكائر التناحر كاالختبلؼ في المجتمعات اإلسبلمية ألسباب دينية.
() https://arabi21.com
في اعقػاب انعقػاد مؤتمػر(مػف ىػـ أىػؿ السػنة كالجماعػة؟) بػيف25ك28أغسػطس/آب2016،
بالعاصمػػة غركزنػػي (الشيشػػاف) كمكجػػة االسػػتنكار التػػي تمخضػػت عنػػو  ،لمكاقػػؼ بعػػض عممػػاء
الديػػف المسمميف ،تجمػػى كاقػػع التشػػرذـ كاالنقسػػاـ بػيػف أىػػؿ السػػنة كالجماعة(.سياـ الدريسي)3:
تميػػز ىػػذا المؤتمػػر بإق ػرار التمايػػز كاألفضميػػة لمظاى ػرة الصكفيػػة في إطػػار الفكػػر الدينػػي،
كاقصػاء متعمػد ُّ
لمتديػف السػمفي ،في سػياقات سياسػية متكتػرة إقميميػان كدكليػان كافيػة السػتثارة الفػتف
كالص ارعػات باسػـ المقػدس ،كيمكػف اعتبار ىػذا المؤتمػر نتاجػان ألجنػدات غربيػة كعربيػة ممنيجػة
لتفكيػؾ الجكىػر الفقيػي لئلسبلـ ،كاخضػاع ىػذا الديػف لمنطػؽ المصالػح السياسػية كالتكجيػات
المؤد لجة  ،كلذلػؾ أصبػح مػف الضػركرم -حسػب البيػاف الختامػي لممؤتمػر -إعادة إنتػاج الظاىػرة
الصكفيػة بصفتيػا نمػط التديف األكثػر مشػركعية لتمثيػؿ اإلسبلـ (الحػؽ )،كاألكثػر تكافقان ليػس فقػط
مػع المخػزكف الثقػافي لممسػمميف ،بػؿ مػع التيػارات العممانيػة(.المرجع السابؽ ،)3:اف االستراتيجية
السياسية بؿ كالحضارية لمغرب عمكما كامريكا عمى كجو التحديد غدت تقكـ عمى المعادلة االتية
"التحالؼ الكامؿ مع الصكفية بما في ذلؾ الدعـ العسكرم في مكاجية االسبلـ السياسي تحت
مسمى االرىاب كالتطرؼ"
يقكؿ ستيفف شكارتز
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مف منظٌرم تيار المحافظيف الجدد بالكاليات المتحدة األمريكية -في كتابو

“كجيا اإلسبلـ” عمى األمريكييف أف يتعممكا المزيد عف الصكفية كأف يتعاممكا مع شيكخيا كمريدييا
المسمحة األميركية .تيمكؿ أبحاثيا مف ككاالت حككمة الكاليات المتحدة ،ككاالت حككمية غير أميركية ،جامعات ،أكقاؼ مالية خاصة،
جمعيات مينية ،شركات ،منظمات غير ربحية أخرل ،كالدعـ الخيرم .تيدؼ راند إلى حمكؿ تخصصية ككمية عف طريؽ ترجمة
المفاىيـ النظرية الرسمية لبلقتصاد كالعمكـ الفيزيائية إلى تطبيقات جديدة في مناطؽ أخرل عف طريؽ العمكـ التطبيقية كبحكث العمميات.
مايكؿ دم ريتش ىك الرئيس كالمدير التنفيذم الحالي لممنظمة.
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معاذ سعيد حكل ،أحد أبرز عمماء الديف السنة في األردف ،كمف المتخصصيف في مجاؿ تزكية النفس كتربيتيا .كالده سعيد حكل أحد

أبرز عمماء اإلخكاف المسمميف.
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مايكؿ ستيفف شكارتز (باإلنجميزية )Michael Stephen Schwartz :ىك جاسكس أمريكي يعمؿ لصالح السعكدية ،كىك أيضا

مقدـ سابؽ في القكات البحرية األمريكية ،كشارؾ في حرب الخميج الثانية .كاف مايكؿ شكارتز ضمف بعثة الضباط المسؤكليف عف ميمة
تدريب أفراد في القكات العسكرية السعكدية في الرياض .كفي نكفمبر  1992حتى سبتمبر  ،1994كاف مايكؿ شكارتز يسرب ممفات
سرية عف برامج الدفاع القكمي األمريكي ،كتقارير ككالة المخابرات المركزية ،كممخصات االستخبارات التكتيكية ،لضباط في
االستخبارات العامة السعكدية ،كزعمت أحد الصحؼ اإلسرائيمية أف مايكؿ شكارتز سرب معمكمات حساسة عف إسرائيؿ .كفي مايك
 ،1995تـ القبض عميو كاتيامو بأربع تيـ تخص التجسس ،كالتخابر ،كتسريب المعمكمات الحساسة لدكلة أجنبية ،كخمس تيـ تخص
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كأف يتعرفكا عمى ميكليا األساسية  ،يجب عمى أعضاء السمؾ الدبمكماسي األمريكي في المدف
اإلسبلمية مف برشتينا في ككسكفك إلى كشغار في غرب الصيف كمف فاس في المغرب إلى
عاصمة إندكنيسيا جاكرتا أف يضعكا الصكفييف المحمييف عمى قائمة زياراتيـ الدكرية ،يجب أف
ينتيز الطبلب األمريكيكف كرجاؿ األعماؿ كعماؿ اإلغاثة كالسائحكف فرص التعرؼ عمي
منصبا يسمح لو بالتأثير
الصكفييف ،األىـ مف ذلؾ أف أم شخص داخؿ أك خارج الحككمة يشغؿ
ن
عمى مناقشة كرسـ سياسة الكاليات المتحدة األمريكية تجاه الشرؽ األكسط يمكنو أف يستفيد مف

ىذا التقميد الفطرم مف التسامح اإلسبلمي الصكفي في مجمة “يك إس نيكز آند ككرلد ريبكرت”
األمريكية ينشر مقاؿ بعنكاف “عقكؿ كقمكب كدكالرات” عاـ 2005ـ ،يقكؿ التقرير في إحدل

فقراتو:

يعتقد االستراتيجيكف األمريكيكف بشكؿ متزايد أف الحركة الصكفية بأفرعيا العالمية قد تككف كاحدان
عمنا بسبب فصؿ
قركا الصكفية ن
مف أفضؿ األسمحة ،كبينما ال يستطيع الرسميكف األمريكيكف أف يي ٌ

عمنا باتجاه تعزيز العبلقة مع الحركة
الديف عف الدكلة في الدستكر األمريكي ،فإنيـ يدفعكف ن

الصكفية ،كمف بيف البنكد المقترحة ىنا :استخداـ المعكنة األمريكية لترميـ الم ازرات الصكفية في
الخارج كالحفاظ عمى مخطكطاتيا الكبلسيكية التي تعكد إلى القركف الكسطى كترجمتيا ،كدفع
الحككمات لتشجيع نيضة صكفية في ببلدىا.
ويرى الباحث :أف عبلقة الكاليات المتحدة بحركة فتح اهلل غكلف كانت في اطار التكظيؼ
السياسي ليذه الحركة مف خبلؿ تقديـ الدعـ المالي كالمعنكم إلثبات حضكره في المجتمع التركي
كتقكية نفكذه في الدكلة مف خبلؿ بناء إمبراطكرية اقتصادية كبيرة كمؤثرة استطاع مف خبلليا
التغمغؿ في كافة المؤسسات الحككمية خصكصا المؤسسة العسكرية كاالمنية ،مما مكنو مف لعب
دك ار ىاما في صنع السياسة التركية في العقديف االخيريف ،كاستطاعت االدارة االمريكية االستفادة
مف تكظيؼ ىذه الحركة لخدمة مصالحيا مف خبلؿ ما يتبناه فتح اهلل غكلف مف افكار كمبادئ
معادية لحركات االسبلـ السياسي ك مكاقفو اتجاه القضايا السياسية في المنطقة كالعالـ .

إحضار مكاد السرية إلى مقر إقامتو ،كمخالفة القكانيف العسكرية كالفدرالية .كفي نكفمبر  ،1995كافؽ مايكؿ شكارتز عمى صفقة مف
الحككمة األمريكية ليتنازؿ عف رتبتو العسكرية ليتجنب السجف .كصرح محمد الخميكم الدبمكماسي المعارض لمسعكدية بأف مايكؿ شكارتز
لـ يقضي يكـ كاحد في السجف[.
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 : 4.2ادلبحث انثانث  :انتصىف االسالمً يف تركٍا
لمصكفية جذكر ضاربة في عمؽ التاريخ إال أف انتعاش حركات التصكؼ كالطرؽ الصكفية في
تركيا الحديثة يرجع الى ثمانينيات القرف الماضي بعد االنقبلب العسكرم بقيادة "كنعاف ايفرف" عاـ
 1980ـ بدأت الطرؽ الصكفية في االزدىار بفضؿ الق اررات التي اتخذتيا الحككمة العسكرية
كالمتعمقة بحرية االقتصاد كخصخصة االعبلـ كاتاحة حرية عمؿ اكبر لممنظمات المدنية بما في
ذلؾ الجماعات الصكفية (.مجمكعة مؤلفيف،2010 ،ج)90 :2
كاف تأثير حركات التصكؼ يتمثؿ في تغيير الفكر اإلسبلمي التركي ليصبح أكثر عالمية عمى
الرغـ مف الميكؿ المكجية إلى القكمية المحمية الداخمية ،كىكذا فيـ أف اإلسبلـ ليس شيئان محدكدان
بالحياة الشخصية لكنو يمتد إلى المطالبات العامة التي تجذرت في أشكاؿ كأنماط التديف التركي
المعاصر .كىنا
ويرى الباحث :أ ف الصكفية في تركيا تختمؼ عنيا في الكثير مف الدكؿ العربية ،فيي حاضرة ك
بقكة في مجاالت الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية ،كعمى الرغـ مف الحظر الرسمي
لمصكفية فإف السياسييف عمى اختبلؼ مشاربيـ كتكجياتيـ يعترفكف بشيكخ ىذه الطرؽ في
المحظات الحرجة ،حيث بات كاضحان بأف قكة الصكفييف قد تظير جمية خبلؿ االنتخابات ،حيث
يأتي السياسيكف لخطب كدىـ ،كطمعا في الحصكؿ عمى أصكات مف يريدكىـ ،كمقابؿ تمؾ
األصكات يقدـ السياسيكف كالمرشحكف الكعكد لمطرؽ بمنحيا عددا مف التسييبلت كأف يسمحكا ليا
بإقامة المدارس أك الكقؼ كالسماح ليـ بإقامة الزكايا كالتكايا كممارسة انشطتيـ بحرية .
كقد بيف سميماف ديريف أستاذ التصكؼ في كمية اإللييات في جامعة مرمرة في إسطنبكؿ ،اسباب
االنتشار الكبير لمتصكؼ إلى أف الديف اإلسبلمي كصؿ لؤلتراؾ عمى أيدم الصكفييف .كحسب
رأيو فإف مبادئ التصكؼ التي تقكـ عمى الركحانيات كالحب الصافي لمذات اإلليية كالزىد في
الحياة ،تبلقت مع األخبلؽ العامة لممجتمع التركي ،الذم كاف مجتمع قبائؿ كثير الترحاؿ .كيظير
نشاط المتصكفة في المجتمع التركي مف خبلؿ الخدمات التي يقدمكنيا حيث يقيمكف المستشفيات
كالمساجد كيقدمكف المساعدات المالية لمفقراء ككجبات طعاـ يكمية لمطمبة كالمحتاجيف ،كفي
رمضاف يقيمكف الكالئـ العامة ،فضبل عف تشييد بيكت العجزة كمراكز األيتاـ( ،سميماف ديريف،
) https://books.google.ps
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 : 1.4.2الجذور التاريخية لمتصوف االسالمي في تركيا
تتجذر الطرؽ الصكفية في بنية المجتمع التركي منذ مئات السنيف ،كقد ظمت الصكفية في تركيا
محافظة عمى كجكدىا بيف أفراد كطبقات المجتمع عمى الرغـ مف التحكالت الفكرية الجذرية
كالمحطات التاريخية الفاصمة التي مرت بيا الدكلة التركية كخاصة في القرف العشريف ال سيما مع
سقكط الخبلفة االسبلمية العثمانية كالغائيا رسميا عاـ 1924ـ كاتجاه تركيا نحك تبني "العممنة
المتطرفة" التي تيدؼ الى ابعاد الديف عف كجو الدكلة كالمجتمع كتيميشو الى أقصى حد ممكف
بؿ كمحاربتو كالحد مف مظاىره (مصطفي البكرم)122 :2015،
كلعؿ الناظر الى طبيعة التديف في المجتمع التركي اباف الحقبة العثمانية
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يمكنو بسيكلة أف

يممح آثار التصكؼ الكاضحة فيو ،إذ لـ تكف الطرؽ الصكفية في تركيا مجرد جماعات سككنية
منعزلة عف تفاعبلت الكاقع كسياقاتو  ،بؿ إف العكس ىك الصحيح كمف ثـ فبل غرك إذا" أف تجد
الكثيريف مف بيف مككنات النخبة التركية مف العمماء كالقضاة كاالدباء كالكزراء كغيرىـ مف ذك
االتجاه الصكفي (رايمكند ليفيشيز)112: 2011 ،
كيرل الباحثكف في الشأف التركي أف القرنيف االخيريف مف حياة الدكلة العثمانية يشكبلف فترة رككد
كانحطاط في جميع جكانب الحياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية  ،ففي ىذه الفترة
بالذات تطكرت الطرؽ الصكفية كتغمغمت في نسيج المجتمع العثماني كخاصة المدني بعد أف
بدأت االصبلحات تأخذ مجرىا في تفكيؾ بنية المجتمع الشرقية المحافظة كقد يككف انتشار
الطرؽ الصكفية في المجتمع التركي بحد ذاتو ردا" عمى ىذه االصبلحات التي طالت بنية
المجتمع في مكقؼ رافض فرض االنماط الغربية عمى ىذا المجتمع المحافظ (مرجع سابؽ:
 ،)369ك قد مرت الصكفية في تركيا في ما بعد العثمانية بثبلث مراحؿ مختمفة كمتباينة  ،ما
بيف الصعكد كمف ثـ اليبكط ،ثـ الصعكد مجددا ،كمف يق أر عف تاريخ األتراؾ سيجد أنيـ قد تأثركا
كثي انر باألفكار الصكفية التي طرأت عمييـ مف الشرؽ كالغرب اإلسبلمييف ،حيث شارؾ أتباع
الطرؽ الصكفية في حرب التحرير مع اتاتكرؾ الذم انتخب منيـ مساعديف قبؿ أف ينقمب عمييـ
كيتخذ االجراءات الرامية الى القضاء عمى التديف كأىمو.
لقد قامت الصكفية في المجتمع التركي عمى قاعدة متينة مف الممارسات االجتماعية كالدينية
كالتي امتدت لعدة قركف ،ككانت مدينة قكنيا التي تقع في كسط األناضكؿ احد المراكز الركحية
ً
 101العثمانية  :ال ﱠدكلىةي العثمانًيﱠة ،أك ال ﱠدكلىةي العمًﱠيةي الع ً
ثم ًانيﱠة ،ىي إمبراطكرية إسبلمية أسسيا عثماف األكؿ بف
ثمانيﱠة أك الخ ىبل ىفةي ي
ى
الع ى
ي ى
ٍ
يى
ٍ
أرطغرؿ ،كاستمرت قائمة لما يقرب مف  600سنة ،كبالتحديد مف  27يكليك 1299ـ حتى  29أكتكبر 1923ـ
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لمصكفية في تركيا ،كىي المدينة التي عرفت اإلسبلـ عمى يد الفاتحيف العرب في أكاخر عيد
الدكلة األمكية ،كالتي ارتبطت بشكؿ قكم بثبلثة مف كبار الصكفية عبر التاريخ اإلسبلمي ،مما
أسيـ بشكؿ فعاؿ كمؤثر في شيكع المد الركحاني الصكفي في شتى المدف التركية المجاكرة فيما
بعد (كساـ فؤاد) https://alrased.net :2007،
كلكف في بدية القرف السابع اليجرم ،شاءت األقدار أف تحتضف تمؾ المدينة كبلن مف محي الديف
بف عربي

102

 ،كجبلؿ الديف الركمي

103

كشمس الديف التبريزم

104

.

فأبف عربي حاز عمى لقب الشيخ األكبر مف قبؿ اتباعو كالذم كاف يجكؿ في ببلد المشرؽ
اإلسبلمي ،حتى حطت ركائبو في قكنية بعدما لمس الحفاكة البالغة التي عاممو بيا سبلطيف
السبلجقة في األناضكؿ ،فقد سمحكا لو بنشر أفكاره التي لطالما القت معارضة في مصر كببلد
الشاـ ،كبعد اف اقاـ في قكنيا عمؿ عمى إعادة تدكيف كتبو مؤسسا بذلؾ لؤلفبلطكنية الجديدة
كاالسماعمية ،كما سعي لنشر أفكاره حكؿ كحدة الكجكد بيف طبقة مف الشباب التركي المحب
لمتصكؼ ،ككاف مف بيف ىؤالء تمميذه النجيب صدر الديف القكنكم
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(ليفشيز ريمكند )43 :أما

جبلؿ الديف الركمي الذم يسمي بمقب مكالنا مف قبؿ المتصكفيف ،كالذم كاف يتنقؿ مع أبيو في
عدد مف البمداف االسبلمية ،حتى استقر بو المقاـ في قكنية ،كلكف المبلحظ عميو بأنو لـ يبتدأ

حياتو الفكرية بالتصكؼ بؿ كاف فقييان حنفيان معركفان حتى كقع المقاء ما بينو كبيف الصكفي
الشيير شمس الديف التبريزم .استطاع التبريزم أف يؤثر كثي انر في نفس جبلؿ الديف حتى حكلو
إلى شاعر صكفي مبدع كاستطاع الصديقاف أف يؤلفا معان كتابيما الشيير "قكاعد العشؽ
األربعكف" ،كلكف فجأة كفي ظركؼ غامضة خرج التبريزم مف قكنيا كبقي صديقة مستم انر في
تأليؼ كتابو الشيير ،كالذم تحكلت أشعاره كقصائده إلى أناشيد كأىازيج يتغنى بيا الصكفية عمى
مر األزماف كالعصكر(المرجع السابؽ)46 :

102

محي الديف بف عربي لقب "بالشيخ األكبر" كىك مف أشير العمماء المتصكفيف لذا تنسب إليو الطريقة األكبرية الصكفية  ،كلد في

مرسيو عاـ 558ىػ  ،كتكفي في دمشؽ عاـ 638ىػ.

103
104

جبلؿ الديف الركمي ىك شاعر كعالـ فقيو كمتصكؼ ،كصاحب الطريقة المكلكية عند المتصكفيف .
شمس الديف التبريزم ىك عارؼ كمتصكؼ كشاعر فارسي مسمـ صكفي ،ينسب الي مدينة تبريز كيعد المعمـ الركحي لجبلؿ الديف

الركمي ،كلد في مدينة تبريز بإيراف عاـ  ،1185كتكفي في مكاف ميبلده عاـ .1248
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صدر الديف القكنكم (1209ـ  672 -ىػ 1274/ـ) صكفي تركي ،كأحد تبلميذ محي الديف بف عربي ،لو مؤلفات كثيرة أغمبيا عف

محي الديف بف عربي كقد بقيت بعض المخطكطات ،مف مؤلفاتو :تبصرة المبتدئ كتذكرة المنتيي ،فككؾ النصكص في مستندات حكـ
الفصكص لمشيخ األكبر ،التجميات ،النفحات كغيرىا
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ويشير الباحث :إلي أف انتشار نمط التديف قد كقع نتيجة ظيكر الطرؽ الصكفية المنظمة التي
كجدت في ببلد األناضكؿ ميدانان مناسبان كأرضان خصبة لمتكسع كالتمدد كاالنتشار ،كرغـ كثرة
الطرؽ الصكفية التي ارتبطت باألتراؾ ،إال أنو يمكف أف نحدد ثبلثة طرؽ مميزة كاف ليـ السبؽ
في ذلؾ ،كىما الطريقة البكتاشية كالطريقة النقشبندية كالطريقة المكلكية كىذه الطرؽ تعتبر مف
اشير الطرؽ الصكفية.
 : 2.4.2التأسيس لظاىرة التصوف االسالمي في تركيا
ربما كانت الجماعة النقشبندية المعركفة بجماعة إسكندر باشا ىي األكثر حضكرا" ك تأثي ار في
المشيد السياسي التركي بشكؿ مباشر ،حيث كاف الشيخ ككتكك106ك يشجع مريديو عمى العمؿ
في مراكز التأثير في الدكلة خاصة فيما يعرؼ بػ”منظمة الدكلة لمتخطيط” ،حتى نجح في نيايات
الستينيات مف القرف الماضي في مساعيو ىذه بتكاجد طبلبو في مختمؼ المستكيات الكظيفية في
تمؾ المنظمة (محمد باتكؾ ) http://www.aljazeera.net ،كلـ يكتؼ الشيخ ككتكك بخمؽ
مكاضع نفكذ في الدكلة لمريديو مف المتصكفة ،لكف طمكحو امتد إلى تأسيس تيار إسبلمي
سياسي مف خبلؿ تشجيعو ألحد مريديو النجباء كىك نجـ الديف أربكاف
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عمى تأسيس حزب

سياسي فقاـ األخير عاـ  1970بتشكيؿ حزب النظاـ الكطني الذم أخذت أسماؤه تتجدد بتجدد
التحديات حيث صار حزب السبلمة الكطنية ثـ حزب الرفاه ثـ حزب السعادة أخي ار .كقد كاف
معظـ مف شجع عمى تأسيس حزب النظاـ ثـ السبلمة الكطنية كمعظـ أعضائو فيما بعد ىـ مف
أكلئؾ المنسكبيف إلى الطريقة النقشبندية(.مرجع سابؽ)
تكفي الشيخ ككتكك سنة  1980ليخمفو صيره ك مريده محمكد أسعد جكشاف الذم أخذ يمارس
نشاطاتو تحت مظمة “كقؼ طريؽ الحؽ” الذم كاف أسسو بأمر مف شيخو ككتكك ،كأخذ يفتتح
الفركع ليذا الكقؼ في أماكف مختمفة كعمؿ عمى تفعيؿ نشاطاتو التعميمية كالتعاكنية بما تسنح لو
الظركؼ كتكفره اإلمكانات .كخبلؿ السنكات البلحقة اتسعت الفجكة بيف كؿ نجـ الديف أربكاف
كمحمكد أسعد جكشاف ،حتى كصؿ بينيما الخبلؼ إلى انفصاؿ كامؿ سنة  1990بيف الحزب
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الشيخ ككتكك  :محمد زاىد .كلقبو :ككتكك .كتعني المتكاضع .ىاجر كالده إبراىيـ أفندم ػ كىك سيد مف آؿ بيت رسكؿ اهلل صمى اهلل

ﱠ
العمـ في مدرسة حمزة بيؾ ،كأى ﱠـ بالناس في أماكف عدة ،كقد يع ًرؼ
عميو كسمـ ػ في السنة السادسة عشرة مف عمره إلى بكرصا ،كتمقى ى
عنو أنو صاحب طريؽ صكفي ،كقد تكفِّي في قرية (عزكت  )Izvat -إحدل قرل بكرصا عف عمر يناىز ( ،)76كقد يدفف في تمؾ

القرية سنة (.)1929

107

نجـ الديف أربكاف ( 29أكتكبر  27 - 1926فبراير  )2011ميندس كسياسي تركي تكلى رئاسة حزب الرفاه كرئاسة كزراء تركيا

مف الفترة بيف  1996ك 1997عرؼ بتكجياتو اإلسبلمية.
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كالطريقة( .المرجع السابؽ) أثرت ىذه األحداث عمى الطريقة كفاعميتيا خصكصا بعدما اختار
كثير مف المريديف الحزب عمى الطريقة لدل مفترؽ الطرؽ ،كفي سنة  2001كافت المنية شيخ
الطريقة جكشاف في حادث سير في أستراليا ليخمفو نجمو نكر الديف جكشاف كلتفقد الطريقة بمكتو
قد ار كبي ار مف تأثيرىا التصكفي كاالجتماعي ،كلـ يكف لمجماعات الصكفية األخرل نفس الدكر
السياسي المباشر إال أف مكاصمتيا نشاطات الكعظ الديني كالتأليؼ في مجاالت التفسير كالسيرة
أداـ الصمة بيف ىذه الجماعات كمحيطيا االجتماعي كزاد في أعداد مريدييا كما ىك حاؿ جماعة
أرانككم
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كشيخيا سامي أفندم كخمفو الشيخ مكسى تكب باشا الذم كاف يخالؼ العمؿ الحزبي

كيرجح العمؿ في تربية األمة كتأىيميا .كيمكف تقسيـ حركات التصكؼ السياسية مف حيث
ظيكرىا الى قسميف ىما -:
 -1الطرؽ القديمة :الطرؽ التي ليا جذكر تاريخية منذ مئات السنيف ،كمازالت محافظة عمى
كجكدىا ،كالنقشبندية كالتيجانية

109

كالرفاعية

110

كالقادرية

111

كالمكلكية

112

الخ مف الطرؽ الصكفية

 -2الطرؽ الحديثة  :الطرؽ الدينية التي ظيرت كردة فعؿ عمى الممارسات "الكمالية" ك العممانية
لمجميكرية كتستند جذكرىا الى الطرؽ الصكفية القديمة كلكف عمى شاكمة جديدة مف حيث التنظيـ
كتكجياتيا السياسية في الكاقع كالنكرجيكف

113

"النكريكف" جماعة فتح اهلل ككلف ،السميمانيكف،

كااليشيكتشيكف(.114محمد نكر الديف)38 :1997 ،
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و
بشكؿ عاـ مف التجار كرجاؿ األعماؿ المحافظيف .ال تنشط في إطار حزب سياسي
أرانككم  :جماعة نقشبندية صكفية تتألؼ

معيف .يرأسيا حاليان عثماف نكرم تكب باش.
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التيجانية  :إحدل الطرؽ الصكفية السنية ،تنتسب إلى أبك العباس أحمد التيجاني كاسمو الكامؿ أحمد بف محمد بف المختار بف سالـ

التيجاني ـ المتكفى في  1230ىػ ،كقد بدأت ىذه الطريقة في بمدة بكسمغكف بكالية البيض غير بعيد عف مسقط رأس مؤسسيا عيف
ماضي بكالية األغكاط ..
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الرفاعية  :ىي طريقة صكفية سنية ينتشر أتباعيا في العراؽ كمصر كسكريا كغرب آسيا .ليـ راية بالمكف األسكد تميزىـ عف باقي

الطرؽ الصكفية .تينسب إلى الفقيو الشافعي ...
 111القادرية  :أحد الطرؽ الصكفية السنية كالتي تنتسب إلى عبد القادر الجيبلني ( 471ىػ  561 -ىػ) ،كينتشر أتباعيا في ببلد الشاـ
كالعراؽ كمصر كشرؽ أفريقيا.

112

المكلكية  :أحد الطرؽ الصكفية السنية .مؤسسيا الشيخ جبلؿ الديف الركمي ( 604ىػ  672 -ىػ =  1273 - 1207ـ) .كىك

أفغاني األصؿ كالمكلد ،عاش معظـ حياتو في مدينة قكنية التركية. ،

 113حركة دينية تسير عمى مبادئ الشيخ سعيد نكرسي .تتخذ مف قراءة مبادئ نكرسي كشرحيا لمعاـ ميم نة أساسية ليا .ييطمؽ منتسبكىا
عمى أنفسـ اسـ “أبناء الخدمة” .يعكد تاريخ تأسيس الجماعة إلى  23آذار/مارس  ،1960كىك اليكـ الذم تكفى فيو سعيد نكرسي،
كأعمف طبلبو حينيا حمؿ المكاء مف بعده .ال تيفضؿ الجماعة الغكص في العممية السياسية ،كتجعؿ أعضائيا أحرار في اختيار الحزب
الذم يريدكف أثناء العممية االنتخابية.

114

إليشيكتشيكف :كأسسيا في أكائؿ الثمانينيات حسيف حممي ايشيؾ الضابط السابؽ كىذه الجماعة تكلي أىمية قصكل لمتجارة

كاالقتصاد عمكمان كمدخؿ رئيسي لمسمطة كالقكة حيث يتزعميا اآلف رجؿ األعماؿ المشيكر أنكر أكراؽ صاحب مجمكعة شركات

إخبلص ..
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 : 3.4.2الطرق والجماعات الصوفية في تركيا
الطرؽ الصكفية كثيرة كال يمكف حصرىا في طريقة معينة ،حيث ترجع الجذكر التاريخية لمطرؽ
الصكفية التركية إلى مئات السنيف كالتي ظمت محافظة عمى كجكدىا بيف أفراد المجتمع كطبقاتو
عمى الرغـ مف كؿ محاكالت القضاء عمييا ،ككانت رسالة ىذه الطرؽ حفظ الثقافة اإلسبلمية
كشريعة كديف بما يتضمنو مف عقائد كأخبلؽ كأحكاـ عبادية في نفكس الشعب التركي مف خبلؿ
أشكاؿ كطقكس دينية ،كاختصت كؿ فئة أك طريقة بمباس خاص بيا يميزىا عف الطريقة األخرل.
فقد انتشرت الطرؽ الصكفية في الدكلة العثمانية كأصبح لكؿ طريقة مجمكعة ،كلكؿ طريقة "تكية"
أك "رباط" أك "زاكية" يقيـ فييا الدراكيش أك يزكركنيا في حمٌيـ كترحاليـ ،ككاف الدركيش أك
الصكفي إنسانا محظكظان يبحث الناس عف التبرؾ بو في حياتو كيحجكف إلى قبره بعد الكفاة،
كيدعى ىؤالء الدراكيش بػ"أىؿ الغيب" ،أما رئيس الطريقة فيسمى قطبان (عمار حسف )2009 ،فقد
ي

مثمت ىذه الطرؽ القاعدة االجتماعية لمدكلة العثمانية في بداية تككينيا ،كظمت ىذه الطرؽ تعبر
عف اإلسبلـ الشعبي متكازية مع اإلسبلـ الرسمي تعبي انر عف الطبيعة التعددية لمدكلة العثمانية التي
لـ تكف تحتكر لنفسيا اإلسبلـ لتتحدث باسمو كحدىا ،كمف ىنا سمحت لمتعبيرات الدينية
اإلسبلمية األخرل مثؿ المذاىب الفقيية غير الحنفية كالفرؽ غير السنية مثؿ المذىب الشيعي
كالطرؽ التي تعبر عف اإلسبلـ الشعبي بتقاليده الخاصة ،كالتي تختمؼ بالضركرة عف اإلسبلـ
الرسمي الذم تبنتو الدكلة (كماؿ حبيب ،)112 :2006،كيشير حبيب في مرجع اخر إلى انتماء
معظـ السبلطيف إلى الطرؽ الصكفية كمع تشجيع السبلطيف ليذه الطرؽ انتشرت في قطاعات
ميمة بيف العثمانييف مثؿ التجار كالحرفييف بطكائفيـ المختمفة ،بحيث تداخمت الحرؼ مع االنتماء
إلى طرؽ صكفية معينة كانت تمثؿ اإلطار األخبلقي الضابط لممنتسبيف إلييا (كماؿ حبيب،
 .)28: 2010كيمكف القكؿ بأف الطرؽ الصكفية في تركيا استطاعت أف تحافظ عمى كجكدىا
رغـ العقبات التي مرت بيا كلعؿ مف ابرز تمؾ الطرؽ الطريقة النقشبندية كالبكتاشية كالمكلكية ،فمـ
تكف ىذه الطرؽ مجرد حشكد بشرية ال كزف ليا داخؿ المجتمع التركي ،بؿ كانت طرفا محؿ تقدير
مف قبؿ الجميكرية ،فكاف فييا العمماء كالقضاة كالكزراء ،إضافة إلي دكرىـ الكبير في حرب
التحرير في بداية تأسيس الجميكرية التركية ،كالي الكقت الحاضر ما زلنا نرم ىذه الطرؽ ليا
دكرىا داخؿ المجتمع التركي.
كقد مرت الطرؽ الصكفية بالتعامؿ مع مصطفي أتاتكرؾ كحركتو الكمالية بمرحمتيف أساسيتيف:
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المرحمة األكلى :كىي المرحمة التي تميز فييا الكماليكف تجاه الجماعات كالطرؽ الصكفية بالكد
كاالحتراـ ،ألف األمر كاف يقتضي تغيير نمط التديف اإلسبلمي الرسمي أكال ،كمف خبلؿ ىذه
المرحمة تعاكف الكماليكف مع الجماعات الصكفية ضد مؤسسة الخبلفة ،كفي حرب االستقبلؿ
استخدـ مصطفى كماؿ قادة الجماعات الصكفية لتعبئة الجماىير لمجياد ضد الغزاة ،كلذا فاف
دستكر 1924ـ ترؾ الجماعات الصكفية حرة مف دكف أم قيكد دستكرية.
المرحمة الثانية :كفييا تـ سف قانكف جديد يقضي بحؿ ىذه الجماعات ،كذلؾ حينما أيقنت التجربة
الكمالية أف ىذه الطرؽ تمثؿ تحديا أساسيا في مكاجيتيا ،فاضطرت إلى ممارسة نشاطاتيا س ار
عمى الرغـ مف مكجة التشريد كالنفي كالتيجير التي تعرض ليا كثير مف شيكخيا كأتباعيا ( كساـ
فؤاد ،المرجع السابؽ ،)5 :كمع بداية القرف العشريف بدأ التضييؽ كالحصار يتراجع عف الديف
كأىمو مف رجاالت التصكؼ كغيرىـ مف الجماعات كاألفراد ،كفي ىذه الفترة أخذت العديد مف ىذه
الطرؽ تخرج مف سريتيا لتمارس نشاطاتيا بشكؿ عمني شيئا فشيئا ،كساعدىا عمى ذلؾ تنافس
الزعماء السياسييف عمى كسب أصكات أتباعيا عند اقتراب االستحقاقات االنتخابية ،بؿ إف بعض
زعماء األحزاب كانكا ال يترددكف في أف يعمنكا أنيـ أعضاء في بعض ىذه الطرؽ (عبدالرحمف
بدكم.) 89 : 2008 ،
كيمكف القكؿ إف انتشار نمط التديف الصكفي كسط األتراؾ ،قد كقع نتيجة ظيكر الطرؽ الصكفية
المنظمة التي كجدت في ببلد األناضكؿ ميدانان مناسبان كأرضان خصبة لمتكسع كالتمدد كاالنتشار.
كيعزك الدكتكر "سميماف ديريف" سميماف ديريف أستاذ التصكؼ في كمية اإللييات في جامعة مرمرة
في إسطنبكؿ ىذا االنتشار الكبير لمتصكؼ في أف الديف اإلسبلمي كصؿ لؤلتراؾ عمى أيدم
الصكفييف ،كحسب رأيو فإف مبادئ التصكؼ التي تقكـ عمى الركحانيات كالحب الصافي لمذات
اإلليية كالزىد في الحياة تبلقت مع األخبلؽ العامة لممجتمع التركي ،الذم كاف مجتمع قبائؿ كثير
الترحاؿ (http://www.aljazeera.net(،كالغريب أف التصكؼ مع ىذا االنتشار ممنكع كفقا
لقانكف الدكلة لتعارضو مع عممانية الجميكرية ،كفي عاـ  1925كبعد عاميف مف قياـ الجميكرية
أغمقت السمطات التركية جميع التكايا كالزكايا الصكفية كدكر الكقؼ كمنعت ممارسة التصكؼ
كالجير بو(سميماف ديريف ،مرجع سابؽ) كتعتبر النقشبندية مف أكثر الطرؽ الصكفية انتشا ار في
تركيا كيتعاطؼ معيا طيؼ كاسع مف الشارع التركي تمييا البكتاشية فالمكلكية ،كبالرغـ مف كثرة
الطرؽ الصكفية التي ارتبطت باألتراؾ ،إال أنو يمكف أف نحدد الطرؽ التي كاف ليما السبؽ في
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ذلؾ ،كىما الطريقة البكتاشية كالطريقة النقشبندية كمف ثـ المكلكية ،كيمكف إجماؿ الحديث عف
ىذه الطرؽ فيما يمي:
 .1الطريقة النقشبندية
كىي مف أعرؽ الطرؽ الصكفية في تركيا ،كأكبرىا كأكسعيا كليا امتدادات في مجمكعة مف دكؿ
العالـ اإلسبلمي ،مؤسسيا ىك محمد بياء الديف النقشبندم الذم عاش في بخارل بيف عامي
 1317ك 1389ىجرم ،كحمؿ الطريقة عنو إلى األناضكؿ أحد أتباعو كىك عبد اهلل السماكم في
أكاخر القرف الخامس عشر الميبلدم ،لتنتشر في مختمؼ أنحاء تركيا.
فقد لعبت النظـ كالطكائؼ الدينية دك انر ميمان في السياسة كالمجتمع التركي منذ العيد العثماني،
ككانت ىذه عبارة عف أجزاء أك أفرع مف الطرؽ الصكفية في اإلسبلـ ،كيستند ىذا التقميد عمى
تمقي اإلرشاد الركحي مف سادة "مرشديف" ،ككاف ىؤالء المرشدكف تجمعات مختمفة ،تحكؿ بعضيا
إلى نظـ كبيرة "طرؽ" تغطي عددان مف البمداف كالقارات ،في المقابؿ تنقسـ ىذه النظـ إلى نظـ
فرعية تنقسـ بدكرىا إلى محافؿ كيعرؼ النظاـ النقشبندم ضمف األكبر في العالمي كالذم يمعب
دك انر حاسمان عمى مر التاريخ في انتشار اإلسبلـ ،كفي العصر الحديث كاف ىناؾ العديد مف
الفركع ليذا النظاـ ،كلـ تكف ىذه الفركع صكفية عمى كجو التحديد كالدقة بقدر ما كانت جماعات
دينية ذات طابع حديث بدالن مف الطابع الصكفي(معيد ىكدسكف)http://idraksy.net :2015،
كقد تشكمت الجماعات النقشبندية في تركيا كذلؾ مف خبلؿ حزب العدالة كالتنمية ،كأصبحت
النظرة الخالدية ىي النظرة المييمنة عمى السياسة في تركيا ،كمع نظرة مبالغة بعض الشيء،
يمكف القكؿ إف حزب العدالة كالتنمية كجميع الحككمات التي قادىا كانت تنفذ أكامر كنظمان دينية،
كىي حقيقة يتجاىميا معظـ محممي السياسة التركية.
كفي الكاقع ،تختمؼ النقشبندية عف الطرؽ الصكفية ،إذ تتبع الطرؽ الصكفية طريقة “السمسمة” في
النقؿ ،التي ترتبط بالنبي محمد عميو الصبلة كالسبلـ عبر اإلماـ عمي رضي اهلل عنو كىك العمـ
المشيكر لدل الشيعة ،كلكف عمى النقيض مف ذلؾ تتبع الطريقة النقشبندية في السمسمة إلى محمد
عميو السبلـ عبر صاحبو أبك بكر الصديؽ رضي اهلل عنو الخميفة األكؿ في اإلسبلـ ،كىذا ما
يفسر الكالء المطمؽ الذم تقدمو الطريقة النقشبندية إلى التقميد السني ،كتظير التزاميا الصارـ
بالشريعة مع إظيار الخنكع لتحقيؽ كظائؼ اإلسبلـ الرسمية ،حيث كاف لمنقشبندية دكرىا
السياسي الذم تجمى في مساندتيا لمدكلة العثمانية ضد الثكرات التي كانت تندلع عمى اراضييا
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بيف الفنية كاالخرل ،مما يدؿ عمى شيكع الطريقة النقشبندية في االراضي العثمانية في اكاخر
عيدىا(بديعة عبدالعاؿ )52-51: 2009 ،كتمثؿ نشاط النقشبندية في الدفاع عف المذىب
السني كالحد مف المد الشيعي اإليراني إباف حكـ الدكلة العثمانية التي طالما صانت المذىب
السني كبذلت ما كسعيا مف جيد لتحجيـ النشاط الشيعي .ككاف لمنقشبندية دكر في إخماد الحركة
الكىابية التي تمثؿ الفكر السمفي كقد استغمت الدكلة العثمانية التنافر الديني بيف الفريقيف
كحرضت خالد البغدادم ضد الكىابييف .كمما يدؿ عمى شيكع الطريقة في األراضي العثمانية
عمى أكاخر عيدىا كجكد خمسة كستيف تكية نقشبندية في استانبكؿ كحدىا كيسجؿ المؤلفكف مف
الترؾ أف الطريقة النقشبندية خدمت الثقافة التركية كسجمت في تراثيا األدبي المعارؼ كالمكركثات
الشعبية التركية( .المرجع السابؽ )28-22:
كالطريقة النقشبندية تعتبر مف أكبر الطرؽ الصكفية في تركيا مف حيث عدد المنتسبيف إلييا،
كينتسب معظـ أىميا إلى الفرع المعركؼ بػ”النقشبندية الخالدية” التي أخذت اسميا مف خالد
النقشبندم الذم تكفي في القرف الػ ،19كمف أبرز الجماعات المندرجة ضمف ىذه الطريقة:
• الجماعة النورسية
تنسب جماعة النكر أك النكرسية أك النكرجية الى الشيخ بديع الزماف النكرسي 1960 -1877ـ
كتعد مف اكثر الجماعات ذات الصكفية حضك ار كتأثي ار في شرائح المجتمع التركي باألرياؼ
كالمدف كليا امتدادات خارج حدكد الدكلة التركية ،كال ترل ىذه الجماعة في نفسيا تنظيمان دينيان،
لكنيا ترل أنيا تعمؿ في إطار ككنيا مدرسة لمتأكيؿ ،كقد تأسست ىذه الجماعة بعد كفاة النكرسي
حيث قاـ اتباعو بطبع رسائمو المعركفة برسائؿ "النكر" التي تشكؿ االساس النظرم كالمعرفة
لمجماعة كتؤصؿ لمبعد التربكم الذم كاف بحث اتباعو عمى ضركرة ترسيخو كتعميقو باعتباره
االساس كالمنطمؽ ألم عممية تغيير حقيقي مجتمعي منشكد (افراح جاسـ)251-250 :2005 ،
إف المسألة األساسية التي يؤكد عمييا أتباع بديع الزماف النكرسي ىي الكصكؿ إلى نظاـ حكـ ال
يتدخؿ في شؤكنيـ كال يمارس القمع كالضغط عمييـ ،أما فيما يخص طريقة تعامميـ مع مؤسسات
الدكلة فيـ ال يرفضكنو ،كىك ما يؤكده كجكدىـ في مجمكعة مف المؤسسات العممية مف كميات
كمعاىد كادارات كك ازرات كمؤسسات اجتماعية كاقتصادية .
(معيد ىكدسكف ،المرجع السابؽ.)http://idraksy.net :
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كفي الكقت الذم كانت تتعرض الحركة النكرسية لبلضطياد في األياـ األكلى لمجميكرية التركية،
مثمت كتابات النكرسي طريقان تنظيميان لؤلتباع ،كحرص النكرسي عمى تنظيـ كتبو منطقيان الي اف
تكفي النكرسي كانشقت حركتا "القراء كالكتٌاب" الذم كاف مكضع خبلفيـ األساسي حكؿ طريقة
تدريس الرسائؿ ،كلمجمكعة متنكعة مف األسباب كقعت العديد مف االنقسامات بيف تمؾ
الجماعات كتعد جماعة فتح اهلل غكلف أكبرىا.
• جماعة فتح اهلل غولن
تعد حركة فتح اهلل غكلف 115جزءان مف الحركة النكرسية ،لكنيا تممؾ حجمان كتأثي انر ىائبلن ،حيث
يعتبر فتح اهلل غكلف مف الشخصيات الدينية األبرز مف حركة النكرسية ،فقط بدأ نشاطو في
إزمير في الستينات مف القرف الماضي ،كخبلؿ تمؾ الفترة ،كجد فراغان دينيان نتيجة عقكد مف
سياسات الدكلة في محاربتو ،كبشكؿ عاـ كجدت بيئتو أكثر تساىبلن عف ذم قبؿ في تركيا ،كىك
ما شجع غكلف عمى االستفادة مف ىذه الظركؼ ،كفي أكؿ منشكرات الحركة المطبكعة تحت
مسمي "مجمة سيزينتي" طمب غكلف مف أتباعو التركيز عمى قطاع التعميـ ،ككانت المساكف
الطبلبية الخاصة مؤسسات التعميـ األكلى الخاصة بالحركة ،كخبلليا كاف يتـ تدريس الرسالة
بشكؿ مبرمج كمنيجي ،كفي عاـ  1982استغؿ غكلف تسييؿ أكزاؿ إلنشاء مؤسسات التعميـ
الخاصة ،إذ قاـ بتحكيؿ سكف الطبلب إلى أكؿ مدرسة تابعة لو في إزمير كحممت اسمو كسريعان
تنامى عدد المدارس مع مركر الكقت ،كجذبت العديد مف األطفاؿ خاصة مف النخب المحافظة
كيميف الكسط الذيف سعكا إلى تعميـ أفضؿ يمكف أف يقدـ في كضع محافظ ثقافيان ،كفي أكائؿ
التسعينات شكؿ انييار االتحاد السكفييتي فرصة لتصدير ىذا النمكذج إلى الدكؿ ذات األغمبية
الناطقة بالتركية التي نالت استقبلليا حديثان ،فكانت أذربيجاف أكؿ الدكؿ التي استيدفتيا جماعة
الخدمة ،ثـ تمتيا كازخستاف ،حيث تمكف مف بناء ما يزيد عمى  29مدرسة مشابية بزمف قياسي،
كبصرؼ النظر عف المدارس ،فقد نظمت الحركة المئات مف الدكرات التحضيرية المتحاف قبكؿ
الجامعات التركية ،فضبلن عف العديد مف الجامعات ،بما في ذلؾ جامعة الفاتح في إسطنبكؿ،
كاصبحت الحركة مسيطرة عمى بعض المؤسسات المالية مثؿ بنؾ آسيا كبنؾ آسيا فاينانس،
باإلضافة إلى عدد مف المنظمات الخيرية العاممة داخؿ كخارج تركيا ،تبرز حركة الخدمة حيف
115

ف تح اهلل ككلف مفكر إسبلمي كداعية تركي .كلد فتح اهلل ككلف أك فتح اهلل جكالف أك فتح اهلل غكالف في  27أبريؿ  1941في قرية

صغيرة تابعة لقضاء حسف قمعة المرتبطة بمحافظة أرضركـ ،كىي قرية ككركجؾ كنشأ في عائمة متدينة
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مقارنتيا مع الطكائؼ الدينية األخرل في تركيا تحت عدة أسباب ،كبشكؿ عاـ تتبنى الحركة
كجية نظر عالمية مكالية لمغرب ،بؿ إف غكلف نفسو كالكفد المرافؽ لو فضؿ اإلقامة في المنفى،
كتختمؼ مكاقفو السياسية في الشؤكف الدكلية كثي انر عف الطرؽ كالجماعات األخرل ،كىذا انعكس
عمى اختبلؼ الحياة الخاصة كاالجتماعية عف الطكائؼ الدينية األخرل عمى اختبلؼ مكاقفيـ
تجاه الغرب ،فعادة ما يككنكف مكاليف لمكاليات المتحدة كيدعـ التحاؽ تركيا باالتحاد األكركبي
بشكؿ كامؿ ،بؿ كبشكؿ فريد تظير حركة غكلف خالية مف تعاليـ معاداة السامية ،التي ترسخت
بشكؿ كبير في الحركات األخرل ،كفي ىذا اإلطار فإنيا تختمؼ بشكؿ كبير عف جذكر الحركة
النقشبندية – الخالدية ،116كلكف كاف تركيز حركة غكلف االبتعاد عف االنتخابات السياسية،
كتركيزىا نحك تعزيز كجكدىا ،كبالفعؿ جعؿ نجاح حركة الخدمة الكبير في ىذا الصدد منيا
شريكان ألردكغاف ،لكنيا كقعت في خصكمتو في نياية المطاؼ.
• الجماعة السميمانية
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(السميمانجية)

بعد منع التعميـ الديني في عاـ  ،1925تعيدت مجمكعة تحت قيادة سميماف حممي تكناىاف
بمكاصمة تعميـ القرآف الكريـ لؤلفراد كالمجمكعات الصغيرة ،حيث تمقى طكناىاف تعميمو الديني
الخاص في الطريقة النقشبندية الخالدية ،كجاءت ىذه الحركة لتعرؼ بالسميمانية ،كالتي تيدؼ في
المقاـ األكؿ إلى تكفير التعميـ القرآني كالحفاظ عمى المساجد مفتكحة ،كقد اتصفت ىذه الجماعة
بالتشدد كالراديكالية في معارضتيا ألتاتكرؾ كاجراءاتو كلمنظاـ العمماني حيث تنتشر ىذه الجماعة
داخؿ تركيا كخارجيا في أكركبا الغربية كال سيما في ألمانيا ،كقد دخؿ السميمانيكف منذ تأسيس
حركتيـ في صراع مع رئاسة الشؤكف الدينية التي ال تعتبرىا ممثمة لئلسبلـ ،كيعمف أتباعيا ككذا
شيكخيا أنيـ مدرككف حقا لحقيقة الصراع ،كلذلؾ يدعكف فئات المجتمع التركي إلى االلتحاؽ
بجماعتيـ ،ككاف زعماء الجماعة السميمانية يعطكف أىمية لمعمؿ العاـ في المجاؿ الثقافي ،كىـ
تبعا لذلؾ يممككف مراكز ثقافية في أكثر مف تركيا ،كما عممكا عمى تأسيس مؤسسات مكازية
لممؤسسات الدينية التي تشرؼ عمييا الدكلة ،كقد اتصفت الجماعة السميمانية باالنضباط الصارـ
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تنسب النقشبندٌة الخالدٌة إلى خالد البغدادي  ،حٌث تذكر المصادر التركٌة أن خالد البغداديٌ ،تصل إلى عثمان بن عفان نسبا وإلى
اإلمام علً بن أبً طالب حسبا ،ولد فً بقره طاغ من بالد شهرزور ،من أعمال السلٌمانٌة عام 1192م "كتاب معجم المؤلفٌن "
للمؤلف عمر بن رضا كحالة" حٌث أرسً معالم الطرٌقة النقشبندٌة الخالدٌة بعدما أشرق العلم المعنوي فً قلبه ،وهو علم الصوفٌة
الذي ٌتلقاه الصوفً عن طرٌق اإللهام بعد تصفٌه القلب مما سوى هللا
 117السميمانية  :ىي جماعة اسبلمية اتصفت بالتشدد كالراديكاليةػ تشكمت في الستينات مف قبؿ "سميماف حممي تكناىاف " بيدؼ تأسيس
دكلة اسبلمية.
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ألعضائيا ،فيـ خبلفا لمنقشبندييف كلجماعة النكر يتحرككف ككتمة كاحدة أك جسـ كاحد في
مجاالت عدة (معيد ىكدسكف ،المرجع السابؽ.)http://idraksy.net :
كقد حافظت الجماعة السميمانية في المناطؽ التي كانت تشكك نقصان في األئمة ،عمى حضكر
أئمتيا كالحفاظ عمى ،كاليكـ تقؼ الحركة باعتبارىا كاحدة مف أكثر الحركات الدينية انتشا انر
كتنظيمان عمى مستكل تركيا كأكركبا كباألخص في ألمانيا ،كتسيطر عمى عدة مئات مف المساجد
كالمدارس القرآنية.
كعند كفاتو عاـ  1959تكلى خميفتو كماؿ كاكار – زكج ابنة سميماف تكناىاف -الرئاسة ك الذم
قاـ بدكره في تكسيع الدكرات القرآنية كمساكف الطمبة ،كتيسر ذلؾ عبر دعـ الطريقة لحزب العدالة
الذم كاف يقكده سميماف ديميريؿ ،كالذم شارؾ فييا كاكار كعضك في البرلماف التركي لثبلث
دكرات مختمفة ،كبعد كفاة كاكار في عاـ  ،2000اندلع صراع عمى خبلفة رئاسة الطريقة بيف
األشقاء أحمد كمحمد دينزك لغكف كىـ أحفاد طكناخاف مف ابنتو األخرل ،ك الذم أدل ذلؾ إلى
حدكث انشقاؽ في الطريقة دكف انسحابيا مف التأثير في السياسة ،إذ قاـ األخكاف بدعـ أحزاب
سياسية مختمفة ،فأنصبح محمد عضكان مؤسسان في حزب العدالة كالتنمية ،في حيف قاـ أحمد
بالسيطرة عمى الجزء األكبر بمجمكعة مف التحكالت السياسية ،إذ انتخب عضكان في البرلماف عاـ
 1995عف حزب الرفاه ،لكنو قاـ بترؾ الحزب بعد انقبلب عاـ  ،1997كاحتفظ بمقعده في
البرلماف كشغؿ منصب كزير االتصاالت لفترة كجيزة عف حزب الكطف األـ في ظؿ حككمة
مسعكد يمماز عاـ  ،1998كقد تقمص حضكر حزب الكطف األـ في أعكاـ  1999ك 2002كلكف
في عاـ  2007شارؾ أحمد ضمف قكائـ حزب الديمقراطية ،كفي عاـ  2011ك 2015قامت
كتمتو بتأييد حزب الحركة القكمية ،كىك ما شكؿ عامبلن حاسمان في دعـ حظكظ الحزب ،كفي عاـ
 2011شيد أحمد مكجة مف التحكالت لكنو لـ يقـ بدعـ حزب العدالة كالتنمية أبدان عبر تاريخو
في االنتخابات (معيد ىكدسكف.)http://idraksy.net :2015،
 .2الطريقة البكتاشية
يدعي أصحابيا االنتساب إلى السبللة العمكية
تعتبر الطريقة البكتاشية مف الطرؽ الصكفية التي ٌ
الطاىرة .كيرل بعض الباحثيف أف الطريقة البكتاشية ىي مزيج مف عقيدة كحدة الكجكد كيقكؿ
أحمد سرم بابا شيخ مشايخ الطريقة" الطريقة العمية البكتاشية ىي طريقة أىؿ البيت الطاىر
رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف كقد انحدرت اصكليا مف سيدنا امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب
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كرـ اهلل كجيو كعف أكالده كأحفاده الى اف كصمت الى مشايخنا الكراـ يدا بيد ككاب ار عف كابر
كعنيـ اخذنا مبادئ ىذه الطريؽ الجميمة (ممدكح الزكبي.)183 :2004 ،
كرغـ أف تمؾ الطريقة في بدايتيا ،كانت تنتيج الخط الشيعي حيث كاف األتراؾ العثمانيكف ينتمكف
ليا؛ إال أف زعماء الطريقة سرعاف ما غيركا مف ذلؾ النيج ،فحكلكىا إلى الشكؿ السني الذم
يتكافؽ مع أفكار الشعكب التركية ،فأدعكا كأشاعكا أنيـ سني المذىب ،ككاف ليذه الطريقة أثر
بارز في نشر اإلسبلـ بيف األتراؾ كالمغكؿ.
حيث تعتبر الطريقة الصكفية طريقة شيعية الحقيقة كالمنشأ ,كلكنيا مع ذلؾ تربت كترعرعت في
السنة في تركيا كمصر ،كتنسب ىذه الطريقة إلى خنكار الحاج محمد بكتاشى
ببلد أىؿ
ٌ

الخراساني النيسابكرم ,المكلكد في نيسابكر عاـ 1248ـ ،كينسب خنكار ىذا نفسو إلى ٌأنو مف

أكالد إبراىيـ بف مكسى الكاظـ (عبدالرحمف عبد الخالؽ ،مرجع سابؽ .)233 :كقد كثر اتباع
البكتاشية فى تركيا كساعد عمى انتشارىا االسمكب الذم كاف شيكخيا يتحدثكف بو الى االتراؾ
ككانت تعتبر الشيخ اليسكم مرشدا لشيخيا كتنادم بمبادئو الخاصة (ممدكح الزكبي ،مرجع سابؽ:

 ،)183كقد مرت الطريقة البكتاشية ب ٌأياـ مد كجزر في تركيا فبينما ناصرىا بعض السبلطيف,

كعارضيا البعض اآلخر مفضميف طريقة أخرل غيرىا فقد أمر السمطاف محمكد الثاني بإلغاء

االنكشارية بعد أف عاثت في األرض فسادان ,كأغمؽ كذلؾ الزكايا البكتاشية كلكف السمطاف عبد
المجيد المتكفى سنة  1255ىػ عاد كأمر بفتح الزكايا البكتاشية مرة أخرل ،كقد صدر في عاـ
 1925مرسكـ الحككمة التركية بإلغاء جميع الطرؽ الصكفية كمف ضمنيا الطريقة البكتاشية ككاف
آخر مشايخيا ىك صالح نيازم الذم سافر إلى ألبانيا كانتخبو الدراكيش البكتاشيكف ليككف (دده
بابا) كىك أعمى منزلة في الطريقة أم شيخ مشايخ الطريقة ،كبعد اغتياؿ صالح نيازم ىذا سنة
 1942ـ تكلى بعده ابنو (دده بابا) الذم قتؿ نفسو سنة  1949ـ بعد دخكؿ الببلشفة إلى البانيا،
كمنذ ذلؾ الكقت انتقؿ المركز الرئيسي لمطريقة ليتحكؿ إلى مصر كتككف القاىرة ىي المقر الحالي
ليذه الطريقة (عبدالرحمف عبدالخالؽ ،المرجع السابؽ.)234 :
 .3الطريقة المولوية:
تنسب تمؾ الطريقة إلي جبلؿ الديف بف بياء الديف الركمي الذم تكفي عاـ 1273ـ بقكنيا
التركية ،حيث كانكا في تمؾ الطريقة يستعممكف الحركات التعبدية الخاصة (حركة الدكراف) في
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كافة أذكارىـ ،ييتمكف في ذكرىـ عمى المكسيقى التصكفية ،فقد دخمت في ىذه الطريقة أيضان بدع
كثيرة كالغناء كالدبكات ،فخرجكا عف منيجيا.
ككاف قد عاش جبلؿ الديف في عيد اضرابات كحركب مف فتنة جنكيز خاف حتى الحركب
الصميبية كما صاحب ذلؾ مف مظاىر القتؿ كالتخريب كمف جانب آخر ظيرت عدة فرؽ كمذاىب
مختمفة مثؿ المعتزلة كالمتشبية كالمرجئة كالخكارج فرأل ضركرة ظيكر دعكة تيدؼ الى الحفاظ
عمى االسبلـ في النفكس ،كحث المسمميف عمى التماسؾ كالحفاظ عمى كحدتيـ كمف ىنا ظيرت
الطريقة المكلكية خاصة ك أف جبلؿ الديف تتممذ عمى يد العارؼ العالـ شمس الديف التبريزم الذم
حكؿ مسار جبلؿ الديف مف عمـ القاؿ الى عمـ الحاؿ كالخمكة كالذكر ،قاـ شمس الديف التبريزم
بتدريب جبلؿ الديف عمى اصكؿ التكحيد الصرفي مع االحتفاظ بالثقافة الشرعية ،كقد اتخذت
الطريقة الشكؿ المتماسؾ بفضؿ الحمقات التي كاف يقيميا جبلؿ الديف  ،كمف خبلؿ الطريقة كاف
جبلؿ الديف يياجـ اآلراء الفمسفية المتناقضة مع االسبلـ ككانت استدالالتو جميعيا مستسقاة مف
القرآف كالسنة (ىدل دركيش  ،مكسكعة المفاىيـ االسبلمية).
ويري الباحث :اف تمؾ الطريقة استطاعت اف تناؿ شيرة كبيرة في العصر الحديث ،ليس فقط
ككنيا منتج سياسي تركي كانما لككف طقكسيا منسجمة مع مبادئ العممانية ،كما انيا تعتبر مف
الطرؽ التي يمجأ الييا الكثير مف المستشرقيف داخؿ كخارج العالـ االسبلمي كذلؾ مف اجؿ
االثبات عمى اف االسبلـ يتفؽ مع مبادئ العممانية ،كمف المعركؼ اف تمؾ الطريقة تنتشبل في
تركيا كبعض دكؿ البمقاف كالدكؿ الغربية(المانيا ،كأمريكيا ... ،كغيرىـ).
كمف خبلؿ اطبلع الباحث عمى العديد مف المراجع الصكفية المتنكعة كجد أف ىناؾ طرؽ صكفية
أخرل إلى جانب الطريقة النقشبندية أقؿ منيا انتشا ار ،كيتعمؽ األمر بالمكلكية كالتيجانية كالقادرية
كالرفاعية كالجراحية ،كىي طرؽ صغيرة الحجـ بالمقارنة مع الطريقة النقشبندية ،لكنيا ىي
األخرل منتشرة في كثير مف مناطؽ كمدف تركيا ،ليا نشاطاتيا الخاصة بيا ،كما ليا حضكرىا
في دعـ بعض األحزاب دكف أخرل.
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خالصة الفصل الثاني

يعتبر التصكؼ اإلسبلمي جزءا أساسيا في التراث اإلسبلمي حيث تبكأ مكانا ىاما في الفكر
العربي اإلسبلمي ،كاالىتماـ بالتصكؼ قديـ ،تناكلو المؤرخكف كالعمماء العرب كالمسممكف
كالطكسي ،كالكبلباذم ،كالقشيرم كغيرىـ ،كما ألؼ فيو الفبلسفة كابف سينا كالغزالي كابف خمدكف،
كتجادؿ فيو الفقياء كعمماء الكبلـ إضافة إلى جيكد المستشرقيف  .كلـ يتفؽ ىؤالء عمى رأم سكاء
تعمؽ األمر بحدكده أك أصكلو فاختمفت اآلراء كالمشارب حكلو .كيتضح مما سبؽ أف التصكؼ
ليس ظاىرة إسبلمية خاصة بؿ إف جذكره لتمتد في أم فكر ديني عمكما .كما يعتبر التصكؼ
عند اصحابو فمسفة حياة يعمؿ بمقتضاىا اإلنساف لمسعي إلى تحقيؽ الكماؿ األخبلقي كالسعادة
الركحية كمعاناة الحقيقة.
تميز التصكؼ في تركيا بالحضكر كالتأثير القكم في المجتمع كالسياسة التركييف ذلؾ اف االتراؾ
دخمكا االسبلـ مف البكابة الصكفية  ،كيعكد الفضؿ لممتصكفة في نشر االسبلـ كتعاليـ الديف بيف
المجتمع التركي ،لذلؾ نبلحظ تجذر الصكفية كتغمغميا في النسيج المجتمعي لؤلتراؾ ككاف
لممتصكفة تأثير قكم في الحياة السياسية التركية .
كعمى الرغـ مف الحظر القانكني الذم فرض عمى حركات التصكؼ في تركيا بعد سقكط «الدكلة
العثمانية» كاعبلف الجميكرية في عشرينيات القرف الماضي ،فقد سجؿ التصكؼ حضكره كفاعؿ
رئيسي كمؤثر في الحياة االجتماعية كالسياسية في تركيا .
لذلؾ كاف مف ضركريات الدراسة كمقتضيات البحث العممي أف نقؼ عمى دراسة السياسة التركية
كالمراحؿ التاريخية لتطكر النظاـ السياسي في تركيا ،كشكؿ نظاـ الحكـ فييا كطبيعة مؤسسات
الدكلة  ،فضبلن عف المؤسسات كالقكل األخرل التي تؤثر في مجريات الحياة السياسية في تركيا
كصناعة القرار السياسي ،كعبلقة حركات التصكؼ بالسياسة كالسياسييف ،مرك ار بمراحؿ تطكر
ىذه العبلقة كصكال الى االبعاد السياسية كاالجتماعية لمتصكؼ في تركيا ،كىك ما سنتعرض لو
في الفصؿ القادـ الذم ييدؼ إلى إعطاء صكرة كاضحة لشكؿ النظاـ السياسي التركي كمراحؿ
تطكره ،كالقكل الرئيسية المؤثرة في السياسة التركية كدكرىا في صنع القرار السياسي ،لمكقكؼ
عمى طبيعة العبلقة بيف حركات التصكؼ مف جية كالسمطة السياسية في تركيا مف جية أخرل،
راجيف مف اهلل التكفيؽ كالسداد.
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الفَصْ ـلُ الثالث
احملدداث انداخهٍت واخلارجٍت يف تطىر
اننظاو انسـٍاسً انرتكً
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 :1.3مقدمة ....
تبرز اىمية النظاـ السياسي في تركيا في البحث عف مجمكعة مف العكامؿ االجتماعية كالتاريخية
كالحزبية كالعبلقة بيف المؤسسات الرسمية كغير رسمية في انتاج الشكؿ الحالي لنظاـ الحكـ في
تركيا اضافة الى معرفة اىمية التسمسؿ التاريخي الذم قاد الحركة السياسية التركية الى شكميا
الحالي كالفاعميف األساسيف فييا .
في ىذا الفصؿ نتناكؿ بالبحث كالدراسة االىمية االستراتيجية كالجيكسياسية لمدكلة التركية ك شكؿ
النظاـ السياسي التركي كمراحؿ تطكره ،كطبيعة مؤسسات الدكلة كشكميا كاختصاصاتيا المختمفة
كدكرىا في صنع القرار السياسي .كتبرز أىمية الدراسة التاريخية أك المدخؿ التاريخي مف ارتباط
األبعاد التاريخية بالقضايا االستراتيجية كالجيكسياسية التي تصدر عنيا الق اررات السياسية التي
تتعمؽ بالسياسة التركية بشكؿ عاـ .
كقد قسمت ىذا الفصؿ الى ثبلثة مباحث ،المبحث االكؿ يتناكؿ تطكر السياسة التركية كيتضمف
المحاكر التالية  :المحكر االكؿ بعنكاف نشأة الدكلة التركية الحديثة كالمحكر الثاني بعنكاف نظاـ
الحكـ كتطكر المؤسسات السياسية في تركيا ،كالمحكر الثالث نستعرض فيو التطكرات الدستكرية
في تركيا أما المحكر الرابع فيعرض لخارطة القكم المؤثرة في السياسة التركية  ،المبحث الثاني
يتناكؿ دراسة العبلقة بيف التصكؼ كالسياسة في تركيا كيتضمف المحاكر التالية  :المحكر األكؿ
بعنكاف عبلقة التصكؼ بالسياسة في تركيا كالمحكر الثاني يتناكؿ نظاـ الحكـ كتطكر المؤسسات
السياسية في تركيا أما المحكر الثالث فيتناكؿ المراحؿ التي مرت بيا العبلقة بيف التصكؼ
كالسياسة ،ثـ يأتي بعد ذلؾ المبحث الثالث بعنكاف االبعاد السياسية كاالجتماعية لمتصكؼ في
تركيا كيتضمف ىذا المبحث محكريف رئيسييف ،المحكر االكؿ نتناكؿ فيو االبعاد السياسية أما
المحكر الثاني فتـ تخصيصو لؤلبعاد االجتماعية لمتصكؼ في تركيا .
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 : 2.3ادلبحث االول  :تطىر انسٍاست انرتكٍت
تميبد
مرت السياسة التركية منذ تأسيس الدكلة التركية الحديثة عمى يد مصطفى كماؿ أتاتكرؾ عاـ
1923ـ بمراحؿ مختمفة ،حممت ىذه المراحؿ في طياتيا العديد مف التغيرات كالتحكالت السياسية
كالجغرافية كالديمكغرافية ،كساىمت ىذه التغيرات في تشكيؿ النظاـ السياسي التركي كفرضت
كمكانيا) كما منحتيا فرص الختبار العديد مف
منيا
ن
عمى حركات التصكؼ أكلكيات محددة ( ن

االستراتيجيات الميدانية ،األمر الذم أسيـ في صياغة الكضع الحالي لمسياسة التركية.

كقد كضعت تركيا تقميدان قكيان لمعممانية كما أف دستكر تركيا يحكـ االطار القانكني لمبمد .كىك
يحدد المبادئ الرئيسية لمحككمة كيضع تركيا كدكلة مركزية مكحدة.
ىناؾ مجمكعة مف التأثيرات التي لعبتيا بعض الحكادث الميمة التي مر بيا الشعب التركي ،في
تشكيؿ شخصيتو الحالية ،كرسـ سياسات الدكلة التركية ،كتحديد ىكيتيا السياسية كمجاليا الحيكم
في الكقت الراىف.
لقد مرت السياسة التركية في تطكرىا بعدة مراحؿ أثرت كثي ار في تشكيؿ سياسة الدكلة التركية في
اطار اىميتيا الجيك -سياسية كاالستراتيجية كالمحددات الداخمية كالخارجية لمنظاـ السياسي كيأتي
تأثير حركات التصكؼ في السياسة التركية كمحدد رئيسي في مقدمة القكل المؤثرة في صنع
السياسة التركية .
كيبقى تطكر السياسة كتحكليا أمرا" حتميا في ظؿ المتغيرات االقميمية كالدكلية ك سكؼ يستمر
طكيبلن ،في بمد حيكم متحرؾ مثؿ تركيا.
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 :1.2.3نظام الحكم وتطور المؤسسات السياسية في تركيا
بدأت نكاة تشكؿ النظاـ السياسي لمحكـ في الجميكرية التركية بإعبلف دستكر دكلة تركيا عاـ
1921ـ كالذل أسس الدكلة القكمية ،كينص الدستكر عمى أف الشعب ىك مصدر السمطات دكف
قيد أك شرط كيدير الدكلة بنفسو كذاتو .كمف ثـ أعمنت الجميكرية كفقنا لمقانكف  364الصادر عاـ
1923؛ كالذل حدد شكؿ الدكلة كنظاميا كلغتيا ،كأعطى رئيس الببلد سمطات مطمقة ،فرئيس
الدكلة ىك رئيس الجميكرية كرئيس المجمس الكطني كما يتكلى رئاسة الكزراء ،كلو أف يختار مف
ئيسا لمكزراء ،كعمى الرغـ مف أف دستكر  1921شكؿ النكاة األكلى
أعضاء المجمس الكطني ر ن

شارحا لمنظاـ السياسي ككذلؾ بنية ىذا النظاـ كالسمطات
مفصبل
لمدساتير البلحقة إال أنو لـ يكف
ن
ن
الممنكحة كاختصاصيا( .رضا ىبلؿ)64 :1999 ،

يمتاز النظاـ التركي بتحفزه كاستعداده الدائـ لمكاجية أعداء العممانية ،مع الحرص التأكيد عمى
الركح القكمية التركية بكصفو مككنا أساسيا ينسخ المعاني الدينية التي جاءت بيا السمطنة
العثمانية ،فشحنت مكاده بركح عدائية لكؿ ما يمت لتمؾ الحقبة بصمة ،مما أكقع تركيا في أزمة
ىكية ما زالت مثار جدؿ لدل األتراؾ كغيرىـ.
كقد جاء ىذا التحكؿ الثقافي مترافقنا مع تبنى أسس قانكنية كحقكقية جديدة لقيادة الحياة
االجتماعية كاالقتصادية فقد اعتمد دستكر جديد ،كقانكف مدنى جديد ،كقانكف جزائي جديد،
جميعا مأخكذة مف أكركبا ،فاعتمد عمى القانكف المدني السكيسرم
كقانكف تجارل جديد ،كانت
ن
كالقانكف الجنائي اإليطالي كالقانكف التجارم األلماني .
مرحمة تأسيس الجميورية 1938-1923
أعطػػت المرحمة التػػي تزعػػـ فييػػا مصطفػػى كمػػاؿ أتاتػػكرؾ الجميكريػػة التركيػػة المبلمح األساسية
لممشػػيد التركػػي في المجاالت السياسػػية كاالجتماعية كالثقافيػػة ،إذ طبػػؽ نظريتػػو في عممنػػة
الدكلػػة كالمجتمػػع عمى كافػػة مجػػاالت الحيػػاة في تركيػػا (محمد نكر الديف)25 :1998،
مرحمة التوجو نحو الديموقراطية 1960-1938
بعد كفاة أتاتكرؾ عاـ  1938تكلى رئاسة الدكلة عصمت إينكنك ،كبذلؾ انفصمت قيادة الجيش
عف رئاسة الدكلة رغـ أف إينكنك يحمؿ رتبة جنراؿ إال أف قيادة الجيش أصبحت مف نصيب
الماريشاؿ فكزم شاقماؽ ،كبذلؾ أصبح الجيش مؤسسة مستقمة تراقب كتشرؼ عمى عمؿ السمطة
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التنفيذية مف بعيد .استمرت سمطة الجيش المطمقة حتى إحالة الماريشاؿ فكزم شاقماؽ عاـ
 1944إلى التقاعد ،كمع تقاعد شاقماؽ بدأت تتبمكر معالـ تأسيس سيطروة مدنية نسبية عمى
الجيش كالتحكؿ نحك التعددية الحزبية بدؿ سيطرة الحزب الكاحد.
مرحمة االنقالبات العسكرية .1980 ،1971 ،1960
أعاد قادة انقبلب عاـ  1960عقارب الحياة السياسية في تركيا إلى الكراء ،متذرعيف بكضع و
حد
لمتطاحف الحزبي كحالة الفكضى كالشقاؽ ،كاعادة كضع الببلد عمى مسار الديمقراطية مف جديد.
كقد كعد قادة االنقبلب بإجراء انتخابات نيابية كتسميـ مقاليد الحكـ لمحزب الفائز بعد اعتقاؿ
رئيس الجميكرية كرئيس الكزراء كرئيس المجمس الكطني (البرلماف) كعدد كبير مف نكاب الحزب
الديمقراطي .ككاف مف نتائج االنقبلب حظر الحزب الديمقراطي كاعداـ رئيس الكزراء عدناف
مندريس بتيمة رفع األذاف بالعربية كتحكيؿ تركيا مف العممانية إلى اإلسبلـ كمحاكلة إعادة
الخبلفة كتـ تنفيذ حكـ اإلعداـ في سبتمبر  1961ليختـ عدناف مندريس حياتو ختاـ مشرؼ
بمقكلتو الخالدة “كأنا عمى أعتاب المكت اتمنى السعادة لمكطف كلؤلمة” ،إضافة إلى الحكـ
بالسجف المؤبد عمى رئيس الجميكرية جبلؿ بايار كرئيس البرلماف رفيؽ ككرالتاف كعدد مف
و
دستكر جديد عاـ  ،1961أصبحت فيو السمطة التنفيذية بيد
الكزراء كالنكاب .كما تـ إصدار
رئيس الجميكرية كمجمس الكزراء ،كما تـ إنشاء المحكمة الدستكرية العميا التي تقع عمييا ميمة
مراقبة دستكرية القكانيف كالتشريعات ،إضافة إلى إنشاء مجمس األمف القكمي الذم يعد األداة
األساسية لمحكـ في تمؾ المرحمة.
مرحمة تصاعد التيار االسالمي
بدأت نكاة االفتراؽ بيف المؤسسة الكمالية العممانية كالتيار اإلسبلمي منذ تأسيس الحزب
الديمقراطي عاـ  ،1946ككصكؿ عدناف مندريس كجبلؿ بايار لمنصبي رئيس الكزراء كرئيس
الجميكرية ،كتطكرت في األعكاـ البلحقة أشكاؿ التنظيمات كاألحزاب التي تتبنى إلى و
حد ما
بعض المقاربات اإلسبلمية في الخطاب الجماىيرم كبعض الممارسات السياسية الرسمية
المحدكدة لكقؼ تصاعد قكة التيارات اإلسبلمية كااللتفاؼ عمييا مف خبلؿ تبني بعض المقاربات
النظرية في عيدم االنقبلب األكؿ كالثالث ،لكف ىذه المرحمة شيدت حظر معظـ األحزاب التي
تبنت الخطاب اإلسبلمي بكصفو مدخبلن لمممارسة السياسية ،ككذلؾ إعادة تشكيؿ ىذه األحزاب
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تحت عناكيف جديدة ). Angel Rabasa , Stephen Larrabee, 2008, p 36-42(.كمع
و
ممارسات حادة تجاه التيار اإلسبلمي المستقؿ عف سيطرة النظاـ الحاكـ
أف ىذه المرحمة شيدت
و
بشكؿ أك
(المؤسسة العسكرية) ،إال أنو أسيـ في تجذر ىذا التيار في المعبة السياسية التركية
بآخر .كيرجع بعض الباحثيف إلى أف لمرئيس تكرغت أكزاؿ بعض الفضؿ في ىذا المجاؿ ،فيك
أكؿ رئيس تركي يكاظب عمى صبلة الجمعة بشكؿ عمني كما أنو أكؿ رئيس يقكـ بتأدية مناسؾ
الحج ،إضافة و
لعدد مف الق اررات المتعمقة بالتعميـ الديني( .رضا ىبلؿ ،السيؼ كاليبلؿ-153 : ،
)155
لكف المحكر األساسي لنشكء تيار اإلسبلـ السياسي في تركيا ىك نجـ الديف أربكاف ،الذم قاد منذ
أكاسط سبعينيات القرف الماضي عددان مف األحزاب ذات الطابع اإلسبلمي كالتي كاجيت النفكذ
الكمالي ،األمر الذم أدل إلى حظر ىذه األحزاب الكاحد تمك اآلخر .كتعد تجربة حزب الرفاه ىي
كعدد مف أصدقائو ،كىك الحزب
أنضج تجربة مف تجارب األحزاب التي أسسيا نجـ الديف أربكاف
ه
األكؿ الذم يصؿ إلى السمطة عاـ  ،1996معمنان أىدافان كمبادئ كاضحة تنسجـ مع البنية الثقافية
لمشعب التركي ،كتبتعد عف األفكار الكمالية العممانية بشكؿ كاضح.
 : 1.1.2.3ىيكل النظام السياسي ومؤسسات الحكم في تركيا
نظاـ رئاسي برلماني نظ انر النتخاب رئيس الجميكرية مف
صنؼ نظاـ الحكـ في تركيا عمى أنو ه

قبؿ البرلماف ،كتكميؼ الحزب الذم حاز أكثر المقاعد النيابية تشكيؿ مجمس الكزراء .لكف دارسي
أنظمة الحكـ يحاركف في شكؿ النظاـ السياسي التركي مف الناحية األكاديمية ،كخصكصان بعد
إقرار التعديؿ الدستكرم الذم ينص عمى انتخاب رئيس الجميكرية مباشرة مف الشعب .كىنا ال بد
مف تكضيح بعض النقاط ،فنظاـ الحكـ في الجميكرية التركية يعد نظامان خميطان مف النظاـ
البرلماني كالرئاسي ،كبغض النظر عف البنية القانكنية كالجدؿ في طبيعة كشكؿ النظاـ السياسي
في تركيا ،نظ انر لتطكرات المشيد الدستكرم التركي منذ عاـ 2003حتى اآلف بعد التعديبلت
المتعددة عمى دستكر الجميكرية التركية الذم أقر عاـ  1982كالمعمكؿ بو حاليان ،كنظ انر لتكجو
و
تعديبلت جديدة مستقببلن ،فإف دراستنا في ىذا الجانب
حزب العدالة كالتنمية الحاكـ إلى طرح
ستقتصر كعمى نحك مكجز ،عمى ما يتعمؽ بصبلحيات كتشكيؿ كؿ سمطة مف السمطات الرسمية
الثبلث) https://www.politics-dz.com(.
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السمطة التشريعية
تتككف السمطة التشريعية مف مجمس كاحد " المجمس الكطني التركي الكبير" ( ،)TGNAكتشمؿ
اختصاصاتو بمكجب الدستكر ما يمي ) Turky,1988, Teoman Fehim, pp.61-58(:
 -1سف القكانيف كتعديميا كالغاؤىا.
 -2تعديؿ الدستكر بمكافقة أغمبية ثمثي أعضاء المجمس .
 -3انتخاب رئيس الجميكرية .
 -4الرقابة كاالشراؼ عمى مجمس الكزراء.
 -5تفكيض مجمس الكزراء سمطة اصدار ق اررات حككمية ليا قكة القانكف في بعض المسائؿ .
 -6مناقشة كاقرار الميزانية العامة لمدكلة.
 -7اتخاذ الق اررات المتعمقة بصؾ العممة كاعبلف الحرب.
 -8التصديؽ عمى االتفاقيات الدكلية .
 -9التصديؽ عمى احكاـ االعداـ الصادرة مف المحاكـ .
كمف المبلحظات الميمة بخصكص المجمس الكطني الكبير ما يمي :
 اف الترشيح لعضكية البرلماف غير قاصر عمى اعضاء االحزاب ،اذ انو بمكجب نص المادة
( )76مف الدستكر حؽ لكؿ مكاطف يتجاكز عمره 30سنة كيتمتع بأىمية مباشرة الحقكؽ
السياسية.
 اف الحزب المتمتع بحؽ تككيف مجمكعة برلمانية يجب أال يقؿ عدد نكابو عف  20نائبا في
المجمس المككف مف  550نائبا .
 اف لممجمس بمكجب نص المادة ( )84مف الدستكر سمطة التصكيت عمى انياء اك اسقاط
عضكية النكاب المنسحبيف اك المنشقيف عف احزابيـ في حاؿ انضماميـ الى احزاب اخرل .

 كىذا ال يتحقؽ في الكاقع الفعمي )(Turky,1989 Almanac, Ilnur Cevik,pp.88-89
السمطة التنفيذية

ما يميز السمطة التنفيذية في تركيا ىك أنيا ثنائية البنية ،كتتككف مف رئيس الجميكرية كمجمس
الكزراء كتتكزع الصبلحيات التنفيذية بيف طرفي السمطة التنفيذية.
فرئيس الجميكرية ىك رئيس الدكلة كيمثؿ الجميكرية التركية ككحدة الشعب التركي .يتـ حاليان
اع شعبي عاـ بعد أف كاف يتـ التصكيت عمى الرئيس مف قبؿ البرلماف ،كمدة
انتخاب الرئيس باقتر و
الكالية الحالية خمس سنكات يمكف أف تجدد لمرة كاحدة فقط .كقد أدل ىذا التعديؿ الدستكرم إلى
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إضفاء مز ويد مف القكة الشعبية لمنصب رئيس الجميكرية نتيجة تصكيت الشعب عمى اختياره،
كىك بذلؾ يمتمؾ قاعدة شعبية كبيرة نتيجة حصكلو عمى نسبة األغمبية مف أصكات الناخبيف
األتراؾ في خطكة تشير إلى مدل قكتو بكصفو شخصان إذا ما نظرنا إلى تاريخ نتائج االنتخابات
النيابية التي لـ يحصؿ فييا أم حزب حتى العدالة كالتنمية عمى نسبة  %51مف أصكات
الناخبيف األتراؾ) Balcı Ali, Yeşiltaş M2013vp37) .
كبحسب دستكر عاـ  ،1982يعد رئيس الجميكرية مسؤكالن عف ضماف تطبيؽ الدستكر كاتساؽ
كانتظاـ المياـ التنفيذية لمجيات الحككمية .كلرئيس الجميكرية أف يترأس جمسات مجمس الكزراء،
كيمثؿ منصب القائد العاـ لمقكات المسمحة التركية نيابة عف المجمس الكطني ،كلو صبلحية اتخاذ
القرار باستخداـ تمؾ القكات ،كيعيف رئيس األركاف العامة ،كيعمف قانكف األحكاـ العرفية ،كحالة
الطكارئ(.المرجع السابؽ)37:
كما أنو يصدر ق اررات ليا قكة القانكف بما يتمشى مع ق اررات مجمس الكزراء الذم يترأسو ،كيعيف
أعضاء المجمس االستشارم لمدكلة كرئيسو كيبمغ المجمس نفسو بإجراء االستطبلعات كالتحقيقات
كالتفتيش .فضبلن عف تعييف أعضاء مجمس التعميـ العالي كرؤساء الجامعات يصدر رئيس
الجميكرية بمكجب المادة ( )104مف دستكر  1982قرار تعييف أعضاء المحكمة الدستكرية
ك % 25مف أعضاء مجمس الدكلة ،كرئيس االدعاء العاـ كنائبو في محكمة االستئناؼ العميا
ككذلؾ أعضاء محكمة االستئناؼ العسكرية العميا كأعضاء المحكمة اإلدارية العسكرية العميا
فضبل عف أعضاء المجمس األعمى لمقضاء كككبلء النيابة (.بيناف ،حنا عزك ،مركز الدراسات
االقميمية )15 :2008
و
بصبلحيات تشريعية ،فيك يستدعي المجمس الكطني (البرلماف)
كما يحظى رئيس الجميكرية
لبلنعقاد عند الضركرة ،كيدعك إلى إجراء انتخابات جديدة لممجمس نفسو ،كيضع القكانيف كيعيدىا
إلى المجمس الكطني إلعادة النظر فييا ،ككذلؾ يطرح لبلستفتاء كعند الضركرة التشريع المتعمؽ
بتعديؿ الدستكر .كيمجأ إلى المحكمة الدستكرية بخصكص اإللغاء الجزئي أك الكمي ألحكاـ قكانيف
معينة أك ق اررات ليا قكة القانكف.
و
صبلحيات شكمية ،لكف
كىنا البد أف نعيد التأكيد أف ىذه الصبلحيات المتنكعة ال يمكف اعتبارىا
طريقة انتخاب الرئيس مف قبؿ المجمس الكطني (البرلماف) فرضت عمى الرئيس نكعان مف تحديد
بعض ىذه السمطات ككنو ينتخب مف داخؿ البرلماف كيخضع لشركط المساكمة السياسية بيف

90

كتؿ البرلماف( .مركز سكرية لمدراسات كالبحكث – النظاـ السياسي في تركيا  )25:بينما اختفت
تمؾ المساكمات عندما اصبح انتخاب الرئيس مف قبؿ الشعب مباشرة .
أما رئيس الكزراء كمجمس الكزراء ،فيعداف السمطة التنفيذية األساسية في الدكلة ،إذ يكمؼ رئيس
الجميكرية أكبر األحزاب التي فازت في االنتخابات البرلمانية بتشكيؿ الحككمة ،التي تأخذ الثقة
مف البرلماف ،كبذلؾ تناط السمطات التنفيذية بالحككمة ،األمر الذم تصبح بمكجبو مسؤكلية
صياغة السياسات الداخمية كالخارجية لمدكلة كتنفيذىا مف اختصاصات الحككمة التركية.
نستنتج مما سبؽ أف كؿ ما يتعمؽ بتنفيذ السياسات االقتصادية كاالجتماعية كالمالية كالدفاعية
كاألمنية كالسياسة الخارجية ىي مف اختصاص الحككمة التركية ،كالك ازرة المختصة ،بعد إقرارىا
مف البرلماف .كما يترأس رئيس الكزراء جمسات مجمس األمف القكمي التركي ،كيعد مسؤكالن أماـ
البرلماف عف تنفيذ السياسات الداخمية كالخارجية.
السمطة القضائية
تمارس السمطة القضائية في تركيا مف خبلؿ محاكـ مستقمة كجيات قضائية عميا نيابة عف
الشعب التركي .يستند القسـ القضائي في الدستكر إلى مبدأ سمطة القانكف ،إذ تـ تأسيس السمطة
القضائية كفقنا لمبادئ استقبلؿ المحاكـ كتأميف مدة تكلي القضاة لمناصبيـ .كيعمؿ القضاة بشكؿ
استنادا إلى أحكاـ الدستكر كالقانكف كالنظاـ
مستقؿ ،فيـ يحكمكف كفقنا لقناعتيـ الشخصية ك ن
القانكني(.المرجع السابؽ )27:

كيجب أف تنصاع الجيات التشريعية كالتنفيذية ألحكاـ المحاكـ كال يمكنيا تغيير أك تأخير تطبيؽ
كتبعا لذلؾ ،انقسـ
ىذه األحكاـ .كبشكؿ عممي ،تبنى الدستكر النظاـ القضائي ثبلثي الجيات ن

النظاـ القضائي إلى القضاء اإلدارم كالقضاء القانكني كالقضاء الخاص.

كقد نص القسـ القضائي في الدستكر عمى المحاكـ العميا التالية :المحكمة الدستكرية كمحكمة
االستئناؼ العميا كمحكمة االستئناؼ العسكرية العميا كالمحكمة العسكرية اإلدارية العميا كمحكمة
النزاعات القضائية(.المرجع السابؽ)28:
 :2.2.3التطورات الدستورية في تركيا
يعتبر "قانكف أساس"أكؿ دستكر عثماني في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني الذم نص عمى
إنشاء مجمسيف لمنكاب كالشيكخ"(شفيؽ شقير)http://www.aljazeera.net ،
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كاف النظاـ العثماني يقكـ عمى أساس السمطنة ،ككانت صبلحيات السمطاف العثماني مطمقة
كلكنيا في الكقت نفسو منضبطة بأحكاـ اإلسبلـ بشكؿ عاـ إذ إف الدكلة حينئذ كانت تستمد
شرعية كجكدىا كقكة سمطانيا عمى الشعكب التي تحكميا مف ديف اإلسبلـ .كفي بعض مراحؿ
ضعؼ السمطنة كأماـ تعاظـ الدكر األكركبي السياسي كالحضارم كانت تنطمؽ محاكالت لمتحديث
يرجع مؤرخكف أتراؾ بدايتيا إلى السمطاف سميـ الثالث ( )1807-1789كتمتد مراحميا إلى عيد
السمطاف محمكد الثاني ( ،)1839-1808كلكنيا لـ تبلمس جكىر النظاـ(.المرجع السابؽ)
كبقي ىاجس اإلصبلح السياسي كالقانكني كال سيما الدستكرم منيا مبلزمان لمدكلة العثمانية ،كلعؿ
محاكلة كزير خارجية الدكلة العثمانية رشيد باشا في عاـ  1839إدخاؿ أحكاـ دستكرية في نظاـ
الدكلة في عيد السمطاف عبد المجيد األكؿ ( )1861-1839ىي أكؿ محاكلة جادة في ىذا
االتجاه ،كفي عيد السمطاف عبد العزيز ( )1876-1861قاـ مدحت باشا -ككاف كزي انر لمعدؿ-
باقتراح دستكر عمى السمطاف ،فما كاف مف األخير إال أف أمر بعزلو فك انر مف الك ازرة.
( )http://www.aljazeera.netكتكلى مدحت باشا الصدارة العظمى (رئاسة الكزراء) في عيد
السمطاف عبد الحميد الثاني ( ،)1909-1876فعيد إليو السمطاف تأليؼ لجنة إلعداد دستكر
لمببلد ،فكاف أف أعدتو المجنة كنشرتو تحت اسـ "قانكف أساس" في  23ديسمبر /كانكف األكؿ
 ،1876كضـ الدستكر الجديد الذم تأثر كاضعكه بالدستكر البمجيكي كالركسي  12قسمان ك119
مادة ،كأصبح دستك انر رسميان لمدكلة كنص عمى أف اإلسبلـ ديف الدكلة كعمى إنشاء مجمسيف
لمنكاب كالشيكخ كأناط كضع الميزانية بمجمس النكاب كأقاـ الحكـ في الكاليات عمى أساس
البلمركزية .كبعد  11شي انر مف الحياة النيابية أكقؼ عبد الحميد العمؿ بالدستكر ،كاستمر ىذا
التكقيؼ  30عامان إلى أف أصدر السمطاف عبد الحميد الثاني مجددان ق ار انر في  23يكليك/تمكز
 1908بإعادة العمؿ بو) http://studies.aljazeera.net(.
كبعد سقكط الخبلفة العثمانية اختارت تركيا دستك انر مدنيا مستكحى مف الدستكر السكيسرم بدالن
مف الدستكر العثماني ،كذلؾ في نكفمبر /تشريف الثاني  ،1922كبعد إعبلف الجميكرية في 29
أكتكبر /تشريف األكؿ  1923كانتخاب مصطفى كماؿ أتاتكرؾ رئيسان ليذه الجميكرية الناشئة
كاعبلف إلغاء نظاـ الخبلفة كفصؿ الديف عف الدكلة في  3مارس/آذار  1924بدأ تحكؿ جذرم
في الحياة السياسية التركية كفي الدستكر التركي لتأخذ تركيا العممانية مكقعيا الجديد في العالـ.
ً
يكتؼ مصطفى كماؿ أتاتكرؾ بدستكر عاـ
بعد الحرب العالمية األكلي كتأسيس الدكلة التركية ،لـ
 1921إذ شرع العمؿ بدستكر جديد كخصكصان بعد  29أكتكبر عاـ  ،1923عندما أعمف
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المجمس الكطني التركي الكبير قياـ الجميكرية التركية ،كانتخب مصطفى كماؿ أكؿ رئيس ليا
بعد أربعة أشير مف إعبلف الجميكرية ،فقد شكؿ لجنة لغرض كضع دستكر جديد مف أحد عشر
عضكان مف نكاب المجمس برئاسة النائب يكنس ندا كالتي قامت بدراسة مسكدة دستكر أعدت مف
قبؿ ثبلثة خبراء في القانكف .عمى أف يؤخذ بنظر االعتبار التطكر التاريخي لمدساتير التركية
أف دستكر  1924يعد مكمبلن أك امتدادان لقانكف التشكيبلت األساسية .كىك بدكره
كىذا يعني ٌ

مقتبس مف دستكر 1876العثماني) http://www.aljazeera.net(.

بل مؤلفان مف  105مادة ،كتـ تعديؿ ىذا
كفي تاريخ  4أبريؿ  1924أقر المجمس دستك انر كام ن
الدستكر عدة مرات ففي تاريخ  10أبريؿ مف عاـ  1928جرل تعديؿ المكاد  16 – 2ك– 26
 ،38ككذلؾ في  10ديسمبر  1931عدلت المادة  95الخاصة بالمكازنة ،كفي  5يناير 1934
عدلت المادتاف العاشرة كالحادية عشرة الخاصة بحؽ المرأة في االنتخاب كرفع سف المنتخب مف
الجنسيف إلى عمر الثانية كالعشريف ،كفي تاريخ  5فبراير  1937عدلت المادة الثانية لممرة
الثانية ،ككذلؾ المادتاف  ،75-74كفي تاريخ  29نكفمبر  1937عدلت المكاد  49-24ك-50
 .61كقد تضمف الدستكر صبلحيات كاضحة لرئيس الجميكرية بعكس دستكر  ،1921كالذم لـ
يحدد مياـ رئيس الجميكرية بصكرة قطعية كثابتة .حيث حدد ىذا الدستكر الصبلحيات التشريعية
كالتنفيذية لمرئيس - www.aljazeera.net(،المرجع السابؽ)
فقد نصت المادة  35عمى الصبلحيات التشريعية لرئيس الجميكرية باعتباره ىك المسؤكؿ عمى
المصادقة عمى القكانيف التي يقررىا المجمس الكطني التركي كيعمنيا في غضكف عشرة أياـ ،كلو
الحؽ في إعادة القكانيف التي ال يكافؽ عمييا كأيضا في غضكف عشرة أياـ مع كجكب بياف أسباب
الرفض عمى المصادقة عمى القانكف المذككر ،لكف في حالة إصرار المجمس عمى القانكف
المرسؿ يترتب عمى رئيس الجميكرية المصادقة عميو كاصداره.
دستور الجميورية التركية
إف كؿ التعديبلت الدستكرية التي تمت قياـ الجميكرية التركية كانت تيدؼ إلى االنعتاؽ مف
مؤثرات المرحمة العثمانية كتكريس النظاـ العمماني ،كذلؾ ابتداء مف دستكر  1924الذم كرس
حكـ الحزب الكاحد لمدة عقديف مف الزمف حكـ فييا حزب أتاتكرؾ "حزب الشعب الجميكرم" إلى
أف تأسس الحزب الديمقراطي كحكـ مرات متتالية ،ثـ انتيى أمره بانقبلب عسكرم في 27
مايك/أيار  1961حكـ فيو عمى رئيس الجميكرية جبلؿ بايار كرئيس الحككمة عدناف مندرس
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كرئيس المجمس النيابي رفيؽ ككلتاف باإلعداـ بعد أف اتيمكا بأسممة الدكلة كتيديد مبادئ أتاتكرؾ
العممانية كنظامو البلديني ) http://www.aljazeera.net(.
كرغـ أف دستكر  - 1982كىك النافذ حتى اآلف -قد فتح الباب أماـ التعددية الحزبية كأطمؽ
حرية التعبير ،فإف االتيامات القائمة عمى أساس اإلساءة لممبادئ الكمالية كالنظاـ العمماني ال
تزاؿ قائمة كليا سند في الدستكر التركي أم دستكر عاـ  1982كالذم تجدر اإلشارة إلى أنو
كضع إباف حكـ عسكرم جاء بو انقبلب سبتمبر /أيمكؿ .1980
فمقدمة الدستكر تنعت مصطفى كماؿ أتاتكرؾ بالبطؿ الخالد تأكيدان لبلتجاه العمماني الذم خطو
لمببلد كاعترافان بدكره األساسي في إخراج تركيا مف نظاـ الخبلفة إلى نظاـ الجميكرية ،كتقرر
المادة الثانية مف الجزء األكؿ مف الدستكر بكضكح أف تركيا جميكرية عممانية تديف بالكالء
كحظر العمؿ السياسي عمى رئيسو
لمقكمية األتاتكركية .كعمى ىذا األساس تـ حؿ حزب الرفاه ي
نجـ الديف أربكاف مدة خمس سنكات ،كمف بعده حزب الفضيمة الذم حؿ بدكره لينتيي بو األمر

مقسمان إلى حزبيف حزب السعادة ،كحزب العدالة كالتنمية الذم يتزعمو الطيب أردكغاف كالذم
حككـ أيضان عمى خطاب ألقاه في تجمع سياسي(.المرجع السابؽ)
كفي شؽ آخر كامعانان في سياسة التتريؾ يذىب الدستكر إلى كحدة األمة التركية كأف التركية لغة
الببلد كيتجاىؿ المغات كالمجمكعات األخرل التي تتمتع بالعراقة كالقدـ في الببلد كال سيما
الكردية ،كيحظر الدستكر أم استخداـ رسمي لمغات المحظكرة في إشارة إلى المغة الكردية ،لكف
البرلماف التركي كفي محاكلة لبلقتراب مف المعايير األكركبية أقر في أغسطس/آب 2002
مشركعان يسمح ببث البرامج بمختمؼ المغات كالميجات التي يتداكليا المكاطنكف األتراؾ في حياتيـ
اليكمية ،كما أقر في تصكيت أكلي مشركع قانكف عف التعميـ بالمغة الكردية في المدارس
الخاصة.
التعديالت الدستورية في تركيا

دستور 1945

في كانكف الثاني /يناير مف عاـ  1945عرض الدستكر مف جديد عمى المجمس الكطني التركي
الكبير فأقر الصيغة الجديدة كأبطؿ ما قبميا مف نصكص .كقد احتكل ىذا الدستكر بعد إق ارره مف
قبؿ المجمس الكطني كاذاعتو في كانكف الثاني /يناير 1945ـ عمى األبكاب اآلتية:
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األحكاـ األساسية -المجمس (المجمس الكطني التركي الكبير) -رئيس الجميكرية -مجمس الكزراء
كالكزراء -القضاء -الديكاف العالي -حقكؽ المكاطف التركي العامة -مكاد متفرقة -المكظفكف-
المالية -ضكابط متعمقة بالدستكر(https://www.turkpress.co).
أف الدكلة التركية ىي
كتشمؿ األحكاـ األساسية شكؿ الدكلة الجميكرية – كما تؤكد عمى ٌ

جميكرية  -ممية – شعبية – دكلية – عممانية – كانقبلبية.

أما الممة أك القكمية  Milliyetcilikفتقتضي العمؿ كاالستعداد لمنضاؿ كالكفاح مف أجؿ الحفاظ
ٌ
عمى الخصائص القكمية لؤلمة التركية .أما الشعبية فيي مرادفة لمفيكـ الديمقراطية لدل الكمالييف
أف الشعب ىك مصدر السمطة كالتي تعني تكظيؼ قكة الدكلة كالقطاع الخاص معان.
كالمقصكد ٌ

أما االنقبلبية
كالعممانية  Leiklikتعني إقامة دكلة دنيكية كعدـ استخداـ الديف ألغراض سياسيةٌ ،

فتعني عدـ االعتماد عمى التطكر التدريجي لممجتمع بؿ يجب أحداث تغييرات جذرية كحازمة
كبصكرة مستمرة(.المرجع السابؽ)
دستور :1962
تـ إعداد ىذا الدستكر مف قبؿ مجمس الكحدة القكمي باالشتراؾ مع مجمس شبو تمثيمي يتسـ
بطبيعة نخبكية لـ ينتخب أعضاؤىا عف طريؽ االقتراع العاـ كانما تـ اختيارىـ مف قبؿ مجالس
أيضا مف قبؿ جمعيات حقكقية كسياسية أكاديمية .تـ تكميؼ الدكتكر صادؽ
عممية كثقافية ،ك ن

سامي أكنر رئيس جامعة إسطنبكؿ لترأس لجنة كتابة مسكدة الدستكر الذم جرل االستفتاء عميو
في  9يكليك  1961بنسبة  61.7بالمئة لصالح الدستكر .كىذا الدستكر الجديد أطكؿ مف
الدساتير التي سبقتو ،كحجمو يمتناسب مع دساتير العالـ ،كيتككف مف  157مادة أساسية ك11
خاصا بالمقدمة .كىك ضمف الدستكر ،كيكجز التكجو الديمقراطي
مادة مؤقتة ،كيتضمف جزنءا
ن
كاالجتماعي لعمكـ مكاد الدستكر .أما االختبلؼ اآلخر بينو ك بيف الدساتير األخرل فيك كجكد

ىكامش تكضح مكضكع المكاد كاالرتباط بينيا .كىذا ال يقع ضمف نص الدستكر.
)(https://www.turkpress.co
كفيو تـ حذؼ مبدأم الدكلية كاالنقبلبية مف المادة الثانية مف الدستكر فأصبحت تحتكم فقط أربع
مبادئ ىي الجميكرية كالقكمية كالعممانية كالشعبية ،كتـ السماح بتشكيؿ أحزاب سياسية ككذلؾ
السماح باإلضراب كاعطاء الحرية لمصحافة كحرية استقبلؿ الجامعات ،كأصبح المجمس الكطني
التركي مؤلفنا مف مجمسيف مجمس النكاب كمجمس الشيكخ (.المرجع السابؽ)
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دستور :1982
استيقظ الشعب التركي صبيحة  12أيمكؿ /سبتمبر  1980انقبلب عسكرم ،أيعمف فيو عف حالة
خير بيذا االنقبلب،
الطكارئ القصكل في الببلد .كفي بادئ األمر استبشر المكاطنكف في تركيا نا
إذ اعتقدكا بأنو تدخؿ عسكرم لمجيش بيدؼ القضاء عمى حالة الفكضى التي كانت عارمة
كمنتشرة ما بيف  1971ك 1980بيف اليمينييف كاليسارييف في تركيا ،كاعتقدكا بأف ىذا االنقبلب
سينيي عمى الفكضى مف خبلؿ اعتقاؿ مفتعمي الفكضى فقط كمحاكماتيـ ،دكف اعتقاالت تعسفية
لجميع مف يقكؿ رأيو ،كالحكـ عميو بأحكاـ قضائية قاسية تصؿ بعضيا إلى اإلعداـ .لـ يمضي
الكثير عمى االنقبلب العسكرم القاسي إذ عمؽ قائد االنقبلب العسكرم " كنعاف إيفريف" العمؿ
بالدستكر كأعمف نيتو عف إعداد دستكر جديد.
كعرض لبلستفتاء الشعبي بتاريخ  18تشريف الثاني /نكفمبر
تـ إعداد دستكر عاـ  1982ي
أسكدا
نا
 ،1982ككانت نتيجة االستفتاء  %91,37نعـ %8,63 ،ال .كاعتبر ىذا الدستكر
دستكر ن

لدل األتراؾ الذيف ظمكا ينقمكف عمى االنقبلب الذم جاء بو ،حيث أصبح الدستكر يمعطبل لمبدأ

الديمقراطية كالحكـ الجميكرم .كمف الجدير بالذكر أف الدستكر العسكرم ظؿ سارنيا حتى يكمنا
ىذا) https://www.noonpost.org).

إف الطريقة التي يكضع بيا دستكر عاـ  ،1982حددت محتكاه ،فيي تعكس بكضكح العقمية
االستبدادية ،الكصائية  ،كبمكجب النسخة األصمية مف الدستكر ،تـ حظر جميع منظمات
كمنعت النقابات
المجتمع المدني بخبلؼ األحزاب السياسية مف المشاركة في األنشطة السياسية .ي
العمالية كالجمعيات التطكعية كالمؤسسات كالمنظمات المينية العامة كالجمعيات التعاكنية مف أف
تقكـ بدعـ ،أك أف تتمقي دعما مف األحزاب السياسية ،أك أف تنخرط في عمؿ مشترؾ فيما بينيا.
ألغيت ىذه القيكد بالتعديؿ الدستكرم لعاـ .1995
التعديالت الدستورية عام 2001
ممثبلف عف كؿ حزب مف األحزاب التركية
في عاـ  ،2001تش ﱠكمت لجنة مصالحة حزبية بيا
ى
الستة الممثمة بأعضائيا بمجمس الشعب التركي .حيث أيعمف عف استطبلع لمتعديؿ الدستكرم
لؤلكساط العامة في يكـ  14يكنيك عاـ .2001ككاف ىذا االستطبلع الذم أعدتو لجنة المصالحة
كع ًرض عمى رئاسة مجمس الشعب
المش ﱠكمة ،ي
ييعد بمثابة اقتراح تعديمي أقرتو ىذه المجنة الخاصة ي

التركي في يكـ  6سبتمبر عاـ  .2001فعقد المجمس جمسة في  17سبتمبر لبحث التعديؿ
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الدستكرم .كبمقتضى المادة رقـ  37مف دستكر  1982بدأت مباحثات حكؿ االقتراح الخاص
بتعديؿ  37مادة مف الدستكر في  24سبتمبر عاـ  .2001كافؽ عمى ىذه التعديبلت الدستكرية
شخصا
التي شممت  45مادة 428 ،نائب ،في حيف تـ رفضو مف قبؿ  17آخريف ،كامتنع 27
ن
عف التصكيت ،ككاف كىناؾ أربعة أصكات فارغة).المرجع السابؽ)

التعديالت الدستورية عام 2010
في 2010/9/12ـ أيد  %58مف االتراؾ ادخاؿ 26تعديبل دستكريا جديدا عمى الدستكر التركي
الذم كضعو العسكر عاـ 1982ـ كيعد ذلؾ تفكيضا لحزب العدالة كالتنمية لبلستمرار في
السمطة كالفكز باالنتخابات البرلمانية القادمة في يكنيك عاـ 2011ـ تيدؼ ىذه التعديبلت إلعادة
تشكيؿ السمطة القضائية كنزع الحصانة عف العسكر مف أجؿ تقديميـ لممحاكـ المدنية باإلضافة
لحؽ العماؿ في بناء نقاباتيـ المينية المستقمة (كماؿ حبيب )326-325 :2012 ،
 :3.2.3التعددية السياسية ونظام الحكم في تركيا
كاف انتقاؿ تركيا الى نظاـ التعددية الحزبية في عاـ 1946ـ ،بتأسيس الحزب الديمقراطي ،يمثؿ
نقطة تحكؿ في التاريخ السياسي التركي ،بما في ذلؾ تغير دكر االسبلـ في الدكلة التركية
فبحمكؿ ذلؾ الكقت ،كاف االسبلـ تحت سيطرة الدكلة ،كلكنو ظؿ قكة مؤثرة اجتماعيا كاخبلقيا في
تركيا(.ىميف ركز ايبك)40 :2015،
قاـ النظاـ السياسي التركي الذم أسسو مصطفى كماؿ أتاتكرؾ مع إعبلف الجميكرية التركية عاـ
 1923عمى تحفيز الركح القكمية التركية بشكؿ كبير ،مقابؿ إقصاء بعديف أساسييف ىما :اليكية
اإلسبلمية كالتعدد القكمي .كقد نص ىذا األمر بشكؿ كاضح في أكؿ دستكر تركي تـ إق ارره عاـ
 ،1924كمنذ ذلؾ الكقت اصطدمت كؿ حركة سياسية ترمي إلى اإلصبلح كالديمقراطية بالثكابت
الدستكرية ليذا النظاـ ،إلى أف تمكف حزب العدالة كالتنمية مف الكصكؿ إلى السمطة عاـ 2002
كنجح عبر سمسمة خطكات تكتيكية مف تفكيؾ بنية ىذا النظاـ ،إلى أف أصبح حزبا يتحكـ
بالرئاسات الثبلث (الجميكرية كالبرلماف كالحككمة) ،في حيف بقيت قضية اإلصبلح السياسي مف
أىـ القضايا التي تحتؿ ساحة الحراؾ السياسي في الببلد.
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ويرى الباحث :أف مف أىـ مراحؿ التطكر في السياسة التركية ما ارتبط بظركؼ ما بعد الحرب
الباردة التي ساىمت في بركز التكجو اإلسبلمي في المجتمع التركي ليفكز حزب الرفاه ذك التكجو
اإلسبلمي في انتخابات  1996كيشكؿ حككمة ائتبلفية.
تعتبر التعددية السياسية بمفاىيميا الدينية كالقكمية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية مف أىـ
خصائص الدكؿ الكبرل ،ال سيما تمؾ الدكؿ التي تتمتع بعمؽ حضارم كالدكلة العثمانية كالعربية
كالصفكية عبر التاريخ" .تجمت أزمة التعددية في المرحمة التي سبقت حكـ حزب العدالة كالتنمية
عمى شكؿ صراع بيف العممانية كاإلسبلـ ،قبؿ أف تنتقؿ في مرحمة حكمو إلى صراع بيف الحزب
كالقكل االجتماعية كالسياسية المعارضة ،عمى شكؿ صراع عمى السمطة كاليكية كالدستكر بحثا
عف النمكذج" كمع أف ىذه التعددية كانت مف أىـ سمات تركيا في عيد الدكلة العثمانية تاريخيا،
فإنيا في عيد الجميكرية تعرضت لئلقصاء كالتيميش كالمحاربة إلى درجة أنيا كانت مستيدفة
سياسيا كدستكريا .كقد تجمى ىذا األمر في المرحمة التي سبقت حكـ حزب العدالة كالتنمية عمى
شكؿ صراع بيف العممانية كاإلسبلـ ،قبؿ أف ينتقؿ في مرحمة حكـ حزب العدالة كالتنمية إلى
صراع بيف الحزب كالقكل االجتماعية كالسياسية المعارضة اتخذ شكؿ صراع عمى السمطة
كاليكية كالدستكر بحثا عف النمكذج.
كبسبب ىذا المسار فإف قضية اإلصبلح أخذت طابع االنقساـ السياسي كالمكاجية االجتماعية
كالحزبية كالصراع عمى اليكية في بمد تشكؿ اليكية ىاجسا أساسيا كدائما ،ألسباب تاريخية
كجغرافية كسياسية ظمت تحكـ الخيارات السياسية لتركيا طكاؿ القرف الماضي
ويرى الباحث :اف تأسيس أكؿ حزب سياسي بخمفية اسبلمية تحت مسمى " حزب النظاـ الكطني
" بزعامة نجـ الديف أربكاف عاـ  1970يعتبر تطك ار سياسيا ىاما كتحكال في السياسة التركية
حيث يعتبر اعبلف تأسيس ىذا الحزب بمثابة تحدم لمبادئ الدكلة العممانية  ،تمثمت في عكدة
اليكية االسبلمية مف جديد كمحدد لتكجيات تركيا السياسية عمى مستكل الداخؿ كالخارج .
كمنذ أف ظير حزب النظاـ الكطني " بزعامة نجـ الديف أربكاف عاـ  1970أصبحت األصكات
الكردية الدينية مف األصكات المحسكبة عمى أحزاب نجـ الديف أربكاف المتكالية :السبلمة ،كالرفاه،
كالفضيمة ،فكاف طبيعيا أف تككف المسألة الكردية عمى جدكؿ برامج حزب العدالة كالتنمية في
مرحمة صعكده كتأسيسو عاـ  2001حيث شاركت العديد مف الشخصيات الكردية في مرحمة
التأسيس (.)http://www.aljazeera.net
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حيث لـ يكف مف السيؿ كقكؼ الجيش التركي اماـ ىذا الحزب بدكف أم تدخبلت صادمة ،فقد
عمؿ عمى منع الحزب ككذلؾ حزب العماؿ الماركسي مف العمؿ السياسي ،اال اف أربكاف لـ
يصبو اليأس كعاد لمحياة السياسية بعد عاميف بحزب االنقاذ الكطني ،كىذه المرة لـ يبالغ في
اظيار ىكيتو االسبلمية ،كقد فاجأ الجميع بحصكلو عمى  49مقعدا في انتخابات البرلماف،
كبعدىا قد اضطر بكلنت اجاكيد صاحب الصدارة في ترتيب الفائزيف باالنتخابات اف يحصؿ
عمي الرضي الشعبي بعد قرار حككمتيما بإرساؿ الجيش التركي لحماية االقمية التركية في
قبرص ،اال اف ذلؾ الرضا سرعاف ما تبدد في خضـ االزمة االقتصادية ككصكؿ نسبة التضخـ
الي  %100كانييار كبير لمعممة التركية ،كقد دخمت الببلد في ازمات متتالية في كؿ مؤسساتيا
(الدمرداش.)67 :2014 ،
أما حزب النظاـ القكمي الذم تأسس عاـ  ،1970أكؿ أحزاب اإلسبلـ السياسي الكاضحة في
تركيا ،أعقبو حزب السبلمة القكمي الذم كاف تكرغكت أكزاؿ يتزعمو  ،كالذم أصبح زعيمان لحزب
"الكطف األـ" فيما بعد ،كخبلؿ تمؾ الفترة التي كاف فييا حزب الكطف االـ يتكلى الحكـ قد كجدت
الجماعات الدينية األجكاء مناسبة جدان لبلحتفاؿ بذكرل كفاة المؤسس سعيد النكرسي الذم ييعتبر

المجدد في تركيا ،عبر االجتماعات كالميرجانات(عبداهلل منار المرجع السابؽ.)366 :
ي

كفي بدايات  1972كاف ظيكر حزب " السبلمة الكطني" بزعامة نجـ الديف أربكاف ،حيث حقؽ

كبير في انتخابات سنة 1973ـ كحصؿ عمى ثالث أعمى نسبة أصكات في المجمس
نجاحا نا
ن
النيابي ،كاشترؾ الحزب في حككمة ائتبلفية مع حزب الشعب الجميكرم ،كأصبح نجـ الديف

نائبا لرئيس الكزراء ،كزادت شعبية "حزب السبلمة" كارتفعت مكانتو خاصة بعد الغزك
أربكاف ن
التركي لقبرص ،كترجمت ىذه الشعبية في انتخابات سنة 1975ـ؛ إذ حصؿ الحزب عمى ثاني

أيضا عمى الساحة التركية حزب
أعمى نسبة أصكات في المجمس النيابي ،كفي ىذه الفترة برز ن
الحركة الممية بزعامة " ألب أرسبلف تككيس" كىك حزب قكمي عنصرم ،ككاف يتمتع بمميشيا
نجاحا ممحكظنا في االنتخابات ،كلكف كانت النشاطات الجديدة في تركيا
عسكرية تدعمو ،كحقؽ
ن

مراقبو مف قبؿ الكاليات المتحدة األمريكية صاحبة النفكذ األكؿ في تركيا  ،خاصة مع التقارب

الحادث بيف حزب السبلمة الكطني كحزب الحركة الممية ،كمع زيادة شعبية االتجاه اإلسبلمي
بدأت المخاكؼ تتحكؿ إلى ىكاجس كشيكة الحدكث ،لذلؾ رأت أمريكا أف تكقؼ ىذا النشاط


بولنت اجاويد مف مكاليد  1925فيك سياسي تركي كرئيس كزراء سابؽ  ،فقد تكلي رئاسة تركيا عدة مرات اكليا كاف عاـ 1974

كاخرىا  ،2002باإلضافة الي زعامة حزب الشعب الجميكرم ،كزعيـ حزب اليسار الديمكقراطي .

99

اإلسبلمي المتنامي بانقبلب عسكرم يمغي كلك بشكؿ مؤقت شعار الحرية الذم ظيرت ىذه
األحزاب مف خبللو ،كذلؾ لتجنب تأثيرات انتصار الثكرة اإلسبلمية عاـ  1979في إي ارف؛ التي
تجاكر تركيا مف جية الشرؽ(.)https://www.turkey-post.net
ويري الباحث :بأف تمؾ الفترة قد تميزت بالصراعات المسمحة بيف اليميف كاليسار ،كحركب
بالككالة بيف الكاليات المتحدة كاالتحاد السكفياتي ،كذلؾ لخمؽ ذريعة تسمح بالتدخؿ الحاسـ األمر
الذم جعؿ الجيش التركي يقكـ بنيج سياسة النزاع لتصعيد الصراعات.
كمف األسباب التي أدت الي تدىكر الكضع األمني ظاىرة العنؼ السياسي ،فقد بمغت أرقاـ ىذه
األحداث في السنتيف األخيرتيف قبؿ انقبلب عاـ  1980ذركتيا ،حيث بمغت  4040قتيؿ بيف
 .1980 – 1978كيرجع سبب ذلؾ إلى تعدد القكل كالحركات السياسية المتخاصمة كالمتناقضة
في ما بينيا ،كالتي كانت ترغب بالسيطرة عمى الدكلة كالمجتمع كتسييرىا كفؽ مبادئ كاىداؼ كؿ
منيا ،كمما زاد في تفاقـ العنؼ تعدد القكميات كاألقميات كاألدياف ،كما كاف لمنقابات العمالية دكر
في نشر الدعايات السياسية كاالقتصادية كالتي كانت تحمؿ طابع التحدم كالعصياف مما اكقفيا
عف العمؿ االمر الذم ترتب عميو انخفاض اإلنتاج في االسكاؽ كارتفاع األسعار ،كما ظيرت
الحركات الطبلبية التي ازدادت نشاطاتيـ السياسية ،كظيرت الجمعيات السرية كاإلرىابية ذات
التكجو اليميني كاليسارم كالتي بمغ عددىا مطمع السبعينات نحك أربعيف جمعية ،مدعكمة فكريان
كماديان مف الخارج ،كقامت بنشر الرعب كالخطؼ كالقتؿ كاليجكـ عمى مؤسسات الدكلة  ،ككاف
لحزب الحركة القكمية دكر كبير في تصعيد أحداث العنؼ السياسي في ىذه المدينة ،ما دعا
الحككمة إلى إعبلف األحكاـ العرفية في ثبلث عشرة كالية كاقالة كزير الداخمية "عرفاف اكزام
دنبمي" مف منصبو ،فازداد عدد القتمى سنة  1979في جؿ الببلد ليصؿ معدلو  20قتيبلن في
اليكـ ،ككاف الضباط األتراؾ يركف أف الكقت قد حاف لمتدخؿ ،فقرركا تقديـ رسالة إلى األحزاب
جميعيان عف طريؽ رئيس الجميكرية ،كازدادت ظاىرة االغتياالت السياسية لتشمؿ مسؤكليف
سياسييف فاغتيؿ رئيس الكزراء األسبؽ نياد ايريـ عمى ايدم منظمة "ديؼ سكؿ" اليسارية
المتطرفة انتقامان إلقدامو عمى حؿ التنظيمات النقابية كالطبلبية ،كاعبلف األحكاـ العرفية لمكاجية
التمرد الكردم شرقي الببلد (المرجع السابؽ.)https://www.turkey-post.net ،
في  12سبتمبر  1980حدث انقبلب عسكرم بتركيا ،تزعمو الجنراؿ "كنعاف ايفريف" مع مجمكعة
مف الضباط ،نشأكا عمى فكرة حماية المبادئ األساسية لمجميكرية التركية كما كضعيا "اتاتكرؾ"،
ككاف المبدأ الرئيس فييا الفكر الكمالي كاعتقادىـ بأف سبب تدىكر االمبراطكرية العثمانية كاف
100

ارتباطيا باألقطار العربية كاإلسبلمية ،ككاف تخكفيـ مف الصعكد الممحكظ لمتيار اإلسبلمي في
االنتخابات التركية.
كجاء في البياف العسكرم األكؿ الذم صدر في  12أيمكؿ  1980مف "كنعاف ايفريف" ،اسباب
ىذا االنقبلب العسكرم كطبيعتو كاىدافو كبأف ”أسكأ ازمة في بمدنا كانت تيدد بقاء الدكلة كالشعب
كدعا الى التمسؾ بمبادئ أتاتكرؾ كاف يشنكا نضاالن ضد الفكضى كاإلرىاب" كضد "الشيكعييف
كالفاشييف كالعقائد الدينية المتزمتة” ،كعمى الرغـ مف االحداث الدمكية التي حدثت نتيجة االنقبلب
الذم نفذه الجيش كرغـ ىذه الحصيمة ،فإف العمؿ الذم قاـ بو منفذك االنقبلب لقي مكافقة السكاف
الذيف أنيكيـ عدـ االستقرار السياسي كاالجتماعي لسنكات عدة ،األمر الذم دفعيـ بالمكافقة في
 1982عمى الدستكر الجديد ،ذم الطابع التسمطي الذم ال يزاؿ معمكالن بو اليكـ رغـ بعض
التعديبلت ،كعبلكة عمى ثبلثة انقبلبات عسكرية ،تسبب الجيش في استقالة حككمة "نجـ الديف
أربكاف" ذات الخمفية اإلسبلمية سنة  ،1997كحظي منفذك انقبلب  1980بحماية لفترة طكيمة،
كفرتيا الحصانة التي كانكا يتمتعكف بيا كالتي لـ ترفع إال في عاـ  ،2010أثناء تعديؿ دستكرم
أجرتو الحككمة برئاسة حزب العدالة كالتنمية (المرجع السابؽhttps://www.turkey- ،
.)post.net
بعد ذلؾ بدأ ظيكر حزب العمؿ الكردستاني عاـ  1984حيث كاف حزبا شيكعيا متشددا ،كلكف
قد بدأ تقؿ ىكيتو الماركسية في مطمع التسعينيات ،فعمى الرغـ مف مشاركتو لمكثير مف التيارات
اليسارية التركية كأحزابو المتعددة اال أنيا كانت عمى طرفي نقيض تركيا ،بؿ أكثر مف ذلؾ أطمؽ
حزب العماؿ الكردستاني حربا إرىابية عمى الدكلة التركية كأغمب أحزابيا في ذلؾ الكقت  ،كلكنيا
كانت أحزابا قكمية متشددة لمقكمية التركية مما جعميا أحزابا كحككمات معادية لمقكمية الكردية
كأحزابيا(.)http://www.aljazeera.net
كفي عاـ  1996كصؿ اإلسبلـ السياسي إلى الحكـ مف جديد عبر تأسيس حككمة تكافقية مع
و
انقبلب عسكرم.
حزب "الطريؽ القكيـ" حككمة انتيى بيا الحاؿ إلى
كيعتبر حزب الطريؽ مف أحزاب االسبلـ السياسي الذم قاـ تأسيسو عمى أسس قكمية بحتة،
كلكف بعد ذلؾ أصبح يضـ أعداد جيدة مف أصحاب الفكر االسبلـ السياسي ،كبقي عمى ىذا
118
الحاؿ حتى عاـ  1993كىك العاـ الذم انفصؿ فيو محسف يازيجي أكغمك عف الحزب ،مؤسسان

حزب االتحاد الكبير.
118

محسن يازيجي اغلو من أهم االسالمٌٌن القومٌٌن األتراك من موالٌد عام  ،1954وقد شغل منصب نائب عن حزب الحركة
القومٌة وحزب االتحاد الكبٌر الذي اسسه فً عام .1993
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كقد جاءت الحككمة بعد انقبلب  28فبراير  ،1997لتطالب رئاسة األكقاؼ بطرح طركحات
حداثية تجابو طركحات الجماعات اإلسبلمية "الرجعية" ،فقد كاف اليدؼ مف تمؾ الطركحات
تحديد الخطكط األساسية لمشريعة اإلسبلمية في تركيا ،بغرض محاربة أم تيار ديني آخر يتبنى
فك انر مغاي انر لمفكر الديني الرسمي الذم تتبناه الدكلة ،كبالكصكؿ إلى األسباب التي شكمت مناخان
مناسبان لتمدد التيارات الدينية في تركيا ،كخكضيا في غمار السياسة ،فكاف كقت كصكؿ الحزب
الديمقراطي عاـ  1950إلى سدة الحكـ ،كسبب أساسي لذلؾ(عبداهلل منار.)89 :2015 ،
إف تمؾ العكامؿ تعتبر كػ "باعث" ،كبمثابة "نقطة التحكؿ" لنشاط ىذه الجماعات ،مكضحان أف
األحزاب المنافسة لحزب الشعب الجميكرم ،كىك الحزب الذم أسسو أتاتكرؾ بعد مكت مؤسس
كزعيـ حزب الحركة القكمية ألب أرسبلف تكركيش عاـ .1997
كلكف أصحاب الفكر اإلسبلـ السياسي الذيف تكاجدكا في الحزب حاكلكا إعادة تأثيرىـ مف خبلؿ
رفضيـ انتخاب دكلت باىجمي ،المعركؼ بفكره المحاكي لمفكر القكمي البعيد عف اإلسبلـ
السياسي ،كلكف عمى الرغـ مف جميع محاكالتيـ ،فاز باىمجي ،قاضيان بذلؾ عمى آخر أمؿ لقطب
اإلسبلـ السياسي في السيطرة عمى الحزب ،كعمى الرغـ مف إقصائو لمقطب اإلسبلمي ،إال أنو
بقي بمثابة األمؿ المتبقي لقسـ كبير مف المكاطنيف األتراؾ المتٌسميف "بالصمت المحافظ" ،كىك
ما أدل إلى اكسابو أصكات ىؤالء المكاطنيف في انتخابات  ،1999حاصبلن عمى نسبة %18
(عبداهلل منار ،المرجع السابؽ.)189 :
بعد ذلؾ كبالتحديد في عاـ  2000بدأ ظيكر حزب العدالة كالتنمية بزعامة رجب طيب أردكغاف،
كالذم حقؽ الكثير مف المطالب كالحقكؽ ألبناء القكمية الكردية ،كلغيرىـ مف أبناء القكميات
األخرل أيضا ،حتى تمكف صبلح الديف ديمرطاش كىك زعيـ حزب الشعكب الديمقراطي
(الكردم) مف أف ينافس عمى رئاسة الجميكرية أماـ أردكغاف عاـ  ،2014أم أف حزب العدالة
كالتنمية قدـ لؤلكراد مف الحقكؽ ما لـ يقدمو حزب تركي آخر في التاريخ التركي الحديث.
كمف المتكقع أف يككف األكراد مف أكثر القكميات التركية التي تساند حزب العدالة في مسيرتو
السياسية القادمة كباألخص أف أردكغاف اعتبر قضية المصالحة الداخمية قضيتو األساسية ،كناشد
زعيـ حزب العماؿ الكردستاني عبد اهلل أكجبلف في أكثر مف مناسبة أف يكاصبل معا مسيرة
المصالحة الداخمية ،فمـ يكف عبد اهلل أكجبلف
119

119

ضد ىذا التكجو التصالحي ،كرسالتاه األخيرتاف

عبداهلل أكجبلف مف مكاليد  1948كىك مؤسس كأكؿ قائد لحزب العماؿ الكردستاني ،كىك حزب يسارم يسعي لشكؿ مف االستقبلؿ

عف السمطة المركزية.
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في عيد النيركز عاـ  2014كعاـ  2015تؤكداف عمى مصداقيتو في السير في ىذه المصالحة،
كلكف أطرافا أخرل مف األكراد تريد أف تقطؼ ثمار ما تـ التكصؿ إليو بيف أردكغاف كأكجبلف،
كتعتبره مجرد بذكر كليس ثما ار لممصالحة ،كأنو نقطة بداية كليس خطكات في طريؽ المصالحة،
لذلؾ يتجاىمكف اتفاؽ المبادئ الذم كقع في ديسمبر  ،2013كالذم نص عمى خركج مقاتمي
حزب العماؿ الكردستاني مف تركيا إلى جباؿ قنديؿ في شماؿ العراؽ ،فيؤالء المقاتمكف أخذكا
يصنعكف مف أنفسيـ قيادة أخرل منافسة ألكجبلف أكال ،كصاحبة الحؽ في التفاكض عمى
المصالحة الداخمية ،كبحكـ سيطرتيا عمى خبلياىا القتالية المسمحة في جنكب شرؽ تركيا ،أم
في ديار بكر كما حكليا ،فإنيا تستطيع أف تيدد باستخداـ العمميات اإلرىابية لتحقيؽ مطالبيا،
ككأف األكراد نك ثكا أكؿ اتفاؽ ليـ مع الحككمة التركية ،أم نقضكا اتفاؽ المبادئ بالتخمي المبدئي
عف العمميات العسكرية كاالنسحاب إلى جباؿ قنديؿ كشرط لبدء عممية المصالحة
(.)http://www.aljazeera.net
كىكذا أصبح عبد اهلل أكجبلف يمثؿ االتفاؽ المبدئي ،طالما انو قادر عمى منع األكراد مف القياـ
بالعمميات اإلرىابية ،كبذلؾ ظيرت في الساحة السياسية الكردية أطراؼ أخرل أكثر تطرفا مف
عبد اهلل أكجبلف السجيف ،كمنيا طرؼ قنديؿ ،لذا كاف ال بد مف الحككمة التركية القادمة أف
تطالب االكراد بتكثيؽ انتمائيـ الكطني لمجميكرية التركية ،كاف يمثمكا عامؿ الكحدة كاالستقرار
كالتقدـ كاالزدىار لبلقتصاد التركي.
كمع بركز حزب ديمقراطية الشعكب كما حققو في االنتخابات البرلمانية األخيرة عاـ ،2015
كدخكلو البرلماف التركي بثمانيف نائبا فقد أصبح طرفا كرديا ثالثا ممثبل لمقكمية الكردية ،يفاكض
أك يفرض رؤية كردية ثالثة لمحؿ السياسي الداخمي ،كبذلؾ أفرزت االنتخابات البرلمانية األخيرة
صكرة خطرة عمى المجتمع التركي ،كىي عدـ تصكيت األكراد لحزب العدالة كالتنمية أكال ،كعدـ
دخكؿ النكاب األكراد البرلماف التركي ممثميف عف حزب العدالة كالتنمية بأعداد كبيرة كما كاف في
الماضي ثانيا ،كمف شأف ىذا أف يخمؽ فصبل بيف النكاب األتراؾ كالنكاب األكراد ،ككأف الدعـ
الذم قدمو حزب العدالة كالتنمية لؤلكراد في السنكات الماضية قد انقمب عميو ،مما يعني أف
األطراؼ الكردية الثبلثة (طرؼ عبد اهلل أكجبلف ،كطرؼ قنديؿ ،كطرؼ حزب الشعكب
الديمقراطي) ستككف أحد أسباب التكتر السياسي في الساحة الكردية ،فما أعطي ليـ مف حقكؽ،
أك ما حققو بعضيـ مف مكاسب في العقكد الماضية استغمو بعضيـ في إبعاد الحؿ السياسي
السممي بيف القكميات التركية ،كىك خطر ال ينبغي تجاىمو ،كلكف ما ىك أخطر مف ذلؾ استغبللو
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مف قبؿ أطراؼ خارجية مف الدكؿ المعادية لتركيا ،فقد تستغؿ الدكؿ المعادية أك المنافسة لتركيا
أحد األطراؼ الكردية الثبلثة في تعطيؿ حياتيا السياسية المستقرة ،أك تيديد األمف الداخمي
بالعكدة إلى العمميات "العسكرية" كاالغتياالت كالتفجيرات اإلجرامية ،كأخي ار استغبلؿ حزب
الشعكب الديمقراطي كزعيمو ديمرطاش في عرقمة مشاريع البرلماف التركي تحت التيديد السياسي
أك

التيديد

بالعصياف

المدني

حتى

تحقيؽ

المطالب

المستجدة

كغيرىا

(.) http://www.aljazeera.net
ويري الباحث :أنو مف خبلؿ الحديث عف سياسة تركيا عمى مدم تاريخيا منذ عيد
االستقبلؿ1923ـ كالذم شيد ادكا ار مختمفة لمحياة السياسية كاف الجيش ىك المؤثر الكبير عمى
الحياة السياسية ،كعمى الرغـ مف كجكد الدستكر كالقكانيف إال أف التاريخ السياسي التركي قد شيد
العديد مف االنقبلبات العسكرية ،حيث لـ تستطع اف ترسخ قيـ الديمقراطية التي تجعؿ االحتكاـ
الى صكت االغمبية ام ار طبيعيا كما يحدث في الدكؿ الغربية ،بؿ نجد اف الغرب نفسو لـ يكف
يريد لتركيا الديمقراطية اف تجمب المكركث الثقافي لؤلتراؾ الى حياتيـ العامة ،باعتبار اف ذلؾ
يؤدل الى التمدد االشتراكي في المنطقة ،ككاف لتركيا دكر في ايقاؼ المد االشتراكي نحك الشرؽ
اثناء الحرب الباردة ،حيث عممت عمى ابقاء االسبلـ تحت السيطرة ،كبذلؾ كجد القادة السياسيكف
ككبار رجاؿ الجيش اف مصمحتيـ في االتجاه الذل اريد ليا ،كحددكا الخطكط الحمراء كطرؽ
التدخؿ عند الحاجة ،لممحافظة عمى ذلؾ بؿ كالمحافظة عمى استم اررية مصالحيـ التي ال
تنفصؿ عف الخط المرسكـ لتركيا ،إال أف االنقبلبات العسكرية في تركيا تختمؼ عف بقية
االنقبلبات في العالـ الثالث بإعتبار أنيا تأتى تحت غطاء صيانة الدستكر كحماية مبادئ
الجميكرية كالقضاء عمى الفكضى التي تعصؼ بتمؾ المبادئ.
 : 4.2.3القوي المؤثرة في النظام السياسي التركي
 .. 1.4.2.3االحزاب السياسية
تعكد جذكر نشأة األحزاب السياسة في تركيا الى أكاخر العيد العثماني مع ظيكر جمعية االتحاد
كالترقي ،كحزب األحرار في المرحمة الممتدة بيف عامي 1924 – 1909ـ ،فالتاريخ السياسي
التركي الحديث حافؿ بالكثير مف األحزاب السياسية التي أسست في مراحؿ مختمفة اضمحؿ
بعضيا كتبلشى ،اك استمر بأشكاؿ كأسماء كصيغ أخرل ،كما ىك الحاؿ لحزب الشعب
الجميكرم الذم اسسو مصطفى كماؿ اتاتكرؾ عاـ 1923ـ ،غير اف التصنيؼ األساسي
104

لتكجيات األحزاب السياسية التركية يعد الخطكة األكلى لفيـ خريطة التكزع الحزبي في تركيا،
كتعتبر األحزاب السياسية التي تككنت في فترة التعددية الحزبية لـ تكف أحزابا سياسية إسبلمية
بالشكؿ الصحيح ،فمؤسسك ىذه األحزاب ال يمكف القكؿ أنيـ عمى دراية كافية بفكر الركاد األكائؿ
لمحركة اإلسبلمية ،أك أنو كانت لدييـ أيديكلكجية إسبلمية كاضحة تمكنيـ مف صياغة مشركع
نيضكم إسبلمي .
كلعؿ الداعـ لؤلحزاب السياسية اإلسبلمية الكثيرة التي ظيرت بعد إعبلف التعددية ال يتمثؿ في
القكل الدينية المنتظمة في جماعات إسبلمية أك طرؽ صكفية فحسب بؿ في تأثيرىـ أيضا عمى
قناعة الشعب كبعض المثقفيف كرجاؿ الدكلة بأف األيديكلكجية اإلسبلمية ىي الدكاء الناجح
ألمراض تركيا االجتماعية مثؿ الظمـ االجتماعي كالبطالة كعدـ كضكح مستيدفات النظاـ ،كمف
ال مبلحظ أف الحركة اإلسبلمية أك األيديكلكجية اإلسبلمية قد أيدت األحزاب السياسية في فترة
التعددية الحزبية كأنو عمى الرغـ مف اختبلؼ الرؤل كاالتجاىات المكجكدة بيف الطرؽ كالجماعات
اإلسبلمية في تركيا كبيف تمؾ األحزاب ،إال أف ذلؾ لـ يمنعيا مف تأييدىا كمناصرتيا كلعؿ
السبب في ذلؾ رغبة الحركة اإلسبلمية في قير حزب الشعب الجميكرم ،كمقاكمة الشيكعية التي
بدأت تتعالي أصكاتيا مع كجكد التعددية الحزبية كلـ تتح تمؾ الظركؼ التي نشطت فييا الحركة
اإلسبلمية الفرصة ألف تعد ليا برامج كمشركعات إسبلمية كاقتصرت برامجيا التي يمكف كصفيا
( بالبرامج الكقائية ) عمى مناىضة العممانية كاليسارية .كقد حافظت الحركة عمى ىذا الحدث
حتى بداية السبعينات ،حيث كاف لؤلحزاب السياسية بصفة عامة الدكر الرئيس في العممية
السياسية ،كىي مكجكدة في أغمب المجتمعات كتكارت كجية النظر التي سادت في الماضي
ككانت تعتبر الحزب مصد انر لبلنقساـ كالتفكؾ السياسي كحمت محميا كجية نظر أخرل ،ترل أف
السياسة معقدة لمغاية بحيث ال يمكف تنظيميا بغير األحزاب ،كأف أىداؼ كبناء األحزاب مف
التنكع بحيث يستطيع أم نظاـ سياسي أف يختار ما يبلئمو مف تركيبة حزبية (فاضؿ حسيف،
.)88 :1988
كيمكف القكؿ إف التاريخ السياسي التركي الحديث حاف هؿ بالكثير مف األحزاب السياسية التي

و
كصيغ أخرل ،أك
بأشكاؿ كأسماء
أسست في مراحؿ مختمفة أضمحؿ بعضيا كتبلشى ،أك استمر
و
بقي كما ىك كحاؿ حزب الشعب الجميكرم الذم أسسو مصطفى كماؿ أتاتكرؾ عاـ .1923
غير أف التصنيؼ األساسي لتكجيات األحزاب السياسية التركية يعد الخطكة األكلى لفيـ خريطة
التكزع الحزبي في تركيا ،كتقسـ األحزاب التركية إلى تيارات أساسية ىي:
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التيار المحافظ الديمقراطي :كيمثمو حزب العدالة كالتنميةAKP
تيار اليسار العمماني األتاتكركي :كيمثمو حزب الشعب الجميكرم  ،CHPكحزب الشبابCP
التيار القكمي التركي :كيمثمو حزب الحركة القكميةMHP
تيار يميف الكسط :كيضـ أحزابان مثؿ حزب الطريؽ الصحيح (القكيـ) ،حزب الكطف األـ.
األحزاب الكردية :حزب السبلمة كالديمقراطية ،الحزب الديمقراطي الشعبي.
أحزاب صغيرة تشكؿ خميطان مف التكجيات القكمية كالعممانية كالديمقراطية ،كيعد تأثيرىا السياسي
محدكدان نظ انر لعدـ قدرتيا عمى تجاكز العتبة االنتخابية لدخكؿ البرلماف.
كمف المعتقد أف األحزاب السياسية في تركيا قد لعبت كما تزاؿ تمعب الدكر المحكرم في العممية
السياسية كاف كانت في معظـ األحياف يفرض عمييا اتباع سياسات تتماشى مع العقيدة السياسية
لمدكلة.
كمنذ تأسيس الجميكرية التركية في  29تشريف األكؿ  1923لـ تمنع األحزاب السياسية إال في
السنكات الثبلثة  1983-1980حيث يعد االستفتاء عمى دستكر  1982الذم سمح في مارس
 1983بتأسيس أحزاب سياسية بأسماء كزعامات جديدة كانت كحسب تسمسؿ تاريخ تأسيسيا
عمى النحك التالي (كصاؿ العزاكم. )154 :1997 ،
 .1الحزب الديمقراطي الكطني :أسس في  16أيار  1983بزعامة تكرككت أكزاؿ ،كىك حزب
يميني مؤيد لمسمطة العسكرية.
 .2الحزب الشعبي :أسس في  19أيار  1983مؤسسو نجدت كالب الذم استقاؿ مف كظيفتو
كمستشار في مجمس الكزراء لمتفرغ إلى العمؿ السياسي ،ثـ انتقمت زعامتو بداية تمكز  1985إلى
أيدف ككر كشاف كترأس المعارضة الدستكرية مف .1987-1983
كاستمر ىذا الحزب بقكة بعد فكزه في االنتخابات العامة التي جرت في األعكاـ  1983ك 1987
كقد استمر ترأس أكزاؿ الحزب في الحقبتيف األكلى كالثانية كبعد ترشيحو لرئاسة الجميكرية خمفان
لمرئيس كنعاف إيفرف ،120انتخب مسعكد يمماز لرئاسة الحزب في حزيراف  .1991كقد بقيت بنكد
دستكر  1982ال تجيز نشاط كؿ األحزاب السياسية أك أف تقيـ عبلقات مع التنظيمات المينية
(النقابات) التي ال يحؽ ليا مزاكلة نشاطات سياسية كق اررات فرض األحكاـ العرفية النافذة في
العديد مف الكاليات التركية ،كألجؿ تحقيؽ أكبر قدر مف الديمقراطية لترسيف المجمس التركي
 تورغوت أوزال مف مكاليد 1927كىك الرئيس الثامف لتركيا فقد تكلي الرئاسة مف  1989حتى كفاتو عاـ .1993
120
كنعان إٌفرن من موالٌد  1917وهو الرئٌس السابع لتركٌا ،فقد تولً الرئاسة من  1980الً .1989
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كاضفاء نكع مف الشرعية – كبدرجة أكبر – لصالح الحككمة التركية أعمف تكرككرت أكزاؿ عف
إجراء بعض التخفيفات في نصكص قانكف االنتخابات لعاـ  1983حزبان مف التنافس في
االنتخابات التكميمية التي جرت في  28أيمكؿ  ،1986كفي الكاقع بعد فكز تكرغكت أكزاؿ في
انتخابات عاـ  1983سمح تأسيس أربعة أحزاب ىي(كصاؿ العزاكم ،مرجع سابؽ- 155 ،
:)156
 .1الحزب الشعبي الديمقراطي :أسسو اداؿ اينكنك عاـ .1983
 .2حزب الطريؽ الصحيح :أسس ىذا الحزب في  23حزيراف  1983ككاف بزعامة حساـ الديف
جندكرؾ إال إف الزعامة انتقمت فيما بعد لسميماف ديميريؿ ككاف يسعى إلى استعادة التراث
السياسي لحزب العدالة كىك احزاب يميف الكسط.
 .3حزب الرفاه :أسس في  19تمكز  1983بزعامة أحمد تكداؿ ،ككريث لحزب السبلمة الكطني
كالذم تزعمو نجـ الديف أربكاف ،كفعبلن انتقمت الزعامة فيما بعد ألربكاف ،كىك ذات اتجاه
إسبلمي.
 .4حزب اليسار الديمقراطي :كاف الحزب يمثؿ الجناح اليسارم لمحزب الشعبي ثـ أنشؽ عنو
كأسس باسـ الحزب اليسارم الديمقراطي بزعامة رىشاف أجاكيد كذلؾ في  14تشريف الثاني
 ،1985كبعد عكدة بكلند أجاكيد لمحياة السياسية تسمـ رئاسة الحزب عاـ .1987
إال إف االنعطاؼ األكبر حدث في قرار الحككمة التركية في  12نيساف  1991كعمى أثر
مراجعة الدستكر برفع الحظر عف األحزاب السياسية المحظكرة في أعقاب انقبلب  1980كىك
قرار أتاح ليذه األحزاب كالتي كاف مف أىميا حزب الشعب الجميكرم بزعامة (دنيز بايكاؿ)
بالظيكر إلى الحياة السياسية التركية مرة أخرل ،حيث اعتبر قرار الحككمة التركية بمثابة
الخطكة األكثر أىمية أماـ عكدة الحياة الحزبية بشكميا الطبيعي كبمغ عدد األحزاب التركية
الرسمية بيذا القرار ( )21حزبان سياسيان باستثناء الحزب الشيكعي التركي حيث أعمنت المحكمة
الدستكرية في  1991/7/23ق ار انر اعتبرت فيو بأف الحزب الشيكعي حزب غير مشركع كأمرت
بإنياء نشاطو كذكرت المحكمة بأف مبادئ الحزب تتعارض مع مبادئ الدستكر التركي( باسؿ
زغير)43- 42 :1995 ،
أما فيما يتعمؽ بحجـ ىذه األحزاب ،فيك يختمؼ حسبما يكجو ىذا الحزب أك ذاؾ في الحككمة أك
في المعارضة ،ككذلؾ كفقان التجاىات ىذا الحزب أك ذاؾ كمدل تكافؽ ىذه التكجيات مع العسكر
في تركيا ،ففي حالة التكافؽ كالتكحد في المفيكـ كالتكجو يككف لمحزب دكر كبير في رسـ السياسة
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العامة لمدكلة ،أما في حالة االختبلؼ في المفيكـ كالتكجو فميس ىناؾ أم دكر لمحزب كانما عميو
أف يتصرؼ كفقان لمعقيدة العسكرية التي تدير دفة الببلد ،كالتطبيؽ ليذا الكبلـ ىك إف انتخابات
 24كانكف األكؿ  1995كالتي جاءت نتائجيا بمثابة درس قاس لؤلحزاب اليمينية التقميدية
خاصة لتانسك شيممر رئيسة الكزراء في ذلؾ الكقت كزعيمة حزب الطريؽ القكيـ ،حيث فاز حزب
الرفاه اإلسبلمي بأغمبية المقاعد ( )158مقعدان ،في الكقت الذم ناؿ فيو اليسار الديمقراطي ()75
مقعدان كالشعب الجميكرم ( )50مقعدان ،كتـ تشكيؿ الحككمة رقـ ( )54في تاريخ تركيا باالئتبلؼ
بيف الرفاه كالطريؽ القكيـ عمى أف تككف رئاسة الكزراء بالتناكب بيف كؿ مف زعيـ حزب الرفاه
كزعيـ حزب الطريؽ القكيـ بحيث يتكلى أربكاف رئاسة الحككمة في السنتيف األكلى كالثانية كتتكلى
تانسك شيممر السنتيف الثالثة كالرابعة ،كالخامسة تككف باالتفاؽ بيف الحزبيف ،كقد كاف كاضحا عمى
أربكاف بانو ال يستطيع إجراء تغييرات جكىرية في مبلمح السياسة الخارجية التركية ،كذلؾ في
ظؿ القيكد كالشركط المكضكعة ليذا االئتبلؼ ،كلـ تستمر حككمة أربكاف سكل تسعة أشير
تعرض خبلليا أربكاف لجميع الضغكط كالمضايقات العسكرية التي أجبرتو في النياية لتقديـ
استقالتو كحككمتو إلى الرئيس ديميريؿ( حكار صحفي.)1996 ،
حيث اف تمؾ الضربة التي تعرضت ليا الحككمة االئتبلفية لـ تأتي مف الجيش كال مف األحزاب
المعارضة اليمينية أك اليسارية عمى الرغـ مف دكر الطرفيف في التعبئة ليا ،بؿ أتت مف رئيس
الدكلة سميماف ديميريؿ الذم استغؿ فرصة استقالة رئيس الكزراء أربكاف ليكمؼ تشكيؿ حككمة
جديدة ال إلى شريكو حزب الرفاه بؿ إلى زعيـ المعارضة مسعكد يمماز الذم لـ يكف يتمتع بيكـ
التكميؼ بأغمبية برلمانية ،ككانت حجة الرئيس ديميريؿ إف حقو الدستكرم يمنحو صبلحية تكميؼ
زعيـ األغمبية البرلمانية بعد استقالة رئيس الكزراء السابؽ ،لكف الحقيقة في رضاء المؤسسة
العسكرية المتحاممة عمى االئتبلؼ ،بعدىا تشكمت الحككمة الجديدة بزعامة مسعكد يمماز مف
( )38كزي انر يمثمكف ثبلثة أحزاب كاألحػزاب ىي الكطف األـ ( )21كزير كحزب اليسار الديمقراطي
( )11كزي انر كحزب تركيا الديمقراطية ( )5كزراء (ابراىيـ الداقكقي ،1996 ،مقاؿ)
أما االنتخابات األخيرة التي حدثت في نيساف  1999كالتي شيدت تراجعان مممكسان لدنيز بايكاؿ
كحزبو الشعب الجميكرم بعد فشؿ حزبو في الحصكؿ عمى نسبة العشرة في المائة مف األصكات،
كالتي ينص الدستكر التركي عمى حصكؿ األحزاب عمييا لتمثيميا في البرلماف كجاءت استقالة
بايكاؿ بعد قرابة ( )35عامان مف زعامتو لمحزب ،الذم يعده السياسيكف أشد الخصكـ لحزب
اليسار الديمقراطي بزعامة بكلند أجاكيد كأىـ حمفاء تانسك شيممر(محمد عمى.)2-1 :1996 ،
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كعمى مدل العشر سنكات الماضية كالتي شيدت ثبلث دكرات انتخابية تذبذب أداء األحزاب
السياسية التركية الرئيسة ،كذلؾ بسبب تعدد األحزاب الممثمة لذات التيار السياسي ،فاليسار اعتاد
خكض االنتخابات بحزب أجاكيد (اليسار الديمقراطي) كحزب بايكاؿ (الشعب الجميكرم) ،كىنا
تنقسـ أصكات المؤيديف ليذا االتجاه اليسارم بيف الناخبيف بحيث ال ينجح أحدىما في الفكز
بأغمبية مريحة في البرلماف التركي ،كصعكدان أحدىما يعني بالضركرة خسارة كتراجع الحزب
اآلخر ،كىذا ما حدث في انتخابات  ،1991ككذلؾ أحزاب اليميف الكسط المحافظة حيث يتنافس
حزب الكطف األـ بزعامة مسعكد يمماز كحزب الطريؽ القكيـ ،أما التيار اإلسبلمي فيك يدخؿ
االنتخابات بحزب كاحد كتحت زعامة مكحدة سكاء كاف ذلؾ في مرحمة حزب الرفاه في  1995أك
حزب األفضمية .1983-1999
ويري الباحث :اف تطكر األحزاب التركية بصفة عامة في تركيا قد نشأت في أغمب األحياف
تحت ظركؼ اجتماعية كاقتصادية كسياسية متزامنة  ،كما أنيا ناجمة عف أزمة مر بيا النظاـ
السياسي التركي مف ناحية كمف ناحية أخرل كاف لظيكرىا أزمة سياسية لمنظاـ ،باإلضافة إلي
أف حقيقة دستكر 1961لـ يعمؿ عمى القضاء عمى الحركة اإلسبلمية التي نشطت في عيد
الحزب الديمقراطي بؿ عمى العكس تماما ،حيث كانت حرية مطمقة أدت إلى ظيكر حركات
سياسية تدافع كتنادم بالفكر اإلسبلمي بعد فترة قصيرة كفي ظؿ ىذا المناخ السياسي الجديد
الذم شكمو الدستكر تطكرت الحركة اإلسبلمية تطكرات ىامة كأصبحت فترة ما بعد 1961ـ ىي
أعكاـ التطكر الحقيقي لئلسبلـ السياسي ،كذلؾ مف خبلؿ اطبلعو عمى العديد مف المراجع بأف
حزب العدالة كالتنمية يعتبر مف اىـ القكم لمؤثرة في السياسة التركية ،كالذم استطاع أف يجذب
انتباه معظـ الحركات االسبلمية كاتباعيا خمؼ رؤيتو كبرنامجو السياسي عف طريؽ ازالة القيكد
المفركضة عمى سمككياتو الدينية ،دكف الدخكؿ في مكاجيات مباشرة مع العممانييف كعمى رأسيا
المؤسسة العسكرية ،فقد عمؿ حزب العدالة كالتنمية بخمؽ حالة اقتصادية كسياسية كاجتماعية،
تستدعي إحداث تغييرات جذرية كجكىرية في طبيعة النظاـ السياسي التركي ،بما يتكافؽ مع دكر
تركيا كمكانتيا كتطمعاتيا ،في القرف الحادم كالعشريف.
كمف المعركؼ أف حزب الرفاه قد انضـ الي الحككمة االئتبلفية عاـ  ،1997كذلؾ قبؿ اقصاء
الجيش التركي العمماني كالمحاكـ ،األمر الذم أدم الي حظره عاـ  ،1998كمع ذلؾ لـ يختفي
الحزب نيائيا فقد استفاد اردكغاف مف تمؾ التجربة كطمب مف االسبلمييف االتراؾ اف يعيدكا
تجربتيـ كبالفعؿ حدث ذلؾ (سكبر كاجابتام)21 :2009 ،
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كفي سنة 1994ـ حقؽ الحزب مفاجأة كبيرة بفكزه في االنتخابات المحمية في عدة مدف ،حيث
فاز أردكغاف بمركز رئيس بمدية إسطنبكؿ ،ككانت مفاجأة مدكية أف يصعد إسبلمي إلى رئاسة
بمدية اسطنبكؿ ،كفي منصبو الجديد حقؽ مف اإلنجازات ما يشبك المعجزة خبلؿ أربع سنكات مف
سنة  1994إلى 1998ـ ،كالذم استطاع أف يحكليا مف االفبلس كالمديكنية الي الرخاء
كاالزدىار كالجماؿ.
كفي سنة 1995ـ حدثت مفاجأة فكز حزب الرفاه بأغمب المقاعد في االنتخابات البرلمانية 158
مقعدا مف أصؿ  550مقعدا ،كلكف الرئيس العمماني سميماف ديميريؿ عيد إلى األحزاب العممانية
بتككيف ائتبلؼ ضد الرفاه ،كمع ذلؾ انيار االئتبلؼ ليصعد نجـ الديف أربكاف إلى منصب رئيس
الكزراء في سنة 1996ـ  ،كيصبح أكؿ رئيس كزراء إسبلمي في تركيا منذ سقكط الخبلفة
العثمانية سنة 1924ـ ،ككنتيجة لذلؾ حدثت أزمة داخؿ الجيش كالمؤسسة العممانية ،فرأل بعض
قادة الجيش أف يترككا أربكاف في منصبو ألنيـ تكقعكا فشمو ،كبذلؾ تصؿ رسالة سمبية عنو إلى
الرأم العاـ في تركيا ،غير أف الذم حدث ىك العكس ،حيث نجح أربكاف خبلؿ عاـ كاحد في
خفض ديكف تركيا مف  38مميار دكالر إلى  15مميكف دكالر ،كاقترب مف حؿ المشكمة الكردية
الشائكة ،كنحج في إقامة عبلقات دبمكماسية قكية عمى الساحة الدكلية ،إضافة لخدماتو الدينية
مف خبلؿ السماح لممكظفات بارتداء الحجاب ،كتشيد مساجد كبرل ،كىنا أحس الجيش التركي
بخطره عمى المؤسسة العممانية ،فأحرجكه بمطالب تعجيزية ،جعمتو يقدـ استقالتو في  18يكنيك
 ، 1997فأقدـ الجيش عمى االنقبلب الذم اعتبر أبيضا ،كدخمت الدبابات إلى شكارع أنقرة
كاسطنبكؿ ،حيث تـ حؿ حزب الرفاه كقدـ أربكاف إلى المحاكمة العسكرية بتيمة انتياؾ عممانية
الدكلة ،كمنع مف العمؿ السياسي لمدة خمس سنكات ،كما قدـ أردكغاف أيضا إلى المحاكمة بتيمة
إثارة الفتنة ،بسبب إلقائو أبيات مف الشعر في أحد الميرجانات ،كأدخؿ السجف ألربعة
أشير(راغب السرجاني ،المرجع السابؽ .)63 :كأثناء مدة سجنو بدأ أردكغاف في التفكير في
تغيير المسار ،بجانب رفيقو عبد اهلل غكؿ ،كالذيف جمعتيما صداقة كتقارب فكرم قديـ ،فقد كاف
أكؿ لقاء بيف أردكغاف كعبد اهلل غكؿ في االتحاد التركي لطبلب الفكر الكطني أياـ دراستيما
الثانكية ،حيث كاف أكؿ اشتراؾ في العمؿ السياسي بينيما خبلؿ االنتخابات العامة سنة 1991
،التي خاضيا حزب الرفاه  ،ككاف أردكغاف ىك مف أقنع صديقو عبد اهلل غكؿ بخكض
االنتخابات النيابية ،ليصبح عضكا في البرلماف عاـ  ، 1991كخبلؿ فترة كجيزة أصبح إلى
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جانب أردكغاف في عضكية المجنة العميا لحزب الرفاه عاـ (1993حسيف اكزبام:2011 ،
.)299
كبعد حؿ حزب الرفاه تـ تقديـ أردكغاف لممحكمة العسكرية ليبقى في السجف مدة أربعة أشير
قضاىا في تأمؿ باحثا عف الطريؽ البديؿ ،كبمجرد اإلفراج عنو بعفك رئاسي خرج بمشركعو
السياسي الجديد الذم أراد مف خبللو تعديؿ أساليب كمناىج العمؿ السياسي االسبلمي في تركيا،
كأصبحت لك بعض التحفظات عمى طريقة عمؿ أستاذه أربكاف ،كالف أربكاف كاف ممنكع مف
العمؿ السياسي فقد أسس حزبا بإسـ حزب الفضيمة في ديسمبر 1998ـ ،كقد انضـ اردكغاف
كعبد اهلل غكؿ الرئيس التركي السابؽ  ،كفي نيتيما إحداث تغيير في أسمكب العمؿ مف خبلؿ
ىذا الحزب ،خاض حزب الفضيمة االنتخابات البرلمانية في  ،1999ليفكز ب  115مقعدا ،غير
أف أردكغاف كصديقو عبد اهلل غكؿ أرادا تطكير أساليب العمؿ السياسي االسبلمي ،في محاكلة
لبلستفادة مف الخبرات السابقة ،فقادا حركة إصبلحية داخؿ الحزب كترشحا ضد قكطاف في
انتخابات الحزب ،كنجح قكطاف لكقكؼ أربكاف إلى جانبو ،كحتى ال يمقي حزب الفضيمة نفس
المصير الذم طاؿ الحزب السابؽ فقد طالب أردكغاف بالعمؿ عمى تجنب الصداـ غير المجدم
مع العممانية ،حيث رفض ما قاـ بو قكطاف زعيـ حزب الفضيمة بتكجيو مف أربكاف حينما حاكؿ
تبرئة الحزب مف التكقيع عمى قرار حظر الحجاب في الجامعات ،كىك ما اعتبره أردكغاف كالكثير
مف أنصاره تحديا غير مجدم لمنظاـ ،كأدرككا سمفا أف األمر سينتيي إلى أزمة جديدة مع
العممانية كالعسكر كىك ما حصؿ بالفعؿ فقد كاف لحزب الفضيمة نفس مصير سابقية ،كحينما تـ
حؿ حزب الفضيمة تأكدت قناعة أردكغاف بضركرة تصكيب الخطى بما يناسب الحالة التركية،
ففي الكقت الذم راحت قاعدة حزب الفضيمة المحظكر تؤسس حزب السعادة بنفس أطركحات
أربكاف السابقة ،مما دفع بأردكغاف كأكغمك إلى تأسيس حزب جديد أسمكه حزب العدالة كالتنمية،
كأعتمد رسميا  2001ـ ،كىك الحزب الذم تكلى حكـ الببلد إثر فكزه الساحؽ في االنتخابات
البرلمانية عاـ (2002أكرـ عسمي .)67 :2994 ،مثؿ حزب العدالة كالتنمية مرحمة متقدمة في
تاريخ األحزاب السياسية التركية ذات التكجو اإلسبلمي ،كحركة تفيـ لقكاعد كمتطمبات بناء حركة
سياسية تركية تعمؿ بالتكازم عمى خطي البعد اإلسبلمي كتكجيات المجتمع التركي ،ليشكؿ بذلؾ
كليعبر
حمقة التكازف بيف البعد اإلسبلمي لجذكر المجتمع كالثقافة كالتكجو العمماني لمحياة العامة.
ٌ
عف نفسو بككنو حزب تركي محافظ يحترـ التقاليد كىكية المجتمع ،كيعمؿ لصالح أفراد المجتمع
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 :1.1.4.2.3وصول حزب العدالة والتنمية لمسمطة
كانت المحطة المفصمية في تاريخ اإلسبلـ السياسي في تركيا عندما ظير حزب العدالة كالتنمية
التركي مف رحـ االنشقاؽ الذم ضرب حزب الفضيمة اإلسبلمي بعد أف اختمفت الرؤل
ِّ
المتشددة لنجـ
اإلصبلحية لقيادات اإلسبلمييف الجديدة في تركيا (أردكغاف كغكؿ) مع الرؤية
الديف أربكاف عمى إثر قرار المحكمة الدستكرية بحؿ حزب الفضيمة عاـ .2001
)) http://arb.majalla.com
جاء حزب العدالة كالتنمية في كقت يتميز بدرجة عالية مف التكتر بيف االسبلمييف كالنظاـ
المؤسسي العسكرم ،حيث قاـ الجيش بأقصاء أربكاف كاتياـ االسبلمييف بالسعي مف اجؿ تغيير
طبيعة النظاـ كانقبلبو عمى االيدلكجية االتاتكركية ،لذلؾ اعتمدت قيادات الحزب أساليب جديدة
تأسس حزب العدالة كالتنمية برئاسة
في العمؿ دكف أف يككف ليا مكاجيات مباشرة مع النظاـ ،لذا ٌ
المؤسسيف الذيف كانكا61
رجب طيب أردكغاف في أغسطس  2001كجرل إشيار األعضاء
ٌ
شخصا ،ليس مف بينيـ أحد مف أعضاء البرلماف في حزب الفضيمة ،فيك حزب ليس بجديد كانما
ن
تعكد جذكره الي حزب الرفاه المنحؿ ،حيث كاف لمجمكعة مف السياسييف مف مختمؼ االحزاب

الدكر االكبر في تأسيسو.
فمنذ أف تكلي حزب العدالة كالتنمية السمطة عاـ  ،2002كتركيا تسعي إلي تحسيف عبلقتيا مع
الدكؿ المجاكرة كالتي بدأت في اتباع سياسة جديدة أدت إلي تحسف في العبلقات السياسية
كاالقتصادية كاألمنية ،فيك يعتبر مف األحزاب الحاكمة التي تكصمت الي الحكـ حامبلن نيجان
اسبلميان محافظان رافضان لمعنؼ ،كما كييدؼ إلى انضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي ،كرغـ أنو
يصطبغ بصبغة إسبلمية ،إال أنو يرفض أف يككف أنمكذجان لغيره مف الدكؿ اإلسبلمية ،كترفض
التصنيؼ الذم يصنفيا بالحزب اإلسبلمي المعادم لمغرب ،كيسعى إلى عدـ تكظيؼ كاستغبلؿ
الشعارات الدينية في المحافؿ الرسمية كالسياسية في إشارة منو إلى إثبات النمط الذم اختاره
لنفسو كىك التيار اإلسبلمي المعتدؿ الذم يرفض التعصب كاالنغبلؽ ،بؿ يسعى إلى االنفتاح
عمى العالـ الغربي ،كىي بيذا تريد لعب دكر فاعؿ عمى المستكييف اإلقميمي كالعالمي
(.)Morton,2010
كيمثؿ عاـ 2002ـ التاريخ األكثر مركزية في كعي مؤسسي كقادة حزب العدالة كالتنمية ،فيك
العاـ الذم جرت فيو االنتخابات البرلمانية التي فاز فييا الحزب الذم لـ يمض عمى تأسيسو أكثر
مف عاـ كاحد فك انز ساحقان .كحممت ىذه االنتخابات كنتائجيا أبعادان شديدة التأثير في مستقبؿ
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حزب العدالة كالتنمية ،كنظاـ الحكـ كالمؤسسات الحاكمة في الدكلة التركية ،كتركيبة الحياة
اب كثيرة مف ساحة الفعؿ السياسي
الحزبية في الساحة التركية ،إذ خرجت
ه
شخصيات سياسية كأحز ه

كحزب الحركة القكمية كحزب الكطف األـ كالطريؽ المستقيـ كحزب السعادة...

كما أعادت االنتخابات البرلمانية عاـ  2007تأكيد رسكخ كقكة الحركة المجتمعية كالسياسية
لحزب العدالة كالتنمية ،كنيجو كاصبلحاتو في الحكـ ،بعد محاكالت المؤسسة العسكرية التأثير
في انتخابات رئاسة الجميكرية بعد انتياء كالية الرئيس أحمد نجدت سيزر في أيار مف العاـ
نفسو  ،كمع نجاح حزب العدالة كالتنمية في التعامؿ مع مسألة انتخاب رئيس الجميكرية كفكز
مرشح الحزب عبد اهلل غكؿ بثقة البرلماف التركي الذم أعيد في انتخابات دكرتو لعاـ 2007
تأكيد تجذر الحزب في الحياة العامة كالسياسية في تركيا.
كيمكف مبلحظة إعادة طرح قضية تجذر كقكة التيار الشعبي لحزب العدالة كالتنمية في كؿ
استحقاؽ انتخابي عمى مستكل البمديات كاالنتخابات البرلمانية ،إضافة إلى االنتخابات الرئاسية
اع مباشر مف الشعب كليس
التي تجرم لممرة األكلى عمى مستكل عمكـ الجميكرية التركية باقتر و
و
انتخابات في تركيا فرصة لكؿ أطراؼ المعبة السياسية في
مف البرلماف كما سبؽ .كتشكؿ أية
تركيا لتأكيد أك تحسيف التصاقيا بالمجتمع ككسب تأييده ،األمر الذم نجح فيو حزب العدالة
كالتنمية عمى مدل اثنتي عشرة سنة منذ دخكلو الحياة السياسية عاـ  .2002كىك النجاح الذم لـ
يكف ليحدث مف دكف مساعدة جماعة ككلف .فيذه الجماعة الدينية المتصكفة تممؾ قاعدة عريضة
مف البيركقراطييف الذيف نجحكا في اختراؽ أجيزة الدكلة في تركيا (الشرطة ك القضاء)  ،كسيمكا
بالتالي مف عممية إقصاء المؤسسة العسكرية مف الحياة السياسية عبر قضايا كمحاكمات
“أرجينيككف” ك”المطرقة” .121كما أنيا تممؾ قاعدة مف رؤكس األمكاؿ اإلسبلمية قكاميا رجاؿ
األعماؿ العصامييف ذكم الميكؿ المحافظة الذيف يطمؽ عمييـ لقب “نمكر األناضكؿ” كالذيف كاف
ليـ دكر في نمك االقتصاد التركي خبلؿ فترة حكـ حزب العدالة كالتنمية ،كدكر في تحقيؽ
أردكغاف ك حزبو النتصارات كبيرة في انتخابات  2007ك) http://arb.majalla.com(2011
كيكاجو حزب العدالة كالتنمية تحديدات متعددة تتعمؽ ببنية كطبيعة تكزع القكل السياسية في تركيا
كشكؿ التحالفات اإلقميمية كالدكلية مع بعض قكل المعارضة التركية ،كمراكز الثقؿ االقتصادم أك
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تـ الكشؼ عف ىذه المنظمة في عاـ ََُِبتيمة محاكلة االنقبلب عمى حككمة حزب العدالة التنمية .كتتضمف مبلبسات القضية

اجتماع عدد مف كبار الضباط في قيادة الجيش في آذار/مارس مف عاـ ََِّ،بيدؼ كضع خطة إطاحة الحككمة ،عبر تفجير أىـ
المساجد المكتظة في إسطنبكؿ (مسجد الفاتح)  ،كىػك ما أجبر الحككمة عمى إعػبلف حػاؿ الػطػكارئ ،كمػف بعدىا تيمة العمؿ عمى.
إسقاط طائرة تركية فكؽ األجكاء اليكنانية ،ما ألب الرأم العاـ الداخمي ضد الحككمة .
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اإلعبلمي ،كيضاؼ إلى كؿ ذلؾ تركيبة نظاـ الحكـ بحد ذاتو كالتي أدخمت عمييا تعديبلت
دستكرية جكىرية ،لكنيا ما تزاؿ تؤثر في تكجيات العدالة كالتنمية كقدرتو عمى تحقيؽ االستقرار
في منظكمة الحككمة الداخمية في الجميكرية التركية.
كىكذا تشكمت لدم حزب العدالة كالتنمية خبرة كاقعية مف خبلؿ التجربة السابقة لمحزب ،لذا كاف
اردكغاف حريص جدا عمى تبني مفيكـ الحزب السياسي رافضا اف يككف الحزب اسبلمي ،حيث
كاف يعتقد اف االسبلـ السياسي في دكلة غالبيتيا مسمميف سيككف االنقساـ بشكؿ قكم في
المجتمع بينما الديف يعتبر قكة التكحيد ،كبذلؾ تصبح السياسة في تركيا ذات رؤية جديدة تسترجع
فييا الدكلة طبيعتيا الديمكقراطية لتجمع بيف االسبلـ كالحداثة بعيدا عف القيكد العسكرية.
التحول نحو النظام الرئاسي
لقد حدثت العديد مف التغيرات في النظاـ السياسي كالتحديات كأم تجربة انسانية كالتي كاف ليا
العديد مف النجاحات التي حققيا حزب العدالة كالتنمية بعد تكليو الحكـ في تركيا ،كأبرز تمؾ
التغيرات ،تحكؿ النظاـ السياسي مف نظاـ برلماني إلى نظاـ رئاسي .
يمضي حزب العدالة كالتنمية نحك تغيير نمط النظاـ السياسي مف برلماني إلى رئاسي ،بحيث
يتمتع الرئيس بسمطات تنفيذية كاسعة تتناسب مع ثقؿ اإلرادة الكطنية الممنكحة لمنصب رئيس
الجميكرية المنتخب مف الشعب كحجميا ،كبرر أردكغاف تأييده إقرار نظاـ رئاسي في الببلد في
مارس مف عاـ  ، َُِ٢إلى أنو سيقمؿ مف الخبلفات التي يشيدىا البرلماف ،إضافة إلى زكاؿ
جميع العقبات ،كانتياء تعدد مراكز القرار ،ما سيجعؿ تركيا تشيد قفزات نكعية كتطك انر سريعان في
أعمى مستكيات الحضارة المعاصرة (أردكغاف ،مقاؿ)2015 ،
كيمكف القكؿ بأف ىناؾ أسباب كضعتيا تركيا اماـ عينييا ،ادت الي تغيرات في بنية النظاـ
السياسي القائـ في مقدمة تمؾ االسباب مصالحيا االمنية ،كمدل تماسؾ مشيدىا الداخمي سياسيان
كاقتصاديان ،كتطكرات األكضاع في الببلد ذات العبلقة ،كالتكازنات اإلقميمية كالدكلية ،كغيرىا.
كيمكف أف يؤدم إقرار النظاـ الرئاسي إلى فرض ىيمنة أردكغاف كسيطرتو عمى النظاـ السياسي،
كدكائر صنع القرار فيو كخاصة بعد سيطرة الحزب عمى رئاسة الدكلة كاألغمبية البرلمانية التي
خكلتو تشكيؿ الحككمة منفردان ،ألكثر مف عقد مف الزماف .كىذا ما تخشى منو القكم السياسية
المختمفة في تركيا .
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نستنتج مما سبؽ ،أف تجربة حزب العدالة كالتنمية في تركيا بقيادة رجب طيب اردكغاف ،الذم
ينتمي تاريخيان إلى تيار اإلسبلـ السياسي ،ك بغض النظر عف طبيعة مكاقؼ حزب العدالة
كالتنمية ىي تجربة جديدة في تاريخ الحركات اإلسبلمية المعاصرة ،جديرة باالىتماـ بالنظر الى
النجاحات التي حققيا الحزب منذ نجاحو في االنتخابات التشريعية عاـ  2002ككصكلو لمحكـ ،
كما أنيا تشير إلى إفبلس مشركع العممانية الكمالية في تركيا الذم انطمؽ منذ  81عامان ،كيبدك
اليكـ عاج انز عف إنجاز تسكية تاريخية مع اليكية اإلسبلمية لتركيا كغير قادر عمى تأطير الحياة
االجتماعية كالسياسية ،سيما كأف جيؿ حزب العدالة كالتنمية انبثؽ مف عمؽ البنى المجتمعية
اإلسبلمية كصفكؼ الحمقات الدينية ،كقد نجحكا بتكظيؼ التجربة الغنية لمتيار اإلسبلمي  -الذم
بدأ مع نجـ الديف أربكاف منذ عقد السبعينات  -في مياديف العمؿ السياسية كاالجتماعية
كاالقتصادية ضمف خصكصية الشخصية التركية.
 .. 2.4.2.3المؤسسة العسكرية واالمنية
يمكف القكؿ ،إف المؤسسة العسكرية ىي مف صمـ الدكلة التركية ،فقد عرفت تركيا االنقبلبات
العسكرية منذ عاـ  1908باالنقبلب عمى السمطاف عبد الحميد الثاني ،كسيطرة ضباط جمعية
االتحاد كالترقي عمى الحكـ ،ثـ إعبلف مصطفى كماؿ أتاتكرؾ سقكط الخبلفة .كالعسكر ىـ مف
انتياء بدستكر  ،1982كالذم
كضعكا الدساتير بداية مف عاـ  ،1924ثـ عاـ  ،1961ثـ
ن

يستمر العمؿ بو في تركيا حتى اليكـ ،مع إجراء بعض التعديبلت ،تمؾ الدساتير التي أسست
عممانية الدكلة.
كطكاؿ تمؾ العقكد ما إف تصؿ سمطة مدنية إلى الحكـ تيدد األسس العممانية التي قامت عمييا
الجميكرية التركية ،حتى يقكـ الجيش باالنقبلب عمييا ،كعمى ىذا األساس كانت سمسمة انقبلبات
( ،)1980 -1971 – 1960كصكال إلى االنقبلب ضد حككمة نجـ الديف أربكاف عاـ 1997
((.كعقب فكز حزب العدالة كالتنمية في االنتخابات البرلمانية عاـ 2002ـ اختمفت األمكر ،لتبدأ
المؤسسة العسكرية في فقد زماـ السمطة تدريجيا ،لتعكد إلى ثكناتيا حتى اليكـ ،حتى يمكف القكؿ
إف تركيا تعيش حالة متكازنة بدرجة كبيرة في عبلقاتيا المدنية العسكرية(منة اهلل جبلؿ)2014،
إف ابرز المنعطفات السياسية بعد تأسيس الجميكرية التركية عاـ  1923تمثمت باالنقبلبات
العسكرية المتكررة ،حيث مثمت تدخبلت المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية في تركيا نمكذج
خاص تتمخص في تاريخية الثقافة العسكرية كالمتأصمة في الشخصية التركية الممتدة كعبر
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حقب تاريخية متكالية منذ العيد االنكشارم إلى العيد الجميكرم ( .زيد أسامة احمد الرحماني،
. ) 19 : 2017
حيث يمعب الجيش التركي دك ار بار از كميما في صناعة القرار السياسي في تركيا كذلؾ مف
خبلؿ قيامو بالعديد مف االنقبلبات العسكرية عمى مؤسسات الحكـ السياسي كليذا فاف المؤسسة
العسكرية التركية ليا األثر البالغ في إعداد كتخطيط السياسة الخارجية لتركيا  .كذلؾ مف خبلؿ
إضفاء الشرعية القانكنية عمى التدخؿ العسكرم لممؤسسة العسكرية في السياسة كذلؾ مف خبلؿ
إقرار مادة دستكرية أضفت تمؾ الشرعية لتدخؿ الجيش في األمكر السياسية كىي إعطاء الحؽ
لممؤسسة العسكرية لمتدخؿ اذا ما كاف ىناؾ خط ار عمى الجميكرية كنظاميا الديمقراطي .
لقد اتخذت المؤسسات العسكرية صكر مختمفة في المجاؿ السياسي ،كما كاف اعبلف الجميكرية
التركية عاـ  ،1923بداية لدكر ميـ لممؤسسة العسكرية عمى صعيد السياسة التركية بشقييا
الداخمي كالخارجي ،كذلؾ نتيجة لمدكر البارز الذم لعبتو تمؾ المؤسسة في حرب االستقبلؿ
التي خاضتيا ضد االحتبلؿ األجنبي لتركيا بعد انييار اإلمبراطكرية العثمانية في الحرب
العالمية األكلى.
كفي الكقت الذم كاف فيو العسكرييف ىـ المتحكميف بزماـ السياسة في عيد الجميكرية األكلى،
كىذا ما يتبيف مف خبلؿ تكلي جنراليف في الجيش كىما مصطفى كماؿ أتاتكرؾ ،كمصطفى
عصمت إينكنك
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أعمى منصبيف في الدكلة ،فقد تكلى األكؿ منصب رئيس الجميكرية كاآلخر

منصب رئيس الكزراء ،باإلضافة إلى عضكية العديد مف الجنراالت في المجمس الكطني الكبير،
إال إف مصطفى كماؿ أتاتكرؾ تنبو ،بعد تأسيس الجميكرية ،إلى ضركرة إبعاد العسكر عف
الحياة السياسية ،كىذا ما شيدناه مف خبلؿ جممة اإلجراءات التي اتخذىا في سبيؿ إبعاد
المؤسسة العسكرية عف السياسة ،مع تأكيد دكر تمؾ المؤسسة في حماية المبادئ العممانية
لمجميكرية الجديدة ،كالنص عمى ذلؾ في عدد مف التشريعات الدستكرية كالقانكنية ،إال إف
استبعاد العسكر عف السياسة مف لدف مصطفى كماؿ أتاتكرؾ لـ يأت بثماره ،إذ حاكلت
المؤسسة العسكرية أكثر مف مرة كخبلؿ سنكات حكـ الحزب الديمقراطي لتركيا (-1950
 ) 1960التدخؿ بمجريات اإلحداث كالقضايا السياسية ،لكف تمؾ المحاكالت لـ تنجح إال في عاـ
 ،1960عندما قاـ صغار ضباط الجيش باالنقبلب عمى حككمة عدناف مندريس ،كالغاء إشكاؿ
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عصمت إينكنك مف مكاليد  1884كىك ثاني رئيس لتركيا فقد تكلي الرئاسة ما بيف  1938الي  ،1950باإلضافة الي شغؿ منصب

رئيس الكزراء عدة مرات اخرىا عاـ  ،1965كما شغؿ منصب كزير الخارجية عاـ  1922كرئيس االركاف العامة.
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الحياة السياسية كافة .جذر ىذا االنقبلب لتدخؿ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية طكاؿ
المدة الممتدة مف  ،2002-1960مف خبلؿ المكاد التي أدرجت في الدستكر الذم أقره
اإلنقبلبيكف عاـ  ،1961التي نصت عمى ضركرة تدخؿ المؤسسة العسكرية في مجريات
اإلحداث السياسية اليكمية ،مف خبلؿ زج عناصرىا في المؤسسات المدنية الميمة كتأكيد ضركرة
حماية المبادئ العممانية األتاتكركية ،إال إف مجيء حزب العدالة كالتنمية إلى السمطة في تركيا
عاـ  ،2002كاف لو األثر الفاعؿ في تحجيـ الدكر السياسي لممؤسسة العسكرية ،في سبيؿ فؾ
الحصار العسكرم المستمر من يذ عاـ  1960عمى المؤسسات المدنية مف جية ،كلتمبية متطمبات
االنضماـ إلى االتحاد األكربي مف جية أخرل ،ككاف مصطفى كماؿ أتاتكرؾ قد كضع القكات
التركية حارسة لمبادئ تركيا الجديدة (الكمالية) كىي (الجميكرية كاالنقبلبية كالشعبية كالعممانية
كالدكلية) كىك الدكر الذم ال تزاؿ تتابعو لحد اآلف كلدل دراسة الدكر السياسي لمعسكرييف في
تركيا ،نجد إف نشاط العسكرييف في المجاؿ السياسي اتخذ صك انر مختمفة كيمكف التمييز بصفة
عامة بيف صكر ثبلث ىي(كصاؿ العزاكم:)194-192 :1988 ،
 .1الحكـ العسكرم المباشر
 .2الحكـ العسكرم غير المباشر
 .3الجيش كجماعة ضغط في تركيا
الصورة األولى:
كىي تكلي اإلدارة العسكرية لمسمطة مباشرة كلفترة مؤقتة يتحكؿ بعدىا تدريجيان إلى الحياة السياسية
كذلؾ بالسماح لؤلجيزة السياسية بممارسة نشاطيا جزئيان أك كميان ،كلعؿ أكثر تجارب الحكـ
العسكرم التي عرفتيا تركيا كضكحان ىي تجربة الحكـ العسكرم في انقبلبي  27مارس  1960ك
 12أيمكؿ  ،1980حيث تكلت المؤسسة العسكرية سمطة إصدار القرار السياسي بصفتيا الذاتية
كدكف مشاركة مف أجيزة أخرل غير عسكرية ،ليذا فيي تمارس كظائؼ النظاـ السياسي التقميدية
(التشريعية كالتنفيذية كالقضائية) بعد أف قامت بإلغاء أك إبطاؿ فعالية الكظائؼ األصمية لؤلجيزة
السياسية كخاصة األحزاب السياسية.
الصورة الثانية:
كتعتبر ىذه الصكرة نكع مف الحكـ العسكرم غير المباشر أم تحالؼ المجمكعة العسكرية
المسيطرة مع األجيزة المدنية بحيث تشاركيا بصكرة فعمية في كضع القرار السياسي ،كقد عرفت
تركيا خبلؿ تاريخيا السياسي بتحالفيا بيف الجيازيف المدني كالعسكرم كذلؾ في فترتيف:
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 األكلى :كبالتحديد بعد انتخابات تشريف الثاني  1961كلغاية انقبلب  12أيمكؿ .1980 الثانية :منذ انتخابات  1983أساس ىذا التحالؼ بيف المؤسسة العسكرية كالمؤسسات السياسيةتحكمو نصكص دستكر  1961كدستكر .1982
الصورة الثالثة:
كتشمؿ تمؾ الصكرة النشاط السياسي لمعسكرييف في تركيا كتحمؿ بداخميا صكر الضغط السياسي
لمعناصر العسكرية سكاء في ظؿ الحكـ العسكرم المباشر أك غير المباشر في ظؿ الحكـ
المدني ،كيقكـ ىذا النكع مف أنكاع النشاط عمى محاكلة التأثير عمى القرار السياسي المتخذ مف
جانب السمطة السياسية العميا ،كقد عرفت تركيا ىذه الصكرة مف صكر النشاط العسكرم في
مراحؿ تاريخيا السياسي المختمفة ،إال إنيا برزت بشكؿ أكبر بعد قياـ الحكـ العسكرم في 27
مارس  1960كحتى يكمنا ىذا.
إضافة إلى ذلؾ فاف المؤسسة العسكرية التركية قد شرعت دكرىا السياسي في دستكرم  1961ك
 1982كصاغت ليا دك انر تمارسو مف خبلؿ مجمس األمف القكمي.
حيث نجد العبلقة بيف مجمس الكزراء كمجمس األمف القكمي متداخمة كمتشابكة كفي بعض
األحياف يطغى دكر مجمس األمف القكمي عمى دكر مجمس الكزراء حيث لديو سمطة االعتراض
دكف إبداء األسباب ،كبالمقابؿ يمتزـ مجمس الكزراء بالنصائح التي يتقدـ بيا العسكريكف كيصادؽ
عمى الق ار ارت التي تأتي مف الجيش بطريقة آلية (طبلؿ الجميمي.)34 :1999 ،
ويؤكد الباحث :مف خبلؿ تناكلو المؤسسات العسكرية التركية كقكة مؤثرة في السياسة التركية
بأنيا ىي التي تحكـ تركيا مف الناحية الفعمية كيسيطر عمييا الكماليكف كالعممانيكف ،كمف
الضركرم تكضيح اف المقصكد بتمؾ المؤسسات ىي :القيادة العميا لمقكات المسمحة ،قيادة
األركاف ،مجمس األمف القكمي ،األجيزة العسكرية كاالستخبارية كاألمنية المتفرقة.
كليذا فأف ىناؾ دك ار مممكسا لممؤسسة العسكرية في تركيا كىذا الدكر تمثؿ بشكؿ جدم في
االنقبلبات العسكرية ألف المؤسسة العسكرية كانت تعتبر نفسيا حامية لممبادئ الديمقراطية .
(احمد نكرم النعيمي كحسيف عمي الجميمي)680: 2011،
ترجع محاكالت الجيش إلى اإلطاحة بالحككمة المدنية التركية إلى نياية عاـ  ، 1957حيث كرد
إلى حككمة مندريس بأف ىناؾ ادعاء محاكلة بعض الضباط إلى تككيف منظمة سرية في الجيش
تسعى إلى التحريض عمى الثكرة كاإلطاحة بحككمة مندريس (المرجع السابؽ.) 268 – 267 :
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كعميو ،فأف االنقبلب العسكرم األكؿ كاف بتاريخ  27مارس  1960ككاف قائد االنقبلب العسكرم
جماؿ ككرسيؿ كالذم أراد مف حركتو االنقبلبية أف تككف أداة لخمؽ الديمقراطية كليس إيجاد نظاـ
دكتاتكرم كما ىك الحاؿ في مختمؼ دكؿ الشرؽ األكسط أم إف االنقبلبييف أرادكا أف يعيدكا
السمطة إلى المدنييف كذلؾ مف خبلؿ إرجاع الديمقراطية مف جديد كتجديد مفيكـ الحرية
كالصحافة كاطبلؽ السجناء الذيف تـ تكقيفيـ في عيد الحزب الديمقراطي كايجاد لجنة مف
األساتذة لكتابة الدستكر التركي كانيا كانت محاكلة منيـ إلنقاذ إصبلحات أتاتكرؾ كاعادة الكرامة
كسمعة الدكلة (المرجع السابؽ .)270–269 :كليذا اتجو االنقبلبييف إلى أساتذة الجامعات
لغرض تبرير العمؿ االنقبلبي كانو أساس لممبادئ الديمقراطية كقد التزـ األساتذة الجامعيكف بذلؾ
ليس خكفا مف العسكرييف بؿ بسبب تفضيميـ االنقبلب أكثر مف الجيش ،كعميو تشكمت لجنة
الكحدة الكطنية كأصبحت السمطة الحقيقية بيد المجنة كأعضاءىا مف المعتدليف كاتخذت إجراءات
منيا إقامة حككمة مؤقتة كرسـ الدستكر الجديد كىي أنمكذج لمنظاـ االنتقالي العسكرم كذلؾ مف
خبلؿ إرجاع الحكـ إلى المدنييف كىذا ما عمؿ عميو ككرسيؿ كليذا فأف الجيش كعف طريؽ
االنقبلب العسكرم استمر بالتأثير في السياسة التركية لسنكات عديدة بؿ أعطى مزيدا مف
االستم اررية لمقادة العسكرييف لغرض الدفاع عف حقكؽ الشعب مف خبلؿ السيطرة عمى مقاليد
الحكـ ( .المرجع السابؽ)291–290 :
فالمؤسسة العسكرية اتخذت لنفسيا دكر الكصي عمى الجميكرية التركية مف خبلؿ عمميات
انقبلبية تدخميو متقطعة كمحدكدة ،كلكنيا كانت ذات اثر سمبي عمى النظاـ السياسي كأسيمت في
إضعافو كذلؾ مف خبلؿ جعؿ المسؤكليف المدنييف ال يمتمككف السمطات الحقيقية كالتي ىي ليـ
بمكجب الدستكر كتكفميا ليـ القكانيف ،كبالتالي فأف المتحكـ بطبيعة األمكر سكاء كانت داخمية أـ
خارجية ىي بيد القادة الكبار في القكات المسمحة كما انقبلبات – 1980 – 1971 – 1960
 1997إال دليبل عمى صحة الفرضيات التي ذىبت إلى إعطاء دك ار متزايدا كمتنامي لمقكات
المسمحة كتدخميـ ككأنيـ حاميف لمديمقراطية كمبادئ كماؿ أتاتكرؾ التي مف اجميا تـ تأسيس
الجميكرية التركية عمى أنقاض اإلمبراطكرية العثمانية كتصكير الجيش عمى انو حامي لممبادئ
الديمقراطية ،كبالتالي إضفاء الصفة الشرعية عمى كؿ تدخؿ عسكرم عمى انو يأتي لحماية
الجميكرية كالديمقراطية في البمد( .زيد أسامة احمد الرحماني)8 : 2013 ،
كعمى ىذا األساس ،فإف تركيا قد شيدت في الفترة مف  1960إلى  1980ثبلث انقبلبات
عسكرية أم بمعدؿ انقبلب كاحد كؿ عشر سنكات إذ تمتعت المؤسسة العسكرية التركية
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باستقبلليتيا عف المؤسسات السياسية كاإلدارية كالدستكرية منذ نشكء الدكلة التركية كلغاية اآلف
حيث يعتبر الجيش التركي كالمؤسسة العسكرية بمثابة صماـ أماف لمحياة السياسية كالمراقب ليا
كليس العكس كىذا ما جعؿ مف الجيش أف يتدخؿ كمف تمقاء نفسو عندما يتحرؾ السياسيكف بعيدا
عف القكانيف األتاتكركية كالقكانيف كاألعراؼ التركية كألجؿ تمؾ الميمة فقد أسس مجمس األمف
القكمي التركي كالذم يعد مف المؤسسات الميمة لغرض السيطرة عمى عممية صنع القرار
السياسي التركي مف خبلؿ تكاجد أعضاء عسكرييف في ىذا المجمس( .المرجع السابؽ )10 :
مما سبؽ يتضح ،أف المؤسسة العسكرية التركية لعبت دك ار أساسيا كمؤث ار في عممية صنع القرار
السياسي التركي كذلؾ مف خبلؿ اعتبار القادة العسكرييف ىـ مف يديركا الببلد حتى كاف كانت
ىناؾ أحزاب سياسية مدنية في الكاجية كمف خبلؿ تأسيس مجمس األمف القكمي كالذم كاف فيو
أكثر مف عضك عسكرم فيو إلدارة شؤكف الببلد كىذا األمر يدفعنا إلى التكصؿ إلى نتائج بشأف
دكر المؤسسة العسكرية التركية كتدخميا المستمر في الحياة السياسية كذلؾ مف خبلؿ -:
 ىنالؾ دك ار بار از كمممكسا لممؤسسة العسكرية في الحياة السياسية كذلؾ مف خبلؿ القياـبانقبلبات عسكرية كاف اليدؼ منيا إحكاـ سيطرة العسكر عمى الحياة السياسية بحجة الحفاظ
عمى الجميكرية كمبادئيا .
 إف تشكيؿ مجمس األمف القكمي التركي كغالبية أعضاءه مف كبار القادة العسكرييف كافالغرض منو إدارة دفة الحكـ في الببلد مف خبلؿ إعطاءه الدكر األكبر في إقرار القكانيف الميمة
في الببلد كبالتالي كانت لو الكممة الفصؿ في إقرار أك عدـ إقرار تمؾ القكانيف مف خبلؿ الدكر
الكبير كالمؤثر لمقادة العسكرييف .
 تحاكؿ المؤسسة العسكرية إثبات نفسيا مف خبلؿ فرض أجندتيا عمى الحياة السياسية مفخبلؿ الصراع ما بيف العسكرييف مف جية كالمدنييف مف جية أخرل كىذا ما ينطبؽ عمى أكثر
االنقبلبات التي كانت تقكـ بيا الجيكش في العالـ الثالث .
 اعتبار المؤسسة العسكرية التركية مف المؤسسات الرئيسية في عممية صنع القرار السياسيالتركي كبالتالي اعتبارىا جزءا ال يتج أز مف النظاـ السياسي التركي كال يمكف تجاكزه بأم حاؿ مف
األحكاؿ.
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 .. 3.4.2.3الطرق والجماعات الصوفية
مف خبلؿ البحث في مسيرة حركات التصكؼ في تركيا يمكف اعتبارىا كاحدة مف القكل البارزة
كالمؤثرة في المشيد السياسي التركي ،فقد لعبت النظـ كالطكائؼ الدينية دك انر ميمان في السياسة
كالمجتمع التركي منذ العيد العثماني ،لقد كانت الطرؽ الصكفية في عيد الدكلة العثمانية تمثؿ
األساس الذم انطمقت منو الدكلة العثمانية منذ بداية تككينيا ،كالتي يمكف جماعات المصالح
كقكل الضغط في تركيا ،كالتي كاف ليا تأثير كبير ع صنع الق اررات التركية السياسية ،كاف كاف
معظـ سبلطيف الدكلة يؤيدكف ىذه الطرؽ كتعبير عف االسبلـ غير الرسمي ،فالكثير منيـ انتمي
الي ىذه الطرؽ ،كقاد أتاتكرؾ صراع كبير مع الخبلفة االسبلمية كبخاصة الطريقة النقشبندية ،مف
أجؿ عزليـ عف الحياة السياسية.
كلكف بعد سقكط الدكلة العثمانية حدثت معارضة إسبلمية مختمفة عف تمؾ الطرؽ ،ففي عاـ
 1925اشتعمت منطقة االناضكؿ بتمرد مسمح قادة شيخ مف شيكخ الطريقة النقشبندية ،األمر الذم
أدم إلي حظر أم عمؿ ألم طريقة صكفيو ،مما جعميـ يقكمكف بأعماليـ سريان بيدؼ الدفاع عف
ىكيتيـ ،ثـ انتقمت الي العمنية كأصبحت جزء مف الحركة االسبلمية في تركيا ،بؿ قكة مؤثرة في
الحياة السياسية مف خبلؿ أصكاتيـ في االنتخابات (التمكلي)47 :2011 ،
كجاء دستكر  1982ليضع عدد مف الفقرات التقييدية المتعمقة بنظاـ المساكمة الجماعية أكثر
تحديدان مما كاف عميو دستكر عاـ  1961بقصد الحد مف دكر ىذه النقابات في العممية السياسية،

و
مناؼ ألحكاـ الدستكر
كبناء عميو ،يمكف لمحككمة أف تفسر أم عمؿ تمجأ إليو النقابات بأنو
ن
كبالتالي اتخاذ اإلجراءات الصارمة بحقيا ،كما إف قانكف العمؿ الذم أصبح سارم المفعكؿ في

أيار  1983قد عرؼ النقابات بأنيا منظمات معنية فقط بالمصالح االقتصادية كاالجتماعية
لمعماؿ كبذلؾ فقد منعت مف ممارسة أم نكع مف النشاطات السياسية ،حيث أتاح قانكف المساكمة
الجماعي حؽ اإلضراب ،فضبلن عف منعو مف األعماؿ كاحتبلؿ المصانع كالتمكؤ في عممية
اإلنتاج كتقميصو ،مما يعني ىذا تفريغ ىذا المفيكـ (حؽ اإلضراب) مف معناه الحقيقي ،أم جعؿ
ىذا الحؽ مجرد نػػص ال معنى لو (باسؿ زغير ،المرجع السابؽ .)59 :كمف المبلحظ اف عمؿ
كتأثير النقابات العمالية في الحياة السياسية قد تقمص إلى أدنى درجة ممكنة بقصد تجنب حكادث
الماضي كأصبح المسكغ القانكني بفعؿ المكاد التي كردت في دستكر  1982كاردان لكقؼ نشاط أم
منظمة عمالية .لذا استخدـ اتحاد النقابات العمالية التركية الحصانة التي يتمتع بيا في الضغط
لمقاكمة التغييرات التي جرت عمى قكانيف العمؿ الذم أدل بالنياية إلى تغييرات في المسكدة
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النيائية الخاصة بقكانيف العمؿ ،كعمى الرغـ مف تحجيـ الدكر السياسي لمنقابات إال إف ىنالؾ
ضغكط عدة باعتبارىا جزء مف الحقكؽ السياسية لمعماؿ كما جرل عاـ  1991حيف قامت حركة
احتجاجات عمالية اتخذ بعضيا طابعان سياسي ػ ػان كما اتسـ بالعنؼ (باسؿ زغير ،مرجع سابؽ:
 .)60كعمى الرغـ مف كضكح دكر الجماعات كالطرؽ الصكفية كقكة مؤثرة في السياسة التركية،
اال أنو ال يمكف تجاىؿ دكر الطبلب في السياسة ،فقد أثبتت األحداث كاالضطرابات التي أثاركىا
الطبلب في الجامعات عاـ  1987اف الطبلب ال زالكا يشكمكف قكة كامنة تعامؿ بحذر مف قبؿ
ادارة الجامعة .حيث تـ إنشاء مجمس التعميـ العالي لتكفير التكجيو المركزم الشديد لمنظاـ
البلمركزية لمجامعات كالذم يتألؼ مف ( )25عضك يتـ تعييف أغمبيـ مف قبؿ رئيس الدكلة
كالبعض اآلخر مف قبؿ الحككمة كمف جانب مجالس الجامعات كيراس المجمس رئيس الجميكرية
كيشرؼ ىذا المجمس عمى كؿ ما يتعمؽ بشؤكف الجامعات مف تعييف األساتذة إلى تحديد المناىج
الدراسية كعدد الطبلب في األقساـ المختمفة .كحرـ مجمس التعميـ العالي عمى الييئة التدريسية
كالطبلب مف االنتماء إلى األحزاب السياسية (باسؿ زغير ،المرجع السابؽ .)67 :ككذلؾ
االنضماـ الى الجماعات االسبلمية التي كانت تمثؿ القكل السياسية كاالجتماعية الفاعمة كالمؤثرة
في عممية صنع القرار في تركيا ،ككما ىك معركؼ فقد شكمت العممانية أحد الركائز الست التي
قاـ عمييا النظاـ السياسي التركي ،ككانت اإلجراءات العممانية لمكمالييف تيدؼ بالدرجة الرئيسية
إلى منع الحركات اإلسبلمية مف استخداـ الديف كأداة ضد الكمالييف ،أما عف الطرؽ الصكفية فقد
كاف ليا التأثير الكبير عمى السياسة كالعمؿ الجماعي مف خبلؿ العبلقات القائمة بيف ىذه الطرؽ
كالقيادة السياسية  ،ككذلؾ مف خبلؿ ارتباط العديد مف الجمعيات كالييئات الدينية األىمية بدرجات
متفاكتة مف العبلقات مع الطرؽ الدينية.
أما عف الرأم العاـ ككسائؿ اإلعبلـ فقد كانت تؤثر عمى السياسة التركية في حالتيف :األكلى
عندما يككف كبلىما مؤثريف بشكؿ ضاغط ،أما الثانية فتتبمكر مف خبلؿ تكظيفيما مف قبؿ النخب
كجماعات الضغط كالمصالح كاألحزاب السياسية (احمد النعيمي.)92 :1975 ،
ويرى الباحث :أنو كبرغـ القيكد القانكنية التي فرضت عمى ممارسة حركات التصكؼ في تركيا
نشاطاتيا مف قبؿ القكل العممانية في بداية تأسيس الجميكرية الحديثة ،إال أنيا ظمت حاضرة
كمؤثرة في المجتمع كالسياسة في تركيا  ،كيمكف رصد ذلؾ عبر مسالؾ متعددة كاف مف أبرزىا:
 .1العبلقات المتبادلة بيف زعماء الطرؽ الصكفية المتنفذة كقادة االحزاب السياسية حيث كانت
كراء النجاح السياسي لحزب العدالة في الستينيات كحزب الكطف االـ في الثمانينات كحزب الرفاه
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كاربكاف كعبلقتيما بالنقشبندية أيضا" ،اضافة الى عبلقة حزب الطريؽ الصحيح كجماعة فتح اهلل
غكلف  ،مع االخذ بعيف االعتبار اف معظـ ىذه العبلقات كانت ال تخدـ حركات التصكؼ في
الت أثير السياسي كتحقؽ مصالحيا فقط ك إنما كانت تخدـ مصالح االحزاب السياسية في نفس
الكقت خاصة في اجتذاب االصكات أثناء االنتخابات ( .سعيد عبد العزيز مسمط  ،مجمة كمية
العمكـ االسبلمية )83 :2009،
 .2ارتباط الجمعيات كالييئات الدينية االىمية بدرجات متفاكتة مف العبلقات مع الطرؽ الصكفية
يشكؿ مسمكا آخر لتأثير االخيرة في مجاالت معينة كالتعميـ الديني .
 .3حشد المساندة مف جانب القطاعات المتدينة في المجتمع لمضغط عمى الحككمة في مسائؿ
معينة كمسألة تحكيؿ متحؼ (آيا صكفيا) في اسطنبكؿ الى مسجد  .كقد حظي ىذا المطمب
بدعـ االسبلمييف في اسطنبكؿ كسانده نكاب مف حزب الطريؽ الصحيح كحزب الكطف االـ .
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 :3.3ادلبحث انثانً  :انتصىف االسالمً وانسٍاست يف تركٍا
تمييد
أخذ التصكؼ اىتماـ كبير في الدراسات كاالبحاث التاريخية ،استطاعت أف تزيؿ الغمكض عف
بعض الجكانب المعرفية كالتاريخية ،كلكف ىناؾ دراسات ركزت عمى التصكؼ كظاىرة استمدت
جذكرىا مف المجتمع التركي ،اما الدراسات النظرية فقد أكدت عمى مجمكعة مف الكقائع
كاألحداث السياسية التي غيرت مف العبلقة بيف التصكؼ كالسمطة اك السياسة التركية ،حيث
يمكف القكؿ بأف الجانب السياسي كاف لو دكر كبير في ظيكر الطرؽ الصكفية ،لما كاف ليا
أىمية في نشأة األفكار الدينية ،كفي الكاقع كانت العبلقة بيف المتصكفيف كالسمطة ذات تاريخ
طكيؿ في المجتمعات االسبلمية.
فالعبلقة ما بيف التصكؼ كالسياسة في تركيا كصمت إلى أكجيا بداية منذ القرف السادس عشر
الميبلدم ،حينما صار مف المتعارؼ عميو أف يقيـ مجمكعة مف الشيكخ البكتاشية في ثكنات
الجند اإلنكشارية ،حيث كاف ىؤالء الشيكخ يمقنكف الجند القرآف كالتعاليـ الدينية ،كمف ثـ حدث
تبلزمان كتماىيان ما بيف البكتاشية كاإلنكشارية ،حتى أف زعماء الطريقة الصكفية قد انساقكا كراء
قادة الجيش عندما بدأكا في تدخبلتيـ السياسية ،فقامكا بعزؿ بعض السبلطيف كتنصيب سبلطيف
آخريف.
كبحسب الدكتكرة "بديعة عبد العاؿ" في كتابيا "الفكر الباطني في األناضكؿ" ،فقد استمر ىذا
التبلزـ قائمان ،حتى قاـ السمطاف محمكد الثاني في عاـ 1826ـ بالقضاء عمى الجيش اإلنكشارم
كالغاء الحركة البكتاشية كاغبلؽ تكاياىا كمراكزىا.
كبالرغـ مف ذلؾ ،فقد استمر السبلطيف العثمانييف محافظيف عمى احتراميـ كتبجيميـ لشيكخ
الصكفية ،كليس أدؿ عمى ذلؾ مف الرسالة التي بعث بيا السمطاف عبد الحميد الثاني عقب عزلو
عف منصبو ،إلى شيخ الطريقة الشاذلية ،حيث تيظير ألقاب التفخيـ كاإلطراء التي أسبغيا عبد
الحميد عمى الشيخ في رسالتو ،المقاـ الرفيع الذم كاف يشغمو المتصكفة في ىذا الكقت.
كرغـ اسقاط الخبلفة العثمانية عمى يد كماؿ أتاتكرؾ في عشرينيات القرف العشريف ،إال أف
الصكفية قد استمرت محافظة عمى مكانيا في الساحة السياسية بتركيا ،حتى أف كاحدان مف
رجاالتيا كىك بديع الزماف سعيد النكرسي ،قد لعب أدكا انر سياسية كاجتماعية معارضة لقكل
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العممانية الكمالية ،مف خبلؿ نشره لرسائؿ النكر ،كالتي دعا فييا لضركرة ايقاظ المجتمع التركي
مف غفكتو كحفاظو عمى ىكيتو اإلسبلمية.
لعبت الصكفية أدكا انر ميمة ،في بعض المحظات الحرجة في التاريخ السياسي التركي ،حتى
أضحى مف الصعكبة بمكاف ،أف يتـ دراسة تاريخ تركيا السياسي دكف النظر في تأثيرات القكل
الصكفية بو .تؤكد الدكتكرة بديعة عبد العاؿ ،في كتابيا سابؽ الذكر ،عمى التداخؿ بيف الصكفية
كالسياسة في تركيا بقكليا :إف عادة سبلطيف األتراؾ كانت المجكء لشيكخ التصكؼ ألخذ مشكرتيـ
كطمب المدد منيـ ،فمـ يكف السمطاف العثماني ليقدـ عمى حرب أك فتح بمد مف البمداف دكف أف
يرجع لمشيكخ المتصكفة أكالن ،لذلؾ لعب الصكفيكف دك انر ميمان في كقت فتح القسطنطينية ،فبحسب
ما يذكر محمد فريد بؾ المحامي في كتابو تاريخ الدكلة العمية العثمانية ،فإف السمطاف محمد
الفاتح قد ىـ بفؾ الحصار عف القسطنطينية كباالنسحاب ،إال أف الشيخ آؽ شمس الديف كالذم
كاف أحد أعبلـ الصكفية النقشبندية في عصره ،قد رفض ذلؾ كشجعو عمى مكاصمة القتاؿ ،حتى
تـ الفتح كسقطت المدينة المنيعة في قبضة المسمميف االتراؾ.
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 :1.3.3العالقة بين التصوف والسياسة في تركيا
كاف لمطرؽ الصكفية دكر بارز في إدارة شئكف الدكلة كتأسيسيا فكاف شيكخ الطرؽ يعممكف عمى
نشر اإلسبلـ كاعداد المسمميف لمجياد ،كقد تقمد الصكفية مناصب كبيرة في الدكلة ،كمف أشير
الطرؽ التي كاف ليا دكر بارز في الدكلة العثمانية الطريقة النقشبندية كالطريقة الرفاعية كالطريقة
المكلكية كالطريقة البكتاشية ،ككاف السبلطيف العثمانيكف مرتبطكف بشيكخ الصكفية كبالطرؽ
كالتكايا ،ككاف ألىؿ التصكؼ دكرىـ في الدفاع عف اإلسبلـ ككاف ليـ نفكذ عمى الييئة الحاكمة
في الدكلة كرقابة سياساتيا ،ككاف رجاؿ التصكؼ يشترككف مع الجيش العثماني في فتكحاتو
كساىمكا في تحقيؽ العديد مف االنتصارات) https://ar.wikipedia.org(.
فقد لعبت الطرؽ الصكفية منذ نشأتيا دك انر سياسيا كأساسيا في قياـ كاستم اررية الدكلة ،فقد ظير
ذلؾ كاضحان منذ نشأتيا الي الكجكد العثماني كذلؾ مف خبلؿ تأثيرىا الديني التي كانت دائمان
عامبل لمخضكع أك االنتفاضة عمى الحكاـ ،األمر الذم جعؿ الطرؽ الصكفية بمثابة الركح
المحرؾ لممجتمعات االسبلمية (بكشاقكر أمينة .)55 :2013 ،إال أف العبلقة بيف الطرؽ
الصكفية كالسمطة العثمانية كانت محؿ جدؿ كاسع ،يسكدىا أحيانا الكئاـ كالدعـ الكامؿ مف
السمطة كالببلط العثماني ،كما حدث بيف الببلط كالطريقة المكلكية كأحيانا أخرل تتكتر ىذه
العبلقة الى درجة المبلحقة كاقفاؿ التكية تماما ،كما حدث مع الطريؽ البكتاشية (ريمكند
ليفشيز )367 : 2015،كمف نافمة القكؿ ،أف الطريقة البكتاشية تبقى بمثابة االب الركحي ك
المكجو االكؿ لفرقة االنكشارية (المرجع السابؽ )367:
تتغير كتتبدؿ المكاقؼ السياسية لمطرؽ الصكفية حسب الظركؼ االجتماعية كالسياسية لكؿ بمد
عبر التاريخ ،فمثبل الطرؽ الصكفية كانت محظكرة في تركيا كلكف العديد منيا ككف عبلقات مع
األحزاب االخرل كالتي اصبحت فيما بعد جزءا مف النظاـ السياسي التركي.
ففي بداية ظيكرىا منذ مطمع القرف الماضي كمف خبلؿ حرب التحرير حظي مصطفي كماؿ
أتاتكرؾ بدعـ كبير مف الطرؽ الصكفية المختمفة في تركيا ،التي قامت بدكرىا بمجيكدات كبيرة
في حرب االستقبلؿ في السنكات األكلى لتأسيس الجميكرية ،كقد مر بعد ذلؾ تعامؿ مصطفى
كماؿ أتاتكرؾ مع الطرؽ الصكفية بمرحمتيف أساسيتيف تمثمت المرحمة األكلى في تميزىا خبلليا
مكقؼ السمطات التركية تجاه الجماعات كالطرؽ الصكفية بالكد كاالحتراـ ،كقد انعكس ذلؾ في
دستكر 1924ـ الذم ترؾ الجماعات الصكفية حرة مف دكف أم قيكد قانكنية ،كلكف خبلؿ
المرحمة الثانية كبعد صدكر ما عرؼ باسـ «إصبلحات أتاتكرؾ» التي قضت بحظر المبلبس
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التقميدية كأغطية الرأس لمنساء كاستبداؿ األبجدية العربية باألبجدية البلتينية ،تـ سف تشريع جديد
يقضي بحؿ الطرؽ الصكفية كحظر نشاطيا ،كاستتبع عممية الحظر تمؾ إغبلؽ مقرات ىذه
الطرؽ ،كمنع أصحابيا مف القياـ بأم نشاط في أم مكاف ،كلكف رغـ الحظر استأنفت الطرؽ
سر عمى الرغـ مف حمبلت النفي كالتيجير التي تعرض ليا كثير مف
الصكفية ممارسة نشاطاتيا نا
شيكخيا كأتباعيا ،كأنشئت جمعيات لئلنفاؽ عمى طبلب مدارس األئمة كالخطباء لتعكيض النقص

الذم حصؿ نتيجة اختفاء الدعاة بسبب المحف القاسية التي تعرضكا ليا ،إال أنو ك مع بداية
الخمسينيات بدأ التضييؽ كالحصار يتراجع الطرؽ الصكفية كاألنشطة الدينية بكجو عاـ ،كخبلؿ
الفترة بدأت الطرؽ الصكفية تتخمى عف السرية ،لتمارس نشاطاتيا بشكؿ عمني تدريجيان ،كساعدىا
عمى ذلؾ تنافس الزعماء السياسييف في تركيا عمى كسب أصكات أتباعيا عند اقتراب
االستحقاقات االنتخابية ،كعمى الرغـ مف الحؿ القانكني كمصادرة األمكاؿ الذم تعرضت لو
الطرؽ الصكفية أثناء حكـ مصطفى كماؿ أتاتكرؾ ،لـ يحؿ ذلؾ الحظر الرسمي في العيكد
البلحقة بعد فترة حكمو ،مف حضكر التصكؼ كفاعؿ كمؤثر رئيسي في الحياة االجتماعية
كالسياسية في تركيا بصكرة تنافت عمميان في الحقيقة مع كاقع المنع القانكني الذم تـ اتخاذه،
كالذم تـ االلتفاؼ حكلو كتجاكزه فعميان منذ عقكد ،فقد استرجعت الطريقة النقشبندية التي لعبت
دك انر حاسمان عمى مر التاريخ في انتشار اإلسبلـ مكانتيا السياسية كباتػػت الطريقػػة النقشػػبندية في
حاجػػة سياسػػية إلػػى أف تتخػػذ مكقفػػا إيجابي ػان مػػف المؤسسػػات ذات الطابػػع العممانػػي كالمدنػػي مػػف
خبلؿ الترشػػح لبلنتخابػػات بعػػد إنشػػائيا لحػػزب سياسػػي ،كىكػػذا بػػدأت فك ػرة التعاقػػد ب ػيف (الدينػػي
كالسياسػػي) في اإلطػػار المؤسسػػاتي التػػي يمكػػف فيميػػا ليػػس فقػػط بتجػػاكز بعػػض الطػػرؽ
الصكفيػػة لمكظيفػػة الركحيػػة ،بػػؿ تجسػػد التكافػػؽ الضمنػػي بػيػف السياسػػات (العممانيػػة) كاإلسبلمية
في إطػػار صعػػكد س ػريع لمتيػػارات السػػمفية المتضػػادة مػػع التكجػػو العػػاـ لمحككمػػات العربيػػة
فضمػػت ىػػذه الطػػرؽ الصكفيػػة التعايػػش داخػػؿ الدكلػػة دكف
كالتغي ػرات االجتماعيػػة كالتش ػريعية ،ك ن

الدخػػكؿ في ص ػراعٌ  -مػػع السػػمطة(ابك الفضؿ االسناكم )2013 ،

كلكف استمرت ىذه الطرؽ تعبر عف اإلسبلـ الشعبي متكازية مع اإلسبلـ الرسمي تعبي انر عف
الطبيعة التعددية لمدكلة العثمانية التي لـ تكف تحتكر لنفسيا اإلسبلـ لتتحدث باسمو كحدىا ،كمف
ىنا سمحت لمتعبيرات الدينية اإلسبلمية األخرل مثؿ ،المذاىب الفقيية غير الحنفية كالفرؽ غير
السنية مثؿ المذىب الشيعي كالطرؽ التي تعبر عف اإلسبلـ الشعبي بتقاليده الخاصة ،كالتي
تختمؼ بالضركرة عف اإلسبلـ الرسمي الذم تبنتو الدكلة ( كماؿ حبيب.)20-17 :2006 ،
127

ظاىريا التصكؼ كالسياسة ال يمتقياف ،فالسياسة عممية اجتماعية حركية كالتصكؼ تجربة ذاتية
تبتعد عف السياسة بقدر ابتعادىا عف مشاغؿ الحياة ،كألف التصكؼ الحالي لـ يعد مسألة فردية
بؿ أخذ شكبل مؤسسيا متمثبل بطرؽ الصكفية ،كألف السياسة ال تقتصر عمى سمكؾ الدكلة كالحكاـ
بؿ تمتد لتمثؿ حتي أساليب تربية األطفاؿ داخؿ األسرة ك كيؼ أنيا تضع القيـ التي تحدد
االتجاىات السياسية لمفرد فيما بعد ،كألف الصكفية ليست حركة دينية بحتة بؿ كلدت مف رحـ
السياسة ،إال أف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف التصكؼ الحالي كالسياسة ،فقد كانت الطرؽ الصكفية
قبؿ الثكرات تمارس السياسة مف البكابات الخمفية ،كال تحبذ المشاركة السياسية في إطار العمؿ
الحزبي المنظـ ،بؿ مف خبلؿ دعـ األحزاب الحاكمة كعضكية بعض مشايخيا فييا(احمد
صبحي.)15 :1985 ،
عمى أية حاؿ إف طبيعة السمطة السياسية في تركيا سكؼ تؤثر بطبيعتيا عمى مستقبؿ االحزاب
السياسية بشكؿ عاـ ،كعمى الصكفية بشكؿ خاص ،كما كستؤثر عمى مكانة االسبلمييف كالدكر
الذم سيمعبكنو عمى مدم فترة الحكـ لمصراع مع تمؾ الطرؽ ،باإلضافة الي امكانية حصكليـ
عمى اماكف مكتسبة في االنتخابات القادمة.
كلكف يمكف القكؿ ،بأف العبلقة بيف اإلسبلـ السياسي كمبادئ العممانية في ظؿ النظاـ السياسي
التركي تعتبر مف أىـ العناصر في النمكذج السياسي التركي ،فقد لعب الصكفيكف دك انر ميمان في
كقت فتح القسطنطينية.
كما كاف لمنظـ كالطكائؼ الدينية دك انر ميمان في السياسة كالمجتمع التركي منذ العيد العثماني ،فإذا
كاف نمط التديف الصكفي قد القى شيكعان كانتشا انر في ببلد األتراؾ منذ بداية معرفتيـ باإلسبلـ،
كحتى المحظة الراىنة؛ فإف ذلؾ قد ظير جميان كاضحان في ميداني المجتمع كالسياسة ،فبالنسبة
لممجتمع التركي قد كجدت بو العديد مف الظكاىر المرتبطة بالفكر الركحاني الصكفي ،فمثبلن
تنتشر في تركيا المساجد التي تحتكم عمى األضرحة كالقبكر كالمقامات ،كىي إحدل سمات
الصكفية المميزة (محمد يسرم ،مرجع سابؽ)17 :
إ ف التطكرات السياسية في تركيا في العقكد االخيرة جعمت مف حركات التصكؼ كاحدة مف
االتجاىات التي تتمتع بمكانة بارزة في التأثير عمى السياسة التركية كعمى ق اررات النظاـ السياسي
التركي ،سكاء بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عمى الرغـ مف القيكد التي فرضت عمييا مف القكل
العممانية  ،ك مما سبؽ يتضح اف ىذه التأثيرات ىي نتاج العبلقات االيجابية التي تربط بيف زعماء
االحزاب السياسية المختمفة في تركيا ،عبلكة عمى انتماء بعض النخب السياسية ليذه الطرؽ
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كالجماعات عقائديا ،مما أفسح ليا المجاؿ االكسع لفرض نفسيا عمى المجتمع كالدكلة بشكؿ أثر
مما سبؽ ،خاصة في تكجياتيا نحك بناء الفرد كتقكيمو مع التأكيد عمى الجكانب االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية التي كانت تركيا بأمس الحاجة ليا خبلؿ ىذه المرحمة .
ك يبلحظ تكافر مناخات االستئناس بيف السمطات الحاكمة كمدارس كطرائؽ التصكؼ في المشرؽ
العربي ،كنرجعو إلى عدـ تكافر مطامع نحك تكلي زماـ الحكـ لدل أئمة المتصكفة ،كال ييثير
حفيظتيـ مف تكلى الحكـ كالسمطة ،كتثار ثائرتيـ حاؿ تكلي الحكـ حركات إسبلمية ليا مناىج

كطرؽ ال تركؽ لممتصكفة ،كنرل المتصكفة عمى كفاؽ تاـ مع العكائؿ الحاكمة أك المجالس
العسكرية الحاكمة أك التيارات الشعبية كالقكمية كاالشتراكية الحاكمة في المشرؽ العربي.
كالمتتبع لتصريحات أئمة التصكؼ يرل جميـ رافض لفكرة كجكد عبلقة بيف الديف كالسياسة في
اإلسبلـ ،كعكاميـ ترفض التحدث في الشؤكف السياسية ،كرغـ ىذا الرفض ترال أف مكقفيـ ىذا
كي ىش ًكؿ تصكرات عامة
يعتبر مف السياسة ،كيشغؿ حيز سياسي ضخـ في مجاؿ العمؿ السياسي ،ي
تنع ًكس عمى استمرار “ستاتيؾ” سككف حراؾ الشارع باتجاىات داعمو لمؤسسات الحكـ الفردية،
ى
كتعزؿ فئة كبيرة مف الشعب عف الشأف العاـ ،كتعزز مناخات التفرد ،كتسيـ في تصدير خطاب

ديني تستغمو السمطات أثناء التنكيؿ بخصكميا .كيتيـ البعض المتصكفة بمعب دكر معيؽ لنيضة
شعكب المشرؽ رغـ ما يحممو مف إثراء لمبيئة الثقافية كالفنية كتزكية كسمك لمذات كالنفس.
 .. 2.3.3اشكالية العالقة بين التصوف والسياسة في تركيا
يركج أئمة التصكؼ بأنو ًعمـ ييتـ باألخبلؽ كيبتعد عف السياسة كال يتدخؿ في صراعات الحكـ
كمنغصات السمطة في عصرنا الحالي ،بينما يقكؿ منافسييـ عف التصكؼ بأنو لعب دك انر في
دعـ الحكاـ كالممكؾ كالسبلطيف كأنو عزز شرعية العديد مف الطغاة كالمستبدكف في المشرؽ
العربي ،كأنيـ حادكا عف مدارسو كمناىجو كانحازكا لطرؼ سياسي عمى حساب طرؼ آخر،
كأنيـ تكلكا مناصب إدارية عميا.
فقد حظي مصطفى كماؿ أتاتكرؾ منذ بداية حرب التحرير في مطمع القرف الماضي بدعـ كبير
مف الطرؽ الصكفية المختمفة في تركيا ،التي كاف ليا مجيكد كبير في حرب االستقبلؿ في
السنكات األكلى لتأسيس الجميكرية ،كلكف بعد ذلؾ بدأت تأخذ طريقة تعامؿ مصطفى كماؿ
أتاتكرؾ مع الطرؽ الصكفية اتجاىيف أساسيتيف :
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االتجاه األكؿ :كمف خبلؿ ذلؾ االتجاه نجد اف مكقؼ السمطات التركية تجاه الجماعات كالطرؽ
الصكفية يكصؼ بالكد كاالحتراـ ،كالذم انعكس في دستكر 1924ـ الذم ترؾ الجماعات
الصكفية حرة مف دكف أم قيكد قانكنية ،كبالرغـ مف الحظر فقد استأنفت الطرؽ الصكفية ممارسة
سر عمى الرغـ مف حمبلت كالنفي كالتيجير التي تعرض ليا كثير مف شيكخيا
نشاطاتيا نا

كأتباعيا.

االتجاه الثاني :فبعد صدكر ما عرؼ باسـ «إصبلحات أتاتكرؾ» التي قضت بحظر المبلبس
التقميدية كأغطية الرأس لنساء كاستبداؿ األبجدية العربية باألبجدية البلتينية ،تـ سف تشريع جديد
يقضي بحؿ الطرؽ الصكفية كحظر نشاطيا ،كاتبع عممية الحظر تمؾ إغبلؽ مقرات ىذه الطرؽ،
كمنع أصحابيا مف القياـ بأم نشاط في أم مكاف ،كلكف رغـ الحظر استأنفت الطرؽ الصكفية
سر عمى الرغـ مف حمبلت النفي كالتيجير التي تعرض ليا كثير مف شيكخيا
ممارسة نشاطاتيا نا
كأتباعيا ،كأنشئت جمعيات لئلنفاؽ عمى طبلب مدارس األئمة كالخطباء لتعكيض النقص الذم

حصؿ نتيجة اختفاء الدعاة بسبب المحف القاسية التي تعرضكا ليا ،كعمي الرغـ مف الحظر
القانكني الذم عانت منو الطرؽ الصكفية في تركيا بعد سقكط «الخبلفة العثمانية» كاعبلف
الجميكرية في عشرينيات القرف الماضي ،فإنيا مع ذلؾ تعد منذ منتصؼ القرف الماضي كحتى
يكمنا ىذا أحد أكبر الفاعميف اجتماعيان كدينيان في المجتمع التركي ،بؿ ربما يعد نمط التديف السائد
في تركيا حتى اآلف – رغـ تراجع كانحسار التصكؼ في معظـ أنحاء العالـ اإلسبلمي في القرف
الماضي ،في مقابؿ الصعكد البارز لمسمفية كحركات اإلسبلـ السياسي ،السيما في العقكد الثبلثة
األخيرة مف ذلؾ القرف -ىك النمط الصكفي.
فالحؿ القانكني كمصادرة األمكاؿ الذم تعرضت لو الطرؽ الصكفية أثناء حكـ مصطفى كماؿ
أتاتكرؾ ،لـ يحؿ ذلؾ الحظر الرسمي في العيكد البلحقة بعد فترة حكـ ىذا األخير ،مف حضكر
التصكؼ كفاعؿ كمؤثر رئيسي في الحياة االجتماعية كالسياسية في تركيا بصكرة تنافت عمميان في
الحقيقة مع كاقع المنع القانكني الذم جرل ،كالذم تـ االلتفاؼ حكلو كتجاكزه فعميان منذ عقكد.
كمع بداية الخمسينيات بدأ التضييؽ كالحصار يتراجع ضد الطرؽ الصكفية كاألنشطة الدينية
بكجو عاـ ،كخبلؿ الفترة بدأت الطرؽ الصكفية تتخمى عف السرية ،لتمارس نشاطاتيا بشكؿ عمني
تدريجيان ،كساعدىا عمى ذلؾ تنافس الزعماء السياسييف في تركيا عمى كسب أصكات أتباعيا عند
اقتراب االستحقاقات االنتخابية ،فقد استرجعت الطريقة النقشبندية التي لعبت دك انر حاسمان عمى مر
التاريخ في انتشار اإلسبلـ .مكانتيا السياسية كباتػػت الطريقػػة النقشػػبندية في حاجػػة سياسػػية إلػػى
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أف تتخػػذ مكقفػػا" إيجابي ػان مػػف المؤسسػػات ذات الطابػػع العممانػػي كالمدنػػي (البرلمػػاف) مػػف خبلؿ
الترشػػح لبلنتخابػػات ،بعػػد إنشػػائيا لحػػزب سياسػػي ،كىكػػذا بػػدأت فك ػرة التعاقػػد بػػف الدينػػي
كالسياسػػي في اإلطػػار المؤسسػػاتي التػػي يمكػػف فيميػػا ليػػس فقػػط بتجػػاكز بعػػض الطػػرؽ الصكفيػػة
لمكظيفػػة الركحيػػة  ،بػػؿ تجسػػد التكافػػؽ الضمنػػي بػيػف السياسػػات (العممانيػػة) كاإلسبلـ -كفػػؽ مػػا
يركج لػػو الفكػػر الصػػكفي -في إطػػار صعػػكد س ػريع لمتيػػارات السػػمفية المتضػػادة مػػع التكجػػو العػػاـ
فضمػػت ىػػذه الطػػرؽ الصكفيػػة
لمحككمػػات العربيػػة  ،كالتغي ػرات االجتماعيػػة كالتش ػريعية .ك ن
التعايػػش داخػػؿ الدكلػػة دكف الدخػػكؿ في ص ػراعٌ مػػع السػػمطة(أبك الفضؿ االسناكم:3102 ،

.)http://www.acrseg.org
دكر ميمان في السياسة كالمجتمع التركي منذ الحقبة
فقد كاف لمطرؽ كالجماعات الصكفية نا
العثمانية ،فقد ظيرت الصكفية في بداية القرف الثالث اليجرم ككانت تكجيا فرديا ،كتحكلت فيما

بعد لطرؽ ليا عمماء كمشايخ كمريديف ،مما دفع الحكاـ إلى استخداميـ كغطاء ديني لحكميـ،
فإذا كانت السياسة ذات مجيكدات فردية أك جماعية تعمؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى السمطة أك
التأثير في مساراتيا ,بينما التصكؼ يعد أكثر اتساعا مف ىذه الغايات كذلؾ ألنو يعمؿ عمى
التحكـ في الحياة كبذلؾ تككف قد أدركت السمطة اإلسبلمية قديما قكتيا ,لكنيا حرضت عميو مف
بعيد ليجد نفسو مرغما عمى االحتماء بيا ,لكنيـ أدرككا ذلؾ في كقت الحؽ فمنيـ مف تكجو نحك
الحركات اإلسبلمية السياسية  ،كمنيـ مف حافظ عمى تميزاتو كعمؿ عمى نشرىا ك تعميؽ التفكير
فييا بدكف حساسيات مفرطة تجاه االنتماءات المدنية كأحيانا اإليديكلكجية العامة ،كقد شيدت
التجربة الصكفية المعاصرة حاالت مف االشتباؾ مع الشأف السياسي التركي متخذه منو مسا انر
سياسيان لمممارسة السياسية ،كذلؾ عبر تككيف أحزاب سياسية قد أسيمت الطريقة النقشبندية في
تأسيس حزب سياسي ،كقد شيدت العبلقة بيف التجربة اإلسبلمية كالدكلة في تركيا حالة مف
الصداـ كالمراكحة كالمراكغة ال تزاؿ مستمرة حتى اآلف.
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 : 4.3ادلبحث انثانث  :االبعاد انسٍاسٍت واالجتماعٍت نهتصىف يف تركٍا
تمييد
ال يقتصر دكر المتصكفة عمى الجانب الركحي ك التربية

كانما يتجاكز ذلؾ الى الجكانب

المتصكفة دائما في قمب المجتمع كالسياسة .كما ال يخفى عمى
السياسية كاالجتماعية حيث كاف
ٌ
أحد تأثير المتصكفة في الشأف العاـ كسياسة الببلد في تركيا.
يعتبر التصكؼ مدرسة دينية مجاليا الحيكم البعد االجتماعي المؤسس عمى الصدؽ كاإلخبلص
كاالستغراؽ في التكحيد الخالص ليداية الناس كاألخذ بأيدييـ إلى رحاب التقكل كالعمؿ الصالح
الذم يرضى عنو اهلل ك رسكلو  كبذلؾ تككف طريقة الكصكؿ جامعة متخصصة في إعادة
المجتمع إلى الفطرة السميمة المفعمة بالتكحيد الخالص هلل عز كجؿ كارادة الخير لمغير الذم ال يتـ
إيماف المؤمف إال بو كما أخبرنا بذلؾ النبي  في حديثو" ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما
يحب لنفسو" كلما كانت حركات التصكؼ مدارس اجتماعية تحث عمى السعي في مصالح الناس
كانصافا لممجتمع ،كايثار الغير عمى النفس في أداء الحقكؽ كالكاجبات  ،كاف البد أف ينعكس ذلؾ
عمى الحياة السياسية بشكؿ عاـ مف خبلؿ التفاعؿ مع القضايا اليامة كالمؤثرة في مجريات الحياة
السياسية في تركيا كالمشاركة في رسـ السياسات العامة لمدكلة ك في صنع الق اررات السياسية .الى
جانب ذلؾ تشير دراسات عديدة الى أف لممتصكفة في تركيا أذرع اقتصادية قكية .
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 : 1.4.3االبعاد السياسية لمتصوف في تركيا
لممتصكفة دك ار ىاما في الحياة السياسية في تركيا عمى كجو التحديد حيث كاف المتصكفة دائما
في قمب المجتمع كالسياسة أذ طبعكا الى جانب الفقياء تاريخ تركيا ككانكا فاعميف في تأسيس
الصكفي في المجتمع التركي
الجميكرية التركية الحديثة  ،كال يخفى عمى أحد دكر كمكانة الفكر
ٌ
العممية كالنظرٌية قديما كحديثا ،كما ال يخفى دكر رجاالت التصكؼ في
في مختمؼ مناحي الحياة
ٌ

العامة ) https://www.maghress.com).
الحياة االجتماعية كالسياسية كالفكرية ٌ

تميؿ الصكفية الى السممية في عبلقتيا بالمجاؿ السياسي كبذلؾ فيي تمثؿ محمبل لقراءة جديدة

لئلسبلـ كعبلقتو بالدكلة  ،اذ تتسـ المعالـ الصكفية دائما باليدكء كالميؿ الى السممية كعدـ
الدخكؿ في نزاعات غرضيا السمطة كالممؾ  ،بؿ اف المممح الطاغي عمى السمكؾ الصكفي ىك
االعتزاؿ عف الدنيا كالبحث عف التزىد كالعمك الى الخالؽ بعيدا عف الماديات الحسية كأمكر النزاع
كالسمطاف كالدكلة مع الحفاظ عمى مكانة الناصح كالمنبو لمحاكـ دائما ،فقد امتزج التصكؼ
التركي بالبيئات التي كانت سائدة لدل دكلة بني عثماف لـ يمتزج نتيجة تقرب كتممؽ أئمة
المتصكفة عند ببلط بني عثماف ،بؿ تـ ىذا التفاعؿ نتاج مناخات تى ىعيبد حقيقية مارسيا العديد مف

مشاىير سبلطيف بنك عثماف كعرؼ منيـ بتصكفو السمطاف محمد الفاتح فاتح بيزنطة كالسمطاف

عبد الحميد الثاني ،بينما ارتبط التصكؼ بالتخمؼ خبلؿ نياية حكـ سبلطيف بني عثماف حينما
انيارت دكلتيـ كتراجع االقتصاد كتخمؼ التعميـ ،كانتشر الجيؿ مما منح البدع كالخرافات زخـ
لتتسمؿ إلى داخؿ جسـ كبنياف التصكؼ ،كتغمغمت في مجمؿ مناحي الحياة العامة لدل المسمميف
قبيؿ االستعمار الحديث.
كلعبت الصكفية أدكا انر ميمة في بعض المحظات الحرجة في التاريخ السياسي التركي حتى
أضحى مف الصعكبة دراسة تاريخ تركيا السياسي دكف النظر في تأثيرات القكل الصكفية بو ،كمف
المبلحظ أف الكثير مف المصادر التاريخية قد حاكلت أف تبيف تأثيرات بعض المتصكفة في اتخاذ
بعض الق اررات السياسية الميمة ،كمف ذلؾ األخبار التي زعمت أف لقاء قد كقع ما بيف حاجي
بكتاش كلي كالسمطاف العثماني أكرخاف ،كأف األكؿ قد حض الثاني عمى تأسيس قكة عسكرية
تمكنو مف تكحيد الببلد التركية تحت زعامتو كىك األمر الذم استجاب لو الثاني بتأسيسو لمجيش
االنكشارم (سبنسر ترمنغياـ.)369 :1997 ،
فقد استمر ىذا التبلزـ قائمان حتى قاـ السمطاف محمكد الثاني في عاـ 1826ـ بالقضاء عمى
الجيش االنكشارم كالغاء الحركة البكتاشية كاغبلؽ تكاياىا كمراكزىا.
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كبعػػد مأسػػسة الدكلػػة الحديثػػة لػػـ تعػػد بعػػض الطػػرؽ الصكفية المتنفػػذة كذات القاعدة الشػػعبية
الكاسػػعة بمعػػزؿ عػػف المشػػاركة السياسػػية كتقمػػد المناصػػب ،ككمػػا ىػػي الحػػاؿ مع بقيػػة الحركات
اإلصبلحية ذات المرجعيػػة الدينيػػة اختػػارت مثبل الطريقػػة النقشػػبندية كالقادريػػة اسػػتخداـن الكاريزمػػا
الركحيػػة لمشػػايخيا في الفعػػؿ السياسػػي الدنيػػكم بعػػد التضييػػؽ عمػػى الطػػرؽ الصكفيػػةٌ كرمكزىػػا
عقػػب اعتػػبلء كمػػاؿ أتاتػػكرؾ كرسػػي  ،الحكػػـ ،لبلعتقػػاد بعػػدـ مبلءمتيا بكصفيػػا ظاى ػرة دينيػػة
لمبػػادئ تركيػػا العممانيػػة ،ككذلػػؾ فعمػػت سػػمطات االتحػػاد السػػكفييتي التػػي اعتبرت األنشػػطة
الصكفيػػة غيػػر قانكنيػػة ()Buehler, A, 1998: 134-138
انتشارا ،كليا
كيمكف القكؿ ،إف النقشبندية ىي أعرؽ الطرؽ الصكفية في تركيا ،كأكبرىا كأكسعيا
ن

امتدادات في مجمكعة مف دكؿ العالـ اإلسبلمي (.)http://alrased.net

كليست السمة السياسية لدل النقشبندية التركية ىي الصيغة الكحيدة البارزة لمصعكد الصكفي في
اشتغاال بالسياسة،
المشيد التركي المعاصر ،إذ تبرز في األفؽ طرؽ صكفية أخرل قد تككف أقؿ
ن
كتأثير في المجتمع ،حيث تنتيج تمؾ الطرؽ العمؿ الخيرم كالمجتمعي
نا
حضكر
نا
لكنيا ليست أقؿ
عبر آلية "الكقؼ الخيرم" ،كىك ضرب مف حبس الماؿ عف االستيبلؾ لبلنتفاع المتكرر بو في

كجو مف كجكه البر( (Ann Arbor 1999, p. 137كقد تكسعت طرؽ صكفية تركية عدة،
كأىميا؛ النكرسية أك "النكرجية" ،كالسميمانية في استخداـ الكقؼ الخيرم ألغراض تنمكية مجتمعية
بعيدا عف أضكاء السياسة كبريؽ اإلعبلـ(.): Kesif Yayinlari Press, 2002
ن

النكرسية كالسميمانية  ..التعميمي كالثقافي أكالن

كتينسب جماعة النكر أك النكرسية أك النكرجية – عمى تنكع في النسبة إلييا  -إلى الشيخ بديع
الزماف سعيد النكرسي (1877ـ1960-ـ) ،كتعد مف أكثر الجماعات ذات النزعة الصكفية
كتأثير في شرائح المجتمع التركي ،باألرياؼ كالمدف كليا امتدادات خارج حدكد الدكلة
نا
حضكر
نا

التركية.

 :1.1.4.3المشاركة السياسة لمطرق الصوفية في تركيا
تطكر اإلسبلـ السياسي في تركيا عمى أساس الترابط كالتفاعؿ بيف ىذه الجماعات ،كفي حيف ال
يعرؼ عدد أعضاء ىذه الجماعات تحديدان إال أف تقديرات ترجح أف يككنكا بالمبلييف .كعمى
اعتبار أف ىذه الكتؿ يميؿ أعضاؤىا إلى اتخاذ التكجيو مف قادتيـ كالتصكيت لمكتؿ المكثكؽ بيا
عمى صعيد الجماعة -فغالبان ما لعبت دك انر حاسمان في السياسة التركية .كمنذ ستينات القرف134

الماضي كحتى التسعينات ،كافحت األحزاب اإلسبلمية التي قادىا نجـ الديف أربكاف مف أجؿ
تكحيد الطرؽ كالطكائؼ الدينية في تركيا،
ربما كانت الجماعة النقشبندية المعركفة بجماعة إسكندر باشا ىي األكثر تأثي ار في المشيد
السياسي التركي بشكؿ مباشر ،خرج مف بيف الطرؽ الصكفية السياسي التركي نجـ الديف أربكاف
الذم قاـ عاـ  1970بتشكيؿ حزب النظاـ الكطني الذم أخذت أسماؤه تتجدد بتجدد التحديات
حيث صار حزب السبلمة الكطنية ثـ حزب الرفاه ثـ حزب السعادة أخيرا.
كربما كانت جماعة السميمانييف أقرب إلى المشاركة الفعمية في العمؿ السياسي حيث انتخب
شيخيا كماؿ كاتشار مف قبؿ حزب العدالة الذم أسسو سميماف ديميريؿ ليككف نائبا في مجمس
النكاب لدكرات ثبلث .كما كاف كماؿ كاتشار أحد أعضاء الييئة التركية البرلمانية لدل المجمس
األكركبي ،كفي اإلجماؿ يبدك أثر الطرؽ الصكفية كاضحا عمى األحزاب الدينية كاليمينية ،حيث
كاف زعماء ىذه األحزاب يزكركف شيكخ الطرؽ قبؿ كؿ انتخابات ليضمنكا تصكيت المنتسبيف،
األمر الذم لـ يرؽ لمعممانييف ما دفعيـ إلى العمؿ جاىديف عمى حصر أثر الطرؽ الصكفية في
المجتمع( .سبنسر ترمنغياـ)369 :1997 ،
ككانت الطرؽ الصكفية في القرف التاسع عشر مف القكة كالتأثير لدرجة أف دعاة اإلصبلح في
الدكلة كانكا يحسبكف ليا ألؼ حساب .كقد اشتكى أحد العثمانييف ممف يشغمكف كظيفة مرمكقة في
الدكلة ألحد الغربييف" :صدقني ،إف كزراءنا يعممكف عبثان كببل طائؿ ،فالحضارة لف تنفذ إلى تركيا
طالما أف التكيات كالقبكر قائمة"(.سبنسر ترمنغياـ ،المرجع السابؽ.)370 :
ككاف آخر تج ٌؿ لدكر الطرؽ الصكفية في الدكلة العثمانية ما أقدـ عميو السمطاف عبدالحميد الثاني
( ،)1909-1867فيقكؿ أحد المؤرخيف اإلسبلمييف المتعصبيف لمدكلة العثمانية ،د .عمي محمد
الصبلبي ،عف مساعي السمطاف عبدالحميد في االستفادة مف الجماعات السمفية في العالـ
اإلسبلمي" :استيدؼ السمطاف عبدالحميد الطرؽ الصكفية في كسب كالئيا لمدكلة العثمانية كالدعكة
إلى فكرة الجامعة اإلسبلمية ،كاستطاع أف يككف رابطة بيف مقر الخبلفة -استنبكؿ -كبيف تكايا
كمراكز تجمع الطرؽ الصكفية في كؿ أنحاء العالـ اإلسبلمي ،كاتخذ مف حركة التصكؼ في
العالـ اإلسبلمي كسيمة لمدعاية لمجامعة اإلسبلمية ،كما اتخذ مف الزىاد مف غير المتصكفة كسيمة
أيضا لمدعكة لفكر التجمع اإلسبلمي ،كتككنت في عاصمة الخبلفة لجنة مركزية ،مككنة مف
العمماء كشيكخ الطرؽ الصكفية ،حيث عممكا مستشاريف لمسمطاف في شؤكف الجامعة اإلسبلمية:
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الشيخ "أحمد أسعد" ككيؿ الفراشة الشريفة في الحجاز ،كالشيخ "أبك اليدل الصيادم" شيخ الطريقة
الرفاعية ،كالشيخ "محمد ظافر الطرابمسي" شيخ الطريقة المدنية".
كعف المساعي التي بذلت لكسب الطرؽ الصكفية األخرل كالتيجانية كالقادرية كالشاذلية يقكؿ:
"ككانت الدكلة العثمانية تنتشر فييا ىيئات فرعية في كافة األقاليـ خاضعة ليذه المجنة ،كمف
أىميا التي كانت في مكة تحت إشراؼ شريؼ مكة كميمتيا نشر مفيكـ الجامعة اإلسبلمية في
مكسـ الحج بيف الحجاج ،كأخرل في بغداد ،كتقكـ بنفس الميمة بيف أتباع الطريقة القادرية ،الذيف
يأتكف بكثرة مف الشماؿ اإلفريقي لزيارة الشيخ عبدالقادر الكيبلني مؤسس الطريقة ،كلمجنة المركزية
لمجامعة اإلسبلمية في استنبكؿ فرع إفريقي يعمؿ في شماؿ إفريقيا كىك يعمؿ في سرية تامة،
ميمتو تنسيؽ العمؿ بيف الجماعات الدينية ىناؾ لمقاكمة االحتبلؿ الفرنسي ،كىذه الجماعات ىي
"الشاذلية كالقادرية كالمدنية"(.محمد عمي الصبلبي  ،2008ص .)503-502
 : 2.4.3األبعاد االجتماعية لمتصوف في تركيا
تتجمى أىمية البعد االجتماعي في التصكؼ اإلسبلمي مف خبلؿ إضفاء الجانب الركحي التعبدم
عمى حياتنا االجتماعية المزرية التي تعاني ك لؤلسؼ الشديد مف غياب العبلقة الحقيقية التي
خمقنا مف أجميا ،كىي كما يقكؿ اهلل سبحانو كتعالى " كما خمقت الجف كاإلنس إال ليعبدكف ما
أريد منيـ مف رزؽ ك ما أريد أف يطعمكف إف اهلل ىك الرزاؽ ذك القكة المتيف" (سكرة الذاريات
اآليات )58.56
التصكؼ فكرة إنسانية فريدة ،كمتجردة لسمك ذات الفرد ،كتنعكس عمى المجتمع ،كاعتبرىا البعض
تيار إسبلمي لو مميزاتو ،كليست حك انر عمى حضارة أك ديف بعينو ،ألنيا تختص في ظاىرىا بقيـ
إنسانية مشتركة .
إف التصكؼ الذم يرتكز عمى إرث ديني ييدؼ إلى إشاعة المحبة كنشر السبلـ كالنأم
المجتمعات عف التنازع ابتداء ألنو معكؿ ىدـ يفضى إلى الفشؿ كذىاب الريح  .كىذا بالضركرة
يتنافى مع مبادئ كأىداؼ الصكفية التي تعمؿ ألجؿ األمف كالسبلـ االجتماعي .كيقكؿ أحمد
غاني  :إف الطرؽ الصكفيﱠة أحد أىـ أركاف قكاعد بناء المجتمعات اآلمنة في نفكسيا كفى أىميا
كفى سربيا ،حتى تتفكر في خمؽ السماكات كاألرض ،كتحقؽ قيمة العبكديﱠة الحقة كالخالصة اهلل
بالحسنى كالمكعظة الحسنة ،كىذا ما لف يتحقؽ في
رب العالميف ،كتقكـ بكاجب التبميغ كالدعكة ي
ظؿ التنازع(. ".أحمد غاني :دكر الطرؽ الصكفية في تعزيز السبلـ االجتماعي.)5:
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إف لمصكفية ك الطرؽ الصكفية الدكر األكبر في تعزيز قيمة األمف العالمي كالسبلـ االجتماعي
بالكثير مف الكسائؿ التي قد تتاح ليا أكثر مف الحككمة ،كبكسائؿ كمجاالت مختمفة .إف الطرؽ
الصكفية كحمقاتيـ في العالـ اإلسبلمي لعبت دك ار ىاما في تعميؽ أسباب السمـ كاألمف
االجتماعي .كاف شيخ الطريقة ىك المرجعية ألىؿ المنطقة كالحى كالقرية  ،كيتمتع بكممة
مسمكعة في جممة مف القضايا كما كاف لو أثر كبير في النشاط االقتصادم كالسياسي
نيكمسكف ،في التصكؼ اإلسبلمي كتاريخو )46:غذت الطريقة
كاالجتماعي لمجتمع عصره (
ٌ

الصكفية ركح التكافؿ كالتضامف كعززت الشعكر بالطمأنينة ،كاستطاعت بتكاياىا كزكاياىا ك ما
ٌ

عماد مادم
الصكفية مف
الناس حكليا ،كأف تمكف الحياة
ٌ
أقامتو مف خانقاكات كرباط  ،أف تجمع ٌ
ٌ

الصكفية استجابة
استفادت منو الطٌرؽ الناشئة) (.المرجع السابؽ )106 :لقد كاف ظيكر الطرؽ
ٌ
مؤىميف لسدىا ،فالفقياء
لحاجة البناء الركحي كاالجتماعي في آف .ىذه الحاجة لـ يكف العمماء
ٌ

كضعؼ تأثيرىـ في المؤمنيف ،أما المتكمٌمكف فبل أثر لخطاىـ في
انغمقكا في دكر حفظىة الشريعة
ي
عبلج أدكاء النفس .كمف ىنا برز شيكخ المتصكفة ليحدثكا ىذا التحكؿ العميؽ الذم شيده

اإلسبلمية ،فجعمكا
التصكؼ ،نعني تطكيره إلى مؤسسة تستجيب لحاجات جديدة لممجتمعات
ٌ
شخصية حميمة مع اهلل كرسكلو ،كاستطاعكا أف
الناس مف بناء عبلقة
نصب أعينيـ تمكيف ٌ
ٌ
طنبا لئلدماج االجتماعي
يكسعكا دائرة المنتميف إلى جماعاتيـ ،فصار التصكؼ منذ ذلؾ الحيف قي ٍ

اإلسبلمية ال ينتمي إلى
ال نظير لو ،حتى لقد جاء زمف ال تجد فيو شخصا في أىم مف الببلد
ٌ

الصكفية أك يخضع لسمطانيا بشكؿ أك بآخر(.المرجع السابؽ )107:
طريقة مف الطرؽ
ٌ

اجتماعية تيفيـ انطبلقا مف تصكر رسخ في التصكؼ الطرقي ،فحكاه أف
الصكفية كظيفة
لمطٌرؽ
ٌ
ٌ

حاجات الجماعة ،فذلؾ مف مقتضيات الكالية قبؿ
مسؤكلية تمبية
الشيخ الصكفي يأخذ عمى عاتقو
ٌ
ٌ
الناس ،كتحمؿ
تميز بمجمكعة مف الصفات أىميا حماية ٌ
كؿ شيء .كال ييتاح لو ذلؾ إالٌ إذا ٌ
الصكفية منذ ظيكرىا
أعبائيـ ،كحؿ مشاكميـ ،كيزيد ابف الطيب فيو قائبل" :لقد نيضت الطرؽ
ٌ

إلى اليكـ بأدكار عمى غاية مف األىمية ككاف ليا عظيـ األثر في شتى المجاالت  ،كىك ما يدؿ
عمى خطكرة المياـ التي مارستيا ،كعمى شديد التصاقيا بالمجتمع كشكاغمو( .محمد بف الطيب:
ما ىي مسؤكلية النخب الدينية كالثقافية التركية في الحفاظ عمى سمـ المجتمعات كتضامنيا: ،
)110
تتجذر الطرؽ الصكفية في بنية المجتمع التركي منذ مئات السنيف ،كقد ظمت الصكفية في تركيا
محافظة عمى كجكدىا بيف أفراد كطبقات المجتمع ،عمى الرغـ مف التحكالت الفكرية الجذرية
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المحطات التاريخية الفاصمة التي مرت بيا الدكلة التركية كخاصة في القرف العشريف ،السيما مع
سقكط الخبلفة العثمانية كالغائيا رسميا عاـ 1924ـ ،كاتجاه تركيا "الكمالية" نحك تبني العممنة
المتطرفة التي تيدؼ إلى إبعاد الديف عف كجو الدكلة كالمجتمع كالمجاؿ العاـ كتيميشو إلى أقصى
حد ممكف ،بؿ كمحاربتو كالحد مف مظاىره كذلؾ في الفضاء الخاص.
كلعؿ الناظر إلى طبيعة التديف في المجتمع التركي إباف الحقبة العثمانية يمكنو بسيكلة أف يممح
آثار التصكؼ الكاضحة فيو ،إذ لـ تكف الطرؽ الصكفية في تركيا مجرد جماعات سككنيو منعزلة
عف تفاعبلت الكاقع كسياقاتو ،بؿ إف العكس ىك الصحيح ،كمف ثىـ فبل غرك إ نذا أف تجد الكثيريف
مف بيف مككنات النخبة التركية مف العمماء كالقضاة كاألدباء كالكزراء كغيرىـ مف ذكم االتجاه
الصكفي .
كاذا كاف نمط التديف الصكفي قد القى شيكعان كانتشا انر في ببلد األتراؾ منذ بداية معرفتيـ باإلسبلـ
كحتى المحظة الراىنة؛ فإف ذلؾ قد ظير جميان كاضحان في مياديف المجتمع كالسياسة ،فبالنسبة
لممجتمع التركي تكجد بو العديد مف الظكاىر المرتبطة بالفكر الركحاني الصكفي ،فمثبلن تنتشر في
تركيا المساجد التي تحتكم عمى األضرحة كالقبكر كالمقامات كىي إحدل سمات الصكفية المميزة،
كما أف بعض األشكاؿ الفنية قد تأثرت بالتقاليد الصكفية ،كرقصة التنكرة التي تعتمد عمى تكرار
الحركات الدائرية المستميمة مف النظرة المكلكية لمككف ،كالتي تعتبر أف الككف دائرم الشكؿ مما
يجعؿ مف نقطة بداية الرقصة ىي نفسيا نقطة نيايتيا.
كيمكف أف تكصؼ مجمكعة فتح اهلل جكلف بأنيا حركة مجتمع مدني كليست حركة سياسية فيك
يسعى دائما لمزج حركتو كآليات دعكتو بالدكلة كمؤسساتيا كالى إكساب حركتو صفة شرعية
كيركز فتح اهلل جكلف نشاطو بجانب خطبو ككعظو في مجاؿ التعميـ الخاص حيث يدعك دائما
إلى فتح المدارس الخاصة ليتعمـ فييا الطبلب األتراؾ كىي يعني بيـ كؿ األتراؾ في سائر الدكؿ
األخرل كىك بيذا يتخطى بمدارسو حدكد الجميكرية التركية إلى سائر الدكؿ األخرل كخاصة دكؿ
آسيا الكسطى كالبمقاف .
كينظر الى التصكؼ كثركة اخبلقية كركحية متنكعة كمتعددة المجاالت كثرية المسارات كذلؾ
لنستميـ منو القيـ كالمبادئ كاالفكار كالمثؿ التي يمكف اعتمادىا اساسا لمتحاكر كالتعايش كالتأخي
كالتسامح سكاء بيف المككنات الداخمية لمثقافة االسبلمية ثـ بينيا كبيف غيرىا مف الثقافات دكف أم
تطكيع قصرم لمنصكص ،كيعتبر التصكؼ منيج التربية الركحي كالسمككي الذم يرقى بو المسمـ
الى مرتبة االحساف  ،كىك المنيج التربكم الذم ييتـ بتطيير النفس مف كؿ امراضيا التي تحجب
138

االنساف عف اهلل عز كجؿ كتقكيـ انحرافاتو النفسية كالسمككية فيما يتعمؽ بعبلقة االنساف مع اهلل
كمع االخر كمع النفس(عبدالقادر تكمي)3 :2010 ،
اعتمدت الحركات المتصكفة منيج الحكار انطبلقا مف المبادئ القرآنية كالسمككيات النبكية كالتي
أكد االسبلـ عمى ضركرة سمكؾ ىذا المنيج في مجمكعة مف القضايا المصيرية التي تتعمؽ
بالعقيدة كالشريعة ككطد ليذا المبدأ الذم يعتبر ركيزة اساسية لبناء المؤسسات الحياتية بمبادئو
كسمككياتو القائمة عمى معيار العقؿ كالمنطؽ كمبادئ النظرة الكمية لمككف كقيـ النزعة الذاتية
التحررية ،كذلؾ كاف لؤلفكار الصكفية بعض األبنية العمرانية مثؿ التكايا ،كالتي بدأت كمقرات
لشيكخ الصكفية ثـ تطكرت لتمارس دك انر اجتماعيان ميمان بعد أف استقبمت الفقراء كالمحتاجيف
إلطعاميـ كايكائيـ كتقديـ المساعدات ليـ ،كما كاف لمصكفية أدكا انر ميمة في بعض المحظات
الحرجة في التاريخ السياسي التركي حتى أضحى مف الصعكبة بمكاف أف يتـ دراسة تاريخ تركيا
السياسي دكف النظر في تأثيرات القكل الصكفية بو(محمد يسرم ،المرجع السابؽ).
عمكما ،ثمة تداخؿ بيف الصكفية كالسياسة في تركيا كذلؾ مف خبلؿ عادة سبلطيف األتراؾ في
المجكء لشيكخ التصكؼ ألخذ مشكرتيـ كطمب المدد منيـ ،فمـ يكف السمطاف العثماني ليقدـ عمى
حرب أك فتح بمد مف البمداف دكف أف يرجع لمشيكخ المتصكفة أكالن.
كلعؿ الناظر إلى طبيعة التديف في المجتمع التركي إباف الحقبة العثمانية يمكنو بسيكلة أف يممح
آثار التصكؼ الكاضحة فيو ،إذ لـ تكف الطرؽ الصكفية في تركيا مجرد جماعات سككنيو منعزلة
عف تفاعبلت الكاقع كسياقاتو ،بؿ إف العكس ىك الصحيح ،كمف ثىـ فبل غرك إ نذا أف تجد الكثيريف
مف بيف مككنات النخبة التركية مف العمماء كالقضاة كاألدباء كالكزراء كغيرىـ مف ذكم االتجاه
الصكفي ( ) Albert Hourani 1981, p. 78
كمف أبرز الطرؽ التي استطاعت أف تحافظ عمى كجكدىا في المجتمع التركي كتعكد إلى كاجية
المشيد بقكة ،عمى الرغـ مف فترات الحظر كالمنع ،الطريقة النقشبندية ،كالقادرية ،كالخمكتية،
الع ٌشاقية ،كالجراحية ،كالبكتاشية ،كالمكلكية (.)http://www.islamic-sufism.com
ك ي

كيعزك الدكتكر سميماف ديريف ىذا االنتشار الكبير لمتصكؼ إلى أف الديف اإلسبلمي كصؿ

لؤلتراؾ عمى أيدم الصكفييف ،كحسب رأيو فإف مبادئ التصكؼ التي تقكـ عمى الركحانيات
كالحب الصافي لمذات اإلليية كالزىد في الحياة ،تبلقت مع األخبلؽ العامة لممجتمع التركي الذم
كاف مجتمع قبائؿ كثير الترحاؿ ،كالغريب أف التصكؼ مع ىذا االنتشار ممنكع كفقا لقانكف الدكلة
لتعارضو مع عممانية الجميكرية ،كفي عاـ  1925كبعد عاميف مف قياـ الجميكرية أغمقت
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السمطات التركية جميع التكايا كالزكايا الصكفية كدكر الكقؼ كمنعت ممارسة التصكؼ كالجير
بو ،كرغـ الحظر الرسمي لمصكفية فإف السياسييف عمى اختبلؼ مشاربيـ كتكجياتيـ يعترفكف
بشيكخ ىذه الطرؽ في المحظات الحرجة (سميماف ديريف ،المرجع السابؽ) .كبالنظر إلى طبيعة
التديف في المجتمعات التركية يمكنو بسيكلة أف نرل آثار التصكؼ الكاضحة فيو ،كلعؿ تفسير
ىذا يبدك سيبل إذا ما تذكرنا فضؿ الطرؽ الصكفية في دعكة الشعكب التركية المختمفة مف أكزبؾ
كأذرييف ككرغز كغيرىـ ممف دخؿ الديف مف باب التصكؼ.
بكم كالدعكم كالثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم في المجتمع التركي
كد ٍكير الجماعات الصكفية التر ُّ
ى

يتخرجكف إال في كمية اإللييات أك في يدكر
ظاىر ممحكظ ،كاألئمة كالدعاة كالكعاظ كالخطباء ال ﱠ
ه
خريجك ىذه ُّ
الدكر كالمعاىد ليـ حضكر كتميُّز
القرآف كالمعاىد التابعة لمجماعات الصكفية ،بؿ ِّ
كمصداقية أكثر مف غيرىـ في المجتمع التركي .
بمغت الحركات اإلسبلمية في تركيا قد ار كبي ار في استخداـ مجمكعة مف اآلليات ذات التأثير
العميؽ في بنية المجتمع الفكرية كالسياسية التي اتخذتيا كسيمة لبناء نفكذىا االجتماعي كتحقيؽ
التركيج أليديكلكجيتيا في المجاؿ السياسي كتركزت في ثبلث آليات :
-1

المؤسسات التعميمية

-2

تفعيؿ دكر المرآة كقضاياىا .

-3

المؤسسات االقتصادية كاإلعبلمية .

ُّ
كتمكف الخطاب اإلسبلمي مف حجز مكانو بيف مقاعد
كبالنظر إلى اإلقباؿ عمى الديف كااللتزاـ،
كتنكع الجماعات كاألحزاب اإلسبلمية ،كقكة خطابًيا ،كجرأة
أصحاب السياسة كالثقافة كالفكرُّ ،
مكاقفيا ،كالتزايد المستمر عمييا ،يشعر المريء ﱠ
بعزة كاطمئناف ،لكف بنظرة ِّ
متأنية متفحصة تكتشؼ
ﱠ
قديما في الفتكحات ،كادخاؿ شعكب
أف الذم يتق ﱠدـ إنما ىك التصكؼ ،كرغـ ىد ٍكًر المتصكفة ن
العٍممانية المسعكرة بالحفاظ عمى ِّ
الديف كابقاء جذكتو
بكامميا إلى اإلسبلـ ،كصمكدىـ أماـ اليجمة ى
كدكرىـ في إمالة ً
الكفﱠة
مشتعمة ،ى
كد ٍكًرىـ في حفظ القرآف الكريـ ،كالعناية بو تدر ن
يسا كطباعة ،ى ٍ
المحدثات التي أكجدكىا في الديف،
لصالح األحزاب اإلسبلمية ،إال أف ىذا ال ﱠدكر يفقد بريقىو أماـ
ى
كأصبحت جزنءا منو (السيد ،طارؽ عبد الجميؿ)2001 ،

ويرى الباحث :بأف حركات التصكؼ في تركيا استطاعت عمى ما فييا مف العمؿ كالبدع كالجيالة
ً
ظ عمى تديُّف الناس ،كتعميميـ كتربيتيـ .بؿ نجد أف كثي ار مف النخب السياسية في تركيا
الحفىا ى
ينتمكف الى الصكفية  ،كلذلؾ دأب األتراؾ منذ حديث عيدىـ بالديف عمى حماية التصكؼ الذم
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كاف بمثابة الحصف المنيع الذم يحتمي بو الديف كالببلد معا مف شتى اليجمات كسائر المخاطر
كأكليا العممانية ،إلى جانب المساىمة في دفع بعض مف مريدم ىذه الطرؽ ليككنكا مف بيف ابرز
الكجكه السياسية في تركيا الحديثة.
كرغـ تبني الدكلة العثمانية لممذىب الحنفي كىك إحدل مذاىب شيكخ السمؼ ،إال أف الطابع
الصكفي لـ ينفؾ عف ببلط سبلطيف بني عثماف ،كعزز مف انتشار التصكؼ العثماني ما يمثمو
مذىب أبي حنيفة النعماف مف اعتداؿ كسعة أيفؽ ساىمت في تكسع البيئات الثقافية العثمانية،
كقادت إلى تحقيؽ التعايش بيف مشارب حضارتيا ،كامتزج التصكؼ بالديف كاالجتماع كالسياسة
كالفنكف في سائر أرجاء الدكلة العثمانية ،كاعتبرت مرحمة ىامة أسيمت في نيضة جديدة
لمتصكؼ اإلسبلمي ،كأسيمت ىذه البيئات في إرفاد ببلط بني عثماف بسبلطيف يع ًرؼ عنيـ

الجياد كالفتكحات كالتضحية ،كعرفكا بتصكفيـ كزىدىـ ،كتأثركا بأئمة التصكؼ أمثاؿ الفقيو
الحنفي كالشاعر جبلؿ الديف الركمي.
ويرى الباحث أيضا :أف التصكؼ فكرة إنسانية فريدة ،كمتجردة لسمك ذات الفرد ،انعكست عمى
المجتمع التركي بشكؿ كبير كاصبح التصكؼ سمة متجذرة في المجتمع التركي ،كاف اعتبرىا
البعض تيار إسبلمي لو مميزاتو ،كليست حك انر عمى حضارة أك ديف بعينو ،ألنيا تختص في
ظاىرىا بقيـ إنسانية مشتركة ،
في النياية يمكف القكؿ أف حركات التصكؼ كاالسبلمي في تركيا تتميز عف غيرىا بككنيا
حركات تعمؿ ضمف منظكمة الدكلة العممانية مستفيدة مف مؤسساتو الحككمية كالمدنية لتحقيؽ
أىدافيا التي لـ تتعد حدكد مجمكعة االىداؼ الكطنية لممجتمع التركي بعامة  ،كىي حركات
تشكمت داخؿ نسؽ التصكؼ كلـ تخرج عنو بؿ تطكرت نحك فكر صكفي أكسع في مضمكنو
السياسي كاالجتماعي كالسياسي متجاكزة بذلؾ النمط التقميدم لمصكفية كالتصكؼ .
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خالصة الفصل الثالث
مثمت معاىدة لكزاف  /23تمكز 1923ـ ،تاريخ كالدة الجميكرية التركية بقيادة مصطفى كماؿ
كسياسيا ،ككاف مصطفى كماؿ أتاتكرؾ
كثقافيا
سمككيا
أتاتكرؾ كلتبدأ مسيرة التحكؿ نحك أكركبا
ن
ن
ن

أكؿ مف ترأسيا كلعب فييا العسكر دك ار بارزا ،كبدأت تركيا بالتحكؿ إلى دكلية عصرية ،كشيدت
تحكالت اجتماعية كسياسية كلغكية كاقتصادية.
أعطت المرحمة التي تزعـ فييا مصطفى كماؿ أتاتكرؾ الجميكرية التركية المبلمح األساسية
لممشيد التركي في المجاالت السياسية كاالجتماعية كالثقافية .
لـ تحظ قضية اخرل في المشيد السياسي التركي بمثؿ قكة الحضكر كاالستمرار المذيف حظيت
بيما عبلقة االسبلـ بالدكلة كالتي استمر تأثيرىا حتى االف .فالقضايا المتعمقة بعبلقة االسبلـ
بالدكلة سيطرت عمى السياسة التركية منذ كالدتيا عاـ 1923ـ.
إف التحكؿ في شكؿ النظاـ السياسي التركي كماىيتو استمر منذ سقكط الخبلفة العثمانية ،فنظاـ
الحكـ في الجميكرية التركية يعد نظامان خميطان مف النظاـ البرلماني كالرئاسي ،كبغض النظر عف
البنية القانكنية كالجدؿ في طبيعة كشكؿ النظاـ السياسي في تركيا ،نظ انر لتطكرات المشيد
الدستكرم التركي منذ عاـ  2003حتى اآلف بعد التعديبلت المتعددة عمى دستكر الجميكرية
التركية الذم أقر عاـ  1982ك منذ كصكؿ حزب العدالة كالتنمية لمحاكـ تبنى الحزب طرح
و
تعديبلت جديدة تتعمؽ بشكؿ النظاـ السياسي كالتحكؿ مف النظاـ البرلماني الى النظاـ الرئاسي .
تعكد جذكر نشأة األحزاب السياسة في تركيا الى أكاخر العيد العثماني مع ظيكر جمعية االتحاد
كالترقي ،كحزب األحرار في المرحمة الممتدة بيف عامي 1924 – 1909ـ ،فالتاريخ السياسي
التركي الحديث حافؿ بالكثير مف األحزاب السياسية التي أسست في مراحؿ مختمفة اضمحؿ
بعضيا كتبلشى ،اك استمر بأشكاؿ كأسماء كصيغ أخرل ،كما ىك الحاؿ لحزب الشعب
الجميكرم الذم اسسو مصطفى كماؿ اتاتكرؾ عاـ 1923ـ .
تعتبر المؤسسة العسكرية كاالمنية التركية مف القكل المؤثرة في السياسة التركية  ،حيث يمعب
الجيش التركي دك ار بار از كميما في صناعة القرار السياسي في تركيا كذلؾ مف خبلؿ قيامو
بالعديد مف االنقبلبات العسكرية عمى مؤسسات الحكـ السياسي كليذا فاف المؤسسة العسكرية
التركية ليا األثر البالغ في إعداد كتخطيط السياسات الداخمية كالخارجية لتركيا  .كذلؾ مف خبلؿ
إضفاء الشرعية القانكنية عمى التدخؿ العسكرم لممؤسسة العسكرية في السياسة كذلؾ مف خبلؿ
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إقرار مادة دستكرية أضفت تمؾ الشرعية لتدخؿ الجيش في األمكر السياسية كىي إعطاء الحؽ
لممؤسسة العسكرية لمتدخؿ اذا ما كاف ىناؾ خط ار عمى الجميكرية كنظاميا الديمقراطي.
فالمؤسسة العسكرية اتخذت لنفسيا دكر الكصي عمى الجميكرية التركية مف خبلؿ عمميات
انقبلبية تدخميو متقطعة كمحدكدة .
كىناؾ أيضا" حركات التصكؼ في تركيا التي يمكف اعتبارىا كاحدة مف القكل البارزة كالمؤثرة في
المشيد السياسي التركي  ،فقد لعبت النظـ كالطكائؼ الدينية دك انر ميمان في السياسة كالمجتمع
التركي منذ العيد العثماني  ،لقد كانت الطرؽ الصكفية في عيد الدكلة العثمانية تمثؿ األساس
الذم انطمقت منو الدكلة العثمانية منذ بداية تككينيا ،كقاد أتاتكرؾ صراع كبير مع الخبلفة
االسبلمية كبخاصة الطريقة النقشبندية ،مف أجؿ عزليـ عف الحياة السياسية .كبرغـ القيكد
القانكنية التي فرضت عمى ممارسة حركات التصكؼ في تركيا نشاطاتيا مف قبؿ القكل العممانية
في بداية تأسيس الجميكرية الحديثة ،إال أنيا ظمت حاضرة كمؤثرة في المجتمع كالسياسة في
الصكفي في المجتمع التركي في مختمؼ مناحي
تركيا ،كال يخفى عمى أحد دكر كمكانة الفكر
ٌ
العممية كالنظرٌية قديما كحديثا ،كما ال يخفى دكر رجاالت التصكؼ في الحياة االجتماعية
الحياة
ٌ
العامة  .في الفصؿ القادـ مف ىذه الدراسة نسمط الضكء عمى حركة فتح اهلل
كالسياسية كالفكرية
ٌ

غكلف (خدمة) كنمكذج ليذه الدراسة لتأكيد دكر حركات التصكؼ في السياسة التركية ،كأىـ ما

يميزىا أنيا اجتماعية كقكمية ،تركز عمى مسممي تركيا دكف اليكيات اإلسبلمية األخرل ،كما
أنيا حركة منفتحة بتفكيرىا ناحية الغرب ،ك يعمؿ فتح اهلل غكلف عمى تعريؼ حركتو بانيا مف
منظمات المجتمع المدني كليست حركة سياسية  .كقد كاف ليذه الحركة دكر في التحكالت التي
حدثت في النظاـ السياسي لتركيا مف جية ،كمف جية أخرم تغير الصكرة النمطية القديمة عف
تركيا عمى المستكم العالمي كبصفة خاصة عمى المستكم العربي.
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الفَصْ ـلُ الرابع
اندور انفكري و انسٍاسً حلركت فتح اهلل غىنن (خدمت)
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 : 1.4مقدمة
كانت تنشئة فتح اهلل غكلف المبكرة في قرية صغيرة جنكب شرؽ تركيا كتعميمو كتعرضو المبكر
ألفكار سعيد النكرسي كمشاركتو البلحقة في حمقات كتابات النكرسي كازدياد شيرتو في تركيا
بصفتو داعية باإلضافة الى تأىمو في العمكـ االسبلمية التراثية فيك الى حد كبير نتاج قكميتو
التركية كاالحداث السياسية التي أثرت في حياتو كمكاطف تركي(.ىميف ،ركز أيبك)49 :2015،
في السياؽ التاريخي التركي ،تعمـ فتح اهلل غكلف كطكر أفكاره الدينية فصار داعية كاماما مشيك ار
كأنشأ الحركة التي اصبحت دكلية كتزدىر عالميا.
تعتبر شخصية محمد فتح اهلل غكلف مف أبرز الشخصيات الدعكية كالفكرية كالتركية العالمية
المعاصرة ،التي تساىـ بطريقة ممنيجة عمى نحك فعاؿ في تجديد الخطاب االسبلمي ،التي كاف
ليا دكر في التحكالت التي حدثت في النظاـ السياسي لتركيا مف جية ،كمف جية اخرم تغير
الصكرة النمطية القديمة عف تركيا عمى المستكم العالمي ،كبصفة خاصة عمى المستكم العربي.
كيتميز فتح اهلل غكلف بنظرتو المتفردة إلى الدكلة التي تخالؼ أبجديات رؤل سائر الحركات
اإلسبلمية في العالـ حيث سائر الحركات اإلسبلمية تبني أيديكلكجيتيا عمى عداء الدكلة ككجكب
تغير نظاميا كتكسيع دائرة انتمائيا الجغرافي ليصؿ إلى كافة الدكؿ المسممة فيمتد مفيكـ الكطف
نحك كؿ بمد مسمـ (محمد نكر الديف.) 89 :1997 ،
في ىذا الفصؿ سكؼ يتـ استعرض جكانب مف حياة غكلف المبكرة التي شكمت الحقا أفكاره
كخطط عممو باإلضافة الى نشأت الحركة كمبادئيا كمنيج االصبلح السياسي الذم يتبناه فتح اهلل
غكلف ،ك في المبحث الثاني نتناكؿ الدكر السياسي لحركة فتح اهلل غكلف الذم ينطمؽ مف الفكر
السياسي لغكلف ككذلؾ مكقفو مف القضايا السياسية الرئيسية  ،اما المبحث الثالث فيتناكؿ عبلقة
حركة فتح اهلل غكلف بالحكـ كمؤسسات الدكلة كىيمنة الحركة عمى السمطة .

145

 : 2.4ادلبحث األول  :حركت فتح اهلل غىنن (خدمت)
تمييد ...
يعتبر فتح اهلل غكلف االب الركحي لمحركة االسبلمية االكثر نشاطان في أكاخر القرف العشريف في
صنع القرار السياسي ك ما يمتمكو مف القكة المالية لتقكية مركزه في المجتمع .مع ذلؾ الزاؿ ال
يحظى ىك كاتباعو بكثير مف االىتماـ مف طرؼ المتابعيف كالميتميف بالشأف التركي التي تناكلت
الفكر االسبلمي في تركيا الى حتى االف.) http://t24.com.tr(.
"كلد محمد فتح اهلل غكلف في  27نيساف عاـ  1941في قرية صغيرة تابعة لقضاء (حسف قمعة)
المرتبطة بمحافظة أرضركـ ،كىي قرية ككركجؾ كنشأ في عائمة متدينة ،ككاف كالده (رامز
أفندم) شخصان مشيكدان لػو بالعمـ كاألدب كالديف ،كقاـ كالده بتعميمو المغة العربية كالفارسية كدرس
في المدرسة الدينية في طفكلتو كصباه عمى يد عمماء معركفيف مف أبرزىـ عثماف بكتاش
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الذم كاف مف أبرز فقياء عيده ،كأثناء دراستو التي تعرؼ "برسائؿ النكر" كتأثيرىا كثي ار فقد كانت
حركة تجديدية كاحيائية شاممة ،كبتقدمو في العمر ازدادت مطالعاتو كتنكعت ثقافتو كتكسعت،
فاطمع عمى الثقافة الغربية كافكارىا كفمسفاتيا كعمى الفمسفة الشرقية أيضا ،كتابع قراءة العمكـ
الكضعية كالفيزياء كالكيمياء كعمـ الفمؾ كعمـ األحياء (أفراح ناثر جاسـ حمدكف)4 :2002،
كاف غكلف يجمع بيف العمـ كالتربية كبيف الحقيقة كالمعرفة ،كىك عمـ يعمؿ عمى تكازف حساس
بيف االيماف كالعمكـ كفي اتحاد االثنيف تتجمي الحقيقة ،كعمى ذلؾ فإنو يعد منشأ التعصب
كالتقميد ،لذا حاكؿ غكلف اف يطرح عبلجا ليمكـ االمة بقكلة " العبلج ليس كما في الغرب في
الفكر كالعقؿ فحسب ،كليس كما في الشرؽ في القمب كالركح فحسب ،بؿ في التربية المتكئة عمى
التنكير العقمي _ الفكرم _ الركحي _ القمبي ،كفي العمؿ القائـ عمى العطاء كفي االتحاد كليس
التفرقة" ( محمد نكر الديف ،مرجع سابؽ .)182 :تككنت أفكار غكلف مف خبلؿ أىدافة الكبرل
التي كاف يسعي الي تحقيقيا ،اضافة إلي تأثره بأفكار سعيد النكرسي.
فقد اعتمدت حركتة في تفكيرىا بشكؿ كبير عمى الفكر كالقائد معا ،كأىـ ما يميزىا أنيا اجتماعية
كقكمية ،تركز عمى مسممي تركيا دكف اليكيات اإلسبلمية األخرل ،كما أنيا حركة منفتحة
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عثماف بف عمر المعركؼ ببكتاش زاده المكصمي كرد اسمو في اعياف القرف الثاني عشر اليجرم .الشاعر األديب الناظـ الناثر

ترجمو بعض فضبلء المكصؿ كقاؿ في حقو ىذا األديب كالشاعر المصيب كالفصيح بقكلو كحبلكتو كالمبتكر لممعاني بطبلكتو دبج
القراطيس بمداد تأليفو كركج سعر الشعر بحسف سبكو لدرر األلفاظ كترصيفو جدير بأف يشار إليو بالبناف بيف الشعراء كاألقراف فمو
قصائد عديدة فمف نظمو قكلو يمتدح المرحكـ السيد عبدم أفندم عندما كلي افتاء المكصؿ يينيو بأبيات كؿ شطر منيا تاريخ كقد
شيدت بقكة طبعو كميارتو في فف األدب كسبلمة قريحتو».
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بتفكيرىا عمى الغرب ،كتعتمد الجماعة عمى كتب النكرسي كغكلف لتدعيـ منيجيا الفكرم ،بينما
يعيب عمييا بعض المتابعيف ضعؼ التركيز عمى القرآف الكريـ كعمكمو في حمقاتيا كدركسيا،
كبالرغـ مف أف كتب غكلف تحتكم عمى الكثير مف الفقو كالتفسير كالسيرة كغيرىا ،فإف السمة
البارزة في كجبة الجماعة الفكرية ،اقتصارىا عمى فكر شيخيا كعدـ تجاكزه إلى غيره
( .)http://www.aljazeera.netك يعمؿ عمى تعريؼ حركتو بانيا مف منظمات المجتمع
المدني كليست حركة سياسية ( .محمد نكر الديف  ،1997،ص )45كيعتبر غكلف "أبك اإلسبلـ
االجتماعي" في تركيا ،عمى عكس نجـ الديف اربكاف الذم لقب "بأبك اإلسبلـ السياسي"( .جريدة
الزماف التركية) ،كقد بدأ التنافس بيف االتجاىات المختمفة حكؿ بمكرة معني االسبلـ بيف الطرؽ
الصكفية كجماعة غكلف كحركة الرؤية الكطنية السياسية التابعة ألربكاف مف جية كحكؿ مكانة
الديف في المجتمع التركي مف جية أخرم (جبلؿ خشيب ،كآماؿ كشناف.)5 :2016 ،
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 : 1.2.4نشأة حركة فتح اهلل غولن
مف الكاضح أنو ال يكجد تعريؼ متفؽ عميو لمحركة كمرد ذلؾ إلى أنيا تجمع بيف الركحانية
أيضا في طرؽ التنفيذ .كتؤكد الحركة في مختمؼ
كالعقبلنية ،ليس فقط في طرح األفكار ،كانما ن

أعماليا عمى أنيا "حركة نماذجيا مف ذاتيا" ،كذلؾ لسببيف رئيسييف :أكليما أنيا أنشأت نماذجيا
كمعاصر بالرسكؿ الكريـ  كصحابتو،
نا
حيا
الذاتية (نمكذج المدرس كالتاجر كالداعية)
اقتداء" ن
ن
ثانييما :اختيار الحركة لمتعميـ لبناء ما يسمى "بالنمكذج الذاتي" ،أم بناء اإلنساف كتربيتو عمى

القيـ اإلسبلمية لتحقيؽ "ميمة التبميغ" ،التي يعتبرىا الشيخ غكلف الميمة األساسية لكؿ مسمـ في
الحياة )http://ar-hizmetmovement.blogspot.com (.
تعد "خدمة" حركة إسبلمية صكفية قكمية اجتماعية ،فقد أسسيا الداعية فتح اهلل غكلف عاـ
 1966ككانت االنطبلقة مف مدينة أزمير ،لتنتشر بعد ذلؾ في كامؿ تركيا ،كخارجيا .كيطمؽ
اعضاء الحركة عمييا اسـ (الخدمة) أك (خدمات المتطكعيف) غير اف غكلف يفضؿ أف يطمؽ
عمييا اسـ "حركة البشر المتحديف حكؿ القيـ اإلنسانية العالية"(أصبلندكغافhttp://ar-:2007،
 )hizmetmovement.blogspot.comحيث تي ىع ُّد الخدمةي اليكـ كاحدة مف أكثر الحركات

انتشار.
ا
المدنية

كلعؿ أىـ ما يميز ىذه الحركة ،أف قائدىا يعد شخصية ذات مؤىبلت كقدرات خاصة ،فيك في
األساس كاعظ ديني رسمي يتميز بشغفو الشديد مف المعرفة سكاء في العمكـ اإلسبلمية أك غيرىا,
كما أنو في ذات الكقت أديب شاعر كقد تربي فتح اهلل بيف حركة النكر ,كعاش معيـ فترة ليست
بالقصيرة ،إال أنو يعد مف الجيؿ الثاني في جماعة النكر ,ألنو لـ يمتؽ سعيد النكرسي كقد انفصؿ
فتح اهلل غكلف عف جماعة النكر في أكاخر السبعينات ،محتفظا بككنو طالبا مف طبلب النكر
كلكنو مكتفيا بالعمؿ الكعظي.
كعمى الرغـ مف أنيا حركة محسكبة عمى المدرسة النكرسية ،إال أف الجماعات النكرسية األخرل
ال تؤيدىا في كؿ مكاقفيا كآرائيا .كقد انتقد شخصيات نكرسية بارزة مثؿ البركفسكر أحمد
آكغكندكز مكقؼ جماعة األخير مف حككمة أردكغاف .كقاؿ أحد أشير تبلميذ النكرسي الشيخ
محمد كيركينجي إنو يحب أردكغاف كحككمتو كيقدرىما (.)https://www.paldf.net
 : 1.1.2.4التطور المرحمي لمحركة :
يمكف القكؿ ،بأف تمؾ الحركة قد تميزت بثبلث مراحؿ أساسية خبلؿ نشأتيا كتطكرىا ،ىي (جبلؿ
خشيب ،كأماؿ كشناف.)6 :2016 ،
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 المرحمة األولي :بين 1980 – 1970
تعرؼ ىذه المرحمة بمرحمة التأسيس ،كفييا بدأت الجماعة بمحاكلة التركيج لنفسيا بأنيا مرآة
عاكسة لئلسبلـ الحقيقي في تركيا بأبعاده الركحية الضاربة في الجذكر ،كىك االسبلـ الذم ال
يشكؿ خط ار عمى مقكمات الدكلة العممانية طالما ييتـ بالتربية الركحية كليس بالحكـ كالسياسة.
 المرحمة الثانية :بين 2000 – 1985
كتتميز ىذه المرحمة بمرحمة التحالفات كاالنتشار ،حيث استغمت الجماعة ذلؾ االنفراج السياسي
أكزؿ" خبلؿ منصبو كرئيس لمكزراء ثـ رئيسا لمجميكرية التركية،
الذم ارسي لو السيد "تكرغكت ا
فقد كانت الجماعة إلي جانب التيارات األخرل تمعب دك ار في إحداث تكازف سياسي داخؿ تركيا
بيف التيارات الميبرالية كاليسارية ،باإلضافة الي ذلؾ كبالتعاكف مع التيارات االسبلمية األخرل فقد
شكمت سدان منيعان أماـ التيارات اليسارية _ االشتراكية طيمة فترة السبعينيات كالثمانيات مف القرف
العشريف في تركيا ،كقد كانت ظركؼ الحرب الباردة الدكلية كاالنحسار السياسي الداخمي في
تركيا عامبلن مساعدان النتشار الجماعة عمى المستكييف الداخمي كالخارجي.
 المرحمة الثالثة :ما بعد 2000
كفييا دخمت جماعة الخدمة عيد جديد مع القادة الجدد ،كذلؾ لتثبيت األمر عمييـ كتغير نظاـ
تركيا مف حالة االستقطاب في السياسة القديمة ،فمـ يكف أماميا سكم الكقكؼ مع األطراؼ القكية
لحماية نفسيا خاصة ،كأنيا ذات جذكر إسبلمية ،في ىذه المرحمة شعرت بقكتيا كىيمنتيا
فاستغمت الظركؼ السياسية الداخمية كاالقميمية المحيطة بتركيا معتمدة عمى دعـ أمريكي كال سيما
بعد استقرار زعيميا فتح اهلل غكلف في بنسمفانيا ،فانتيت تمؾ المرحمة ،بمقاطعة النظاـ السياسي
بزعامة حزب العدالة كالتنمية ،كاصبحت جية معادية لمؤسس ىذا الحزب السيد رجب طيب
أردكغاف.
 : 2.2.4مبادئ حركة فتح اهلل غولن وأىدافيا
تتميز ىذه الجماعة أك الحركة الدينية بطابعيا الصكفي ،كتتيـ بأنيا تمارس التقية كيتخفى
مؤسسيا خمؼ غطاء الخدمات االجتماعية لمتغمغؿ داخؿ مفاصؿ المجتمع التركي كالتجمعات
اإلسبلمية في عدة دكؿ ألىداؼ سياسية تتمثؿ بالدرجة األكلى ،كما يقكؿ الرئيس التركي طيب
رجب أردكغاف ،خصـ غكلف المدكد ،في إقامة دكلة مكازية في تركيا تمييدا لمييمنة عمى الببلد
كالسيطرة عمى السمطة) http://www.alghad.com(.
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أوال  :مبادئ حركة فتح اهلل غولن
ما يميز حركة فتح اهلل غكلف عف باقي الحركات االسبلمية في المنطقة كالعالـ ىك أنيا تمقى
ترحيبا كبي ار مف الغرب ،إذ يعتبركنيا "النمكذج" الذم ينبغي اف يحتذل بو بسبب انفتاحيا عمى
العالـ ،كخطابيا الفكرم(،مجمكعة مؤلفيف ،2012 ،ج )468 :1كىك يرل انو إذا كاف لتركيا يكما
ما أف تعكد لمكانتيا بكصفيا كاحدة مف أىـ دكؿ العالـ ،كما كانت خبلؿ الدكلة العثمانية ،فبلبد
مف نفكذ قكم ليا كسط االتراؾ في كؿ مكاف في العالـ( ،المرجع السابؽ  )468:لكف غكلف مف
البراغماتية كالذكاء كاف ال يستخدـ تعبير القيادة التركية في المنطقة ،كما ال يدعك إلى استقبلؿ
االقميات التركية في كسط آسيا ،كال تمارس جماعتو انشطة تعميمية في الببلد التي يمكف اف
تتعرض فييا االقمية التركية لمشاكؿ مف قبؿ النظـ الحاكمة مثؿ ،الصيف كركسيا كاليكناف ،ككاف
أكؿ ما يمفت النظر في غكلف ىك أنو ال يفضؿ تطبيؽ الشريعة في تركيا ،كذلؾ ألف الغالبية
العظمي مف قكاعد تمؾ الشريعة تتعمؽ بالحياة الخاصة بالناس ،بينما األقمية منيا تتعمؽ بإدارة
الدكلة كشؤكنيا كأنو ال داعي لتطبيؽ احكاـ الشريعة في الشأف العاـ ،لذلؾ كاف يعتقد ككلف اف
الديمقراطية ىي أفضؿ حؿ ،كليذا يكف عداء لؤلنظمة الشمكلية في العالـ اإلسبلمي ،كبالرغـ مف
أف أربكاف ينظر اليو بكصفو استاذ رئيس الكزراء التركي رجب طيب اركغاف ،عمى اعتبار اف
حزب العدالة كالتنمية نشأ نتيجة انشقاؽ عف حزب الرفاه بعد خبلفات بيف نجـ الديف اربكاف
كاردكغاف ،إال أف تجربة حزب العدالة كالتنمية في الحكـ تشير إلى اف غكلف ىك أستاذ اردكغاف
الحقيقي (.)https://www.marefa.org
يمكف القكؿ بأف أىـ مبادئ ىذه الحركة تتمثؿ في مجمكعة مف العكامؿ التالية:
 .1االنتشار :كاف ىدفيا االنتشار في أم مكاف يتكاجد فيو أتراؾ ،فقد عممت عمى انتشار
الحركة في جميع مدف تركيا ،باإلضافة الي نشاطيا كعمميا خارج حدكد تركيا كذلؾ بيدؼ نشر
القيـ كالثقافة التركية.
 .2العمق الثقافي :كانت تفكيرىا بأف منطقة القكقاز كمدف أسيا الصغرل بأنيا مركز تركيا
االستراتيجي ،كىذه كانت نقطة خبلؼ بيف تكجيات الحركة كبيف الحزب الحاكـ الذم كاف يعمؿ
عمى جعؿ المنطقة العربية بجانب المنطقة التي يركز عمييا غكلف "عمقان استراتيجيا لو".
 .3التغير السياسي من خالل المجتمع :كاف لفتح اهلل غكلف دكر كبير كفعاؿ عمى المستكم
المجتمعي ،كالذم كاف يؤمف ىك كأنصاره بأف التغير ينطمؽ مف المجتمع أم القاعدة كمف ثـ
يصؿ التغير الي القمة "السمطة".
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 .4االنفتاح والمواجية العقالنية :كاف يرم غكلف في ىذا اليدؼ بأف العداكة بيف العالـ العربي
كاسرائيؿ ليست مناسبة في الكقت الحالي ،كبدؿ ذلؾ العداء كاف ال بد مف التعاكف مع إسرائيؿ
كاالنفتاح في العبلقات االمريكية ،لذلؾ كاف البعض يعتبر تمؾ العبلقة بأنيا عبلقة متكافقة مع
العممانية(.المرجع السابؽ بتصرؼ)
اىم ما يميز حركة فتح اهلل غولن
داخميا  :احتراـ النظاـ العاـ لمدكلة  ،كعدـ اصطداميا مع النظاـ العمماني أك الدخكؿ في
مكاجيات مباشرة رغـ اختبلؼ المنطمقات ،فقد اتسمت نشاطات الحركة المختمفة باحتراـ قكانيف
الدكلة التركية كالتعايش معيا كفي الكقت ذاتو االستفادة مما ىك متاح مف فرص كانفتاحات
السيما مع كصكؿ حزب العدالة كالتنمية لمحكـ.
 المفيكـ الكاسع لئلصبلح الذم ال يقؼ عند حدكد السياسة الطبيعية  ،كانما ينطمؽ ليستيدؼ
بناء االنساف ال سيما مف خبلؿ التربية كالتعميـ .
 التدرجية ،فقد أعطت الحركة أكلكية إلصبلح ذات البيف في الداخؿ التركي باعتبار ذلؾ
االساس لبناء مشركع نيضكم شامؿ(،شياب الديف  ،شيماء ،2012 ،ج)189 :1
خارجيا :عدـ تبني خطابا راديكاليا تجاه الخارج ،فمـ تصدر الحركة خطابا كحدكيا اندفاعيا عمى
نمط الحركات القكمية ،كما لـ تنتيج نيجا عدائيا إزاء الغرب  ،كانما التكازف كالحكار المنفتح عمى
مختمؼ المحاكر  ،مع مراعاة خصكصيات المناطؽ التي يعمؿ بيا كاالستجابة لمطالبيا(.المرجع
السابؽ )189 :
ثانيا  :أىداف حركة فتح اهلل غولن
تركز جماعة الخدمة في عمميا أساسا عمى التعميـ ،فيي تبني المدارس داخؿ كخارج الببلد ،كما
أنيا اخترقت المجتمع بإنشاء مؤسسات اقتصادية كاعبلمية كطبية كثقافية كاغاثية .ككانت القفزة
الكبيرة في نشاط الجماعة بعد انقبلب عاـ  ،1980حيث استفادت مف دعـ الدكلة كمف مساحات
الحرية المتاحة ،لتبدأ رحمتيا مع إنشاء المدارس خارج تركيا ،مرك انر بتككيف كقؼ الصحفييف
كالكتاب األتراؾ ،الجية الممثمة لمجماعة بشكؿ شبو رسمي.
يرل الباحث العربي ،حسيف الركاشدة ،في بحث لو عف الجماعة ،بأف جماعة "غكلف" تشكؿ
خط ار الفتان عمى الدكؿ العربية ،مشي ار إلى أنيا في الجانب الديني تقدـ تصك انر مختمفان لمديف يقكـ
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عمى "التقية" لتحقيؽ اىدافيا دكف النظر ألحكاـ الحبلؿ كالحراـ (الحجاب كدفع الرشكة مثبلن)
األمر الذم يثير مزيدان مف األسئمة حكؿ "تحكالتيا" عمى صعيد االنتشار في البمداف العربية،
كخاصة بعد "صراعيا االخير مع اردكغاف) https://www.turkey-post.net).
كيكضح الركاشدة" ،بأنو حيف ندقؽ في طبيعة الجماعة كانتشارىا ،نكتشؼ مف خبلؿ قراءة
فاحصة ألىدافيا كتجربتيا اف ثمة خمسة عكامؿ –عمى األقؿ -تقؼ كراءه":
أكالن :تمييع حالة "التديف" لمكاجية حركة الديف في المجاؿ السياسي كالعاـ ،فيي كحركة صكفية
تتبنى فكرة "االسبلـ الركحي" كتعتقد أنيا تستطيع مف خبلؿ التغمغؿ في المجاؿ االجتماعي الى
أف تصؿ لمرحمة "التمكيف" السياسي ،كىذا ما حدث تمامان في تجربتيا الحالية.
ثانيان :نزع حالة "العداء الديني" في العالـ العربي كاالسبلمي لممشركع الصييكني كتعميـ "التطبيع"
مع المحتؿ تحت ذريعة اف الكقت غير مناسب لمكاجيتو كاستعدائو ،كقد تمثمت ىذه النزعة في
تبرع غكلف السخي ألحد المدارس التبشيرية كلقاءاتو مع الحاخامات ،كفي عبلقة الجامعات التي
انشأتيا "الجماعة" مع الجامعات اإلسرائيمية ،كفي ادانة غكلف لسحب السفير التركي مف تؿ
ابيب ،كفي رفضو لسفينة "مرمرة" حيف تكجيت لمساندة أىؿ غزة المحاصرة.
ثالثان :التأسيس لمجاؿ ديني كسياسي خارج تركيا لخدمة الحركة مستقببل إذا ما تجاكزت مرحمة
"التمكيف" كسيطرت عمى مفاصؿ الدكلة التركية ،كىذا المجاؿ بدأتو في الدكؿ التي يكجد فييا
مسممكف مف أصكؿ تركية اك غير عربية ،ثـ كصمت لممغرب العربي كانتيت بالمشرؽ العربي.
رابعان :استخداـ مناطؽ النفكذ الديني كالثقافي بما تمثمو مف شخصيات دينية كسياسية لبلستقكاء
عمى المشركع الذم يمثمو اردكغاف ،كتكظيؼ ذلؾ في معركة "الصراع" عمى السمطة بيف "الخدمة"
القكمية" التي يبشر بيا
ك"حزب العدالة كالتنمية" أك بيف
العثمانية التي يدعك الييا اردكغاف كتركيا " ٌ
ٌ

فتح اهلل غكلف.

خامسان :تخكيؼ العالـ العربي مف خطر االسبلـ السياسي ،كاستخداـ ذلؾ كمظمة لمعبكر كالتغمغؿ
مف جية ،كتطميف الدكائر السياسية العربية بأنيا جماعة دعكية ترفع شعار "االسبلـ االجتماعي"
مف جية اخرل ،ثـ اغراء المجتمعات العربية بالمشتركات كالمصالح التي تحمميا كبديؿ "لئلسبلـ
السياسي" الذم اصبح غير مرغكب فيو "كمطمكبان" في ىذه المرحمة.
ىناك عدة عوامل لعبت دو ار رئيسيا في نجاح الحركة:
ُ  .طبيعة التيار :يستطيع ام شخص اف ينضـ لمحركة فيك مشركع مفتكح لكؿ مف يريد أف
يصبح جزءا منو .كالعضكية كاالنفصاؿ عف الحركة اختيارية تماما.
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ِ  .مبادئ الحركة :تعتبر مبادئ الحركة جذابة جدا بالنسبة لممكاطف العادم .كذلؾ يشمؿ:
● اإليثار كانعداـ أم مصمحة ذاتية كيعتبر ككلف مثاال لذلؾ حيث ال يمتمؾ أم ثركة أك ممتمكات
كقد ثبط أقاربو مف السعي كراء الثركة .
● الثقة كاالستقبلؿ :لـ يكف ىناؾ ام اشتباه حكؿ الحصكؿ عمى مساعدات مالية لمصمحة
شخصية أك مساعدات مف اطراؼ أجنبية .
● االلتزاـ بالقكانيف  :يعتبر مف المبادئ الرئيسية لمحركة ك قد لكحظ عمى المشاركيف في الحركة
احتراميـ لمدكلة بدال مف التسبب بفشميا كاحتراميـ لمديمقراطية بدال مف مياجمة الدكلة ك أركا
مشركعية دكلتيـ عمى الرغـ مف المخاكؼ حكؿ الفساد كالسياسات القمعية .
● عدـ التحزب  :يعتبر كاحدا مف المبادئ االساسية لمحركة  .لـ يكف ىناؾ أم تسامح تجاه
االنقساـ ألم سبب سياسي .ك منظكر الحركة منظكر شامؿ ،حيث ينظر الى ام مكاطف كعضك
محتمؿ في الحركة في المستقبؿ .ك قد رفض غكلف مقترحات لدعـ حزب سياسي معيف أك مرشح
بعينو .
 : 3.2.4منيج االصالح السياسي لحركة فتح اهلل غولن
"الخدمة" -بالمعنى الذم يقصده فتح اهلل -شبكة مؤسسية متكاممة تعمؿ بكفاءة عالية .كفي حيف
تعاني بعض حركات اإلصبلح مف اتساع اليكة بيف ما تقكلو كتدعك إليو مف جية ،كما تفعمو
كتطبقو فعبلن مف جية أخرل ،نجد أف تجربة غكلف تميزت بقدرتيا عمى ترجمة األفكار إلى كاقع،
يجيا كدكف تصادـ معو .كمف ىنا جاءت حركية
انطبلقنا مف قراءة كاعية لمكاقع مف أجؿ تغييره تدر ن

أفكار كبرل متفؽ عمييا ،إال أنيا ظمت غير مطبقة
نا
الفكر .إف أغمب مشاريع اإلصبلح حممت
لسبب أك آلخر ،أك أف محاكالت تطبيقيا باءت باإلخفاؽ .فاألفكار ليست جديدة كلكف الفعؿ
جديد ،كخاصة أف أىـ مشاكؿ اإلصبلح في العالـ اإلسبلمي تظؿ في الحركة كالتنظيـ كليس في
الفكر .فاالنطبلؽ جاء مف معطيات الكاقع كربطيا بالفكر في عبلقة تفاعمية دائمة.
ىنالؾ بعديف رئيسييف مي از حركة فتح اهلل غكلف عف غالبية حركات اإلصبلح في العالـ اإلسبلمي
ىما :البعد األكؿ ىك القدرة عمى مأسسة الفكر كاكسابو حركية فعالة عمى أرض الكاقع ،كالبعد
الثاني ىك القدرة عمى التجسير بيف الثنائيات بتبني خطاب تصالحي تكافقي يتخطى كيتجاكز
الصراعات كاالستقطابات الفكرية كالسياسية كالمجتمعية ) Fgulencom -Arabic(.
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أيضا بحركيتيا كفعاليتيا الغائبة عف معظـ الخبرات العربية المماثمة .فإلى
تميزت تجربة غكلف ن

أيضا ،ككما يقكلكف فإف "لساف الحاؿ يتقدـ عمى لساف
جانب أىمية الفكر ىناؾ أىمية الفعؿ ن

المقاؿ" كىك ما أكده د .مصطفى أكزجاف ،كىك مف أبرز تبلمذة كمساعدم فتح اهلل غكلف .كما

تكجيت حركة غكلف لبناء اإلنساف كتربيتو مف خبلؿ فكرة المثؿ األعمى الذم كجده غكلف في
الرسكؿ كفي "جيؿ الصحابة" الكراـ.
مفيدا لحضارتو
يبدأ اإلصبلح عند غكلف مف الفرد الذم يجب أف يتربى كفؽ منيجية تجعمو ن

كلئلنسانية جمعاء .كىكذا انطمقت الحركة مف الفرد لبناء الجماعة ،فيي حركة إصبلحية مكجية
لممجتمع في المقاـ األكؿ .نكاتيا البدء باإلنساف ،كمنيجيا إصبلح تربيتو .كأماـ الخمط بيف
مشاريع اإلصبلح الكمية كالجزئية اتجيت حركة غكلف لمبدء بالتعميـ كمجاؿ حيكم مف شأنو أف
يؤثر في كؿ المجاالت األخرل ؛ مف منطمؽ رؤية إصبلحية شاممة .فاليدؼ األىـ ىك بناء
مجتمع إسبلمي عمى المدل الطكيؿ .ىي حركة مف المجتمع كالى المجتمع؛ بخبلؼ حركات
أخرل إما مكجية مف المجتمع كلكف إلى تغيير الدكلة ،أك العكس مف الدكلة لتغيير المجتمع أك
في داخؿ الدكلة  .إذا ما تجاكزنا المعنى الضيؽ لمسياسة الذم يربطيا بالسمطة كالقكة كانطمقنا
إلى المعنى األشمؿ الذم ينقمنا إلى مفيكـ صبلح الناس كتحقيؽ مصمحتيـ ،نجدىا عممية تغيير
سياسي عبر عممية تغيير اجتماعي كثقافي ممتدة.
 ال ييتـ غكلف أك حركتو بالبعد السياسي المباشر لئلصبلح ،فاليدؼ ليس تغيير مؤسساتالدكلة بؿ التأثير فييا عمى المدل الطكيؿ مف خبلؿ بناء "مكاطف جديد" ،كبشكؿ تدريجي غير
تصادمي .كعميو فإف مف الخطأ ربط الخبرة اإلصبلحية اإلسبلمية بالعمؿ الحزبي كحده ،كالحالة
التركية تقدـ لنا دليبلن عمى ذلؾ؛ حيث إف فؾ االرتباط بيف العمؿ الحزبي ،كالعمؿ اإلصبلحي
تأثير أكبر مف
الدعكم كاالجتماعي ،أفاد عممية اإلصبلح .ىذا إضافة إلى أف لمصكفية في تركيا نا
األحزاب السياسية ،كخاصة في نشر الكعي كالتأثير في تككيف المكاطف .كبالرغـ مف تكامؿ أبعاد

اإلصبلح كتداخميا ،إال أف خبرة غكلف أبرزت البدء بالتركيز عمى بعد كاحد تربكم مجتمعي .
(المرجع السابؽ بتصرؼ)
أيضا بيف البشر
 -تنطمؽ جيكد غكلف مف الثكابت الجامعة؛ ليس فقط بيف المسمميف ،كلكف ن

مستثمر الجامعية اإلنسانية ،التي ال تفرض رؤية أحادية جامدة ،كال تحصر ذاتيا في
نا
ككؿ،
التعامؿ مع المتغيرات كالمشاكؿ الجزئية .كىكذا كاف البحث عف المشترؾ مع الغرب مقدـ عمى
إعبلء المختمؼ حكلو .كقد جاء اتجاىو لمغرب مف قناعة إيمانية بعالمية رسالة اإلسبلـ ،باحثان
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عف عناصر االتصاؿ كليس عكامؿ االنفصاؿ .كأماـ دعاكل الحفاظ عمى اليكية المتكررة في
ئيسيا لكثير مف حركات كجيكد اإلصبلح ،كانت مساعي بناء
العالـ العربي ،كالتي باتت ىما ر ن

اليكية المشتركة ىـ غكلف كحركتو ،كخاصة عند تناكلو إشكالية اندماج المسمميف في الغرب.
حيث نجده قد تخطى االختبلؼ مع الغرب إلى البحث عف سبؿ تفعيؿ المشترؾ معو.
 يعتبر فتح اهلل غكلف الديف اساس استقرار المجتمعات كبناء الحضارات عمى العكس مف كجيةنظر العممانييف ،لذا كاف ال بد لمقائميف بأمكر الدكلة أف يأخذكا بعيف االعتبار بأنو ال يكجد أقكم
كأكثر فاعمية في تأميف استقرار الطمأنينة لمدكلة مف قكة الديف ،فإلي جانب ككنو أكبر قكة مؤثرة
في الضمائر فإنو أعظـ مكجو لتصرؼ اإلنساف كسمككو ،كألف غكلف عاش في ظؿ نظاـ شديد
العممانية ،فقد استطاعت أفكاره أف تؤتي ثمارىا مف كجية تركيا العممانية كعكدتيا لمناصرة قضايا
األمة بكؿ قكة ،كاف كانت ىناؾ عكامؿ ساىمت في ذلؾ كتفتقدىا المجتمعات العربية ،فقد
استطاع األتراؾ المسمميف اعتبلء الحكـ في تركيا كذلؾ لعدة أسباب منيا:
 .1ال يتصارعكف فيما بينيـ كال يتبادلكف االتيامات.
 .2يمارسكا الحكمة في التعامؿ مع النظاـ السياسي.
 .3استمرارىـ في العمؿ كالبناء بالرغـ مف الخبلفات التي كانت تحدث في المنطقة.
 .4لـ يستطيع الكصكؿ الي الحكـ ،فأصبح القكة التي تساعد مف يصؿ الي الحكـ ،كىكذا فقد.
أصبح مف الدعاة المؤثريف في المجتمع كتكجياتو (الديف كالسياسة :عرض ببلؿ حسف التؿ).
ويرى الباحث  :أف غكلف قد أدرؾ مبك ار الحاجة لمتجديد كلكنو يطالب بالتجديد القائـ عمى االسس
السميمة كالعممية كليس مجرد التغيير .
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 : 3.4ادلبحث انثانً  :اندور انسٍاسً حلركت فتح اهلل غىنن
تمييد

بدأ غكلف نشاطو الدعكم مبكرا ،كانطمؽ كاعظا يمقي الخطب في جكامع غرب األناضكؿ ،كيمقي
المحاضرات ،كينعش الندكات العممية كالدينية كاالجتماعية كالفمسفية كالفكرية ،في مناطؽ كثيرة
مف تركيا ،كما عرؼ بتبحره في العمكـ اإلسبلمية المختمفة ،كبراعتو في الخطابة ،إضافة إلى
غ ازرة إنتاجو العممي.
أسس غكلف "جماعة الخدمة" فكانت في البداية كاجية تربكية كدعكية ،لكنيا ما لبثت أف تمددت
كتعددت أذرعيا لتشمؿ التجارة كاالقتصاد ،كالصحافة كاإلعبلـ ،كالتعميـ ،كمختمؼ مناحي الحياة،
داخؿ تركيا كخارجيا ،في العالـ اإلسبلمي كخارجو.
كرغـ عدـ انخراط غكلف في الحياة السياسية بشكؿ مباشر كاص ارره عمى كصؼ جماعتو بأنيا
''فكؽ السياسة'' ،فقد كانت لو مكاقؼ سياسية في أكثر مف مناسبة ،فقد أيد انقبلب  1980كمدح
قياداتو العسكرية ،كما اجتمع بانتظاـ مع شخصيات سياسية بارزة في مختمؼ األنظمة ،كقد أشاد
بمصطفى أتاتكرؾ ،كاتيـ الحركات اإلسبلمية بالفيـ الخاطئ لو كلسياساتو كفكره .كمع أف حركتو
قد دأبت عمى نفي الطمكح السياسي عف نفسيا ،كتأكيد عدـ اىتماميا بالعمؿ السياسي الحزبي،
فإنيا سعت باستمرار لمكصكؿ إلى المناصب العميا في مختمؼ المؤسسات ،كتحالفت مع جميع
األحزاب التركية.
 : 1.3.4الفكر السياسي لفتح اهلل غولن
تبني غكلف مفيكمان غير مسيس لمديف ،فيك يرل أف اإلسبلـ ليس أيديكلكجية سياسية أك نظاـ
حكـ لمدكلة ،كما يصر عمى كصؼ جماعتو أنيا 'فكؽ السياسة كتعتبر ىذه الرؤية مبتعدة عف
العمؿ السياسي الحزبي كمكتفية بالتحالؼ مع األحزاب السياسية مقابؿ الدعـ كاالمتيازات ،كمف
المؤكد أف حركة غكلف ال تنفصؿ عف السياسة سكاء بقصد أك ال معتبريف أف فكره ىك مصدر
اإللياـ لكاضعي الفكر االسبلمي السياسي التركي .
يعد الفكر السياسي التركي المعاصر نمكذج فتح اهلل غكلف ،فك انر ذا خصكصية كتميز في تركيا،
صاغيا غكلف في اطار رؤيتو الدينية المستمدة مف االسبلـ ،كمف الفمسفة الصكفية التي اعاد
صياغتيا في اطار الفكر السياسي ،فضبلن عف منجزات الفكر السياسي الغربي الحديث
كالمعاصر بشكؿ جزئي ،لتشكيؿ لغة سياسية جديدة تمزج بيف نتاجات الفكر الغربي بشكؿ
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انتقائي كبيف اطركحات الفمسفة الدينية الصكفية ،ففي مكضكع الفكر السياسي استعار غكلف
مفاىيـ الفكر السياسي الغربي ،ليبني اطركحاتو الفكرية السياسية حكؿ الدكلة كاصؿ نشأتيا التي
يرجعيا الى نظرية العقد االجتماعي ،فضبلن عف اعطائيا طبيعة عممانية مرنة متصالحة مع
الديف ،كتحديد كظائؼ كؿ مف الدكلة كالديف في المجتمع عمى اساس التكامؿ ال التعارض كىذه
الفكرة بطبيعة الحاؿ كامنة في الفكر الصكفي بشكؿ عاـ ،مف خبلؿ فكرة عالـ الممؾ كعالـ
الممككت ،فضبلن عف تأسيس غكلف كظائؼ الدكلة مف خبلؿ فمسفتو الميبرالية التي صنعتيا فمسفة
التصكؼ كرسختيا ،ككنتيجة إلسقاطات كتأثيرات الفكر الغربي كالفمسفة الصكفية عميو يقبؿ غكلف
بفكرة الديمقراطية كأسس لمحكـ في المجتمعات بشكؿ عاـ ،كيرجع الييا كأصؿ كمصدر لمسمطة
كشرعيتيا( .حسيف عدناف ىادم )2018 ،
ييعتبر محمد فتح اهلل غكلف أحد اىـ المفكريف المعاصريف في تركيا ،ساىمت افكاره في تأسيس

الخطاب السياسي التركي المعاصر ،استطاع غكلف أف يؤسس خط فكرم سياسي خاص بو،
متجاك انز بذلؾ الخط االفكار النكرسية ،كاف كانت ىذه األفكار ىي امتداد ألفكار سعيد النكرسي،
اال انو قد عمد الى تكسيع دائرة فكره السياسي كتشكيؿ خط خاص بو تميز بالكضكح كالتفرد.
يصنؼ فتح اهلل غكلف مف مفكرم الجيؿ الثاني في تركيا ،كيقدـ نفسو في تركيا بالدرجة االكلى
عمى انو عالـ ككاعظ ،ككاتب كشاعر كمفكر ،كتتميز أفكاره بجماؿ األسمكب كدقة التعبير كأناقة
األلفاظ ،كاف كانت ال تتمتع بإطار منيجي متكامؿ فيما يخص مكضكع الفكر السياسي( .المرجع
السابؽ)
اف فتح اهلل غكلف يمثؿ أفكار الحداثة اإلسبلمية في صيغتيا التركية ،كيسعى الى تأسيس مفيكـ
متعدد لمحداثة بكسر أنمكذج الحداثة الكاحد "الحداثة الغربية" ،لذلؾ يكجو نقده لمجانب المادم
لمحداثة الغربية ،متجاك انز اف ارزاتيا السمبية عمى الفرد كالمجتمع ،مع عدـ رفضو لنتاجاتيا
كمكتسباتيا ،ليؤسس لحداثة خاصة يككف لمديف كلمقيـ الدينية دك انر كاضحان في تشكؿ قيـ ككياف
الفرد كالمجتمع ،كيرل ايضان ضركرة التجديد في المجتمعات االسبلمية الستعادة دكر الديف في
ىذه المجتمعات دكف رفض بعض القيـ الحداثية التي ال يرل بأنيا تتناقض مع الديف ،فرؤيتو
حكؿ الحداثة كالتجديد تنقسـ الى فكرتيف االكلى ىي نقد الحداثة كتصحيح مفاىيميا كالثانية
التجديد الديني كاعادة الديف كبعثو بمفيكـ جديد الى المجتمع ليتكافؽ مع الحداثة.
بعد انقبلب عاـ  1970حاكؿ فتح اهلل غكلف االستفادة مف التطكرات السياسية التي كانت تعيشيا
تركيا في تمؾ الفترة ،حيث قاـ بتكسيع نشاطو الديني ،االجتماعي مف خبلؿ القاء محاضرات
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عمى امتداد تركيا ،كلكف تأثره بالثكرة اإلسبلمية التي حدثت في ايراف عاـ  1980جعمتو يطكر
افكاره كيعمؿ عمى تكسيع حركتو عمى نطاؽ اكسع ،كبدأ يكجو نشاطو االجتماعي بشكؿ عمني
عف طريؽ ممارسات مع بعض االحزاب السياسية االسبلمية في تركيا ،اذ بدأت في ىذه الفترة
نشكء عبلقة بيف فتح اهلل غكلف كحزب التحرير( ىبة جميؿ.)52 :2012 ،
كيرل البعض ،أف الجماعة تنتيج تقية سياسية تجيز ألعضائيا التخمي عف بعض العبادات
كالشعائر إلخفاء ىكيتيـ ،حتى ال يتـ استبعادىـ مف أجيزة الدكلة خاصة الجيش كالشرطة ،كما
كتسعى الحركة لمكصكؿ إلى المناصب العميا في مختمؼ المؤسسات كخصكصان الجيش
كاالستخبارات كالشرطة تأىبان لمشركع سياسي مستقبمي ،كلـ يجد غكلف حرجان في أف يبيح ألتباعو
شراء ذمـ القضاة كالمحاميف لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،فمـ تكف الحركة تمتمؾ مشركعان متجاك انز لمدكلة
أك معاديان لمسمطات ،بؿ رأت دائمان عبر تاريخيا ضركرة العمؿ تحت سقؼ الحككمة كالتنسيؽ
معيا باعتبار أف القيادة السياسية ىي "كلي األمر" التي تعرؼ أكثر ،كتدير الببلد كتحرص عمى
مصالح الشعب (.)http://www.aljazeera.net
إال أف ىذا ال يمنع مف قياـ غكلف بممارسة السياسة مف خارج المؤسسة السياسة المتمثمة
بالحككمة كاألحزاب اذ اف غكلف كاف متعاطفا مع نجـ الديف اربكاف مف خبلؿ تأييده لحزب
الكطف بزعامة تكرغكت اكزاؿ كبقي كذلؾ إلي اف تكلي مسعكد يمماز زعامة حزبو الجديد ،عندىا
بدأ فتح اهلل غكلف اكثر قربا مع حزب الطريؽ المستقيـ كىك الذراع االيمف لغكلف خاصة بعد اف
تكلت تانسك شيمر رئاسة الحككمة في  ،1993حاكلت مف خبلؿ أربكاف تشكيؿ جية معادية
الربكاف (محمد نكر الديف)245 :2001 ،
كفي محاكلة منو إلرضاء المؤسسة العسكرية فقد اتخذ مكقفا محايدا خبلؿ االزمة التي كانت
قائمة بيف الجيش كنجـ الديف اربكاف عاـ .1997
ىذه الرؤية جعمت غكلف مستعد لتقديـ تنازالت صغيرة مف أجؿ تحقيؽ أىدافو ،فيك ال يمتقي مع
التيارات االسبلمية السياسية في تركيا بؿ يسعي الي تقديـ تفسير اجتماعي يتكافؽ مع تطمعات
ىذه المؤسسة في ترسيخ الديمكقراطية (محمد نكر الديف ،المرجع السابؽ.)246 :
كاف مف ضمف تمؾ التنازالت ىك تأييده لحزب العدالة كالتنمية ،خصكصا أف صحيفة "الزماف"
التابعة لغكلف كانت تعكس تأييدىا لسياسات زعيـ الحزب الحاكـ "رجب طيب أردكغاف ،فقد كانت
حركة غكلف ضد المؤسسة العسكرية كالنخبة العممانية عندما كصؿ الحزب ذك التكجو
اإلسبلمي لمسمطة في  2002كذلؾ بالرغـ مف االختبلفات الجكىرية بينيما ،اال أف التحالؼ قد
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ساىـ في تحقيؽ حزب العدالة كالتنمية لنتائج سياسية غير مسبكقة في تاريخ الجميكرية التركية
كتحقيؽ أغمبية برلمانية في ثبلثة انتخابات متتالية في  2002ك 2007ك 2011كالذم عمؿ
عمى تعاظـ تأثير حركة غكلف عمى قكات الشرطة كالنظاـ القضائي في تركيا خبلؿ فترة التحالؼ
مع السياسي المحافظ رجب طيب أردكغاف كالذم كافؽ عمى تعييف مئات مف أتباع غكلف في
مناصب داخؿ الحككمة التركية ،كالتي بدأت االختبلفات بالظيكر بيف الحركة كالحزب فكر ىزيمة
المؤسسة القديمة بالدكلة في الفترة ما بيف  2010ك 2011كالتي كانت بمثابة أكؿ نقطة انييار
لمعبلقات بيف الحمفاء السابقيف كالتي عرفت الحقان "بأزمة جياز االستخبارات الكطنية " في فبراير
 ،2012فيما فسرىا آخركف عمى أنو صراع لمقكل بيف أجيزة الشرطة كالقضاء المناصرة لككلف
كحزب العدالة ،كفي  2013تـ الكشؼ عف ممارسة فساد لمعديد مف مسئكلي الدكلة كالكزراء
كرؤساء البمديات كأفراد مف أسر أعضاء حزب العدالة كالتنمية فيما عرؼ باسـ "تحقيقات فساد
تركيا  "2013كالتي اتيـ فييا الرئيس التركي رجب طيب أردكغاف حركة غكلف بفتح ىذه
التحقيقات ألسباب شخصية نتيجة انتياء التحالؼ بيف الحركتيف ،كمحاكلتو ايضا إسقاط رجب
طيب أردكغاف عف الحككمة التركية عف طريؽ انقبلب قضائي ،فقامت الحككمة بمصادرة
الصحيفة الرسمية لمجماعة كالتي كانت كاحدة مف أكثر الصحؼ انتشا انر في تركيا قبؿ اإلغبلؽ
(.)https://ar.wikipedia.org
 1.1.3.4خالصة الفكر السياسي لفتح اهلل غولن:
نبلحظ مف خبلؿ تجربتو العممية كفكرة النظرم اىتمامو بالبحث السياسي اإلسبلمي ليس مف باب
التركيز عمى الحاكـ كانما مف خبلؿ عممية الحكـ ذاتيا حيث االنشغاؿ بيمكـ المجتمع "ككيفية
إنياض فعاليتو كاعادتو إلى حالة القكة التي كاف عمييا"( نصر محمد عارؼ ،األسس المعرفية لمنظـ

السياسية اإلسبلمية)
كاف كانت محاكالت التأصيؿ لمنظرية السياسية مف منظكر حضارم بقيت محاكالت نادرة إال أف
فتح اهلل غكلف يقدـ لنا نمكذج يشبع ىذا الجانب ليس فقط عمى المستكل النظرم كانما النمكذج
العممي ،كمقاربتو السياسية تأتي مف باب تغير الفكر الذم خمفو البعد عف اإلسبلـ باإلضافة إلى
األنظمة المستبدة التي تكالت عمى الحكـ بطرؽ غير شرعية "فالتحدم الذم يكاجو العرب اليكـ
ليس في تغيير النظاـ فقط بؿ في تغيير الفكر الذم خمفتو األنظمة في العقكؿ" نحف نحتاج في
كاقعنا الذم شاىد سقكط أنظمتنا المستبدة بعد ثكرات شعبية ضدىا إلى تجارب نظرية كعممية
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السيما إذا أتت مف محيطنا اإلسبلمي لنستميـ منيا كيفية العمؿ عمى إطفاء الفتف التي كانت
تعيش عمييا األنظمة الفاسدة ،فالحاجة إلى التأسيس لمسمـ االجتماعي الذم يجعؿ كؿ األطراؼ
تعيش دكف رىبة كخكؼ مف األخرل كيجمعيـ ىدؼ كاحد ىك تحرير كطنيـ كتحقيؽ كرامة
اإلنساف الذم طالما أىدر عبر القركف السابقة.
كتجربة فتح اهلل غكلف ىي مصدر إثراء لنا في ىذا الطريؽ حيث استطاع كمفكر إسبلمي أف يقيـ
مدرسة اجتماعية خدمية ذات بعد إنساني كينشأ ككادر كاعية خرجت مف أطرىا الحزبية كالفمسفية
كالطائقية الضيقة كاستطاع أف يكحدىا في جبية مشتركة إلعبلء القيـ الحضارية اإلسبلمية ك
استعادة الديف ألداء دكره في الحياة كمعالجة مشكبلتيا كمكاجية تحدياتيا استميامان مف ركح
التجربة النبكية في دكلة المدينة.
كما أف غكلف كقؼ عمى الحقيقة التي أشار إلييا بعض مفكرم المسمميف كىي " أف اإلسبلـ اليكـ
مقمكب كلف يستعيد نقاكتو إال باستعادة دكره االجتماعي الركحي كفعاليتو الكاقعية كمراميو التغيرية
كىذه الفاعمية االجتماعية ىي جكىر كؿ ديف كبدكف ىذا األداء االجتماعي فإف الديف يفقد غايتو
كعمة كجكده"  ،كما أف تجربة فتح اهلل غكلف ىي خركج بالشريعة مف ككنيا قكالب كشكميات إلى
اكتشاؼ في المعاني التي يبلحظيا الشرع .فتجربتو ىي نمكذج حي كصحيح عمى الكقكؼ عمى
مقاصد الشريعة التي طالما حث عممائنا عمي مراعاتيا خاصة في ظؿ التحديات الكبرم التي
تكاجو االمة مف حيف آلخر ،فإذا أردنا نظاـ سياسي معاصر ينسب لئلسبلـ فإنو يجب عمينا
تكرار العممية المنيجية التي تمت مف خبلليا عممية التفاعؿ بيف النمكذج النظرم كبيف الكاقع.
كمما تميز بو غكلف ىك الجمع بيف الفكر النظرم كالتطبيؽ العممي ككما يقكؿ عمى شريعتي "أف
المفكر المستنير ىك الذم يحس بركح عصره كحاجيات مجتمعة كعنده رؤية"..
فغكلف كاف كاف يبدك أنو بعيد عف الكاقع السياسي كمبلمستو بصكرة مباشرة إال اف الناحية
السياسية تبدك حاضرة عنده دكف قصد حيث عمؿ عمي  -ككما يقكؿ عمي شريعتي " : -منيج
الكعي الذاتي السياسي كاالجتماعي لمناس فتعصبو ىك لئلنساف في مكاجية العكامؿ الئلنسانية
كتعصبو لؤلمة في مكاجية الفرقة كالتخمؼ "
كلطالما عمؿ غكلف عمى االلتحاـ المباشر بالناس دكف التعالي عمييـ كتكطيد العبلقة معيـ
كاستخراج أفضؿ ما فييـ كتكظيفو في خدمة المجتمع كالناس كبيذا ينشئ أناس ىـ انعكاس
لمرحمة اإلنسانية كلحضارتنا اإلسبلمية حتي استطاع تبلمذتو اعتبلء أعمى المناصب في عالـ
السياسة مف خبلؿ حزب العدالة كالتنمية حيث مثمكا نمكذجان لئلسبلـ في حركتو كفاعميتو دكف
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شعارات تستدعي خصكمو .كعمؿ عمى إصبلح األكضاع التي تؤدم إلى امتياف كرامة اإلنساف
ككقؼ بشدة ضد كؿ العكامؿ التي تفرؽ بيف اإلنساف كأخيو في اإلسبلـ كىذه ىي الركح التي
زرعيا الرسكؿ في صحابتو كحث عمييا ديننا.
 : 2.3.4موقف حركة فتح اهلل غولن من القضايا الرئيسية
فيما يمي نستعرض مكقؼ حركة غكلف مف القضايا الرئيسية ذات االبعاد السياسية كاالجتماعية
كالثقافية لممجتمع التركي كمف أبرزىا :
الدولة  :يرل االعضاء المنتمكف لمحركة أف الدكلة ضامنة لمنظاـ في المجتمع كحقكؽ األفراد
كحقكؽ اإلنساف ،كالعدالة كاإلنصاؼ ،ك يدافع غكلف عف النظاـ الجميكرم لمدكلة ألنو يرم أف
بكاسطتو سيجعؿ الشعب يمتمؾ اإلرادة كالحرية في انتخاب مف يمثؿ ذكم الكفاءات كاعبلء
لكرامتو االنسانية كاإلرادة األمينة عمى مصالح الناس كالمحافظة عمى شعكرىـ الديني كاألخبلقي
دكف إىانة لرمكزىـ الدينية (فتح اهلل غكلف:2006 ،ج.)4
تطبيق الشريعة االسالمية  :ال يفضؿ تطبيؽ الشريعة في تركيا ،كيقكؿ في ىذا الصدد اف
الغالبية العظمى مف قكاعد الشريعة اإلسبلمية تتعمؽ بالحياة الخاصة لمناس ،فيما االقمية منيا
تتعمؽ بإدارة الدكلة كشؤكنيا كانو ال داعي لتطبيؽ الشريعة االسبلمية في الشأف العاـ( ،مجمكعة
مؤلفيف  ،2012،ج)468 :1
الديمقراطية  :اعاد فتح اهلل غكلف في عدد مف المناسبات اعتقاده بأنو لف يككف ىناؾ تراجع عف
الديمقراطية .كىذا اقتباس مف مقكلتو" :الممحد يجب اف يككف قاد ار عمى العيش مف دكف ام قمؽ
 ،كالمؤمف يجب اف يككف قاد ار أف يمارس حياتو الدينية "( انظر الى مقابمة محمد ككندـ في عاـ
 )2005كقد اشار غكلف أف الديمقراطية ىي أفضؿ شكؿ مف أشكاؿ الحككمة التي كضعتيا
البشرية ،كستكاصؿ الديمقراطية لتحسيف نفسيا كبالنسبة لمبمداف مثؿ تركيا حيث لـ يتـ تأسيس
الديمقراطية فييا بشكؿ جيد ،فإف تعزيز الديمقراطية سكؼ يتيح الفرصة لمتنمية كالحرية كتحسيف
حالة الناس .
العممانية :انو مف االنصاؼ اف نقكؿ أف أعضاء الحركة سعداء بتبني السياسة العممانية مثؿ
التي في الكاليات المتحدة ،كأكلئؾ الذيف يعيشكف في أكركبا كالكاليات المتحدة سعداء بمساىمتيـ
في مجتمعاتيـ.
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عضوية تركيا في االتحاد األوروبي  :يؤيد اعضاء الحركة االنضماـ لبلتحاد األكركبي النيـ
يتكقعكف اف ذلؾ يعزز الديمقراطية عمى حساب التبلعب السياسي الغير ديمقراطي ،ك يزيد
الشفافية كيقمؿ الفساد ،كيحسف المنافسة االقتصادية كيحسف مستكل المعيشة .
دور المرأة  :صرح غكلف في عدد مف المناسبات أنو عمى حسب التفسير الديني التركي لئلسبلـ
كالذم يتبع المذىب الحنفي ،انو يمكف لممرأة أف تعمؿ بام مينة في المجتمع بما في ذلؾ مينة
القاضي كالكزير كرئيس الكزراء كرئيس الدكلة كال يكجد مينة ال تستطيع المرأة العمؿ بيا ك لكف
في نفس الكقت ىناؾ بعض الميف ال تناسب المرأة مثؿ المعارؾ العسكرية.
كتشارؾ المرأة في كؿ المؤسسات المرتبطة بالحركة ،مثؿ التدريس أك ادارة المدارس ككتابة
األعمدة ك االنتاج أك االخراج في المؤسسات اإلعبلمية ك العمؿ في المستشفيات.
القضية الكردية  :بالنسبة لمقضية الكردية ،فإف ك جية نظر ككلف يمكف تمخيصيا بناءا عمى
أربعة عكامؿ:

 .1التصدم لظمـ السكاف
 .2التركيز عمى العناصر الثقافية المشتركة
 .3التعميـ كالتنمية االقتصادية.
 .4قادة الرأم
 .5المكازنة بيف الدبمكماسية كاستخداـ القكة

قضية العمويين  :يشجع غكلف عمى بناء المساجد ك عمى بناء ما يسمى ب "جمع ايكم" بالمغة
التركية ك ىي مكاف اجتماع العمكييف .كما يشجع ككلف عمى تكثيؽ التقاليد العمكية ك ذلؾ ليمنع
التجاكزات ألسباب سياسية.
األقميات الدينية والحوار بين األديان  :يعتبر غكلف رائدا في مجاؿ الحكار بيف األدياف في تركيا
كالخارج ،بدأ غكلف – بعد عاـ  1990بحركة رائدة في الحكار كالتفاىـ بيف االدياف ككجدت ىذه
الحركة صداىا في تركيا ثـ في خارجيا ،ككصمت ىذه الحركة ذركتيا في االجتماع الذم تـ عقده
في الفاتيكاف مع البابا لو ،لقد آمف باف العالـ اصبح بعد تقدـ كسائؿ االتصاالت قرية عالمية لذا
فاف أم حركة قائمة عمى الخصكمة كالعداء لف تؤدم الى أم نتيجة ايجابية ،كأنو يجب انفتاح
عمى العالـ بأسره ،كأف ىناؾ مجاالت كاسعة لمتعاكف بيف االسبلـ كبيف االدياف االخرل (.طبلؿ
يكنس الجميمي ،2004 ،مج،12ع )6كقد دعي غكلف لمحكار بيف األدياف ،ك أكد عمى ضركرة
إظيار التضامف إلثبات أف الديف يجب اف أال يككف سببا لمصراع  .ك قد التقى كنظـ غكلف
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اجتماعات مع قادة األرثكذكس اليكناف كاالرمف كالييكد كغيرىا مف الجماعات الدينية في تركيا .
كاليزاؿ يربطو بيـ عبلقات صداقة ك ثيقة حتى يكمنا ىذا .
كساعدت جيكد غكلف عمى فتح صفحة جديدة لمعبلقات بيف األدياف في تركيا كانتقاليا مف مرحمة
الشؾ كالريبة إلى مرحمة التعاكف .كقد أنشئت مديرية الحككمة لمشؤكف الدينية مكتبا لمحكار بيف
األدياف .كبعد مبادرات غكلف ،شارؾ مكتب رئيس الكزراء كبعض الجامعات كالحككمة في
النشاطات المشتركة كالحكار بيف األدياف .كنظ ار ألىمية مبادراتو ،تمكف مف الحصكؿ عمى مقابمة
شخصية مع البابا الراحؿ يكحنا بكلس الثاني .كلكف كؿ ىذه التحركات الشجاعة لـ تكف مف دكف
ثمف .فقد انتقد ككلف مف قبؿ الدكائر الراديكالية عمى انو مسيحي أك كارديناؿ لركما .
الالعنف  :لقد كاف مكقؼ غكلف ضد العنؼ ثابت منذ السبعينيات .خبلؿ سنكات الفكضى
السياسية ،ندد غكلف باستمرار ضد االرىاب كالفكضى كالعنؼ كأمر جميكره بعدـ الرد عمى
العنؼ بام شكؿ مف األشكاؿ .كخبلؿ حرب الخميج الثانية ،احتج غكلف في خطبتو التي كاف
يحضرىا اآلالؼ مف المسمميف عمى صكاريخ صداـ التي كاف ىدفيا المدنييف اإلسرائيمييف .كبعد
احداث الحادم عشر مف سبتمبر اعمف ادانتو لميجكـ في صحيفة كاشنطف بكست .ك نعت ابف
الدف كاتباعو بالمتكحشيف .كأداف أعماؿ ابف الدف ضد اإلنسانية كضد الديف.
العموم والفنون :شجع غكلف العمكـ كاآلداب في أعماؿ متعددة .كفي كتابو "تمثاؿ نفكسنا" ك
صؼ آفاؽ جديدة لمفنكف كالعمكـ كيدؼ لؤلجياؿ الجديدة.
الوطنية  :تتصؼ الحركة بالكطنية عمي عكس العنصرية .كايضا تتصؼ بالشمكلية كاإليجابية
كاالفتخار بالكطنية عمى عكس الخصكمة .كما انا ىناؾ مشاركيف اكراد .فالدكر اإليجابي لمشعب
التركي يشمؿ جميع األعراؽ في األناضكؿ.
(د .ألباصبلف دكغاف)hizmetmovement.blogspot.com -2017،
تعقيب الباحث  :اف مكقؼ حركة فتح اهلل غكلف مف القضايا الرئيسية سابقة الذكر يفسر المنحنى
الذم اتخذتو أفكاره كالحركة المؤسسة عمييا ،فقد حاكؿ مع مؤيديو تأسيس حركة دينية سياسية
اجتماعية حديثة تمزج الحداثة بالتديف كبالقكمية كبالتسامح كبالديمقراطية ،ككضع االسبلـ
كالقكمية كالميبرالية في بكتقة كاحدة .
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 : 3.3.4الدور السياسي لحركة فتح اهلل غولن في تركيا
يعرؼ عف جماعة غكلف منذ تأسيسيا حتى انكشافيا انيا كانت تقكـ بمياميا معتمدة عمى مبدأ
السرية كالتقية إلى أبعد الحدكد ،كلذلؾ انخدع فييا كثير مف الناس ،كظنكا أنيا جماعة دينية
كاجتماعية ،غير أف زعيـ الجماعة فتح اهلل غكلف ك يكتابيا الذيف كانكا ينقمكف آراء الجماعة
كتكجياتيا السياسية كاأليدكلكجية يقدمكف في بعض األحياف عبر تصريحاتيـ كمقاالتيـ مؤشرات
تشير إلى مدل كره الجماعة لعمكـ المسمميف كقيميـ كقضاياىـ.
كذلؾ ييقاؿ في تركيا في إشارة إلى تكرط الجماعة في السياسة مف رأسيا إلى أخمص قدمييا كأنيا

تستغؿ الجماعة السياسة كعبلقاتيا مع األحزاب كالحككمات لصالح مشركعيا ،كىك التغمغؿ في

أجيزة الدكلة كمؤسساتيا ككذلؾ لمحفاظ عمى مصالحيا ،فيي ليا مكاقؼ سياسية تتناسب مع
آرائيا كمنيجيا كتخدـ مشركعيا كمصالحيا ،كتعبر عنيا مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ التي تممكيا،
كفي ىذا السياؽ كانت الحككمة تؤيد بعض مف سياساتيا كتنتقدىا في أخرل ،كمف أبرز
االنتقادات التي كجيتيا إلى حككمة أردكغاف في اآلكنة األخيرة عدـ نجاحيا في صياغة دستكر
جديد ككذلؾ انفتاحيا الكاسع عمى العالـ العربي ك"دخكليا مستنقع الشرؽ األكسط".
كتتيـ جماعة غكلف حككمة أردكغاف بإثارة المشاكؿ مع تؿ أبيب ،كترل أف إثارة التكتر في
العبلقات مع إسرائيؿ في الكقت الراىف ليس في صالح تركيا كيبعدىا عف المعسكر الغربي
كيقربيا مف إيراف كركسيا كالشرؽ األكسط ،كما تتيميا بمحاباة إيراف كاالبتعاد عف الكاقعية في
السياسة الخارجية كتبني أسمكب المغامرة في سكريا كمصر (.)https://www.paldf.net
اف العامؿ االساسي في نجاح حركة غكلف في تركيا تتمثؿ في الخبلصة التأليفية التي يدافع عنيا
بيف القكمية التركية كاالسبلـ .كقد تبنى مبدأ الفصؿ بيف القكمية كاالسبلـ كأمر كاقع مثمو مثؿ
العكلمة ،كيدافع عف مبدأ الحدكد المفتكحة كي تتـ إعادة اإلعتبار الى اإلسبلـ( ،مكقع قنطرة
لمحكار مع العالـ االسبلمي)
لقد تمكف أنصاره مف الييمنة عمى المحاكـ كالسمطات الخاصة (المسؤكلة عف ادارة التحقيقات في
مزاعـ مؤامرات قمب نظاـ حكـ اردكغاف) يؤكد ذلؾ المحمؿ السياسي كالقاضي أكرىاف غام ارتكف
بقكلو “لقد فازت الحركة بصراع القكل ،انيـ الكماليكف الجدد كلدييـ نفس العقمية” .كؿ مف تيجـ
أك كتب كتابا عف الحركة تـ القبض عميو بتيمة االرجينككف (الدكلة السرية)( مجمة السياسة
الدكلية ،يكليك  )18: 2012كقاؿ أحد المعتقميف مف رجاؿ الشرطة الذم نشر كتابا يزعـ فيو أف
مؤيدم الحركة يييمنكف عمى مكاقع رئيسة في الشرطة اف “مف يمس الحركة يحترؽ”.
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لقد كاف لفتح اهلل غكلف مكقؼ كاضح في االستفتاء الذم أجرم حكؿ تعديؿ الدستكر التركي في
 12أيمكؿ  2010مف خبلؿ تكجيو دعكة إلى أنصاره بطمب منيـ التصكيت لصالح االستفتاء.
ىذا كيتغمغؿ أنصاره في كؿ المؤسسات الحككمية كخاصة في ك ازرة الداخمية حيث يمكف القكؿ
بأف الك ازرة بأكمميا مف أنصاره ،كيكجد في الدكلة مف يساند ىذه الحركة كىك بكلند ارينج
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المعركؼ بو بأنو أحد مشايخ حزب العدالة كالتنمية ،كاف نائب رئيس الكزراء كعمؿ كرئيس
مجمس النكاب في الدكرة السابقة الذم يتمتع بالشيرة الكاسعة بيف أكاسط الشعب التركي .بعبارة
أخرل يمكننا القكؿ ،أف حركة فتح اهلل غكلف تعد أقكل تيار إسبلمي في تركيا كتقكـ بدكر أساسي
في صناعة السياسة التركية عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي كىي تمسؾ بزماـ األمكر في
الكثير مف مفاصؿ الدكلة كالمجتمع كأف التنظيـ الدقيؽ كالمؤثر ليذا التيار اإلسبلمي يمنح قائده
الفعمي فتح اهلل غكلف عصا مكسى التي يستطيع مف خبللو السيطرة عمى دفة السياسة كاالقتصاد
كالمجتمع في تركيا كتسييرىا الى حيث ما يريد) http://www.ahaber.com.tr( ،
ترتكز المعاينات البلحقة في أغمبيا عمى التحميؿ لمعالـ الفكرم لفتح اهلل غكلف كمدل إنتشار
أفكاره كاالشكاؿ التنظيمية لحركة أتباعو ،كىك ما يتطمب ضركرة كصؼ عبلقات التفاعؿ بيف
الخطاب المعرفي لفتح اهلل غكلف كنسيج الييمكية التنظيمية المرنة ألتباعو (.بكيـ أغام ،مكقع
قنطرة لمحكار مع العالـ اإلسبلمي)
ويرى الباحث :أف تأثير غكلف عمى السياسة التركية كاف كبي ار كلكف بشكؿ غير مباشر ،عبر
تييئة التربية المناسبة لتقبؿ التحكالت في المجتمع مف خبلؿ مؤسساتو المختمفة التعميمية
كاالجتماعية ،كمحاكلة اإلصبلح عبر بناء اإلنساف الصالح .
 : 4.3.4عالقة فتح اهلل غولن مع الغرب بين الفكر والممارسة
امتدادا" لرؤية غكلف مع الغرب لمككف كاالنساف  ،يحتؿ الحكار مع الغرب مكانة ميمة لدل
غكلف ،لذلؾ ال يكجد فصؿ في رؤية غكلف لمعبلقات باآلخر عف رؤيتو إلصبلح العالـ اإلسبلمي
كدكره الحضارم المنشكد بما فيو تركيا .كيمكف القكؿ أنو يؤسس العبلقة مع اآلخر عمى أساس
التسامح كالمسئكلية تجاىو ،كىك يؤمف باف العالـ اصبح ػ بعد تقدـ كسائؿ االتصاالت ػ قرية
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ىك مف مكاليد  1948ـ محافظة بكرصا عرؼ عنو بانو رجؿ شجاع لـ احد رد عمى تصرفات الجيش كالمحكمة الدستكرية في عاـ

 2004بقكلو ما اعتبره مخططا غير شرعية مف قبؿ البيركقراطية  .أصبح عضكا مجمس النكاب في عاـ  2005عف حزب الرفاه
اإلسبلمية ككذلؾ تـ أعادة انتخابو في عاـ  1999عف حزب الفضيمة اإلسبلمي بزعامة نجـ الديف اربكاف كأصبح رئيس القائمة كتكلى
رئاسة البرلماف مف  2002لغاية 2007عف حزب العدالة كالتنمية
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عالمية كمف ثـ فأم حركة قائمة عمى الخصكمة كالعداء لف تؤدم الى أم نتيجة ايجابية ،كأنو
يجب االنفتاح عمى العالـ بأسره كاببلغ العالـ كمو باف اإلسبلـ ليس قائما عمى اإلرىاب كما
يصكره أعداؤه كأف ىناؾ مجاالت كاسعة لمتعاكف بيف اإلسبلـ كبيف االدياف األخرل كأف تتعاكف
األمـ في ظؿ السبلـ ال النزاع ( http//ar.fgulen.com/content/view/688-34بتصرؼ)
تبمكرت ىذه األفكار التأسيسية في مشركع "حكار األدياف" الذم أطمقو غكلف عبر لقاءاتو مع
القساكسة ثـ بابا الفاتيكاف ،ليككف بكتقة تجمع أتباع الشرائع السماكية الثبلثة ثـ الحقان أتباع
الشرائع األخرل (اليندكس كالسيخ كالبكذييف) ترسيخان لمبدأ قبكؿ كفيـ اآلخر كالتعاكف معو.
في عاـ  2006ذكر تقرير إخبارم لتمفزيكف  BBCتبرع حركة غكلف لمدرسة تبشيرية بمميارم
دكالر أمريكي .كفي عاـ  2008انتيت كؿ القضايا المرفكعة ضد غكلف ،كتكج ذلؾ بدعكة
اردكغاف كغكؿ بشكؿ رسمي غكلف لمعكدة مف منفاه االختيارم ،لكنو رفض الدعكتيف كفضؿ
البقاء في الكاليات المتحدة األمريكية متعمبلن بأف عكدتو "قد تسبب حرجان أك أذل ألتباعو".
كفي ظبلؿ ىذه الرؤية ،تجنبت "الخدمة" عبر تاريخيا الطكيؿ انتقاد "إسرائيؿ" حتى في أقسى
المراحؿ كأبشع المجازر ،معتبرة أف ذلؾ يكطد عبلقاتيا مع الدكؿ الغربية .لكف ىذا المكقؼ
المتحفظ تطكر ليتجسد مكقفان منتقدان لسفينة "مافي مرمرة" التي اعترضتيا قكات االحتبلؿ
العسكرية في عرض المياه الدكلية كقتمت  9مكاطنيف أتراؾ .ىاجمت كسائؿ إعبلـ الجماعة
السفينة كمنظمي رحمتيا التي ادعت أنيا "ال تعرفيـ" ،في حيف حمميـ غكلف المسؤكلية في حكار
لو مع صحيفة ككؿ ستريت جكرناؿ ألنيـ "لـ يأخذكا اإلذف مف إسرائيؿ ،إذ التحرؾ مف دكف إذف
السمطة تمرد"(.مكقع الجزيرة نت) يقكؿ الصحافي مرداف ينارداغ في كتابو "كيؼ حكصرت تركيا"
أف الجماعة تعمؿ بالتنسيؽ مع مكتب التحقيقات الفيدرالي كجياز االستخبارات األمريكي ،مشي انر
إلى أنيا تدرس في مدارسيا بالمغة االنكميزية ،بينما التركية لغة اختيارية ،كمذك انر بكصؼ "رباف
سفينة العالـ" الذم أطمقو الزعيـ الديني عمى أقكل دكؿ العالـ ،داعيان إلى التكافؽ كالتنسيؽ معيا
ال معاداتيا(.سعيد الحاج  ،العبلقة مع الغرب جماعة "ككلف" بيف الفكر كالممارسة2014 ،
بتصرؼ) ،أما عف العبلقات بالغرب تحديثا فيقكؿ غكلف" ليس لدينا مكسب مف اف تككف عبلقاتنا
مع الغرب كما كانت قديما ،تأخذ شكؿ معسكريف عدكيف فانو ال يكجد في طبيعة االنساف ميؿ
لمبحث عف الحسف كالجماؿ كأف ىناؾ العديد مف األشياء الجميمة التي يمكف أف نأخذىا مف
الغرب .كاظف اف العداء المطمؽ لمغرب دكف قيد اك شرط يمقي بنا خارج العصر(.افراح ثائر،
)http//ar.fgulen.com/content/view/688-34
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كما أف غكلف ال يمانع مف انضماـ تركيا الى االتحاد األكركبي ،حيث تعتبر عبلقة حركة
الخدمة مع الغرب ركنان رئيسان في فيـ مرتكزاتيا الفكرية كتكجياتيا السياسية كرؤيتيا لمستقبؿ
تركيا ،حيث يبدك الممؼ استراتيجيا بالنسبة ليا .تنبع ىذه الرؤية مف اقتناع الجماعة أف الغرب
ىك الذم يقكد العالـ اليكـ ،مما يحتـ عمى كؿ مف أراد أف يتكاجد عمى الساحة العالمية التصالح
كالتنسيؽ معو ال مصادمتو .كلـ يتحرج غكلف مف أف يعمف عاـ  1999في برنامج تمفزيكني شيير
أنو قاؿ ألحد السياسييف األكركبييف لدل رفضيـ انضماـ تركيا لبلتحاد في حينيا" :لقد تركتمكنا
كاأليتاـ".) http://www.noonpost.com/content/1434(.
ويرى الباحث :أف حركة غكلف تضع اإلسبلـ كالقكمية كالميبرالية في بكتقة كاحدة ،كما ترل أف
أميركا كالغرب عمكما قكل عالمية البد مف التعاكف معيا .كال تنظر لمعالـ العربي كايراف بكصفيما
المجاؿ الحيكم لتركيا ،بؿ تعتبر أف ىذا المجاؿ ىك القكقاز كجميكريات آسيا الكسطى كالبمقاف.
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 : 4.4ادلبحث انثانث  :حركت فتح اهلل غىنن وحماونت اذلٍمنت عهى انسهطت
تمييد
ال تممؾ "حركة الخدمة" مشركعان متجاك انز لمدكلة أك معاديان لمسمطات ،بؿ رأت دائمان عبر تاريخيا
(باستثناء الخبلؼ األخير مع حككمة العدالة كالتنمية) ضركرة العمؿ تحت سقؼ الحككمة
كالتنسيؽ معيا باعتبار أف القيادة السياسية ىي "كلي األمر" التي "تعرؼ أكثر ،كتدير الببلد
كتحرص عمى مصالح الشعب") https://www.noonpost.org(.
غير أف غكلف تخطى الخطكط كالمسافات المتعارؼ عمييا بيف النظـ الحاكمة كالجماعات
الصكفية في أكثر مف دكلة ،ليصبح "شريكان" رئيسان لمعديد مف الحككمات بؿ كلممؤسسة العسكرية.
فبعد سجنو ألشير بعد انقبلبي  1960ك ،1971رأت فيو قيادة الجيش البديؿ الذم يمكف الكثكؽ
في عدـ تطمعو لمحكـ ،بعد إسقاط حككمة أربكاف كاغبلؽ معاىد تعميـ القرآف الكريـ إثر انقبلب
عاـ  ،1997خاصة أنو كاف مف معارضي حككمة الرفاه كممف طالبكا رئيسيا أربكاف باالستقالة.
في تمؾ الفترة التي حكربت فييا معظـ الحركات اإلسبلمية في تركيا كحظرت أنشطتيا ،كاف
غكلف محتفى بو كضيفان عمى عدد مف البرامج التمفزيكنية لنقؿ تجربتو المتميزة في "االنفتاح
كالتسامح كقبكؿ اآلخر" ،بينما تفرد لكحده بيف القيادات اإلسبلمية في عدـ مكاجية حظر الحجاب
المفركض مف قبؿ الدكلة مفتيان ألتباعو مف الفتيات بجكاز نزعو(.المرجع السابؽ)
بنظرة فاحصة عمى أدبيات "الخدمة" ،تبرز فكرة النفكذ ك"التغمغؿ" في أجيزة الدكلة المختمفة دكف
رؤية كاضحة أك أىداؼ محددة لمرحمة ما بعد "التمكيف" الذم تتحدث عنو أدبياتيا .كيجدر ىنا
اإلشارة إلى "التقية السياسية" التي تنتيجيا الجماعة كتجيز عبرىا ألعضائيا التخمي عف بعض
العبادات كالشعائر إلخفاء ىكيتيـ ،حتى ال يتـ استبعادىـ مف أجيزة الدكلة ،خاصة الجيش
كالشرطة .كيرل بعض المراقبيف أف نتائج ىذه الخطة قد ظيرت مؤخ انر بعد االنتشار الكبير
ألفرادىا داخؿ المؤسسة األمنية تحديدان ،كتشكيميـ لشبكة متكاصمة مع بعضيا البعض كمرتبطة
بقيادة مف الجماعة بعيدة عف سمطة األجيزة األمنية الرسمية .
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 : 1.4.4حركة فتح اهلل غولن ومؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار
قامت حركة فتح اهلل غكلف بمحاكلة فرض أجندتيا السياسية الخاصة عمى الدكلة التركية دكف أف
تدخؿ العممية السياسية مف أبكابيا التقميدية ،كلكف ال يمكف ألحد في داخؿ تركيا أك خارجيا أف
ينكر كجكد “دكلة مكازية” داخؿ الدكلة التركية.
التنصت داخؿ مكاتب أركاف الدكلة
حيث قامت الحركة خبلؿ السنكات الماضية بزرع آالت
ٌ

حكلت كجية تركيا
التركية كساستيا كرجاؿ أعماليا ،كنفٌذت أك تستٌرت عمى عشرات الجرائـ التي ٌ
كعرقمت ق ارراتيا السيادية كاحتقرت اإلرادة الشعبية عبر تقييد الساسة المنتخبيف ،ككؿ ىذا ال يمت
تدعي الجماعة السير عمييا بصمة.
لتعاليـ اإلسبلـ الذم ٌ
التغمغل في مؤسسات الدولة
إذا كاف غكلف قد انخرط في المياديف التعميمية كالدعكية كالتربكية كاالقتصادية ،كتمكف مف تككيف
جماعة عريضة القاعدة ،كاسعة االنتشار في تركيا كخارجيا ،فما الذم ساقو إلى معترؾ السياسة؟
ك كيؼ تمكنت جماعتو مف التغمغؿ في مؤسسات الدكلة التركية ،ال سيما األمنية كالعسكرية
منيا؟ كجو غكلف منذ ثمانينيات القرف الماضي أتباعو لؤلخذ ب"التقية" السياسية ،كالسرية التامة،
كاخفاء أفكارىـ كىكيتيـ الدينية ،كعدـ الظيكر بشكؿ عمني ،حتى لك اضطركا إلى الصبلة
باإلشارة أك اإليماء .كاستطاعكا التغمغؿ في مؤسسات الدكلة ،كتمكنكا في كقت الحؽ مف السيطرة
عمى مفاصؿ ميمة في مؤسسات الدكلة ،كتحديدا المخابرات العسكرية ،التي يرجع إلييا في
الحكـ عمى األشخاص كالمكافقة عمى تعيينيـ في مؤسسات الدكلة المختمفة.
كفي مؤسسة القضاء ،كظير ذلؾ كاضحا بعد عاـ  ،2013الذم رفعت في آخره جممة مف
قضايا الفساد ضد مسؤكليف أتراؾ ،ككانت الحككمة تقبض عمى بعضيـ في اليكـ األكؿ ،ثـ يتـ
إطبلؽ سراحيـ في اليكـ التالي ،ألف كثي ار مف القضاة كالمدعيف العاميف مف الجماعة يسيطركف
بشكؿ كبير في الجياز القضائي) www.assabeel.net ).
الحركة كانت تقكؿ دائما "نحف ال نعمؿ في السياسة" ،لكنيـ غرقكا فييا إلى آذانيـ ،كقد أفسدكا
عمميـ بالدخكؿ في لعبة الصراعات السياسية ،ككاف بإمكانيـ المحافظة عمى مكتسباتيـ التعميمية
كالدعكية كالتربكية كاالقتصادية ،لك أنيـ نأكا بأنفسيـ عف معترؾ السياسة ،كصراعاتيا الميمكة.
مفصبل عف عممية تكغؿ جماعة غكلف داخؿ القكات المسمحة
ير
نشرت النيابة العامة التركية تقر نا
ن

عاما تحكيؿ نسبة كبيرة مف الجيش لمتحرؾ في إطار
التركية ،كقد استطاعت الجماعة خبلؿ  15ن
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كثير مف الجنراالت التي قادت االنقبلب األخير عاـ
أىدافيا كفقنا لمتقرير الذم أكد عمى أف نا

2016ـ ،تـ التحقيؽ معيا خبلؿ الثمانينيات بتيمة االنتماء لجماعة غكلف ،كلكف لـ تتخذ

إجراءات صارمة بحقيا(.المرجع السابؽ)
كشددت النيابة العامة عمى أف جماعة غكلف عممت عمى زرع عناصرىا في كافة مفاصؿ
الجيش ،إال أف تركيزىا األكبر كاف عمى دائرة المكارد البشرية كاألكاديميات التعميمية كدكائر
االستخبارات العسكرية.
كبحسب تقرير لمكقع الجزيرة ترؾ ،كانت مراحؿ تغمغؿ جماعة غكلف داخؿ الجيش التركي عمى
النحك التالي(الجزيرة ترؾ)
1ػ مرحمة دراسة أركاف الجيش ما قبؿ 1980
في ىذه المرحمة ،بدأت جماعة غكلف تخطط لمسيطرة عمى مفاصؿ الجيش عاـ  ،1974حيث
تركز نشاط الجماعة في ىذه المرحمة عمى زرع عناصر في أىـ أقساـ الجيش ،لجمع المعمكمات
عف إمكانيات التغمغؿ كتمييد الطريؽ نحك العمؿ الجماعي.
2ػ زرع عناصر الجماعة في األكاديميات العسكرية 1980ػ 2000
قامت جماعة غكلف في ىذه المرحمة بتكجيو التابعيف ليا نحك األكاديميات العسكرية بأعداد كبيرة،
كلتأىيؿ ىؤالء تـ االىتماـ بمياقة جسميـ كمستكل عبلماتيـ الدراسية .كإلدارة ىؤالء العناصر
جدا" ك"الخدمات السرية" .ككاف
كالحفاظ عمى كالئيـ أسست الجماعة قسمي "الخدمات الخاصة ن

القسماف يتمتعاف بسرية قصكل يتبع فييا كؿ  3جنكد لشخص ييطمؽ عميو "األخ األكبر" ،كال
يعرؼ ىؤالء الثبلثة سكل أنفسيـ كمسؤكليـ ،أما العناصر األخرل فبل يعممكف عنيـ أم معمكمة،
كىك ما ييطمؽ عميو اسـ "الخبليا المنفصمة".

كتبرز أدبيات "حركة خدمة" فكرة النفكذ كالتغمغؿ في أجيزة الدكلة المختمفة دكف رؤية كاضحة أك
أىداؼ محددة لمرحمة ما بعد "التمكيف" .كيرل البعض أف الجماعة تنتيج "تقية سياسية" تجيز
ألعضائيا التخمي عف بعض العبادات كالشعائر إلخفاء ىكيتيـ ،حتى ال يتـ استبعادىـ مف أجيزة
الدكلة ،خاصة الجيش كالشرطة .كتسعى الحركة لمكصكؿ إلى المناصب العميا في مختمؼ
المؤسسات  -كخصكصان الجيش كاالستخبارات كالشرطة.
كبعد تمكف الجماعة أكثر مف مفاصؿ الجيش ،تـ منح عناصرىا المتغمغمة أسماء حركية ،كمف
ثـ أصبح الطبلب يركف بعضيـ في بيكت يذىبكف إلييا بسرية تامة ،ككاف اليدؼ مف ذلؾ
تعريفيـ عمى بعضيـ لتسييؿ عممية التغمغؿ.
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كذكر التقرير أف بعض الجنراالت ،مثؿ مراد يتكيف كأرداـ كارجيف كىدايت أرم كمحمد نكرم
باشأكؿ كغيرىـ ،تـ التحقيؽ معيـ في الثمانينيات بتيمة االنتساب لجماعة دينية ،كلكف التحقيقات
انتيت بنتائج غير كاضحة ،فظمكا فاعميف داخؿ الجيش.
بدأت الجماعة بتسريب أسئمة االختبارات الخاصة بااللتحاؽ في المدارس العسكرية عاـ ،1986
كىذا ما كلد حالة مف الشؾ لدل قيادة الجيش التي فتحت تحقيقات مكسعة أسفرت عف طرد
 400ضابط بتيمة االنتماء لجماعة غكلف ،كلـ تتـ عممية التطيير بشكؿ كامؿ بؿ تمت في
أعكاـ مختمفة بدأت في عاـ  1987كانتيت عاـ .2003
كبحسب التقرير ،لـ يتـ طرد أم ضابط بعد عاـ  ،2003بتيمة االنتماء لجماعة غكلف ،بالرغـ
مف كجكد عدد ىائؿ مف الجنكد ذكم االلتزاـ الديني الذيف تـ طردىـ بسبب التزاميـ.
3ػ مرحمة التمكيف كاالنتشار 2000ػ 2008
كفقنا لمتقرير ،في نياية التسعينيات أضحت جماعة غكلف تسيطر عمى دائرة المكارد البشرية،
ككحدة إعداد أسئمة االختبارات ،كأقساـ االستخبارات العسكرية بكافة أشكاليا .عقب تحقيؽ ذلؾ،
شرعت الجماعة في مرحمة التمكيف كاالنتشار مف خبلؿ الكثكب لكافة المقامات القريبة مف عمؿ
قيادة الجيش ،فأمسى أغمب أعضاء المجمس االستشارم لقيادة الجيش ،كدائرة العمؿ اإلدارم،
كدائرة الرقابة الميدانية كغيرىا مف الدكائر القريبة لمقيادة مف جماعة غكلف.
4ػ مرحمة تصفية جنراالت الجيش المخالفيف لفكر الجماعة 2014 - 2008
أكد التقرير أف ىذه المرحمة ركزت بشكؿ أساسي عمى تصفية جنراالت الجيش المخالفيف لفكرة
مكضحا أف عممية التصفية بدأت
خطر عمى تغمغميا داخؿ الجيش،
نا
الجماعة ،كالذيف قد يشكمكا
ن
مف خبلؿ فتح ممفات خطط االنقبلب التي كاف الجنراالت اليساريكف كاألتاتكركيكف عمى كجو

حبر
الخصكص يسعكف لتحكيميا إلى كاقع ،كلكف لـ تشأ األقدار أف تتحكؿ إلى كاقع فبقيت مجرد نا
عمى كرؽ.

ييدؼ مشركع حركة فتح اهلل غكلف إلى الييمنة عمى السمطة مف خبلؿ التغمغؿ في المؤسسات
الحككمية كأجيزة الدكلة ،كفي شريط مسرب قديـ لمقاء جمع غكلف مع أقطاب جماعتو ،يحث فتح
اهلل غ كلف أتباعو عمى التخفي كعدـ الظيكر قبؿ أف يتمكنكا مف السيطرة عمى جميع األجيزة
كالمؤسسات االستراتيجية ،ككذلؾ يطمب منيـ "شراء قضاة" لكسب القضايا في المحاكـ ،حيث
عممت الجماعة سنيف طكيمة بصمت في تخريج القيادات كزرعيـ في القضاء كالشرطة
كاالستخبارات كغيرىا ،ككانت القكل العممانية تتيـ الجماعة بمحاكلة السيطرة عمى الدكلة كألؼ
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بعض الصحفيكف كتبا لكشؼ خطة الجماعة كلكف الجماعة كانت دائما تنفي ىذه االتيامات ،كقد
بمغت ىذه العممية التغمغؿ ذركتيا بعد تحالؼ الجماعة مع حزب العدالة كالتنمية ،كلكف الحككمة
الحد مف ىذا التغمغؿ ،كيرل مراقبكف أف أزمة استدعاء رئيس االستخبارات
تنبيت أخي ار كحاكلت ى

التركية ،ىاكاف فيداف ،مف قبؿ المدعي العاـ لئلدالء بصفتو مشتبيا بو في قضية المقاءات مع

قادة حزب العماؿ الكردستاني كانت كراءىا جماعة غكلف ،كأنيا استيدفت فيداف لمدكر الذم يمعبو
في مكافحة مشركع التغمغؿ ،ككذلؾ لتكجيو رسالة إلى أردكغاف ليتراجع عف قرار محاربة مشركع
التغمغؿ .ككفقا لمصادر مقربة مف الحككمة ،طمبت الجماعة مف أردكغاف أف تترؾ ليا الحككمة
أجيزة الشرطة كاالستخبارات كأف ِّ
تكجو السياسة الخارجية .ككذلؾ طمبت مف الحزب الحاكـ 150
مقعدا في البرلماف ،مع أف أصكات الجماعة تتراكح ما بيف  2بالمائة ك 5بالمائة فقط ،بمعنى
آخر أف ىذه الجماعة قد أسست حزبا سياسيا كخاضت بو االنتخابات لما تجاكز حزبيا حاجز
 10بالمائة كلـ يدخؿ البرلماف نائبا كاحدا ،كالتي كاف بإمكانيا أف تحؿ محؿ "الدكلة العميقة" بعد
تصفيتيا ككسر نفكذىا (.)https://www.paldf.net
تشكؿ جماعة "الخدمة" كما يحمك ألنصار فتح اهلل غكلف تسميتيا المرحمة الثانية مف الدكلة
العميقة التي تحاكؿ إدارة المفاصؿ األساسية لمحكـ بعيدان عف الكاجية السياسية كدكف الخكض
في المعبة الحزبية التركية ،بعد أف تستكمؿ بحسب تكجييات زعيميا السيطرة عمى مراكز القكة
كمفاصؿ الدكلة األساسية ( )Carol Migdalovitz 2010, p21-22,فيي (الكياف المكازم –
الخدمة) تدرؾ أف تشكيميا لحزب سياسي لف يككف لو أم أثر في الحياة السياسية في تركيا
فمجأت بالتعاكف مع أطر و
اؼ إقميمية كدكلية ،لمتأثير في الحككمة التركية مف داخميا مف خبلؿ
و
سياسات تخدـ ىذه األطراؼ الدكلية بعد النجاح الكبير
التغمغؿ في مفاصميا األساسية ،كتنفيذ
لحزب العدالة كالتنمية في بناء قاعدة شعبية كبيرة كتحقيؽ نجاحات اقتصادية كانتياج سياسة
خارجية جعمت مف تركيا كقادتيا نمكذجان شعبيان يحتذل بو في المنطقة.

و
ضغط عمى الحككمة التركية،
ويرى الباحث :أف قكة الكياف المكازم كانتشاره كتغمغمو شكمت عامؿ

إال أف نجاح حزب العدالة كالتنمية في اكتساح االنتخابات البمدية صيؼ  ،2014في أكج اليجمة
اإلعبلمية الداخمية المدعكمة خارجيان عميو ،شكؿ خطكة أكلى نحك تحجيـ أثر كتأثير الكياف
المكازم تمييدان لمقضاء عميو بعد االنتخابات الرئاسية.
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 : 2.4.4عالقة حركة فتح اهلل غولن بالحكم ومؤسسات الدولة
رغـ عدـ انخراط غكلف في الحياة السياسية بشكؿ مباشر كاص ارره عمى كصؼ جماعتو أنيا ''فكؽ
السياسة'' كتركيز اىتمامو بالمدارس كغيرىا ،فإنو اجتمع بانتظاـ مع شخصيات سياسية بارزة في
مختمؼ الحككمات التي حكمت تركيا .كال يرفض غكلف الجميكرية بؿ يرل ليا أصبل قرآنيا،
كيعرفيا بأنيا شكؿ اإلدارة الذم يممؾ فيو الشعب حؽ االنتخاب كالشكرل .كاتخذت أفكاره جانبيف:
االبتعاد عف العمؿ السياسي المباشر ،كعدـ انعزالو كترؾ الساحة فارغة.
))https://www.turkey-post.net
نجحت حركة فتح اهلل غكلف طيمة السنكات العشر األكلى مف حكـ حزب العدالة كالتنمية ،في
تحقيؽ حمـ زعيميا الذم تسبب في ىركبو إلى خارج تركيا ،كالذم كشؼ عنو في سنة 1999
عبر تسجيؿ فيديك ظير فيو غكلف كىك يحدث أنصاره عف خطتو لتغيير المجتمع التركي كالنظاـ
السياسي لمجميكرية بشكؿ تدريجي كبطيء دكف إثارة انتباه أعداء ىذا المشركع ،كذلؾ عبر
تغمغؿ أفراد الجماعة داخؿ مؤسسات الدكلة كتحكليـ إلى أشخاص نافذيف كمؤثريف.
))http://www.noonpost.org
كفي سنة  ،2002عندما كاف مؤسسك حزب العدالة كالتنمية يبحثكف عف مف يدعـ حزبيـ الجديد
كيمنع سقكطو أماـ نفس المكائد التي أطاحت بكؿ األحزاب ذات الخمفية اإلسبلمية المحافظة
التي سبقت العدالة كالتنمية ،كجد فتح اهلل غكلف في ىذا الحزب القكة السياسية المناسبة لتنفيذ
إستراتيجيتو دكف أف يتكرط في ممارسة السياسة ،فقدمت جماعة غكلف دعما إقتصاديا كاعبلميا
لمحزب كساندتو عبر أذرعيا داخؿ جياز القضاء كباقي أجيزة الدكلة ،كفي المقابؿ قامت حككمة
العدالة كالتنمية بتسييؿ تغمغؿ الجماعة بشكؿ أكبر داخؿ أجيزة الدكلة كدعمت تجمعاتيا
االقتصادية كمكنتيا مف االستثمار في الدكؿ الصديقة لمحككمة( .المرجع السابؽ)
كفي السنكات األكلى لحكـ العدالة كالتنمية ،تعزز نفكذ جماعة غكلف داخؿ ك ازرة الداخمية بشكؿ
خاص كذلؾ مف خبلؿ مدارس الشرطة التي كقع جزء كبير منيا تحت سيطرة أفراد محسكبيف
عمى الجماعة قامكا لسنكات بانتقاء الطبلب المؤيديف لمجماعة كبتمكينيـ مف التخرج مف ىذه
المدارس كمف التكجو إلى الكظائؼ التي يرغبكف فييا كالتي كانت بشكؿ عاـ داخؿ جياز
المخابرات األكثر تأثي ار في جياز األمف الداخمي ،كذلؾ حسب شيادات ألمنييف أتراؾ أدلكا بيا
لصحيفة الغاردياف البريطانية ،األمر الذم جعمت الجماعة تكصؼ بأنيا أكثر نفكذا داخؿ ك ازرة
الداخمية مف الكزير نفسو(.المرجع السابؽ)
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فما تمتمكو الجماعة مف أدكات الضغط داخؿ أجيزة الدكلة كفي دنيا الماؿ كاالعماؿ أغناىا عف
تحمؿ أعباء ممارسة السياسة ،فقد اكتسبت الجماعة ثقبل كبي ار في دنيا الماؿ كاألعماؿ عبر
استقطابيا لرجاؿ األعماؿ كتجميعيا ليـ تحت مظبلت جمعيات رجاؿ األعماؿ مثؿ جميعة
"تكسككف" التي تضـ أكثر مف  5000عضك ما بيف رجؿ أعماؿ كمؤسسة اقتصادية كميـ مكالكف
لمجماعة.
مارس غكلف لكسب المزيد مف النفكذ كالقكة كاألتباع أساليب مبتكرة ،كباإلضافة إلى مدارس
جماعتو الخاصة التي يشيدت بأمكاؿ التبرعات ،كالبرامج التعميمية المرافقة التي زكدتو بمدد مف
األنصار الجدد في سف مبكرة ،اىتمت جماعتو بتقديـ المساعدات اإلدارية كبإزالة العكائؽ أماـ
رجاؿ األعماؿ بفضؿ عبلقات خاصة داخؿ دكائر الدكلة ،ما أسيـ في زيادة قكة المجمكعة
المادية كسطكتيا عف طريؽ مشاركة ىؤالء في أعماليـ التجارية كاالستثمار فييا ،أك الحصكؿ
عمى قيمة مادية مقابؿ حؿ مشاكميـ أك حصص كأسيـ( https://arabic.rt.com/news(.
أكضح "أمره كيكيمٌي" ،الباحث التركي كالخبير في مركز الدراسات السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية "سيتا" أف حركة فتح اهلل غكلف ليا منظكمة ىيكمية ،تشكمت بقكة في مختمؼ
مؤسسات الدكلة التركية ،في القضاء كالشرطة ،كالجيش ،كالك ازرات ،كالحككمة ،كالكاليات
كالبمديات ،كجميع المؤسسات لمشابية ليا في الدكلة .كبخبلؼ الييكؿ التنظيمي ،فإف ىذه
المنظمة شكمت كيانا مكازيا منظما ،كعممت العناصر عمى تنظيـ نفسيا بشكؿ سرم داخؿ
مؤسسات الدكلة) https://www.turkpress.co(.
كما عمؿ أعضاء منظمة فتح اهلل غكلف عمى ترقية المكظفيف التابعيف ليا إلى المراتب العميا بكؿ
و
جانب آخر مارس التنظيـ حمبلت تشكيو
الكسائؿ ،سكاء بالطرؽ القانكنية أك غير الشرعية .عمى
كبيرة بحؽ األعضاء الذيف ال ينتمكف لممنظمة ،مستخدميف كسائؿ اإلعبلـ التي يديركنيا
كيممككنيا ،مف أجؿ تشريع كؿ حممة أك فعؿ يقكمكف بو( .المرجع السابؽ)
كأضاؼ أف الحركة استغمت اإلمكانيات المتاحة في مؤسسات الدكلة ،مف أجؿ التجسس عمى
ىكاتؼ كمكالمات أرفع المسؤكليف في مؤسسات الدكلة كغيرىـ ،كتسجيؿ ىذه المكالمات ،كما أنيا
استطاعت الحصكؿ عمى أىـ الكثائؽ التي تتعمؽ باألمف القكمي مف المكاقع الحساسة المتكاجدة
بيا ،كجمعيا كتسريبيا ،مما عرض األمف القكمي لمخطر.
بعد متاعب غكلف مع السمطات التركية التي بدأت في  18يكنيك(حزيراف) عاـ  , 1999غادر
إلى الكاليات المتحدة كعندما تحدث في التمفزيكف التركي ،كقاؿ كبلما اعتبره البعض انتقادا
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ضمنيا لمؤسسات الدكلة التركية .كبعد ذلؾ بدأ المدعي العاـ لمدكلة تحقيقا في تصريحات ككلف،
كساعتيا تدخؿ رئيس الكزراء التركي آنذاؾ بكلنت اجاكيد كدعا الدكلة إلى معالجة االمر بيدكء،
بدال مف فتح المكضكع لمنقاش عمى المحطات التمفزيكنية التركية،
)(https://ar.wikipedia.org/wiki
كما دافع عف غكلف كعف مؤسساتو التعميمية كقاؿ" :مدارسو تنشر الثقافة التركية حكؿ العالـ،
كتعرؼ تركيا بالعالـ .مدارسو تخضع إلشراؼ متكاصؿ مف السمطات" .بعد ذلؾ اعتذر ككلف
عبلنية عف تصريحاتو ،إال أف بعض العممانييف ظمكا متشككيف في أىدافو ،كالحقا كجيت لو
اتيامات بمحاكلة تحقيؽ مكاسب سياسية عمى حساب مؤسسات الدكلة بما في ذلؾ الجيش.
(مكقع كام باؾ مشيف)
بعد تمؾ األزمة حدثت ازمة لقطة الفيديك الشييرة التي بثت عمى اليكتيكب كظير فييا ككلف كىك
يقكؿ لعدد مف أنصاره أنو سيتحرؾ ببطء مف اجؿ تغيير طبيعة النظاـ التركي مف نظاـ عمماني
إلى نظاـ إسبلمي ،كما تحدث عف نشر الثقافة التركية في أكزبكستاف ،مما اثار مكجو غضب
في الجيش التركي كباقي المؤسسات العممانية في الببلد .كما أدل إلى أزمة دبمكماسية بيف تركيا
كأكزبكستاف دفعت بكلند اجاكيد لمتدخؿ مجددا في محاكلة لحميا .
)(https://ar.wikipedia.org/wiki
ويرى الباحث :أنو مف المتكقع اف تتكثؼ الحممة ضد حركة فتح اهلل غكلف بعد محاكلة االنقبلب
الفاشمة التي ادت حتى االف الى اعتقاؿ االالؼ بينيـ جنكد كقضاة بعد اتياميـ بالتكرط في
المحاكلة االنقبلبية .لذلؾ تراجع كثي ار تأثير ىذه الحركة داخؿ الدكلة ككسائؿ االعبلـ كاكساط
رجاؿ االعماؿ بعد الحممة الكاسعة التي شنتيا السمطات التركية ضد انصار غكلف بعد انقطاع
العبلقة بيف االثنيف عاـ  .2013كذلؾ انيى الخبلؼ بيف اردكغاف كغكلف تحالفا داـ سنكات عدة
كاف اليدؼ منو تعزيز سيطرة الدكلة عمى مقاليد الحكـ في الببلد كاعادة الجيش الى الثكنات
كالحد مف سمطة المؤسسة الكمالية.
 : 3.4.4العالقة بين حركة فتح اهلل غولن وحزب العدالة والتنمية
كانت أكؿ خطكة لغكلف ىك تأييده لتأسيس حزب العدالة كالتنمية مف قبؿ أردكغاف ،كالذم ركز
عمى احتراـ عممانية النظاـ السياسي كالمؤسسة العسكرية خاصة بعد فشؿ االحزاب العممانية في
إدارة الكضع السياسي كاالقتصادم ،بدأ ىذا التأييد في التراجع إثر تبايف مكاقفيـ اتجاه قضايا
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متعددة ،كاف مف أبرزىا ممفات سياسية تابعة لتركيا مف الناحية الخارجية ،اذا انتقد فتح اهلل غكلف
مشاريع االنضماـ لبلتحاد األكركبي كطريقة أردكغاف في إدارة ىذا الممؼ كىك مف أىـ الممفات
الي تعمؿ عمى تقدـ تركيا عمى مستكم منطقة الشرؽ األكسط ،حيث يرم فتح اهلل غكلف أف
الخبلفات مع إسرائيؿ ليست في صالح الدكلة التركية ككصؼ ذلؾ بالبلكاقعية في السياسة
الخارجية ،باإلضافة إلي الممؼ الكردم كالذم أبدم غكلف اعتراضو الشديد عف التنازالت المقدمة
لحزب العمؿ الكردستاني عمة الرغـ مف أنو مف المؤيديف المصالحة مع األكراد لكي يمنع أم
دكلة تريد استغبلؿ تكتر العبلقة بيف

الطرفيف.)http://www.islamist-movements.com(.

كلكف أردكغاف استخدـ س ار تنظيـ فتح اهلل غكلف لمسيطرة عمى الدكلة بأشخاص لـ يككنكا في
انتماء لحزبو ،كرجاؿ غكلف ىـ مف كشفكا مجمكعة مف الجيش تحاكؿ االطاحة بأردغاف ،كقد
تغمغؿ تنظيـ غكلف في الجيش كالشرطة كلكف لـ يسطع اختراؽ المخابرات ،لذا كقع الخبلؼ بيف
غكلف كأردكغاف عندما أصر غكلف عمى تعييف رئيسا لممخابرات مف رجالو كرفض أردغاف
التعاكف بيف حزبو (حزب العدالة كالتنمية) كبيف تنظيـ غكلف (.)https://www.marefa.org
باإلضافة الي االختبلؼ بيف أردكغاف كفتح اهلل غكلف حكؿ السياسة الخارجية التركية ،فقد
ساىمت عكامؿ أخرم في تطكر االختبلفات السياسية بيف غكلف كأردكغاف "حزب العدالة كالتنمية"
فكانت رؤيتيـ الفكرية تختمؼ تماما ،كذلؾ الف كؿ كاحد منيـ ينتمي لمدرسة فكرية مختمفة فكاف
غكلف يركز عمى االسبلـ التركي "اليكية القكمية" كال مانع لدية مف فتح الحكار مع الديانات
المسيحية كالييكدية ،اما اردكغاف فكاف ينتمي الي التيار االسبلمي السياسي الذم يؤمف بفكرة
االتحاد كالتعاكف بيف دكؿ العالـ االسبلمي.
 :1.3.4.4الدولة العميقة والكيان الموازي
اوال  ..الدولة العميقة
يعطي مصطمح "الدكلة العميقة" إشار و
ات ذات مدلكالت تركية نظ انر لبداية تداكؿ المصطمح بيف
الصحفييف كالكتاب كعمكـ األتراؾ منذ أكاخر ثمانينيات القرف الماضي،
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كعكس المصطمح في

و
نخب سياسية كاعبلمية كعسكرية
ذلؾ الكقت حقيقة شكؿ النظاـ السياسي التركي ككجكد
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يرل بعض الباحثيف األتراؾ أف نشأة الدكلة العميقة بدأت مع نشكء جمعية االتحاد كالترقي ،كبعضيـ اآلخر يعيد نشأة الدكلة

العميقة التركية إلى مرحمة التنظيمات في الدكلة العثمانية بيف عامي 1876-1839
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كاجتماعية كاقتصادية بنت شبكة مف عبلقات المصالح كالمخاكؼ ،لتتحكـ بالقرار السياسي
كالحككمات المختمفة بغض النظر عف كجكد أفراد ىذه النخب في كاجية العمؿ السياسي الرسمي.
استمر تصاعد قكة الدكلة العميقة في المرحمة الممتدة مف ثمانينيات القرف العشريف إلى مطمع
القرف الحالي بقكة نظ انر لحالة الفساد الحككمي كعدـ قدرة أم و
حزب سياسي تركي عمى الكصكؿ
و
بيامش تصكيتي يؤىمو لقيادة الببلد كتطبيؽ خطة سياسية كاقتصادية كاضحة ،فترافقت
إلى الحكـ
قكة الدكلة العميقة مع ضعؼ الحككمات التركية التي كصمت لمحكـ في ىذه المرحمة .كيضاؼ
إلى ضعؼ الحككمات المتعاقبة ،رغبة القكل الغربية كخصكصان الكاليات المتحدة األميركية في
مكقع استراتيجي يربط قارتيف ببعضيما ،فكاف
التصدم لمشاريع دكلية ال تخدـ مصالحيا في
و
الخكؼ مف التمدد الشيكعي في تركيا مف جية كتصاعد كتيرة نشاط الحركات الكردية دافعيف إلى
تشكيؿ تنظيمات سرية كشبكة عبلقات خارج األطر الرسمية لمدكلة ،تعتمد بتمكيميا عمى بعض
الدكؿ الغربية ،كشبكات الجريمة المنظمة كتحظى بحماية بعض السفارات األجنبية كبعض قادة
الجيش كاألجيزة األمنية التركية)Patrick H. O’Neil August 2013, p 11-14 (.
كمع تطكر حضكر حزب العدالة كالتنمية عمى المستكل الشعبي كالجماىيرم ،كقيادتو الحككمة
التركية بنجاح لـ يسبؽ لو مثيؿ في تاريخ الجميكرية التركية ،كاف ىدؼ تنظيمات كشبكات الدكلة
العميقة كضع كؿ العراقيؿ الممكنة في كجو نجاح حككمة حزب العدالة كالتنمية ،كاستخداـ
مختمؼ قنكات التأثير اإلعبلمي كالقضائي كاألمني عمى الحزب كأعضائو منذ عاـ -2002
 .2008لكف الشكؿ األكثر كضكحان لبنية كمفيكـ الدكلة العميقة تكضح بجبلء بعد اكتشاؼ شبكة
أك تنظيـ "أرجينيككف") H. Akin Unver, No. 23, April 2009, p2 ),126
في حزيراف  2008ألقت السمطات التركية القبض عمى و
عدد مف المتكرطيف فيما بات يعرؼ
بشبكة أرجينيككف ،كمف بينيـ جنراالف متقاعداف في إطار التحقيؽ في نشاطات الشبكة القكمية

كشبيات كثيرة حكؿ دكرىا في السياسة الداخمية
الت
ه
المتطرفة التي دارت تساؤ ه
التركية(.).www.bbc.co.uk/arabic/midlle_east1/6/2008كقد اتيمت الشبكة بالتخطيط
و
النقبلب
لئلطاحة بحككمة حزب العدالة كالتمية عف طريؽ إثارة االضطرابات كالقبلقؿ تمييدان
و
مخطط لو عاـ  ،2009في حاؿ فشؿ ما بات يعرؼ باالنقبلب القضائي .إذ تزامف
عسكرم

 126شبكة “أرغنيككف” ىي منظمة سرية ييرجح أنيا تأسست عاـ  1999؛ كتزعـ بأف أىدافيا المحافظة عمى عممانية الدكلة التركية؛
كتيتيـ بالقياـ باغتياالت كتفجيرات في عدد مف المدف التركية؛ كمحاكلة االنقبلب عمى حككمة حزب العدالة كالتنمية في عامي -2003
 .2004كقد اعتب ر القضاء التركي منظمة أرغنيككف منظمة إرىابية بعد تحقيقات استمرت  6أعكاـ كشيريف؛ إثر اكتشاؼ  27قنبمة
يدكية في أحد المنازؿ في القسـ األسيكم مف مدينة إسطنبكؿ في حزيراف/يكنيك  .2007لممزيد راجع :
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نشاط الشبكة مع بدء جمسات النظر في الدعكل التي رفعيا المدعي العاـ التركي أماـ المحكمة

الدستكرية التركية بحظر حزب العدالة كالتنمية كمنع  69شخصية مف قادة الحزب مف مزاكلة
العمؿ السياسي مف بينيـ رئيس الكزراء رجب طيب أردكغاف كرئيس الجميكرية عبد اهلل جكؿ.

االت كرؤساء جامعات كصحفيكف
كتضـ شبكة أرجينيككف أكثر مف مئة شخصية بينيـ جنر ه
كمحامكف كرجاؿ أعماؿ ،كتمت إماطة المثاـ عنيا بعد العثكر عمى قنابؿ تعكد لمجيش التركي في
منزؿ أحد الضباط المتقاعديف في إسطنبكؿ أكاسط عاـ  ،2007بينما تـ العثكر الحقا عمى أكثر

مف  700كميك غراـ مف المتفجرات في شاحنة يعتقد أف لمشبكة عبلقة بيا
2009: p6)،Unver (H. Akin

أثار اكتشاؼ الشبكة كعبلقاتيا داخؿ مؤسسات الحكـ في تركيا كصبلتيا األجنبية مكجة مف
التحميبلت كالمكاقؼ داخؿ تركيا كخارجيا ،كمكف اكتشافيا حزب العدالة كالتنمية مف تفادم
و
مصير مشابو لمصير الحزب الديمقراطي كقادتو (عدناف مندريس كجبلؿ بايار) ،كبذلؾ قضت
الحككمة التركية عمى العمكد الفقرم لمدكلة العميقة في تركيا ،بعد أف طبعت الحياة السياسية في
تركيا بطابع المؤامرات كاالنقبلبات كاالضطرابات األمنية كتدخؿ الجيش في السياسة .أسيـ
تحجيـ كمحاصرة نفكذ الدكلة العميقة في استقرار الحككمة التركية كتفرغ العدالة كالتنمية لتحقيؽ
اإلنجازات االقتصادية كاالجتماعية كتحسيف حياة كدخؿ الفرد التركي ،األمر الذم انعكس أيضان
سياسات مستقمة إلى و
و
حد كبير عف التبعية الغربية.
عمى قدرة الدكلة التركية التخاذىا

فالشبكة التي تشير تقارير متعددة إلى عبلقتيا بالمنظكمة االستخبارية األميركية ،التي أنشئت في
مراحؿ الحرب الباردة أصبحت أضعؼ مف أف تشكؿ رأس حربة لمتأثير في الحياة السياسية في
تركيا ،كعمى ق اررات الحككمة فييا .كبذلؾ حذت تركيا حذك الكثير مف الدكؿ األكربية في التخمص
مف الشبكات كالمنظمات التي كانت تدار مف قبؿ المخابرات األميركية ،كمنظمة "الغبلديك"
اإليطالية ،127ك"الغاؿ" اإلسبانية ك"المشركع "26في سكيسرا ،كغيرىا مف المنظمات التي كاف
يعتمد عمييا في تنفيذ السياسات االستخبارية في الدكؿ األكربية كتركيا(.مرجع سابؽ (7:كمع
اضمحبلؿ دكر شبكات الدكلة العميقة في التأثير في الحياة السياسية كالقرار الحككمي ،بدأ يظير
ما بات يعرؼ اآلف بػ " الكياف المكازم".128
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غالدٌو هو اسم منظمة سرٌة أنشأها حلف الناتو فً إٌطالٌا بعد الحرب العالمٌة الثانٌة الحرب ضد الشٌوعٌٌن فً حدث غزو حلف
وارسو لغرب أوروبا .كان غالدٌو هو مجرّد جزء من سلسلة من العملٌات الوطنٌة التً أسست عام 1948حٌث عمل المشروع فً
العدٌد من بلدان الناتو أو حتى البلدان المُحاٌدة.
 128الكياف المكازم أك الدكلة المكازية (باإلنجميزية )Parallel state :ىك مصطمح تمت صياغتو بكاسطة المؤرخ األمريكي ركبرت
الدكؿ ،كلكنيا ال تعتبر جزءان رسميان مف
باكستكف لكصؼ مجمكعة مف المنظمات أك المؤسسات التي تيشبو في ىيكميا كتنظيميا كادارتيا ي
لحككمة ،كتعمؿ في المقاـ األكؿ عمى تعزيز األيديكلكجية السياسية كاالجتماعية السائدة في الدكلة.
الدكلة الشرعية أك ا ي
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 الكيان الموازي
يشير المصطمح إلى الحركة التي اتخذت مف اإلسبلـ منصةن سياسية إلحداث تأثير اجتماعي،
كدخكؿ معترؾ الحياة السياسية كفؽ رؤية طكيمة المدل تعمؿ بمكجبيا عمى تشكيؿ حاضنة
اجتماعية تدكر في فمؾ زعيـ أك مؤسس .كقد أتى بناء ىذه األرضية العقدية لػ" الكياف المكازم"
و
منصة فكرية تدفع باتجاه أداء و
دكر سياسي في ظؿ االستقطاب القكمي كالكمالي
نتيجة عدـ كجكد
كالعمماني لمساحة السياسية التركية .كيدكر الكياف المكازم في فمؾ زعيمو األكحد فتح اهلل
غكلف،
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الذم أسس ىذه الحركة االجتماعية ذات االمتدادات السياسية كاإلعبلمية كاالقتصادية.

اختار فتح اهلل ككلف طريقان اجتماعيان لتأسيس النفكذ داخؿ المجتمع كالدكائر السياسية في تركيا،
عبر اإلرشاد كالتبميغ كالتعميـ كالتربية كتأسيس المؤسسات االجتماعية التربكية ،كالمالية،
كاإلسكانية ،كالصحية ،كاإلعبلمية ،كالثقافية.
كرغـ النفكذ االجتماعي كاإلعبلمي كاالقتصادم الكبير لفتح اهلل غكلف إال أف اتباعو يرفضكف
كصفيـ بجماعة أك مجمكعة كبشكؿ عاـ فإف جماعة " فتح اهلل غكلف ليست حزبان أك تنظيمان  ،بؿ
ىي أشبو بحالة أك تيار نما كتغمغؿ داخؿ مؤسسات الدكلة مف خبلؿ المؤسسات التعميمية
كالثقافية كاإلعبلمية كأصبح ألنصار ككلف حضكر كاسع في دكائر صنع القرار القضائي كجياز
الشرطة كاإلعبلـ كالمؤسسات المالية كالتعميمية ،بعد أف تمكف في السنكات السابقة مف تدريس
كتعميـ الكثير مف خريجي الجامعات كالمدارس الثانكية في مختمؼ أنحاء الجميكرية التركية
كخارجيا(.طبلؿ يكنس الجميمي )114-111 : ،2006 ،كتسيطر شبكة فتح اهلل غكلف عمى
بعض أبرز الصحؼ التركية كصحيفة زماف ،كمجمة أكسيكف ،كعدد مف القنكات الفضائية
التركية .كما يمتد نفكذىا ليصؿ إلى الكاليات المتحدة األميركية ،إذ أسست مجمكعة مف مراكز
األبحاث االجتماعية كعددان مف الشبكات المالية واالقتصادية Carol Migdalovitz,2010),
منحى
 ).p21كتتعدل مؤسسات الشبكة المجاالت االجتماعية كاإلعبلمية كالتربكية لتأخذ ن
اقتصاديان بدأ مع تأسيسو بالتعاكف مع رجاؿ أعماؿ سعكدييف لشركة الراجحي لمصيرفة ،كلتمتد
نشاطاتو االقتصادية كالمالية إلى و
عدد كبير مف أكجو النشاط االستثمارم في تركيا كالخميج.
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كلد فتح ىمبل ككلف )خكجا أفندم( في مدينة أرضركـ عاـ ، 1942عمؿ في تدريس القرآف ،عاـ  1968في أحد المراكز الدينية

في أزمير ،تأثرت بنيتو الفكرية بالمدرسة النكرسية )سعيد النكرسي( كعمؿ عمى شرح كتابو رسائؿ النكر .غادر تركيا عاـ 1990
كيعيش حاليا في الكاليات المتحدة األميركية.
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تحالؼ حزب العدالة كالتنمية منذ تأسيسو كاستبلمو السمطة مع بعض القكل الميبرالية كجماعة فتح
اهلل غكلف ذات النفكذ الكاسع ،لكف ىذا التحالؼ ما لبث أف بدأ يتحكؿ إلى مك و
اجية كاضحة بعد
تغمغؿ أنصار جماعة غكلف في أجيزة الدكلة مستفيديف مف نشاطاتيـ التعميمية كالثقافية مف جية
كتحالفيـ مع حزب العدالة كالتنمية الحاكـ .فتبنى أنصار الكياف المكازم محاكالت زعزعة
استقرار الحككمة التركية مستفيديف مف تأثيرىـ الكبير في جيازم القضاء كالشرطة.
تشكؿ جماعة "الخدمة" كما يحمك ألنصار فتح اهلل غكلف تسميتيا المرحمة الثانية مف الدكلة
العميقة التي تحاكؿ إدارة المفاصؿ األساسية لمحكـ بعيدان عف الكاجية السياسية كدكف الخكض
في المعبة الحزبية التركية ،بعد أف تستكمؿ بحسب تكجييات زعيميا السيطرة عمى مراكز القكة
كمفاصؿ الدكلة األساسية )Carol Migdalovitz,2010 p21-22 (.فيي (الكياف المكازم –
الخدمة) تدرؾ أف تشكيميا لحزب سياسي لف يككف لو أم أثر في الحياة السياسية في تركيا
فمجأت بالتعاكف مع أطر و
اؼ إقميمية كدكلية لمتأثير في الحككمة التركية مف داخميا مف خبلؿ
و
سياسات تخدـ ىذه األطراؼ الدكلية بعد النجاح الكبير
التغمغؿ في مفاصميا األساسية ،كتنفيذ
لحزب العدالة كالتنمية في بناء قاعدة شعبية كبيرة كتحقيؽ نجاحات اقتصادية كانتياج سياسة
خارجية جعمت مف تركيا كقادتيا نمكذجان شعبيان يحتذل بو في المنطقة.

و
ضغط عمى الحككمة التركية ،إال أف
كمع أف قكة الكياف المكازم كانتشاره كتغمغمو شكمت عامؿ
نجاح حزب العدالة كالتنمية في اكتساح االنتخابات البمدية صيؼ  ،2014في أكج اليجمة

اإلعبلمية الداخمية المدعكمة خارجيان عميو ،شكؿ خطكة أكلى نحك تحجيـ أثر كتأثير الكياف
المكازم تمييدان لمقضاء عميو بعد االنتخابات الرئاسية.
فمنذ تسمـ حزب العدالة التنمية السمطة كشعبيتو في ازدياد ،حيث فاز الحزب أيضا في
االنتخابات المكالية عاـ  2004بنسبة فاقت  ،%46حيث شكؿ انتصارىا زلزاال أعاد لتركيا
ىيبتيا السياسية ،فقد أكد الحزب احترامو لمعممانييف في تركيا كما احترـ الديمكقراطية كالتعددية،
اضافة الي الجيكد التي بذليا مف اجؿ ادخاؿ تركيا الي االتحاد االكركبي.
فحزب العدالة كالتنمية يدرؾ أف مف أبرز شركط دخكؿ تركيا الي االتحاد االكركبي احتراـ
األقميات (االكراد) كاحتراـ الحؽ باالختبلؼ كالتعدد كرفض مبدأ االحتكاء كاحتراـ حقكؽ االنساف
كالتنكع الثقافي ،كمف أىـ التحديات الخارجية التي كاجيت الحزب في سنكاتو األكلى فيي رىاف
انضماـ تركيا إلى االتحاد األكركبي ،فقد أعمف الحزب منذ األياـ األكلي النتصاره عف نيتو دخكؿ
االتحاد األكركبي كىك ما جمعو بحزب الشعب الجميكرم الفائز معو في االنتخابات ،كالدخكؿ
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إلى اإلتحاد عمما بأف ذلؾ الدخكؿ لـ يكف برغبو مف تركيا فقط ،فيناؾ متطمبات يجب عمى تركيا
الكفاء بيا قبؿ االنضماـ ،كمنيا احتراـ حقكؽ األقميات كالحريات السياسية كحؿ مشكمة األكراد
(سمير االزرؽ.)17 :2003 ،
ويرى الباحث :أف حزب العدالة كالتنمية اكتسب خبرة كاقعية مف خبلؿ التجربة السابقة لمحزب،
لذا كاف اردكغاف حريص جدا عمى تبني مفيكـ الحزب السياسي رافضا اف يككف الحزب إسبلمي،
حيث كاف يعتقد اف اإلسبلـ السياسي في دكلة غالبيتيا مسمميف سيككف اإلنقساـ بشكؿ قكم في
المجتمع بينما الديف يعتبر قكة التكحيد ،كبذلؾ تصبح السياسة في تركيا ذات رؤية جديدة تسترجع
فييا الدكلة طبيعتيا الديمكقراطية لتجمع بيف اإلسبلـ كالحداثة بعيدا عف القيكد العسكرية.
 : 2.3.4.4االسالم السياسي في ضوء التجربة السياسية لحركات التصوف في تركيا
خيار محب نذا لدل اإلسبلمييف في مصر
كبداية ،ال يبدك سيناريك العنؼ كحمؿ السبلح في الداخؿ نا
كتكنس كالمغرب (فيما تحكـ سكريا كاليمف كليبيا معادالت مختمفة) ،كال شؾ أف النمكذج التركي
حاضر في
بالصبر عمى التضييقات كاالمتناع عف العنؼ الداخمي كصكنال لمحكـ ك"التمكيف"
ه

السممي ،السيما إذا ما اقترف ذلؾ بإستقرار
مخيمة اإلسبلمييف العرب كدافعه ليـ عمى العمؿ
ِّ
سياسي كما في المغرب كتكنس ،أك بتسكيات محتممة كقناعات قائمة كما في مصر.

مف جية أخرل ،كاف االنشقاؽ أك الخركج عف القيادة الفاشمة سياسيا كتأسيس مشركع جديد ىك
اجا بيف شباب ىذه الحركات
العنكاف األبرز لتجربة العدالة كالتنمية التركي ،كىك مفيكـ يجد رك ن
بعد بشكؿ نيائي في مشركع سياسي أك دعكم ناجز ،إال أف فكرة القيادة التاريخية
كاف لـ يتبمكر ي

التي استكفت مرحمتيا تبدك متغمغمة في الشباب .كقد يككف الدكر المحكرم الذم لعبو الرئيس
عامبل مضافنا عمى قائمة
التركي في إفشاؿ المحاكلة االنقبلبية في  15يكليك/تمكز 2016
ن
إنجازاتو بالنسبة لمشباب ،كاف كانت القيادات ِّ
تؤكد عمى خصكصية كؿ تجربة ،كعدـ إمكانية
االقتباس أك التكرار(الغنكشي ، ،ص.).266 -264
أما في حاؿ أرادت الحركات اإلسبلمية القياـ بمراجعات جدية عمى مستكل مقكالتيا الكبرل
كأطركحاتيا الفكرية كالحركية ،فسيككف لمتجربة التركية أثر عميؽ عمى ىذه المراجعات التي يقكد
حزب النيضة في تكنس؛ بسبب تمايزه الفكرم تاريخيا عف عامة اإلسبلمييف العرب،
مسيرتيا
ي
كربما بأثر االستقرار النسبي في تكنس .في ىذا اإلطار ستترسخ أكثر أفكار تتعمؽ بالنظرة لمدكلة
كمياميا عبر حصرىا في الحفاظ عمى الحقكؽ كالحريات كليس فرض ىكية أك ثقافة معينة .كما
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ستتعمؽ أكثر لدل ىذه الحركات فكرة فصؿ العمؿ الدعكم عف السياسي ،كاعادة تعريؼ
ىسمى ىمة المجتمع أك خكض معركة لمنع
"اإلسبلمية"،
ن
فضبل عف تغيُّر األكلكيات بخصكص أ ٍ
ىعٍم ىم ىنتًو(.).Ghannouchi, ibid
أيضا -مزيد التزاـ مف ىذه الحركات بالديمقراطية ،ليس كأداة لئلدارة كالحكـ
مما يمكف تكقعو  -ن
أيضا كنظاـ متكافؽ مع الفكرة اإلسبلمية ،بحيث يمكف أف تيس ًيـ الحركات اإلسبلمية
فقط ،كلكف ن

في تعزيز التحكالت الديمقراطية في المنطقة(المرجع السابؽ).

في ىذا السياؽ ،ال ينبغي إغفاؿ أثر المحاكلة االنقبلبية الفاشمة في تركيا -كلك بشكؿ غير
مباشر -عمى حركات اإلسبلـ السياسي العربية ،بتعميؽ نمكذج التجربة التركية كقى ٍكلىىبتة كفؽ

الرؤية العربية كحزب "إسبلمي" ،األمر الذم سيزيد مف تأثير القكة الناعمة التركية عمى مخيمة
اإلسبلمييف العرب أفر نادا كقيادات.
فمف جية ش ﱠكؿ نجاح حككمة العدالة كالتنمية في تجاكز األزمة دفعة معنكية ليا؛ بسبب نظرتيا
لمرجعية الحزب كما يي ىمثِّميو ،إضافة لتأثير نجاح االنقبلب أك فشمو عمى مجمؿ قضايا المنطقة.
نمكذجا إلمكانية إفشاؿ انقبلب عسكرم ،كىك أمر لو
كمف جية أخرل ق ﱠدـ العدالة كالتنمية
ن
االنقبلب ٍيف.
انعكاساتو عمى الحالة المصرية رغـ الفكارؽ الكبيرة بيف الحالتيف ك
ى

كمف جية ثالثة فقد حمؿ االنقبلب الفاشؿ تفاصيؿ كثيرة كميمة ،مثؿ اإلجراءات الحككمية

كالكحدة المجتمعية كالسياسية في مكاجية االنقبلب كدكر القيادة كالخطاب السياسي المحتضف
لمختمؼ أطياؼ الشعب كترسيخ الثقة بالحالة الديمقراطية كغيرىا؛ مما يمكف أف يؤثِّر في قناعات
المدي ٍيف المتكسط كالبعيد مف خبلؿ االلتزاـ بالعمؿ
كخيارات الحركات اإلسبلمية العربية عمى
ى

السياسي السممي كاالبتعاد عف مسارات العنؼ ،كتطكير الخطاب كأسس العمؿ السياسي.

ويرى الباحث :اف ىناؾ اختبلؼ بيف حركات التصكؼ في تركيا عف مثيمتيا في العالميف العربي
كاالسبلمي ففي الحالة التركية نجد انيا حاضرة كمتجذرة في المجتمع التركي كمؤثرة بقكة في
السياسة التركية كليا حضكر كاحتراـ داخؿ مؤسسات الدكلة كتعمؿ في اطار النظاـ السياسي
القائـ ،أما في الحالة العربية كاالسبلمية فإنيا حركات ميمشة بعيدة عف الكاقع تستخدـ مف قبؿ
النظاـ السياسي لمكاجية حركات االسبلـ السياسي المناىضة لمدكلة أك لتحقيؽ مكاسب سياسية
لمنظاـ مف خبلؿ دعمو في االنتخابات .
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خالصة الفصل الرابع
يعتبر فتح اهلل غكلف االب الركحي لمحركة االسبلمية االكثر نشاطان في أكاخر القرف العشريف في
صنع القرار السياسي بما تمتمكو حركتو مف القكة المالية لتقكية مركزه االجتماعي كالسياسي في
تركيا .فيك يمثؿ افكار الحداثة االسبلمية بصيغتيا التركية .
مف أجؿ ذلؾ تبني فتح اهلل غكلف مفيكمان غير مسيس لمديف ،فيك يرل أف اإلسبلـ ليس
أيديكلكجية سياسية أك نظاـ حكـ لمدكلة ،كما أنو ال يفضؿ تطبيؽ الشريعة في تركيا ،كيقكؿ في
ىذا الصدد اف الغالبية العظمى مف قكاعد الشريعة اإلسبلمية تتعمؽ بالحياة الخاصة لمناس ،فيما
االقمية منيا تتعمؽ بإدارة الدكلة كشؤكنيا كانو ال داعي لتطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في الشأف العاـ
 ،ك يعتقد غكلف اف الديمقراطية ىي افضؿ حؿ .
كقد قامت حركة فتح اهلل غكلف بمحاكلة فرض أجندتيا السياسية الخاصة عمى الدكلة التركية دكف
أف تدخؿ العممية السياسية مف أبكابيا التقميدية ،كلكف ال يمكف ألحد في داخؿ تركيا أك خارجيا
أف ينكر كجكد “دكلة مكازية” داخؿ الدكلة التركية.
كتبرز أدبيات "حركة خدمة" في فكرة النفكذ كالتغمغؿ في أجيزة الدكلة المختمفة ،حيث ييدؼ
مشركع حركة فتح اهلل غكلف إلى الييمنة عمى السمطة مف خبلؿ التغمغؿ في المؤسسات الحككمية
كأجيزة الدكلة .
في ىذا االطار كانت أكؿ خطكة لغكلف ىك تأييده لتأسيس حزب العدالة كالتنمية مف قبؿ
أردكغاف ،كالذم ركز عمى احتراـ عممانية النظاـ السياسي كالمؤسسة العسكرية خاصة بعد فشؿ
االحزاب العممانية في إدارة الكضع السياسي كاالقتصادم،
إف دراسة خيارات حركات التصكؼ في العالميف العربي كاالسبلمي كمحاكلة استشراؼ مستقبميا
مف خبلؿ تحميؿ الكاقع كالعكامؿ المؤثرة فييا كالمسارات المحتممة ،يستكجب استيعاب تجربة
حركات التصكؼ التركية التي يمكف رصد بعض تأثيراتيا المحتممة عمى ىذه الحركات في
مختمؼ المسارات الممكنة التي قد تنتيجيا.
في الختاـ ال يسعني إال أف أحمد اهلل ك أشكر فضمو الذم كفقني في اتماـ ىذه الدراسة راجيا منو
سبحانو كتعالى أف يساىـ ىذا الجيد المتكاضع في بياف حقيقة دكر ك تأثير حركات التصكؼ في
تركيا في المجتمع كالسياسة التركييف .
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النتائج والتوصيات
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 :1.5نتائج الدراسة
إف مف أىـ النتائج التي تمخضت عنيا ىذه الدراسة ما يمي :
 .1يمثؿ التصكؼ اإلسبلمي ظاىرة عميقة كممتدة كمتعددة المظاىر كالتجميات في التاريخ
الفكرم كالكاقع االجتماعي كالحضارم في العالميف العربي كاإلسبلمي بشكؿ عاـ كفي تركيا
بشكؿ خاص ،كنجحت في إثبات حضكرىا بقكة عمى الساحتيف الدينية كالسياسية في كثير مف
األحداث كالمكاقؼ ،نظ ار النتشارىا كتزايد أتباعيا.
مرت الصكفية بتحكالت عميقة في بنيتيا كتككينيا كعبلقتيا بالسمطة ،ما بيف المعارضة
ٌ .2
مثار لمفتف ،بينما استطاعت األنظمة الحاكمة
كالمكاالة ،كاالنعزاؿ عف الحياة السياسية بكصفيا نا

أف تكظؼ الطرؽ الصكفية سياسيا كمما احتاجت إلييا ،سكاء عمى المستكل المحمي أك عمى
المستكل الدكلي ،لضبط التكازنات االجتماعية كالحركات السياسية .
 .3القت حركات التصكؼ التركية بأفرعيا المختمفة اىتماما بالغا مف االنظمة الرسمية الدكلية ك
احدا
دكائر صنع القرار السياسي فييا ،باتجاه تعزيز العبلقات معيا عمى اعتبار انيا قد تككف ك ن

مف أفضؿ األسمحة لمكاجية حركات االسبلـ السياسي المتشددة .

 .4شكمت االنقبلبات في تركيا حالة مف التغير في البيئة السياسية الداخمية لتركيا لصالح
االسبلـ السياسي ،األمر الذم أدم إلي ظيكر حزب العدالة كالتنمية برؤية جديدة قائمة عمى
التجارب السابقة.
 .5استطاع االسبلميكف االتراؾ تأسيس تيار فكرم كسياسي مختمؼ في أىدافو ك منطمقاتو عف
التيارات العممانية التي ىيمنت عمى الحياة الفكرية كاالجتماعية كالسياسية في تركيا عقب تأسيس
الجميكرية الكمالية العممانية عاـ 1923ـ أطمؽ ىؤالء االسبلميكف عمى التيار الذم يمثميـ
مصطمح (رؤية االمة) أك الفكر الكطني الجامع لؤلتراؾ مف منطمقات إسبلمية كلكف بتعبيرات
مدنية حديثة .
 .6تختمؼ الصكفية في تركيا عنيا في الكثير مف الدكؿ العربية ،فيي منتشرة عمى نطاؽ كاسع
في المجتمع التركي  ،برغـ القيكد القانكنية التي فرضت عمى ممارسة حركات التصكؼ في تركيا
ألنشطتيا الدينية مف قبؿ القكل العممانية في بداية تأسيس الجميكرية الحديثة إال أنيا ظمت
حاضرة كمؤثرة في المجتمع كالسياسة التركية .
 .7ساىمت مجمكعة مف التحكالت كالتغيرات المحمية كاالقميمية في دخكؿ المتصكفة عالـ
السياسة كذلؾ كجزء مف مكاكبة التطكر كمسايرة الكاقع فأصبح لمصكفية دكر سياسي كمشاركة
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في الحككمات تميز بالتأييد المطمؽ أك المعارضة التامة كغالبان ما يككف تأييد الصكفية لمنظاـ
السياسي القائـ ك معارضتيا لؤلحزاب األخرل .
 .8لجأت بعض األنظمة السياسية في سياؽ احتكائيا لممد الديني في دكليا ،إلى تبني حركات
التصكؼ كدعميا ،كمنحيا حرية العمؿ كالحركة ،كمحاكلة إحبلليا كبديؿ عف حركات اإلسبلـ
السياسي ،لما تسببو االخيرة مف قمؽ كازعاج ليا .
 .9تعتبر المؤسسة العسكرية كاالمنية التركية مف القكل المؤثرة في السياسة الداخمية كالخارجية
لتركيا ،حيث يمعب الجيش التركي دك ار بار از كميما في صناعة القرار السياسي في تركيا كذلؾ
مف خبلؿ قيامو بالعديد مف االنقبلبات العسكرية عمى مؤسسات الحكـ السياسي ،كليذا فإف
المؤسسة العسكرية التركية ليا األثر البالغ في إعداد كتخطيط السياسات الداخمية كالخارجية
لتركيا.
 .10لعبت حركات التصكؼ دك انر ميمان في السياسة كالمجتمع التركي منذ العيد العثماني في
العممية كالنظرٌية قديما كحديثا .
مختمؼ مناحي الحياة
ٌ

 .11حاكؿ فتح اهلل غكلف فرض أجندتو السياسية الخاصة عمى الدكلة التركية دكف أف يدخؿ

العممية السياسية مف أبكابيا التقميدية مف خبلؿ فكرة النفكذ كالتغمغؿ في أجيزة الدكلة المختمفة
دكف رؤية كاضحة أك أىداؼ محددة لمرحمة ما بعد "التمكيف.
 .12حركة "خدمة" ،جزء أصيؿ مف مككنات المجتمع التركي ،كليا دكر تنمكم بارز في مختمؼ
المجاالت ،كال يعني اختبلفيا سياسيان مع الحزب الحاكـ أك معارضتيا لطمكحات رجب طيب
أردكغاف أف تتحكؿ إلى منظمة ارىابية.
 .13لـ تحظ قضية اخرل في المشيد السياسي التركي بمثؿ قكة الحضكر كاالستمرار المذيف
حظيت بيما عبلقة االسبلـ بالدكلة كالزاؿ تأثيرىا مستمرا" حتى األف منذ كالدتيا عاـ 1923ـ.
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 :2.5توصيات الدراسة :
في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،كفي ضكء مناقشتيا تكصي الدراسة بما يمي :
 .1ضركرة االىتماـ بالدراسات االسبلمية في المجاؿ السياسي التي تبلمس الكاقع الذم تعيشو
الشعكب ،مستميميف مقاصد الشريعة بعيدا عف التشبث بآراء فقيية كانت سببا في تأصيؿ
لبلستبداد في كاقعنا السياسي مع طمس حقيقي لقيـ الديف التي تعزز حقكؽ االنساف كحريتو
ككرامتو.
 .2اعادة صياغة بعض التصكرات كالمفاىيـ الضركرية في منيج التصكؼ كابعاده الركحية أكال،
كإلعادة بناء كظيفتو مف حيث امتبلكيا ألدكات التفعيؿ االجتماعي ثانيا.
 .3إصبلح حركات التصكؼ في تركيا ليياكميا كتعاليميا كارتباطاتيا الداخمية؛ بتجديد الخطاب
الصكفي المعاصر ،كتغيير مصطمحاتو ،كتحكيؿ السمكؾ الصكفي إلى سمكؾ عممي ،ككذلؾ
تكحيد الخطاب الصكفي المكجو إلى العالـ الغربي ،كعدـ اختزاؿ العبادة في الذكر ،كالعمؿ عمى
تكحيد كؿ التيارات الصكفية في تركيا كالتكافؽ مف أجؿ مصمحة الكطف .
 .4تكظيؼ التصكؼ كمنيج لئلصبلح االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم كتكعيتو عناصره في
حماية الكطف كضماف استق ارره  ،فالتصكؼ سمكؾ قكيـ ،ككفاح كجياد.
 .5تكظيؼ الطرؽ الصكفية في تركيا سياسيا" كأمنيا" بما يخدـ مصمحتيا الكطنية كتقكية الركابط
االجتماعية بيف مككنات المجتمع التركي كفي عبلقاتيا داخميا كخارجيا.
 .6تفعيؿ دكر الطرؽ الصكفية كاالستفادة مف تطكر مستكل خطابيا الفكرم كالديني كاالجتماعي
كالسياسي ،مف التركيز عمى األمكر كالقضايا المحمية إلى مناقشة دينية كعقبلنية لمقضايا التي
تشغؿ الرأم العاـ العالمي ،كقضايا اإلرىاب كحقكؽ اإلنساف كشئكف البيئة.
 .7عمى الدكلة التركية دعـ تطبيؽ النمكذج االقتصادم (نظاـ اقتصاديات الطريقة) الذم تتبعو
حركات التصكؼ في تركيا ،القائـ عمى أساس تأسيس شركات مساىمة مف عناصرىا كمحبييا،
كتقديـ التسييبلت البلزمة لتطبيؽ ىذا النمكذج  ،لتتحكؿ مف مجرد جماعات تقميدية كحركات
اجتماعية محمية معدكمة الدكر إلى حركات فاعمة كمنتجة تساىـ في دفع عجمة التنمية
االقتصادية كالحد مف مظاىر البطالة ،كالمشاركة في تحسيف الحالة المعيشية لممجتمع .
 .8إنشاء رابطة عالمية ألىؿ التصكؼ لتصحيح المفاىيـ كاسترجاع القيـ االصيمة لمفيكـ
التصكؼ االسبلمي لمحفاظ عمي الجانب اإليماني كالسبلـ الداخمي لئلنساف المسمـ كلمحد مف
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مظاىر االنحراؼ التي يراد منيا نشر الخرافة كالشرؾ كالجيؿ بػيف جنبػات األمػة ك إماتة ركح
العزة كالفداء .
 .9االىتماـ بمكاقع التكاصؿ االجتماعي كتخصيص ما يمزـ مف الطاقات كالخبرات لمحضكر
اإليجابي في تمؾ الكسائط حضك ار قكيا كفاعبل.
 .10يجب عمى المؤسسات الدينية كالجامعات ،بكافة دكؿ العالـ اإلسبلمي ،ضركرة تدريس الفكر
الصكفي  ،القائـ عمى الكتاب كالسنة  ،لمحفاظ عمي الجانب اإليماني لؤلمة اإلسبلمية ،كضماف
الصفاء الركحي الذم ال يكجد إال عند اىؿ التصكؼ.
 .11تطكير الخطاب الديني بعامة ،كالصكفي بخاصة ،بيدؼ تنقية التراث الصكفي مما شابو
مف خرافات ،كأباطيؿ ،كتبياف المعاني الحقيقية لمزىد كالكرع ،كجياد النفس ،كالحض عمى العمؿ،
كعدـ الرككف إلى الراحة كالكسؿ كالدعة كانشاء لجنة لتجديد الخطاب الصكفي ،كتصحيح الكثير
مف المفاىيـ المغمكطة لدل أبناء الطرؽ الصكفية .
 .12المجكء الستخداـ كسائؿ التكنكلكجيا في عممية التجديد كالتطكير كالتكعية ،كذلؾ فتح الباب
لتنظيـ المؤتمرات ككرش العمؿ ،كالدكرات التدريبية ،داخؿ تركيا كخارجيا ،لتعميـ صحيح الديف،
دكف خكؼ مف تشدد كتطرؼ كنحكه.
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