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ﻣﻘﺪﻣﺔ
رفعت تركي ٣فجر ٢لخميس ٢مو٢فق  19يوليو/موز  2018ح٣لة ٢لُو٢رئ

٢لس٣رية ي ٢لباد منذ سنتن بعد مح٣ولة ٢انقاب ٢لف٣شلة ي  15يوليو/موز

 ،2016وذلك بعد أقل من شهر عى ٢نتخ٣ب٣ت ف٣ز فيه ٣أردوغ٣ن بواية جديدة
بصاحي٣ت رئ٣سية معززة بعد تعديل دستوري موضع جدل أقر ع٣م 2017

ورغم وعوده ٢انتخ٣بية بإنه٣ء ح٣لة ٢لُو٢رئ عقب فوزه فقد حرص أردوغ٣ن

عى ٢ستخد٢م مقصلة ٢لُو٢رئ للقض٣ء عى بقية مع٣رضيه قبل  24س٣عة من

رئيس ٣للباد بصاحي٣ت شبه مُلقة ،فقد نرت ٢لسلُ٣ت ٢لركية
إع٣دة تنصيبه
ً
ي ٢لصحيفة ٢لرسمية آخر مر٢سيم ح٣لة ٢لُو٢رئ رقم ٢ 701لتي نصت عى فصل

حكومي ٣وإغاق  12جمعية و 3صحف وقن٣ة تلفزيونية بج٣نب إبع٣د
 18.632موْفً٣
ً
أك٣دمي .٣وتضمنت ق٣مة ٢مفصولن  8.998موْفً ٣مديرية ٢أمن و1.052
199
ً

موْفً ٣بوز٢رة ٢لعدل و 38موْفً ٣بوز٢رة ٢لخ٣رجية و 240موْفً ٣برئ٣سة ٢لشؤون
٢لدينية و 31موْفً ٣من وز٢رة ٢لد٢خلية من بينهم  4ن٣ئب و٢ي و 4مح٣فظن و192

موْفً ٣من قي٣دة خفر ٢لسو٢حل و 3.077موْفً ٣من قي٣دة ٢لقو٢ت ٢لرية و1.126

موْفً ٣من قي٣دة ٢لقو٢ت ٢لبحرية و 632موْفً ٣من قي٣دة قو٢ت ٢لدرك.

وبينا بلغ عدد ٢موْفن ٢مفصولن من أعالهم موجب ٢مرسوم

٢أخر ٢لذي ضم  461صفحة نحو 18.632موْفً ،٣أعيدت ٢لرتب ٢لعسكرية لنحو

شخص ٣سبق وأن تم فصلهم من ٢لجيش و٢لرَة.
1.526
ً

وتضمن ٢مرسوم أيض ٣إغاق  12جمعية من بينه ٣وقف ٢لفرق٣ن وقن٣ة Avantaj

 TVوصحف نبض ٢لشعب و٢لدمقرَ٢ية ٢لحرة ووات .وقد مت مص٣درة ممتلك٣ت

٣

هذه ٢لجمعي٣ت و٢لصحف و٢لقن٣ة ٢لتلفزيونية ونقلت ملكيته ٣إى خز٢نة ٢لدولة(((.
ورغم أن فرض ح٣لة ٢لُو٢رئ ك٣ن لفرة مؤقتة ي ٢لبد٢ية مدته ٣ثاثة

أشهر فقد جرى مديده ٣سبع مر٢ت متت٣لية ،قبل أن تعلن ٢لحكومة قر٢ره ٣بوقف

عملية ٢لتجديد مرة أخرى .غر أن محللن يرون أن أردوغ٣ن يعمل عى إرس٣ء

ح٣لة ٢لُو٢رئ لثاث سنو٢ت احقة ،لكن تحت شع٣ر مك٣فحة ٢إره٣ب ،أي تغير
نظري ،٣وتريع قو٢نن تُلق يد ٢لسلُة ٢لح٣كمة ي ٢لباد بذريعة
٢اسم فقِ
ّ

٢إره٣ب .وهو م ٣قوبل ب٣لتحفظ من قبل ٢أوروبين ٢لذين حذرو ٢أنقرة من مديد

ح٣لة ٢لُو٢رئ تحت مسمى مختلف ،ومن خال ٢أبو٢ب ٢لخلفية(((.

وهو م ٣تم ب٣لفعل حيث أقر ٢لرم٣ن ٢لري ي وقت متأخر من يوم

جديد ٢ا يختلف عن ق٣نون
أمني٣
تريع٣
٢لثاث٣ء ٢مو٢فق  24يوليو/موز 2018
ً
ً
ً

٢لُو٢رئ تحت ذريعة مك٣فحة ٢إره٣ب.

منح هذ٢ ٢لق٣نون ٢لجديد سلُ٣ت موسعة لحك٣م ٢أق٣ليم ومدد فر٢ت

٢احتج٣ز ويتيح إق٣لة موْفن ب٣لحكومة إذ ٢ك٣نت لهم صات أو ٢تص٣ات

ب٣منظات ٢لتي تعده٢ ٣لحكومة إره٣بية أو م ٣ينظر إليه ٣عى أنه ٣تهديد٢ت أخرى
لأمن ٢لقومي .ويرى محللون أن ٢لق٣نون ٢لجديد هو ق٣نون ٢لُو٢رئ ولكن بصيغة
جزئي.(((٣
مختلفة وتُبيق مختلف
ً

https://www.zamanarabic.com/2018/07/08/%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%
a7%d9%86-%d9%8a%d9%81%d8%b5%d9%84-18-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%88632%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%ad%d9%84%d9%81-%d8%a7
https://ahvalnews.com/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8
%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%A7
%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6,
https://ahvalnews.com/ar/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B
A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%
D8%B1%D8%A6-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D
8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9
%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6,
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كا أبدى مع٣رضون ون٣شُون ي مج٣ل حقوق ٢إنس٣ن تحفظهم عى

هذ٢ ٢لق٣نون ٢لذي يعمل عى تقنن د٢ئم لح٣لة ٢لُو٢رئ ،فقد أف٣د ٢متحدث
ب٣سم حزب ٢لشعوب ٢لدمقرَ٢ي ٢لكردي س٣روه٣ن أولوج أن هذ٢ ٢مقرح أثبت

مرة أخرى أن حديث ٢لعد٢لة و٢لتنمية عن إلغ٣ء ح٣لة ٢لُو٢رئ مجرد كام ا

حقيقة له.

وأض٣ف أولوج أن ٢لسلُ٣ت تجعل ٢أمر يبدو وكأنهم يلغون ح٣لة ٢لُو٢رئ

غر أنهم ي ٢لو٢قع يعملون عى جعله ٣د٢مة بتعديات ق٣نونية لكل إجر٢ء٢ت

٢لحظر ٢لتي ٢تخذت ي ْل ح٣لة ٢لُو٢رئ .وأش٣ر أولوج أيض ٣إى ٢لصاحي٣ت

٢استثن٣ئية ٢لتي منحه٢ ٣مقرح للواة ق٣ئ ً
ا" :سيتوى واة  81مدينة إد٢رة ٢لباد

مو٢د٢
برفقة شخص و٢حد٢ ،لصاحي٣ت ٢استثن٣ئية ٢ممنوحة إى ٢لواة تتضمن
ً

مزعجة للغ٣ية .فهم يحولون ح٣لة ٢لُو٢رئ إى وضع د٢ئم من خال صاحي٣ت

٢لواة وتعديل ي ٢لقو٢نن".

كا ذكرت رئيسة جمعية حقوق ٢إنس٣ن أرين كيسكن أن ٢لق٣نون ٢لجديد

تفوق عى مفهوم ٢لُو٢رئ.(((...
و٢لتعديات ٢مر٢فقة له َ

وسيستعرض هذ٢ ٢لتقرير حص٣د ع٣من جرى فيها تُبيق مر٢سيم

٢لُو٢رئ وأبرز ٢مب٣دئ ٢لق٣نونية ٢لتي ٢نتهكته ٣هذه ٢مر٢سيم.

https://www.zamanarabic.com/2018/07/19/%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8
%a6-%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a/
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ً
أوﻻ :ﺣﺼﺎد ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻮارئ
جلي ٣أن ح٣لة ٢لُو٢رئ سمحت
إن ٢مت٣بع للشأن ٢لري يظهر له
ّ
تغير ٢عميقً٣
أردوغ٣ن بإصد٢ر مر٢سيم له ٣قوة ٢لق٣نون أحدثت عى مدى ع٣من
ً

ي ٢لتريع٣ت ٢لركية .وموجب ٢لتعديل ٢لدستوري ،يحتفظ ٢لرئيس بهذه

٢لصاحية بعد رفع ح٣لة ٢لُو٢رئ.

لقد توسعت ٢لحكومة ي إصد٢ر مر٢سيم ٢لُو٢رئ ليس فقِ ي ٢لشؤون

٢لرورية بل ي ٢أمور ٢لع٣دية ٢لتي تحت٣ج للمن٣قشة ٢اجتاعية و٢لرم٣نية

لتأثره٢ ٣مب٣ر عى مص٣لح ف٣٠ت مختلفة من ٢مجتمع.

ف٣لحكومة ٢ستخدمت مر٢سيم ٢لُو٢رئ مع٣قبة نو٢ب ٢لرم٣ن من خال

نزع ٢لحص٣نة ٢لرم٣نية وإلق٣ء ٢لقبض عى ٢لنو٢ب ٢مع٣رضن أو ٢مستقلن،
وكذلك ٢لساح لجه٣ز ٢استخب٣ر٢ت بإجر٢ء عملي٣ت غر ق٣نونية (٢لخُف
و٢لتهديد ب٣لقتل) د٢خل تركي ٣وخ٣رجه ٣دون أدى مس٣ئلة ق٣نونية((( .وي أمور

أخرى ليس له ٣أدى عاقة بح٣لة ٢لُو٢رئ مثل تغير ٢لس٣عة لحلول موسم

٢لشت٣ء((( ،أو منع بعض ٢لر٢مج ٢لتلفزيونية(((.

وخال ع٣من من قر٢ر ح٣لة ٢لُو٢رئ ٢لذي أعلنه مجلس ٢لوزر٢ء ي 21
"Tur—ish inte‘‘igence tied t“ Erd“ğan by new g“v t decree," 25 August 2017, htt”s://www.
tur—ish’inute.c“’/2017/08/25/tur—ishinte‘‘igence-tied-t“-erd“gan-by-new-g“vt-decree/
"KHK da —ar ‘astiği uygu‘a’asında değişi—‘i—," NTV 9 February 2017, htt”://www.ntv.c“’.
tr/“t“’“bi‘/—h—da-—is-‘astigiuygu‘a’asinda-degisi—‘i—,4h_ch2501—6g7I2huG—i2g
"Ev‘i‘i— ”r“gra’‘arı KHK i‘e yasa—‘andı," Hürriyet, 30 A”ri‘ 2017, htt”://www.hurriyet.c“’.
tr/ev‘i‘i—-”r“gra’i-—h—-i‘e-yasa—-40442535
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مرسوم ،٣تضمنت بعض هذه ٢مر٢سيم فصل
يوليو/موز ع٣م  2016تم إصد٢ر 37
ً
عر٢ت ٢آاف من ٢موْفن وتضمن ٢لبعض ٢آخر حظر بر٢مج ٢لزو٢ج وتعديات

بشأن ٢إَ٣ر٢ت ٢لشتوية للسي٣ر٢ت.

وبعد يوليو/موز من ع٣م  2016تم حبس عر٢ت ٢آاف من ٢موَ٢نن

و٢عتق٣ل أضع٣فهم بسبب ٢لدع٣وى ٢لقض٣ئية ٢لخ٣صة ب٣مح٣ولة ٢انقابية.

فبحسب آخر ٢إحص٣ئي٣ت بلغ عدد ٢لذين تعرضو ٢لاستجو٢ب خال

فرد ،٢وتم
٢لع٣من ٢م٣ضين م ٣يقرب من  400.000فرد٢ ،عتقل منهم ً 80.147

٢حتج٣ز  .141.558أم٢ ٣لذين فصلو ٢من وْ٣ئفهم فقد بلغو ،170.372 ٢منهم

 17.844ض٣بِ جيش تم عزلهم من

ً
مح٣فظ٣
٢مؤسسة ٢لعسكرية ،و5.335

رَي٣
وإد٢ري ٣مت إق٣لتهم ،و33.417
ّ
ّ
ع٣م٣
ق٣ضي٣
تم فصلهم ،و4.463
ومدعيً ٣
ً
ّ
تم عزلهم ،وَ 16.409اب عسكرين

فصلو ٢من أك٣دمي٣تهم ٢لعسكرية.

أك٣دمي ٣ي
ب٣إض٣فة إى 8.573
ً
مدرس٣
٢لج٣مع٣ت ٢مختلفة و55.288
ً

رغم وعوده ٢انتخ٣بية بإنه٣ء ح٣لة

٢لُو٢رئ عقب فوزه فقد حرص

أردوغ٣ن عى ٢ستخد٢م مقصلة

٢لُو٢رئ للقض٣ء عى مع٣رضيه قبل
رئيس٣
 24س٣عة من إع٣دة تنصيبه
ً

للباد بصاحي٣ت شبه مُلقة.

إد٢ري ٣ي وز٢رة ٢لتعليم ،و7.220
ومدير٢
ّ
ً

ً
وو٢عظ٣
إم٣م٣
َبيب ٣وموْفً ٣ي وز٢رة ٢لصحة ،و3.330
ي وز٢رة ٢لعدل ،و7.249
ً
ً

ي إد٢رة ٢لشؤون ٢لدينية.

أم ٣عن ٢مؤسس٣ت ٢لتي ر٢حت ضحية هذه ٢مر٢سيم ،فقد تم إغاق

 1.284مدرسة خ٣صة ،و 800مسكن َاي ،و 15ج٣معة خ٣صة و 560جمعية
معهد ٢من مع٣هد ٢لتحضر ٢لج٣معي ٢أهلية ،ب٣إض٣فة إى 1.125
خرية ،و950
ً

٢تح٣د ٢من ٢تح٣د٢ت رج٣ل ٢أعال ٢لذي يضم كل و٢حد فيه
نق٣بة مهنية ،و19
ً
آاف ٢لجمعي٣ت ٢محلية(((.

htt”s://tur—ey”urge.c“’/”urge-in-nu’bers-2

)(1
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أم ٣عن ٢مؤسس٣ت ٢لتي أغلقت ي مج٣ل ٢إعام موجب مر٢سيم ٢لُو٢رئ

فقد ق٣رب عدد هذه ٢لوس٣ئل ٢لتي أغلقت  200وسيلة إعامية وتم حجب آاف

صحفي ،٣وصدرت مذكر٢ت
٢مو٢قع و٢مدون٣ت ٢إلكرونية ،كا تم ٢عتق٣ل 319
ّ
٢عتق٣ل بحق  142صحفي ٣آخرين مردين خ٣رج ٢لباد.

وعقب ٢استفت٣ء ٢لدستوري ٢لذي شهدته تركي ٣ي  16أبريل/نيس٣ن ع٣م

 2017أضيف لهذه ٢مر٢سيم تعديات لجعل ٢لقو٢نن ٢لتي تنظم ٢لنظ٣م ٢لرم٣ي

تتو٢فق مع ٢لنظ٣م ٢لرئ٣ي ٢لجديد .وموجب ٢مرسوم ٢لص٣در ي  23يوليو/موز
يوم.٣
ع٣م  2016تم مد فرة ٢احتج٣ز مدة ً 30

وي ين٣ير/ك٣نون ٢لث٣ي من ع٣م  2017تم تخفيض فرة ٢اعتق٣ل إى 7+7

يوم .٣وي ٢ليوم نفسه تم إلغ٣ء ٢لتعديل ٢لذي منح مدعي ٢لعموم إمك٣نية منع
ً

لق٣ء٢ت ٢معتقلن مع مح٣ميهم مدة خمسة أي٣م.

وكشف حزب ٢لشعب ٢لجمهوري ٢مع٣رض ي تقريره ٢لخ٣ص ب٣لذكرى

شخص ٣عى ٢أقل من ٢لذين
٢لسنوية ٢لث٣نية للمح٣ولة ٢انقابية عن ٢نتح٣ر 60
ً
٢تخذت ضدهم إجر٢ء٢ت ق٣نونية ي إَ٣ر ٢لتحقيق٣ت ،بينا أقدم  4أشخ٣ص عى

مح٣ولة ٢انتح٣ر .ووقعت  8من هذه ٢لح٣ات ي ٢لسجون أو ي ٢معتقات أو
أثن٣ء ٢اعتق٣ل.

كا أف٣دت ٢لدر٢سة ٢لتي أجرته٢ ٣لنسخة ٢لركية من موقع ي ي ي أنه

خال تلك ٢لفرة تم ٢عتق٣ل شخصي٣ت من ف٣٠ت مختلفة من بينهم صحفيون

وأك٣دميون وسي٣سيون .وعقب رفع ٢لحص٣نة عن ٢لنو٢ب ٢لرم٣نين تم ٢عتق٣ل

 12من نو٢ب حزب ٢لشعوب ٢لدمقرَ٢ي ٢لكردي ومن بينهم رئيس ٢لحزب خال
٢لحملة ٢أمنية ٢لتي شنته ٣قو٢ت ٢أمن ي  4نوفمر/ترين ٢لث٣ي ع٣م ،2016

واحقً ٣قضت ٢محكمة بحبس تسعة منهم .وخال ٢أشهر ٢لاحقة ٢رتفع عدد

ن٣ئب ،٣وي ٢لوقت ٢لذي ٢عتقل فيه أكر من عرة
نو٢ب ٢لحزب ٢معتقلن إى ً 15

نو٢ب للحزب ي فر٢ت مختلفة حبس كذلك ٢لعديد من رؤس٣ء ٢لبلدي٣ت.

٨

وكشف ٢لتقرير ٢لذي نرته جمعية حقوق ٢إنس٣ن ووقف حقوق ٢إنس٣ن

عن ٢عتق٣ل  361من أعض٣ء حزب ٢لشعوب ٢لدمقرَ٢ي ٢لكردي خال ٢لفرة بن

 28أبريل/نيس٣ن و 21يونيو/حزير٢ن ،كا ٢عتقل ن٣ئب حزب ٢لشعب ٢لجمهوري

أنيس بربر أوغلو .وتشر إحص٣ء٢ت وز٢رة ٢لد٢خلية ٢لخ٣صة بشهر ين٣ير/ك٣نون

٢لث٣ي من ٢لع٣م ٢لج٣ري إى فرض ٢لوص٣ية عى  92بلدية من بن  102بلدية ت٣بعة

للحزب ٢لكردي.

كا أسفر فرض ٢لخضوع مسح أمني قبل ٢لدخول إى ٢لعمل ٢لحكومي

قر٢ر ٢مغ٣درة ٢لباد؛ إذ ا يستُيع خريجو
عن ٢تخ٣ذ بعض خريجي كلي٣ت ٢لُب
ً
كلي٣ت ٢لُب ٢لعمل ي ٢لقُ٣ع ٢لخ٣ص قبل إنه٣ء ٢لخدمة ٢إجب٣رية ي ٢لقُ٣ع
٢لحكومي .ومن ثم لجأ ٢لبعض منهم

نظر٢
إى دول أخرى مارسة عملهم
ً

يرى محللون أن أردوغ٣ن يعمل عى

لعجزهم عن إم٣م ٢لخدمة ٢لحكومية

إرس٣ء ح٣لة ٢لُو٢رئ لثاث سنو٢ت

٢أمنية ،بينا لجأ ٢لبعض ٢آخر إى

٢إره٣ب ،عر تريع قو٢نن تُلق يد

٢إجب٣رية لفشلهم ي تج٣وز ٢لتحقيق٣ت
٢مته٣ن مهن ووْ٣ئف أخرى بعيدة عن

مج٣ل تخصصهم ،هذ ٢فض ً
ا عن فقد

احقة لكن تحت شع٣ر مك٣فحة

٢لسلُة ٢لح٣كمة ي ٢لباد بذريعة
٢إره٣ب.

كثر من ٢أشخ٣ص عملهم ي ٢لقُ٣ع

٢لخ٣ص ،وإن ك٣ن يصعب تحديد أعد٢دهم بشكل دقيق .كا تلقت لجنة ٢لُو٢رئ

َ 108.905لب ٢حتج٣ج عى ٢لفصل.

وتز٢م ًن ٣مع إعان ح٣لة ٢لُو٢رئ فرضت ٢لسلُ٣ت عى موْفي ٢لقُ٣ع

٢لحكومي ٢لحصول عى وثيقة من ٢مؤسس٣ت ٢لتي يعملون فيه ٣عند مغ٣درتهم

٢لباد ،وي نوفمر/ترين ٢لث٣ي ع٣م  2017تم إلغ٣ء هذ٢ ٢لرط .وي ْل
أيض ٣فرضت قيود كثرة عى عديد من جو٢ز٢ت ٢لسفر.
٢لُو٢ري ً

دستوري ٣بج٣نب ٢نتخ٣ب٣ت
كا أق٣مت تركي- ٣ي ْل ٢لُو٢رئ٢ -ستفت٣ء
ّ
ع٣مة جمعت بن ٢انتخ٣ب٣ت ٢لرئ٣سية و٢لرم٣نية ي آن و٢حد ،ما جعله ٣عرضة

٩

انتق٣د٢ت مؤسس٣ت محلية ودولية مختلفة.
وقد كشف ٢لتقرير ٢لذي نرته ن٣ئبة حزب ٢لشعب ٢لجمهوري ٢مع٣رض

شخص٣
زينب ألتي أوك أت٣كي قبل شهر من ٢ستفت٣ء ع٣م  2017عن ٢عتق٣ل 115
ً
ممن يديرون ٢لحملة ٢لر٢فضة للتعديات ٢لدستورية .وحدثت  107و٢قعة تعرض

خاله٢ ٣لسي٣سيون و٢مدنيون و٢لق٣مون عى صن٣ديق ٢اقر٢ع أشك٣ل مختلفة
من ٢لتضييق و٢منع.

١٠

nesemat.com

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻧﺘﻬﺎك ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
لقد متع ٢لرئيس رجب َيب أردوغ٣ن بفضل ح٣لة ٢لُو٢رئ بقوة كل

سلُ٣ت ٢لدولة ٢لتنفيذية و٢لتريعية و٢لقض٣ئية؛ فقد ك٣ن هو ٢مرع و٢لق٣ي
و٢متحدث ب٣سم ٢أمة ،وك٣ن يقرر قبل ٢لقض٣ء م٢ ٣لذي يعد جرمة ومن هو
٢مذنب وم٢ ٣لعقوبة ٢من٣سبة لجرمته ،ويُ٣لب ٢مح٣كم ب٣تخ٣ذ ٢لازم .فقد

رح ي يونيو/حزير٢ن  2017بقوله" :لقد أد٢نهم ٢لشعب جميعه وحكم عليهم

بأقى عقوبة عى خي٣نتهم ،وا يوجد لدي أدى شك ي أن ٢مح٣كم ٢لتي تصدر

حكمه ٣ب٣سم ٢أمة ستحكم وفق ٣م ٣قررته ٢أمة"(((.

وي ح٣لة م ٣م تحكم ٢مح٣كم َبقً ٣م ٣يو٢فق سي٣س٣ته ٢لخ٣صة ،ك٣ن

يحرض عموم ٢لشعب عى تنفيذ ٢لحكم بأنفسهم فقد ق٣ل ":لن ينجو أي و٢حد
من هؤاء ٢لقتلة من ٢مصر ٢محتوم ٢لذي ينتظرهم ،ولن يس٣عدهم ٢لدف٣ع

٢لذي يقدمونه أثن٣ء ٢مح٣كمة عندم ٣يتعفنون ي ٢لسجون ،وعندم ٣تنتهي مدة
حبسهم ويُلق ر٢حهم ،شعبن ٣هو من سينفذ فيهم ٢لعقوبة ٢لازمة (٢لقتل)

أينا وجدهم ي ٢لشو٢رع"(((.

وا يخفى م ٣ي هذ ٢من تحريض ريح ضد ٢مشتبه بهم٢ ،لذين ٢متثلو٢

لحكم ٢لق٣نون ٢لذي صدر ي جر٢ئم لفقت لهم ً
وجور ،٢وسجنو ٢ي ْروف
ْلا
ً
“Erd“ğan dan ’ah—e’ede ya‘an söy‘eyen FETÖ cü‘ere sert te”—i, Yeni A—it, 1 June 2017,
”htt”://www.yenia—it.c“’.tr/haber/erd“gandan-’ah—e’ede-ya‘an-s“y‘eyen-fet“cu‘ere-sert-teki-340058.html
Cu’hurbaş—anı Sayın Rece” Tayyi” Erd“ğan iç güven‘i— biri’‘eriy‘e iftar ye’eğine —atı‘dı,
7 June 2017, htt”s://www.eg’.g“v. tr/haber‘er/Sayfa‘ar/Cu’hurbas—ani-Sayin-Rece”-Tayyi”-Erd“gan-ic-Guven‘i—-Biri’‘eriy‘e-iftar-Ye’egine-Kati‘di.as”x
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 فرئيس،لسجون٢  بعد خروجهم من٢ بأنهم لن يسلمو،نية وتم تعذيبهم٣غر إنس

د بعينهم دون أي٢لعنف ضد أفر٢ م٢ستخد٢ و،م٣لع٢ َنن للقتل٢مو٢ لباد يدعو٢

.نون٣ر للق٣عتب٢

كم٣لح٢ لحزب٢ لتي تؤيد٢ لعريضة٢ بية٣انتخ٢ عدة٣لق٢ مثر للقلق هو أن٢

دثة وقعت ي مدينة٣ ففي ح،لقتل٢لعنف و٢ م٢ضحة استخد٢ نزعة و٣لديه

مرح٢ لرب٣ن ب٣متعصبن أردوغ٢ مؤيدين٢ ل أحد٣نه٢ لركية٢ "مسون٣"س
س وتم٣لن٢ م حشد كبر من٣بق أم٣مؤدي للقتل عى رئيس قسم رَة س٢
.(((اجتاعي٢ صل٢لتو٢ قع٢ عى مو٣دثة ونره٣لح٢ تسجيل هذه

ص بصورة فردية٣أشخ٢ هرة ليس فقِ ضد٣ْ لعنف٢ م٢ستخد٢ ر٣لقد ص

 فلقد تعرضت،لركية٢ لحكومة٢ ٣لتي تستهدفه٢ ت٣مؤسس٢منشآت و٢ بل ضد

ت٣مع٣رس وج٢ت ومد٣مرتبُة بحركة كولن من مكتب٢ منشآت٢ لعديد من٢

رزة من٣ت ب٣ شخصي٣دته٣ت ق٢هر٣ وي مظ.(((((((همة٢مد٢لتخريب و٢لل َنهب و

ت٣ر كل ممتلك٣عتب٣لجاهر ب٢ ٢لبو٣َ-لفكري٢ ٣معروفة بتُرفه- كم٣لح٢ لحزب٢
لعقلية٢ لفكر ا يختلف عن٢ ٢ وهذ،٣استياء عليه٢ لخدمة غنيمة مكن٢ حركة
(1)

(2)

(3)

Fetö den ihraç edi‘en e’niyet ’üdürünü s“—a— “rtasında te—’e t“—at dövdü… Cu’huriyet, 10 March 2017, htt”://www.cu’huriyet.c“’.tr/haber/tur—iye/695697/FETO_den_ihrac_
edi‘en_e’niyet_’udurunu_s“—a—_“rtasinda_te—’e_t“—at_d“vdu..._Serbest_bira—i‘di.ht’‘
The Gü‘en ’“ve’ent is ins”ired by the teachings “f the US-based Mus‘i’ sch“‘ar Fethu‘‘ah
Gü‘en, wh“ adv“cates interfaith dia‘“gue, science educati“n, ”“verty eradicati“n and c“’’unity inv“‘ve’ent. Gü‘en has been a ”r“’inent critic “f Erd“gan “n c“rru”ti“n in the g“vern’ent
and Tur—ey s aiding and abetting “f ar’ed –ihadist gr“u”s in Syria and “ther ”‘aces. Erd“gan
has declared a witch-hunt against the movement and launched a persecution unprecedented in
Tur—ish hist“ry. Acc“rding t“ Tur—ey s Justice Ministry state’ent “n Ju‘y 13 that 50,510 ”e“”‘e
have been arrested and 169,013 have been the sub–ect “f ‘ega‘ ”r“ceedings “ver a‘‘eged ‘in—s t“
the movement. the Erdogan government also accused the movement of staging the failed coup.
Gü‘en and his ’“ve’ent str“ng‘y denied having any r“‘e in the fai‘ed c“u” and ca‘‘ed f“r an
internati“na‘ investigati“n int“ it, but President Erd“ğan ca‘‘ing the c“u” atte’”t a gift fr“’
G“d
and the g“vern’ent initiated a wides”read ”urge ai’ed at c‘eansing sy’”athizers “f
the ’“ve’ent fr“’ within state instituti“ns with“ut any cri’ina‘ evidence, dehu’anizing its
”“”u‘ar figures and ”utting the’ in cust“dy
iz’ir de K“‘e– “”erasy“nu; Gü‘en in “dasına 2. Bas—ın, 22 Ju‘y 2016, htt”://www.
egedes“ns“z.c“’/haber/iz’ir-de-—“‘e–-“”erasy“nu-adi-degisti-gu‘en-in-“dasina-2bas—in/931441 ; FETÖ nün —ita”çısı yağ’a‘andı, Karar , 16 Ju‘y 2016, htt”://www.—arar.
c“’/’a‘atya/fet“nun-—ita”cisi-yag’a‘andi-188988?”=2#
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٢لتي ك٣نت تدير م ٣يسمى ٢لدولة ٢إسامية ب٣لعر٢ق و٢لش٣م (د٢عش)(((.
وي سي٣ق آخر وبينا ك٣ن ٢مدعى عليهم محرومون من حق ٢لدف٣ع عن

أنفسهم أم٣م ٢محكمة ،ك٣نت هي٠ة ٢محكمة تخضع للضغِ ٢لسي٣ي ٢لذي

م٣رسه ٢لحكومة ،ففي ٢لعديد من ٢مح٣كات ٢لهزلية ك٣ن أردوغ٣ن يرسل
ممثليه من ٢مح٣من ٢لذين يترفون ي جلس٣ت ٢مح٣كمة كأنهم مر٢قبون

للقض٣ة((( .ليس هذ ٢فحسب بل إن أردوغ٣ن يؤكد مر٢قبته للمح٣كات من خال

مستش٣ريه ي تريح٣ته ،فيقول ي أحد تريح٣ته ٢إعامية ي يونيو/حزير٢ن

" :2017أن ٣أر٢قب بنفي وعن كثب م ٣يدور بجلس٣ت ٢مح٣كم خ٣صة ي أنقرة
وإسُنبول .فمستش٣رو ٢لرئ٣سة يعدون ي تق٣رير مفصلة عن كل يء يدور ي

٢مح٣كات"(((.

وعى ٢لرغم من حظر ٢لنر

٢مفروض عى ٢إعام بشأن م ٣يجري
ي ق٣ع٣ت ٢مح٣كم ،يقوم نو٢ب

٢لرم٣ن ٢لت٣بعون للحزب ٢لح٣كم بنر

صور من د٢خل ق٣ع٣ت ٢مح٣كم ي

مختلف وس٣ئل ٢إعام ليثبتو ٢وجودهم

ح٣لة ٢لُو٢رئ سمحت أردوغ٣ن
بإصد٢ر مر٢سيم له ٣قوة ٢لق٣نون
تغير٢
أحدثت عى مدى ع٣من
ً

عميقً ٣ي ٢لتريع٣ت ٢لركية.

ومر٢قبتهم للقض٣ء((( .بل إن بعض هؤاء

٢لسي٣سين ٢مو٢لن للحزب ٢لح٣كم يذهبون إى م ٣هو أبعد من نر ٢لصور
فيعلقون عى أد٢ء هي٠ة ٢محكمة ويقولون مثا" :م ٣ك٣ن ينبغي للق٣ي أن يفعل
هكذ ،٢أو م ٣ق٣له مح٣مي ٢لدف٣ع هذ ٢كذب محض ،عى هي٠ة ٢محكمة أا تقوم

Ba‘—an‘ı“ğ‘u h“ca: FETÖ nün gani’et‘erini te”e te”e —u‘‘anın, Yenia—it, 22 Ju‘y 2016,
‘‘htt”://www.yenia—it.c“’.tr/vide“/ba‘—an‘i“g‘u-h“ca-fet“nun-gani’et‘erini-te”e-te”e-—uanin-11786.html
Erd“ğan ın avu—atı FETÖ Davasında sinir‘endi, Finans Günde’, 29 May 2017, htt”://www.
finansgundem.com/haber/erdoganin-avukati-feto-davasinda-sinirlendi/1198788
Reisi cu’hurdan açı—‘a’a: Gön‘ünüz ferah “‘sun, ta—i” ediy“ru’, Haber365, 7 June
2017,
http://www.haber365.com.tr/
gundem/reisi-cumhurdan-aciklama-gonlunuz-fe‘’rah-“‘sun-ta—i”-ediy“ru’-h58423.ht
Duruş’ada f“t“ğraf çe—i‘ir ’i? Odatv, 8 June 2017, htt”://“datv.c“’/durus’ada-f“t“graf-cekilir-mi-0806171200.html
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بتقييده ي سجل ٢لجلس٣ت" ،وهذ ٢يعد تدخ ً
ص٣رخ ٣من قبل ٢لسي٣سين ي
ا
ً

عمل ٢محكمة((( ،هذ٢ ٢لتدخل ٢لس٣فر ي أد٢ء ٢محكمة و٢لضغوط ٢لتي م٣رسه٣

٢لحكومة عى ٢مح٣كم ،يجعل ٢ستقالية ٢لقض٣ء ووجود مح٣كات ع٣دلة أمرين

مستحيلن ي تركي.٣

جلي ٣أن ٢انته٣ك٣ت ٢لتي
وب٣لنظر و٢لتحليل لقر٢ر٢ت ٢مح٣كم ،يظهر
ّ
تحدث من قبل ٢لحكومة ا تتوقف عند حدود ٢لضغِ عى ٢مح٣كم ،بل تتعد٢ه٣

إى ٢احتج٣ز ٢لتعسفي ،و٢اختُ٣ف ٢لقري لبعض ٢موَ٢نن ،وح٣ات وف٣ة
د٢خل ٢لسجون تدور حوله٢ ٣لشبه٣ت وهذه ٢لح٣ات تتز٢يد مرور ٢لوقت .كا

يظهر أن ٢لحكومة ا تر٢عي ا ٢لرورة وا ٢لوقت ٢من٣سب أثن٣ء إصد٢ره٣
مر٢سيم ٢لُو٢رئ((( ،أم٢ ٣ستقالية ٢لقض٣ء وف٣علية ٢لق٣نون ودرج٣ت ٢لتق٣ي،

فكله ٣أضحت حبيسة ٢لكتب وا تُبق أن ٢مح٣كم ٢ابتد٢ئية ومحكمة ٢است٠ن٣ف
ومحكمة ٢لنقض ب٣إض٣فة للمحكمة ٢لدستورية ،جميعه ٣أصبحت رهن رغب٣ت

وسي٣س٣ت رجل و٢حد هو أردوغ٣ن.

أم ٣عن ٢مب٣دئ ٢لق٣نونية ٢لتي ٢نتهكته ٣مر٢سيم ٢لُو٢رئ فيمكن أن نرد

أهمه ٣فيا يي:

 -1انتهاك مبدأ ا عقوبة إا بنص قانوي

لقد ٢ستقر ي ٢لق٣نون ٢لدوي أنه ا مكن إد٢نة ٢لشخص إا إذ٢ ٢رتكب

فع ً
ا نص ٢لق٣نون عى أنه جرمة يع٣قب عليه ،٣لكن هذ٢ ٢مبدأ ٢أس٣ي تم

زج ٢آاف من ٢موَ٢نن ٢أتر٢ك ي ٢لسجون دون أن
٢نته٣كه ي تركي ،٣فلقد َ

يقومو ٢بأي عمل موصوف ب٣لتجريم وفق ٣للق٣نون ٢لجن٣ي.

Cu’hurbaş—anı Erd“ğan dan itirafçı uyarısı: D“ğruyu söy‘e’iy“r‘ar, Yeni şafa—, 18 Janu“ary 2017, htt”://www.yenisafa—.c“’/ gunde’/cu’hurbas—ani-erd“gandan-itirafci-uyarisi-dgruyu-s“y‘e’iy“r‘ar-2598693
Ni‘s Muižnie—s, Hu’an Rights C“’’issi“ner “f the C“unci‘ “f Eur“”e, said I have very
seri“us ’isgivings “n b“th c“unts. See his state’ent “n Measures ta—en under the state “f
e’ergency in Tur—ey , 26 Ju‘y 2016, htt”://www.c“e.int/en/ web/c“’’issi“ner/-/’easuresta—en-under-the-state-“f-e’ergency-in-tur—ey
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هذ ٢ب٣إض٣فة إى أن تركي ٣تخضع اتف٣قية حقوق ٢إنس٣ن ٢أوروبية ()ECTHR

وقد ورد ي ٢م٣دة  7منه" :٣يجب أا يتم إد٢نة أي إنس٣ن عى فعل ا يذكر ٢لق٣نون

٢محي أو ٢لدوي أنه جرمة وقت فعل ٢لشخص له ،كا ا يجوز تُبيق ٢لقو٢نن
٢مستحدثة بأثر رجعي ،فا يع٣قب ٢لشخص عى فعل م يكن جرمة وقت ٢رتك٣به

له أو تُبيق عقوبة مشددة م يقره٢ ٣لق٣نون إا بعد ٢رتك٣به ٢لفعل"(((.

وقد أوضحت ٢محكمة ٢أوروبية لحقوق ٢إنس٣ن ( )ECTHRأهمية ٢م٣دة

٢لس٣بعة من ٢اتف٣قية بقوله٢" :٣لغرض ٢أصي من إض٣فة ٢م٣دة ٢لس٣بعة ي
٢اتف٣قية أن يعرف ٢لشخص عو٢قب م ٣سرتكبه أو ً
ا ،فإذ ٢م ٣أقدم عى جرمة

و٢ضح ٣لديه عو٢قب م ٣يقحم نفسه فيه ،فإن ك٣ن ٢لفعل غر
يجب أن يكون
ً
مع٣قب عليه ق٣نونً ٣أثن٣ء ٢رتك٣ب ٢لفرد له
فكيف محكمة أن تع٣قبه وهو ا يعرف
بأن م ٣فعله فعل مجرم من عدمه؟"(((.

كا أن ٢م٣دة  15من ٢تف٣قية

حقوق ٢إنس٣ن ٢أوروبية ٢لتي وقعت
عليه ٣تركي ٣ومن ٢مفرض أنه ٣تلتزم م٣
ورد فيه ٣ككل ٢أعض٣ء ٢موقعن عى

٢اتف٣قية ،تنص عى أنه يحق لركي ٣ي
ح٣لة إعان ٢لُو٢رئ ٢انتق٣ص ٢مؤقت

رغم أن فرض ح٣لة ٢لُو٢رئ ك٣ن

لفرة مؤقتة ي ٢لبد٢ية مدته ٣ثاثة

أشهر فقد جرى مديده ٣سبع مر٢ت

متت٣لية ،قبل أن تعلن ٢لحكومة

قر٢ره ٣بوقف عملية ٢لتجديد مرة

أخرى.

لبعض ٢لحقوق و٢لحري٣ت مع مر٢قبة وإر٢ف من ٢اتح٣د ٢أوروي ،وقد ٢ستغلت

٢لحكومة ٢لركية هذ٢ ٢لنص بعد خمسة أي٣م فقِ من مح٣ولة ٢انقاب ،رغم أن

٢محكمة ٢أوروبية لحقوق ٢إنس٣ن أكدت عى عدم مروعية ٢انتق٣ص أو ٢نته٣ك
م ٣ورد ي ٢م٣دة ٢لس٣بعة من ٢مع٣هدة حتى ي ْروف ٢لحروب أو ٢لُو٢رئ.
وقد تغ٣فلت ٢لحكومة ٢لركية م٣م ٣م ٣تقره ٢م٣دة ٢لس٣بعة من ٢مع٣هدة ،ففي
ْل ح٣لة ٢لُو٢رئ ك٣ن يتم إلق٣ء ٢لقبض عى ٢مع٣رضن لسي٣سة ٢لحكومة دون

_Eur“”ean C“nventi“n “n Hu’an Rights, htt”://www.echr.c“e.int/D“cu’ents/C“nventi“n
ENG.”df
Case “f Sc“””“‘a v. Ita‘y (N“. 2), 10249/03, Grand Cha’ber, 17 Se”te’ber 2009, htt”://hud“c.
echr.c“e.int/eng?i=001-94135
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وجود نص يع٣قب مع٣ري ٢لحكومة ،كا أن ٢لحكومة ك٣نت تلقي ٢لقبض عى

بعض ٢أشخ٣ص وتقوم بإغاق ٢منشآت بدعوى وجود عاقة تربُه ٣بحركة فتح

٢لله كولن ،رغم عدم وجود نص يجرم ٢انضام للحرك٣ت ٢مدنية ،وحركة كولن
من ٢لحرك٣ت ٢مدنية وتتنوع نش٣َ٣ته ٣بن فتح ٢مد٢رس ونر ٢لتعليم وإنش٣ء
مر٢كز للحو٢ر وتقديم مس٣عد٢ت للفقر٢ء.

ف٣لتجريم يجب أن يتم وفقً ٣لإجر٢ء٢ت ٢لتريعية و٢لق٣نونية ،كا

٢مجرم للفعل ا يتع٣رض مع نصوص ٢لدستور ٢لري
يجب أن يكون ٢لق٣نون
ِ
و٢مع٣هد٢ت ٢لدولية ٢لتي وقعت عليه ٣تركي ،٣ولكن ٢لحكومة ٢لركية وي ْل

قي٣دة أردوغ٣ن للباد أصبحت تنتهك ٢لقو٢عد ٢أس٣سية وبصورة مستمرة .فقد

تركي ٣انته٣ك ممنهج لحقوقهم ٢أس٣سية ي
تعرض حو٢ي  400.000موً َ٢ن٣
ّ
أثن٣ء ٢استجو٢ب٣ت ٢لتي تعرضو ٢له ،٣كا تم ٢عتق٣ل أكر من  80.000موً َ٢ن٣

بتهم مفركة ا أصل وا صحة له .٣وي ْل ح٣لة ٢لُو٢رئ أصبح وجود عاقة

"إره٣بي،"٣
ك٣في ٣اعتق٣له وحبسه و٢عتب٣ره
أمر٢
ً
تربِ ٢موَ٢ن مع حركة كولن ً
ّ
دون ٢لنظر أو ٢لتحقيق أو ٢لبحث عن كف٣ية ٢أدلة ،كا أصبحت تهمة ٢لعضوية
شيوع ،٣و٢مثر للسخرية أنه م تقض مح٣كم
ي حركة كولن هي ٢لجرمة ٢أكر
ً

٢است٠ن٣ف بـ"إره٣بية ٢لحركة" ،وهو ٢أمر ٢لذي يجعل لصق صفة "إره٣بية"

ب٣ت بكون ٢لحركة "إره٣بية" فهذ٢
أمر ٢غر مقبول ،حتى وإن صدر حكم ّ
ب٣لحركة ً
أيض ٣ا يسوغ ٢لحكم عى ٢أفر٢د ٢معتقلن بحكم ق٣نون ٢إره٣ب ،أن ٢نضامهم
ً

للحركة إن ثبت فإنه م يكن مث٣بة جرمة وقت إلق٣ء ٢لقبض عليهم.

(((
تقرير ٢عن ٢أوض٣ع ي تركي ٣ج٣ء فيه "لقد
وقد أعدت مفوضية فينسي٣
ً

تج٣وزت ٢لحكومة ٢لركية كل ٢لحدود ٢لق٣نونية ٢منصوص عليه ٣ب٣لدستور

٢لري ،و٢منصوص عليه ٣ب٣لق٣نون ٢لدوي ي إجر٢ء٢ته٢ ٣لص٣درة أثن٣ء ح٣لة

٢لُو٢رئ" ،كا نبه ٢لتقرير عى وجود حقوق وحري٣ت أس٣سية ا مكن ٢نته٣كه٣
و٢لتعدي عليه ٣أثن٣ء ح٣لة ٢لُو٢رئ ،وورد أيض ٣ب٣لتقرير أن "أي قيود تفرضه٣

٢لدولة عى ٢لحري٣ت أثن٣ء ح٣لة ٢لُو٢رئ يجب أن تكون ٢لرورة ملحة ي فرضه٣
(((
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ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ :ﺟﻬﺎز ﻣﺘﺨﺼﺺ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﳌﺠﻠﺲ أوروﺑﺎ وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻀﻮة ﺑﻬﺬا اﳌﺠﻠﺲ.

كا يجب عدم ٢لتوسع ي ٢ستخد٢م تلك ٢لقيود وأا تتعدى ٢لرورة ٢منش٠ة"(((.
كا رحت مفوضية فينسي " ٣أن ٢مع٣ير ٢لتي تُبقه٢ ٣لحكومة ٢لركية

ي ْل ح٣لة ٢لُو٢رئ ا تتو٢فق مع كون ح٣لة ٢لُو٢رئ مؤقتة" فعى سبيل

٢مث٣ل تم "٢لفصل ٢لنه٣ي للموْفن ٢لعمومين وليس توقيفهم عن ٢لعمل
بصور مؤقتة" كا أكدت ٢مفوضية ي تقريره ٣عى أن فصل آاف ٢موْفن

٢لعمومين تم بصورة جاعية عن َريق قو٢ئم أعدت مسبقً ٣وتم إدر٢جه ٣ي
مر٢سيم ٢لُو٢رئ ،وم تتم مع٣ملة كل ح٣لة عى حدة ب٣لنظر لأدلة ٢مقدمة
ضد ٢موْف ،كا ورد ي ٢لتقرير "إن ٢إجر٢ء٢ت ٢إد٢رية ٢لازم ٢تب٣عه ٣ي

فصل ٢موْفن ٢لعمومين م يتم مر٢ع٣ة أي منه ٣وم تحرمه٢ ٣لحكومة عى

٢إَاق"(((.

كا ذكر تقرير ٢مفوضية قوله:٣

و٢ضح ٣وبصورة جلية أن ٢لفصل
"يبدو
ً

لقد تج٣وزت ٢لحكومة ٢لركية كل

٢لجاعي للموْفن موجب مر٢سيم

٢لحدود ٢لق٣نونية ٢منصوص عليه٣

٢موْفن من ٢لتظلم أم٣م ٢لقض٣ء" كا

عليه ٣ب٣لق٣نون ٢لدوي ي إجر٢ء٢ته٣

٢لُو٢رئ قد حرم عر٢ت ٢آاف من
علقت ٢مفوضية عى فصل ٢موْفن

٢لعمومين بقوله" :٣لقد تم فصل ٢آاف

ب٣لدستور ٢لري ،و٢منصوص
٢لص٣درة أثن٣ء ح٣لة ٢لُو٢رئ.

من ٢موْفن ٢لعمومين بذريعة وجود

عاقة تربُهم بحركة كولن ٢لتي صنفته٢ ٣لحكومة عى أنه" ٣إره٣بية" ،ولكن هذ٢

٢مصُلح م تتكلف ٢لحكومة عن٣ء رحه وا توضيح م٣هية ٢لعاقة ٢لتي سيتم

٢لعق٣ب عليه.((("٣

م تقف أر٢ر تصفية ٢موْفن عى خلفية مر٢سيم ٢لُو٢رئ عند فصلهم

جن٣ئي .٣فقد ورد ي
أيض ٣مح٣كمتهم
من عملهم
تعسفي ،٣بل مهد ٢لُريق ً
ّ
ّ
O”ini“n “n E’ergency Decree Laws N“s.667-676 ad“”ted f“‘‘“wing the fai‘ed c“u” “f 15 Ju‘y
2016 (12 Dece’ber 2016) htt”://www. venice.c“e.int/webf“r’s/d“cu’ents/defau‘t.as”x?”df
‘e=CDL-AD(2016)037-e
Ibid.
Ibid.
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مر٢سيم ٢لُو٢رئ ٢منشورة ب٣لجريدة ٢لرسمية أساؤهم وتم وصمهم دون أي

مر٢جعة قض٣ئية أو إد٢رية بـ "أنهم إره٣بيون أو عى عاقة منظات إره٣بية".
فمرسوم ٢لُو٢رئ رقم ٢ 667لص٣در بت٣ريخ  23يوليو/موز  2016ورد فيه قر٢ر

٢لفصل ٢لجاعي للموْفن ٢لعمومين وتم ٢ستخد٢م ٢مرسوم لفتح تحقيق
جن٣ي بحق هؤاء ٢موْفن.

أم٢ ٣لخُ٣ب ٢لذي أصدرته ٢محكمة ٢لدستورية لترير فصل ٢ثنن من

قض٣ته ٣فهو أمر يتج٣وز كل ٢انته٣ك٣ت ٢لق٣نونية ٢لو٢ردة ي سي٣ق فصل ٢موْفن

عضو ٢أو له
٢لعمومين ،فمرسوم ٢لُو٢رئ رقم  667ينص عى أن "كل من يعتر
ً

عاقة ،أو تربُه ر٢بُة م ٣مؤسسة أو منظمة إره٣بية ،أو مجموعة أو منظمة

خُر ٢عى ٢أمن ٢لقومي يجب
يصفه٢ ٣أمن ٢لقومي بأنه ٣إره٣بية أو أنه ٣مثل
ً

فصله مب٣رة من عمله"(((.

إن هذه ٢مع٣ير ٢لضب٣بية ٢لتي وردت ي مرسوم ٢لُو٢رئ يتم ٢ستخد٢مه٣

ي فصل ٢موْفن ٢لعمومين من فيهم ٢لقض٣ة من عملهم ،بل لقد ز٢دت من

صاحي٣ت جه٣ز ٢لرَة ي ٢لقبض عى ٢مع٣رضن لسي٣س٣ت حكومة أردوغ٣ن.

 -2انتهاك مبدأ عدم رجعية القوانن

إن مبدأ عدم رجعية ٢لقو٢نن ،ينص عى عدم ري٣ن أحك٣م ٢لقو٢نن

٢لجن٣ئية عى ٢م٣ي ،كا أنه ا يجوز ٢عتب٣ر ٢لفعل جرمة دون صدور ق٣نون

م٣م ٣ي ح٣لة
يعرف ٢لجرمة بصورة و٢ضحة .هذه ٢مب٣دئ ٢له٣مة يتم تج٣هله٣
ً
٢لقبض عى أفر٢د حركة كولن ،بل عى كل ٢مع٣رضن و٢منتقدين لسي٣س٣ت

٢لحكومة بصفة ع٣مة.

إن ٢لسو٢بق ٢لقض٣ئية ٢لص٣درة عن ٢محكمة ٢أوروبية لحقوق ٢إنس٣ن

و٢ضحة للغ٣ية ي هذ٢ ٢لشأن .ف٣م٣دة  7من ٢اتف٣قية ا تضمن فقِ مبدأ عدم

ري٣ن قو٢نن جن٣ئية أكر ر٢مة بصورة رجعية ،بل أيض ٣تنص عى مبدأ رجعية
‘667 Sayı‘ı Kanun Hü—’ünde Kararna’e, 23 Ju‘y 2016, htt”://www.res’igazete.g“v.tr/es—ier/2016/07/20160723-8.htm
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٢لقو٢نن ٢لجن٣ئية ٢أكر تس٣ه ً
ا" .وهذ٢ ٢مبدأ يتجسد ي ٢لق٣عدة ٢لتي تنص

عى أنه إذ ٢وجد ٢ختاف بن ٢لقو٢نن ٢لجن٣ئية ٢لقدمة و٢لحديثة وك٣نت ٢لقو٢نن

٢أخرة أكر تس٣ه ً
ا فيجب عى ٢لق٣ي ٢منظور أم٣مه ٢لقضية أن يحكم ب٣لق٣نون

٢أكر مر٢ع٣ة مصلحة ٢متهم" وهو م٢ ٣لتزمت به ٢محكمة ٢أوروبية لحقوق

٢إنس٣ن(((.

إن ٢لحكومة ٢لركية تقوم ب٣لقبض عى ٢موَ٢نن ٢أعض٣ء ي مؤسس٣ت

ق٣نوني ،٣مخ٣لفة بذلك ٢لدستور ٢لري و٢مع٣هد٢ت ٢أوروبية
مدنية تم تسجيله٣
ّ

لحقوق ٢إنس٣ن ،ب٣لرغم من عدم وجود أي نص ق٣نوي يجرم ٢انضام للمنظات
و٢مؤسس٣ت ٢مدنية .فعى سبيل ٢مث٣ل ،كل ٢مد٢رس و٢لج٣مع٣ت وبنك آسي٣

و٢منظات

٢متخصصة
٢إنس٣نية

٢اتح٣دية

ومنظات

وقنو٢ت

و٢مؤسس٣ت
٢مس٣عد٢ت

٢إعام

٢مري

و٢مسموع و٢لصحف و٢مجات ٢لتي

أنشأه ٣رج٣ل أعال يعتقد ٢رتبَ٣هم

بحركة كولن ،أصبحو ٢إره٣بين بن
عشية وضح٣ه ٣ومب٣رة بعد مح٣ولة

٢انقاب ٢لف٣شل ي  15يوليو/موز

فصل آاف ٢موْفن ٢لعمومين

تم بصورة جاعية عن َريق قو٢ئم

أعدت مسبقً ٣وتم إدر٢جه ٣ي

مر٢سيم ٢لُو٢رئ ،وم تتم مع٣ملة
كل ح٣لة عى حدة ب٣لنظر لأدلة

٢مقدمة ضد ٢موْف.

 ،2016بينا ٢لحقيقة أن كل هذه

٢مؤسس٣ت و٢منشآت ٢لس٣بق ذكره ٣ك٣ن له ٣وضع ق٣نوي مستقر ،إى أن أعلن

أردوغ٣ن مع٣د٢ته له ٣بعد تحقيق٣ت ٢لفس٣د ٢لشهرة ي  25/17ديسمر/ك٣نون

٢أول  .2013هذه ٢لتحقيق٣ت أثبتت تورط أردوغ٣ن نفسه وأفر٢د ع٣ئلته وعدد

من وزر٢ء حكومته وأبن٣ئهم ي فس٣د م٣ي ضخم قدر م٣٠ت ٢ملي٣ر٢ت وقته.٣
و٢مثر للجدل أن بعض هذه ٢مؤسس٣ت قد ص٣درته٢ ٣لحكومة قبل مح٣ولة

Case “f Sc“””“‘a v. Ita‘y (N“. 2) , 10249/03, Grand Cha’ber, 17 Se”te’ber 2009, htt”://
hud“c.echr.c“e.int/eng?i=001-94135
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٢انقاب ٢لف٣شلة((( ،و٢أعجب أن أردوغ٣ن وصف تحقيق٣ت ٢لفس٣د((( وقته ٣بأنه٣

٢نقاب ضده وضد حكومته ،وأعلن ٢لحرب منذ ذلك ٢لوقت عى حركة كولن؛
وذلك رغم عدم وجود أي أدلة تثبت مش٣ركة حركة كولن ي تحقيق٣ت ٢لفس٣د(((.

وقد أش٣ر مفوض ٢مجلس ٢أوروي لحقوق ٢إنس٣ن "نيل مويزينيكس"

ي أكتوبر/ترين ٢أول  2016إى ٢مارس٣ت ٢متن٣قضة ٢لتي م٣رسه ٣أردوغ٣ن

ضد حركة كولن ،وأش٣ر إى أن حركة كولن قد َورت من نفسه ٣وقدمت خدم٣ت

ومؤسس٣ت تشمل كل قُ٣ع٣ت ٢مجتمع ،وك٣ن له ٣تأثر إيج٣ي و٢ضح ي تُور

٢مجتمع ٢لري من خال خدم٣ته٢ ٣لتعليمية و٢مدنية و٢لتجمع٣ت ٢لتج٣رية
كثر ٢من ٢مؤسس٣ت
ووس٣ئل ٢إعام وي قُ٣ع ٢م٣ل و٢أعال" .وهذ ٢يعني أن
ً

٢مرتبُة بحركة كولن ك٣ن له ٣وضع ق٣نوي مستقر وك٣نت م٣رس عمله ٣بصورة
َبيعية حتى وقت إغاقه ،٣بل من ٢ممكن ٢لقول :إن أغلبية ٢لشعب ٢لري

ك٣نت لهم عاق٣ت منشآت ومؤسس٣ت ٢لحركة بصورة أو بأخرى ،ومن ٢لن٣در أن
أحد ٢ا تربُه عاقة مع حركة كولن من ٢لشعب ٢لري"(((.
تجد ً

 -3انتهاك مبدأ معقولية اأدلة وااتهام

لقد ٢ستخدمت ٢لحكومة ٢لركية بعض ٢لذر٢ئع ٢لتي سنورد ذكره ٣لفصل

٢موْفن و٢عتق٣لهم ومح٣كمتهم ،ق٣مة ٢لذر٢ئع هذه تدل عى أن ٢لحكومة ٢لركية
تنتهك ٢لدستور ٢لري و٢مو٢ثيق ٢لدولية ٢موقعة عليه ،٣كا أنه ٣تتدخل وبصورة

س٣فرة ي ٢لنظ٣م ٢لقض٣ي وتتاعب به ،أم ٣عن ٢مع٣ير ٢لتي تستخدمه٢ ٣لحكومة
للقبض عى عر٢ت ٢آاف من ٢موَ٢نن ٢أتر٢ك ،فهي مع٣ير غ٣مضة وا يوجد

—15 Ju‘y Erd“ğan s C“u”, St“c—h“‘’ Center f“r Freed“’ (SCF), Ju‘y 2017, htt”s://st“ch“‘’cf.“rg/w”-c“ntent/u”‘“ads/2017/07/15_ Ju‘y_Erd“gans_C“u”_13.07.2017.”df
10 s“ruda 17-25 Ara‘ı— “”erasy“n‘arı, BBC Tür—çe, 16 December 2014 http://www.bbc.com/
tur—ce/haber‘er/2014/12/141212_17_25_ ara‘i—_“”erasy“nu_ne‘er_“‘du_10_s“ruda
Erd“ğan dan çar”ıcı 17 Ara‘ı— açı—‘a’ası: Y“‘suz‘u— —ı‘ıfına gir’iş darbe girişi’i, iHA,
14 January 2014, htt”://www.iha.c“’.tr/ haber-basba—an-erd“gandan-car”ici-17-ara‘i—-“”erasy“nu-aci—‘a’asi-323825/
C“unci‘ “f Eur“”e C“’’issi“ner f“r Hu’an Rights. Me’“randu’ “n the hu’an rights i’”‘icati“ns “f the ’easures ta—en under the state “f e’ergency in Tur—ey 7 Oct“ber 2016, htt”s://
rm.coe.int/16806db6f1
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مر٢ وأو،لتوقيف٢ ق٢ إى أور٢د٣ستن٢
 ولكن،٣لحكومة نفسه٢  لدى٣ضح له٢فهم و
ً
:لية٣لت٢ ئع٢لذر٢ ستخاص٢ ئية مكن٣لقض٢ كات٣مح٢م و٣اته٢ ئح٢ ولو،ل٣اعتق٢

 ااشراك ي جريدة زمان-أ
نت توزع٣((( حيث ك٣ ي تركي٣توزيع
أكر٢ لجريدة٢ "ن٣نت جريدة "زم٣ك
ً

عرضت٢ لتي٢ ليومية٢ لصحف٢ نت من َليعة٣ كا ك،(((((((٣يومي
مليون نسخة
ّ

خل٢متفي د٢ د٣لفس٣ ب٣ً متعلق٣صحفي
٢تقرير
 ونرت،لحكومة٢ ت٣س٣عى سي
ً
ّ
.ن وآخرون٣لذي تورط فيه أردوغ٢ ،لركية٢ لحكومة٢

ليومية ي٢ ن٣درة جريدة زم٣لركية مص٢ لحكومة٢ مت٣عى خلفية ذلك ق

لصحف٢ درة٣حة مص٢لدستور يحظر ر٢ لرغم من أن٢  عى،2016 ر٢أذ/رس٣ م4

لقبض عى٣لركية تقوم ب٢ لحكومة٢
ت٣ء ي مؤسس٣أعض٢ َنن٢مو٢

لفة٣ مخ،٣نوني٣ق
٣مدنية تم تسجيله
ّ

ت٢هد٣مع٢لري و٢ لدستور٢ بذلك

.ن٣إنس٢ أوروبية لحقوق٢

لنر بجميع٢لبث و٢ ت٣وكل مؤسس
لجريدة بن٢  تحولت٢وهكذ

٣له٣أشك

(((

 من جريدة مستقلة٣ه٣عشية وضح

 إى جريدة،لحكومة٢ ت٣س٣رض سي٣تع
.لحكومة٢ ٣ مليه عليه٣لية تردد م٢مو

لجريدة٢ درة٣ولكن يبدو أن مص

لحكومة٢  حيث أغلقت،٣في٣ك
م يكن
ً
رئ رقم٢لصحفية مرسوم َو٢ ن٣شل مؤسسة زم٣لف٢ انقاب٢ ولة٣بعد مح
(5)

(6)

(7)
(8)
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Its circu‘ati“n had been ’“nit“red by BPA W“r‘dwide since 2007, the “n‘y news”a”er in Tur—ey wh“se sa‘es have been audited since 2007 by BPA W“r‘dwide, a ”restigi“us c“’”any that
audits the circulation of business and consumer magazines worldwide. All its reports on Zaman
have been ”ub‘ished ”ub‘ic‘y. BPA is a f“unding ’e’ber “f the Internati“na‘ Federati“n “f
Audit Bureaux “f Certificati“n (IFABC), a v“‘untary c““”erative federati“n “f audit c“’”anies
in 34 countries around the globe.
Za’an Gazetesi,
Wi—i”edia, htt”s://tr.wi—i”edia.“rg/wi—i/Za’an_(gazete)#cite_n“teABC-53
Medyatava tira– ra”“ru, 5 January 2015, htt”://www.’edyatava.c“’/tira–/2015-01-05
Artic‘e 30 “f Tur—ish C“nstituti“n states that a ”rinting h“use and its annexes, du‘y estab‘ished
as a press enterprise under law, and press equipment shall not be seized, confiscated, or barred
fr“’ “”erati“n “n the gr“unds “f having been used in a cri’e. See the text at Tur—ish Par‘ia’ent s web site htt”s://g‘“ba‘.tb’’.g“v.tr/d“cs/c“nstituti“n_en.”df

 668ي  27يوليو/موز  ،(((2016وي ٢لح٣ل صدرت مذكر٢ت ٢عتق٣ل بحق ٢لكت٣ب
و٢لصحفين و٢إد٢رين ٢لع٣ملن ب٣لجريدة بتهمة أنهم "إره٣بيون"((( ،و٢لحقيقة
أنه ا يوجد أي حكم ق٣نوي يثبت تورط ٢لجريدة ي أي أعال إره٣بية ،ولو وجد
مثل هذ٢ ٢لحكم ٢لقض٣ي فمن ٢مفرض أا يُبق بصورة رجعية عى من ك٣نو٢

يعملون ب٣لجريدة قبل صدور ٢لحكم.

وهكذ ٢م تعد ٢مب٣دئ ٢أس٣سية ٢منصوص عليه ٣ي ٢لدستور أو ٢لق٣نون

٢لجن٣ي ٢لري محل ٢عتب٣ر ،ففي كثر من ٢لح٣ات تم ٢لقبض عى موَ٢نن
بتهمة ٢اشر٢ك ي صحيفة "زم٣ن" ،بدعوى أن ٢لجريدة هي جزء من حركة كولن

مشتبه ٣بهم
"٢إره٣بية" ،وكذلك يصبح زوج أو زوجة هذ٢ ٢متهم وأواده أيض٣
ً
ي قض٣ي" ٣إره٣ب" ،مع ٢أخذ ي ٢اعتب٣ر أن ٢لجريدة ك٣نت توزع مليون وم٠تي

مشتبه ٣بهم ،وسيتض٣عف ٢لرقم بإض٣فة أزو٢ج
يومي ،٣كل هؤاء أصبحو٢
نسخة
ً
ً

أو زوج٣ت وأواد ٢مشرين للجريدة.

و٢ليوم هن٣ك آاف من ٢موَ٢نن و٢موَ٢ن٣ت ٢أتر٢ك ٢معتقلن بتهمة

قر٢ءتهم جريدة ك٣نت تو َزع ي كل مكتب٣ت بيع ٢لجر٢ئد و٢مجات ،وتب٣ع من

معتر ،٢وتعمل تحت مظلة ٢لق٣نون
ق٣نوني٣
وضع٣
خال ٢لكروت ٢ائتانية أن له٣
ً
ً
ّ
و٢لدستور و٢لق٣نون ٢لدوي.

إن هذ٢ ٢لتعسف ي ٢ستخد٢م مر٢سيم ٢لُو٢رئ ا يقتر عى جريدة

عديد ٢من ٢منشور٢ت ٢له٣مة مثل صحيفة ""Bugün
أيض٣
زم٣ن وقر٢ئه ،٣بل يُ٣ل ً
ً

٢ليومية ،ومجلة

""Aksiyon

٢إخب٣رية ٢أسبوعية و٢لدورية ٢لشهرية

""Sızıntı

أيض ٣كدليل جن٣ي من قبل ٢مدعن ٢لع٣من ٢لذين حققو ٢مع
ك٣نت مدرجة ً

٢مشركن من قر٢ء تلك ٢مجات و٢لصحف ،إذ يتم تضمن سجل ٢اشر٢ك ي
ائحة ٢اته٣م ب٣عتب٣ره دلي ً
ا(((.

27 Te’’uz 2016 tarih‘i Res’i Gazetede yayı’‘anan 668 Sayı‘ı KHK htt”://www.res’igazete.
g“v.tr/es—i‘er/2016/07/20160727M2-1.”df
Za’an Gazetesinin es—i e—ibine “”erasy“n, Cu’huriyet, 27 Ju‘y 2016, htt”://www.cu’huri‘’yet.c“’.tr/haber/tur—iye/574815/Za’an_ gazetesinin_es—i_e—ibine_“”erasy“n.ht
FETÖ cü‘eri tes”it et’e— için 12 s“ru, Mi‘‘i Gazete, 15 August 2016, htt”://www.’i‘‘igazete.
c“’.tr/iste_fet“cu‘eri_tes”it_et’e—_ icin_s“ru‘an_12_s“ru/419985
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بـ -عماء بنك آسيا
ك٣ن بنك آسي ٣قبل إغاقه ي  2015أكر ٢لبنوك ٢إسامية ي تركي ،(((٣ومن

أكر ٢لبنوك ٢لركية ٢لخ٣صة ،كا ك٣ن للبنك  210فروع ،ويعمل به  5000موْف

وقر٢بة ٢مليون ونصف عمي ً
ا ،ب٣إض٣فة إى أن ٢لبنك ك٣ن من أشهر ٢ممولن

للفع٣لي٣ت ٢لري٣ضية ،فلقد ك٣ن ٢لر٢عي ٢لرسمي لدوري كرة ٢لقدم ٢لري بن
ع٣مي  ،2012 - 2008مع ٢لعلم بأن ٢لبنك تم ٢فتت٣حه ي  24أكتوبر/ترين ٢أول

 1996بعدم ٣حصل عى كل ٢لتص٣ريح ٢لق٣نونية ٢لازمة ،و٢لبنك كغره من ٢لبنوك
٢لركية يخضع للمر٢قبة و٢إر٢ف من ٢أجهزة ٢لحكومية ٢مختصة(((.

ورغم أن ٢لبنك ك٣ن أحد أعى ثاثة بنوك سيولة نقدية ي تركي ٣إا أنه م

يسلم من ٢ستهد٢ف أردوغ٣ن ،أن بعض

٢مس٣همن من ٢مستثمرين ب٣لبنك ذوو
صلة بكولن .وقد بدأت حملة أردوغ٣ن
عى ٢لبنك أو ً
ا بإش٣عة إفاسه ،وأن

هن٣ك آاف من ٢موَ٢نن ٢معتقلن

بتهمة قر٢ءتهم جريدة ك٣نت تو َزع ي

كل مكتب٣ت بيع ٢لجر٢ئد و٢مجات،

هذه ٢لش٣ئعة م يكن له ٣أي أس٣س

وتب٣ع من خال ٢لكروت ٢ائتانية أن

٢لبنك ،لذ ٢تم ٢فتع٣ل قضية ق٣نونية

مظلة ٢لق٣نون و٢لدستور.

سلبي ٣عى
تأثر٢
من ٢لصحة م تجد له٣
ً
ّ
مص٣درة ٢لبنك عن َريق ٢مو٢لن

معتر ،٢وتعمل تحت
ق٣نوني٣
وضع٣
له٣
ً
ً
ّ

للحكومة د٢خل ٢مؤسسة ٢لقض٣ئية ،وق٣مت ٢لحكومة ماحقة ٢مس٣همن ي
٢لبنك من ٢مستثمرين وكذلك  700.000موَ٢ن خضعو ٢جميعهم للتحقيق ا
ليء إا أنهم من عماء ٢لبنك(((.

وي بعض مستند٢ت ٢محكمة ج٣ء م ٣يي٢" :مدعى عليه وزوجه أو

زوجته خضعو ٢للتحقيق فيا إذ ٢ك٣نو ٢من عماء بنك آسي ٣أم ا ،أو ق٣مو ٢بأي
Ban— Asya, Wi—i”edia, htt”s://tr.wi—i”edia.“rg/wi—i/Ban—_Asya
TFF Birinci ‘igin adı Ban—asya ‘igi “‘du, 16 January 2008, htt”://www.tff.“rg/defau‘t.as”x?”ageID=287&ftxtID=3027
700 bin —işi s“rgu‘anıy“r, Hürriyet, 21 Se”te’ber 2016, htt”://www.hurriyet.c“’.
tr/700-bin-—isis-“rgu‘aniy“r-40228664
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مع٣ملة بنكية من خال بنك آسي ،٣وإن وجدت فقد تم ٢لفحص ٢لك٣مل لكل

٢مع٣مات ٢لبنكية من إيد٢ع وسحب وتحويل وغره ٣من ٢مع٣مات" ،ويعتر
عضو ٢ي منظمة إره٣بية إن ك٣ن له أي تع٣مل بني مع بنك آسي ،٣وتتم
٢متهم
ً

مح٣كمته ومع٣ملته َبقً ٣لذلك((( .ولقد أغضب هذ٢ ٢لوضع ٢مرعن ٢أتر٢ك

حتى من أعض٣ء ٢لحزب ٢لح٣كم ذ٢ته ،فقد رح ن٣ئب ٢لحزب ٢لح٣كم ي مدينة

"م٣نيس٢ "٣لركية "سلجوك أوزد٢غ" عن عدم رض٣ه مثل هذه ٢إجر٢ء٢ت(((.

وعند ٢عتق٣ل ٢لصحفين ٢لب٣رزين "أحمد ألت٣ن" و"محمد ألت٣ن" ورد ي

جريدة "صب٣ح" ٢مملوكة لع٣ئلة أردوغ٣ن تريح مفتش ٢لرَة ق٣ل فيه:

"لقد وجدن ٣ي منزل "محمد ألت٣ن" بُ٣قة ٢ئتانية لبنك آسي ،((("٣وي ٢لوقت

ذ٢ته ق٣مت كل وس٣ئل ٢إعام ٢مو٢لية للحكومة ب٣لضغِ عى ٢لقض٣ة من خال
٢لترير بأن عاقة أي فرد ب٣لبنك تكفي دلي ً
ا عى ٢عتق٣له(((.

كا أنه وَبق ٣للقو٢عد ٢لبنكية ٢لركية فإن كل من أودع مبلغً  ٣أقل من

 100.000لرة تركية تضمن له ٢لدولة أمو٢له ح٣لة م ٣أفلس ٢لبنك ،حيث يقوم
صندوق تأمن ٢لود٢ئع ٢ادخ٣رية ( )TMSFبرد قيمة ٢مودع٣ت ٢لبنكية للعماء

إذ ٢م تتعد  100.000لرة .وقد رح صندوق تأمن ٢لود٢ئع ٢ادخ٣رية أنه

سيقوم برد قيمة ود٢ئع عماء بنك آسي ٣إذ ٢م ٣أعلن ٢لبنك إفاسه((( ،ومن ثم
فإن ٢لتع٣مل ٢م٣ي ب٣إيد٢ع و٢لسحب وغره ٣مع بنك آسي ٣م يكن جرمة من

٢لن٣حية ٢لق٣نونية ،لكن ٢لو٢قع أن قر٢بة ٢مليون ونصف عميل لبنك آسي ٣ب٣تو ٢ي

مشتبه ٣بهم ،وينظر إليهم عى أنهم مجرمون إره٣بيون محتملون.
أعن ٢لحكومة
ً
FETÖ sanığının Ban—asya savun’ası itibar gör’edi, Anad“‘u A–ansı, 10 May 2017, htt”://
aa.c“’.tr/tr/tur—iye/fet“-saniginin-ban—-asya-savun’asi-itibar-g“r’edi/815213
This “verreach has even ir—ed ‘aw’a—ers fr“’ Erd“ğan s ru‘ing AKP. F“r exa’”‘e, AKP Manisa de”uty Se‘çu— Özdağ c“’”‘ained ab“ut this situati“n
,işte Ah’et ve Meh’et A‘tan ın evinden çı—an de‘i‘‘er, Sabah, 19 Se”te’ber 2016, htt”://
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ح٣لي ٣ا مكن ٢لجزم بخصوص
ووسِ عدم ٢لشف٣فية ٢موجودة بركي٣
ً
عدد ٢أشخ٣ص ٢لذين تم ٢عتق٣لهم بدعوى ٢إره٣ب إجر٢ئهم مع٣مات بنكية

ببنك "آسي ،"٣لكن ٢مؤكد أنهم آاف من ٢موَ٢نن.

جـ -العضوية ي ااتحادات العالية
من ٢معلوم أن ٢اتح٣د٢ت ٢لعالية تدخل ضمن مؤسس٣ت ٢مجتمع

٢مدي ،هذه ٢اتح٣د٢ت أسسه ٣أفر٢د مقربون من حركة كولن ،وفقً ٣للقو٢عد

٢لق٣نونية و٢إجر٢ء٢ت ٢إد٢رية ٢لازمة ق٣نونً ٣وقت إنش٣ئه .(((٣لقد تأسس أول ٢تح٣د

من هذه ٢اتح٣د٢ت ب٣سم ٢تح٣د ( ،)Aksiyon-İşوك٣ن يركز عى قُ٣ع ٢لتعليم ،ثم توسع

ي إنش٣ء ٢تح٣د٢ت للقُ٣ع٣ت ٢مختلفة ،لتتحول إى كونفدر٢لية ٢تح٣د٢ت تشمل
٢لع٣ملن ي ٢لقُ٣ع٣ت ٢مختلفة(((.

هذه ٢اتح٣د٢ت ك٣ن ينظر إليه ٣من قبل

ا يوجد أي حكم ق٣نوي يثبت تورط

عى أنه ٣من٣فس يجب إز٢حته ،وهذ ٢م٣

ولو وجد فمن ٢مفرض أا يُبق

٢اتح٣د٢ت ٢لت٣بعة للمو٢لن أردوغ٣ن
نز٢ع ٣بن حركة كولن وأردوغ٣ن.
مثل
ً

ومع تحقيق٣ت ٢لفس٣د ٢لشهرة

جريدة زم٣ن ي أي أعال إره٣بية،

بصورة رجعية عى من ك٣نو ٢يعملون
ب٣لجريدة قبل صدور ٢لحكم.

 25/17ديسمر/ك٣نون ٢أول  2013ب٣تت

حركة ٢لخدمة ترزح تحت ضغِ شديد ،كا ٢ستخدم ٢انقاب ٢لف٣شل ذريعة

فرضت عى أثره ح٣لة ٢لُو٢رئ ب٣لجمهورية ٢لركية؛ ففي مرسوم َو٢رئ رقم

وكونفيدر٢لي ،٣ب٣إض٣فة
فيدر٢لي٣
عالي٣
٢تح٣د٢
 667أغلقت حكومة أردوغ٣ن 19
ً
ً
ّ
ّ
خ٣ص ،٣و 1.229منظمة ومؤسسة،
تعليمي٣
معهد٢
َبي ،٣و1.043
إغاق 35
ً
ً
ّ
ّ
معهدّ ٢
و 15ج٣معة((( .وتعرض ٢منضمون لهذه ٢اتح٣د٢ت ٢لعالية من حركة ٢لخدمة

A—siy“n işçi Sendi—a‘arı K“nfederasy“nu, Wi—i”edia, htt”s://tr.wi—i”edia.“rg/wi—i/A—siy“n_%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Sendi—a‘ar%C4%B1_K“nfederasy“nu
A—siy“n işçi Sendi—a‘arı K“nfederasy“nu, Wi—i”edia, htt”s://tr.wi—i”edia.“rg/wi—i/A—siy“n_%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Sendi—a‘ar%C4%B1_K“nfederasy“nu
‘667 sayı‘ı Kanun Hü—’ünde Kararna’e, 23 Ju‘y 2016, htt”://www.res’igazete.g“v.tr/es—ier/2016/07/20160723.pdf
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لعملي٣ت فصل و٢سعة من أعالهم(((.
وبهذ ٢تحولت كل ٢اتح٣د٢ت ٢لت٣بعة للحركة إى مؤسس٣ت إره٣بية وأصبح

٢أعض٣ء به ٣إره٣بين ،وص٣رت ٢لعضوية ي أحد هذه ٢اتح٣د٢ت دليل إد٢نة(((.

لقد أْهر عديد من ٢لق٣نونين و٢لصحفين ٢عر٢ضهم عى هذه ٢إجر٢ء٢ت،

وصدرت أصو٢ت مع٣رضة لتلك ٢إجر٢ء٢ت من د٢خل ٢لحزب ٢لح٣كم نفسه،
ف٣لصحفي" أحمد ت٣ش كتر٢ن" وهو ص٣حب عمود ي جريدة "ست٣ر" ٢مو٢لية

للحكومة كتب" :إذ٢ ٢عترن 25/17 ٣ديسمر هي حجر ٢أس٣س ي ٢لخاف مع حركة

كولن ،وأَلقن ٣عى كل ٢لع٣ملن و٢منضمن للمؤسس٣ت ٢مو٢لية للحركة وصف

"إره٣ي" ب٣لرغم من أن هذه ٢مؤسس٣ت ك٣نت تعمل تحت ٢لق٣نون ووضعه٣

٢لق٣نوي ا ش٣ئبة فيه ،إذن ف٣لحكومة متن٣قضة ي أفع٣له .٣فعى سبيل ٢مث٣ل
ْلت أعال بنك آسي ٣وأوض٣عه ٢لق٣نونية مستمرة بعد أحد٢ث  25/17ديسمر/

أيض٣
ك٣نون ٢أول ،وكذلك ْل ٢تح٣د رج٣ل ٢أعال ( )TUSKONم٣رس نشَ٣ه ً
وكذلك ٢اتح٣د ٢لتعليمي ( ،)Aktif Eğitim-Senبل ٢لحكومة ذ٢ته ٣دفعت ٢شر٢ك٣ت

م٣لية ب٣لني٣بة عمن يريد ٢انضام لهذه ٢اتح٣د٢ت .فأخروي هل من ٢منُقي

٢عتب٣ر عاقة مع منظمة أو مؤسسة ق٣نونية -بدليل تع٣مل ٢لدولة مؤسس٣ته٣
معه -٣دليا عى ٢إره٣ب؟"(((.

وي هذ٢ ٢لصدد نذكر مثً ٣
ا لاتح٣د٢ت ٢لكونفيدر٢لية وهو ٢تح٣د
()Cihan-Sen

وقد أسسه  22.104موْفً ٣ع٣م ٣ي يوليو/موز َ 2016بق٣

Bursa da 19 FETÖ cü A—tif-Sen üyesi ad‘iyeye sev—edi‘di, Mi‘‘iyet, 28 Se”te’ber 2016,
;htt”://www.’i‘‘iyet.c“’.tr/a—tif-sen-uyesi-19-fet“-cu-ad‘iyeye-bursa-yere‘haber-1570438/
Anta‘ya da A—tif-Sen üyesi 30 tutu—‘u sanığın yargı‘an’asına baş‘andı, 7 February 2017,
htt”://www.’e’ur‘ar.net/haber/644648/a—tif-sen-uyesi-30-tutu—‘u-sanigin-yargi‘an’asina-bas‘andi.ht’‘ ; Adana da A—tif-Senci‘eree FETÖ Davası açı‘dı, Sabah, 26 N“ve’ber
2016, htt”://www.sabah.c“’.tr/guney/2016/11/26/a—tif-senci‘ere-fet“-davasi-aci‘di
A—tif-Sen üyesine 6 yı‘ üç ay ceza veri‘di, 17 March 2017, htt”://www.“gret’en‘ersitesi.
‘’c“’/haber/a—tif-sen-uyesine-6-yi‘-3-ay-cezaveri‘di-h38068.ht
“Hukukçu diy“r —i… Ah’et Taşgetiren, Star, 14 June 2017, htt”://www.star.c“’.tr/yazar/
hu—u—cu-diy“r-—i-yazi-1227444/
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د٣تح٢ ئه تحت مظلة٣ من أعض٢عضو
18.045 ن٣لحكومية((( وك٢ ت٣ن٣للبي
ً
كمتهم عى٣جهون خُر مح٢ء يو٣أعض٢  وقد أصبح كل هؤاء،)Aktif-Sen(
محتجزين٢ مدرسن٢ آاف من٢ ك٣ كا أن هن،"بيون٣خلفية أنهم "إره
.(((ت٢د٣اتح٢ نضامهم لهذه٢ لسجون مجرد٣ب

)TUSKON(  العضوية ي مؤسسة توسكون-د

٢مختر
 ويعرف،ك٢أتر٢ عين٣لصن٢أعال و٢ ل٣لري لرج٢ د٣اتح٢
ً

ل أعال ي٣ جمعية رج211 ٣) هو مؤسسة أم تضم تحت مظلتهTUSKON( سم٣ب

مؤسسة٢ نت هذه٣ ك.م٣لع٢ ل أعال حول٣ جمعية رج150 فة لـ٣إض٣ ب،٣تركي

 إى أن تم،لركية٢ لحكومة٢ ية٣رية تحت رع٣ستثارية وتج٢ ت٣علي٣تنظم ف

."ب٣إره٢"  بتهمة2016 موز/ يوليو23  ي667 رئ رقم٢لُو٢  مرسوم٣إغاقه
درت رؤوس٣ وص،ِ فق2017  ركة ي1000 لركية٢ لحكومة٢  أغلقت٢وهكذ

ء٣ت كل أعض٣ كا جمدت أصول وممتلك.(((ر دوار٣ ملي11 ت تقدر بـ٣ل رك٢أمو
.)TUSKON( مؤسسة

اجتاع٢  ي٣هو أن رئيسه

)TUSKON(

موجه ضد٢ لرئيي٢ م٣اته٢و

سين٣لسي٢  "عى:ل فيه٣ ق٣٠ً  جري٣ب٣ُخ
ل" ألقى٢ نور مر٣مس "رض٣لخ٢ دي٣لع٢
ً

لتوجه للعمل٢سة و٣لسي٢ لتخي عن٢ صبهم٣مستهدفن للربح من من٢

نون٣ك/ ديسمر25/17 د٣لفس٢ ت٣ وقد فهم من ذلك أنه يقصد تحقيق،"ري٣لتج٢
(1)

(2)

(3)
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Ça‘ış’a ve S“sya‘ Güven‘i— Ba—an‘ığından: 4688 sayi‘i —a’u görev‘i‘eri sendi—a‘ari ve t“”‘u
söz‘eş’e —anunu gereğince —a’u görev‘i‘eri sendi—a‘ari i‘e —“nfederasy“n‘arin üye sayı‘arına i‘iş—in 2016 Ju‘y istatisti—‘eri, Res’i Gazete, htt”://www.res’igazete.g“v.tr/’ain.as”x?h“’e=htt”://www.res’igazete.g“v.tr/es—i‘er/2016/07/20160704.ht’&’ain=htt”://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160704.htm
Acı”aya’ da FETÖ den 22 —adın öğret’ene göza‘tı, Hürriyet, 17 Ju‘y 2017, htt”://www.
hurriyet.c“’.tr/aci”aya’da-fet“den-22-—adin-“gret’ene-g“za‘ti-40523866;
Kayseri de
FETÖ den 33 —adın öğret’ene göza‘tı, CNNTür—, 3 March 2017, htt”://www.cnntur—.c“’/
tur—iye/—ayseride-fet“den-33-—adin-“gret’ene-g“za‘ti; Öğret’en‘ere FETÖ “”erasy“nu
73 göza‘tı, Hürriyet, 6 June 2017, htt”://www. hurriyet.c“’.tr/“gret’en‘ere-fet“-“”erasy“nu-73-g“za‘ti-40481396
Tur—ey Sees F“es at W“r— in G“‘d Mines, Cafes and S’urf Vi‘‘age , David Sega‘, 22 Ju‘y
2017, htt”s://www.nyti’es.c“’/2017/07/22/ business/tur—ey-a—in-i”e—-fethu‘‘ah-gu‘en-rece”-tayyi”-erd“gan.ht’‘

ء٣أعض٢ لب٣َلجد و٢ لكام عى محمل٢ ٢ن هذ٣ وقد أخذ أردوغ.(((2013 أول٢

 دبر تهمة،مؤسسة٢ ء عى٣لقض٢  فشل ي٣ وعندم،)TOSKON( برك مؤسسة

 وحددت،رئ٢ من خال مرسوم َو٣ملن به٣لع٢ ل٣عتق٢ و،٣نونية إغاقه٣ق

لتحديد وتم٢ ل" عى وجه٢ نور مر٣ب "رض٣ُ خ٢لذين حرو٢ ء٣أعض٢ أساء

.(((لهم٣عتق٢

نت منذ٣ ك٣ رغم أنه،"بية٣) منظمة "إرهTOSKON(  أصبحت منظمة٢وهكذ

ن٣ كا ك.(((((((٣أعال ي تركي٢ ل٣ من أنشِ رج٢عضو
40.000 ت تضم٢ثاث سنو
ً

لجمعية٢ ت٣جتاع٢ د يحرون٣اقتص٢ ء ا سيا وزير٢لوزر٢ ن وبعض٣أردوغ

.(((مة٣لع٢

)Kimse Yok Mu(  التطوع للعمل ي مؤسسة كيمسه يوكمو-هـ

الخرية

2004 م٣) وتعني "هل من مغيث؟" منظمة خرية تأسست عKimse Yok Mu(
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TUSKON t“”‘antısında Hü—ü’et açı—ça tehdit edi‘’işti, 3 May 2017, htt”://aa.c“’.tr/tr/tur—iye/tus—“n-t“”‘antisinda-hu—u’et-aci—ca-tehdit-edi‘di/810787
TUSKON t“”‘antısında Hü—ü’et açı—ça tehdit edi‘’işti, 3 May 2017, htt”://aa.c“’.tr/tr/tur—iye/tus—“n-t“”‘antisinda-hu—u’et-aci—ca-tehdit-edi‘di/810787
Adana da FETÖ sanığı işada’‘arına dava, Mi‘‘iyet, 5 May, 2017, htt”://www.’i‘‘iyet.
c“’.tr/adana-da-fet“-sanigi-is-ada’‘ari-ha——inda—i-adana-yere‘haber-2019181/ ; Deniz‘i de
işada’‘arına yöne‘i— i—inci FETÖ Davası, Hürriyet, 2 May 2017, htt”://www.hurriyet. c“’.
tr/deniz‘ide-isada’‘arina-y“ne‘i—-2nci-fet“-dava-40444879 ; Bartın da, FETÖ davasında
işada’‘arı ha—i’ —arşısında, 28 A”ri‘ 2017, htt”s://www.haber‘er.c“’/bartin-da-fet“-davasinda-isadamlari-hakim-9555015-haberi/
Ticaret Kö”rüsünden 300 ’i‘y“n d“‘ar‘ı— ihracaat ge‘ece—, Dünya, 27 Oct“ber 2011,
htt”s://www.dunya.c“’/gunde’/ticaret-—“”rusunden-300-’i‘y“n-d“‘ar‘i—-ihracat-gecece—-haberi-157528 ; Tür—iye nin Afri—a açı‘ı’ında Gü‘en “—u‘‘arı ve TUSKON un r“‘ü
büyü—, T24, 7 January 2013, htt”://t24.c“’.tr/haber/ft-tur—iyenin-afri—a-aci‘i’inda-gu‘en-“—u‘‘ari-ve-tus—“nun-r“‘u-buyu—,221159
T“”‘antıya Başba—an Erd“ğan ın yanısıra şu ba—an‘ar —atı‘dı: Dev‘et Ba—anı ve Başba—an
Yardı’cısı A‘i Babacan, Dev‘et Ba—anı ve Baş’üza—ereci Ege’en Bağış, Dev‘et Ba—anı Hayati Yazıcı, Dev‘et Ba—an‘arı Zafer Çağ‘ayan ve Faru— Nafiz Öza—, Sanayi ve Ticaret Ba—anı
Nihat Ergün, Tarı’ ve Köyiş‘eri Ba—anı Meh’et Mehdi E—er ve U‘aştır’a Ba—anı Bina‘i
Yı‘dırı’. B—z. Erd“ğan Hu—u—ta “t“ban istedi, zengin‘iği de’“—rasiye bağ‘adı, Hürriyet, 7
March 2010, htt”://www.hurriyet.c“’.tr/erd“gan-hu—u—ta-“t“ban-istedi-zengin‘igi-de’“—rasiye-bag‘adi-14030784
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ي إسُنبول((( ،وتُورت حتى أصبحت منظمة دولية ،وفيا بعد أصبحت ريكة

مفوضية ٢أمم ٢متحدة لشؤون ٢لاج٠ن ( ،)UNHCRكا أنه ٣ك٣نت ٢منظمة ٢إغ٣ثية

٢لوحيدة ي تركي٢ ٣لتي يعتره٢ ٣مجلس ٢اقتص٣دي و٢اجتاعي لأمم ٢متحدة
()ECOSOC

هي٠ة ٢ستش٣رية .نشُت ٢منظمة بأعاله٢ ٣إغ٣ثية ي أكر من 113

دولة حول ٢لع٣م .وقد َورت ٢منظمة نش٣َ٣ته ٣لتكون ج٣هزة لتقديم ٢مس٣عد٢ت

٢لُ٣رئة بعد ٢لزازل و٢لفيض٣ن٣ت و٢لكو٢رث ٢لُبيعية ،وإع٣دة ٢إعار للمستشفي٣ت
و٢مد٢رس و٢من٣زل ،وتقديم ٢لعاج ٢مج٣ي و٢لعملي٣ت ٢لجر٢حية ٢مج٣نية.
ولكن أنه ٣ت٣بعة لحركة كولن أصبحت تتعرض للهجوم من قبل أردوغ٣ن

و٢عتره ٣عدوة له ،فألغى رخصة عمله ٣وتم تعليق ٢مس٣عد٢ت ٢لدولية ٢لتي تقوم

بتقدمه ٣ي  22سبتمر/أيلول ،(((2014

وبعد مح٣ولة ٢انقاب ٢لف٣شل ي 15

كلي .(((٣وتم
يوليو/موز  2016تم إغاقهّ ٣

٢لقبض عى ٢متُوعن و٢لع٣ملن ي
٢منظمة بتهم أدق م ٣توصف به أنه ٣تهم
٢عتبَ٣ية ليس عليه ٣أي دليل ،وم ٣يدعو
للسخرية أن أردوغ٣ن نفسه ك٣ن يدعو

٢موَ٢نن ورج٣ل ٢أعال إى مويل

ي مرسوم َو٢رئ رقم  667أغلقت

عالي٣
٢تح٣د٢
حكومة أردوغ٣ن 19
ً
ّ

وكونفيدر٢لي ،٣ب٣إض٣فة
فيدر٢لي٣
ً
ّ
َبي ،٣و1.043
إغاق 35
ً
معهدّ ٢
خ٣ص ،٣و1.229
تعليمي٣
معهد٢
ً
ّ
ّ

منظمة ومؤسسة ،و 15ج٣معة.

عملي٣ت ٢إغ٣ثة ٢لتي تقوم به٢ ٣منظمة(((.

كا تم ٢لقبض عى مح٣فظ إسُنبول "حسن عوي موتلو" أنه ترع بـ  6دوار٢ت
منظمة ( )Kimse Yok Muهل من مغيث؟(((.

Wi—i”edia, htt”s://tr.wi—i”edia.“rg/wi—i/Ki’se_Y“—_Mu_Derne%C4%9Fi
Ki’se y“— ’u derneğinin yardı’ t“”‘a’a yet—isi —a‘dırı‘dı, Hürriyet, 2 Oct“ber 2014, htt”://
www.hurriyet.c“’.tr/ —i’se-y“—-’u-derneginin-yardi’-t“”‘a’a-yet—isi-—a‘diri‘di-27314395
Ki’se Y“— Mu derneği —a”atı‘dı, Hürriyet, 23 Ju‘y 2016, htt”://www.hurriyet.c“’.tr/
—i’se-y“—-’u-dernegi-—a”ati‘di-40164991
Erd“ğan, Ki’se Y“— Mu derneği aracı‘ığıy‘a S“’a‘i için böy‘e yardı’ iste’iş‘“ti, t24, 28 Se”te’ber 2016, htt”://t24.c“’.tr/vide“/erd“gan-2001-yi‘inda-insan‘i—-du-’u-—i’se-y“—-’u-dernegi-araci‘igiy‘a-s“’a‘i-icin-b“y‘e-yardi’-iste’isti,3202
Va‘i Mut‘u savun’asını ağ‘ayara— ya”tı, Cu’huriyet, 24 August 2017, htt”://www.cu’huri_yet.c“’.tr/haber/tur—iye/810174/Huseyin_Avni_Mut‘u_savun’asini_ag‘ayara—_ya”ti__Ne
‘’Musa_ya_ne_isa_ya_yaranabi‘iy“ru’.ht
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و -اأطباء والعاملون ي القطاع الطبي
نشِ عمل حركة ٢لخدمة ي مج٣ات مختلفة ،وك٣ن هن٣ك ٢هتام كبر

ب٣لعمل ٢مدي ي ٢لقُ٣ع ٢لُبي ،حيث أنشأت ٢لخدمة م ٣يقرب من 200

مؤسسة َبية غر حكومية أغلقته٢ ٣لحكومة خال ع٣م  .2017وتم وصف آاف

من ٢أَب٣ء و٢لع٣ملن ي ٢منشآت ٢لُبية ٢لت٣بعة للخدمة بأنهم "إره٣بيون"(((،
حتى إن ٢لتُوع إجر٢ء ٢لعملي٣ت و٢لفحوص٣ت ي دول أفريقية ك٣ن يعتر

دليل إد٢نة لأَب٣ء((( ،كا ٢عتقل ٢لدكتور"أكرم ير" زوج ٢بنة "بولنت أرينتش"

٢متحدث ٢لس٣بق ب٣سم ٢لرم٣ن ٢لري ون٣ئب رئيس ٢لوزر٢ء ،أنه عمل ي
٢اتح٣د ٢لفيدر٢ي للصحة ٢لع٣مية(((.

و٢اتح٣د ٢لفيدر٢ي للصحة ٢لع٣مية ك٣ن يعمل تحت مظلة كونفيدر٢لية

"وف٣ء ٢لصحية" ٢مشهورة

بـ()VESKON

و٢لتي ك٣نت تضم خمسة فيدر٢لي٣ت

عضو .(((٢وقد
َبية ،و 118مؤسسة َبية ي تركي ،٣وعدد أعض٣ئه ٣قر٢بة 20.000
ً

قررت ( )VESKONبأن تحل نفسه ٣ي  5ين٣ير  ،(((2016بعدم ٣تعرضت لهجات

وحمات من قبل ٢لحكومة تستهدف إفاس ٢مؤسسة و٢لع٣ملن به ،٣و٢عتقل
عدد من ٢أَب٣ء ٢لذين عملو ٢ب٣مؤسسة.

كبر ٢ما تسبب ي تحويل
كا أغلقت ٢لحكومة ٢لركية  50مستشفى
ً
َ 20.000بيب إى عَ٣لن عن ٢لعمل .كا أغلق  14مستشفى أخرى ،و 36مرك ًز٢
َبي ٣لاشتب٣ه ي عاقتهم بحركة كولن ،وك٣ن يعمل بتلك ٢منشآت ٢لُبية م ٣يزيد
ّ

FETÖ cü‘erin sağ‘ı— derne—‘eri dur’uy“r, Sabah, 19 August 2016, htt”://www.sabah.
c“’.tr/an—ara-bas—ent/2016/08/19/fet“cu‘erin-sag‘i—-derne—‘eri-dur’uy“r
;
FETÖ nün
sağ‘ı— ya”ı‘an’asına “”erasy“n: 24 göza‘tı, 15 May 2016, htt”://www.cnntur—.c“’/tur—iye/
fet“nun-sag‘i—-ya”i‘an’asina-“”erasy“n-24-g“za‘ti; Deniz‘i de FETÖ nün sağ‘ı— ya”ı‘an’ası davası, Mi‘‘iyet, 12 June 2017, htt”://www. ’i‘‘iyet.c“’.tr/deniz‘i-de-fet“-nun-sag‘i—-ya”i‘an’asi-deniz‘i-yere‘haber-2103966/
Deniz‘i de FETÖ nün sağ‘ı— ayağı ha—i’ —arşısında, 9 June 2017, htt”://www.deniz‘igazetesi.
c“’/haber‘er/gunce‘/deniz‘ide-fet“nun-sag‘i—-ayagi-ha—i’-—arsisinda/64182/
Da’attan Arınç ı z“ra s“—aca— ifade, Cu’huriyet, 6 June 2017, htt”://www.cu’huriyet.c“’.
‘’tr/haber/tur—iye/755152/Da’attan_ Arinc_i_z“ra_s“—aca—_ifade.ht
Da’attan Arınç ı z“ra s“—aca— ifade, Cu’huriyet, 6 June 2017, htt”://www.cu’huriyet.c“’.
‘’tr/haber/tur—iye/755152/Da’attan_ Arinc_i_z“ra_s“—aca—_ifade.ht
VESKON tanıtı’ fi‘’i, htt”s://www.y“utube.c“’/watch?v=QqPY20i1LHc
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عن  7.200فرد منهم أَب٣ء وب٣حثون وأك٣دميون وموْفون إد٢ريون وعال(((،

َبيب ٣و 7.505عال ب٣مج٣ل ٢لُبي مت تصفيتهم من
ب٣إض٣فة إى 1.684
ً
٢منشآت ٢لُبية ٢لحكومية بصورة جاعية من خال مرسوم َو٢رئ ،كا أغلقت

َبي ٣للخصوبة بإسُنبول يد٢ر بو٢سُة أَب٣ء أتر٢ك وأرمن(((.
٢لحكومة مرك ًزّ ٢

وقد رح "رشيد توك٣ل" رئيس ٢تح٣د ٢أَب٣ء ٢أتر٢ك ( )TTBأنه تم فصل

٢لعديد من ذوي ٢لخرة و٢مه٣رة ٢لُبية من ٢متخصصن ي ٢مج٣ل ٢لُبي وهو

م ٣يعد خس٣رة ف٣دحة(((.

ز -جمعيات امحامن
كل

٢مح٣من

وجمعي٣ت

٢مح٣من ٢لتي يشتبه ي قربه ٣من
حركة كولن يتم إبع٣ده ٣وعدم ٢لتع٣مل

مع مح٣ميه ،(((٣كا يستهدف ٢مح٣مون
ب٣ته٣مهم جزً ٢ف ٣بتهم جن٣ئية ،ويحرم

عر٢ت ٢آاف منهم من حقوقهم

أعرب ٢مفوض ٢لس٣مي لحقوق
٢إنس٣ن عن قلقه ٢لعميق إز٢ء

٢اعتق٣ل ٢لجاعي وإق٣لة ٢موْفن

٢لعمومين و٢لتجديد ٢مستمر لح٣لة
٢لُو٢رئ بركي ،٣ق٣ئا :إن من٣خ

٢لخوف هو من يحكم تركي٢ ٣آن.

٢أس٣سية ي ٢لوصول إى مستش٣ر ق٣نوي ،ومر٢ع٣ة ٢أصول ٢لق٣نونية

و٢مح٣كات ٢لع٣دلة.

مح٣مي ٣منهم رؤس٣ء لجمعي٣ت
لقد ٢عتقلت ٢لسلُ٣ت ٢لركية 523
ً
FETÖ cü derne—‘er dö—ü‘üy“r, Star gazetesi, 5 January 2016, htt”://’.star.c“’.tr/gunce‘/
fet“nun-derne—‘eri-d“—u‘uy“r-haber-1080371/
Istanbu‘ Ar’enian D“ct“r s Ferti‘ity Center C‘“sed D“wn as Part “f State “f E’ergency , 27
Ju‘y 2016, htt”s://’assis”“st. c“’/2016/07/istanbu‘-ar’enian-d“ct“rs-ferti‘ity-center-c‘“sedd“wn-as-”art-“f-state-“f-e’ergency/
TTB ve Diyarba—ır Tabi” Odası: iyi he—i’‘er hedef “‘du , 8 May 2017,htt”://www.cu’huri_yet.c“’.tr/haber/siyaset/736654/TTB_ve
_Diyarba—ir_Tabi”_Odasi__iyi_he—i’‘er_hedef
oldu.html
Anad“‘u hu—u— Derneği!ne “”erasy“n: 15 avu—at göza‘tında, Birgün, 3 August 2016, htt”://
www.birgun.net/haber-detay/anad“‘u-hu—u—-dernegi-ne-“”erasy“n-15-avu—at-g“za‘tinda-122710.ht’‘ ; Sivas ta FETÖ den tutu—‘anan avu—at‘arın yargı‘a’asına baş‘andı, Hürriyet, 8 February 2017, htt”://www.hurriyet.c“’.tr/sivasta-fet“den-tutu—‘anan-avu—at‘arin-yargil-40359881
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مح٣مي ٣يح٣كمون أم٣م ٢لقض٣ء منذ
٢مح٣من ونق٣ب٣تهم ،كا يوجد 1.318
ً
 ،(((2016وي أكر هذه ٢لح٣ات تدخلت ٢لحكومة ي ٢مح٣كات وعرقلته ٣حيث

عملت عى تأخر وصول ٢متهمن إى مستند٢ت وأور٢ق ٢لقضية ،وم تستمع

أقو٢لهم حول ٢لتهم ٢موجهة ضدهم ،أو م توفر لهم ٢لوقت ٢لك٣ي إعد٢د

٢لدف٣ع ٢لخ٣ص بهم ،وهذ ٢ا يعد ٢نته٣كً  ٣للق٣نون و٢لدستور ٢لري فحسب ،بل

هو ٢نته٣ك للمو٢ثيق و٢مع٣هد٢ت ٢لدولية ٢متعلقة ب٣لحقوق سو٢ء ٢أوروبية أو

٢لتي أعدته٢ ٣أمم ٢متحدة .و٢لجمهورية ٢لركية ملتزمة ب٣إيف٣ء م ٣تضمنته تلك
٢مع٣هد٢ت؛ أنه ٣من ٢لدول ٢موقعة عليه.(((٣

كا ٢ستهدفت ٢لحكومة ٢لركية ٢مح٣من و٢لحقوقين ٢لع٣ملن ي

مج٣ل حقوق ٢إنس٣ن؛ فأغلقت  43منظمة حقوقية خال ٢لع٣م ٢م٣ي ،وبعد
إغاقه ٣ص٣درت ٢لحكومة كل ٢منشآت ٢لت٣بعة له.٣

وبعد عرقلة ٢مح٣كات ٢لقض٣ئية للمح٣من حكم عليهم بعقوب٣ت

مشددة ،وأدينو" ٢ب٣إره٣ب" أو ب٣مش٣ركة ي "٢انقاب" .فعى سبيل ٢مث٣ل

ا ٢لحر بعد مح٣كات ٢ستمرت  8شهور ك٣ملة تم ٢لحكم عى كل من "جال

٢لدين أوزر" ٢لرئيس ٢لس٣بق لنق٣بة مدينة "أرزينج٣ن" ب٣لسجن لـ  8سنو٢ت و9

أشهر كا تم ٢لحكم عى "َ٣لب ن٣ير" أحد أعض٣ء جمعية حقوقية بـ  10سنو٢ت(((.

حـ -حيازة كتب فتح الله كولن
بعد مح٣ولة ٢انقاب ٢لف٣شلة ي  15يوليو/موز  2016أصبح ٢متاك وحي٣زة

كتب لفتح ٢لله كولن أو أخرى مُبوعة ي دور نر ت٣بعة لحركة كولن جرمة
مرسوم َو٢رئ رقم  668بت٣ريخ  27يوليو/موز  ،2016كا أغلقت كل دور نر

Situati“n in Tur—ey, 522 ‘awyers have been arrested since Ju‘y “f 2016, 23 Ju‘y 2017, htt”s://
arrested‘awyers.“rg/2017/07/23/situati“n-in-tur—ey/
Re”“rt “f the W“r—ing Gr“u” “n Arbitrary Detenti“n, United Nati“ns Basic Princi”‘es and
Guide‘ines “n re’edies and ”r“cedures “n the right “f any“ne de”rived “f their ‘iberty t“ bring
”r“ceedings bef“re a c“urt, June 2015, htt”://www.“hchr.“rg/D“cu’ents/Issues/ Detenti“n/
DraftPrinci”‘esAndGuide‘inesRightC“urtReview.”df
Erzincan es—i Bar“ Baş—anı Ce’a‘ettin Özer›e 8 yı‘ ha”is cezası , 30 May 2017, htt”://
www.a—sa’.c“’.tr/gunce‘/erzincan-es—i-bar“-bas—ani--ce’a‘ettin-“zere-8-yi‘-ha”is-cezasi/
haber-628458
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قر٢ر ٢منع
٢لكتب ٢لت٣بعة لحركة كولن((( .وأصدر ٢مدعي ٢لع٣م ي "ب٣كر كوي"
ً

كت٣ب ٣من دور نر ت٣بعة لحركة كولن سو٢ء ي صورته٢ ٣لورقية
نر أو تد٢ول ً 672

أو ٢لرقمية كا تقي ٢لعريضة ب٣عتب٣ره ٣دليل إد٢نة من يتم ٢لقبض عليه
متلبس٣
ً
(((
كت٣ب ٣يب٣ع منه ٣ي ٢لع٣م
وهي معه أو ي بيته  ،مع ٢أخذ ي ٢اعتب٣ر أن لكولن ً 64
مليون نسخة ،كا أنه ٣ترجمت لعدة لغ٣ت غر ٢للغة ٢لركية ،وبهذ ٢فإن هذ٢

٢لقر٢ر ٢لذي ٢تخذه ٢مدعى ٢لع٣م يضع ماين ٢موَ٢نن ٢أتر٢ك تحت ٢اشتب٣ه.

م ٣يجدر ٢إش٣رة إليه أن قر٢ر محكمة "ب٣كر كوي" صدر قبل صدور مرسوم

٢لُو٢رئ ٢لذي يجرم ٢متاك كتب ومجات دور ٢لنر ٢لت٣بعة لحركة كولن((( ،هذه

٢لقر٢ر٢ت أجرت ماين ٢موَ٢نن عى
حرق ٢لكتب "٢ممنوعة" أو إلق٣ئه ٣ي
٢لقامة ،بل إن ٢لرَة ك٣نت تجمع

٢لكتب من صن٣ديق ٢لقامة وتحقق مع
من تجد بصاته عى ٢لكتب((( .وقد
تد٢ولت وس٣ئل ٢إعام ٢لركية ي 23

يوليو/موز  2016قضية ق٣م فيه ٣أحد

عضو ٢ي منظمة
يعتر ٢متهم
ً

إره٣بية إن ك٣ن له أي تع٣مل بني مع
بنك آسي ،٣وتتم مح٣كمته ومع٣ملته

َبقً ٣لذلك.

أمة ٢مس٣جد بإلق٣ء كتب لكولن ي سلة

٢مهمات ٢لع٣مة وتم ٢لقبض عليه مدينة "ق٣ديري" ٢لركية جنوب رق ٢لباد(((.

وهن٣ك أَن٣ن من ٢لتق٣رير ٢إخب٣رية ٢مش٣بهة؛ عى سبيل ٢مث٣ل "٢عتق٣ل مح٣م

‘668 nu’ara‘ı KHK, Res’i Gazete, 27 Ju‘y 2016, htt”://www.res’igazete.g“v.tr/es—ier/2016/07/20160727M2-1..”df 77] FETÖ e‘ebağı Gü‘en in yasa—‘anan —ita” ve cd‘eri, ABC
Haber, 7 August 2016, htt”://www.abchaber.c“’/gunde’/fet“-e‘ebasi-gu‘en-in-yasa—‘anan-—itap-ve-cd-leri-h1504.html
FETÖ e‘ebağı Gü‘en in yasa—‘anan —ita” ve cd‘eri, ABC Haber, 7 August 2016, htt”://www.
‘’abchaber.c“’/gunde’/fet“-e‘ebasi-gu‘en-in-yasa—‘anan-—ita”-ve-cd-‘eri-h1504.ht
Yeşi‘sırt ta FETÖ “”erasy“nu: i—i tutu—‘a’a. Yüz‘erce —itaba e‘ —“nu‘du, htt”://’urat‘ihiz’etgazetesi.c“’/yesi‘sirt-ta-fet“-“”erasy“nu-2-tutu—‘a’a
Kita” üzerinde—i ”ar’a— izinden FETÖ s“ru’‘usu ya—a‘andı, Me’ur‘ar.net, 7 Dece’ber
2016, http://www.memurlar.net/ haber/630415/
Kadir‘i de FETÖ —ita”‘arını çö”e atan i’a’ ya—a‘andı, htt”s://www.“s’aniye.net/“s’aniye-haber/—adir‘i-de-fet“-nun-—ita”‘arini-c“”e-atan-i’a’-ya—a‘andi
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أثن٣ء إحر٢قه لكتب كولن"(((٢" ،عتق٣ل مهندس مدي أثن٣ء إحر٢قه لكتب كولن"(((،

"٢عتق٣ل مدرس أثن٣ء إلق٣ئه كتب كولن بسلة ٢مهمات"(((.

أدخلت هذه ٢لتق٣رير ٢موَ٢نن ٢أتر٢ك ي ح٣لة من ٢اضُر٢ب ،وأصبحو٢

ا يعرفون كيف يتخلصون من ٢لكتب و٢مجات ٢لتي ٢شروه٢ ٣لحديث منه٣

و٢لقديم ،ومرسوم َو٢رئ رقم  668أصبحت هذه ٢مصنف٣ت ٢أدبية تتصف بأنه٣

تحض عى ٢إره٣ب و٢لعنف ،ب٣لرغم من عدم حظره ٣بو٢سُة ٢لقض٣ء و٢لنظ٣م

٢إد٢ري .كا ق٣مت ٢لحكومة بإغاق مكتبة

()NT

لبيع ٢لكتب ٢لت٣بعة لحركة

٢لخدمة٢ ،لتي ك٣نت أكر مكتبة له ٣فروع ي جميع أنح٣ء تركي٢ ،(((٣مثر للعجب

كثر ٢من ٢لكتب ٢لتي تتن٣ول ٢لعلوم ٢لُبيعية ك٣لكيمي٣ء و٢لفيزي٣ء وغره ٣من
أن
ً

كتب ٣محظورة((( ،وتم
٢لكتب ٢لص٣درة من دور ٢لنر ٢لت٣بعة لحركة كولن ص٣رت ً
إحر٢ق م٣٠ت ٢آاف من تلك ٢لكتب(((.

ط -إلغاء اشراكات ديجيتورك
ك٣نت مجموعة ( )Digiturkت٣بعة مجموعة (جوكوروف٢ ٣إعامية)٢ ،لتي تعمل

تحت مظلة صندوق ٢لتأمن عى ٢لود٢ئع ٢ادخ٣رية ( )TMSFلفرة َويلة ،إى أن تم

بيعه ٣إى رجل أعال قُري مقرب من أردوغ٣ن((( ،ومن دون إجر٢ء مز٢يدة علنية

للبيع كا هو متبع وي ْروف مريبة ،كا س ِلمت نو٢فذ إعامية أخرى من مجموعة

(جوكوروف٢ ٣إعامية) لرج٣ل أعال منتسبن إى حزب ٢لعد٢لة و٢لتنمية ،ونقلت

FETÖ —ita”‘arını gö’en avu—at ya—a‘andı, Beyaz Gazete, 30 Ju‘y 2016, htt”://beyazgazete.
‘’c“’/haber/2016/7/30/fet“-—ita”‘arini-g“’en-avu—at-ya—a‘andi-3402665.ht
FETÖ —ita”‘arını ya—ar—en ya—a‘anan şahıs tutu—‘andı, 25 Ju‘y 2016, htt”s://www.haber‘er.
c“’/duzce-de-fet“-nun-—ita”‘arini-ya—ar—en-ya—a‘anan-8645759-haberi/
’FETÖ cü darbeci‘er Kur anı at’ış, 28 Ju‘y 2016, htt”://www.’e’ur‘ar.net/a‘bu’/11052/11.resi
FETÖ nün —ita”çısı yağ’a‘andı, Karar,16 Ju‘y 2016, htt”://www.—arar.c“’/’a‘atya/
fet“nun-—ita”cisi-yag’a‘andi-188988?”=2#
‘MEB yasa—‘ı yayın‘ar ‘istesi, Karar, 17 Oct“ber 2016, htt”://www.—arar.c“’/gunce‘-haberer/’eb-yasa—‘i-yayin‘ar-‘istesi-257583#
FETÖ cü‘erin yazdığı ders —ita”‘arı i’ha edi‘ece—, U‘—e TV, 8 Se”te’ber 2016, htt”://www.
—u‘—e.c“’.tr/gunce‘/haber/698902-fet“cu‘erin-yazdigi-ders-—ita”‘ari-i’ha-edi‘ece
?CHP ‘i Tanrı—u‘u: Digitür— ün iha‘esiz “‘ara— Katar ‘ı‘ara satı‘dığı iddiası d“ğru ’u
Haber46, 16 Ju‘y 2015, htt”s://www.haber46. c“’.tr/”“‘iti—a/tanri—u‘u-digitur—un-iha‘esiz-olarak-katarlilara-satildigi-iddiasi-dogru-mu-h103931.html
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ملكية صحيفتي" "Akşamو" "Güneşإى (أدهم س٣نج٣ك) عضو ٢مجلس ٢لتنفيذي
للحزب ٢لح٣كم(((٢ ،لذي حول هذه ٢من٣فذ ٢إعامية إى ريك ي ٢انته٣ك٣ت

٢لتي يقوم به ٣أردوغ٣ن عن َريق ٢لتسويق له ٣وتأييده .٣وهكذ ٢أصبحت مجموعة
( )Digiturkأحد ٢لعو٢مل ٢مس٣همة ي إسك٣ت ٢إعام ٢لحر و٢مع٣رض أردوغ٣ن.

من ن٣حية أخرى تم رصد شبك٣ت ٢لتلفزيون ٢لت٣بعة و٢متعَ٣فة مع حركة

كولن ،كا رصدت محُ٣ت ٢لتليفزيون ٢لنَ٣قة ب٣لكردية كأهد٢ف ،وأمر أردوغ٣ن
ركة (٢ )Türksatلتي تسيُر عى قُ٣ع ٢لبث ٢لفض٣ي بعدم تقديم خدمة ٢لبث

٢لتليفزيوي للمحُ٣ت ٢مع٣رضة ،وَلب أردوغ٣ن من منصة ٢لبث ٢لخ٣صة بـ
DigiTurk

٢ستبع٣د ٢محُ٣ت ٢مع٣رضة

من ق٣مة ٢لقنو٢ت ٢لخ٣صة به .٣وتم تنفيذ
َلب أردوغ٣ن رغم أن هذه ٢إجر٢ء٢ت

ا تتن٣سب مع حرية ٢لصح٣فة وحرية

٢لتعبر وقو٢عد ٢لق٣نون ٢لتج٣ري .وك٣ن
رد ٢لفعل هو ٢عر٢ض ٢مع٣رضة ٢مدنية

و٢لسي٣سية عى هذ٢ ٢لتعسف ،وق٣مت

٢مؤسس٣ت ٢لصحفية بإصد٢ر بي٣ن٣ت

بعد مح٣ولة ٢انقاب ٢لف٣شلة 2016

أصبح ٢متاك وحي٣زة كتب لفتح ٢لله

كولن أو أخرى مُبوعة ي دور نر
ت٣بعة لحركة كولن جرمة مرسوم

َو٢رئ رقم  668بت٣ريخ  27يوليو/

موز .2016

تؤكد فيه ٣عى عدم ق٣نونية إجر٢ء٢ت

٢لحكومة((( ،و٢نُلقت حملة مقَ٣عة مجموعة قنو٢ت

()digiturk

وقد أيد ذلك

عديد من ٢أشخ٣ص حتى من مع٣ري حركة كولن((( .وقد دعم هذه ٢مقَ٣عة

كلّ من "كال كيليدشد٢ر أوغلو" و"دينيز ب٣يك٣ل" زعاء حزب ٢لشعب ٢لجمهوري

٢مع٣رض((( ،ورغم أن حزب ٢لحركة ٢لقومية ( )MHPك٣ن من غر ٢مؤيدين لهذه
“Ethem Sancak, AKP yönetiminde,” T24, 21 May 2017, http://t24.com.tr/haber/ethem-sancak-akp-yonetimine-girdi,405236
Digitür— 7 —ana‘ı yayından —a‘dırdı, Hürriyet, 8 Oct“ber 2015, htt”://www.hurriyet.c“’.tr/
digitur—-7-—ana‘i-yayindan-—a‘dirdi-sa’any“‘undan-aci—‘a’a-ge‘di-30261195
Digitür— e te”—i‘er çığ gibi: Ku’anda‘ı ”r“test“. CHP bütün teş—i‘at‘arından çı—arıy“r, 10
Oct“ber 2015, htt”://www.hu—u—ihaber. net/gunde’/digitur—-de”re’i-te”—i‘er-cig-gibi-—u’anda‘i-”r“test“-h64715.ht’‘; Digitür— den çı—ıy“ru’, Ertuğru‘ Öz—ö—, 9 Oct“ber 2015,
htt”://www.hurriyet.c“’.tr/yazar‘ar/ertugru‘-“z—“—/digitur—ten-ci—iy“ru’-30277487
’Kı‘ıçdar“ğ‘u ndan Digitür— e b“y—“t çağrısı, Cu’huriyet, 9 Oct“ber 2015, htt”://www.cu‘’huriyet.c“’.tr/haber/siyaset/384097/Ki‘icdar“g‘u_ndan_Digitur—_u_b“y—“t_cagrisi.ht
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٢مب٣درة من ٢لن٣حية ٢مؤسس٣تية ،إا أن بعض نو٢ب حزب ٢لحركة ٢لقومية ()MHP

٢نضم للمقَ٣عة((( ولكن بعد أحد٢ث ٢انقاب ٢لف٣شل ي  15يوليو/موز 2016

٢عترت مثل هذه ٢مقَ٣عة ٢مدنية و٢لدمقرَ٢ية و٢لق٣نونية ٢محضة دلي ً
ا اته٣م

حركة كولن بأنه" ٣منظمة إره٣بية".

و٢عترت ٢معلوم٣ت ٢لتي قدمته ٣ركة  Digiturkبشأن وضع ٢اشر٢ك٣ت

ك٣فية لوضع ٢مشركن قيد ٢اعتق٣ل((( ،وقد أدت هذه ٢مارس٣ت ٢لتعسفية إى
مظ٣م ه٣ئلة ي بعض لو٢ئح ٢اته٣م ،حيث تم ٢عتب٣ر إلغ٣ء ٢شر٢ك

()Digiturk

دلي ً
ا عى ٢لعضوية ي "منظمة إره٣بية" ،وكذلك فإن إصد٢ر بي٣ن٣ت علنية د٢عمة

أيض ٣دليل إد٢نة .ومن ثم فإنه من ٢لصعب
مقَ٣عة مجموعة ( )Digiturkك٣ن يعد ً
تخيل سي٣دة ٢لق٣نون ي بلد يتم فيه٢ ٣عتق٣ل أشخ٣ص ع٣دين مجرد أنهم ألغو

٢شر٢ك٣تهم ي مجموعة قنو٢ت تلفزيونية.

ي -حيازة دوار واحد
لقد أصبح ٢متاك دوار و٢حد دلي ً
ا عى ٢رتب٣ط ٢لشخص بحركة كولن،

موجود ٢ي ٢أرق٣م
ري٣
كود٢
ف٣لحكومة تدعي أن أعض٣ء ٢لحركة يستخدمون
ً
ً
ّ

٢لتسلسلية ٢مسجلة عى ٢لدوار .ليس من ٢لو٢ضح كيف توصلت ٢لحكومة إى
نظرية ٢مؤ٢مرة هذه أو إى أي أدلة تستند ،وإن ٢عتقد ٢لكثرون أنه تم إعد٢ده٣
من قبل نظ٣م أردوغ٣ن لتقديم مؤ٢مرة غ٣مضة ترر ٢لحكومة من خاله ٣م ٣تقوم

به من ٢ضُه٣د أعض٣ء حركة كولن.

إن ٢أرق٣م ٢مسلسلة عى ٢لدوار يحدده٢ ٣لبنك ٢احتيَ٣ي ٢لفيدر٢ي

(٢ )FRBلص٣درة منه ٢لعملة ،ويقوم بُب٣عته ٣مكتب ٢لُب٣عة ٢لت٣بع لوز٢رة ٢لخز٢نة

دوار٢
٢أمريكية((( .لقد تم ٢لقبض عى عديد من ٢أفر٢د مجرد أنهم ك٣نو ٢يحملون
ً
MHP ‘i ve—i‘den Digitür— e b“y—“t çağrısı, Gazete2023, 8 Oct“ber 2015, htt”://www.
‘’gazete2023.c“’/gunde’/’h”-‘i-ve—i‘den-digitur—-e-b“y—“t-cagrisi-h43808.ht
—Digitür— i”ta‘i FETÖ üye‘iği de‘i‘i “‘du, Odatv, 24 A”ri‘ 2017, htt”://“datv.c“’/digitur‘’i”ta‘i-fet“-uye‘igine-de‘i‘-“‘du-2404171200. ht
Res“urces: Seria‘ Nu’bers , Bureau “f Engraving and Printing, htt”s://www.’“neyfact“ry.
gov/resources/serialnumbers.html
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ي حق٣ئبهم أو ٢حتفظو ٢به ي من٣زلهم ،ومن ٢أمثلة ٢لص٣رخة عى هذ٢ ٢لسخف
هو ٢عتق٣ل ع٣م ٢لفيزي٣ء "سرك٣ن غولج" ٢لذي يعمل بوك٣لة ن٣س ،٣وهو موَ٢ن
ع٣م٢ ٣عتقل بعد ٢انقاب ٢لف٣شل عندم٣
أمريي من أصل تري ،يبلغ من ٢لعمر ً 36

منتظر٣َ ٢ئرة عودته إى واية "هيوسن" ٢أمريكية .فقد ٢تهم بأنه
ك٣ن ي ٢مُ٣ر
ً
عميل لـ( )CIAوك٣نت ٢أدلة عب٣رة عن ٢لدوار ٢موجود معه((( .وأصدرت ٢للجنة

ند٢ء إَاق ر٢حه(((.
٢مهتمة ب٣لب٣حثن ٢مهددين ي جميع أنح٣ء ٢لع٣م ()CCS
ً

ع٣م ،٣بسبب
كا تم ٢عتق٣ل ٢لُ٣لب "ي٣ووز سليم ي٣يا" ٢لب٣لغ من ٢لعمر تسعة عر ً

وجود دوار معه ي  22يوليو/موز  ،2016حيث ك٣ن ي َريقه لقض٣ء بعض ٢لوقت

مع و٢لده ٢لذي يعيش ي ٢لواي٣ت ٢متحدة((( .وزعمت ٢لحكومة ي لو٢ئح ٢اته٣م

٢مقدمة ضد ٢مدعى عليهم من قبل

٢لني٣بة ٢لع٣مة أن كب٣ر ٢إد٢رين ي
٢لحركة يستخدمون ٢لدوار ف٠ة  ،Fي

قبضت ٢لرَة عى "لونت كنش"

بدا عن شقيقه ٢لصحفي "بولنت

حن أن ٢مدر٢ء يستخدمون ف٠ة  ،Cوأم٣

كنش" ،كا تم ٢لقبض عى

 Jرغم ٢نتف٣ء أي دليل عى صحة هذ٢

تورك" وهو مز٢رع بلغ  81ع٣م ٣من

ب٣قي ٢أعض٣ء فيستخدمون ٢لدوار ف٠ة

٢لكام((( ،ورغم أن ٢لحركة نفت أي مؤ٢مرة

من هذ٢ ٢لقبيل أو أي ٢تص٣ل ري.

"مصُفى تورك" و٢لد ٢لك٣تب "جال
٢لعمر بدا عن ٢بنه.

 -4انتهاك مبدأ حق حرية الرأي والتعبر

قدم ٣ي حملة لتجريم بر٢مج
أيض ٣عى ٢مي
تعمل ٢لحكومة ٢لركية ً
ً
An A’erican in Tur—ey s Pris“ns. In f“r a Cri’e? N“, in f“r a D“‘‘ar , Lindsey Sne‘‘,
26 N“ve’ber 2016, htt”://www.thedai‘ybeast.c“’/ an-a’erican-in-tur—eys-”ris“ns-in-f“r-acrime-no-in-for-a-dollar
“J“int Letter “f A””ea‘ “n Beha‘f “f Ser—an G“‘ge, I’”ris“ned US Citizen and NASA Physicist “f Tur—ish Descent , 25 Oct“ber 2016, htt”://c“ncernedscientists.“rg/2016/10/c“’’ittee-of-concerned-scientists-and-endangered-scholars-worldwide-advocate-for-nasa-scientist-arrested-in-tur—ey
“No Seriously, Arrested for the Dollar in His Pocket”, Kimberly Dozier, 19 September 2016,
http://www.thedailybeast.com/arrestedfor-the-dollar-in-his-pocket
“işte FETÖ nün 1 d“‘ar şifresi , 9 August 2016, htt”://www.sabah.c“’.tr/gunde’/201609/08//
iste-fetonun-1-dolar-sifresi
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بن٣ء عى ٢دع٣ء مثر للجدل بأن تُبيق ٢لهو٢تف ٢لذكية
٢لتشفر ٢مت٣حة للجمهور ً
٢لذي يُلق عليه

""ByLock

يستخدمه أعض٣ء حركة كولن كأد٢ة ٢تص٣ل رية

بينهم ،ولذلك ف٣لحكومة تعتر تحميل هذ٢ ٢لتُبيق من ٢إنرنت حجة ك٣فية عى
صحفي ٣يريد حاية مص٣دره أو أحد ٢لع٣ملن
أن هذ٢ ٢لشخص "إره٣ي" ،سو٢ء ك٣ن
ً

ي ٢منظات غر ٢لحكومية ٢لذي يح٣ول ٢لحف ّ٣عى أن تظل هوية ٢لضحية

مجهولة ،ويقول ٢منتقدون لهذه ٢إجر٢ء٢ت إن ٢ستخد٢م ٢لتُبيق٣ت ٢لتكنولوجية
ً
إجر٢مي ٣وا يعد دلي ً
ا عى ٢لعضوية ي منظمة إره٣بية .كا
نش٣َ٣
٢مختلفة ليس
ً
أن ٢لخر٢ء ٢لقض٣ئين يشرون إى أنه ا مكن ٢ته٣م شخص م ٣ب٣ستخد٢م وسيلة

٢تص٣ل معينة ،كا يقولون ا يجوز إجر٢ء مر٢قبة فنية عى ٢ستخد٢م٣ت ٢موَ٢نن

إا بأمر من ٢محكمة ،وينص ق٣نون ٢لسو٢بق ٢لقض٣ئية ي ٢مح٣كم ٢لركية عى أن

بي٣ن٣ت ٢مر٢قبة ٢لفنية ٢لتي يتم جمعه ٣دون أمر من ٢محكمة ا تعتر أدلة مقبولة.
ورغم نص ٢لق٣نون فإن ٢مح٣كم تتعرض لضغوط من حكومة أردوغ٣ن ،وا تز٢ل
تق٣ي عر٢ت ٢آاف من ٢أشخ٣ص ٢مشتبه بهم و٢لتي وردت أساؤهم ي ق٣مة

أعدته ٣وك٣لة ٢استخب٣ر٢ت ٢لوَنية ٢لركية ( )MITبزعم أنهم ق٣مو ٢بتحميل برن٣مج

( ،)ByLockوقد أعدت تلك ٢لق٣مة من قبل وك٣لة ٢استخب٣ر٢ت ٢لوَنية ٢لركية

عى أس٣س ٢نتق٣د ٢موَ٢نن للحكومة ،وي خُ٣ب أرسلته ٢مديرية ٢لع٣مة
لأمن ٢لري ي أكتوبر/ترين ٢أول  2016إى جميع وحد٢ت ٢لرَة ي ٢لباد،

َلب فيه من ضب٣ط ٢لرَة ٢لحصول عى ٢عر٢ف٣ت من ٢محتجزين حول سبب
٢ستخد٢مهم لـ( ،)ByLockوذلك أن مجرد ٢ستخد٢م ٢لتُبيق ا يعتر جرمة.

وا يز٢ل آاف ٢موَ٢نن يقبعون د٢خل ٢لسجون مجرد ٢ستخد٢مهم

تُبيق ( )ByLockفعى سبيل ٢مث٣ل ،قبض عى "أيدين صف ٣أك٣ي" ،وهو ق٣ض
ي ٢مح٣كم ٢لجن٣ئية ٢لدولية ٢لت٣بعة لأمم ٢متحدة

()MICT

بتهمة "٢إره٣ب

٢ستن٣د ٢إى جملة من ٢أدلة منه٢ ٣ستخد٢مه
و٢انقاب" ي  21سبتمر/أيلول 2016
ً

لتُبيق ( .)ByLockوأثن٣ء جلسة ٢ستاع ٢محكمة ٢لجن٣ئية ٢لعلي ٣رقم  16ي

"أنقرة" أكد "أك٣ي" أنه ٢ستخدم ( )ByLockمع تُبيق٣ت ٢مر٢سلة ٢لفورية ٢أخرى،

وق٣ل إنه ٢ستخدمه بن٣ء عى توصية صديق من بوركين ٣ف٣سو فق٣م بتنزيل ٢لتُبيق
من متجر ( ،)Google Playوتدخلت ٢أمم ٢متحدة من خال قر٢ره٢ ٣مؤرخ ي 8

٣٨

فر٢ير/شب٣ط ٢ ،2017لذي أكدت فيه عى أن "أك٣ي" يتمتع ب٣متي٣ز٢ت وحص٣ن٣ت

منح للمبعوثن ٢لدبلوم٣سين ،موجب ٢لق٣نون ٢لدوي عند ٢مش٣ركة ي أعال
٢أمم ٢متحدة ،حتى أثن٣ء قي٣مهم مه٣مهم ي بادهم ،وأحيلت ٢لقضية إى
مجلس ٢أمن ٢لت٣بع لأمم ٢متحدة٢ ،لذي َلب منه إلز٢م تركي ٣ب٣امتث٣ل إَاق
ر٢ح "أك٣ي" ،وي يونيو/حزير٢ن  2017أصدرت ٢محكمة ٢لجن٣ئية ٢لعلي ٣رقم 16

ً
حكا عى "أك٣ي" ب٣لسجن مدة سبع سنو٢ت وستة أشهر بتهمة ٢لعضوية
بأنقرة

ي منظمة إره٣بية ،وي ح٣ل م ٣أيدت محكمة ٢است٠ن٣ف ٢لعلي٢ ٣لحكم فسوف

يرسل إى ٢لسجن رغم ٢لحص٣نة ٢لدبلوم٣سية ٢لتي يتمتع به.٣

لقد أث٣ر تجريم ٢لرمجي٣ت ٢مشفرة غضب "ديفيد ك٣ي" ٢مقرر و٢معني

بتعزيز وحاية حق حرية ٢لرأي و٢لتعبر

٢لت٣بع لأمم ٢متحدة ،ففي تقريره
٢لص٣در ي يونيو/حزير٢ن  2017ق٣ل:
إن "٢لسلُ٣ت ٢لركية ربُت بن تُبيق

()ByLock

وحركة كولن مدعية أنه أد٢ة

٢تص٣ل رية للحركة .و٢اعتق٣ات
تحدث أحي٣نً ٣عى أس٣س وجود تُبيق

وغ٣لب٣
( )ByLockعى كمبيوتر ٢لشخص،
ً
م ٣تكون ٢أدلة ٢مقدمة ضد ٢موَ٢نن

حكومة أردوغ٣ن تدمر حي٣ة ٢ماين

من ٢موَ٢نن بسبب ٢نتائهم

٢لحقيقي أو ٢مزعوم لحركة كولن،

فقد سجنت أكر من  80.000موَ٢ن

من بينهم َ 700فل مع أمه٣تهم ي

٢لع٣م ٢م٣ي وحده.

غ٣مضة .وبحسب ٢معلوم٣ت ٢متو٢فرة ،فلقد حصل جه٣ز ٢استخب٣ر٢ت ٢لري
عى ق٣مة مستخدمي (٢ )ByLockلع٣مين ،وتم ٢ستخد٢م هذه ٢لق٣مة لتتبع

و٢حتج٣ز ٢أشخ٣ص .ويذكر أن عر٢ت ٢آاف من ٢موْفن ٢لعمومين قد تم
فصلهم وإلق٣ء ٢لقبض عليهم بسبب ٢ستخد٢مهم للتُبيق"(((.

أم ٣عن ٢مجلس ٢أعى للقض٣ء ( )HSKفقر٢ر٢ته تسيُر عليه٢ ٣لحكومة

بصورة ك٣ملة ،فلقد ق٣م ٢مجلس ٢أعى للقض٣ء ب٣لتقليل من شأن رئيس محكمة
Re”“rt “f the S”ecia‘ Ra””“rteur “n the ”r“’“ti“n and ”r“tecti“n “f the right t“ freed“’ “f
“”ini“n and ex”ressi“n “n his ’is si“n t“ Tur—ey , 623- June 2017, htt”://www.“hchr.“rg/EN/
HRB“dies/HRC/Regu‘arSessi“ns/Sessi“n35/D“cu’ents/A_HRC_35_22_Add_3_E.d“cx.
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٢لعدل ٢إقليمية ي أنُ٣لي" ٣زينول دمر" ،وتم نقله محكمة "دنيزي" بعد أن

رفض قبول ٢ستخد٢م تُبيق ( )ByLockكدليل عى جرمة "٢إره٣ب" ،ويبدو أن
٢لضغوط ٢لتي يقع تحت تأثره٢ ٣لقض٣ة شديدة للغ٣ية ،لدرجة أن جعلت "دمر"

مؤخر ٢حكا بسجن "ه٣جر أيدين" إحدى ٢منتمي٣ت لحركة كولن مدة
يصدر
ً
ست سنو٢ت وثاثة أشهر استخد٢مه ٣تُبيق ( ،)ByLockوي حكمه أعرب "دمر"

أن ٢ستخد٢م تُبيق ( )ByLockوحده ا مكن أن يكون دلي ً
ك٣في ٣عى جرمة(((.
ا
ً

 -5انتهاك مبدأ فردية امسؤولية الجنائية

لقد تجلت و٢حدة من أكر ٢مارس٣ت غر ٢لق٣نونية إث٣ر ًة ي تركي ،٣من

خال ٢نته٣ك مبدأ ٢مسؤولية ٢لجن٣ئية ٢لفردية .وهن٣ك عديد من ٢أمثلة ٢لتي

مكن ٢استشه٣د به ٣وأوردته ٣عديد من ٢لتق٣رير ٢لدولية ،من تلك ٢أمثلة ٢لح٣لة
٢مشهورة للصحفي "بولنت كوروجو"؛ فعندم ٣م تتمكن ٢لرَة من ٢لعثور
عليه ي محل إق٣مته ،ألقت ٢لقبض عى زوجته "ه٣جر كوروجو" ،وهي ربة منزل
وأم لخمسة أَف٣ل ،وأبقته٢ ٣لرَة قيد ٢اعتق٣ل مدة م٣نية أشهر ك٣ملة با
ق٣نوني٣
سبب٣
ائحة ٢ته٣م موجهة ضده ،٣فكون زوجه ٣مُلوب ٢لقبض عليه ك٣ن
ً
ً

ك٣في ٣من وجهة نظر ٢لسلُ٣ت لتقوم ب٣عتق٣له ٣ومق٣ض٣ته.٣
ً

٢لح٣لة ٢لث٣نية ٢لتي مكن عرضه ٣ي هذ٢ ٢لسي٣ق أيض ٣هو "رمد شوكور"

و٢لد اعب كرة ٢لقدم ٢لري ٢لشهر "ه٣ك٣ن شوكور"؛ فعندم ٣م تستُع
٢لرَة ٢لعثور عى ٢بنه ٢عتقلته ني٣بة عنه .م ٣تجدر ماحظته ي هذه ٢لح٣لة

٢حتج٣ج ٣عى
برم٣ني ٣س٣بقً٢ ٣نفصل عن حزب أردوغ٣ن،
أن "ه٣ك٣ن شوكور" ك٣ن
ً
ً

٢لفس٣د ٢مستري د٢خل ٢لحكومة وأصبح أحد أبرز منتقديه.

وقد ورد ذكر هذين ٢مث٣لن ي تقرير حقوق ٢إنس٣ن لع٣م ٢ 2016لص٣در

عن وز٢رة ٢لخ٣رجية ٢أمريكية((( .وكذلك قبضت ٢لرَة عى "لونت كنش" بدا

عن شقيقه ٢لصحفي "بولنت كنش" رئيس ٢لتحرير ٢لس٣بق لـ"،"Today's Zaman
ByL“c— u de‘i‘ say’ayan ha—i’ sürü‘dü , 14 ’ay 2017, htt”s://www.evrense‘.net/
haber/319569/by‘“c—u-de‘i‘-say’ayan-ha—i’-suru‘du
C“untry Re”“rts “n Hu’an Rights Practices f“r 2016, Bureau “f De’“cracy, Hu’an Rights and
Lab“r, htt”://www.state.g“v/–/dr‘/r‘s/ hrr”t/hu’anrightsre”“rt/index.ht’?year=2016&d‘id=265482
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كا تم ٢لقبض عى "مصُفى تورك" و٢لد ٢لك٣تب "جال تورك" وهو مز٢رع بلغ

 81ع٣م ٣من ٢لعمر بدا عن ٢بنه(((.

وهن٣ك شكل آخر من أشك٣ل ٢لعق٣ب يستخدم عى نُ٣ق و٢سع ي تركي ٣م٣

بعد ٢انقاب ٢لف٣شل ،وهو إلغ٣ء جو٢ز٢ت ٢لسفر؛ فلقد حرم عديد من ٢موَ٢نن

٢أتر٢ك من حقهم ي حرية ٢لتنقل ،فعى سبيل ٢مث٣ل ،م ٣حدث لـ"ديلك
دوند٢ر" زوجة ٢لصحفي "ج٣ن دوند٢ر" ٢لتي منعت من ٢لسفر إى ٢لخ٣رج؛ أن

زوجه٢ ٣لصحفي ٢مُلوب من ٢لسلُ٣ت ه٣رب .كا لقي نفس ٢مصر "٢بن أرك٣ن

غول" "و٢بنة ش٣هن ألب٣ي"((( ،وكذلك "إر ٢ك٣ر٢يغي٣ن" ٢بنة "إبر٢هيم ك٣ر٢يغي٣ن"
ع٣م٢ ،٣لتي ك٣نت تعمل بإد٢رة تحرير صحيفة "زم٣ن" ،حيث
٢لب٣لغة من ٢لعمر ً 21
قبض عليه ٣ووضعت ي ٢لسجن ي 18

أغسُس/آب  ،2017بتهمة أن و٢لده٣

حس٣ب ٣ببنك آسي ٣لتغُية نفق٣ت
فتح
ً
در٢سته ٣ومروف٣ته.٣

 -6انتهاك مبدأ الحق ي العمل

لقد أدى ٢لتعسف وغي٣ب سي٣دة

٢لق٣نون ي تركي ٣إى ٢لحرم٣ن من
٢لحق ي ٢لعمل و٢لضان ٢اجتاعي،

م يفصل ٢معلمون من وْ٣ئفهم
فحسب ،بل ألغيت رخصة

مارستهم للتعليم؛ فبقر٢ر حكومي
و٢حد أصبحت كل سنو٢ت ٢لدر٢سة

و٢لعمل ٢لتي قضوه ٣كأن م تكن

وبا جدوى ،ومن خال مرسوم تم

تنفيذه بأثر رجعي.

ف٣مدرسون ٢لذين فصلو ٢بشكل غر

ق٣نوي من وْ٣ئفهم ي أعق٣ب مح٣ولة ٢انقاب ٢لف٣شل ،يذكر ي سجل ضانهم

٢اجتاعي أنهم فصلو ٢بسبب عضويتهم فيا تسميه ٢لحكومة بـ "منظمة FETÖ

٢إره٣بية" ي إش٣رة إى حركة كولن .هذه ٢لوصمة تؤثر عى م٣ضيهم ٢لوْيفي،
ومثل ع٣ئقً ٣لهم منعهم من ٢لعمل ي ٢مد٢رس ٢لخ٣صة ٢أخرى و٢مؤسس٣ت

٢لتعليمية ٢لحكومية.

FETÖ nün şifresini çözece— şahsın babası göza‘tında, 29 August 2016, htt”://turgut‘utivi.
com/fetonun-sifresini-cozecek-sahsin-babasi-gozaltinda/
Ne ya”a‘ı’, b“şana‘ı’ ’ı? Ayşe Yı‘dırı’, Cu’huriyet, 8 Oct“ber 2016, htt”://www.
‘’cu’huriyet.c“’.tr/—“seyazisi/612024/Ne_ya”a‘i’__B“sana‘i’_’i_.ht
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وي رد من وز٢رة ٢لتعليم عى ٢لتاس قدم إليه ٣بنفس ٢لخصوص ،أكدت أن

٢مدرسن ٢مفصولن (نتيجة ٢رتبَ٣هم ب٣إره٣ب) ا مكنهم ٢لعمل ي ٢مد٢رس
٢لحكومية أو ٢لخ٣صة أو ي مر٢كز ٢لدروس ٢لخصوصية ،وهكذ ٢ص٣رت ٢لوصمة

٢لرسمية للمدرسن ٢مفصولن تجعل من ٢مستحيل ب٣لنسبة لهم ٢لحصول عى
وْيفة ،حتى خ٣رج مج٣ل در٢ستهم ،وبغض ٢لنظر عا إذ ٢ثبت أنهم مذنبون أم ا(((.

كا حرم هؤاء ٢مفصولون من حقهم ي ٢لُعن عى قر٢ر٢ت فصلهم

٢لص٣درة مرسوم َو٢رئ ،حيث قضت محكمة ٢است٠ن٣ف ٢لعلي ٣أن ٢موْفن
٢لذين أغلقت مؤسس٣تهم موجب مر٢سيم ٢لُو٢رئ ،ليس لهم حق ي ٢لتظلم أو
رفع دع٣وى تعويض أم٣م ٢لسلُ٣ت ٢لقض٣ئية ،أو ي لجنة ٢لتحقيق ٢لتي أنش٠ت
لساع ٢لشك٣وى ٢متعلقة مر٢سيم ٢لُو٢رئ((( ،أو ٢مُ٣لبة ب٣ستع٣دة مر٢كزهم

٢لوْيفية ،أو ٢مُ٣لبة مك٣فأة نه٣ية ٢لخدمة .وهذ٢ ٢لحكم يعد ٢نته٣كً  ٣لق٣نون

٢إفاس ٢لري ٢لذي يلزم ٢لدولة بدفع رو٢تب ٢موْفن ومز٢ي٣هم بعد تصفية

أصول ٢لرك٣ت و٢منظات ٢لتي تم إغاقه ٣أو إجب٣ره ٣عى ٢إفاس(((.
وقد ٢عرض ن٣ئب حزب ٢لحركة ٢لوَنية

()MHP

"محمد أردوغ٣ن" عى

هذه ٢انته٣ك٣ت فق٣ل" :ي حن أن ٢مد٢رس ٢لتي أغلقت مرسوم َو٢رئ له٣

٢لحق ي ٢لتظلم أم٣م ٢للجنة ٢لس٣بق ذكره ،٣إا أن ٢موْفن محرومون من
حقهم ي ٢لتظلم من قر٢ر٢ت ٢لفصل ٢لص٣درة مرسوم َو٢رئ"(((.

Mes‘e—ten ihraç edi‘en‘er öze‘ se—törde ça‘ışabi‘ir ’i? 15 Ju‘y 2017, htt”://www.
ogretmenlericin.com/meb/kamudan-haber/meslekten-ihrac-edilenler-ozelde-calisabilir-miozel-sektorde-is-imkani-18888.html
FETÖ den i‘işiği —esi‘ene ’ah—e’e y“‘u —a”a‘ı; dev‘ette iş y“—, Tür—iye Gazetesi, 23
Ju‘y 2016, htt”://www.tur—iyegazetesi.c“’.tr/ gunde’/388560.as”x ; KHK ’ağdur‘arı
için —uru‘an OHAL K“’isy“nu na KHK i‘e atı‘an‘arın başvur’ası yasa—, Oda Tv, 21 Ju‘y
2017, htt”://“datv.c“’/—h—-’agdur‘ari-icin-—uru‘an-“ha‘-—“’isy“nuna-—h—-i‘e-ati‘an‘arin‘’basvur’asi-yasa—-2107171200.ht
Yargıtay dan e’sa‘ “‘aca— KHK —ararı: —a”atı‘an —uru’a —arşı dava açı‘a’az, Sabah, 15
—January 2017, htt”://www.sabah.c“’.tr/ gunde’/201715/01//yargitaydan-e’sa‘-“‘aca—-—hkarari-kapatilan-kuruma-karsi-dava-acilamaz
Ka”atı‘an “—u‘‘arda ça‘ışan ve ça‘ış’a izin‘eri i”ta‘ edi‘en öğret’en‘erin duru’‘arı, 20 Ju‘y
2017, http://www.ogretmenlericin.com/ meb/kamudan-haber/kapatilan-okullarda-calisancalisma-izni-iptal-edilen-ogretmenlerin-durumu-19073.html
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م يتم فصل ٢معلمن من وْ٣ئفهم فحسب ،بل ٢عترت رخصتهم

مارسة ٢لتعليم بَ٣لة؛ فبقر٢ر حكومي و٢حد أصبحت كل سنو٢ت ٢لدر٢سة

و٢لعمل ٢لتي قض٣ه ٣هؤاء ٢موْفون كأن م تكن وبا جدوى ،ومن خال

مرسوم تم تنفيذه بأثر رجعي.

و٢لنتيجة أن هؤاء ٢مدرسن ٢آن ليس لديهم خي٣ر آخر سوى ٢لعمل ي

٢أعال ٢لتي ا تتُلب شه٣دة ج٣معية وبدون فو٢ئد ٢لضان ٢اجتاعي ،وأن ينفصلو٢

م٣م ٣عن مج٣ل خرتهم .ففي بعض ٢لح٣ات ٢لتي أنشأ فيه٢ ٣معلمون ٢مفصولون
ً

مر٢كز خ٣صة بهم لتقديم دروس للُاب ،د٢همت ٢لرَة ٢مر٢كز ٢لتعليمية وألقت
٢لقبض عى ٢معلمن((( .وي ٢نته٣ك آخر ترفض ٢لحكومة ٢امتث٣ل لق٣نون تد٢ول

٢معلوم٣ت ،و٢لذي ينص عى تقديم معلوم٣ت للموْفن ٢لعمومين عند فصلهم
عن سبب ٢لفصل(((.

٢مب٣دئ ٢أس٣سية للق٣نون مثل "ا

تعد عى
ورم ٣ك٣ن أعظم
ٍ
٢لحقوق و٢نته٣كه ٣من ج٣نب ٢لحكومة

جرمة بدون ق٣نون" ،و"٢مسؤولية

٢موْفن ٢لعمومين ،أثن٣ء زي٣رتهم

٢لقو٢نن ٢لجن٣ئية بأثر رجعي" ،تم

٢لركية ،هو إلق٣ؤه٢ ٣لقبض عى
للجنة ٢لحكومية ٢لتي أنش٠ت ي
ين٣ير/ك٣نون ٢لث٣ي ٧

للنظر

ي قض٣ي٢ ٣متررين من مر٢سيم

٢لُو٢رئ(((.

٢لجن٣ئية فردية" ،و"حظر تُبيق

٢نته٣كه ٣من قبل ٢لحكومة ر٢حة
وعن قصد ،وعى نُ٣ق و٢سع

وبصورة ممنهجة.

وهو م ٣جعل منظمة ٢لعفو ٢لدولية تصف عملي٣ت ٢لفصل ٢لجاعي

لعال ٢لقُ٣ع ٢لع٣م ي تركي ،٣بأنه" ٣إب٣دة مهنية" ذ٢ت تأثر ك٣ري عى حي٣تهم
وسبل معيشتهم .وقد تم تنفيذ عملي٣ت ٢لفصل ٢لجاعي بشكل تعسفي وعى

Kaça— i—i etüd ’er—ezine FETÖ “”erasy“nu: 12 göza‘tı, Sözcü, 9 August 2017, htt”://
www.s“zcu.c“’.tr/2017/gunde’/—a ca—-2-etut-’er—ezine-fet“-“”erasy“nu-1965580/
OHAL K“’isy“nuna ha— ara’a— için başvuru da yasa—, TR724, 11 August 2017, htt”://
www.tr724.c“’/“ha‘-—“’isy“nuna-basvuru-icin-ha—-aran’asi-da-yasa—/
OHAL K“’isy“nuna başvuran FETÖ cü ya—a‘andı, Me’ur‘ar.net, 5 August 2017, htt”://
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www.memurlar.net/haber/685761/ ohal-komisyonuna-basvuran-feto-cu-yakalandi.html
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أس٣س غ٣مض وع٣م بدعوى" وجود عاقة مع ٢منظات ٢إره٣بية" .كا م يتم

إَاع موْفي ٢لقُ٣ع ٢لع٣م ٢لذين تم فصلهم عى أسب٣ب ٢لفصل ،وم تكن لدى

٢موْفن وس٣ئل فع٣لة للتصدي للقر٢ر٢ت(((.

وهو م ٣أكدت عليه مفوضية فينسي ٣ي قوله٢" :٣موْفون ٢لعموميون

٢معنيون يجب أن يكونو ٢ق٣درين عى معرفة ٢أدلة ٢مقدمة ضدهم ،وأن يسمح

لهم ب٣لتعليق عى تلك ٢أدلة قبل ٢تخ٣ذ أي قر٢ر بفصلهم من ٢لعمل"((( .لكن م٣

حدث هو أن ٢موْفن ٢كتشفو ٢قر٢ر فصلهم عندم ٣وجدو ٢أساءهم ي ٢لقو٢ئم

٢ملحقة مر٢سيم ٢لُو٢رئ٢ ،لق٣ضية ب٣لفصل من وردت أساؤهم ب٣لقو٢ئم،
دون أن يعرفو ٢عى أي أس٣س تم فصلهم من ٢لعمل ،وم٢ ٣أدلة ٢لتي ٢ستخدمت

ضدهم ،كا منعو ٢من ٢اَاع عى ملف٣تهم ب٣عتب٣ره ٣ملف٣ت رية ا مكن ٢اَاع
و٢ضح ٣مو٢د ٢لدستور ٢لري ٢لتي تنظم حرية ٢لعمل
عليه ،٣وهو م ٣مثل ٢نته٣كً ٣
ً
و٢لتع٣قد؛ ف٣م٣دة  48من ٢لدستور تنص عى أنه "يحق لكل فرد حرية ٢لعمل

وإبر٢م ٢لعقود ي ٢مج٣ل ٢لذي يخت٣ره" ،و٢م٣دة  60من ٢لدستور تنص عى أن

"لكل شخص ٢لحق ي ٢لضان ٢اجتاعي ،ويجب عى ٢لدولة ٢تخ٣ذ ٢لتد٢بر

٢لازمة وإنش٣ء ٢لهي٣٠ت لتوفر ٢لضان ٢اجتاعي لجميع ٢موَ٢نن" .أم٢ ٣لو٢قع
٢ليوم فإن آاف ٢موَ٢نن محرومون من حقوقهم ٢لتي يكفله ٣لهم ٢لدستور وا
قدرة لهم عى ٢مُ٣لبة بحقوقهم .وهكذ ٢فبد ً
ا من أن تتحمل حكومة أردوغ٣ن

مسؤوليته ٣ي ضان ٢حر٢م هذه ٢لحقوق ،تقوم ب٣نته٣ك ٢لدستور ٢لري ،وحرم٣ن

٢موَ٢نن من حقوقهم وعرقلة حصولهم عى ٢لوْيفة ٢لتي يخت٣رونه.٣

لقد أدت إجر٢ء٢ت ٢لحكومة ٢لركية بفصل ٢موْفن ٢لعمومين ،إى

فقد٢نهم مدفوع٣ت نه٣ية ٢لخدمة وللتعويض٣ت ،وي بعض ٢لح٣ات مع٣ش٣ت

٢لتق٣عد ،بينا ٢أصل ي نظ٣م ٢لتق٣عد ٢لري هو حاية ٢لذين عملو ٢لفرة معينة

من ٢لوقت ثم تركو٢ ٢لعمل ي يتمكنو ٢من ٢لعيش بعد ٢لعمل.

Tur—ey: N“ end in sight: ”urged ”ub‘ic sect“r w“r—ers denied a future in Tur—ey, A’nesty
Internati“na‘, 22 May 2017, htt”s://www. a’nesty.“rg/en/d“cu’ents/eur442017/6272//en/
O”ini“n “n E’ergency Decree Laws N°s667676- ad“”ted f“‘‘“wing the fai‘ed c“u” “f 15 Ju‘y
2016, ad“”ted by the Venice C“’’issi“n at its 109th P‘enary Sessi“n, 910- Dece’ber 2016 ,
CDL-AD(2016)037-e Tur—ey, htt”://www.venice.c“e.int/webf“r’s/d“cu’ents/?”df=CDLAD(2016)037-e
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لحكومة٢ نتهكت٢  بل،لري فحسب٢ لدستور٢  م ينتهك،قع٢لو٢ ي

؛ فعى سبيل٣ل له٣امتث٣ ملتزمة ب٣لتي وقعت عليه٢ ت٣قي٣اتف٢  من٢عدد
لركية٢
ً
،)ICCPR( سية٣لسي٢مدنية و٢ لحقوق٣ص ب٣لخ٢ لدوي٢ ق٣ميث٢ ك٣نته٢ ،ل٣مث٢
لحق٢ لتي تنص عى٢

ن٣إنس٢ أوروبية لحقوق٢ قية٣اتف٢ فة إى٣إض٣ب

(((((((

 فصلت٣هدة عندم٣مع٢ لركية هذه٢ لحكومة٢ نتهكت٢  وقد،لتمييز٢ ي عدم

د بأنهم٣اعتق٢ د كبرة وبصورة جاعية مجرد٢لعمومين بأعد٢ موْفن٢
أوروبية٢ محكمة٢  كا رصدت،جتاعية مثل حركة كولن٢ ينتمون إى مجموعة

لتي٢ 14 دة٣م٢ لركية نص٢ لحكومة٢ ك٣نته٢ ٣لفكرية ي تركي٢ ملكية٢ لحقوق
لدوي٢ ق٣ميث٢ نتهكت كذلك٢ و،((( بصورة مستمرة2016 م٣لتمييز خال ع٢ تحظر

لحق٢ لذي يضمن٢ )ICESCR( فية٣لثق٢اجتاعية و٢دية و٣اقتص٢ لحقوق٣ص ب٣لخ٢

قية٣اتف٢ ٣نتهكت تركي٢  كا،)ILO( لدولية٢ لعمل٢ م منظمة٣ وأحك،(((لعمل٢ ي

لتعسفي دون٢ لفصل٢ لعمل عن َريق٢ ء٣لحاية من إنه٢ لتي توجب٢ 158 رقم
َنن٢مو٢ آاف من٢ ت٢مت بفصل عر٣ وق،جبة٢لو٢ نونية٣لق٢ ت٢ء٢إجر٢ ع٣تب٢
موْفن عن٢ ع٣ت دف٣لنظر ي َلب٣ ب٣ته٣لركية مؤسس٢ لحكومة٢ دون أن ترهق

 من7 دة٣م٢ نتهكت٢  فقد٢ب"؛ وبهذ٣إره٢" عم٢أنفسهم فيا نسب إليهم من مز

ء٣لتي تنص عى أنه "ا يجوز إنه٢ ،158 ) رقمILO( لدولية٢ لعمل٢ ق منظمة٣ميث
ح له فرصة٣مل قبل أن تت٣لع٢ ء٢ب مرتبُة بسلوك أو أد٣مل أسب٣لع٢ توْيف
."مقدمة٢ ت٢ء٣ادع٢ ع عن نفسه ضد٣للدف

(((

(2)

(((

(((
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Artic‘e 26 “f ICCPR t“ which Tur—ey is a ”arty c‘ear‘y ru‘es “ut any discri’inati“n based “n
”“‘itica‘ “r “ther “”ini“n. It states that A‘‘ ”ers“ns are equa‘ bef“re the ‘aw and are entit‘ed
with“ut any discri’inati“n t“ the equa‘ ”r“tecti“n “f the ‘aw. In this res”ect, the ‘aw sha‘‘
”r“hibit any discri’inati“n and guarantee t“ a‘‘ ”ers“ns equa‘ and effective ”r“tecti“n against
discri’inati“n “n any gr“und such as race, c“‘“ur, sex, ‘anguage, re‘igi“n, ”“‘itica‘ “r “ther
“”ini“n, nati“na‘ “r s“cia‘ “rigin, ”r“”erty, birth “r “ther status.
Artic‘e 14 “f the ECHR ”r“vides that The en–“y’ent “f the rights and freed“’s set f“rth
in this C“nventi“n sha‘‘ be secured with“ut discri’inati“n “n any gr“und such as sex, race,
colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with
a nati“na‘ ’in“rity, ”r“”erty, birth “r “ther status.
Vi“‘ati“n by Artic‘e and by State, Eur“”ean C“urt “f Hu’an Rights Statistics, htt”://www.
echr.c“e.int/D“cu’ents/Stats_vi“‘ati“n_2016_ENG.”df
Artic‘e 6.1 “f the ICESCR rec“gnizes §the right t“ w“r—, which inc‘udes the right “f every“ne
t“ the “””“rtunity t“ gain his ‘iving by w“r— which he free‘y ch““ses “r acce”ts, and wi‘‘ ta—e
a””r“”riate ste”s t“ safeguard this right.
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اﻟﺨﻼﺻﺔ
و٢ضح ٣أن ٢لحكومة ٢لركية تنتهك ٢مع٣ير ٢لدولية ٢متعلقة
لقد ب٣ت
ً
بسي٣دة ٢لق٣نون ،وا تب٣ي ب٣أصول ٢لق٣نونية ٢لتي تنص عى ٢لحق ي مح٣كات
ع٣دلة ،و٢لو٢ردة ي ٢إعان ٢لع٣مي لحقوق ٢إنس٣ن ،وي ٢اتف٣قية ٢أوروبية

لحقوق ٢إنس٣ن ،وي ٢ميث٣ق ٢لدوي ٢لخ٣ص ب٣لحقوق ٢مدنية و٢لحقوق
٢لسي٣سية ،وغره ٣من ٢مع٣هد٢ت ٢لدولية ذ٢ت ٢لصلة بحقوق ٢إنس٣ن ،اسيا

٢لتي صدقت عليه ٣تركي ٣ومن ٢مفرض أن تلتزم ٢لحكومة ٢لركية بتلك ٢مو٢ثيق.

ومن ٢لو٢ضح أيض ٣أن ٢انته٣ك٣ت ٢لتي تقوم به٢ ٣لحكومة ممنهجة

ومتعمدة ،وتستهدف ٢ضُه٣د مجموعة ٢جتاعية وهي حركة كولن وك٣فة ألو٢ن

٢مع٣رضة ،وأن ٢أمر ليس مجرد قر٢ر٢ت ٢ستثن٣ئية ص٣درة ي ْل ح٣لة ٢لُو٢رئ.

إن حكومة أردوغ٣ن تدمر حي٣ة ٢ماين من ٢موَ٢نن بسبب ٢نتائهم

٢لحقيقي أو ٢مزعوم لحركة كولن ،فقد سجنت أكر من  80.000موَ٢ن من

بينهم َ 700فل مع أمه٣تهم ي ٢لع٣م ٢م٣ي وحده((( .كا تم فصل م ٣يقرب

من  170.000موْف حكومي من وْ٣ئفهم دون أي مر٢جعة قض٣ئية أو إد٢رية،
وتم وصمهم بـ "٢إره٣بين" مدى ٢لحي٣ة من خال مر٢سيم ٢لُو٢رئ .كا ٢زد٢دت

حو٢دث ٢لتعذيب و٢مع٣ملة ٢لاإنس٣نية ي ٢معتقات و٢لسجون ،حيث م٣ت

 100شخص ي ْروف مثرة للشبهة ،وي بعضه ٣أعلنت ٢لسلُ٣ت أنه ٣ح٣ات
Tur—ish G“v t Jai‘s 108 Babies And Chi‘dren M“re In Past 3 M“nths, Bringing T“ta‘ T“ 668,
15 August 2017, htt”s://st“c—h“‘’cf.“rg/t ur—ish-g“vt-–ai‘s-108-babies-and-chi‘dren-’“rein-past-3-months-bringing-total-to-668/
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٢نتح٣ر دون أي تحقيق٣ت فع٣لة حول ٢لسبب ٢لحقيقي للوف٣ة((( .كا ٢زد٢دت

ح٣ات ٢اختُ٣ف و٢اختف٣ء ٢لقري ٢لذي تقوم به وك٣لة ٢استخب٣ر٢ت ٢لركية
وقد بلغت  20ح٣لة ٢ختُ٣ف حتى وقت قريب.

وأصبح ٢اشر٢ك ي صحيفة "زم٣ن" ٢ليومية ،ومجلة " "Sızıntıوم ٣ش٣به،

ووجود حس٣ب ي بنك "آسي "٣أو إجر٢ء مع٣ملة من خال بنك "آسي ،"٣وحي٣زة

كتب كتبه" ٣فتح ٢لله كولن" أو مجات له مق٣ات فيه ٣أو نره ٣من قبل رك٣ت

قريبة من حركة كولن ،أو ٢لعضوية ي ٢لجمعي٣ت أو ٢لنق٣ب٣ت ٢مرتبُة ب٣لحركة

وحتى إلغ٣ء ٢شر٢ك "ديجيتورك" ،يستشهد به كدليل جن٣ي ي جميع لو٢ئح
٢اته٣م .وي ضوء ذلك تم وضع عر٢ت ٢آاف من ٢مش٣ركن و٢متُوعن ي
حركة كولن تحت ٢لتحقيق ٢لجن٣ي ٢لتعسفي ومع٣قبتهم.

وب٣لت٣ي ،فإن ٢مب٣دئ ٢أس٣سية للق٣نون مثل "ا جرمة بدون ق٣نون"،

و"٢مسؤولية ٢لجن٣ئية فردية" ،و"حظر تُبيق ٢لقو٢نن ٢لجن٣ئية بأثر رجعي"،
و"٢لحاية ٢متس٣وية موجب ٢لق٣نون" ،تم ٢نته٣كه ٣من قبل ٢لحكومة ر٢حة

وعن قصد ،وعى نُ٣ق و٢سع وبصورة ممنهجة .ب٣إض٣فة إى ذلك ،فإن قر٢ر٢ت

٢لحظر ٢لتعسفي وغر ٢لق٣نوي ٢متعلقة ب٣لصحف ومحُ٣ت ٢لتلفزيون و٢مجات
و٢لكتب ،وتدمر ٢مو٢د ٢منشورة هي أمثلة موذجية عى ٢نته٣ك حري٣ت ٢لفكر

و٢لتعبر ،وكذلك حرم٣ن ٢أفر٢د من ٢لحق ي ٢لعمل ،وحق ٢استف٣دة من

٢لضان ٢اجتاعي يعد ٢نته٣كً  ٣للدستور ٢لري وكذلك لاتف٣قي٣ت ٢لدولية.

لقد أصبح ٢لجميع يش٣رك قلق ٢مفوض ٢لس٣مي لحقوق ٢إنس٣ن "زيد

رعد زيد ٢لحسن"٢ ،لذي أعرب عن خيبة أمله من منع ٢لحكومة ٢لركية إجر٢ء

تحقيق٣ت ي ٢نته٣ك٣ت حقوق ٢إنس٣ن بركي ،٣وأعرب عن قلقه ٢لعميق إز٢ء
٢اعتق٣ل ٢لجاعي وإق٣لة ٢موْفن ٢لعمومين و٢لتجديد ٢مستمر لح٣لة

٢لُو٢رئ بركي ،٣ق٣ئا إن "من٣خ ٢لخوف"هو من يحكم تركي٢ ٣آن((( ،وَ٣لب ٢لرئيس
Sus”ici“us Deaths And Suicides In Tur—ey
U”dated List, 28 August 2017, htt”://
st“c—h“‘’cf.“rg/sus”ici“us-deaths-and-suicidesin-tur—ey-u”dated-‘ist/
U.N. rights chief questi“ns due ”r“cess in Tur—ey ”urges, 1 May 2017, htt”://www.reuters.
c“’/artic‘e/us-tur—ey-security-un-idUSKBN17X1CZ

(((
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٢لري أردوغ٣ن وحكومته ب٣لتوقف عن ٢نته٣ك ٢اتف٣قي٣ت ٢لدولية ٢لتي وقعت

عليه ٣تركي ٣وأن متثل له ٣بصورة ك٣ملة.

لقد ب٣ت ٢لجميع يدعو ٢لحكومة ٢لركية إى ٢ستع٣دة حكم ٢لق٣نون،

و٢لكف عن ٢لتعذيب و٢مع٣ملة ٢لاإنس٣نية للموَ٢نن ي ٢معتقات و٢لسجون،
وإت٣حة فرصة تو٢صل ٢محتجزين مع مح٣ميهم ،و٢لتحقيق بشكل ش٣مل وفع٣ل

ي ح٣ات إس٣ءة ٢ستخد٢م ٢لسلُة من قبل ٢لحكومة ،وإَاق ر٢ح جميع

٢لسجن٣ء ٢لسي٣سين وخ٣صة ٢لصحفين ،وكذلك إسق٣ط جميع ٢لتهم ٢موجهة

للمسجونن ،وإع٣دة ٢أصول ٢م٣لية ٢لتي ٢ستولت عليه٢ ٣لحكومة من غر حكم
قض٣ي ب٣ت إى أصح٣به٢ ٣لرعين ،وتعويضهم عا لحقهم من رر م٣دي
ومعنوي ،وكذلك ضان مح٣سبة ٢مسؤولن ٢لحكومين ٢لذين أس٣ءو٢ ٢ستخد٢م

من٣صبهم ٢لسي٣سية.
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ﻳﺒﺪو أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮأ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ،ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎب
ﺷﺒﻪ ﺗﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻄﻮارئ اﺳﺘﻄﺎع أردوﻏﺎن
وﻧﻈﺎم ﺣﻜﻤﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻪ .ورﻏﻢ
وﻋﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻘﺐ ﻓﻮزه ﻓﻘﺪ أﺻﺪر أردوﻏﺎن ﻣﺮﺳﻮ ًﻣﺎ
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ
ﺟﺪﻳﺪًا ﻗﺒﻞ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ ً
اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،وأﻏﻠﻖ ﻋﺪﻳﺪًا ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺼﺤﻒ واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﻗﺮ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ "ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب" ﻓﻲ وﻗﺖ
ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٢٤ﻳﻮﻟﻴﻮ/ﺗﻤﻮز  ،٢٠١٨وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ أﺳﺒﻮع
ﻣﻦ إﻋﻼن اﻷﺧﻴﺮة رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻗﺪ أﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻴﺎء اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وأﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
وﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬﻳﻦ رأوا ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻨﻴﻨًﺎ داﺋ ًﻤﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺤﺼﺎد اﻟﻤﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻟﻄﻮارئ ﺧﻼل
اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ وأﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﻜﺘﻬﺎ ﻋﻤﺪًا ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق
واﺳﻊ وﺑﺼﻮرة ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ،وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
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