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	تنفیذي	ملخص

	

	التي	الفاشلة	االنقالب	محاولة	أعقاب	في	،المعارضة	ضد	واسع	نطاق	على	صارمة	إجراءات	التركیة	الحكومة	اتخذت

	غیر	وانتھاكات	اإلنسان	حقوق	في	ھائل	تدھور	حدوث	اإلجراءات	ھذه	نتائج	من	كانو	،2016	یولیو	شھر	في	حدثت

	مسبوقة 	،اآلالف	عشرات	لھا	تعرض	التي	التعسفیة	والتوقیف	االعتقال	حاالت	توثیقل	موسعة	جھود	بذل	بالفعل	تم.

	تقتصر	لم	الحریة	من	الحرمان	ممارسات	أن	غیر	.رأیھم	عن	السلمي	التعبیر	أو	یةإرھاب	عملیات	في	تورطھم	بزعم

	تربطھم	ممن	أغلبھم	األشخاص،	من	لعدد	القسري	االختفاء	أیًضا	شملت	بل	،الرسمیة	والتوقیف	االعتقال	عملیات	على

	الحكومة	تستھدفھا	التي	الدینیة	كولن	بحركة	واضحة	عالقات 	من	حالة	25	تتناول	متعمقة	نظرة	التقریر	ھذا	یقدم.

	ھذه	في	متكررة	أساسیة	أنماط	عدة	على	الضوء	ویلقي	،2016	عام	منذ	تركیا	في	وقعت	التي	القسري	االختفاء	حاالت

	.الحاالت

		



 5   االختفاء القسري
 

	انكشف	الذي	تركیا	سر:	القسري	االختفاء

	

	مقدمة)	أ

	أبشع	من	واحدة	ھي	،السلطات	علمب	أو	بموافقة	السریة	الجماعات	أو	األمن	قوات	إما	تتبناھا	التي	،القسري	االختفاء	ممارسة	إن

	.تركیا	في	اإلنسان	حقوق	سجل	في	العار	وصمات

	

	2000	إلى	یصل	ما	ھناك	أن	عتقدیُ 	،2016	یولیو	في	وقعت	التي	االنقالب	محاولة	وحتى	1980	عام	انقالب	منذ	الفترة	فخالل

	األقلیة	من	اأفرادً 	الخصوص	وجھ	على	الحوادث	ھذه	استھدفت	وقد.	1منھم	حالة	450	من	أكثر	اختفاء	تأكد	قسًرا،	اختفوا	شخص

	.2العشرین	القرن	تسعینیات	خالل)	PKK(	الكردستاني	العمال	وحزب	الدولة	بین	المسلح	الصراع	ذروة	في	،تركیا	في	الكردیة

	

	جزء	في	یرجع	السبب	ولعل	البالد،	في	اإلنسان	حقوق	صعید	على	ملحوظًا	تقدًما	والعشرین	الحادي	القرن	مطلع	شھد	حین	في

	الكثیرین	دفع	الذي	األمر	وھو.	األوروبي	االتحاد	إلى	االنضمام	مفاوضات	لدعم	متجدد	زحاف	تقدیم	في	تركیا	رغبة	إلى	منھ	كبیر

	تجاوزات	عن	المسؤولین	محاسبة	عدم	في	ستمراراال	من	بالرغم	القسري	االختفاء	ممارسة	عن	التخلي	تم	قد	أنھ	لالعتقاد

	.2016	یولیو	15	یوم	الفاشل	االنقالب	وقع	حتى	التصور	ھذا	استمرو.	الماضي

	

	الطوارئ	وحالة	2016	یولیو	انقالب	محاولة)	ب

	TSK(	التركیة	المسلحة	القوات	داخل	عناصر	حاولت	،2016	یولیو	15	یوم	في 	طیب	رجب	الرئیس	ضد	بانقالب	تقوم	أن)

	وإسطنبول	أنقرة	في	مھمة	مواقع	عدة	في	السلطة	على	االستیالء	خالل	من	وحكومتھ،	إردوغان 	للحكومة	موالیة	قوات	لكن.

	.المحاولة	أجھضت

	

	ھي	،األمریكیة	المتحدة	الوالیات	في	یعیش	الذي	ولنك	هللا	فتح	الداعیة	بقیادة	،اإلسالمیة	كولن	حركة	أن	وحكومتھ	إردوغان	زعم

		.دولي	تحقیق	بفتح	وطالب	4باالنقالب	عالقة	أي	ولنك	أنكر	وقد.	3الفاشل	لالنقالب	تخطط	التي

																																																													
https://www.thenational.ae/artsculture/the-، 2015مایو  21، "قراءة مطولة: أین اختفى أفراد تركیا؟" صحیفة "ذا ناشیونال" 1

1.122645-disappeared-s-turkey-are-where-read-long 
، 2014سبتمبر  29"، "، منظمة "ھیومن رایتس ووتشتراجع حقوق اإلنسان في تركیا" 2

reform-rollback/recommendations-rights-human-https://www.hrw.org/report/2014/09/29/turkeys 
، 2016یولیو  18، مرین المحتملین"، وكالة أنباء "سي إن إن" العالمیةآ"محاولة االنقالب في تركیا: إردوغان یجمع المت 3

coup/index.html-attempted-https://edition.cnn.com/2016/07/17/asia/turkey 
، 2016یولیو  16، "داعیة منفي ینكر لعب دور قیادي في محاول االنقالب"، صحیفة "نیویورك تایمز" 4

attempt.html-coup-turkey-gulen-https://www.nytimes.com/2016/07/17/us/fethullah 
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	5إرھابیة	منظمة	اسم	الحركة	على	أطلقت	قد	االنقالب،	محاولة	وقوع	قبل	،التركیة	الحكومة	كانت 	السلطات	رفضت	وقد.

	.6كافیة	أدلة	تقدیم	عدم	بسبب	كولن،	بتسلیم	المتكررة	تركیا	لطلبات	االستجابة	اللحظة	تلك	حتى	األمریكیة

	

	واقعة	حول	التركیة	الحكومة	ھاب	خرجت	التي	اتتقییمال	حیال	شكوكھم	عن	غربیة	دول	عدة	من	حكومیون	مسؤولون	أعرب

	المجتمع	دول	من	العظمى	الغالبیةو	األوروبي،	واالتحاد	المتحدة،	األمم	امتنعت	كما.	ھافی	المزعوم	كولن	حركة	ودور	االنقالب

	اإلرھابیة	المنظمات	قائمة	في	الحركة	إدراج	عن	الدولي 	ھذه	في	رأي	أي	إلى	ینحاز	ال	التقریر	ھذا	أن	إلى	اإلشارة	تجدر.

	.المناقشات

	

	إردوغان	منح	الذي	األمر	أشھر،	ثالثة	لمدة	الطوارئ	حالة	فرض	التركیة	الحكومة	أعلنت	الفاشلة،	االنقالب	ةمحاول	عقب

	7واسعة	سلطات	حكومتھ	وزراءو 	سلطات	أغلب	كانت	بعدھا	.2018	یولیو	حتى	مرات	عدة	الطوارئ	حالة	تمدید	استمرو.

	.8ادائمً 	تأثیًراو	تشریعیة	صبغة	اكتسبت	قد	ةئحالجا	الطوارئ	حالة	صالحیاتو

	

	الوفاة	وحاالت	،التعسفي	القتل	مثل	اإلنسان،	حقوق	انتھاكات	من	كبیرة	مجموعة	حدوث	االنقالب	أعقبت	التي	الفترة	شھدت

	ومحامین	سیاسیین	بینھم	ومن	اآلالف	لعشرات	التعسفیة	والتوقیف	االعتقال	وحاالت	القسري،	واالختفاء	الحجز،	في	المریبة

	شدیدة	قیود	وفرض	عالم،اإل	وسائل	منصات	وإغالق	سیاسي،	بدافع	محاكماتالو	،الحیاة	مناحي	كل	من	وأشخاص	وصحافیین

	.9الحركة	حریةو	الجمعیات	تكوین	حریةو	السلمي	التجمع	حریةو	التعبیر	حریة	مثل	الحریات	من	عدد	على

	

	في	الفاشل	االنقالب	وقوع	منذ	اختفائھم	عن	اإلبالغ	تم	ألشخاص	قسري	اختفاء	حاالت	أنھا	یُعتقد	حالة	25	على	التقریر	یركز

	داخل	اختفت	التي	الحاالت	على	التقریر	ھذا	نطاق	ویقتصر.	االنقالب	محاولة	قبل	عنھا	اإلبالغ	تم	واحدة	وحالة	،2016	یولیو

		.تركیا

																																																													
، 2016مایو  31على جماعة كولن اإلسالمیة لقب جماعة إرھابیة رسمیًا"، وكالة أنباء "رویترز"،  "تركیا تطلق 5

idUSKCN0YM167-gulen-turkey-https://www.reuters.com/article/us 
، 2019ینایر  2الجزیرة،  "مسؤولون أمریكیون بصدد زیارة تركیا لمناقشة طلب تسلیم كولن"، قناة 6
-request-extradition-gulen-turkey-visit-azeera.com/news/2019/01/officialshttps://www.alj

190102155042596.html 
، 2016یولیو  21، "محاولة االنقالب في تركیا: إعالن حالة الطوارئ"، قناة "بي بي سي" 7

36852080-https://www.bbc.com/news/worldeurope 
، 2018یولیو  18زیادة سلطات إردوغان"، وكالة أنباء "رویترز"،  "انتھاء حالة الطوارئ في تركیا مع 8
-erdogans-as-expires-rule-emergency-security/turkeys-turkey-https://www.reuters.com/article/us

expandidUSKBN1K824E-powers 
، 2020مارس  11األمریكیة، : تركیا"، وزارة الداخلیة 2019"تقاریر الدول حول ممارسات حقوق اإلنسان لعام  9

practices/turkey/-rights-human-on-reports-country-https://www.state.gov/reports/2019 
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	2016	عام	منذ	القسري	االختفاء	ادعاءات)	ج

	التي	الحاالت	أغلب	بین	مشترك	معین	نمط	إلى	المركز	أشار	،السوید	في	)SCF(	للحریة	ستوكھولم	مركز	نشره	سابق	تقریر	في

	أعضاء	كانوا	األساس	في	الضحایا	أن	وُزعم	أنقرة،	العاصمة	في	االختطاف	عملیات	تركزت	التقریر،	في	جاء	لما	وفقًا.	10وقعت

	فان	سیارات	ركوب	على	الضحایا	وأجبروا	الشرطة	من	أنھم	مسلحون	أشخاص	ادعى	،الحاالت	من	كثیر	فيو.	كولن	حركة	في

	باسم	العامة	بین	الحوادث	ھذه	واشتھرت.	داكنة	بنوافذ	بورترزتران	فاجن	فولكس	طراز	من	اللون	سوداء	كانت	ما	عادة	مغلقة،

	البیضاء	توروس	حوادث"	ـل	صریحة	مقارنة	في	،"السوداء	الترانزبورتر	حوادث" 	التي	البیضاء	12	رینو	سیارات	وھي"

	.التسعینیات	خالل	الشرقي	الجنوب	في	األكراد	منطقة	في	المدنیین	باختفاء	ارتبطت

	

	الشكاوى	من	بالرغم	،مستمرة	بصورة	االدعاءات	من	للتحقق	النیابة	وكالءو	الشرطة	استعداد	بعدم	االختفاء	حاالت	اتسمت	كما

	بعد	ما	فترة	خالل	اإلنسان	حقوق	انتھاكات	عن	التغاضي	مشكلة	تفاقم	في	أسھم	ذلك	وكل.	المفقودین	األفراد	أھالي	قدمھا	التي

	.الثورة

	

	أشھر،	عدة	مرور	بعد	الشرطة	وصایة	تحت	غامضة	بصورة	أخرى	مرة	الضحایا	بعض	ظھور	المتكررة	األخرى	األنماط	ومن

	لعائالتھم	مریبة	بدت	والتي	،السابقة	الفترة	خالل	تواجدھم	أماكن	حول	روایات	انتشار	مع 	تأكیدب	فینالمختطَ 	من	قلة	تقدمت.

	.قط	البعض	یظھر	لم	حین	في.	التعذیب	تحت	استجوابھم	تم	حیث	سریة،	منشآت	في	اعتقالھم

	

	إلماس	سوناي	-1

	توصیل	من	عائًدا	كان.	أنقرة	في	2016	ینایر	27	یوم	ئھاختفا	عن	اإلبالغ	تم	مدّرس،	إلماس	سوناي

	من	بالقرب	ترانزبورتر	فاجن	فولكس	طراز	فان	سیارة	داخل	بالقوة	ُجذب	عندما	المنزل	إلى	أطفالھ

	أنقرة	في	CEPA	تسوق	مركز 	علیھا	عثرت	التي	المراقبة	كامیرات	تسجیالت	في	بوضوح	ظھر.

.	الفان	السیارة	بركو	على	وإجباره	،سیارتھ	من	نزولھ	عقب	إلماس	طریق	اعتراض	تم	أنھ	العائلة

	سوناي	زال	ما.	11الحادث	في	إضافیة	تحقیقات	أي	یجروا	لم	أنقرة	في	النیابة	وكالءو	الشرطة	أن	غیر

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	مفقوًدا	إلماس

	

																																																													
، 2017یونیو  22"االختفاء القسري في تركیا"، مركز ستوكھولم للحریة،  10
-in-Dissappearences-https://stockholmcf.org/wpcontent/uploads/2017/06/Enforced

Turkey_22_June_2017.pdf 
، 2019ینایر  27"ثالث سنوات على اختفاء أول ضحایا حوادث اختطاف ترانزبورتر السوداء، سوناي إلماس"، جریدة "بولد میدیا"،  11

yili/-ucuncu-kacirilisinin-elmasin-sunay-kurbani-transporter-siyah-https://boldmedya.com/2019/01/27/ilk 

	سوناي إلماس
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	أوران	أیھان	-2

	2016	أغسطس	شھر	في	المنظمة	من	صرفھ	تم	،)MİT(	تركیا	في	الوطنیة	االستخبارات	منظمة	في	سابق	عضو	أوران	أیھان

	كامیرا	تسجیل	في	أیھان	ظھر.	أنقرة	في	2016	نوفمبر	1	یوم	مفقود	أنھ	اإلبالغ	تم.	كولن	حركةب	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم

	یستقبل	ظل	المحمول	ھاتفھ	أن	التقاریر	وكشفت	،12:38	الساعة	فیھ	یقیم	الذي	السكني	المجمع	مغادًرا	سیارتھ	یقود	وھو	األمن

	أنباء	وكالة	زعمت.	معھ	نقود	أي	یأخذ	أو	زوجتھ	یوّدع	أن	دون	منزلھ	أیھان	غادر.	الیوم	نفس	من	16:00	الساعة	حتى	إشارة

	شھر	في	وقت	الذي	للجدل	المثیر	االغتیال	حادث	حول	معلومات	لدیھ	كانت	أنھ)	PKK(	الكردستاني	العمال	حزب	من	بةمقرّ 

.	الوطنیة	االستخبارات	منظمة	بتدبیر	أنھ	البعض	ظن	والذي	،12باریس	في	كردیات	ناشطات	ثالث	ضحیتھ	وراح	2013	ینایر

	.سیارتھ	على	أیًضا	یُعثر	ولم.	التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	مجھوالً 	أوران	أیھان	مصیر	زال	ما

	

	جولتكن	أوزجور	مصطفى	-3

	أظھرت.	أنقرة	في	2016	دیسمبر	21	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم	،التركیة	المنافسة	ھیئة	في	موظف	جولتكن	روأوزج	مصطفى

	أمام	وقف	عندما	وأنھ	سیارتھ،	تالحق	كانت	سیارات	أربع	أن	الحي	قاطني	من	العائلة	جمعتھا	التي	المراقبة	كامیرات	تسجیالت

	لقطات	أن	من	بالرغم	تحقیق	أي	تجر	لم	الشرطة	إن	العائلة	أفراد	قال.	سوداء	فان	سیارة	ركوب	على	أُجبر	للتسوق	بقالة	متجر

	أخرى	مرة	مصطفى	ظھر	أشھر،	عدة	بعد.	بوضوح	االختطاف	حادث	في	المتورطین	األشخاص	وجوه	أظھرت	المتاحة	الفیدیو

	كشف	قضیتھ،	على	المشرفین	النیابة	وكالءو	والقضاة	المحامین	إلى	خطابًا	مصطفى	أرسل.	13أنقرة	في	الشرطة	وصایة	تحت

	21	یوم	النظامیة	الشرطة	قوات	إلى	بعدھا	تسلیمھ	تم	یوًما،	121	لمدة	القانون	نطاق	خارج	وحشي	الستجواب	خضع	أنھ	فیھ

	التي	،سلفًا	المكتوبة	الوثائق	من	عدد	توقیع	على	أُجبر	یوًما،	13	لمدة	الشرطة	لدى	احتجازه	خالل	أنھ	وأضاف.	201714	أبریل

	وقّع	إنھ	مصطفى	قال.	سًرا	باستجوابھ	الوطنیة	االستخبارات	منظمة	قیام	أثناء	كامیرا	أمام	قراءتھا	على	السابق	في	أُجبر	قد	كان

	أخرى	مرة	للتعذیب	تعرضھ	من	خوفًا	أمامھ	ُوضعت	التي	األوراق	كل 	الموقوف	سراحھ	إطالق	فرصة	استغل	أنھ	وكشف.

	.البالد	خارج	وھرب	لمحاكمةل	انتظاًرا

		

																																																													
، 2018ینایر  11"أین أیھان أوران موظف االستخبارات الوطنیة؟ ھل تعرض للقتل؟"، وكالة فرات لألنباء،  12

101343-mue-Oelduerueldue-nerede-ayhanoran-ci-https://anfturkce.net/kadin/mIt 
، 2019ینایر  TR724 ،19الترانزبورتر السوداء لمنظمة االستخبارات التركیة عقب اغتیال كارلوف"، صحیفة "عودة حوادث  13
-karlov-girdi-devreye-sonra-suikastindan-karlov-transporterlari-siyah-https://www.tr724.com/mitin

6/-suikastigercekleri 
یونیو  Hak İnisiyatifi ،19مبادرة الحقوق "، 2016م باعتقاالت غیر قانونیة عقب تقریر "تحقیق وبحث في ادعاءات قیام مسؤولین عمو 14

2019 ،
https://hakinisiyatifi.org/wpcontent/uploads/2019/06/Hakİnisiyatifi.2019AlıkonulmaİddialarıRaporu.pdf 
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	كوتوتشي	حسین	-4

	فبرایر	28	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم	،)BTK(	التركیة	المعلومات	وتكنولوجیا	االتصاالت	ھیئة	في	موظف	كوتوتشي	حسین

	في	سیارتھ	على	للعثور	نظًرا	باتیكینت	أنفاق	مترو	محطة	من	قریب	مكان	في	وقعت	االختطاف	عملیة	أن	ورد.	أنقرة	في	2017

	لطلبات	الشرطة	تستجب	لم.	اشتراھا	قد	كان	وكعكة	الشتوي	ینحس	معطف	على	السیارة	داخل	وُعثر.	المحطة	سیارات	موقف

	ظھر	،2019	عام	في.	المنطقة	في	المراقبة	كامیرات	تسجیالت	وجمع	،السیارة	من	البصمات	برفع	المتكررة	حسین	عائلة	أفراد

	التورط	حسین	أنكر	وقد.	تركیا	في	كارلوف	أندریھ	الروسي	السفیر	اغتیال	محاكمة	في	المتھمین	أحد	بوصفھ	أخرى	مرة	حسین

	وھو	السابق	في	نفسھ	فیھا	جّرم	التي	الشھادة	إن	وقال	،2019	مارس	شھر	في	قدتعُ 	استماع	جلسة	خالل	االغتیال	عملیة	في

	المحاكمة	تنتھ	لم.	15واستجوابھ	اختطافھ	تم	عندما	التعذیب	تحت	حفظھ	على	أُجبر	سیناریو	مجرد	تكان	الشرطة	وصایة	تحت

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	احتیاطیًا	مسجونًا	وتشيكوت	حسین	زال	وما	،بعد

	

	جیتشر	مسعود	-5

.	2017	مارس	شھر	في	المنظمة	من	صرفھ	تم	،)MİT(	تركیا	في	الوطنیة	االستخبارات	منظمة	في	سابق	عضو	جیتشر	مسعود

	الحقتھ	األشخاص	من	مجموعة	ھناك	أن	،16المحكمة	في	شھادتھ	وبحسب.	أنقرة	في	2017	مارس	18	یوم	مفقود	أنھ	اإلبالغ	تم

	شھادتھ	تضمنت.	رأسھ	على	كیس	وضع	بعد	أخرى	سیارة	إلى	مسعود	أُخذ	ثم.	الشرطة	أنھا	وأخبرتھ	وأوقفتھ	،الطریق	في	وھو

	.2017	یونیو	في	الصحیة	حالتھ	تدھورت	حتى	لشھور	لھ	تعرض	الذي	الوحشي	االستجواب	تفاصیل	المحكمة	في

	
	حكومیین	وكالء	قبل	من	لالختطاف	تعرض	أنھ	كشف	عندما	2019	دیسمبر	شھر	في	المحكمة	في	جیتشر	مسعود	شھادة	من	مقتطف

		

																																																													
، 2019مارس  25"، وكالة أنباء "سبوتنیك" التركیة، "الدفاع عن اسم المسؤول عن قضیة اغتیال كارلوف 15
-savunma-kotuce-huseyin-suikasti-karlov-https://tr.sputniknews.com/turkiye/201903251038406366

yapti/ 
، 2020ینایر  2"تصریحات صادمة للمحتجز من حركة كولن"، صحیفة "الجمھوریة"،  16

1712065-ifadeler-carpici-/fetotutuklusundanhttps://www.cumhuriyet.com.tr/haber 
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	تورغوت تشابان

	قوات	إلى	تسلیمھ	وتم	تركیا،	إلى	أُعید	حتى	محتجًزا	بقي	حیث	،قصیرة	لفترة	سوریا	إلى	الحقًا	أُخذ	إنھ	مسعود	قال

	2017	یولیو	شھر	في	الحدودیة	ھتاي	محافظة	في	الشرطة 	بسبب	دائمة	صحیة	مشاكل	من	یعاني	أنھ	ذكر	وقد.

	.أنقرة	في	سنجان	سجن	في	مسجونًا	جیتشر	مسعود	زال	ما.	التعذیب

	

	تشابان	تورغوت	-6

	،كولن	بحركة	الصلة	ذات	أوزال	تورغوت	جامعة	في	سابق	موظف	تشابان	تورغوت

	في	2017	مارس	31	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم.	الطوارئ	حالة	فرض	أثناء	أُغلقت	والتي

	أنقرة 	على	حساب	فتح	بعد	للعامة	اختفائھ	خبر	تورغوت،	زوجة	تشابان،	أولكو	أعلنت.

	ءأصدقا	أحد	إن	فیھ	تقول	أبریل	8	یوم	فیدیو	مقطع	ونشر	تویتر،	االجتماعي	التواصل	موقع

	17لالختطاف	تعرض	قد	ورغوتت	أن	لیخبرھا	منزلھا	إلى	حضر	زوجھا 	وقت	یمض	لم.

	أولكو	احتجاز	وتم	الشرطة،	قوات	تشابان	منزل	اجتاحت	حتى	الخبر	نشر	على	طویل

	سراحھا	إطالق	قبل	قصیرة	لفترة	تشابان 	أنقرة	بحاكم	الحق	وقت	في	أولكو	التقت.

	بجمع	أولكو	قامت	كذلك.	18نفسھ	تلقاء	من	ھرب	قد	یكون	ربما	زوجھا	أن	إقناعھا	حاول	إنھ	قالت	الذي	توباجا،	إرجان

	المكان	من	تقترب	سوداء	ترانزبورتر	فان	سیارة	فیھا	وظھرت	المنطقة،	في	الموجودة	مراقبةال	كامیرات	تسجیالت

	الفعلیة	االختطاف	لحظة	تتضمن	لم	التسجیالت	لكن	مرة،	آلخر	زوجھا	فیھ	شوھد	الذي 	في	تشابان	أولكو	استمرت.

	غیر	فتحتھ	الذي	تویتر	حساب	أصبح	عندما	،2017	مایو	شھر	حتى	االجتماعي	لالتواص	وسائل	في	القضیة	إثارة

	البالد،	خارج	ھرب	قد	تشابان	تورغوت	أن	للحكومة	الموالیة	الیومیة"	صباح"	جریدة	زعمت	یونیو،	شھر	في.	نشط

	تعذر	ھأن	تشابان	بأولكو	اتصال	على	كانت	التي"	ووتش	تسیرا	ھیومان"	منظمة	أعلنت.	19تفاصیل	أي	تذكر	أن	دون

	.20معھا	التواصل	إعادة

		

																																																													
أبریل  9"تركش مینیت"، موقع "امرأة تقول إن زوجھا تعرض لالختطاف عقب فقدان وظیفتھ في ظل اإلجراءات القمعیة الالحقة لالنقالب"،  17

2017 ،-stpo-job-losing-abducted-husband-says-https://www.turkishminute.com/2017/04/09/woman
crackdown/-coup 

، 2018یولیو"، دینیز زینجن، دیسمبر  15"الحیوات التي أظلمت یوم  18
https://books.google.be/books/about/15_Temmuzla_Kararan_Hayatlar.html?id=Ih6VDwAAQBAJ&redir

_esc=y 
، 2017یونیو  9"صباح"، جریدة "أعضاء حركة كولن المزعوم اختطافھم یھربون"،  19

firarda-fetoculer-denilen-https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/06/09/kacirildi 
، 2017أكتوبر  12منظمة "ھیومن رایتس ووتش"، "في الحجز: حاالت تعذیب واختطاف الشرطة في تركیا"،  20

ageturkey#p-abductions-and-torture-https://www.hrw.org/report/2017/10/12/custody/police 
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	أسان	أوندر	-7

	االشتباه	بسبب	الطوارئ	حالة	فرض	بعد	أُغلقت	خاصة	مدرسة	في	سمدرّ 	أسان	أوندر

	كولن	حركةب	تربطھا	عالقة	وجود	في 	أبریل	1	یوم	أوندر	اختفاء	عن	اإلبالغ	تم.

	أنقرة	في	2017 	مشقوقة	وإطاراتھا	متوقفة	سیارتھ	كانت. 	بعض	الشھود	أحد	رأى.

	من	النزول	على	إجباره	بعد	أوندر،	یختطفون	شرطة	ضباط	إنھم	قالوا	الذین	الرجال

	21ترانزبورتر	فان	سیارة	وركوب	أجرة	سیارة 	أي	النیابة	وكالء	أو	الشرطة	تتخذ	لم.

	أسان	فاطمة	زوجتھ	رفعتھا	التي	الشكاوى	تجاه	یذكر	موقف 	لم	السلطات	أن	حتى.

	تخبرھا	أنقرة	شرطة	من	ھاتفیًا	اتصاالً 	مایو	12	یوم	أسان	فاطمة	تلقت.	المنطقة	في	المراقبة	كامیرات	تسجیالت	تجمع

	حالة	شاھد	أن	بعد	أجرة	سیارة	قلاست	إنھ	محامیھ	مع	األول	لقائھ	خالل	أسان	أوندر	قال.	وصایتھا	تحت	زوجھا	أن	فیھ

	تلك	من	خرجوا	الذین	المسلحین	األشخاص	وإن	األجرة،	سیارة	طریق	قطعت	سیارات	أربع	وإن	سیارتھ،	إطارات

	الشرطة	من	أنھم	أخبروه	السیارات 	فاجن	فولكس	طراز	فان	سیارة	ركوب	على	الحقًا	أُجبر	أنھ	أوندر	وأضاف.

	مایو،	12	یوم	وفي.	یوًما	42	لمدة	للتعذیب	تعرض	حیث	،یعرفھ	ال	مكان	إلى	نالعینی	معصوب	وھو	وأُخذ	ترانزبورتر،

	یرید	أنھ	وإخبارھم	بالشرطة	االتصال	على	وأُجبر	أنقرة،	مدینة	جنوب	إیمیر	بحیرة	من	بالقرب	ما	مكان	إلى	أوندر	أُخذ

	أنھ	التقاریر	ذكرت.	كولن	حركة	أعضاء	كأحد	نفسھ	افیھ	یجّرم	إفادة	توقیع	على	أُجبر	إنھ	أوندر	قال	كما.	نفسھ	تسلیم

	وقد.	تشوالك	بوراك	بمحامیھ	لیلتقي	،مرة	ألول	الشرطة	قسم	إلى	أُحضر	عندما	والمشي	الوقوف	في	صعوبة	یجد	كان

	حاولت	التي	اإلفادة	وھي	،موكلھ	عن	نیابة	إفادة	على	التوقیع	رفض	أن	بعد	قصیرة	فترة	لالحتجاز	بوراك	تعرض

	.ھاتوقیع	على	ھامإرغ	الشرطة

	

	أوستا	جنكیز	-8

	قرار	بموجب	وظیفتھ	من	صرفھ	تم	حكومیة،	مدرسة	في	سابق	سمدرّ 	أوستا	جنكیز

	.كولن	بحركة	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم	،الطوارئ	حالة	فترة	خالل	طارئ

	إزمیر	في	توربالي	منطقة	في	2017	أبریل	4	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم 	أفراد	قال.

	یعد	ولم	بالشقة	خاصة	روتینیة	مدفوعات	لتسدید	المنزل	غادر	إنھ	أسرتھ 	موقع	أورد.

	على	یجبره	من	وھناك	جنكیز	أىر	أنھ	عيیدّ 	عیان	شاھد	روایة	محلي	إخباري

		

																																																													
، 2017أغسطس  3منظمة "ھیومن رایتس ووتش"، "تركیا: التحقیق في حاالت االختطاف واالختفاء في أنقرة"،  21

disappearances-abductions-ankara-investigate-https://www.hrw.org/news/2017/08/03/turkey 

	أوندر أسان

	جنكیز أوستا
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	إلى	سیعود	وأنھ	أفیون	محافظة	في	أنھ	الیبلغھ	بأسرتھ	جنكیز	اتصل	أشھر،	ثالثة	مرور	بعد.	22السیارات	إحدى	ركوب

	المنزل 	صعید	على.	23لفترة	وحده	البقاء	إلى	احتاجو	،نفسیة	مشاكل	من	یعاني	ألنھ	غادر	أنھ	إخباریة	تقاریر	ذكرت.

	11	صفحة(	أسان	أوندر	أخبر	آخر، 	المنشأة	نفس	في	معتقل	جنكیز	دعىیُ 	شخص	عن	بالصدفة	سمع	أنھ	محامیھ)

	.فیھا	لالستجواب	خضع	التي	السریة

	

	أوزبن	مصطفى	-9

	تورغوت	جامعة	في	المحاضرات	إعطاء	اعتاد	جامعي	وأستاذ	محام	أوزبن	مصطفى

	الطوارئ	حالة	فرض	أثناء	أُغلقت	والتي	،كولن	بحركة	الصلة	ذات	أوزال 	اإلبالغ	تم.

	أنقرة	في	2017	مایو	9	یوم	اختفائھ	عن 	إلى	ابنتھ	توصیل	بعد	البدایة	في	اختفى.

	المدرسة 	المھجورة	سیارتھ	مكان	تحدید	أسرتھ	أفراد	استطاع	الحق،	وقت	في. 	عندما.

	أمر	بشأن	تلمع	مفقود،	أنھ	لإلبالغ	الشرطة	قسم	إلى	أوزبن	أمینة	زوجتھ	توجھت

	زوجھا	ضد	صادر	قمعلّ 	اعتقال 	من	قصیًرا	ھاتفیًا	اتصاالً 	تلقت	،یومین	مرور	بعدو.

	فشلت	أن	بعد.	24قولھا	حد	على	،وخائفًا	ومتردًدا	منھًكا	صوتھ	بدا	الذي	أوزبن	مصطفى

	على	وعثرت	،الخاص	تحقیقھا	أوزبن	أمینة	أجرت	،لالختطاف	تعرض	قد	یكون	ربما	زوجھا	أن	الشرطة	إقناع	في

	یتم	لم.	أسود	تزلج	قناع	یرتدي	أحدھم	وكان	فان،	ارةسی	داخل	رجالً 	یدفعون	رجال	ثالثة	رأوا	المنطقة	في	عیان	شھود

	التحقیق	یكتمل	ولم	الشرطة،	سجالت	في	بالكامل	الشھود	شھادات	إدراج 	وقت	حتى	مفقوًدا	أوزبن	مصطفى	زال	ما.

	.التقریر	ھذا	كتابة

		

																																																													
، 2017مایو  Torbalı Güncel ،19یوًما"، صحیفة  45"المدرس جنكیز مفقود منذ  22

h12270.html-kayip-gundur-45-https://torbaliguncel.com/gundem/cengizogretmen 
، 2017یولیو  Torbalı Güncel ،10یوًما"، صحیفة  87"العثور على المدرس المفقود بعد  23

h14801.html-bulundu-sonra-gun-80-https://torbaliguncel.com/gundem/kayipogretmen 
، 2017یونیو  29"األقارب في أنقرة یتحدثون عن المختطفین"، قناة "بي بي سي" التركیة،  24

40372013-https://www.bbc.com/turkce/haberlerturkiye 

	مصطفى أوزبن
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	كیلیتش	فاتح	-10

	وجود	بزعم	طارئ،	قرار	بموجب	وظیفتھ	من	صرفھ	تم	سابق،	مدّرس	كیلیتش	فاتح

	أخبرت.	أنقرة	في	2017	مایو	14	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم.	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات

	ووتش	رایتس	ھیومان"	منظمة	یتشلكی	نھال	زوجتھ 	أن	بعد	اختفى	فاتح	زوجھا	أن"

	25أنقرة	حافالت	محطة	إلى	وأطفالھما	ھي	أوصلھا 	رایتس	ھیومان"	منظمة	ذكرت	كما.

	مترو	ركب	الحافالت	محطة	مغادرة	بعد	أنھ	كشفت	الفیدیو	تكامیرا	تسجیالت	أن"	ووتش

	رسمي	تحقیق	أي	إجراء	یثبت	لم.	قط	بعدھا	یُشاھد	ولم	دیكیمیفي،	محطة	في	نزلو	األنفاق

	.الواقعة	في

	

	

	كوتشاك	جمیل	-11

	بموجب	الزراعة	وزارة	في	وظیفتھ	من	صرفھ	تم	سابق	حكومي	موظف	،كوتشاك	جمیل

	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم	طارئ،	قرار 	15	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم.

	أنقرة	في	2017	یونیو 	من	لترجّ 	وعندما	،تھسیار	صدمت	سیارة	أن	التقاریر	ذكرت.

	حضور	في	الحادث	وقع.	ورترترانزب	طراز	سوداء	فان	سیارة	ركوب	على	أُجبر	سیارتھ

	جمیل	رأى	أنھ	ذكر	عیان	شاھد	جانب	إلى	سنوات،	8	العمر	من	البالغ	الصغیر	جمیل	ابن

	26المراقبة	كامیرات	تسجیالت	أكدتھ	ما	وھو	اللون،	داكنة	فان	سیارة	في	یؤخذ 	علمت.

	ووتش	رایتس	ھیومان"	منظمة 	منشأة	من	جمیل	سراح	إطالق	تم	أنھ	الحق	وقت	في"

	.27الدولة	لصالح	یعملون	أنھم	أخبروه	أشخاص	قِبل	من	أشھر	ثالثة	عن	تزید	لمدة	محتجًزا	ظل	حیث	سریة،	اعتقال

		

																																																													
، 2017أغسطس  3"رسالة من منظمة ھیومان رایتس ووتش إلى الوزیر جول"، منظمة "ھیومان رایتس ووتش"،  25

gul-minister-watch-rights-human-https://www.hrw.org/news/2017/08/03/letter 
، 2017أغسطس  3"رسالة من منظمة ھیومان رایتس ووتش إلى الوزیر جول"، منظمة "ھیومان رایتس ووتش"،  26

gul-minister-watch-rights-human-https://www.hrw.org/news/2017/08/03/letter 
، 2017أكتوبر  12یة: حاالت التعذیب واالختطاف من ِقبل الشرطة في تركیا"، منظمة "ھیومان رایتس ووتش"، "تحت الوصا 27

turkey#page-abductions-and-torture-https://www.hrw.org/report/2017/10/12/custody/police 

	فاتح كیلیتش

	جمیل كوتشاك
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	أوكوموش	مراد	-12

	كولن،	بحركة	الصلة	ذات	الشفاء	مستشفى	في	یعمل	كان	محاسب	أوكوموش	مراد

	2017	یونیو	16	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم.	الطوارئ	حالة	فرض	أثناء	أُغلقت	والتي

	أعلنوا	مسلحین	اأشخاصً 	أن"	ووتش	رایتس	ھیومان"	منظمة	عائلتھ	أخبرت.	إزمیر	في

.	الرئیسیة	إزمیر	شوارع	أحد	في	سیارة	ركوب	على	مراد	أجبرواو	الشرطة	من	أنھم

	الحادث	عن	لإلبالغ	بالشرطة	المارة	أحد	اتصل 	على	العائلة	أفراد	بعض	حصل.

	أنھ	الحقًا	اكتشفوا	ثم	النیابة،	لوكیل	جنائیة	شكاوى	وقدموا	،المراقبة	كامیرات	تسجیالت

	التحقیقات	بسریة	أمر	إصدار	مع	القضیة،	عن	النیابة	وكیل	إبعاد	تم 	مراد	زال	ما.

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	مفقوًدا	أوكوموش

	

	تشیلیك	حیدر	-13

.	بكر	دیار	مدینة	في	2017	نوفمبر	16	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم	مزارع،	تشیلیك	حیدر

	القوات	بین	اشتباكات	في	علیھ	القبض	عقب	اختفائھ	إلى	اإلخباریة	التقاریر	أشارت

	ذكرت.	28بكر	لدیار	التابعة	ھازرو	منطقة	في)	PKK(	الكردستاني	العمال	وحزب	المسلحة

	لشراء	الموقع	في	الكردي	المزارع	وجود	تصادف	أنھ	التقاریر

	الحادث	جراء	لجراح	تعرض	وأنھ	الماشیة،	بعض 	حاكم	مكتب	نشره	صحفي	بیان	ذكر.

	زعمت.	29اسمھ	ذكر	دون	المعركة،	أثناء	حیًا	الكردستاني	العمال	حزب	من	المتآمرین	أحد	على	القبض	تم	أنھ	بكر	دیار

	كانت	الحاكم	مكتب	بیان	في	وردت	التي"	المتآمرین	أحد"	عبارة	أن	İnisiyatifi	Hak	الحكومیة	غیر	التركیة	المنظمة

	30تشیلیك	حیدر	إلى	تشیر 	الكردیة	المنطقة	في	التسعینیات	في	للمدنیین	القسري	االختفاء	اختفاؤه	یشبھ. 	تمتلك	ال.

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	تشیلیك	حیدر	مكان	بشأن	معلومات	أي	"اآلخرین	مع	التضامن	حركة"

		

																																																													
olayi-kayipkacirilma-://grihat.com/ikihttps-، 2017دیسمبر  14"جریھات"، صحیفة "حادثا اختفاء/ اختطاف إضافیین"،  28

daha/ 
، 2017نوفمبر  17"إحباط محاولة أعضاء في حزب العمال الكردستاني ومصادرة الذخیرة"، مكتب حاكم دیار بكر،  29
-ele-ve-mensuplari-bto-getirilen-hale-etkisiz-duyurusu-basin-http://diyarbakir.gov.tr/17112017

tlargecirilenmuhimma 
یونیو  Hak İnisiyatifi ،19مبادرة الحقوق "، 2016"تحقیق وبحث في ادعاءات قیام مسؤولین عموم باعتقاالت غیر قانونیة عقب تقریر  30

2019 ،
https://hakinisiyatifi.org/wpcontent/uploads/2019/06/Hakİnisiyatifi.2019AlıkonulmaİddialarıRaporu.pdf 

	مراد أوكوموش

	حیدر تشیلیك
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	ھورزوم	أومیت	-14

	،)BDDK(	التركیة	المصرفیة	والرقابة	التنظیم	ھیئة	في	سابق	موظف	ھورزوم	أومیت

	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم	طارئ،	قرار	بموجب	الحكومیة	وظیفتھ	من	صرفھ	تم

	كولن	بحركة 	أنقرة	في	2017	دیسمبر	6	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم. 	التقاریر	ذكرت.

	سیارة	قطعت	أن	بعد	أنقرة،	في	Acity	تسوق	مركز	من	بالقرب	لالختطاف	تعرض	أنھ

	یتم	ولم	الفان	السیارة	ركوب	على	أومیت	أُجبر.	سیارتھ	طریق	سوداء	ترانزبورتر	فان

	زوجتھ	إلى	مجھول	شخص	حضر	،التالي	الیوم	في.	31الحادث	بعد	سیارتھ	على	العثور

.	شيء	أي	عن	سؤالھ	من	تتمكن	أن	قبل	ورحل	الحادث،	بشأن	وأخبرھا	ھورزوم	أینور

	تحت	كان	إن	التحقق	مجرد	من	أكثر	یفعلوا	ولم	،ھورزوم	أینور	شكاوى	إلى	كاملة	بصورة	النیابة	وكالء	یلتفت	لم

	الشرطة	وصایة 	یوًما	132	مرور	بعد	الشرطة	لدى	أخرى	مرة	أومیت	ظھر. 	في	كسور	لدیھ	كانت	ظھر،	وعندما.

	أنكر	حیث	المحكمة،	في	مؤخًرا	قدتعُ 	استماع	جلسة	في	اختفائھ	عن	أومیت	تحدث.	یھأذن	ةطبل	في	وتمزق	األضالع

	توقیع	على	وأُجبر	،للتعذیب	تعرض	اختفائھ	فترة	خالل	أنھ	وكشف	شخص،	100	من	أكثر	تجّرم	تيال	السابقة	إفاداتھ

	.201832	أبریل	16	یوم	النظامیة	للشرطة	تسلیمھ	یتم	أن	قبل	وذلك	یعرفھم،	ال	أشخاًصا	تدین	وثائق

	
	حكومیین	وكالء	قبل	من	لالختطاف	تعرض	أنھ	كشف	عندما	2020	عام	أوائل	في	المحكمة	في	ھورزوم	أومیت	شھادة	من	مقتطف

		

																																																													
، Vocal Europe، أحدث ضحایا سلسلة االختطافات في تركیا خالل مرحلة ما بعد االنقالب"، لیھان سبنسر، معھد "قضیة أومیت ھورزوم 31

of-string-a-in-recentvictim-most-horzum-umit-of-case-https://www.vocaleurope.eu/the-، 2018ینایر  11
turkey/-coup-post-in-abductions 

، 2020فبرایر  21لمحكمة: تعرضت لالختطاف والتعذیب"، جریدة "بولد میدیا"، "أومیت ھورزوم تحدث في ا 32
gordum/-iskence-kacirildim-konustu-mahkemede-horzum-https://boldmedya.com/2020/02/21/umit 

	أومیت ھورزوم
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	سنیوجیل	أورتشون	-15

	التركیة	المنافسة	ھیئة	في	خبیًرا	عمل	العام،	القطاع	في	سابق	موظف	سنیوجیل	أورتشون

.	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم	طارئ،	قرار	بموجب	صرفھ	تم	حتى

	أنقرة	في	2018	أبریل	20	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم 	20	یوم	مساء	منزلة	من	خرج.

	یعد	ولم	ألطفالھ	الحلیب	لشراء	أبریل .	إلیھ	الوصول	یمكن	ال	ھاتفھ	أصبح	ما	وسرعان.

	الرجال	ظھر	وفیھ	البقالة،	متاجر	أحد	من	المراقبة	كامیرا	تسجیل	على	أسرتھ	أفراد	حصل

	سوداء	ترانزبورتر	فان	سیارة 	من	یخرجون	وھم	أورتشون	اختطفوا	الذین	المسلحون

	بیضاء	تویوتا	وسیارة 	عدم	من	االجتماعي	التواصل	وسائل	على	العائلة	أفراد	اشتكى.

	السیارات	ترخیص	لوحات	أرقام	بوضوح	یُظھر	المراقبة	كامیرا	تسجیل	أن	من	بالرغم	فعالة	تحقیقات	إجراء

	قد	بأنھ	مؤكدة	غیر	ادعاءات	İnisiyatifi	Hak	الحكومیة	غیر	التركیة	المنظمة	نقلت.	افاالختط	عملیة	في	المستخدمة

	كشاھد	اسمھ	ظھور	من	بالرغم.	33غیابھ	فترة	أثناء	للتعذیب	تعرض	وأنھ	اختفائھ،	من	أشھر	ثالثة	عقب	سراحھ	أُطلق

	اآلخرین	مع	التضامن	حركة"	تمتلك	ال	جیتشر،	مسعود	محاكمة	في 	سنیوجیل	أورتشون	مكان	بشأن	معلومات	أي"

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى

	

	كاال	حسن	-16

	الحكومیة	كاراتكین	تشانكیري	جامعة	في	وظیفتھ	من	صرفھ	تم	جامعي	أستاذ	كاال	حسن

	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم.	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم	طارئ،	قرار	بموجب

	أُخذ	وأنھ	34اللیل	منتصف	قرابة	اختفى	أنھ	التقاریر	تذكر.	أنقرة	في	2018	ویولی	20	یوم

	ما.	العائلة	أفراد	شكاوى	السلطات	تجاھلت.	سوداء	ترانزبورتر	فان	سیارة	داخل	بالقوة

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	مفقوًدا	كاال	حسن	زال

		

																																																													
یونیو  Hak İnisiyatifi ،19مبادرة الحقوق "، 2016"تحقیق وبحث في ادعاءات قیام مسؤولین عموم باعتقاالت غیر قانونیة عقب تقریر  33

2019 ،
https://hakinisiyatifi.org/wpcontent/uploads/2019/06/Hakİnisiyatifi.2019AlıkonulmaİddialarıRaporu.pdf 

یولیو  TR724 ،22صحیفة "عودة سیارات ترانزبورتر السوداء إلى أنقرة مرة أخرى: اختطاف أستاذ جامعي موقوف بقرار طارئ"،  34
2018 ،-edilen-ihrac-ile-khk-devrede-yine-ankarada-tansporterlar-http://www.tr724.com/siyah

kacirildi/-akademisyen 

	حسن كاال

	أورتشون سنیوجیل
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	مرت	فخري	-17

	إزمیر	في	2018	أغسطس	12	یوم	مرت	فخري	اختفاء	عن	اإلبالغ	تم 	أن	التقاریر	ذكرت.

	الشرطة	قسم	إلى	سیأخذونھ	إنھم	وقالوا	منزلھ،	من	اختطفوه	شرطة	ضباط	إنھم	قالوا	أشخاًصا

	35اعتقال	أمر	بموجب 	مكان	بشأن	السلطات	من	معلومات	أي	على	األسرة	أفراد	یحصل	لم.

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	مفقوًدا	مرت	فخري	زال	ما.	فخري

	

	إرتورك	أحمد	-18

	عالقة	وجود	في	االشتباه	بسبب	أُغلقت	خاصة	مدرسة	في	یعمل	كان	مدّرس	إرتورك	أحمد

	زوجتھ	أعلنت.	أنقرة	في	2018	نوفمبر	16	یوم	ئھاختفا	عن	اإلبالغ	تم.	كولن	بحركة	تربطھا

	ةطالشر	مداھمة	وقت	نفس	في	زوجھا	اختفاء	خبر	تویتر	االجتماعي	التواصل	موقع	على

	36أنقرة	في	والدیھ	لمنزل 	على	العثور	تم	قد	بأنھ	2019	ینایر	8	یوم	تغریدة	زوجتھ	نشرت.

	أیام	أربعة	منذ	الشرطة	وصایة	تحت	وأنھ	،أحمد	زوجھا 	أفراد	أو	محامیھ	أو	أحمد	یكشف	لم.

	.خاللھا	اختفى	التي	یوًما	53	الـ	خالل	تواجده	مكان	عن	أسرتھ

	

	توركمن	غوخان	-19

	الزراعة،	وزارة	في	وظیفتھ	من	صرفھ	تم	العام	القطاع	في	سابق	موظف	توركمن	غوخان

	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم 	في	2019	فبرایر	7	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم.

	أنطالیا .	حینھا	العام	ونصف	عامین	لمدة	معلّق	اعتقال	أمر	من	بالفعل	یتھرب	غوخان	ظل.

	لم	إذا	جنائیة	شكوى	یقدموا	أن	أیام	10	بـ	اختفائھ	قبل	أسرتھ	أفراد	أخبر	أنھ	التقاریر	تذكر

	،أنطالیا	شرطة	قسم	إلى	توجھت	شیئًا،	أسرتھ	تسمع	لم	عندما.	37أسبوع	لمدة	منھ	خبًرا	یسمعوا

	االئتمانیة	بطاقتھ	وأن	أنقرة،	العاصمة	في	شوھدت	سیارتھ	أن	الشرطة	أبلغتھا	حیث

		

																																																													
، 2018أغسطس  26مركز ستوكھولم للحریة، "انقطاع أخبار فخري مرت منذ اختطافھ في مدینة إزمیر التركیة قبل أسبوعین"،  35
-2-izmir-inturkeys-abducted-was-he-since-mert-fahri-from-edreceiv-news-https://stockholmcf.org/no

ago/-weeks 
، 2018نوفمبر  30"تركش مینیت"، موقع "، مرفود عمل بمدرسة أغلقت بسبب عالقتھا بحركة كولن "اختفاء مدرس 36
-chools-movement-gulen-down-shut-from-teacher-https://www.turkishminute.com/2018/11/30/purged

disappears/ 
، 2019فبرایر  26"منظمة االستخبارات الوطنیة تختطف سالم زیبك وغوخان توركمن"، جریدة "بولد میدیا"،  37

kacirildi/-tarafindan-mit-turkmen-gokhan-ve-zeybek-https://boldmedya.com/2019/02/26/salim 

	فخري مرت

	توركأحمد إر

	غوخان توركمن
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	باسمھ	محمولین	ھاتفین	شراء	تم	وأنھ	األشیاء،	بعض	شراء	في	خدمتاستُ 	قد 	سیارة	إن	قالوا	أسرتھ	أفراد	أن	غیر.

	أنقرة	في	مشاھدتھا	ستحیلالم	من	وإنھ	،عامین	من	أكثر	منذ	أنطالیا	في	المنزل	مرآب	في	تقف	غوخان 	وأضافت.

	تفاھ	خطيّ 	اشترى	الذي	المجھول	الشخص	ضد	المقدمة	الجنائیة	الشكاوى	أما.	المنزل	في	االئتمانیة	بطاقتھ	أن	األسرة

	شيء	عن	تسفر	لم	فإنھا	،باسمھ	محمول 	سیارة	مكان	حول	الزائفة	والمعلومات	الھاتف	خطيّ 	أن	العائلة	أفراد	زعم.

	یرتكبھا	لم	بجریمة	إلدانتھ	مخطط	من	جزًءا	تكون	قد	غوخان 	6	یوم	وتحدیًدا	اختفائھ،	على	أشھر	تسعة	مرور	بعد.

	الشرطة	وصایة	تحت	أخرى	مرة	غوخان	ظھر	،2019	نوفمبر 	أنھا	توركمن	زھراء	زوجتھ	أنطالیا	شرطة	أبلغت.

	زوجھا	تحتجز 	سنجان	سجن	إلى	وإرسالھ	احتجازه	تم	حیث	أنقرة،	إلى	الحقًا	توركمن	غوخان	نُقل. 	التقت	عندما.

	38بشرتھ	شحوبو	الشدیدة	نحافتھ	الحظت	زوجھا،	توركمن	زھراء 	طرح	عن	تتوقف	أن	زوجتھ	غوخان	ناشد	وقد.

	39تویتر	موقع	على	اختفائھ	قصة	ونشر	األسئلة 	المحكمة	في	2020	فبرایر	7	یوم	األولى	ستماعاال	جلسة	خالل.

	أن	زعم	التي	جوناي	أیشیجول	ھتمحامی	غوخان	صرف	كولن،	حركة	في	عضویتھ	ادعاء	بشأن	أنقرة	في	العلیا	الجنائیة

	أنھ	للمحكمة	كشف	ثم.	40المحكمة	تغادر	أن	منھا	وطلب	عنھ،	تدافع	أن"	رتبت"	التي	ھي	الوطنیة	االستخبارات	منظمة

	معصوب	وھو	نقلھ	تم	ثم	شرطة،	ضباط	أنھم	زعموا	معروفین	غیر	رجال	ثالثة	ید	على	أنطالیا	في	لالختطاف	تعرض

	التعذیب	یلتفاص	سیذكر	إنھ	وقال.	یوًما	271	لمدة	التعذیب	تحت	لالستجواب	خضع	حیث	،مجھول	مكان	إلى	العینین

	التالیة	االستماع	جلسات	في 	من	تقرب	شھادة	توقیع	على	أُرغم	الوحشي،	االستجواب	نھایة	في	أنھ	غوخان	وأضاف.

	كذلك.	أنطالیا	شرطة	إلى	تسلمیھ	تم	بعدھا.	اآلخرین	العائلة	أفراد	وبعض	ووالدتھ	وزوجتھ	نفسھ	فیھا	یجّرم	صفحة	50

	وھو	االستخبارات	موظفو	زاره	وقد	سنجان،	سجن	في	وھو	الوطنیة	اتاالستخبار	منظمة	من	تھدیدات	تلقى	أنھ	كشف

	اإلنسان	لحقوق	األوروبیة	المحكمة	إلى	قدموھا	التي	الطلبات	یسحبوا	أن	أسرتھ	أفراد	یخبر	أن	منھ	وطلبوا	محتجز

	اختفائھ	فترة	أثناء	المتحدة	واألمم .	نفسھل	محام	توكیل	بعد	المحكمة	أمام	الرئیسیة	إفادتھ	سیقدم	أنھ	غوخان	أعلن	وقد.

	.توركمن	غوخان	ادعاءات	بشأن	العام	المدعي	لمكتب	جنائیة	شكوى	تقدم	أن	أنقرة	محكمة	قررت

		

																																																													
"تركیا: معلومات إضافیة: العثور على شخصین مفقودین محتجزین لدى الشرطة: غوخان توركمن ومصططفى یلماز"، منظمة العفو الدولیة،  38

 /https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/1455/2019/en، 2019نوفمبر  22
https://www.france24.com/en/20191128-، 2019بر نوفم 28، "24قناة "فرانس "العودة الغامضة للمفقودین في تركیا"،  39

missing-s-turkey-of-reappearance-mysterious 
، 2020فبرایر  13"آرتي جیرتشیك"، موقع یوًما"،  271"توركمن المختطف یعترف في المحكمة: تعرضت للتعذیب على مدار  40
-gun-271-acikladi-mahkemede-ariniyasadikl-turkmen-https://artigercek.com/haberler/kacirilan

iskencegordum 
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	كایا	وأوزجور	أوجان	یاسین	-20-21

	في	وظیفتھ	من	سابقًا	للطرد	تعرض	مدّرس	كایا	وأوزجور	مالي،	مستشار	أوجان	یاسین

	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم	خاصة	تعلیمیة	مؤسسة 	أنھما	اإلبالغ	تم.

	الثنائي	اختفاء	عن	كشفوا	الذین	العائلة	أفراد	قال.	أنقرة	في	2019	فبرایر	13	یوم	مفقودان

	في	سیارة	ركوب	على 	الثنائي	أجبروا	شرطة	ضباط	أنھم	ادعوا	مسلحین	أشخاًصا	إن

	الحي	أھالي	من	ومسمع	مرأى	وعلى	النھار	وضح 	فان	سیارة	في	أُخذا	الرجالن	أن	العیان	شھود	روایات	ذكرت.

	معلومات	تتوفر	ال	ھإن	الحادث	عن	أنقرة	شرطة	أبلغوا	الذین	األسرة	ألفراد	قیل.	41بیضاء

	أمر	بسبب	عائلتیھما	عن	بعیًدا	أقاما	االثنین	أن	التقاریر	ذكرت	كما.	تواجدھما	مكان	بشأن

	تم	قدو	.كولن	بحركة	تربطھما	عالقات	وجود	بزعم	ضدھما	الصادر	المعلّق	االعتقال

	اختطاف	بعد	الشرطة	قسم	في	ساعتین	لمدة	فیھ	أقاما	الذي	المنزل	صاحب	استجواب

	42الرجلین 	،وأوزجور	یاسین	صور	المنزل	صاحب	على	ُعرضت	االستجواب،	وخالل.

	األسرة	أفراد	قدمھا	التي	الطلبات	تثمر	لم.	رسمیة	كانت	االعتقال	إجراءات	بأن	یوحي	مما

	نتیجة	أي	عن	أنقرة	شرطة	إلى 	تحت	الرجالن	ظھر	،2019	یولیو	28	یوم	وفي.

	فبرایر	في	أیًضا	اختفیا 	اللذین	زیبك	وسلیم	إرماك	إركان	ومعھما	الشرطة،	وصایة

	حمالت	لشن	عائالتھم	أفراد	فتحھا	التي	تویتر	موقع	حسابات	على	التالي	الیوم	في	ظھورھم	عن	اإلعالن	تم.	201943

	لإلجابة	مستعدین	غیر	وكانوا	وزنھم،	من	الكثیر	فقدوا	وقد	جًدا،	شاحبین	بدوا	الرجال	إن	العائالت	قالت.	اختفائھم	حول

	الشرطة،	ضباط	حضور	في	،زوجاتھم	أخبروا	كما.	44فیھا	تغیبوا	التي	األشھر	خالل	لھم	حدث	ما	حول	سؤال	أي	عن

	الخاصة	الشكاوى	رفع	أو	الحمالت	شن	عن	التوقف	زوجاتھم	على	یجب	وأنھ	محام	توكیل	في	یرغبون	ال	أنھم

	.45دولیة	ومنظمات	ھیئات	إلى	بالفعل	قُدمت	التي	الشكاوى	وسحب	بل	بقضایاھم،

																																																													
، 2019فبرایر  16"، تركیة "أحوال"اختفاء رجلین من أنقرة بعد ادعاء أن الشرطة اختطفتھما"،  41

police-abducted-being-reportedly-after-missing-men-ankara-https://ahvalnews.com/abduction/two 
، 2019فبرایر  21"، 2017/69394كایا، الشرطة تحتفظ بتقریر وملف رقم  "ألجل یاسین أوجان وأوزجور 42
-dosya-tutmus-tutanak-polis-icin-kaya-ozgur-ve-ugan-https://boldmedya.com/2019/02/21/yasin

69394/-2017-vermis-numarasi 
، 2019یولیو  elEvrens ،29شخًصا مختطفًا لصالتھم بحركة كولن"، صحیفة  42من بین  6"العثور على  43

bulundu-4u-khkliden-6-https://www.evrensel.net/haber/383847/kayip 
، 2019أغسطس  6"تركیا: مخاوف بشأن الرجال المختفین الذین أصبحوا اآلن تحت وصایة الشرطة"، منظمة "ھیومان رایتس ووتش"،  44

custody-police-now-men-disappeared-concerns-https://www.hrw.org/news/2019/08/06/turkey 
، 2019أغسطس  6"تركیا: مخاوف بشأن الرجال المختفین الذین أصبحوا اآلن تحت وصایة الشرطة"، منظمة "ھیومان رایتس ووتش"،  45

custody-police-now-men-sappeareddi-concerns-https://www.hrw.org/news/2019/08/06/turkey 

	یاسین أوجان

	أوزجور كایا
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	عالقات	وجود	بزعم	باحتجازھم	كمتح	أنقرة،	في	جنائیة	محكمة	أمام	لاالرج	ظھر	یوًما،	12	لمدة	االحتجاز	عقب

	.كولن	بحركة	تربطھم

	

	إرماك	إركان	-22

	كان.	إسطنبول	في	2019	فبرایر	16	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم	مدّرس،	إرماك	إركان

	بزعم	اعتقال	أمر	بموجب	السلطات	قِبل	من	العام	ونصف	عامین	منذ	مطلوبًا	بالفعل

	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات	وجود 	نادرة	زیارة	من	عائد	وھو	باختطافھ	رجالن	قام.

	من	تراقبھ	كانت	التي	إرماك	نیلوفر	زوجتھ	أمام	االختطاف	عملیة	وقعت.	عائلتھ	ألفراد

	النافذة 	المراقبة	كامیرات	تسجیالت	على	الحصول	سلطاتال	من	طلبت	وعندما.

	46الصیانة	قید	الكامیرات	إن	لھا	قیل	الشارع،	في	الموجودة 	مع	المحامین	أحد	تحدث.

	كولن،	بحركة	إركان	تربط	عالقة	بوجود	الجنائي	االدعاء	عن	المسؤول	النیابة	وكیل

	لدى	أخرى	مرة	إركان	ظھر	،2019	یولیو	28	یوم	وفي.	47"ثقیل"	إركان	ملف	بأن	المحامي	أخبر	أنھ	یُزعم	والذي

	وسلیم	كایا	وأوزجور	أوجان	یاسین	ھم	؛2019	فبرایر	في	اختفوا	قد	كانوا	آخرین	رجال	ثالثة	مع	أنقرة،	في	الشرطة

	العائالت	قالت.	اختفائھم	عقب	عائالتھم	أفراد	فتحھا	التي	تویتر	موقع	حسابات	على	ظھورھم	عن	اإلعالن	تم.	48زیبك

	حدث	ما	حول	سؤال	أي	عن	لإلجابة	مستعدین	غیر	وكانوا	وزنھم،	من	الكثیر	فقدوا	وقد	جًدا،	شاحبین	بدوا	الرجال	إن

	توكیل	في	یرغبون	ال	أنھم	الشرطة،	ضباط	حضور	في	زوجاتھم،	أخبروا	كما.	49فیھا	تغیبوا	التي	األشھر	خالل	لھم

	الشكاوى	وسحب	بل	بقضایاھم،	الخاصة	الشكاوى	فعر	أو	الحمالت	شن	عن	التوقف	زوجاتھم	على	یجب	وأنھ	محام

	في	جنائیة	محكمة	أمام	الرجال	ظھر	یوًما،	12	لمدة	االحتجاز	عقب.	50دولیة	ومنظمات	ھیئات	إلى	بالفعل	قُدمت	التي

	.كولن	بحركة	تربطھم	عالقات	وجود	بزعم	باحتجازھم	حكمت	أنقرة،

		

																																																													
یونیو  Hak İnisiyatifi ،19مبادرة الحقوق "، 2016"تحقیق وبحث في ادعاءات قیام مسؤولین عموم باعتقاالت غیر قانونیة عقب تقریر  46

2019 ،
ru.pdfhttps://hakinisiyatifi.org/wpcontent/uploads/2019/06/Hakİnisiyatifi.2019AlıkonulmaİddialarıRapo 

 المرجع السابق. 47
، 2019أغسطس  10تركیا،  :أشھر دون أي خبر"، إندیبندنت 6أعضاء في حركة كولن تم اعتقالھم لمدة  4" 48

tutuklandı-khklı-4-alınamayan-haber-boyunca-ay-https://www.indyturk.com/node/60621/haber/6 
، 2019أغسطس  6"تركیا: مخاوف بشأن الرجال المختفین الذین أصبحوا اآلن تحت وصایة الشرطة"، منظمة "ھیومان رایتس ووتش"،  49

custody-police-now-men-disappeared-concerns-https://www.hrw.org/news/2019/08/06/turkey 
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	زایلم	مصطفى	-23

	وجود	بزعم	العام	القطاع	في	وظیفتھ	من	صرفھ	تم	قد	كان	طبیعي	معالج	زایلم	مصطفى

.	أنقرة	في	2019	فبرایر	19	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم.	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات

	إحدى	في	جدید	عمل	لبدء	الباكر	الصباح	في	منزلھ	ترك	أن	بعد	مصطفى	اختفى

	ھعمل	مكان	من	شخص	اتصل	عندما	بالخبر	زایلم	سمیة	زوجتھ	عرفت.	51یاتمستشفال

	ھناك	كان	إن	ویسأل	یحضر،	لم	زوجھا	أن	لیخبرھا	صباًحا	11	الساعة	حوالي	الجدید

	ھاتف	أن	تبین	للشرطة	سجالت	على	وعثرت.	للشرطة	شكاوى	سمیة	قدمت.	یسوء	ما

	بأنقرة	إتیمیسجوت	منطقة	في	الالسلكي	برج	نفس	من	إشارات	تلقى	المحمول	مصطفى

	تسجیالت	على	تحصل	أن	زایلم	سمیة	استطاعت	كما.	بھ	االتصال	عند	مغلقًا	بدا	الھاتف	إن	مع	یوم،	كل	دقیقة	15	لمدة

	سیارة	بواسطة	اختطاف	عملیة	وقوع	احتمال	إلى	أشارت	والتي	،ھعمل	إلى	الطریق	في	الموجودة	المراقبة	كامیرات

	إسقاط	النیابة	وكالء	قرر	المریبة،	واللقطات	المحمول	الھاتف	شاراتإ	اتساق	عدم	من	بالرغم.	سوداء	ترانزبورتر	فان

	52إضافیة	إجراءات	أي	التخاذ	أساس	وجود	بعدم	متعللین	الشكوى، 	حاولوا	المسؤولین	إن	زایلم	سمیة	قالت	كذلك.

	القضیة	متابعة	عن	تتوقف	لجعلھا	محاولة	في	ھجرھا،	قد	زوجھا	بأن	یقنعوھا	أن	وتكراًرا	مراًرا 	أن	ضحتأو	وقد.

	أمریكیًا	دوالًرا	22(	تركیة	لیرة	150	یحمل	وھو	المنزل	غادر	مصطفى 	53فحسب) 	حول	الغریبة	التفاصیل	ومن.

	بحركة	تربطھ	عالقة	وجود	في	لالشتباه	یوم	100	لنحو	واالحتجاز	قبل	من	لالعتقال	تعرض	أنھ	مصطفى	ماضي

	في	العضویة"	بسبب	السجن	في	أشھر	ثالثة	ضاءق	وبعد	سنوات،	ست	لمدة	بالسجن	2019	ینایر	في	علیھ	وُحكم	كولن،

	اتصاالً 	زایلم	سمیة	تلقت	،2019	أكتوبر	21	یوم	في.	االستئناف	انتظار	في	النھایة	في	سراحھ	أُطلق"	إرھابیة	منظمة

	قد	مصطفى	إن	سمیة	قالت.	االستئناف	انتظار	في	حًرا	كان	إنھ	مع	نفسھ،	سلّم	قد	زوجھا	أن	تبلغھا	الشرطة	من	ھاتفیًا

	جًدا	ھزیالً 	وبدا	الوزن	دفق 	أن	زایلم	سمیة	إبالغ	تم	كما.	54أخرى	تفاصیل	أي	ذكر	دون	مختبئًا	كان	أنھ	أخبرھا	وقد.

	.55محام	توكیل	یرید	ال	زوجھا

		
																																																													

، 2019أبریل  3ھم في ملف واحد"، جریدة "بولد میدیا"، أشخاص: وضع 6"تطورات جدیدة في اختطاف  51
toplaniyorlar/-dosyada-ayni-gelisme-yeni-ilgili-kisiyle-6-https://boldmedya.com/2019/04/03/kacirilan 
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https://hakinisiyatifi.org/wpcontent/uploads/2019/06/Hakİnisiyatifi.2019AlıkonulmaİddialarıRaporu.pdf 

https://www.france24.com/en/20191128-، 2019نوفمبر  28، 24قناة فرانس "العودة الغامضة للمفقودین في تركیا"،  54
missing-s-turkey-of-reappearance-iousmyster 

، 2019نوفمبر  Evrensel ،22"، صحیفة مكافحة اإلرھابأشھر كان في وحدة  9"مصطفى یلماز الذي كان مفقودًا لمدة  55
bulundu-temde-yilmaz-mustafa-olan-kayip-aydir-https://www.evrensel.net/haber/389320/9 
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	زیبك	سلیم	-24

	االتصاالت	ھیئة	في	وظیفتھ	من	صرفھ	تم	العام،	القطاع	في	سابق	موظف	بكیز	سلیم

	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم	طارئ	قرار	بموجب)	BTK(	التركیة	المعلومات	وتكنولوجیا

	مسافًرا	سلیم	كان.	إدرنھ	في	2019	فبرایر	21	یوم	اختفائھ	عن	اإلبالغ	تم.	كولن	بحركة

	أعوام،	8و	6	البالغین	وطفلیھما،	زوجتھ	بصحبة	الغربیة	الحدود	على	إدرنھ	مدینة	باتجاه

	اإلفالت	سلیم	حاول	عندما	أنھ	یُروى.	56فترة	منذ	تالحقھم	سیارة	أن	الشك	راودھم	عندما

	النھایة	في	سیارتھ	أوقف	حتى	سیارات،	عدةب	واصطدم	السیطرة،	فقد	السیارة	من 	خرج.

	تھدید	تحت	رھائن	األسرة	أفراد	جمیع	وأخذوا	،"الدولة"	رجال	من	أنھم	وأعلنوا	السیارة	من	مسلحون	أشخاص

	زوجتھ	مسلحون	رجال	ثالثة	أوصل	الحق	وقت	وفي	بعیًدا،	وأخذوه	ألسرةا	أفراد	باقي	عن	سلیم	فصلوا	ثم	السالح،

.	57الحادث	عن	الشرطة	تبلغ	أال	الطریق	في	وناشدوھا.	أنقرة	في	مسكنھم	من	قریب	مكان	إلى	وطفلیھ	زیبك	بتول	فاطمة

	في	الشرطة	وصایة	تحت	2019	یولیو	28	یوم	الظھور	سلیم	عاود.	أیام	بضعة	بعد	النیابة	لوكیل	شكوى	قدمت	لكنھا

	تم.	58إرماك	وإركان	كایا	وأوزجور	أوجان	یاسین	ھم	؛2019	فبرایر	في	اختفوا	قد	كانوا	آخرین	رجال	ثالثة	مع	أنقرة،

	العائالت	قالت.	اختفائھم	حول	حمالت	لشن	عائالتھم	أفراد	فتحھا	التي	تویتر	موقع	حسابات	على	ظھورھم	عن	اإلعالن

	خالل	لھم	حدث	ما	حول	سؤال	أي	عن	اإلجابة	ورفضوا	وزنھم،	من	الكثیر	فقدوا	وقد	جًدا،	ھزیلین	بدوا	الرجال	إن

	59فیھا	تغیبوا	التي	األشھر 	محام	توكیل	في	یرغبون	ال	أنھم	الشرطة،	ضباط	حضور	في	زوجاتھم،	أخبروا	كما.

	إلى	لفعلبا	قُدمت	التي	الشكاوى	وسحب	بل	بقضایاھم،	الخاصة	الشكاوى	رفع	أو	الحمالت	شن	عن	التوقف	وناشدوھم

	60دولیة	ومنظمات	ھیئات 	حكمت	أنقرة،	في	جنائیة	محكمة	أمام	الرجال	ظھر	یوًما،	12	لمدة	االحتجاز	عقب.

	.كولن	بحركة	تربطھم	عالقات	وجود	بزعم	باحتجازھم

		

																																																													
، 2019مارس  Ipa ،4"انتشار حاالت االختطاف في تركیا وآخرھا اختطاف وحشي ألحد األشخاص أمام طفلیھ"، وكالة أنباء  56
-father-a-onesee-horrific-latest-the-as-turkey-in-rise-the-on-https://ipa.news/2019/03/04/abductions

kids/-his-of-front-in-kidnapped-brutally 
https://stockholmcf.org/turkish-، 2019مارس  27مركز ستوكھولم للحریة، طة التركیة تھاجم منزل الموظف المختطف"، "الشر 57

servant/-civil-abducted-of-house-raid-police 
، 2019أغسطس  10، "تركیا :إندیبندنت"أشھر دون أي خبر"،  6أعضاء في حركة كولن تم اعتقالھم لمدة  4" 58

tutuklandı-khklı-4-alınamayan-haber-boyunca-ay-https://www.indyturk.com/node/60621/haber/6 
، 2019أغسطس  6"تركیا: مخاوف بشأن الرجال المختفین الذین أصبحوا اآلن تحت وصایة الشرطة"، منظمة "ھیومان رایتس ووتش"،  59

custody-police-now-men-disappeared-concerns-https://www.hrw.org/news/2019/08/06/turkey 
 المرجع السابق. 60

	سلیم زیبك
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	تونتش	بلج	یوسف	-25

	الدفاع	وزارة	في	وظیفتھ	من	صرفھ	تم	العام	القطاع	في	سابق	موظف	تونتش	بلج	یوسف

	اإلبالغ	تم.	كولن	بحركة	تربطھ	عالقات	وجود	بزعم	طارئ	قرار	بموجب	ركیةالت	الوطني

	بسبب	عائلتھ	منزل	بالفعل	ترك	قد	یوسف	كان.	أنقرة	في	2019	أغسطس	6	یوم	اختفائھ	عن

	اختفى	ثم.	61كولن	بحركة	تربطھ	عالقة	وجود	في	االشتباه	بسبب	بحقھ	الصادر	االعتقال	أمر

	تجاھلت.	62أنقرة	في	GİMAT	تسوق	مركز	في	سیارتھ	على	سوى	العثور	یتم	ولم	أثر،	دون

	السیارة،	في	أدلة	عن	البحث	النیابة	وكالء	ورفض.	تونتش	نوراي	زوجتھ	شكاوى	الشرطة

	من	مسؤولین	ید	في	یوسف	أن	عائلةال	أفراد	أقنع	قد	التحقیق	في	السلطات	تخاذل	أن	حین	في.	63الطلبات	كل	من	بالرغم

	مجھوالً 	تونتش	بلج	یوسف	مصیر	زال	ما.	أشھر	10	نحو	منذ	الختفائھ	نظًرا	حیاتھ	على	بالقلق	شعروا	لكنھم	الدولة،

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى

	

	البرلمان	استجوابات)	د

	قضیة	یثیرون	المعارضة	نواب	ظل	بة،النیا	ووكالء	الشرطة	إلى	الضحایا	عائالت	قدمتھا	التي	الشكاوى	إلى	باإلضافة

	لیجیب)	önergesi	soru(	للبرلمان	مكتوبة	استجوابات	بتقدیم	وقاموا	التركي،	البرلمان	في	القسري	االختفاء	ادعاءات

	باتباع	یوحي	الذي	األمر	التقریر،	ھذا	كتابة	وقت	حتى	إجابة	بال	االستجوابات	ھذه	كل	زالت	وما.	الوزارة	أعضاء	عنھا

	.االدعاءات	ھذهب	االعتراف	لعدم	ممنھجة	تجاھل	سیاسة	الحكومة	مسؤولي

	

	27	الـ	التشریعیة	دورتھ	في	للبرلمان	المقدمة	االستجوابات	-1

	فؤاد	الجمھوریة	رئیس	لنائب	استجوابًا	،أوغلو	جرجرلي	فاروق	عمر	كوجالي،	مدینة	نائب	قدم	،2019	مارس	في

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	أوكتاي	مكتب	یُجب	ولم.	64یلماز	مصطفى	اختفاء	بشأن	أوكتاي

		

																																																													
https://hakinisiyatifi.org/yusuf-، 2020فبرایر  Hak İnisiyatifi ،18 مبادرة الحقوقیوًما مفقودًا!"،  195"یوسف بلج تونتش:  61

kayip.html-gundur-195-bilgetunc 
 tunc/-bilge-isyusuf-https://stockholmcf.org/where، 2020أبریل  11مركز ستوكھولم للحریة، "أین یوسف بلج تونتش؟"،  62
http://aktifhaber.com/gundem/10-، 2020مایو  Aktif Haber ،8موقع أشھر"،  10"عائلة یوسف بلج تونتش المفقود منذ  63

h145106.html-endiseediyoruz-hayatindan-artik-ailesi-ntuncu-bilge-yusuf-khkli-kayip-aydir 
، 7/10654االستجواب التشریعي المكتوب رقم  64

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=24702
7 
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	فؤاد	الجمھوریة	رئیس	لنائب	استجوابًا	أوغلو،	جرجرلي	فاروق	عمر	كوجالي،	مدینة	نائب	قدم	،2019	مارس	في

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	أوكتاي	مكتب	یُجب	ولم.	65زیبك	سلیم	اختفاء	بشأن	أوكتاي

	

	فؤاد	الجمھوریة	رئیس	لنائب	استجوابًا	أوغلو،	جرجرلي	فاروق	عمر	كوجالي،	مدینة	نائب	قدم	،2019	مارس	في

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	أوكتاي	مكتب	یُجب	ولم.	66توركمن	غوخان	اختفاء	بشأن	أوكتاي

	

	فؤاد	الجمھوریة	رئیس	لنائب	استجوابًا	أوغلو،	جرجرلي	فاروق	عمر	كوجالي،	مدینة	نائب	قدم	،2019	مارس	في

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	أوكتاي	مكتب	یُجب	ولم.	67إرماك	إركان	اختفاء	بشأن	أوكتاي

	

	فؤاد	الجمھوریة	رئیس	لنائب	استجوابًا	أوغلو،	جرجرلي	فاروق	عمر	كوجالي،	مدینة	نائب	قدم	،2019	فبرایر	في

	.التقریر	ھذا	كتابة	وقت	حتى	أوكتاي	مكتب	یُجب	ولم.	68كایا	وأوزجور	أوجان	یاسین	اختفاء	بشأن	أوكتاي

	

	السابقة	التشریعیة	دوراتھ	في	للبرلمان	المقدمة	االستجوابات	-2

	یلدریم	بینالي	حینھا	الوزراء	لرئیس	استجوابًا	كولو،	تانري	سیزجین	إسطنبول،	مدینة	نائب	قدم	،2017	دیسمبر	في

	.یلدریم	مكتب	یُجب	ولم.	69ھورزوم	أومیت	اختفاء	بشأن

	

	یلدریم	بینالي	حینھا	الوزراء	لرئیس	استجوابًا	أوغلو،	كرستجي	یلیزف	إسطنبول،	مدینة	نائبة	قدمت	،2017	مایو	في

	جولتكن،	أوزجور	ومصطفى	أوران،	وأیھان	إلماس،	سوناي	اختفاء	بشأن

																																																													
، 7/10244االستجواب التشریعي المكتوب رقم  -27 65

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=24652
8 
، 7/10106االستجواب التشریعي المكتوب رقم  -27 66

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=24629
3 
، 7/10105ب التشریعي المكتوب رقم االستجوا -27 67

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=24629
2 
، 7/9503االستجواب التشریعي المكتوب رقم  -27 68

r_sira_no=24563https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunla
3 
، 7/22964االستجواب التشریعي المكتوب رقم  -26 69

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=22377
7 
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	70كیلیتش	وفاتح	أوزبن،	ومصطفى	أوستا،	وجنكیز	أسان،	وأوندر	تشر،جی	ومسعود	تشابان،	وتورغوت	كوتوتشي،	وحسین 	یُجب	ولم.

	.یلدریم	مكتب

	

	إلماس،	سوناي	اختفاء	بشأن	یلدریم	بینالي	حینھا	الوزراء	لرئیس	استجوابًا	ھان،	صاري	شینال	أنقرة،	مدینة	نائب	قدم	،2017	مایو	في

	أوستا،	وجنكیز	أسان،	وأوندر	جیتشر،	ومسعود	تشابان،	وتورغوت	كوتوتشي،	وحسین	جولتكن،	أوزجور	ومصطفى	أوران،	وأیھان

	.یلدریم	مكتب	یُجب	ولم.	71كیلیتش	وفاتح	أوزبن،	ومصطفى

	

	سوناي	اختفاء	بشأن	یلدریم	بینالي	حینھا	الوزراء	لرئیس	استجوابًا	كولو،	تانري	سیزجین	إسطنبول،	مدینة	نائب	قدم	،2017	أبریل	في

	72أوران	وأیھان	أسان،	وأوندر	جیتشر،	ومسعود	تشابان،	وتورغوت	كوتوتشي،	وحسین	،جولتكن	أوزجور	ومصطفى	إلماس، 	وكرر.

	.المرتین	في	یلدریم	مكتب	یُجب	ولم.	201773	یولیو	في	استجوابھ	سیزجین

	

	الخارج	من	جلبھم	تم	ألشخاص	القانون	نطاق	خارج	اعتقال	عملیات)	ھـ

	بل.	البالد	داخل	فیھم	المشتبھ	األشخاص	على	االنقالب	محاولة	عقب	كولن	حركة	تجاه	تركیا	اتخذتھا	التي	صارمةال	جراءاتاإل	تقتصر	لم

	سیاسي	بنفوذ	فیھا	تركیا	تتمتع	دول	من	ذلك	یكون	ما	وغالبًا	الخارج،	من	كولن	لحركة	أتباع	أنھم	یُزعم	أشخاص	إعادة	أیًضا	تضمنت

	نطاق	خارج	االعتقال	عملیات	إلى	وصوالً 	،المجرمین	تسلیمل	الرسمیة	تفاقیاتاال	من	ابدءً 	المتبعة،	وسائلال	وتتنوع	.واسع	واقتصادي

	شخص	100	من	أكثر	إعادة	أوغلو	جاویش	مولود	الخارجیة	وزیر	أكد	،2018	یولیو	شھر	في.	استخباراتیة	عناصر	تنفذھا	التي	القانون

	.74التاریخ	ذلك	حتى	كولن	لحركة	انتماؤھم	یُزعم	ممن

	

	لم	الخارج	من	أُعیدوا	الذین	أن	غیر.	تركیا	داخل	القسري	االختفاء	عملیات	على	یركز	الذي	التقریر،	ھذا	نطاق	عن	خارجة	ةالممارس	وھذه

	.رسمیة	واحتجاز	اعتقال	إلجراءات	جمیًعا	یخضعوا

		

																																																													
، 7/14304االستجواب التشریعي المكتوب رقم  -26 70

soru_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=21265https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_
6 
، 7/13990االستجواب التشریعي المكتوب رقم  -26 71

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=21224
7 
، 7/13495االستجواب التشریعي المكتوب رقم  -26 72

gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=21224https://www.tbmm.
7 
، 7/15204االستجواب التشریعي المكتوب رقم  -26 73

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=21396
5 
، 2017یولیو  15شخص من أتباع كولن إلى تركیا"، وكالة أنباء األناضول،  100"وزیر الخارجیة مولود جاویش أوغلو: إعادة أكثر من  74
-100unuzerinde-cavusoglu-mevlut-bakani-girisimi/disisleri-darbe-temmuz-https://www.aa.com.tr/tr/15

getirdik/1205170-turkiyeye-fetocuyu-gelen-onde 
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	.تركیا	إلى	عودتھم	عقب	الرسمي	غیر	االعتقال	إلى	األفراد	فیھا	تعرض	حاالت	ثالث	إلى	اإلشارة	تجدر

	

	أوزتورك	أیتن	-1

	حزب	بجبھة	تربطھا	عالقة	وجود	في	التركیة	السلطات	اشتبھت	التي	أوزتورك،	أیتن

	للسلطات	الحقًا	تسلیمھا	وتم	لبنان،	مطارات	أحد	في	اعتقالھا	تم	الثوري،	الشعبي	التحریر

	201875	مارس	في	التركیة 	اإلرھاب	في	بالتورط	لمحاكمتھا	القضاء	أمام	أیتن	تمثل	لم.

	كامل	عام	مرور	قبل 	في	المدون	اعتقالھا	تاریخ	إن	االستماع	جلسة	في	أیتن	قالت.

	سري	اعتقال	مكان	إلى	أُخذت	أنھا	حین	في	،2018	أغسطس	28	ھو	الرسمیة	السجالت

	البالد	إلى	عودتھا	فور	2018	مارس	13	یوم 	الذي	الشدید	التعذیب	تفاصیل	وذكرت.

	فیھا	استجوابھا	تم	التي	الشھور	تلك	خالل	لھ	تعرضت 	تعرضت	أنھا	یُعرف	التي	الوحیدة	السیدة	ھي	أوزتورك	أیتن.

	الطوارئ	حالة	أثناء	لالختطاف 	یتعرضون	آخرین	أشخاص	أصوات	سمعت	أنھا	المحكمة	أمام	بیانھا	في	أكدت	وقد.

	المكان	في	للتعذیب 	ذلك	جراء	من	أصابھا	الذي	دنيالب	األذى	بسبب	لشھور	للعالج	تخضع	ظلت	أنھا	أیتن	ذكرت.

	.الوحشي	االستجواب

	

	كیتشي	زابیت	-2

	سبتمبر	شھر	في	كازاخستان	من	التركیة	السلطات	أعادتھ	تركي	مواطن	كیتشي	زابیت

	شھر	حتى	كولن	بحركة	تربطھ	عالقة	وجود	بزعم	رسمیًا	احتجازه	یتم	لم	أنھ	غیر.	2017

	201876	فبرایر 	من	عائلتھ	تتمكن	ولم	الرسمي،	غیر	لالعتقال	الفترة	ھذه	خالل	تعرض.

	مكانھ	بشأن	معلومات	أي	على	الحصول 	الذي	الرد	الحق	وقت	في	زابیت	عائلة	كشفت.

	إلى	زابیت	عودة	فیھ	تؤكد	والذي	كازاخستان،	سلطات	من	استفساراتھا	إحدى	على	تلقتھ

	بمصاحبة	،2017	سبتمبر	30	میو	التركیة	الجویة	الخطوط	رحالت	إحدى	متن	على	تركیا

		

																																																													
یونیو  12أشھر"، جریدة "بولد میدیا"،  6"أیتن أوزتورك التي خرجت حیة من مركز التعذیب السري في أنقرة: تعرضت للتعذیب لمدة  75

2019 ،-center-torture-secret-the-survived-who-ozturk-https://boldmedya.com/en/2019/06/21/ayten
months/-6-for-tortured-was-i-inankara 

أشھر بزعم وجود عالقة تربطھ بحركة كولن"،  5"زابیت كیتشي، مواطن تركي مختطف من كازاخستان، یُسجن في تركیا عقب أكثر من  76
in-abducted-turkishcitizen-kisi-https://stockholmcf.org/zabit-، 2018فبرایر  5مركز ستوكھولم للحریة، 

movement/-gulen-to-links-alleged-on-later-months-5-over-turkey-in-jailed-kazakhstan 

	أیتن أوزتورك

	زابیت كیتشي
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	العلیا	الجنائیة	المحكمة	إلى	السجن	داخل	من	رسالة	زابیت	أرسل	،2018	یولیو	وفي.	77الوطنیة	االستخبارات	منظمة	من	ضباط

	،أنقرة	مطار	من	قریب	مكان	في	لھا	تعرض	التي	الوحشیة	االستجواب	عملیة	تفاصیل	فیھا	كشف	كوجالي،	في	الخامسة

	في	القضیة	أوغلو،	جرجرلي	فاروق	عمر	كوجالي،	مدینة	نائب	أثار	عندما.	78رسمیًا	احتجازه	تاریخ	قبل	شھور	عدة	واستمرت

	على	شنتوب،	مصطفى	المتحدث	قٍبل	من	بالرفض	قوبل	المحكمة	إلى	كیتشي	زابیت	برسالة	الخاص	استجوابھ	فإن	البرلمان،

	79".ینبغي	مما	أكثر	ومھینة	بذیئة"	كانت	الوحشي	جواباالست	بآلیات	الخاصة	الواقعة	تفاصیل	أن	أساس

	

	ملحوظة	متكررة	أنماط)	و

	االختفاء	حاالت	بین	مشتركة	أنماط	عدة	تحدید	بسھولة	یمكن	ذلك	ومع	،حالة	كل	حول	المعلومات	من	القدر	نفس	لدینا	یتوفر	ال

	بتحلیل	İnisiyatifi	Hak	التركیة	الحقوقیة	المنظمة	قامت	المثال،	سبیل	على.	بالفعل	المراقبین	من	العدید	فعلھ	ما	وھو	القسري،

	:80بینھا	المشتركة	التالیة	النقاط	إلى	وأشارت	،2019	فبرایر	في	وقعت	التي	الست	الحاالت	معلومات

	.كولن	لحركة	انتمائھم	بزعم	للتحقیق	خضعوا	اختطافھم	ُزعم	الذین	األشخاص	جمیع •

	زیبك	وسلیم	إرماك،	وإركان	كایا،	وأوزجور	أوجان،	ویاسین	،توركمن	غوخان(	األفراد	ھؤالء	من	خمسة • 	كانوا)

	واحًدا	شخًصا	أن	حین	في	كولن،	بحركة	تربطھم	عالقة	وجود	مزاعم	في	التحقیق	بسبب	معلّق	اعتقال	أمر	من	یتھربون

	.االستئناف	انتظار	في	سراحھ	وأُطلق	بالسجن	حكم	حقھ	في	صدر	قد)	یلماز	مصطفى(

	في	السابق	في	یقیمون	كانوا)	زیبك	وسلیم	یلماز،	ومصطفى	كایا،	وأوزجور	أوجان،	یاسین(	فراداأل	ھؤالء	من	أربعة •

	.أنقرة	العاصمة

	زیبك	وسلیم	یلماز،	ومصطفى	كایا،	وأوزجور	أوجان،	یاسین(	األفراد	ھؤالء	من	أربعة • 	الطریق	في	اختطافھم	تم)

	.سیارة	داخل

		

																																																													
، 2017دیسمبر  TR724 ،17ستخبارات الوطنیة"، "اتضح أن إنفر كیلیتش وزابیت كیتشي تعرضا أیًضا لالختطاف على ید منظمة اال 77

cikti/-ortaya-kacirildigi-tarafindan-mit-de-kisinin-zabit-kilic-http://www.tr724.com/enver 
، 2019یونیو  26یوًما من التعذیب: لم أعد أصدق أن ھناك من ینتحر"، جریدة "بولد میدیا"،  108"زابیت كیتشي یتحدث عن  78
-edenleri-intihar-anlatti-gunu-108-gecen-iskencede-kisi-dmedya.com/2019/06/26/zabithttps://bol

artikyadirgamiyorum/ 
، 2019یونیو  İleri Haber ،7"رفض التحقیق في ادعاءات تعذیب منظمة االستخبارات الوطنیة: ھذه االدعاءات وقحة ومھینة"، وكالة  79
-ve-kaba-iddialar-reddedildi-arastirilmasi-iddialarinin-iskence-tdehttps://ilerihaber.org/icerik/mi

98892.html-yaralayici 
یونیو  Hak İnisiyatifi ،19 مبادرة الحقوق"، 2016"تحقیق وبحث في ادعاءات قیام مسؤولین عموم باعتقاالت غیر قانونیة عقب تقریر  80

2019 ،
https://hakinisiyatifi.org/wpcontent/uploads/2019/06/Hakİnisiyatifi.2019AlıkonulmaİddialarıRaporu.pdf 
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	زیبك	وسلیم	إرماك،	وإركان	كایا،	وأوزجور	أوجان،	ویاسین	،توركمن	غوخان(	األفراد	ھؤالء	من	خمسة • 	ستتم)

	2017/69394	رقم	محكمة	ملف(	المحاكمة	نفس	في	متھمین	بوصفھم	محاكمتھم 	التي	االختطاف	شكاوى	نقل	تم).

	.المحكمة	في	الملف	نفس	إلى	عائالتھم	أفراد	رفعھا

	.الدولة	في	مسؤولین	أنھم	على	نفسھمأ	عّرفوا	المزعومة	االختطاف	عملیات	في	المتورطین	األشخاص •

	.االختطاف	عملیات	خالل	الضحایا	رؤوس	تغطیة	تمت	الحاالت،	أغلب	في •

	.العائالت	قدمتھا	التي	الجنائیة	الشكاوى	حیال	حقیقي	إجراء	أي	السلطات	تتخذ	لم •

	

	أشرنا	التي	25	الـ	بالحاالت	قیتعل	فیما	التالیة	المالحظات	إلى	"اآلخرین	مع	التضامن	حركة"	توصلت	ذلك،	كل	إلى	باإلضافة

	.السابق	في	اھإلی

	

	الملفات	تشابھ	-1

	موظفین	كانوا	ضحیة	25	الـ	بین	من	األقل	على	شخًصا	14	فإن	الضحایا،	كل	خلفیة	عن	دقیقة	معلومات	لدینا	تتوفر	ال	حین	في

	أنھما	ُزعم	ضحیتان	بینھم	من.	الطوارئ	حالة	خالل	صدرت	قرارات	بموجب	وظائفھم	من	صرفھم	وتم	،العام	القطاع	في	سابقین

	واثنان	،التركیة	المعلومات	وتكنولوجیا	االتصاالت	ھیئة	في	مناصب	شغال	واثنان	الوطنیة،	االستخبارات	منظمة	إلى	ینتسبان

	.التركیة	المنافسة	ھیئة	في	عمال

	

	السابق	في	عملوا	أو	طارئ،	قرار	بموجب	الحكومیة	المدارس	في	وظائفھم	من	صرفھم	تم	إما	،سینمدرّ 	كانوا	الضحایا	من	سبعة

	.الحكومة	تغلقھا	أن	قبل	كولن	حركةب	صلة	ذات	تعلیمیة	مؤسسات	في

	

	الجغرافي	التركیز	-2

	عن	اإلبالغ	تم	فقد	أنقرة،	في	وقعت	أنھا	یبدو	الحاالت	من	العظمى	الغالبیة	أن	آخرون،	مراقبون	أشار	كما	،التقریر	ھذا	وجد

	.التركیة	العاصمة	في	ضحیة	19	اختفاء

	

	الزمني	التسلسل	-3

	أوقات	في	وقعت	التي	الحاالت	من	موجتین	تحدید	الممكن	فمن	الحاالت،	ھذه	كل	في	الضحایا	اختفاء	تواریخ	إلى	نظرنا	إذا

	.ةمتقارب
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	األولى	الموجة 	أبریل	4(	أوستا	وجنكیز	،)2017	أبریل	1(	أسان	وأوندر	،)2017	مارس	31(	تشابان	تورغوت:
	)2017	مایو	14(	كیلیتش	وفاتح	،)2017	مایو	9(	أوزبن	ومصطفى	،)2017

	

	الثانیة	الموجة 	وإركان	،)2019	فبرایر	13(	كایا	وأوزجور	أوجان	ویاسین	،)2019	فبرایر	7(	توركمن	غوخان:
	)2019	فبرایر	21(	زیبك	وسلیم	،)2019	فبرایر	19(	یلماز	ومصطفى	،)2019	فبرایر	16(	إرماك

	

	الظھور	بإعادة	المحیطة	الظروف	-4

	حسین	فإن	ظھروا،	الذین	الضحایا	بین	ومن.	الظھور	یعاودوا	لم	شخًصا	11	سابقًا،	إلیھا	المشار	ضحیة	25	الـ	بین	من

	لالختطاف	تعرضوا	أنھم	أكدوا	توركمن	وغوخان	ھورزوم،	وأومیت	أسان،	وأوندر	جیتشر،	مسعودو	كوتوتشي،

	.حكومیین	موظفین	ید	على	التعذیب	تحت	واالستجواب

	

	والحظ	فیھا،	اختفوا	التي	الفترة	خالل	تواجدھم	مكان	حول	الحدیث	عن	أحجموا	خریناآل	أن	التقاریر	ذكرت	حین	في

	.والنفسیة	الجسدیة	صحتھم	لتدھور	واضحة	عالمات	عدة	عائالتھم	أفراد

	

	أفراد	مع	لقاءات	إلى	یستند	81تقریًرا	أنقرة	في	المحامین	نقابةل	التابع	اإلنسان	حقوق	مركز	أصدر	،2020	فبرایر	في

	وغوخان	كایا،	وأوزجور	زیبك،	وسلیم	یلماز،	مصطفى	وھم	،2019	عام	في	فُقدوا	الذین	السبعة	األشخاص	عائالت

	یعترف	ولم	أخرى،	مرة	السبعة	الرجال	من	ستة	ظھر.	تونتش	بلج	ویوسف	أوجان،	ویاسین	إرماك،	وإركان	توركمن،

	القانوني	غیر	واالستجواب	لالختطاف	تعرض	بأنھ	توركمن	غوخان	سوى	منھم	أحد 	الخمسة	یؤكد	لم	حین	وفي.

	العائالت	أن	أنقرة	في	المحامین	نقابة	تقریر	أوضح	لالختطاف،	تعرضھم	احتمال	بشأن	أقاربھم	شكوك	اآلخرون

	.ظھورھم	معاودة	عقب	األول	لقائھم	خالل	األفراد	صحة	في	اواضحً 	تدھوًرا	الحظت

	

	وھو	اتزانھ	على	الحفاظ	على	قدرتھ	وعدم	الوزن	من	الكثیر	فقدانھ	إلى	زیبك،	سلیم	زوجة	زیبك،	بتول	فاطمة	أشارت

	.جالس

		

																																																													
، 7/2019-1مركز حقوق اإلنسان التابع لنقابة المحامین في أنقرة، تقریر رصد مشترك، رقم  81

hmrapor.pdfhttp://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/Donem65/2020/diger/20200213_i 
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	تغلق	وأن	قدمتھا،	التي	الشكاوى	تسحب	أن	ناشدھا	وإنھ	الوزن،	فقد	قد	زوجھا	إن	كایا،	أوزجور	زوجة	كایا،	أیجان	قالت

	بشأن	البرلمان	أعضاء	مخاطبة	عن	تتوقف	وأن	عنھ،	البحث	حملة	لشن	فتحتھا	التي	االجتماعي	التواصل	وسائل	حسابات

	.قضیتھ

	

	.وزنھ	من	كیلوجراًما	15	من	یقرب	ما	فقدانھ	إلى	إرماك،	إركان	زوجة	إرماك،	نیلوفر	أشارت

	

	.بشرتھ	وشحوب	الوزن	من	الكثیر	شقیقھ	فقدان	عن	أوجان،	یاسین	شقیق	أوجان،	میكائیل	تحدث

	

	سردھا	التي	الوقائع	بشأن	أنقرة	في	العام	النائب	مكتب	إلى	جنائیة	شكوى	أنقرة	في	المحامین	نقابة	قدمت	،2020	فبرایر	13	یوم

	.82الضحایا	عائالت	أفراد

	

	28	یوم	الشرطة	وصایة	تحت	الوقت	فسن	في	الظھور	إرماك	وإركان	كایا،	وأوزجزر	أوجان،	ویاسین	زیبك،	سلیم	معاودة	عقب

	محاولة	أو	الرجال	عن	أسئلة	طرح	من	عائالتھم	أفراد	منعت	الشرطة	أن"	ووتش	رایتس	ھیومان"	منظمة	نقلت	،2019	یولیو

	.83وضعھم	عن	شيء	أي	معرفة

	

	الرجال	إحجام	عن	ُروي	وما	اللقاءات،	ھذه	في	الشرطة	ضباط	وجود	إن"	تقریرھا	في"	ووتش	رایتس	ھیومان"	منظمة	ذكرت

	ھیومان"	منظمة	مخاوف	یؤكد	السابقة	الخمسة	األشھر	حول	معلومات	أي	تقدیم	من	الواضح	خوفھم	أو	قدرتھم	وعدم	الكالم،	عن

	ووتش	رایتس 	فترة	حول	زائفة	روایات	وتقدیم	معاملتھم،	بطریقة	تتعلق	معلومات	إلخفاء	للضغط	ھمتعرض	في	المتمثلة"

	".اعتقالھم

	

	النفس	تجریم	-5

	المحاكم	تفسر	حیث	كولن،	بحركة	صلة	على	أنھم	یُزعم	الذین	األشخاص	محاكمات	في	جوھریًا	دوًرا	الشھود	شھادات	عبتل

	حول	عدیدة	ادعاءات	انتشرت	الفاشلة،	االنقالب	محاولة	وقوع	منذ.	الحركة	إلى	االنتماء	إلثبات	أساسي	دلیل	بأنھ	االتھام	شجب

	القاسیة	العقوبة	أو	والمعاملة	بالتعذیب	المعني	الخاص	المتحدة	األمم	مقرر	میلزر،	نیلز.	الشرطة	وصایة	تحت	للتعذیب	التعرض

	تزاید	بشأن	2018	فبرایر	في	مخاوفھ	عن	أعرب	المھینة،	أو	الالإنسانیة	أو

		

																																																													
82 http://www.ankarabarosu.org.tr/upload/HD/Donem65/2020/diger/20200213_sacvılıkihbar.pdf 
، 2019أغسطس  6"تركیا: مخاوف بشأن الرجال المختفین الذین أصبحوا اآلن تحت وصایة الشرطة"، منظمة "ھیومان رایتس ووتش"،  83

custody-police-now-men-disappeared-concerns-eyhttps://www.hrw.org/news/2019/08/06/turk 
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	تھدف	وحشیة	استجواب	ألسالیب	وتعرضھم	،كولن	بحركة	تربطھم	عالقة	وجود	بزعم	بالمعتقلین	تتعلق	التي	ذیبالتع	ادعاءات

	.84اآلخرین	وتجّرم	تجّرمھم	باعترافات	اإلدالء	على	إجبارھم	إلى

	

	في	لظھورا	یعاودون	الذین	األفراد	أن	حیث	من	الحجز،	في	التعذیب	ممارسة	مع	تتوافق	القسري	االختفاء	عملیات	أن	ویبدو

	ذلك،	على	عالوة.	لالختطاف	بتعرضھم	یقروا	لم	الذین	أولئك	فیھم	بمن	الشرطة،	لدى	تجّرمھم	اعترافات	غالبًا	یقدمون	النھایة

	بارتكاب	فیھا	یعترفون	،سلفًا	معدة	بیانات	توقیع	على	إجبارھم	تضمنت	لالختطاف	بتعرضھم	أقروا	الذین	األفراد	روایات	فإن

	.المحاكم	في	إلیھم	الموّجھة	الجنائیة	التھم	نفس

	

	الظھور	عاود	كوتوتشي،	حسین	اختفاء	عقب	المثال،	سبیل	على.	واسًعا	جدالً 	تثیر	معروفة	عامة	بقضایا	التھم	ھذه	بعض	وتتعلق

	المسؤولون	ظل	التي	الحادثة	وھي	،201685	دیسمبر	في	كارلوف	أندریھ	تركیا	لدى	الروسي	السفیر	اغتیال	محاكمة	في	كمتھم

	–	المسلح	الشخص	أن	مع	.كولن	لحركة	قاطع	بشكل	مسؤولیتھا	تحّمل	للحكومة	الموالیة	اإلعالم	ووسائل	األتراك	ونالحكومی

	اغتیال	عقب	ردد	–	الشرطة	مع	النار	إلطالق	تبادل	في	مباشرة	بعدھا	توفي	،ألتنتاش	مرت	مولود	یدعى	شرطة	ضابط	وھو

	سوریا،	في	متمركزة	ثوریة	جھادیة	جماعة	وھي	تستخدمھا،	"نصرةال	جبھة"	جماعة	أن	المعلوم	من	شعارات	الروسي	السفیر

	أنكر	،2019	مارس	شھر	في	ُعقدت	استماع	جلسة	خاللو.	86االغتیال	عملیة	عن	مسؤولیتھا	نفسھا	النصرة	جبھة	أعلنت	قدو

	أُجبر	سیناریو	مجرد	كانت	بأنھا	ووصفھا	،الشرطة	وصایة	تحت	وھو	السابق	في	نفسھ	فیھا	جّرم	التي	الشھادة	في	ورد	ما	حسین

	.87كارلوف	اغتیال	في	تورطھ	أنكر	وقد	القانون،	نطاق	خارج	استجوابھ	أثناء	التعذیب	تحت	حفظھ	على

	

	المعدة	الشھادة	محتوى	لكتابة	إرغامھ	ادعاء	تضمنت	2020	فبرایر	10	یوم	المحكمة	في	توركمن	غوخان	شھادة	فإن	وبالمثل

	فضیحة	في	بالمشاركة	غوخان	اعتراف	الشھادة	تضمنت	وقد.	القانون	نطاق	خارج	ابھاستجو	عملیة	أثناء	صفحة	50	في	سلفًا

	تسریب	خالل	من)	KPSS(	الدولة	لموظفي	األجنبیة	اللغة	مستوى	تحدید	باختبار	الخاصة	،2010	عام	المزعومة	الجماعي	الغش

	.سابق	وقت	في	زوجتھ	إلى	األسئلة

		

																																																													
، 2018فبرایر  27"تركیا: خبیر األمم المتحدة یعرف عن قلقھ الشدید لتزاید ادعاءات التعذیب"، مكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة،  84
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38369962-europe-https://www.bbc.com/news/world 
، 2016دیسمبر  21"جبھة النصرة تعلن مسؤولیتھا عن اغتیال السفیر الروسي"، وكالة أنباء "سبوتنیك" التركیة،  86

murder/-ambassador-russian-front-nusra-https://sputniknews.com/world/201612211048827454 
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	شھادتھ	إنكار	في	فكر	إذا"	سیحدث	عما	مسؤوالً 	سیكون"	أنھ	تجواباالس	على	القائمون	أخبره	غوخان،	روایة	بحسب

	مستوى	على	یعقد	كتابي	اختبار	ھو	األجنبیة	اللغة	مستوى	تحدید	واختبار.	المحكمة	في	أو	الشرطة	وصایة	تحت	وھو

	وراء	كانت	كولن	حركة	أن	التركیة	السلطات	وتزعم	العام،	القطاع	في	التوظیف	أجل	من	عادة	مطلوبًا	یكون	،تركیا

	.201088	في	وقعت	التي	المنظمة	الغش	عملیة

	

	ینیروغلو	مالحظات)	ز

	مجلس	أعضاء	فإن	سابقًا،	أشرنا	كما	بل.	المستوى	رفیع	حكومي	مسؤول	أي	بتأكید	القسري	االختفاء	ادعاءات	تحظ	لم

	.االدعاءات	بھذه	المتعلقة	البرلمانیة	االستجوابات	لكل	ممنھجة	تجاھل	سیاسة	یتبعون	الوزراء

	

	التركي	البرلمان	في	عضو	ینیروغلو	مصطفى.	مؤخًرا	الساحة	على	ظھرت	التي	االعترافات	أحد	إلى	اإلشارة	تجدر

	الحاكم	والتنمیة	العدالة	حزب	من	ستقالتھا	مؤخًرا	أعلن	للبرلمان،	التابعة	اإلنسان	حقوق	للجنة	السابق	والرئیس

)AKP(89.	ثم	أجرى	في	شھر	مایو	2020	لقاء	90بالفیدیو	مع	إحدى	.الصحف	تضمن	اللقاء	معلومات	مھمة	تعتبر	

	.والتنمیة	العدالة	حزب	حكومات	في	بارًزا	منصبًا	شغل	رجل	من	،القسري	االختفاء	الدعاءات	عام	تأكید	أول	بمثابة

	

	إن	وأخبرتھم	حینھا،	المعنیین	األشخاص	مع	تحدثت.	اإلنسان	حقوق	للجنة	رئیًسا	كنت	عندما	االختطاف	قضایا	بدأت"

	مختلفة	مستویات	على	القضیة	وأثیر	بواجبي	فسأقوم	أسابیع،	ثالثة	خالل	األفراد	ھؤالء	یظھر	لم 	حل	في	نجحنا.

	وكیف	ذلك،	حدث	كیف	تماًما	أعرف.	شرطةال	أقسام	في	،مختلفة	أماكن	في	األفراد	ھؤالء	كل	ظھرو	وقتھا،	المشكلة

	ھذا	كان	".الثقة	بھذه	األمر	عن	سأتحدث	أكن	لم	أعرف،	أكن	لم	إذا.	تنفیذھا	عن	المسؤول	والشخص	األمور،	تطورت

	.اللقاء	معھ	أجروا	الذین	الثالثة	للصحافیین	ینیروغلو	مصطفى	قالھ	ما	نص
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	عملیات	بشأن	الحكومة	في	رفیعون	أعضاء	فیھا	یعرف	،آلیة	تبني	إلى	تشیر	مصطفى	مالحظات	أن	یرى	من	ھناك

	.الحوادث	ھذه	نتائج	في	التأثیر	على	القدرة	لدیھم	وتكون	الدولة،	داخل	وحدة	تنفذھا	التي	القسري	االختفاء

	

	األشخاص"	أو	العملیات	لھذه	الدقیق	الزمني	اإلطار	عن	التفصیل	من	بمزید	یتحدث	لم	ینیروغلو	مصطفى	أن	غیر

	.اللقاء	في	إلیھم	أشار	الذین"	المعنیین

	

	خاتمة

	القرن	تسعینیات	خالل	الكردیین	للمواطنین	القسري	االختفاء	بحاالت	تعلق	عندما	مطلقًا	المسائلة	مبدأ	تركیا	تكفل	لم

	.المجتمع	من	مختلفًا	قطاًعا	تستھدف	الحكومة	لكن	یتكرر،	الوضع	أن	یبدو	واآلن.	العشرین

	

	القسري	االختفاء	أن	یبدو	تصفیتھم،	تمت	قد	التسعینیات	في	اختفوا	الذین	الضحایا	أنب	اآلن	واسع	اعتقاد	یسود	حین	في

	إلى	تھدف	أكبر،	استراتیجیة	من	جزء	األخیرة	األربع	السنوات	مدار	على	كولن	بحركة	عالقتھم	بزعم	أفراد	لعدة

	المحاكم	أمام	المعروضة	لنكو	بحركة	الصلة	ذات	المحاكمات	بعض	إنھاء	في	للمساعدة	أصحابھا	تجّرم	شھادات	انتزاع

	التركیة 	یتم	قد	الذین	اآلخرین	على	أیًضا	بل	فحسب،	عائالتھم	أو	الضحایا	حیاة	على	آثارھا	الممارسة	ھذه	تترك	ال.

	تضمنت	شھادة	توقیع	على	أُجبر	إنھ	ھورزوم	أومیت	قال	المثال،	سبیل	على.	القسریة	االعترافات	ھذه	بموجب	تجریمھم

	أن	یبدو.	أومیت	شھادة	على	بناء	اآلن	مسجونین	األشخاص	ھؤالء	یكون	ربما.	یعرفھم	ال	شخص	100	من	أكثر	أسماء

	بعض	في	مؤامرة	كولن	تدبیر	تزعم	التي	الحكومیة	الروایات	دعم	إلى	تھدف	باإلكراه	المنتزعة	االعترافات	بعض

	.للجدل	المثیرة	العامة	القضایا

	

	والنیابة	الشرطة	تنتھجھا	التي	اإلھمال	وسیاسة	الحكومة،	في	ینمرموق	أعضاء	یتبعھ	الذي	الدائم	التجنب	نھج	ضوء	في

	تدعو	أسباب	ھناك	ینیروغلو،	مصطفى	للنائب	األخیر	اللقاءو	بجدیة،	الشكاوى	مع	تتعامالن	أنھما	یبدو	ال	اللتان	العامة

	یعرفھ	الذي	سرال	انكشف،	الذي	تركیا	سر	ھي	استخباراتي	بتدبیر	تتم	التي	القسري	االختفاء	عملیات	أن	لالعتقاد

	.أحد	بھ	یعترف	وال	والمحلیة،	المركزیة	الحكومة	مستویات	مختلف	على	مسؤولون

	


