
                                   (        55) العدد –آداب الرافدون 

 م2008/هـ1429

 1 

-1984)جبهة مقاتلي الشرق اإلسالمي العظوم يف تركوا 

2008 )
 عصمت برهان الدون عبدالقادر.د.م.أ

 18/3/2009: تاروخ القبول 1/3/2009: تاروخ التقدوم

مقدمـــة 

، َأجواًء مف الحرية (1945-1939)أفرزت نياية الحرب العالمية الثانية 
النسبية شممت دواًل عدة بضمنيا تركيا التي كانت تعيش ضمف نظاـ الحزب 

الواحد، وكاف ليذه الحرية النسبية دور كبير في معاودة الحركات والطرؽ 
السياسية نشاطيا، ففضاًل عف الطرؽ الصوفية المعروفة ومنيا /والتنظيمات الدينية

فقد ظيرت ( 1)(البكتاشية والنقشبندية والمولوية والسميمانية والتيجانية والنورجية)
والحزب  Millet Partisiحزب األمة : أحزاب ومنظمات ذات بعد ديني مثؿ

Islam Demokrat Partisiالديمقراطي اإلسالمي
 وحزب النيوض الوطني (2)

Milli Kalkinma Partisiوحزب الدفاع عف اإلسالـ ،Islam Koruma 

Partisi 
Buyuk Doguالعسكرية بيوؾ طوغو /، والجمعية الدينية(3)

وكاف . (1)

                                                 
جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ التاريخ  .
: لممزيد حوؿ ىذه الُطرؽ ُينظر (1)

Stanford Shaw, Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and 
Modren Turkey, vol 2, (Cambridge, 1977). p.p.404 – 405;  

، مجمة "تطور الظاىرة الدينية السياسية في تركيا المعاصرة"عصمت برىاف الديف عبد القادر، .د
، مركز الدراسات األقميمية، جامعة الموصؿ، كانوف األوؿ 4، العدد 20دراسات إقميمية، السنة 

 .70، ص2005

(2) M. Serhan Yucel, Turkiyenin siyasal Partiler (1859-2005), Basim 
(Istanbul. subat 2006) ss, 23, 34. 

(3) Shaw, op. cit, pp.404-405. 
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ليذه الطرؽ والحركات والتنظيمات امتدادات في األرياؼ والمدف التركية، وقد أدى 
. (2)ذلؾ إلى تقوية دور عمماء الديف وأنصار التيار اإلسالمي في تركيا

 استمرت الطرؽ الصوفية في عمميا حسب الظروؼ سرًا وعالنية، أما 
األحزاب والحركات والتنظيمات اإلسالمية فقد اندثرت أو توارت عف األنظار لتعاود 
الظيور بشكؿ قوي وفاعؿ في بداية السبعينات مف القرف العشريف بتأسيس حزب 

حزب )إسالمي جمع معظـ أنصار التيار اإلسالمي وىو حزب السالمة الوطني 
 الذي مارس دورًا كبيرًا وفاعاًل في (Milli Selamet Partisiالخالص الوطني 

الحياة السياسية التركية طيمة النصؼ الثاني مف القرف الماضي، وقد تعرض 
الحزب النشقاقات داخمية أفرزت بعض الشخصيات التي أسست بدورىا تنظيماتيا 

المستقمة وأصبح لبعضيا توجياتيا المتناقضة مع المنطمقات الميبرالية المعتدلة 
 Cemal)جماؿ الديف قبالف : ومف ىذه الشخصيات. لحزب السالمة الوطني

ettin Kaplan) وصالح ميرزا بؾ ( 3)(منظمة دولة الخالفة في تركيا) الذي أسس
 الذي أسس جبية مقاتمي الشرؽ اإلسالمي (Salih Mirzabey oglu)اوغمو 
 (.Islami Buyuk Dogu Akinicilar Cephesi - IB DA-C)العظيـ 

: مؤسس اجلبهة

  ولد صالح ميرزا بؾ أوغمو وأسمو الحقيقي صالح عزت اردش 
(Salih Ezat Ardas) 1950 مايس 10 في

 ، في مدينة اسكي شير (4)

                                                                                                                       

، (ت.دار البشير، د: عماف)أحمد نوري النعيمي، الحركات اإلسالمية الحديثة في تركيا، .د( 1)
؛  38-37، 30-29ص

Islamistsche Organisationen. IBDA-C, Landesat Fur Verfassungsschutz, 
Baden, Wurttemberg. 2001-2008, p.1. 

 Shaw, op. cit, pp: 404-405؛ 70عبد القادر، المصدر السابؽ، ص (2)

 1985منظمة دولة الخالفة في تركيا "عصمت برىاف الديف عبد القادر، .د: لمتفاصيؿ أنظر (3)
، مركز الدراسات اإلقميمية، جامعة 6، العدد 3، مجمة دراسات أقميمية، السنة "2001– 

 .2007الموصؿ، كانوف الثاني 

(4) Aus Wikipeetia der Freien Enzyklo padie, Salih Mirzabey Oglu, 23 
Januar, 2008, p.1. 
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(Eski sehir) لكنو أصاًل مف مدينة بتميس (Bitlis)  جنوب تركيا، وينحدر مف
وكاف جده عزت بؾ مف المعارضيف ( 1)ساللة الصحابي الجميؿ خالد بف الوليد

( Attaturk)األوائؿ لتوجيات مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كماؿ اتاتورؾ 
، وقد ُقتؿ جده في معركة مع الجنود األتراؾ في جباؿ ُكسور (1923-1938)
(Kosor)  في جنوب شرؽ تركيا، وكانت جدتو كولناز ىانـ(Gulnaz Hanm )

  .(2)مشيورة جدًا في األدب الكردي
ودرس القانوف في جامعة . (3) أحترؼ ميرزا بؾ أوغمو المالكمة في شبابو

.  (4)استانبوؿ وانتمى إلى الطريقة النقشبندية
 بالمفكر والكاتب التركي اإلسالمي المعروؼ نجيب 1965التقى عاـ 
في مدينة اسكي شير وتأثر  (Necip FaziL Kisakurek)فاضؿ كيسا كورؾ 

انتمى لحزب السالمة الوطني الذي أسسو السياسي . (5)بأفكاره عف الشرؽ العظيـ
1972عاـ  (Necmettin Erbakan)المعروؼ نجـ الديف اربكاف 

وأصبح . (6)

                                                 
(1) The State of Grand Sublime, the New World Order, 6, 11, 2007, p.1. 
(2) Wikpeda, The Free Encyclopedia, Salih Mirza bey oglu, 7. Nov, 

2008, p. 1. 
(3) DEBKA Net Weekly: Al Qaedas Turkish Knife Slices through 

Europe, 21. Nov. 2003. 
(4) Wikpeda, op. cit, p.1; The State of Grand Sublime, p.1. 

، وتخرج مف قسـ الفمسفة بكمية اآلداب بجامعة استانبوؿ عاـ 1905ولد نجيب فاضؿ عاـ  (5)
، اشتغؿ باألدب وفي عدد مف الصحؼ، التحؽ بالتدريس في معاىد مدارس تركية 1924

، بدأت أعمالو تأخذ بعدًا إسالميًا، وحضي بشعبية كبيرة 1941-1939بيف األعواـ 
عسكرية ىي /لمقاالتو االنتقادية ودعوتو إلقامة دولة إسالمية وُأتيـ بتأسيس جمعية دينية

: أنظر. لمتفاصيؿ. 1984تعرض لالعتقاؿ عدة مرات حتى وفاتو عاـ . (بيوؾ طوغو)
، جواد الشرؽ لمنشر 1طارؽ عبد الجميؿ السيد، الحركات اإلسالمية في تركيا المعاصرة، ط

؛ محمد حرب عبد المجيد، األدب التركي الحديث والمعاصر 274، ص2001والتوزيع، 
، 38-29؛ النعيمي، المصدر السابؽ، ص97-96، ص(1975الييئة المصرية لمكتاب، )

43 ،103. 

(6) Prophet of Doom: Salih Mirzabey Oglu, Terrorism – Timeline, 
January 2002, www.prophetofDoom.net. 
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معروفًا كناشط سياسي ضد النظاـ العمماني ومشاركًا في سمسمة مف المظاىرات 
 سمح بعودة الحياة السياسية التركية، 1983وفي عاـ . 1980حتى انقالب عاـ 

، وبعدىا بسنة (1)(Rafah partisi) (حزب الرفاه)وتشكؿ حزب اربكاف الجديد 
عالف تنظيمو الجديد جبية مقاتمي  أعمف ميرزا بؾ أوغمو انشقاقو عف الحزب وا 

. 1984الشرؽ اإلسالمي العظيـ عاـ 

: طروحاته الفكروة والسواسوة

 بدأ ميرزا بؾ أوغمو بنشر أعمالو الفكرية في بعض النشرات الدورية منذ 
 بدأ بطرح نظرياتو السياسية والفكرية والتي 1980-1979 وفي عامي 1975عاـ 

وقضيتنا الثقافية  (Kokler)كتابًا ومنيا الجذور  (40)عبر عنيا بحوالي 
(Kultur Davamiz) ونحو فيـ اإلسالـ(Islama Muhatab Anlayis )

ودولة الفضيمة  (Butun Fikrin Gerekliligi)وضرورة الفكر العالمي 
( Akide Ve Devrim)والعقيدة والثورة  (Bas Yucelik Devleti)العميا

وجدؿ الطريؽ إلى  (Beklenen Yeni Nizam)والنظاـ الجديد المتوقع
وفيما يرى مميمو . (2)(Ibda Diyalektigi Kurtulus Yolu Ibda)التحرير

                                                                                                                       

ومف الجدير بالذكر أف بعض المصادر تشير إلى أف نجـ الديف اربكاف ابتدأ حياتو السياسية مف 
التي أسسيا نجيب فاضؿ كيساكورؾ في منتصؼ الستينات مف القرف  (الشرؽ األعظـ)خالؿ 

 (الشرؽ األعظـ)الماضي، إال أنو ما لبث أف أنشؽ معتبرًا أف الظروؼ ال تسمح بتبني أيدلوجية 
يوسؼ إبراىيـ : أنظر. التي تقـو عمى العمؿ السري المسمح إلقامة دولة إسالمية موحدة

دار : دمشؽ)، 1، ط(الرىاف عمى السمطة)الجيماني، حزب الرفاه، اإلسالـ السياسي الجديد 
القاىرة، دار )؛ رضا ىالؿ، السؼ واليالؿ، 8، ص(1997حوراف لمطباعة والنشر والتوزيع، 

 . 164، ص1999الشروؽ، 

(1) Aus Wikipedia, op. cit, p.1; 79عبد القادر، تطور الظاىرة الدينية السياسية، ص  

(2) The State of Grand Sublime, p.1.  
: أنظر. ولالطالع عمى كتب ومؤلفات صالح ميرزا بؾ أوغمو 

Bilogr afiler, Salih Mirzabey Oglu, Bilgi Gennet. com; Salih Merzabey 
Oglu nun eserleri. Geyik Merkez. com; Salih Merzabey Oglu 
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العالـ يعاني مف االضطراب لعدة قروف ألنو لـ يكف قادرًا ... ))كيسا كورؾ أف 
لذا فأنو أعتمد عمى ... عمى القياـ بإنجاز كبير في المجاؿ العقمي اإلسالمي

فأف مفيـو الشرؽ العظيـ يقدـ ... األفكار الغربية حتى وأف كانت مخالفة لمعتقداتو
أف النظاـ ))فأف ميرزا بؾ أوغمو يرى ( 1)((...الحموؿ لممسمميف خاصة ولمعالـ أيضاً 

وأف الشرؽ العظيـ ... العالمي الجديد ال يمكف أف يكوف إال مف خالؿ اإلسالـ
يطور عقيدة مستمدة مف اإلسالـ واالستفادة مف ثمار اإلنسانية بغض النظر عف 

لذا فأنو يصؼ أفكاره بأنيا خميط مف اإلسالـ الصوفي واالفالطونية . (2)((المصادر
الروح متكاممة مع الجسد ))ويرى أنو وكما . (3)والييجمية والماركسية والتروتسكية

بحيث ال يمكف تخيؿ أحدىما دوف اآلخر، كذلؾ فأنو ال يمكف أف تجرد الكوف مف 
المادة والقيـ الروحية ومف الوجود اإلنساني، لذا فأف المبدأ الفريد لدولة إسالمية ىو 

لذا فأنو يدعو لقياـ دولة إسالمية عالمية، ( 4)((الحقيقة المطمقة والسيادة تعود ليا
وحدة الدوؿ اإلسالمية في نظاـ : تبدأ مف تركيا، ثـ االنتقاؿ لممرحمة الثانية

. (5)اتحادي، وأف أفضؿ مف يحكـ ىذه الدوؿ ىـ المثقفيف
 ينتقد ميرزا بؾ أوغمو الحرية المطمقة بمفيوميا الغربي ويصفيا بأنيا 

عندما صارت الحرية ... نموذجًا لبنية المجتمع النتف العفف... ))مرض ويرى فييا 
يجب أف ال ُيقصد بالحرية إال الحؽ ... ىدفًا وجازت حد الوسيمة أصبحت مفسدة

ليس ىناؾ حرية القوؿ والفكر الكاممة لكؿ الناس ))، كما أنو يرى أنو ((والحقيقة
وأف كؿ فرد يجد شيء مف الحقيقة وتجتمع اآلراء في مركز واحد، فأف أخطأ فرد 

، لذا فأف كؿ الثورات واإلنجازات ناجمة ((...ما فأف وجود اآلخريف يصحح الخطأ
                                                                                                                       

Biyograufisi, Salih Merzabey Oglu hayati. For umdayiz. com;  صالح ميرزا 
..سعيد أيموت: بؾ أوغمو وحركة االبداع، ترجمة  com www.geocities. 

(1) Who is Salih Mirzabey Oglu? and What is IBDA? p.1 
www.Merzabeyoglu.com. 

(2) The State of Grand Sublime, p.1; Who is Salih Mirzabey Oglu, pp.1, 4. 

 .DEBKA, op.cit 2صالح ميرزا بؾ أوغمو، حركة االبداع، ص (3)

(4) Democracy Open Democracy, Submitted by Akademya Euglish, 28, 
10, 2007. 

(5) The State of Grand Sublime, p: 1. 

http://www.geocities/
http://www.merzabey/
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وأف الحرية ... بما كاف ليـ مف الضالؿ أو الُيدى))عف نشاط ىؤالء األفراد و 
. (1)((األصمية ىي التحرر عف إساءة النفس والتسميـ لمحؽ

 ال يحبذ ميرزا بؾ أوغمو الحكومة المطمقة التي ترتكز القوة فييا بيد 
شخص واحد، أي أنو ال يؤيد الحكومات الدكتاتورية أيًا كاف نوعيا، وفي نفس 

أف اإلسالـ ليس ديمقراطية، ربما ))الوقت فأنو ال يحبذ الديمقراطية المطمقة ويرى 
يرى أحدنا أوصاؼ وتفسيرات مختمفة لمديمقراطية عندما يتحدث عف أنواع الواليات 

الحكـ : والحكومات، وكما ىو معروؼ فأنيـ يصنفونيا ضمف األصناؼ الثالثة
دعنا نشير إلى الحقيقة : ))ويضيؼ قائالً (. (الممكي واالرستقراطي والديموقراطي

تعني كممة الحكومة القوة التي تستخدـ بعد توكيميا، كما أف الموكميف : التالية
ويظير ىذا أف ىناؾ قوة أخرى يمكف أف تستخدـ ىذه القوة ... يستعمموف ىذه القوة

. (2)((باختصار الحكومة جزء مف الدولة... مثؿ الجمعية الوطنية، مجمس الوزراء
 Jan)وىي مقاربة مع نظرية العقد االجتماعي التي نادى بيا جاف جاؾ روسو 

Jack Russo)  المفكر الفرنسي المعروؼ، وبما أنو يرى أف السيادة المطمقة لمدولة
اإلسالمية التي مرجعيتيا األساس القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة فأنو ال يرى 

. في الحكومة إال جزًء مف الدولة
 وفيما يخص السياسة التركية داخميًا وخارجيًا فأنو يرى أف تركيا بحاجة إلى 

جممة مسائؿ منيا العدالة بشقييا القانوني واالجتماعي، المساواة أماـ القانوف، 
الحرية، الحياة اآلمنة، النزاىة، المساواة في الُفرص، إقامة مجتمع ُحر، حكومة 
يشكميا ويقودىا ُأناس مثقفوف ذوي ثقة بالنفس، وأف يكوف ىناؾ توزيع عادؿ 

وينتقد االنتخابات التركية وال يعترؼ بشرعيتيا، كما وينتقد انتيازية . (3)لمدخؿ
السياسييف األتراؾ ووالئيـ ألحزابيـ ومسئوولييـ وتسييرىـ ألمور البالد بما يخدـ 

. (4)مصالحيـ الخاصة
                                                 

 .16، 14صالح ميرزا بؾ أوغمو وحركة االبداع، ص (1)

(2) Democracy, op.cit; The State of Grand Sublime. 
(3) Laueyer Haron Yuksel, about Salih Mirzabey Oglu. 9. Nov. 2000, 

p.1. www.MirzabeyOglu.com. 
(4) Islamic Awakening.com. 



                                   (        55) العدد –آداب الرافدون 

 م2008/هـ1429

 7 

سالـ في الداخؿ، سالـ ))  أما في السياسة الخارجية فقد كاف ينتقد شعار 
الذي أعمنو مصطفى كماؿ أتاتورؾ، وُيشبو السياسة الخارجية التركية ( (في الخارج

أنظر إلى اليوناف . تشبو المديف الذي يحاوؿ اليروب مف دائنيو دائماً ... ))بأنيا 
في بحر ايجة وانتيكت مفيـو المياه  [الدوديكانيز]التي اختطفت الجزر األثنا عشر 

اإلقميمية وتدعي أحقيتيا في ىذه المنطقة، فضاًل عف رغبتيا في إعادة سيطرتيا 
عمى قبرص، وال زالت تحتفظ بذاكرة أف استانبوؿ يونانية، وأنظر إلى سوريا 

، وكذلؾ العراؽ وحاجتو إلى [االسكندرونة]ومحاوالتيا إلعادة سيطرتيا عمى ىاتاي 
المياه، لذا فأف أي دعـ تقدمو تركيا لمواليات المتحدة األمريكية في حربيا ضد 

ستبدو كبيدؽ غربي في الشرؽ األوسط في نظر ))، وأكد بأف تركيا ((العراؽ
اآلخريف، ونحف نرغب أف تظير تركيا بمظير الدولة اإلسالمية والتي ستقود العالـ 

. (1)((اإلسالمي
وممحقيا األسبوعي  (Brann) في مقابمة أجرتيا معو المجمة اإلسالمية 

(Weekly Cuma)  التي تصدرىا جبية مقاتمي الشرؽ اإلسالمي العظيـ التي
، انتقد السياسة 1991 وقبؿ حرب الخميج الثانية عاـ 1990يترأسيا، عاـ 

المضطربة التي تتبعيا تركيا إزاء األزمة مف خالؿ التصريحات المتناقضة التي 
-Turgut Ozal( )1983)كاف يطمقيا رئيس الوزراء التركي آنذاؾ توركت اوزاؿ 

حيث صرح في البداية أنو ال يعتقد أف الحرب ستقـو ثـ عاد ليصرح  (1989
... ))بأف النظاـ العراقي سُيطاح بو في الحرب، ويرى ميرزا بؾ أوغمو بأف : بالقوؿ

وأف الحرب ضد العراؽ ستسبب . (2)((أزمة الخميج ستكشؼ أزمة النظاـ في تركيا
شعب ... ))زيادة الكراىية ضد الغرب عامة والواليات المتحدة خاصة حيث أف 

العراؽ شعب مسمـ لو جذوره الثقافية والنفسية مع الشعب التركي، بغض النظر عف 
وأف حياة األجانب في البمداف اإلسالمية ستكوف بخطر نوعًا ما وأف ( (...الحكومة

                                                 
(1) Ibid. 
(2) Brann, Weekly Cuma, 1990. 
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العدواف األمريكي يجب أف يواجو ليس بالمجموعات اإلسالمية فقط بؿ أيضًا 
. (1)بالمنظمات اليسارية والقومية

 في الوقت الذي ينتقد ميرزا بؾ أوغمو اتفاقيات نزع السالح بيف الواليات 
 ويرى فييا خداعًا 1991-1922المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي السابؽ 

الحقيقة ىذا ليس نزع سالح حقيقي، لكنو وسيمة لتجنب استخداـ ...)): حيث أف
فأنو ينتقد وجود تركيا في منظمة حمؼ شماؿ األطمسي ( (أسمحتيما كُؿ ضد األخر

(N.A.T.O)(2) . وسعييا المحمـو لالنضماـ إلى االتحاد األوربي، ويرى أف
القضية التي عمى العالـ اإلسالمي أف يتبناىا تدريجيًا ويجعؿ اآلخريف يتبنونيا ))

ىي رفض الييمنة األمريكية، إضافة إلى ذلؾ االعتراض بقوة عمى محاوالت 
بكممة أخرى عمينا اعتناؽ سمطة المفيـو الشرقي ... االنضماـ إلى االتحاد األوربي

فالنظاـ العالمي الجديد يجد في الحقيقة في النظاـ ... العظيـ وجعمو المييمف
صميـ ىذا النموذج يتطمع إلعادة ... الشرقي العظيـ مجموعة أيدلوجية متماسكة

. (3)((ترتيب العالـ مرة أخرى
 وينتقد ميرزا بؾ أوغمو تقاعس المسمميف عف العمؿ المباشر وتأجيؿ 

وزّنا وعرفنا وفيمنا )): ويقوؿ ((...سنبدأ، وس))المطموب تحت غطاء لغوي مثؿ 
كؿ األسباب والعوامؿ الفعالة مف فوضى اليـو السياسية االجتماعية التي تسود 

اآلف قيمنا ضعفنا ... العالـ، ومف ىنا جعمنا النقد الذاتي يأخذ مداه الجدي والشديد
يجب ... وقوتنا، نحف يجب أف نكوف متجدديف كوحدة شاممة مع روح جديدة وعقيدة

أف نروج لمعالـ سوؽ روحية مشتركة بدياًل عف الفكر القديـ المسمى ديمقراطية 
النظاـ ... والذي نجـ عنو تسمط الواليات المتحدة األمريكية وأوربا... وتحررية

. (4)((نحف المثاؿ الفريد، نحف الشرؽ العظيـ..... العالمي الجديد ىو اإلسالـ

                                                 
(1) Islamic Awakening, op.cit. 
(2) The Free Online Dictionary: IBDA-C, 2008; Islamic Awakening, 

op.cit. 
(3) Wikpeda, op.cit. 
(4) The State of Grand Sublime, p:1. 
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: نشأة اجلبهة

 تعود جذور الجبية إلى أفكار األديب والمفكر اإلسالمي التركي نجيب 
 وتأثر بأفكاره التي تدعو 1965كيساكورؾ الذي التقاه ميرزا بؾ أوغمو عاـ  فاضؿ

.  (1)(الشرؽ اإلسالمي العظيـ)لقياـ دولة إسالمية ضمف مفيـو 
 انتمى ميرزا بؾ أوغمو لحزب السالمة الوطني الذي أسسو اربكاف، وفي 

حيث أنشأ  (1975 تشريف األوؿ 15)الحزب تشكمت النواة األولى لمجبية في 
وىي نشرة  (Golge) (الظؿ)ميرزا بؾ أوغمو مع مجموعة مف شباب الحزب مجمة 

وكاف . (2)دورية ثورية بدأت بطرح مفاىيـ الثورة والفداء والحرية في إطار إسالمي
يرى أف المشرؽ العظيـ واألفكار التي يدعو إلييا ومف ثـ فيما بعد تأسيس تنظيـ 

وذلؾ محور  (عمؿ– فكر )مقاتؿ يكمالف بعضيما وبتشكيؿ جديد ضمف سياؽ 
الذي يحدد فيو استراتيجية الكفاح  Akide Ve Devrim (العقيدة والثورة)كتابو 

مف رأى منكـ منكرًا فميغيره )) : اإلسالمي مف خالؿ حديث الرسوؿ الكريـ محمد
وأف عمى  ((بيده فأف لـ يستطع فبمسانو فأف لـ يستطع فبقمبو وذلؾ أضعؼ اإليماف

. (3)كؿ فرد مسمـ أف يتصرؼ ضمف ىذا المنظور وحسب قدرتو عمى التغيير
الممتّفة حوؿ النشرة الثورية بسمسمة مف التظاىرات التي   شاركت المجموعة

كاف يقودىا حزب السالمة الوطني، كما شاركوا في المعارؾ الدموية التي وقعت 
وفقد بعض عناصرىـ في تمؾ  (1979-1978)بيف اليميف واليسار خالؿ سنتي 

كما قاموا بسمسمة مف اليجمات بالقنابؿ ضد أىداؼ ( 4)المجابيات المسمحة
. (5)مدنية

                                                 
(1) Memre, Kaide (Al-Qaeda) Magazine Puplished Openly in Turkey. 

no.951.7 Angust, 2005; The State of Grand Sublime, p.1. 

 .www.darahayat.com. 22, 11, 2003استانبوؿ . جريدة الحياة (2)

(3) Who is Salih Mirzabey Oglu, pp.8-9;  

 .7 صالح ميرزا بؾ أوغمو وحركة االبداع، ص

(4) Memre, no. 951. 
(5) John pike, Great East Islamic Reider – Front (IBDA-C), 28, may, 

2004, p.1. www.Fas.org/rip/world/para/Ibda-c. htm. 



عصمت برهان . د.م.أ         (2008-1984)جبهة مقاتلي الشرق اإلسالمي العظوم يف تركوا 

 الدون

 10 

( Akinciالمياجـ )، بدأت قيادة المجموعة بنشر مجمة 1979 في عاـ 
االلكترونية، وبناء معسكرات لمتدريب استعدادًا لمكفاح المسمح في االناضوؿ، وشنوا 

عدة ىجمات ضد أىداؼ  (I.R.P.Cجبية حزب االنقاذ اإلسالمية )تحت اسـ 
منتخبة مثؿ الكنائس، المنظمات الخيرية، أىداؼ منسوبة لألقميات، حانات ونوادي 

. (1)ومحالت بيع السكائر
 قاد الجيش التركي انقالبا بسبب جممة مف األمور 1980 أيموؿ 12 في 

بضمنيا األحداث الدموية أواخر السبعينات، وحؿ األحزاب وحوكـ بعض رؤسائيا 
. 1982ومنعوا مف العمؿ السياسي لفترة مف الزمف ثـ تـ وضع دستور جديد عاـ 

 سمح بعودة العمؿ السياسي، وأعيد تأسيس حزب السالمة الوطني 1983وفي عاـ 
تحت اسـ جديد ىو حزب الرفاه بزعامة مؤقتة ألحمد تكداؿ ثـ عاد اربكاف لتولي 

. قيادة الحزب مف جديد
 أعمف ميرزا بؾ أوغمو انشقاقو عف حزب الرفاه وقياـ 1984 آب 1 في 

وجاء في إعالف والدة الجبية أف القرآف . (2)جبية مقاتمي الشرؽ اإلسالمي العظيـ
والسنة النبوية ىي المرجعية وأف الجبية ستعمؿ عمى قياـ دولة إسالمية بالثورة 

المسمحة، وأنيا ستعمؿ عمى توجيو الشباب وجية إسالمية شرعية مف خالؿ الكتب 
والنشرات الدورية، وتعمؿ عمى بناء خاليا جيادية، والممفت لمنظر أف أغمب 

كما وأعمنت . (3)منشورات الجبية تمزج ما بيف الشعارات اإلسالمية والماركسية
العممانية في تركيا إىانة ))الجبية أنيا ستقاتؿ النظاـ العمماني التركي حيث أف 

. (4)، وأنيا ستقاتؿ اإلمبريالية األمريكية وأوربا والنصرانية والييودية((لإلسالـ
 بغية االستمرار في العمؿ وتجنب الضربات التي تقـو بيا السمطة التركية 

ضدىا فأنيا أتبعت نظامًا مختمفًا عف نمط التراتبية الحزبية المركزية، حيث أتبعت 
                                                 

(1) Putterns of Global Terrorism, Append ix-c-Back ground information 
on other terrori groups, 2003; Memre, No. 951. 

(2) Aus Wikipedia, op.cit. 

(3) Memre, No, 951; Propht of Doom, op.cit. 

(4) Jihad Watsh, Militant Islamic Group Active in Turkey, 18. Nov. 

2003; Matthew La rocque. in the Spotlight. The Great East Islamic 

Raider Front (IBDA-C), 8, oct, 2004. 
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أسموب المركزية العمؿ، وشكمت الجبية خاليا مستقمة ذاتيًا تقوـ بالعمميات 
المسمحة دوف الرجوع إلى أي قيادة مركزية لكنيا تنفذ استراتيجية الجبية البعيدة 

 Ibda– جدؿ الطريؽ إلى التحرير )المدى الموضحة في كتاب ميرزا بؾ اوغمو 

Diyalektigi Kurtulus Yolu Ibda) مدعميف باألىداؼ المشتركة التي 
توحدىـ، مع جياز أمني نشيط وفعاؿ لحماية المنظمة وخالياىا الفردية 

 .(1)المستقمة

 

 

:  إعالم اجلبهة

أف لجبية مقاتمي الشرؽ اإلسالمي العظيـ أدبيات وكتب  ومما يالحظ 
كتابًا أغمبيا  (40)ومنشورات متعددة، ففضاًل عف كتب زعيـ الجبية والبالغ عددىا 

في الجانب الفكري، فأف لمجبية أدب دعائي ُيباع في المكتبات ووضع عمى شبكة 
، ومواقع متعددة باسـ زعيـ الجبية، كما وليا العديد مف (االنترنت)المعموماتية 

 Ak– الشروؽ األبيض )الصحؼ والمجالت، وتتضمف منشورات الجبية 

Dogus)  و( الظيور األبيض –AK Zuhur)  و( الطرؼ –Taraf) طريؽ )و
 Beklenen Yeni– النظاـ الجديد المتوقع )و  (Akinci YoLu– المياجـ 

Nizam)(2) . كما أف لمجبية مجمة( طريقو –Tempo)  ويعتقد أنيا قريبة مف
التي تنشر  (Aylik– الشيريو )ومجمة . (3)تنظيـ القاعدة، وتنشر أخبار الجبية

مقاالت متعددة ضد الييود ومنيا مقاالت تدمغ الييود بالشر والخداع والخيانة 
                                                 

(1) Gareth Jenkins, Global Terrorism analysis, Turkeys Islamic Raiders 

of the Great East Seeking with al-Qaeda? vol. 4, Issue 40, 5. Dec. 

2007; Islamic Great Eastn Raider Front, Mother Tongue Name: 

Islami Buyuk Dogu Akiniclar Cephesi (IBDA-C). imp Terrorism 

Knowledge Base.htm; Larocque, op. cit. 

(2) Dossier: Salih Izzet Erdas and Islamic Greeit East Raider Front 

(IBDA-C); Emergency Net New Service, 25 Nov, 2003; Gunun 

Haberlerir, 2006, bilgi@aktifhaber.com; Larocque, op. cit. 

(3) Derin Sular, What Turkey Isreally about, 9, Aug. 2005. 



عصمت برهان . د.م.أ         (2008-1984)جبهة مقاتلي الشرق اإلسالمي العظوم يف تركوا 

 الدون

 12 

واشارت صحيفة . (1)يكتبيا بعض عناصر الجبية وعمى رأسيـ زعيـ الجبية
( Kaide– القاعدة )بأف لمجبية مجمة اسبوعية بعنواف  (Aksam– المساء )

والتي تمتدح تنظيـ القاعدة وزعيمو الناشط السعودي أسامة بف الدف، كما تتضمف 
وتوزع مف قبؿ . (2)نشريات المجمة إعالنات القاعدة ومنشوراتيا، وىي مجازة قانوناً 

اإلعالمية، وتُباع عمنًا في  (Dogan)التي تمتمكيا مجموعة  (Yay – Sat)شركة 
وفي مقابمة مع المدير التنفيذي لممجمة عمي عثماف . (3)أكشاؾ الصحؼ في تركيا

أف مكاتب القاعدة موجودة في منطقة قاسـ : ))قاؿ (Ali Osman Zor)زور 
وسط استانبوؿ وأف المجمة متعاطفة مع تنظيـ القاعدة  (Kasim Pasa)باشا 

ويشير مصدر إلى أف . (4)((وتنشر أدبياتيا وتمتدح الجياد في العراؽ وافغانستاف
ىـ مف المحكوميف السابقيف مف عناصر الجبية مف الذيف  (القاعدة)موظفي مجمة 

.  (5)خرجوا مف السجوف التركية بموجب عفو عاـ

: العالقات السواسوة للجبهة

إف مف يقرأ أفكار زعيـ الجبية يرى أنيا خميط مف اإلسالـ الصوفي  
وطروحات فكرية ذات منطمقات فمسفية إنسانية مثؿ االفالطونية والييجمية 

والماركسية والتروتسكية، مما يشير إلى انفتاح الجبية وزعيميا عمى تيارات الفكر 
العالمي وبما ال يتعارض مع اإلسالـ، كما أف طروحاتو السياسية ترى أنو في 

سبيؿ مواجية الطغياف األمريكي والييمنة األوربية، فأف عمى الثورييف في العالـ أف 
يتعاونوا فيما بينيـ في إعادة ترتيب العالـ مف جديد عمى وفؽ مفيـو الشرؽ 

. العظيـ

                                                 

(1) Memre, Anti Semitism in the Turkish Med in Part 111. Targeting 

Turkeys Jewish Citizens, No. 916. June, 2005. 

(2) Aksam (Gazet), 2, August, 2005. 

(3) Memre. No. 951. 

(4) ALQaed Magazine Pubished Openly in Turkey Idohes bin Laden. 8 

Aug. 2005; Jihad Watch.Front page.mag.com. 

(5) Memri. No. 951. 
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 عمى الصعيد الداخمي تشير مصادر المخابرات االلمانية المرسمة إلى 
الدوائر األمنية التركية إلى وجود صالت لمجبية مع تنظيـ إسالمي تركي متشدد لو 

 Kalifat)" منظمة دولة الخالفة في تركيا"نفوذ وأتباع في المانيا االتحادية وىو 

State)(1 ) تولى 1995 وبعد وفاتو سنة 1985التي أنشأىا جماؿ الديف قبالف عاـ 
Oglu Metin Muftuزعامتيا أبنو متيف مفتي اوغمو 

كما تشير مصادر . (2)
صحفية تركية إلى أف لمجبية عالقات مع منظمة حزب العماؿ الكردستاني 

(PKK)  وأف ميرزا بؾ أوغمو سبؽ وأف أعمف بأف ىناؾ اتفاؽ بيف الطرفيف لقتاؿ
 1999حيث تـ التنسيؽ بينيما خالؿ اجتماع في بداية أيار . (3)الحكومة التركية

 (جبية حزب تحرير الناس الثورييف)في استانبوؿ، كما جرى التنسيؽ أيضًا مع 
(D. H. K. P. C) وكذلؾ مع المنظمة . (4)اليسارية الثورية التركية المتشددة

وىي منظمة سرية تقاتؿ ضد الحكومات التركية  (Asala)االرمنية أصالة 
المتعاقبة وأغتالت العديد مف الدبموماسييف األتراؾ في الخارج وتتمقى دعمًا مف 

قبؿ سقوط االتحاد السوفيتي  (K.G.B)المخابرات الروسية التي كانت ُتعرؼ باسـ 
1991عاـ 

(5)  .
 أما عمى الصعيد الخارجي فتشير المصادر أف لمجبية عالقات مع إيراف 

الجبية ىي جزء مف شبكة متكاممة مف الخاليا المتشددة والتي تموؿ ))حيث أف 
وأف بعض مقاتمي الجبية تدربوا عمى األسمحة والمتفجرات لمدة سنة ( (مف إيراف

الذراع العسكري لمحرس الثوري اإليراني،  (جيش القدس)في إيراف ضمف تشكيالت 
وحمقة الوصؿ بيف الطرفيف بعض عناصر تنظيـ القاعدة المتواجديف عمى 

                                                 

(1) Assaf Monghadan, Matthew Livitt: Radical Islamist Grops in 

Germany. 12. Feb, 2004. Policy Watch, Pease watch.com; Larocque, 

op. cit. 

 .70-50عبد القادر، منظمة دولة الخالفة في تركيا، ص: لمتفاصيؿ أنظر (2)

(3) Hurriyet: Adnan Hocadan Sonar, IBDA-C de Sapikilliskiler Orgutu. 

Cumartesi.15.ocak.2000. 

(4) Turkish Pressreview, 14, 5, 1999; Dossrer. op. cit. 

(5) DEBKA File, Eu Found Noroom on Terror Lest For Turkish Sunag 

Ogue Bomb Group.16. nov. 2003. 
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األراضي اإليرانية وأبرزىـ سيؼ العدؿ رئيس جياز العمميات في تنظيـ القاعدة 
. (1)وسعد بف أسامة بف الدف

التي اشرنا إلييا –  (القاعدة) في المقابمة مع عمي عثماف زور مع مجمة 
وفي معرض إجابتو عمى األسئمة الموجية إليو وعف الصالت مع تنظيـ – سابقًا 

... أف كؿ المسمميف أخوة، أخوة القاعدة، أخوة حماسنا... )): القاعدة أجاب
نحف نعتقد ... ))و . (2)((...أرواحنا مرتبطة بالقاعدة ونحف نتشرؼ بيذه الرابطة

بأف بف الدف مثؿ قائدنا ميرزا بؾ أوغمو وحميفنا كارلوس، أحد مصممي العالـ 
كما أف لمجبية عالقات مع التنظيـ ( 3)((...الجديد الذي سُيبنى بعد نصر اإلسالـ

(. Ansar Al Islam)اإلسالمي العراقي المتشدد أنصار اإلسالـ 
المعروؼ  (Markos)التابعة لمجبية بأف ماركوس  (القاعدة) نشرت مجمة 

زعيـ منظمة زاباتا المكسيكية في محافظة تشا باس  (Aka legado zero)باسـ 
(Chapas)  عمى اتصاؿ بجبية مقاتمي الشرؽ اإلسالمي العظيـ، وأف الجبية

زودتو بمجموعة مف مؤلفات زعيميا ميرزابؾ أوغمو وأف ماركوس قد أعمف 
وفي مقابمة مع الثائر الفنزويمي الماركسي الشيير أيمش راميريز . (4)إسالمو

( Carlos)والمعروؼ باسـ كارلوس  (Ilich Ramirez Sanchez)سانشيز 
التركية  (Vikit)، أجرتيا معو جريدة وقت (5)(The Jakal)والمكنى بػ أبف آوى 

 Adem Oz)، وجوابًا عمى سؤاؿ محررىا ادـ اوزكوز 2005 تموز 22-21في 

                                                 

(1) Bonnie Chernin Rogoff, Fighting Terrorism in Turkey: Why Apartial 

Victory is not Acceptable, 23. nov. 2003. Jeus Forlife Pro-life Issues 

and Politics; Dossier, op. cit; Debka File, op.cit. 

(2) Memre. No. 951. 

(3) Jihad Watch: Al-Qaeda Magazine, op.cit. 
(4) Eli Karmon, International Terror and Antisemitism Tow Modern Day 

Curses: Is There Aconuection? Anti Semitism and Racism. 

ثائر فنزويمي ماركسي، قاد عمميات عدة لصالح القضية الفمسطينية أثناء فترة : كارلوس (5)
 وُسمـ إلى فرنسا 1995الستينات مف القرف الماضي، القي القبض عميو في السوداف عاـ 

: أنظر.  بتيمة قيادة سمسمة عمميات تفجير في فرنسا1997حيث حوكـ ىناؾ عاـ 
Karmon, op.cit . 
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Kose) (1)((العالـ سيتحرر باإلسالـ: ))عف وجية نظره باإلسالـ صرح بأف .
، والؼ (سالـ محمد) وتسمى باسـ 2003وسبؽ لكارلوس أف أعمف إسالمو عاـ 

يدعو فيو كؿ الثورييف حتى الماركسييف والممحديف  (اإلسالـ الثوري)كتابًا بعنواف 
. (2)واإلمبريالية األمريكية (الييود)إلى القبوؿ بقيادة اإلسالمييف لمكفاح ضد السامية 

أف تركيا بالد ىامة جدًا لي، فقد كانت ... )): وعف عالقتو بتركيا صرح كارلوس
وأعرؼ صديقي صالح ميرزا بؾ أوغمو وأتراسؿ ... مركز اإلمبراطورية العثمانية

. مما يشير إلى وجود صالت بيف الطرفيف. (3)((...معو منذ وقت طويؿ
 
 

:  النشاط املسلح للجبهة

، واعتمدت 1984 بقيت الجبية بدوف نشاط مسمح منذ إعالف قياميا عاـ 
مبدأ التثقيؼ والقراءة، حيث انكب عناصر الجبية عمى قراءة كتب زعيـ الجبية 

وتجنيد عناصر جديدة وخاصة مف الشباب، كما أف بعض عناصرىا التحقوا 
بمعسكرات التدريب والجياد في أفغانستاف لمحاربة النظاـ الشيوعي واالحتالؿ 

السوفيتي ىناؾ، وبعد عودة البعض منيـ إلى تركيا عاودت الجبية نشاطيا المسمح 
. (4)منذ منطمؽ التسعينيات

األوضاع االقتصادية السيئة، :  أف مف أسباب انتشار العنؼ في تركيا
موقع تركيا الجيوستراتيجي، الدعـ الخارجي لمناشطيف اإلسالمييف، عودة الكثير 

                                                 
(1) Carlos the Jakal: The World Will be Freed through Islam. 26, Mars, 

2007. Muslim Hiphop. com. 
(2) Karmon, op.cit. 
(3) Carlos the Jakal. op.cit. 

شخص مجمس األمف القومي التركي استراتيجية عمؿ المنظمات اإلسالمية المتشددة بثالث  (4)
لمتفاصيؿ  (Jihad)الكفاح .3( Cemaat) الجالية.2( Teblig)التبميغ .1: مراحؿ ىي

 :أنظر

Eli Karmon, The Demise of Radical Islam in Turkey, 3 June, 2000. 
www. ict. org. il. 
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مف الذيف شاركوا في الجياد في افغانستاف، الحروب التي ُشنت ضد العراؽ، 
القضية الفمسطينية، النزاعات في القوقاز، عالقات تركيا الوثيقة مع الواليات 

، انضماـ (الناتو)، عضوية تركيا في حمؼ ((إسرائيؿ))المتحدة األمريكية وأوربا و 
، شعور المسمميف باالضطياد، ىذه ((الحرب ضد اإلرىاب))تركيا لما ُأطمؽ عميو 

العوامؿ مجتمعة جعمت تركيا تدخؿ في دوامة العنؼ وىدفًا لممنظمات اإلسالمية 
. المتشددة

 منذ منطمؽ التسعينيات مف القرف العشريف بدأت الجبية نشاطيا المسمح 
والذي تركز في البداية وبشكؿ خاص عمى أىداؼ مدنية سيمة مرتبطة بالدولة 
العممانية التركية والتي ُأُعتبرت نشاطات غير إسالمية، ىدـ التماثيؿ النصفية 

التاتورؾ، إحراؽ وتدمير مخازف ومطاعـ وحانات بيع وتناوؿ الخمور ومحالت بيع 
  .(1)التبوغ والسكائر، مياجمة ونبش أماكف عبادة ومقابر غير المسمميف

 قامت بعض عناصر الجبية باغتياؿ العالـ التركي معمر 1990 في عاـ 
رساؿ (Muammar Aksoy)أقصوي  إلى العالـ الثيولوجي ( طرد ممغوـ)، وا 

وتـ إلقاء القبض عمى أحد المنفذيف  (Bahriye Ucok)العمماني بحري اوجوؾ 
، وُقدـ لممحاكمة والتي جاء في (Ferhan Ozmen)وُيدعى فرحاف أوزمف 

 عمى استعماؿ األسمحة 1988حيثياتيا أف اوزمف قد تدرب في إيراف منذ عاـ 
2000والمتفجرات وقد ُحكـ عميو بالسجف المؤبد في تموز 

(2).  
 تـ اغتياؿ اختصاصي حاسوب أمريكي بتفجير 1991 في تشريف األوؿ 

 تـ اغتياؿ دبموماسي إسرائيمي في استانبوؿ، وقد 1992سيارة مفخخة، وفي آذار 
 . (3)أعمنت الجبية مع أحد الفصائؿ الفمسطينية مسؤوليتيا عف العمميتيف

  تـ اغتياؿ الكاتب والصحفي التركي أوغور مومجو 1993وفي عاـ 
(Ugur Mumcu)  بسبب كتاباتو عف حزب العماؿ الكردستاني التركي وعف نمو

( Mademac)الراديكالية اإلسالمية، كما قامت الجبية بمياجمة فندؽ ماديماؾ 
                                                 

(1) Jenkins, op.cit; Dossier, op.cit. 
(2) Iran Accused of Aiding Turkey Islamist Violence 19, Dec. 2005, p.1. 

Iranmania. com. 

(3) Karmon, The Demise, op.cit. 
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 بقنبمة حارقة وأدى اليجـو إلى إحداث 1993 تموز 2في  (sivas)في سيواس 
مف الفنانيف والمفكريف المشاركيف في ( 1)شخص (27)حريؽ في الفندؽ ومقتؿ 
مف القرف السادس عشر، وقد جاء  (بير سمطاف عبد اؿ)احتفاؿ بالشاعر العموي 

( Aziz Neseen)الحادث ردًا عمى أقواؿ الكاتب التركي العمماني عزيز نسيف 
الذي شكؾ في القرآف الكريـ في معرض دفاعو عف المرتد سمماف رشدي قبؿ وقوع 

الحادث ببضع ساعات، وردت السمطات األمنية بحممة اعتقاالت في صفوؼ 
.  (2)الناشطيف اإلسالمييف المتظاىريف أماـ الفندؽ وجرت محاكمة بعضيـ

حادثة في تركيا،  (90)، اتيمت الجبية بمسؤوليتيا عف 1994 في عاـ 
بضمنيا خمسة تفجيرات في مدف تركية مختمفة، وعدة ىجمات لتخريب االحتفاالت 

، (Onat Kutlar)بأعياد الميالد، وقتؿ الناقد والكاتب السينمائي أونات كوتالر 
كما ىوجـ مقر فرع أنقرة لممنظمة الماسونية، وأرسمت رسائؿ تيديد بالموت لرئيس 

الجالية الييودية في انقرة ووضعت قنبمة في سيارتو، فضاًل عف نشر قائمة بأىداؼ 
، وشنت ىجـو عمى الكنيسة (طريؽ المياجـ)ييودية في نشرتيا الدورية 

االرثوذكسية اليونانية في استانبوؿ، كما ونجا مفكر وسياسي عمماني مف محاولة 
 Ali)اغتياؿ بواسطة سيارة مفخخة، وتوجيو تحذير لمصحفي اإلعالمي عمي كرجو 

Kirca) (3)مف المعب بالنار وعدـ العمؿ ضد اإلسالـ .
، شنت الجبية ىجومًا بالقنابؿ عمى بناية 1995 في كانوف الثاني عاـ 

وفي آب مف السنة نفسيا وجيت الجبية رسائؿ تيديد بالقتؿ . (4)جمعية أتاتورؾ

                                                 

(1) Justus Leicht, Peter Schwarz, Terror Blasts in Istanbul: at Rocities 

Aid Bush’s War on Terror 21. Nov. 2003; Patterns of Glohal 

Terrorism, op.cit. 

 .82عبد القادر، تطور الظاىرة الدينية السياسية في تركيا المعاصرة، ص (2)

(3) Eli Karmon, Radical Islamic Political Groups in Turkey, MERIA. 

Vol.1, No.4, Dec, 1997; Islamic Great Eastern Raiders front (IBDA 

– C). Global Security.org; Leicht, op.cit. 
(4) Karmon, The Demise, op. cit. 
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 بسبب زيارة (1)(Fathullah Gulen)لمناشط اإلسالمي المعتدؿ فتح اهلل غوليف 
سفراء كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية والمانيا وبريطانيا وروسيا االتحادية لو 

. (2)وبسبب مواقفو المعتدلة مف الدولة التركية ومف الغرب عموماً 
باالنتخابات واستمـ السمطة إال أف الناشطيف  (حزب الرفاه) فاز 1996 عاـ 

اإلسالمييف يروف أف اشتراؾ أحزاب إسالمية في السمطة مع أحزاب عممانية وفي 
العممية السياسية يجعميـ ال يختمفوف عف العممانييف والممحديف في نظرتيـ لمغرب 

وعدـ جديتيـ في إقامة دولة إسالمية وتطبيؽ الشريعة اإلسالمية، بؿ أنيـ 
. يحافظوف عمى الطابع العمماني لمدولة التركية

 أحداث عنؼ شنتيا المنظمات اإلسالمية 1996 وشيدت تركيا عاـ 
ىجومًا ُقتؿ وُجرح فييا العديد مف المواطنيف، وكاف  (77)المتشددة بمغ عددىا 

لمجبية النصيب األوفر منيا، حيث شنت الجبية ىجمات بقنابؿ المولوتوؼ 
والقنابؿ الحارقة، مما أثار رد فعؿ السمطات األمنية التي قامت باعتقاؿ عدد مف 
عناصر الجبية، ورغـ ذلؾ ففي نياية السنة حاولت بعض عناصر الجبية إحراز 
تقدـ في أوربا مف خالؿ إقامة روابط ببعض المنظمات الشرؽ أوسطية، كما قامت 

. (3)في مدينة ىانوفر األلمانية (البيت التركي)الجبية بشف ىجـو بالقنابؿ عمى 
 أف حمالت االعتقاؿ المستمرة ضد المنظمات اإلسالمية المتشددة 

عمى نشاطاتيا، – كما يبدو – وبضمنيا جبية مقاتمي الشرؽ اإلسالمي العظيـ أثر 
                                                 

، عمؿ في تدريس القرآف الكريـ وواعظًا 1942ولد فتح اهلل غوليف في مدينة ارضرـو عاـ  (1)
أسس العديد مف المدارس والكميات في تركيا واسيا الوسطى . دينيًا وشارحًا لرسائؿ النور

محمد نور الديف، حجاب وحراب، الكمالية : أنظر. لمزيد مف التفاصيؿ. والوطف العربي
، (2001دار رياض الريس لمكتب والنشر، : بيروت) 1وازمات اليوية في تركيا، ط

 .248-243ص

(2) Ahmad T. Kuru, Globalization an Divesi Fication of Islamic 

Movements: Three Turkis Cases. Dec. 2005, p.6, 9;  نور الديف، حجاب
245وحراب، ص  

(3) The 1996 Toll of Terrorism: (33286) Dead and (1519) Wounded. 

Turkish Daily News: 9. Junuary, 1997. 
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. 1998-1997حيث تراجعت العمميات المسمحة لمجبية بشكؿ كبير عامي 
واقتصرت عمى إلقاء قنبمة في معرض لمكتاب في مدينة غازي عينتاب 

(Caziantep)  وفي كانوف األوؿ مف العاـ نفسو قاـ مقاتموا 1997 أيموؿ 14في ،
 قادت المنظمة 1998الجبية بمياجمة كاتدرائية في استانبوؿ، وفي حزيراف عاـ 

. (1)سمسمة مف اليجمات في استانبوؿ
 شنت السمطات األمنية التركية حممة دىـ 1998 في نياية كانوف األوؿ 

وتفتيش واعتقاؿ طالت الناشطيف اإلسالمييف وخالليا تـ إلقاء القبض عمى زعيـ 
الجبية صالح ميرزا بؾ أوغمو وعدد كبير مف انصاره حيث بمغت أعداد المعتقميف 

شخص بتيمة تأسيس منظمة غير شرعية والسعي لقمب نظاـ الحكـ  (300)حوالي 
الدستوري في البالد، ويبدو أف مصادمات كبيرة وقعت بيف الطرفيف استخدمت فييا 

(: Hasan Ozdemeer)القنابؿ، حيث قاؿ مدير أمف استانبوؿ حسف أوزدمير 
وقد حجز ميرزا بؾ أوغمو في مديرية  ((لقد قمنا بقذؼ أماكف تواجدىـ بالقنابؿ))

. (2)أمف استانبوؿ
 وبعد سنة مف اعتقالو، وعندما حاف 2000 كانوف الثاني عاـ 25 في 

متريس )سجف  (الجندرمة)موعد تقديمو لممحاكمة، دخمت قوة مف الشرطة المحمية 
 –Metris)  ألخذه مع بعض أتباعو إلى المحكمة، حدث شغب استطاع مف

خاللو أنصار الجبية مع مسجونيف آخريف السيطرة عمى قوة الجندرمة والتي ُقدر 
عنصر وتـ احتجازىـ وتحوؿ األمر إلى ما يشبو الثورة في  (150)عددىا بػ 

السجف، إال أف السمطات األمنية ومف خالؿ التعزيزات الكبيرة التي وصمت إلى 
السجف استطاعت إعادة السيطرة عمى السجف بعد معركة باألسمحة الخفيفة 

عنصر مف القوات األمنية  (54)والسيوؼ والسكاكيف والقبضات الحديدية، وجرح 
وعدد مف المساجيف كما ُقنؿ أحد المساجيف، وعمى أثر ذلؾ ُنقؿ ميرزا بؾ أوغمو 

                                                 

(1) Islamic Great Eastern Raiders Front, op.cit. 

(2) Kim Kimdir, Salih Eadis, p.1. www.netbul.com; Debka, op. cit. 
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بعد تضميد جراحيـ وحالقة . (1)(Kartal)مف أنصاره إلى سجف كارتاؿ  (15)مع 
وتحت حراسة مشددة ُقدـ لمحكمة  ( كانوف الثاني26)وفي اليـو التالي . (2)رؤوسيـ

آمف الدولة، وتـ تأجيؿ المحاكمة بسبب عدـ كتابة ميرزا بؾ أوغمو دفاعو، وفي 
ورقة، وأجمت المحاكمة مف  (26) شباط مف العاـ نفسو قدـ دفاعو المكوف مف 21

جديد وأعيد إلى سجف كارتاؿ حيث مورست ضده أبشع أنواع التعذيب في سبيؿ 
اسمحة كيرومغناطيسية، األشعة، وضع مواد تثير اليموسة في )إخضاعو، منيا 

، وبسببيا أقدـ ميرزا بؾ ((طعامو، وضع سماعات ذات أصوات عالية في غرفتو
أوغمو عمى األنتحار، إال أنو لـ يمت وُنقؿ إلى المستشفى، وعمى أثر ذلؾ أوقؼ 

. (3)التعذيب وُنقؿ إلى غرفة أخرى
، ُقدـ ميرزا بؾ أوغمو لممحاكمة مف جديد، حيث ُحكـ 2001 نيساف 2 في 

مف قانوف العقوبات التركي الذي ُيحـر إنشاء  (146)باإلعداـ بموجب المادة 
سنة سجف  (20)، إال أف حكـ اإلعداـ استبدؿ بػ (4)منظمات ذات طابع عسكري

 استجابة لمطالب 2002بسبب إلغاء الحكومة التركية عقوبة اإلعداـ في آب 
كما ُحكـ عمى عمي عثماف زور . (5)ومواصفات االنضماـ إلى االتحاد األوربي

سنة سجف وُحكـ عمى  (20)التابعة لمجبية بػ  (القاعدة)المدير التنفيذي لمجمة 
 إدعى ميرزا بؾ 2003وفي آب . (6)سنة سجف (12-7)آخريف بمدد تتراوح بيف 

وطمب مساعدة  (سيطرة عقمية)أوغمو أنو يعاني مف تدىور صحتو وأنو يعاني مف 

                                                 

سجف كارتاؿ مف السجوف التي ال تحضى بأي اىتماـ لحياة المسجونيف، وتتبع سمطات  (1)
السجف فيو نظامًا متشددًا في معاممة المسجونيف، وُيعد خارج عف أي مف المعايير 

 :لمتفاصيؿ، أنظر. الدولية لمسجوف

Human Right Watch. World Report: Turkey 2001, p.1. 

(2) Turkish Press Review, Basyan – yayn ve enformasyon Genel 

mudurluu. htm; yaksel, op. cit, p: 1. 

(3) Yuksel, op. cit, pp.2-3; Kim Kimdir, op.cit, p:2. 
(4) Sabah (Gazet) 2/6/2000. 
(5) Aslan Arslan, Mirzabey Oglu: Iskence goruyer um Tercuman (Gazet) 

22/6/2002. www.heber5.com. 
(6) Mirzabey Oglu’na tekbirli karsilama, 28, mart, 2008. Gazete port. 

com; Arslan, op.cit. 
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معيد الطب العدلي في تركيا، إال أف ما ُنسب إليو مف مسؤوليتو عف أعماؿ عنؼ 
قضى عمى أي أمؿ لو بإطالؽ  (متريس)سابقة ومسؤوليتو عف أحداث سجف 

، لكف المحكمة ثبتت الُحكـ عميو (بسبب حالتو العقمية)سراحو بدفع عدـ المسؤولية 
2004سنة سجف وكاف ذلؾ في آذار  (20)فيما بعد بػ 

(1) .
 أف اعتقاؿ وسجف زعيـ الجبية، لـ يوقؼ عمميا حيث عاودت العمؿ تحت 

 تـ اغتياؿ أستاذ عمـ السياسة والمعمؽ 1999قيادة سرية جديدة، وفي عاـ 
، الذي غالبًا ما (Ahmad Taner Kislali)الصحفي اليساري أحمد تانركيساللي 

كاف يياجـ األحزاب والمنظمات اإلسالمية في عموده اليومي في جريدة 
، ويتيميا باختراؽ مراكز النفوذ والقوة في تركيا، وتـ اغتيالو أماـ داره (جميوريت)

بواسطة عبوة متفجرة وضعت في كيس بالستيكي عمى الزجاج األمامي لمسيارة 
وعند محاولتو رمي الكيس انفجرت العبوة مما أدى إلى مقتمو في الحاؿ، والقت 

. (2)السمطات األمنية القبض عمى شخصيف لـ تفصح عف ىويتيما
 موجة جديدة مف اليجمات ضد أىداؼ مدنية، ففي 2000 شيد مطمع عاـ 

. اإلعالمية في استانبوؿ (حريت) كانوف الثاني ُفجرت قنبمة في أبراج جريدة 16
 شباط انفجرت قنبمة في المقر السابؽ لحزب الشعب الجميوري في حي 8وفي 

فاتح في استانبوؿ، وفي اليـو التالي انفجرت قنبمة أماـ المدخؿ الرئيسي لمكتب 
، كما ُفجرت قنبمتيف (Suleymanye)مفتي استانبوؿ والواقع في مسجد سميمانية 

 مف الشير نفسو 25-22ياردة، وخالؿ األياـ  (50)في مبنييف يفصؿ بينيما 
. (3)ُفجرت أربعة قنابؿ في مسجد ومصرؼ ومخزف لتوزيع المشروبات الكحولية

وفي أثر ىذه التفجيرات، شنت السمطات األمنية سمسمة عمميات دىـ وتفتيش في 
المدف التركية، والقي القبض عمى أحد زعماء حزب اهلل التركي المدعو حسيف فيمو 

(Huseyin velio)  بعد مصادمات مسمحة مع الشرطة في حي بايكوز
                                                 

(1) Larocque, op.cit. 
(2) Turkish Daily News, Friday, 22, oct, 1999. www.Turkish 

dailynews.com; Charles Levinson, Turkey Home Grown Terrorists, 
Foreign Groups Involved, Say Local Analysts, Sanfrancisco 
Chronicle, Saturday, 22.Nov.2003, Dossier, op.cit. 

(3) Prophet of Doom, Islamic Terrorism Timeline, January – June, 2000. 
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(Beykoz)  في استانبوؿ، كما أعتقؿ خمسة أشخاص في أنقرة اتيموا بقتؿ
.  (1)الصحفي التركي أحمد تانركيساللي

 أف عمميات الدىـ واالعتقاالت المستمرة جعمت فعاليات التنظيمات 
 وقياـ الواليات 2001 أيموؿ 11اإلسالمية المتشددة تتراجع نسبيًا، كما أف إحداث 

المتحدة األمريكية بتحشيد الرأي العاـ الدولي ضد التنظيمات اإلسالمية المتشددة 
، لذا (الخاليا النائمة)قد جعؿ بعضيا يخفؼ مف نشاطاتو المسمحة ضمف مفيـو 

. لـ تشيد تركيا أعماؿ عنؼ مسمحة ذات تأثير قوي
 أيموؿ عرضت تركيا مساعداتيا لمواليات المتحدة األمريكية 11 بعد أحداث 

وأوربا مف خالؿ السماح لقوات التحالؼ الدولية باستخداـ أراضييا ومجاليا الجوي 
والدعـ الموجستي أو مف خالؿ مساىمتيا في الحرب ضد طالباف والقاعدة في 

أفغانستاف، وقد ردت حركة طالباف بتوجيو تحذير مف خالؿ ممثميا في باكستاف 
أف الجنود الذيف سيأتوف إلى أفغانستاف لمقاتمتنا سنقاتميـ حتى ولو كانوا ... ))

. (2)((مسمميف
 أنفجرت قنبمة أثناء تحضيرىا في بيت في 2002 تشريف الثاني 8 في 

وُنقؿ إلى  (Abdullah Ekim)استانبوؿ وجرح صانعيا المدعو عبد اهلل اكيـ 
مستشفى كمية الطب، وأعترؼ بأنو كاف ُيحضر القنبمة لحساب جبية مقاتمي 

الشرؽ اإلسالمي العظيـ، ونتيجة ىذا األعتراؼ تمت مداىمة أحد الدور وُعثر فيو 
مما يشير إلى أف الجبية كانت تحضر لسمسمة تفجيرات ضد . (3)قنبمة (60)عمى 

. أىداؼ مختمفة
 تعتقد االستخبارات التركية أف الجبية قد ُأعيد تنظيميا مف جديد عاـ 

 بتوجيو مف تنظيـ القاعدة بعد أف أضطر التنظيـ لمخروج مف أفغانستاف، 2002
وقد ُأعيدت االتصاالت ببطء في تركيا، ولـ تكف تركيا آنذاؾ ىدفًا رئيسًا لمقاعدة، 
وقد ازدادت االتصاالت بيف الجبية والقاعدة خالؿ الحرب عمى العراؽ، وعندىا 

                                                 
(1) Asli Aydin Tasbas, Murder on Bossporus, The Middle East Quaterly, 

vol. vII. No. 2, June, 2000. 
(2) HR-NET, Anadolu Agency, News in English, 1, 11, 2002. 
(3) IBDA-C Militani Bomba yaparken yurulandi, p: 1. www.habervitrin.com. 
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، وبدأت المخابرات التركية ومنذ (إسرائيؿ)أعمنت القاعدة أف تركيا حميؼ لمغرب و 
نذارات عف طريؽ الواليات المتحدة و 2003نيساف   (إسرائيؿ) بتسمـ تحذيرات وا 

بأف القاعدة وحمفائيا في تركيا ستياجـ األىداؼ السيمة في انقرة واستانبوؿ وبحموؿ 
. (1)شير آب أصبحت التحذيرات أكثر وضوحًا وجدية

 ىزت انفجارات عنيفة العاصمة استانبوؿ في 2003 تشريف الثاني 15 في 
، حيث ىاجمت سيارتاف مفخختاف كنيسيف ييودييف ىما (Sisli)منطقة شيشمي 

أثناء تواجد عدد  (BethIsrael" )إسرائيؿ"وبيث  (Neve Shalom)نيفي شالـو 
آخريف، وبعد خمسة  (300)شخصًا وُجرح أكثر مف  (24)مف الييود فييما وُقتؿ 

حدثت انفجارات عنيفة أخرى استيدفت القنصمية  (2003 تشريف الثاني 20)أياـ 
، وُقتؿ في التفجيريف (HSBC)البريطانية في استانبوؿ ومقر المصرؼ البريطاني 

وُجرح  (Rojer Kasear)شخصًا بضمنيـ القنصؿ البريطاني روجر قصير  (27)
شخصًا، وقد أتصؿ شخص بوكالة االناضوؿ التركية شبو الرسمية معمنًا  (450)

. (2)مسؤولية تنظيـ القاعدة والجبية عف التفجيرات األربعة
 قامت الشرطة التركية بتحرياتيا وتوصمت إلى أف منفذي اليجمات ىـ كؿ 

 Gokhan EL)وجوكياف االلتونتاش  (Mesut Cabuk)مف مسعود جابوؾ 

ALaltuntas)  وآزاد اكنجي(Azad Ekinci)  وفريدوف أوغورلو(Feridun 

YgurLu)(3) . 30وتـ اعتقاؿ الكثير مف عناصر الجبية، كما وقامت سوريا في 
شخصًا مف المشتبو بصمتيـ بالتفجيرات إلى السمطات  (22)تشريف الثاني بتسميـ 

 كانوف األوؿ تـ اعتقاؿ عضو قيادي في الجبية والمدعو عدناف 15التركية، وفي 
بعد عودتو إلى تركيا قادمًا مف إيراف بتيمة أنو كاف  (Adnan Ersoz)أرسوز 

وراء التفجيرات المدمرة في استانبوؿ وقد أعترؼ أرسوز بأف اليدؼ األصمي كاف 
                                                 

(1) Dossier. op. cit. 

 :لمزيد مف التفاصيؿ، أنظر (2)

Power Fulblasts Kill Least 27 in Istanbul, p.1-2, Thursday, 20. Nov. 
2003. CNN.com; Istanbul Truck-Bomp Attack Kill 27. p.1, 20, Nov. 
2003. FoxNews.com; B. Ramon, Turkey Blastis: Real Suspects Silent, 
Asiatime Online, 18. nov. 2003. www.atimes.com.  
(3) Iran Press Service, Syria Hand Over to Turkey. 22 Supected with 

Istanbul Blasts. 30, 11, 2003; Levinson, op.cit, p.1. 
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جنوب  (Incirlik)شف ىجمات عمى القاعدة العسكرية األمريكية في انجيرليؾ 
. (1)تركيا

 يمكف تمخيص أىداؼ اليجمات المدمرة في استانبوؿ والتي تبدو وكأنيا 
:  رسائؿ بأغراض متعددة منيا

. ضرب نموذج التعايش اإلسالمي العمماني في تركيا .1
. ضرب االستقرار الذي يؤدي إلى ىزات في االقتصاد والسياحة في تركيا .2
 .ضرب دولة تعتبر حميؼ استراتيجي لمغرب .3

رسالة لكؿ الدوؿ التي تتحالؼ مع الواليات المتحدة األمريكية ضمف الحممة  .4
 .((اإلرىاب))الدولية ضد ما يسمى 

ضرب الييود الذيف يعدىـ الكثير مف اإلسالمييف أصؿ البالء الذيف حؿ  .5
 .بالعالـ اإلسالمي

رسالة كانت موجية لرئيس الواليات المتحدة األمريكية جورج دبميو بوش  .6
George.W. Bush  االبف وحميفو رئيس الوزراء البريطاني توني بميرTony 

Blear حيث تزامنت اليجمات مع زيارة بوش لمعاصمة البريطانية لندف في ،
 .األسبوع نفسو

 تعرض المحفؿ الماسوني في استانبوؿ ليجوـ، حيث 2004 آذار 4في 
قاـ رجالف بمياجمة حارس األمف وأصاباه في قدميو وقاما بإطالؽ النار عمى 

مطعـ المحفؿ وتفجير عدة قنابؿ، وقد ُقتؿ أحد المياجميف مع ستة آخريف كانوا 
في المطعـ وُجرح اآلخر جروحًا بميغة وُقطعت إحدى يديو وتبيف أنو كاف يرتدي 
حزامًا ناسفًا واستغرؽ نزع الحزاـ أكثر مف ساعة، ثـ ُنقؿ بعدىا إلى المستشفى، 

( Mossad)وقد ذكر أف اليجوـ استيدؼ أحد كبار رجاؿ الموساد اإلسرائيمي 

                                                 

(1) TUSIAD, Turkey Arrests Man for Blasts, 16-22 Dec, 2003; Iran 

Press Service, op. cit. 
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الموجوديف في المحفؿ، وقاؿ خبراء األمف االتراؾ أف المتفجرات المستخدمة في 
 . (1)اليجـو مف نفس الطراز الذي تستعممو جبية مقاتمي الشرؽ اإلسالمي العظيـ

عاودت الجبية مسمسؿ االغتياالت والتيديد، حيث قامت بعض عناصرىا 
وزوجتو بوراؾ  (Ihssan Guven) باغتياؿ العقيد أحساف كوفف 2004في حزيراف 

بتيمة أنو يعمؿ مع وكالة األمف القومي التركية  (Burak Cilele)جيالال 
ومتعاطؼ مع الييود واشتراكو في تعذيب زعيـ الجبية ومحاولة إجباره عمى 

االنتحار، وعمى أثر االغتياؿ تـ إلقاء القبض عمى سبعة عناصر مف الجبية، كما 
وزعت الجبية منشورات أعمنت فييا أف الموظفيف األجانب واألتراؾ مف المرتبطيف 

بالشركات األمريكية ىـ أىداؼ مشروعة لمجبية، كما ىددت الصحافة ومقدمي 
البرامج الحوارية التمفازية ومعمقي التمفزيوف بسبب عدـ نشرىـ أخبار الجبية 

. (2)والدعاية ليا
 قامت الجبية بحممة تيديد وىجمات ضد أىداؼ 2005منذ مطمع عاـ 

( Aylikالشيرية )ييودية ونصرانية، فقد أرسمت الجبية أحد أعداد نشرتيا الدورية 
إلى المؤسسات الدبموماسية والوفود األجنبية وعمى الصفحة األولى منيا منشور 

كما وعممت عمى نشر . (الييود: الناس الممعونوف))نجمة داؤد ومعيا عنواف بارز 
 Henryلينري فورد  ((الييودي العالمي))وبيع الكتب المناىضة لمييود مثؿ 

Ford وكتاب بروتوكوالت حكماء صييوف وفيو مقدمة تندد بالييود وكذلؾ ترويج ،
Hitlerكتب عف ىتمر 

وفي شير كانوف الثاني حدثت عدة ىجمات ضد . (3)
الكنائس البروتستانتية، كاف مف ضمنيا إلقاء قنابؿ مولوتوؼ عمى بعض الكنائس 

قرب  )(Izmit)وأزميت  (جنوب شرؽ تركيا)في أنقرة وخاصة في غازي عينتاب 
، بسبب االتيامات الموجية لبعض الكنائس البروتستانتية بمساعدة (استانبوؿ

األرمف ودعميـ في مسألة اإلبادة الجماعية في الحرب العالمية األولى، وقياـ 
                                                 

(1) Al-Jazeera.net, Global News, Bombers Attack Istanbul Masonic 

lodge. 11. march, 2004, p.1; Search For Clues in Turkey Bombing. 

5, May, 2004, Memre, No.951. 

(2) Jenkins, op. cit; Larocque, op.cit. 
(3) Simon Wiesenthal Center, News Releases, 12. April. 2005. 
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بعض الُمنصَّريف باستغالؿ الخالفات الطائفية والثقافية والكوارث الطبيعية مثؿ 
 6وفي . (1)الزالزؿ والفيضانات مف أجؿ تنصير بعض العوائؿ ذات الدخؿ الواطئ

 ُقتؿ كاىف كاثوليكي روماني ايطالي في كنيسة البحر األحمر في 2006شباط 
مف قبؿ شاب تركي كاف يركض ( عمى البحر األسود )(Trabzon)طرابزوف 
 تموز ُطعف كاىف كاثوليكي روماني في سامسوف 4، وفي (اهلل أكبر)وييتؼ 

(Samsun)( عمى البحر األسود ) وذكر مسؤوؿ الكنيسة أنو اليجـو الثالث ضد
رجاؿ الديف الكاثوليؾ في األشير األخيرة، وسبؽ لمجبية أف أعمنت أنيا ستقاتؿ 

( 1800)النصارى والييود والعممانييف في تركيا، ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ 
ر أجنبي في تركيا (1883)كنيسة يقودىا  . (2)ُمنصَّ
 وقبؿ زيارة البابا بنديكت السادس عشر 2006 تشريف الثاني 28في 

(Benedict xvl)  إلى تركيا وكأجراء احترازي، شنت سمطات األمف التركية حممة
دىـ واعتقاالت في صفوؼ الناشطيف اإلسالمييف وتـ إلقاء القبض عمى عدد مف 

أشخاص وبضمنيـ محامي  (10)عناصر الجبية المتحالفيف مع القاعدة وعددىـ 
سبؽ وأف أعمف أنو سيكوف زعيـ تنظيـ القاعدة في تركيا وأعطت الشرطة الحروؼ 

، وذكرت الشرطة أنيا كانت تراقب المحامي المذكور (T.M)األولى مف أسمو 
سنة منذ أكثر مف سنة، واستولت الشرطة عمى مواد لصنع  (25)والبالغ مف العمر 

القنابؿ وبضمنيا قنبمة قرص مدمج حيث وضعت مادة صغيرة متفجرة عمى القرص 
المدمج تنفجر عند استعماؿ القرص في الحاسوب، كما استولت عمى خرائط 

في بيت المحامي، وذكرت الشرطة أف ثالثة  (شرؽ تركيا)لمصفاة نفط قرب ازمير 
. (3)منيـ اعتقموا في ازمير وستة في استانبوؿ وشخص واحد في أنقرة

                                                 

(1) Barbar. G, Baker, Europe Reaets to Turkey’s Missiorrary Phobia 

Prote Stants Call Goverment Disinformation Rhetoric Active, 25, 

June, 2005. 

(2) Turkis (PM) Seeks to Smooth Secularists Worries, 17, 2, 2008; 

Mychristian blood@yahoo.com; Baker. op. cit, p.1. 

(3) The Assoeciated Press, Turkey Detains 10 Militans Suspected of 

Running Al-Qaida Cell. Sat, 9, Dec. 2006; Militant Islam 

Monitor.org, Head of Al-Qaeda in Turkey Arrested, 12, Dec. 2006; 
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، شنت شرطة أزمير حممة اعتقاالت ضد 2007 تشريف الثاني 20في 
الجبية في مختمؼ المناطؽ والقت القبض عمى خمية متكونة مف ستة أشخاص 

وىو ممثؿ  (CumaTanbul)وعمى رأسيـ مسؤوؿ الخمية المدعو جمعة تنبوؿ 
: سنة، وعثرت عمى أسمحة وذخائر مع قائمة أىداؼ منيا (23)يبمغ مف العمر 

. (1)سياسيوف، أشخاص أتراؾ يعمموف في أماكف عبادة غير إسالمية
 سمسمة عمميات في مختمؼ انحاء 2008وشيد النصؼ الثاني مف عاـ 

، وُقتؿ في 2008 تموز 9تركيا وىوجمت القنصمية األمريكية في استانبوؿ في 
اليجوـ ثالثة مف رجاؿ الشرطة التركية وثالثة مف المياجميف كما والقت الشرطة 
القبض عمى أربعة مف المياجميف، والقيت مسؤولية اليجـو عمى تنظيـ القاعدة 

. (2)وحمفاؤه في تركيا
أف الضربات الموجية لمجبية واعتقاؿ العديد مف عناصرىا سبََّب تراجعًا 

في نشاطاتيا المسمحة وعممياتيا المؤثرة إال أنو ال يعني القضاء عمى الجبية حيث 
.  الزالت الجبية تشكؿ تيديدًا جديًا لتركيا

 

                                                                                                                       

ABC. New online, Al-Qaeda Suspects Arrested in Turkey, 10. Dec, 

2006, p.1. 

(1) IBDA-C Suikastcilari Listeyle Yakalandi, 20, Kasim, 2007, p: 1. 

www.habervitrini.com; Jenkins, op. cit. 

(2) www.Al-Arabiya.net, 10, 7, 2008; www.anb.Tv.com. 10, 7, 2008. 
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Asst. Prof. Dr. Ismat Buranul-Deen Abdul-Qadir 

Abstract 

In 1984, fundamental Islamic Front was established in 

Turkey "The Great Islamic oriental fighters Front". Its first 

aim is establishing an Islamic state in Turkey, then unifying 

Moslems all over the world. 

The front adopts the idea of reviving Islam within the 

concept of "The Great Orient". It depends on the principle of 

'Al-Jihad' and the armed struggle to achieve its explicit 

objectives. The front calls all the revolutionists all over the 

world to stand against the octopus Zionism and American 

domination. 

The front applied its armed struggle in Turkey since the 

early nineties. It deals severe lows to Turkey targets and to 

foreign interests and establishments specially American, 

British and Zionist ones in Turkey. 

In spite of chasing, imprisonment and detention 

campaigns by Turkish security authorities against the 

individuals and leaders of the front, it still represents serious 

threat to Turkey. 
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