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 مقدمة  

قبل وصول رجب طيب اردوغان للسلطة ، كانت تركيا تقترب باضطراد من اللحاق بركب االتحاد األوروبي ، كدولة علمانية حديثة  

ة تتشابه مع جيرانهم االوروبيين ، حتى انها تطبق حتى اليوم منظومة  احترمت حريات مواطنيها ، واعطتهم حقوقا متساوية تضمن لهم حيا

 القانون املدني السويسري بدال من احكام الشريعة االسالمية عقب اعالن الجمهورية . 

  اال ان وجود شخص منتمى لتيار االسالم السياس ي مثل اردوغان يحلم باستعادة الخالفة االسالمية ومصاب بجنون العظمة ، ويمهد

االرض لالنقالب على االرث العلماني للمؤسس كمال اتاتورك ، فتح املجال امام التالعب في منظومة الحقوق والحريات ، وشهدت تركيا  

 في عهده مجذرة حقيقة ملنظومة حقوق االنسان بشكل كامل ، يدفع املواطن التركي ثمنها ، ومعه جيرانه االكراد والسوريين . 

اردوغان خطرا على االتراك وحدهم ، بل ان الخطر يصل الى مدى ابعد بكثير من حدود تركيا ، فهو اصبح  ال تمثل تركيا تحت حكم  

ايران وقطر ، وخطر على اوروبا بإيواء عناصر من االخوان املسلمين الجماعة   خطرا على امن البحر املتوسط والخليج بتحالفه مع 

رات والبحرين وروسيا ، كما تبحث دوال اخرى تصنيفها ارهابية بعدما ظهرت دالئل املصنفة ارهابيا في دول مثل مصر والسعودية واالما

عديدة تربط بين االخوان والجماعات االرهابية كحاضن فكرى للعديد من العناصر التي انخرطت في االعمال االرهابية تحت لواء تنظيم  

 القاعدة وداعش . 

التجربة التركي انتهت على يد سياسات اردوغان  ة في االصالح االقتصادي ، حيث تشهد حاليا هروب كبير لالستثمارات االجنبية  كما 

خاصة الخليجية وانهيار لعملتها املحلية ، كما وضعت مؤشرات اقتصادية عاملية مثل فيتش نظرية مستقبليه سلبية لالقتصاد التركي  

ارتفاع معدالت الفساد حيث تراجعت تركيا مراكز عديدة   مما تسبب في ركود االسواق واغالق للمصانع ورفع معدالت البطالة فضال عن

 وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية  .        

أكبر في   بالبرملان  2017وبسبب سياسات اردوغان تدهورت العالقات بين االتحاد األوروبي وتركيا بشكل  ، وتطور الى حد صدور قرار 

 .تعليق عملية انضمام تركيا إلى االتحاد بسبب السجل الحقوقي املتدهور في البالداألوروبي ودعوة بعض الدول األعضاء إلى 

أكتوبر   في  في تقريرها السنوي الصادر  املفوضية األوروبية  به مخاوف    2020وذكرت  تعالج بشكل موثوق  لم  "تركيا  إن  بشأن تركيا 

ا سيادة  في  السلبية  التطورات  استمرار  بشأن  الجادة  األوروبي  إن  االتحاد  وقالت  القضائية".  والسلطة  األساسية  والحقوق  لقانون 

 .""مفاوضات انضمام تركيا )إلى االتحاد االوروبي( وصلت لطريق مسدود

شهدت العالقات بين تركيا والعديد من دول االتحاد األوروبي والواليات املتحدة توترا بسبب االحتجاز التعسفي ملواطنين من هذه الدول 

 .باإلرهاب بتهم ملفقة تتعلق

اق  و رفضت املستشارة األملانية أنجيال ميركل زيادة التعاون االقتصادي بين االتحاد األوروبي وتركيا عبر تبني اتحاد جمركي جديد في السي

 .، قرر مجلس الوزراء األملاني نقل قوات عسكرية من قاعدة جوية في تركيا الى مكان اخر  2017السياس ي الحالي. في يونيو
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اصبح السمة الرئيسية لحكم اردوغان وحزبه العدالة والتنمية ، حيث يمارس الحزب الحاكم اقص ى درجات التنكيل بمعارضيه  الخوف  

ألف موظف وتم تشريد    130ألف شخص و فصل أكثر من    50خاصة بعد االنقالب املزعوم في تركيا حيث تم احتجاز ما يربو على  

الدينية التي يتهمهما نظام اردوغان بالتخطيط ملحاولة االنقالب ، وهو ما ادى انهيار كامل  اسرهم بزعم صالتهم بحركة فتح هللا غولن  

 في منظومة حقوق االنسان داخل تركيا . 

شخًصا، ليرتفع   546ألًفا و  291أعلن  معهد اإلحصاء التركي أن عدد املعتقلين بسجون تركيا قد ارتفع  إلى    2020وفي غضون نوفمبر  

 .2018، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2019ديسمبر  31%، في  10.1سبة عدد املحتجزين بن

 ٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي.15.9٪ من املسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 84.1وأن 

 متوسط أعمارهم  430كما أن هناك 
ً
 معتقال

ً
 السجون التركية. سنة بين كل مائة ألف شخص يقبعون في  12طفال

وقدد ندد االتحاد األوروبي، بوفاة محامية يسارية كردية مضربة عن الطعام في تركيا، مؤكًدا أن ما حصل معها دليل على تردي وضع  

 .حقوق اإلنسان في البالد، وعدم حصول املعتقلين في سجونها على محاكمات عادلة

يوًما من إضراب عن الطعام في السجن منذ فبراير املاض ي    238بعد     2020وقد توفيت  املحامية )ابروتيمتك( في غضون شهر أغسطس  

 بتهم جاهزة، وهي رابع شخص يتوفى في السجون التركية    13للمطالبة بمحاكمة عادلة ، وكان القضاء التركي قد حكم عليه بالسجن  
ً
عاما

نتيجة اإلضراب عن الطعام، حيث انه كان هناك موسيقيين اثنين ايًضا ماتا للسبب ذاته هما املناضلة التقدمية   2020منذ بداية عام 

عاًما التي تعتبر صوًتا ثورًيا ضد سياسة القمع وتكميم أفواه املعارضين واالعتقاالت السياسية التي    28هيلين بوالك، البالغة من العمر  

 .وابراهيم غوكتشك ورجل ثالث يدعى مصطفى كوك.   تمارسها أجهزة األمن التركية،

إن تدهور حالة حقوق االنسان في تركيا ال تقتصر على الداخل فقط، وإنما امتدت ايًضا للدول األخرى، خاصة بعدما شنت السلطات 

عل وذلك  واقتصادية،  وعسكرية  سياسية  أهداف  لتحقيق  أراضيها  خارج  العسكرية  العمليات  من  العديد  حقوق  التركية  حساب  ى 

مواطنين في هذه الدول بعد أن تدخلت في سوريا وليبيا والعراق، وارتكبت أبشع الجرائم في هذه البلدان والتي تصل إلى حد جرائم حرب 

أنواعه في 36/ 103والجرائم ضد اإلنسانية، وذلك باملخالفة لقرار األمم املتحدة رقم   ، والذي ينص على عدم جواز التدخل بجميع 

ن الداخلية للدول، وكذلك باملخالفة للمادة السابعة  من ميثاق األمم املتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شؤون الشؤو 

 .  الدول أي كان نوعه

:  حالة الحريات  
ً
 أوال

والتنكيل بالصحفيين  تعانى حرية الراي والتعبير فى تركيا من تسلط النظام الحاكم التركي الذى يعادى حرية الصحافة بشكل واضح ،  

 حتى اصبحت تركيا في حكم اردوغان هي سجن الصحفيين االول في العالم .
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املتحدة   الرصد السنوي ملفوضية حقوق االنسان باألمم  صحفيا وعامال في املجال اإلعالمي رهن الحبس    175يوجد حوالي  وبحسب 

 آلخرين املحاكمة . االحتياطي أو في السجون التركية بتهم إرهابية كما يواجه مئات ا

، بما في ذلك عدد ال يستهان به من املواقع اإللكترونّية والفضائّيات  2017موقع إلكترونّي في العام    100,000كما تّم حجب أكثر من  

 .املؤّيدة لألكراد

 في عدد حاالت حظر النشر والبث عام  
ً
 قياسيا

ً
حالة ، كما جرى تقييد الوصول الى    164، وذلك بتسجيل    2018وسجلت تركيا رقما

 ووسيلة إعالمية مطبوعة.  537
ً
 خبرا

وأكد التقرير    ( ان الصحفيون املعتقلون فى تركيا يمثلون نصف عدد الصحفيين املعتقلين على مستوى العالم،IFJوقال االتحاد الدولى )

أنواع متعددة من التنكيل  الفتا الى تعرض الصحفيين املحبوسين الى    صحفيا معتقال يقبعون فى السجون منذ محاولة االنقالب  319أن  

واإلساءة والتعذيب واالنتهاك البدنى والنفس ى، حيث اشتكى العديد منهم من الضرب والتعذيب، كما اشتكت صحافيات من التحرش  

 الجنس ى. 

منهم    14در ضد موظفي صحيفة "جمهوريت"، ومنهم صحفيون وموظفون تنفيذيون ورئيس التحرير ،احكاما بالسجن حيث أدين  وص

 .آخرون  3أعوام، بينما ُبرئ   8بتهم إرهابية ملفقة ونالوا عقوبات بالسجن بين عامين و

برملان عن "حزب الشعب الجمهوري" أنيس عقوبة بالسجن ضّد عضو ال  2018في قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض في سبتمبر  

بربرأوغلو بسبب تقديمه مقطع فيديو نشرته صحيفة جموريت يصّور أسلحة قدمتها تركيا لجماعات سورية معارضة لكن املحكمة  

يت  شهرا في الحبس االحتياطي كما استمرت محاكمة إيرديم غول، رئيس مكتب جمهور   16أمرت بعد ذلك بإطالق سراحه بعد أن أمض ى  

 .في أنقرة، وجان دوندار، رئيس التحرير األسبق، بسبب مزاعم مماثلة

كما تعرض صحفيون أكراد لالحتجاز بتهمة االرتباط بـ "حزب العمال الكردستاني" املسلح بسبب عملهم الصحفي. كما حوكم عشرات  

 – املغلقة حاليا    –يم" املساندة لألكراد  الصحفيين والشخصيات العامة الذين شاركوا في حملة تضامنية مع صحيفة "أوزغور غوند

 بتهمة الدعاية لإلرهاب. رغم أن أكثرهم نالوا عقوبات وغرامات مع تأجيل التنفيذ،  

و ُسجن نظام اردوغان الصحفية زهرة دوغان التي تعمل لدى وكالة أنباء املرأة الكردية "جينها" ، عقب إدانتها والحكم عليها بالسجن  

 يوًما؛ بتهمة نشر دعاية إرهابية .  22شهر وملدة عامين وتسعة أ

وقام نظام اردوغان بحجب مواقع اإلنترنت وإزالة املحتويات اإللكترونية ، كما اصدر القضاء حكما بحجب موقع "ويكيبيديا" وذلك 

لحة في سوريا. ورفضت الستشهاد إحدى صفحاتها بتقارير إخبارية تزعم وجود ِصالت قائمة بين الحكومة التركية وبعض الجماعات املس

باملئة من الطلبات املقدمة إلى "تويتر" إلزالة محتويات   45مؤسسة ويكيبيديا تغيير محتوى هذه الصفحة ، كما استحوذت تركيا على  

 .2017إلكترونية في النصف األول من 
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وجه له تهمة ثم  
ُ
تم االفراج عنه بعد ضغوط من الحكومة  كما اعتقل النظام التركى مراسل صحيفة "دي فيلت" األملانية، ، دون أن ت

صدر بحقها حكم  
ُ
دينت الصحفية ايال البايراك، التي تعمل لدى صحيفة وول ستريت جورنال، بنشر دعاية إرهابية، أ

ُ
االملانية ، كما أ

ينتمون إلى  ، حول اشتباكات مسلحة دارت بين قوات الحكومة وشباب  2015بالسجن ملدة عامين وشهر واحد، بسبب مقال نشرته في  

 "حزب العمال الكردستاني" .  

، وتصاعدت حاالت احتجاز الصحفيين واعتقالهم وإصدار    2020وقد ارتفعت حاالت انتهاك حرية الراي والتعبير في تركيا خالل العام  

رجب   التركي  الرئيس  حكومة  تناولت  التي  والتقارير  األخبار  من  االالف  وحذف  الى حجب  اباالضافة   ، اردوغان  احكام ضدهم  طيب 

 وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركي.  

 دولة.   180من بين  154جاءت تركيا في املرتبة  2020وفي مؤشر حرية الصحافة العاملي لعام 

صحفًيا،    20، كما جرى اعتقال  2020من الصحفيين والكتاب والناشرين في األشهر التسعة األولى من عام    29فقد صدرت أحكام  بحق  

 .صحفًيا آخرين  20واالعتداء على   65، واحتجاز 57إلى جانب التحقيق مع 

 

شخًصا بسبب مشاركاتهم وتغريداتهم    187، وتمت مقاضاة  2020صحفًيا منذ بداية العام الجاري    20وقد اعتقلت السلطات التركية 

 .على وسائل التواصل االجتماعي

تقرير لها-أشارت  وكانت منظمة )مراسلون بال حدود( قد   التواصل    -في آخر  الرقابة على اإلنترنت ووسائل  أنه بعد دخول قانون  إلى 

خبًرا للرقابة على األقل، مؤكدة في الوقت ذاته أنه خالل   347، خضع  2020االجتماعي في تركيا حيز التنفيذ في األول من أكتوبر عام  

 .وز عدد األخبار املحظورة واملحذوفة من اإلنترنت آالف األخبارحظًرا، وتجا 150، تم فرض ما يقرب من 2019و 2018عامي 

أكثر من   أنه تم فرض  التركية  بيانات هيئة اإلحصاء  املحاكم منذ عام    600كما أظهرت  بين  2010قرار حظر نشر من خالل  . ومن 

الع القتل في  النشر فيها، كانت هناك حوادث مثل جرائم  رض حظر 
ُ
التي ف مل، ومزاعم الفساد، والعنف ضد  املوضوعات اإلخبارية 

في عام   164، و2015في عام    37املرأة، وقضايا االغتصاب. وفي هذا السياق، بلغ عدد حاالت حظر النشر التي تم صدرت عبر املحاكم  

 .2010فقط في عام  4بعد أن كانت  2018

" انتهاك الحق في حرية التعبير" وذلك بسبب اكاديميين  وفي أكتوبر من العام الحالي ادانت املحكمة األوروبية لحقوق االنسان تركيا ب  

عندما اتهم االدعاء    2005اثنين تعرضا ملالحقات جنائية لوقت طويل بعدما نشرا تقريرا عن األقليات ، حيث تعود القضية الى عام  

ائية للدولة وذلك على خلفية مضمون  العام التركي إبراهيم كابو غلو وباسكين اوران بالحض على الكراهية وتشويه سمعة الهيئات القض 

 تقرير أشار الى مشاكل تتصل بحماية  األقليات ، والذى اثار جدال واسعا في البالد.  

بانتهاك تركيا لحرية التعبير والحق في الحرية واالمن    2020كما قضت املحكمة األوروبية لحقوق االنسان خالل شهر نوفمبر الجاري  

املع البرملان  لعضو  بصحيفة  الصحفي  يعمل  الذى  للصحفي  للمحاكمة  السابق  باالحتجاز  االمر  ويتعلق   ، شيك  أحمد  التركي  ارض 

كجزء من تحقيق اطلقه مكتب املدعى العام في إسطنبول بشأن    2016جمهوريت اليومية والذى تم احتجازه لدى الشرطة في سبتمبر  
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اتهم بنشر دعاية   التركية ، حيث  باسم منظمة إرهابية او بمساعدتها من خالل مقاالت ومقابالت عدة تغريدات ومقاالت للصحيفة 

 منشورة في صحيفة جمهوريت باإلضافة الى منشورات على مواقع التواصل االجتماعي تنتقد الحكومة.  

  يوم في الحبس االحتياطي في سجن سيليفري باسطنبول. وشيك  400بعد ان امض ى اكثر من  2018وتم االفراج عن الصحفي في مارس 

 بارتكاب  
ً
هو واحد من عشرة من موظفي صحيفة جمهوريت الذين تم اعتقالهم في اعقاب محاولة االنقالب الفاشلة ووجهت اليهم تهما

 جرائم إرهابية مختلفة وإساءة استخدام السلطة.  

 

: حالة استقالل القضاء  
ً
 ثانيا

ام التركي في نظر القضايا ومراجعة احكام القضاء وهو االمر  تعانى السلطة القضائية في تركيا من ازمة عنيفة على اثر تدخالت النظ

وكان من مظاهر  ، الذى يهدد استقاللية القضاء التركي ، وتسبب إقحام القضاء بالسياسة جعل السلطة القضائية مهزوزة بالبالد 

السياس ي الشديد، على نحو أكثر من األعوام  ذلك ما نشره تقرير لألمم املتحدة عن اتجاه وكالء النيابة والقضاة، في مواجهة الضغط 

املاضية، إلى عدم إجراء التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان املزعوم ارتكابها على أيدي املوظفين املكلفين بتنفيذ القانون أو 

حيث تضمنت هذه األعمال   إحضارهم إلى ساحة العدالة. كما أثنت أعمال التخويف املحامين عن إقامة املزيد من الدعاوى الجنائية،

عمليات االعتقال وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم. كما لم ُيحَرز أي تقدم بصدد التحقيق بشأن املزاعم الشائعة حول وقوع  

رض على مدار الساعة بجنوب شرقي تركيا، خالل 
ُ
. وظلت  2016و 2015انتهاكات لحقوق اإلنسان، أثناء فترات حظر التجوال الذي ف

شوب تنفيذ "اتفاقية اسطنبول ملكافحة العنف ضد املرأة "، بعد أكثر من خمسة أعواٍم من تصديق تركيا عليها؛ كما ظلت  العيوب ت

 البالغات عن وقوع حاالت عنف ضد النساء، تِرد على نحو متزايد.

وفي جراء تعرضه إلصاب
ُ
طلقت عليه  وشهدت مدينة اسطنبول محاكمة ضابط شرطة، اُتهم بقتل بيركين إلفان؛ حيث ت

ُ
ات، بعدما أ

ظم في يونيو  
ُ
بحديقة غيزي. كما تسبب عدم استخراج املواد املصورة من   2013قنبلة غاز مسيل للدموع في مكان وقوع احتجاج، ن

 الكاميرات ذات الدوائر التلفزيونية املغلقة، التي كانت بمسرح األحداث، في التأخير الشديد إلجراء التحقيقات بشأن الواقعة. 

ب مرور أكثر من عامين على مقتل طاهر ألجي، محامي حقوق اإلنسان ورئيس "نقابة املحامين في ديار بكر" بعد إطالق الرصاص وعق

؛ لم يتم التعرف على أي مشتبه به. كما استمر التأخير والتقاعس عن استخراج املواد املصورة من كاميرات  2015نوفمبر  28عليه، في 

 لقة، في إعاقة سير التحقيق. الدوائر التلفزيونية املغ

وقال املفوض السامي لحقوق االنسان باألمم املتحدة ان تركيا فشلت أكثر من مّرة في إجراء تحقيق جنائّي موثوق في حاالت قتل 

دفاع التركي  في جنوب شرق البالد ، كما انتقد تصريحات وزير ال 2016و 2015املدنّيين خالل العملّيات األمنّية التي جرت بين العاَمين 

ا" بين يوليو  10,657عن "تحييد  ، موضحا أّن عبارة "تحييد" تثير الكثير من القلق، ودعا السلطات إلى   2017و يونيو  2015إرهابيًّ

 تأمين معلومات مفّصلة حول مصير هؤالء األفراد
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 بعيد املنال بصورة متزايدة. فيقّدر عد
ً
د املحامين الذين يواجهون إجراءات جنائية اليوم، تبدو املحاكمة العادلة في تركيا اليوم حلما

في سياق الحملة القمعية التي أعقبت محاولة االنقالب، بعدة مئات. وهذا جزء من االعتداء املستمر على النظام القضائي، حيث  

 جرى كذلك استهداف قضاة ومدعين عامين وسواهم من املسؤولين في الدولة.  

قانون الطوارئ الذى تم وضعه بعد عملية االنقالب من عزل كل من يعارضه من القضاة ووكالء النيابة  من خالل   أردوغان  إذ استطاع 

في   تعديالت دستورية  بفرض  وقام  الحقوقيين  تنفيذية    2017واملحامين  ليمتلك سلطة  إلى جمهوري  برملاني  من  بالده  نظام  وتحويل 

 مطلقة.  

 ووكيل نيابة، وهو ما دفع رئيس املحكمة الدستورية السابق هاشم كيليتش،   012قام باطاحة أكثر من     2014ففي أوائل يناير  
ً
قاضيا

 من خطورة تحول القضاء إلى أداة انتقام  2015قبل استقالته في مارس  
ً
، لتوجيه انتقادات حادة إلى أردوغان والحزب الحاكم، محذرا

 .بضتها على محاكم رئيسية في تركياعلى يد السلطة السياسية بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة ق

كما انه بدأت عملية توظيف السلطات القضائية لخدمة مصالح الرئيس أردوغان والحزب الحاكم من خالل تأسيس ما يسمى بـ»محاكم  

 على سياسة الرئيس أردوغان أو  2014يونيو    28الصلح الجزائية« التي بدأت  في  
ً
، وأصبحت وسيلة للقضاء على كل من يشكل خطرا

 للسلطة التنفيذية  توجيه االنتقادات له سواء عبر
ً
وسائل اإلعالم أو التواصل االجتماعي، وأصبحت قرارات هذه املحكمة خاضعة كليا

 لرئيس الدولة،  

 يعزز الرقابة التنفيذية على السلطة القضائية، ويمنح وزارة العدل سلطة تعيين أعضاء املجلس   2014وفي  
ً
مرر البرملان التركي قانونا

وبالتالي يكون القضاة وأعضاء النيابة العامة تحت سيطرة النظام الحاكم، وهذا بكل وضوح ضد مبدأ الفصل بين  األعلى للقضاء،  

 .السلطات

 على ذمة قضية تشكيل    74، تم اعتقال قاضيين بتهمة االنتماء إلى تنظيم إرهابي بعدما حكما بإطالق  2015وخالل شهر  أبريل  
ً
متهما

 كومة أردوغان اعترضت على الحكم وعلقت تنفيذه.  إرهابي يتزعمه غولن، إال أن ح 

شخصا محبوسين   63تم القبض على القاضيين متين أوزجليك، ومصطفى بشر، إلصدارهما أوامر باإلفراج عن  2015وفي مطلع مايو 

وعلق املتحدث باسم الحكومة  احتياطيا، بينهم زوجات املشتبه بهم في قضايا تتعلق باالرتباط بالكيان املوازي أو »حركة فتح هللا غولن«.  

الواقعة عن فصل  بهم؟«. وأسفرت  املشتبه  اإلفراج عن  يتجرأون على  »كيف   :
ً
متسائال الحادثة،  بنبرة حادة على هذه  التركية حينها 

وانتهاك    القاضيين وعدم اإلفراج عن املتهمين، وهو نموذج بسيط ملا تتعرض له السلطة القضائية في تركيا، التي تم التدخل في شؤونها 

 سيادتها من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وتحويلها تدريجيا إلى أداة سياسية ضد الخصوم. 

علق مجلس القضاء األعلى األوروبي عضوية مجلس القضاء التركي الذى كان عضوا مراقبا وذلك نتيجة لالنتهاكات    2016ديسمبر    8وفي  

 . واصدر بيانا اكد فيه عدم رضا املجلس عن الوضع الحالي للقضاء األعلى في تركيا.  وفقدان القضاء التركي الستقالليته بشكل تام
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قال وزير العدل التركي بكري بوزداغ إن القضاة ووكالء النيابة الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية بلغ   2016وفي منتصف ديسمبر  

أن  3820عددهم   السجون،    2430، مؤكدا حينها  في  يزالون  كانوا ال  السجون سبب  منهم  في  القابعة  الكبيرة  أن هذه األعداد   
ً
معتبرا

 ملعايير أعدتها الحكومة التركية مسبقا، وهو ما يعطي املزيد    3940جوهري لفتح املجال لتعيين  
ً
 ووكيل نيابة جددا، وذلك وفقا

ً
قاضيا

 إلحالل القضاة والسلك العدلي مجم
ً
 بقضاة ووكالء نيابة موالين لسلطة الحزب  من الدالالت على أن النظام التركي كان يسعى مسبقا

ً
ال

 .الحاكم

العسكري العقيد املتقاعد أحمد زكي أوزجوك    2020وفي يونيو   التركية بسجن القاض ي  أشهر بسبب    7أعوام و  6حكمت السلطات 

ية أوزجوك أنه ساهم في  . واملثير في قض 2016اتهامه لوزير الدفاع التركي خلوص ي آكار وقادة الجيش بمسؤوليتهم عن محاولة انقالب  

إقالة آالف العسكريين من القوات املسلحة التركية عقب محاولة االنقالب، وتمت محاكمته حينها بسبب التقارير الزائفة التي أعدها،  

. وأعلنت السلطات أن كل االتهامات املوجهة إليه ما هي إال مؤامرة 
ً
 .وُحكم عليه ثم تمت تبرئته الحقا

آالف قاض ووكيل نيابة   4ودها الرئيس أردوغان ضد سلطة القضاء التركي والتي أفضت إلى إيقاف وفصل أكثر من إن الحمالت التي يق

ال عالقة للكثير منها بعملية االنقالب على وجه التحديد بقدر ما هي مرتبطة بقضية تحقيقات الفساد   2016عقب االنقالب الفاشل في  

ا عن تورط عدد من وزراء الحكومة وأبنائهم، بمن فيهم أردوغان وبعض أقربائه، وتمثلت أولى  التي أسفرت حينه  2013الكبرى في ديسمبر  

 من األسماء التي شاركت في تلك التحقيقات، أما  2015مايو    12وكالء نيابة في    4ردود الفعل الحكومية في شطب قاض و
ً
، وكانوا جميعا

كمة الجنائية العليا، فقد تم خسف درجاتهم الوظيفية، إضافة إلى ورود القضاة الذين ترأسوا دعاوى ضد الرئيس أردوغان في املح

 لفصل أكثر من 
ً
 ضمن القوائم املعدة مسبقا

ً
 .قاض ووكيل نيابة بتهمة االنتماء للكيان املوازي  2600أسمائهم الحقا

قضاء، ولعل من األمثلة املثيرة التي تدل  يتضح من ذلك أن القضاة في تركيا تعرضوا لشتى أنواع االنتهاكات التي قضت على استقاللية ال

على ذلك هي قضية األزمة الدبلوماسية بين الحكومة التركية واألمم املتحدة التي أحدثتها عملية القبض على القاض ي آيدين صفا أكاي  

إرهابية مسلحة ب باالنتماء لجماعة  الفاشل  اتهامه عقب االنقالب  املتحدة، وتم  األمم  بارتباطه  وهو قاض منتدب لدى  سبب مزاعم 

بمنظمة فتح هللا غولن، وأدانت املحكمة آكاي الستخدامه تطبيق »بايلوك«، وهي خدمة اتصال تقول السلطات التركية إنها أنشئت  

سنوات على رغم أنه قاض دولي ولديه حصانة دبلوماسية من   7خصيصا ألنصار غولن، بحسب وكالة دوغان لألنباء، تم الحكم عليه بـ

ا منظمة  األمم  في  بالعضوية  أدين  الذي  كيليش،  تانر  تركيا  في  السابق  الدولية  العفو  منظمة  رئيس  ينطبق على  األمر  ملتحدة، وذات 

 سنوات،   6إرهابية، وحكم عليه في شهر يونيو بالسجن أكثر من 

م العاديين سواء  األفراد  بل ومع  املحليين  القضاة  مع  الوضع  عليه  نتسائل كيف سيكون  ان  هنا  أو  ولنا  التوقيف  ن حيث إجراءات 

 
ً
 .املحاكمة أو في غياهب السجون الحقا

 
ً
 : حالة حقوق املرأة والطفل   ثالثا

ربما لم تتعرض املرأة التركية ملظاهر العنف والخشونة املتعمدة في التعامل مع اجهزة الدولة التركية مثلما تتعرض االن على يد  

حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم ، رغم ان تركيا كانت أول دولة تصادق على اتفاقية املجلس األوروبي ملنع ومكافحة العنف ضد  
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شهدت البالد زيادة حادة من ناحية ارتكاب العنف  ومع ذلك   2012زلي املعروفة باسم “اتفاقية اسطنبول”، في العام املرأة والعنف املن

ضد املرأة على الرغم من أن بعض اإلصالحات التشريعية تتماش ى مع معايير األمم املتحدة ومتطلبات االنضمام إلى االتحاد األوروبي. 

طت قضية محاولة االغتصاب
ّ
بة بحق الفتاة أوزغكان أصالن في فبراير  وقد سل

َ
، الضوء على ثقافة العنف 2015والقتل الفظيع املرتك

 ضد املرأة الراسخة وفشل الحكومة في مكافحتها بشكل فعال. 

  امرأة كّن من الحوامل وقتذاك، 100ان السلطات التركّية اوقفت حوالى   2018وكشف تقرير للمفوض السامى لالمم املتحدة لعام 

مات إرهابّية. حتى أّن بعضهّن احتُ 
ّ
َبه بارتباطهم بمنظ

َ
ا، باعتبارهّن "شريكات" أزواجهّن الذين ُيشت

ً
جز  أو أّنهن قد وضعَن طفلهّن حديث

ِصل بشراسة عن أطفالهّن وهو ما اعتبرته املفوضية السامية عمل مشين  و غاية في القسوة .
ُ
 برفقة أطفالهّن، والبعض اآلخر منهّن ف

ادت منظمة "سنوقف قتل النساء" بازدياد وقوع حاالت قتل النساء، بينما يتناقص اهتمام وسائل اإلعالم بهذه الحاالت.  كما أف

 .  2018امرأة لقين حتفهن خالل عام  392وكشفت أن 

نظمه "أمهات السبت" في ساحة وسط إسطنبول، وه
ُ
ن أقارب  و حظرت وزارة الداخلية التجمع االحتجاجي األسبوعي الذي كانت ت

 من منظميه .  27لضحايا االختفاء القسري الذين يطالبن بتحقيق املحاسبة وقامت الشرطة بتفريق ذلك االحتجاج بالقوة ، واعتقلت 

، وافق البرملان التركي على ما ُيسمى “قانون املفتي” الذي يجيز للمفتين التابعين للشؤون الدينية للدولة تسجيل  2017أكتوبر  19وفي 

اج مدنية، وهو ما اثار مخاوف لدى كل منظمات املرأة التركية من اتخاذ ذلك القانون ستارا لتزويج القاصرات بعد ظهور  عقود زو 

ه يتّم  
ّ
حاالت عديده لتزويج البنات قبل سن الزواج ويصعب عملّية تتّبع االغتصاب الجنس ي للفتيات وزواج القاصرات باإلكراه بما أن

عندما تلُد تلك الفتيات في املستشفيات بحيث يتّم توثيق هذه الوالدات بشكل رسمي. من خالل  الكشف عن معظم هذه الوقائع 

ن األسر من إجبار العرائس القاصرات أو 
ّ
"قانون املفتي " ، سوف يتّم تسجيل املواليد الجدد من خالل تصريح بسيط وسوف تتمك

 للمالحقة ال
ً
 قضائّية. ضحايا االعتداء على أن يلدَن في املنزل تالفيا

من قانون   103مئة وعشر حاالت اعتداء على األطفال بموجب املاّدة  2016و قامت جمعّية حقوق اإلنسان في تركيا بتوثيق  في عام 

 على 
ً
حالة أخرى في الستة   82العقوبات التركي والتي تتصّدى لالعتداء الجنس ي على القّصر، وذلك في شرق وجنوب شرق تركيا  عالوة

 2017من عام  أشهر األولى

من توقيع تركيا على اتفاقية إسطنبول، إال أن ظاهرة العنف املنزلي واالعتداءات الجنسية وما يسمى “جرائم الشرف”  أنه على الرغم  

 واالتجار بالبشر منتشرة على نطاق واسع وتؤثر على حياة نساء كثيرات.  

النساء في تركيا قد تعرضن إلى العنف الجسدي أو الجنس ي في املنزل،  من    ٪38فبحسب إحصائيات األمم املتحدة هناك ما يقرب من  

حالة زواج أطفال   482,908هذا باإلضافة إلى زيادة معدل زواج القاصرات والذي تفاقم على مدار العشر سنوات املاضية حيث قدر بـ  

كنتيجة لكونهن عالقات في منازل غير سعيدة مع  , ناهيك عن ازدياد عدد حاالت االنتحار بين النساء  2018وفًقا لتقرير حكومي عام  

 .رجال، وربما أطفال، لم يرغبن فيهم
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يأتي هذا الى جانب ارتفاع معدل قتل النساء، فقد سجلت تركيا، واحًدا من أعلى معدالت قتل النساء في املنطقة حيث وقعت أكثر من  

 .2016و 2010امرأة ضحية للقتل في الفترة ما بين  1400

، وقد تزايدت تلك   2018نساء قتلن على أيدي الرجال في تركيا عام    440قد سجلت أكثر من     ”نوقف اغتياالت النساءس منظمة "

 . 2019حالة قتل ضد النساء في عام  474االعداد إلى 

 .في تركيا  امرأة قتلن بأيدي الرجال خالل الفصل األول فقط من العام الجاري  146يشار الى  أن   2020وبحلول عام 

ألًفا   220، إلى نحو 2015ألًفا في عام  145% من  50وصرحت وزارة الداخلية التركية بأن حوادث العنف ضد املرأة قد ارتفعت بنسبة 

 .2018في عام 

األولى هناك احصائيات صادرة عن مركز حقوق الطفل تشير الى ارتفاع عدد ضحايا االستغالل الجنس ي لألطفال، خالل األشهر الثالثة  

 منهم    689، إلى  2020من العام الجاري  
ً

 تعرضوا لالغتصاب،    483طفال
ً

عاًما، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد   12منهم دون سن    83طفال

 دون   72حالة، كان من بينهم  154األطفال املعتدى عليهم جنسًيا خالل العام املاض ي والذي بلغ 
ً

 عاًما.  15طفال

، منهم    968جرائم العنف إلى  كما ارتفع عدد حاالت ضحايا  
ً

عاما. ووفقا لبيانات   12منهم دون سن    233حالة عنف أسري،    568طفال

، ويعمل  2معهد اإلحصاء التركي، فقد بلغ عدد األطفال العاملين 
ً

 أطفال في ظروف غير آمنة.   10من كل  8مليون طفال

، ومنذ نهاية عام    29، توفي ما ال يقل عن  2019من عام    بحسب نتائج مسح وزارة القوى العاملة، ففي األشهر الخمسة األولى
ً

 عامال
ً

طفال

 ٪ 11.8لألوالد و    ٪30عاما    17و    15وحتى شهر مارس من العام الجاري، بلغ معدل عمالة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين    2018

 للفتيات.

 : اوضاع الالجئين  
ً
 رابعا

ات سواء تجاه القادمين عبر الحدود او النازحين نتيجة االقتتال الداخلي في تركيا ، حيث  يتعرض الالجئين في تركيا لكثير من االنتهاك 

ردوا من ديارهم باملناطق التي خضعت لحظر التجوال  
ُ
لم تتوفر ُسبل الحصول على السكن املالئم وكسب العيش أمام العديد ممن ش

ألف شخٍص. فلم يتمكن العديد منهم من العودة إلى  500بـ ؛ والذين ُيقدر عددهم2016و 2015في أنحاء جنوب شرقي تركيا في 

منازلهم التي ُدمرت خالل أو بعد العمليات العسكرية، التي وقعت أثناء اشتباك قوات األمن التابعة للدولة مع أفراد مسلحين ينتمون  

 من العودة إلى منازلهم. لـ"حزب العمال الكردستاني". كما افتقرت السلطات لخطة شاملة بشأن كيفية تمكين السكان 

ردوا من ديارهم بالفعل خالل حظر التجوال، للمرة الثانية من  
ُ
خرج السكان، الذين كانوا قد ش

ُ
وفي مقاطعة سور بديار بكر، أ

خدمات  ديارهم، حينما تعرضوا لإلخالء القسري، في إطار مخطط بإعادة التنمية، يشمل املقاطعة بالكامل. انقطعت عن املئات منهم 

 اإلمداد باملياه والكهرباء، في محاولة واضحة إلخراجهم من منازلهم.
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حاالت طرد قسري جماعي لالجئين وطالبي لجوء سوريين وعراقيين من مركز الترحيل بمقاطعة وقال تقرير للعفو الدولية ان هناك 

عيد حوالي 
ُ
ي قسرًيا، بعدما أرغم مسؤولون األفراد على توقيع سور  300عراقي و 200وان، بشرق تركيا، إلى بلدانهم األصلية؛ حيث أ

 نماذج للموافقة على "العودة الطوعية".   

مليون الجئ جاء أغلبهم جاؤوا من سوريا. لكن تركيا تستضيف أيضا طالبي لجوء من أفغانستان والعراق ودول  3.4وتستضيف تركيا 

ركيا مساعدات مقابل منع الهجرة نحو دول االتحاد. تسببت القيود  أخرى. وفق اتفاق الهجرة مع االتحاد األوروبي، الذي يمنح ت

 .املفروضة على الحدود مع سوريا في منع دخول الالجئين إلى تركيا

ورصدت تقارير لالمم املتحدة نسبة مرتفعة من عمل األطفال وأعداد كبيرة من الالجئين األطفال وطالبي اللجوء خارج املدارس، 

ألف طفل الجىء  دون تعليم. تزيد ظروف العمل االستغاللية والفقر في  380لغير السوريين. حيث اليزال هناك والوضع أسوأ بالنسبة 

 .تعميق غياب الحماية

ووصفت الشبكة االورومتوسطية لحقوق االنسان تركيا بالدولة غير االمنة على الالجئين ، وانها على استعداد دائم للمساومة على  

 لخاصة .  حقوقهم وفق مصالحها ا

 

  6ملتقى الهجرة واللجوء فى العالم العربى )مرفأ(، وهو ُملتقى حقوقى يهتم بشئون الالجئين والهجرة ويضم كشف  2020وفي مارس 

دول عربية، عن انتهاكات النظام التركى بقيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بحق الالجئين خاصة   5منظمات حقوقية من  

 .ُمعلنا رفضه لإلجراءات والتوجهات التى تضحى باملهاجرين والالجئين وطالبى اللجوء ككبش فداء للمكائد السياسيةالسوريين، 

 

  لألرقام الرسمية ال يزال  
ً
مليون الجئ سوري يعيشون في تركيا. وغالبيتهم في ظروف سيئة جدا رغم أن بعضهم وجد عمال ،    3.6ووفقا

الكثير من الالجئين حسبما يؤكد أرزو كاراكانالر من منظمة اإلغاثة "مافي كالم"، ويقول عن ذلك: "يعمل  لكن كوورنا فاقمت أوضاع  

أغلب الالجئين كمصففي شعر أو في املطاعم واملقاهي، وهذه القطاعات شهدت إغالقا بسبب كورونا وكانت من آخر القطاعات التي  

 ."أعيد فتحها

أن كل   صحيح  منها  يستفد  لم  املساعدات  هذه  لكن  السوريين،  الالجئين  أجل  من  لتركيا  مالية  مبالغ  بتقديم  قام  األوروبي  االتحاد 

 .كحال عائلة محمد الالجئين

 

 
ً
  : قمع االكراد   خامسا

يتعرض االكراد في تركيا لعمليات قمع متواصلة حيث أفادت منظمات غير حكومية بأن جنود وضباط شرطة انهالوا بالضرب على ما  

شخًصا بقرية ألتنسو/ساباتان، بمقاطعة هكاري، جنوب شرقي تركيا؛ عقب وقوع اشتباك مع "حزب العمال   30ال يقل عن 

خرجوا من ديارهم وتعرضوا لالعتقال  الكردستاني"؛ حيثما لقي اثنان من قوات األ 
ُ
من مصرعهما. وأفاد شهود بأن سكان القرية أ

https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A/a-53876727
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A/a-53876727
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A/a-53876727
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A/a-53876727
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التعسفي والضرب في محيط القرية؛ كما احُتجز عشرة منهم لدى الشرطة. وتناقلت وسائل التواصل االجتماعي صوًرا إلصابات سكان  

 القرية جراء تعرضهم للضرب. 

البرملان املنتمين لـ"حزب الشعوب الديمقراطي الكردي" اليساري املعارض، من بينهم  كما احُتجز النظام التركي تسعة من أعضاء 

رئيس بلدية منتخًبا،   60قياديان بالحزب، رهن الحبس االحتياطي تمهيًدا للمحاكمة، ظلوا داخل السجن خالل العام بأكمله. كما ظل 

الحزب الشقيق لـ"حزب الشعوب الديمقراطي"، الذي يمثل  داخل السجن، والذين ينتمون إلى "حزب املناطق الديمقراطي"، وهو 

الدوائر في شرق وجنوب شرقي تركيا اللذين تقطنهما أغلبية كردية. كما ظل املسؤولون الذين لم ُينتخبوا وحلوا محلهم، في مناصبهم  

بينهم ممثلو العاصمة أنقرة    . وفي أكتوبر/تشرين األول، لم ُيترك أي خيار أمام ستة من رؤساء البلديات، من2017على مدار 

واسطنبول، سوى االستقالة من مناصبهم؛ وذلك بعدما طلب منهم رئيس الجمهورية ذلك؛ ومن ثم أصبح ثلث سكان تركيا ال يمثلهم  

جريت في 
ُ
 . 2016األشخاص الذين انتخبوهم في االنتخابات املحلية التي أ

، وخاصة في 2018الكردستاني املسلح جنوب شرق البالد على امتداد عام  استمرت املواجهات املسلحة بين الجيش وحزب العمال   كما

املناطق الريفية. كما استمرت الحكومة في إجراءاتها القمعية ضّد برملانيين منتخبين ورؤساء بلديات عن أحزاب داعمة لألكراد، كما  

ن نفس الحزب للحبس االحتياطي املطول بتهم  برملانيين سابقين ع  9تعرضت النائبة ليلى غوفن عن حزب الشعوب الديمقراطي و

برملانيا مقاعدهم   11إرهابية لها دوافع سياسية، ومنهم القائد املشارك للحزب سابقا واملرشح الرئاس ي صالح الدين دميرتاش. كما فقد 

 .في البرملان في الفترة السابقة النتخابات يونيو، ومنعوا من الترشح مرة أخرى 

لسورية سلسلة من االنتهاكات التي قام بها الجيش التركي الذى احتل املدينة قبل عام وقام بعمليات قتل و  وشهدت مدينة تفرين ا

خطف للمدنيين على أنهم جنود تابعين للقوات الكردية كما استقدم عناصر ارهابية تابعة لداعش من مدينة الباب وجرابلس لتمرير  

 نة عفرين بغربي كردستان شمال سوريا. مخططاتها في تغيير ديمغرافية املنطقة في مدي

 من قبل   6ونشر املرصد الكردي لحقوق اإلنسان فيديو صورته امليليشيات األرهابية ل 
ً
جثث للمدنيين ، الذين تم إعدامهم ميدانيا

 . امليليشيات األرهابية التابعة لالحتالل التركي ضمن عملية " غصن الزيتون " في ناحية جندريس بريف مدينة عفرين

مقطع فيديو آخر لعملية إعدام ميداني قامت بها امليليشيات األرهابية ذاتها التابعة لالحتالل التركي  بحق سائق جرار زراعي،  ونشرت 

 بالرصاص في ناحية شيراوا التابعة ملدينة عفرين.
ً
 حيث تم قتله رميا

يليشيات أنها مقاتلة ضمن وحدات حماية املرأة الكردية " وعرض املرصد صور على حسابات امليليشيات األرهابية ألمرأة تدعي تلك امل

YPJ  وبعد املتابعة من قبل املرصد الكردي تبين أنه تم أختطاف األمرآة من ناحية معبطلي بريف مدينة عفرين و هي من املدنيين و تم, "

ألجتماعي على أنها من قوات الكردية ، كما  ألباسها الزي العسكري من قبل تلك امليليشيات األرهابية و عرضها على صفحات التواصل ا

 ألف رأس من املاشية في عفرين.    30تسبب قصف اإلحتالل التركي بمقتل أكثر من 

 .شخصا كرديا، من بينهم نائبان لرئيس ي بلدية في إقليم قارص، شمال شرقي البالد 19وقد قامت السلطات التركية باعتقال 
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، أن االعتقاالت جاءت في إطار عملية مرتبطة بـ"مكافحة اإلرهاب"، وهي  2020الحكومية، خالل شهر أكتوبر  وذكرت وكالة "األناضول"  

 .التهمة التي توجهها السلطات دائما للناشطين األكراد عند اعتقالهم

، وقد اعتقلت   .املؤيد لألكراد وأعضاء في مجالس بلدية باإلقليم الديمقراطي  الشعوب   حزب  منوكان من بين املعتقلين قادة محليون  

 .عات وعملوا وفقا ألوامرهموحضروا اجتما الكردستاني  العمال  حزب على مساعدة أعضاء السلطات مشتبها بهم بسبب عزمهم 

إلى  2020وخالل سبتمبر   املنتمي  قارص  إقليم  بلدية  رئيس  التركية  السلطات  آخرين   الديمقراطي  الشعوب  حزب اعتقلت  وعشرات 

 .بسبب هجوم على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد 2014بسبب احتجاجات في عام 

حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صالت بحزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى محاكمة   أردوغان  طيب   رجب وتتهم حكومة الرئيس

 .اآلالف من أعضائه وبعض قادته، وينفي الحزب وجود هذه الصالت

 
ً
 :  مظاهر فساد النظام الحاكم  سادسا

"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والذي تقيم من خالله 2019في "مؤشر مدركات الفساد لعام    91تراجعت تركيا إلى املركز الـ

  .دولة حسب درجة مدى مالحظة وجود الفساد في املوظفين والسياسيين 180

  39مركًزا بعد حصولها على    13افية بإسطنبول أن تركيا تراجعت خالل عام واحد  وذكر بيان صادر عن فرع املنظمة الدولية للشف

 .، بحسب ما ذكره املوقع اإللكتروني لصحيفة "برغون" التركية املعارضة2018نقطة بالعام   41بعد أن كانت  2019نقطة في 

 38؛ لتتراجع خالل تلك الفترة  2019-   2013عامي    دول شهدت انخفاًضا في تصنيف املؤشر املذكور بين   3وتعتبر تركيا ة من بين أكثر  

 .نقطة كاملة 11مركًزا بعد فقدها 

دولة، والثانية بين بلدان منظمة التعاون   28واحتلت تركيا في تصنيف املؤشر املركز األخير بين بلدان االتحاد األوروبي البالغ عددها  

 .".دول في مجموعة العشرين 4دولة، ومن بين آخر  36االقتصادي والتنمية البالغ عددها 

صدر تقرير رقابي عن ديوان املحاسبة التركي، كشف عن فساد مهول في جميع املؤسسات، وإدارات البلديات التركية   2020وفي مارس

 غير مشروعالتابعة لحزب أردوغان، تضم
ً
نت رشوة ومحسوبية وكسبا . 

املشاريع العامة بتركيا قائلة إن "املشتريات العامة ال تخضع ألي قانون  و تحدثت منظمة الشفافية العاملية عن نطاق واسع للفساد في 

 باملئة من املشتريات الخاضعة للقانون ال تتم عبر مناقصات مفتوحة."  28مشتريات عام وإن 

قيمتها أكثر من  قال التقرير إن نقص الشفافية في اإلنفاق العام يدق ناقوس الخطر أيضا وأملحت إلى أن "جميع الشركات العام تبلغ 

 مليار دوالر تخضع لصندوق الثروة التركي الذي لم ينشر أي أرقام أو تقارير ألنشطة خالل العامين املاضيين".  40

تمتلك سرا عبر شركات  وقالت تقارير صحفية غربية ان القصص الصحفية عن مظاهر الثراء املفاجىء تطارد اسرة اردوغان وانها  

مليون يورو تلقتها هدية وهو ما عرف باسم فضيحة  “ملفات   26.5يرة مان ناقلة نفط تبلغ قيمتها حوالي وهمية مسجلة في مالطا وجز 

ره الجزيرة املتوسطية الصغيرة .
ّ
 مالطا” وهى تحقيق كبير حول “كواليس املالذ الضريبي” الذي توف

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AD%D8%B2%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A&contentId=1380414
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البلجيكية وإل موندو اإلسبانية ولسبريسو اإليطالية إن  وقالت وسائل اإلعالم هذه وبينها موقع ميديا بارت الفرنس ي وصحف لوسوار  

أسرة اردوغان تمتلك ناقلة نفط تدعى “أغداش” وإنها تمكنت من إبقاء هذا األمر سرا بفضل تخريجة قام بها رجل األعمال التركي،  

 املالي” للنقل ومقرها في إسطنبول.اآلذري مبارز منسيموف الذي يمتلك شركة “ب- صديق أسرة أردوغان، صدقي آيان وامللياردير التركي

ونقلت لوسوار عن وثائق أن آيان سدد ربع ثمن الناقلة ومنسيموف سدد الثالثة أرباع الباقية وذلك بموجب عقد إيجار تمليكي سّري  

 أسرة أردوغان هي املستفيد األول منه.

كان فيه أردوغان ال يزال رئيسا لوزراء تركيا وكان فيه  في الوقت الذي 2008وأضافت أن هذا العقد السّري بدأ العمل على صياغته في 

 الغرب ينظر إليه كرجل إصالحي.

ومنسيموف، الذي دفع ثالثة أرباع ثمن الناقلة، هو ملياردير آذري منحه أردوغان الجنسية التركية، بحسب موقع ميديابارت الذي  

 أمور أخرى مقابلها؟”. أضاف متسائال “هل كانت هذه الهدية مقابل تجنيسه؟ هل حصل على  

وبحسب لوسوار فان السبب الذي دفع آيان لتسديد ربع ثمن الناقلة ال يزال مجهوال، لكن الصحيفة البلجيكية لفتت إلى أن “عائلة  

عائلة  إلى أن  2013آيان هي حليف وثيق لعائلة أردوغان”، مشيرة إلى أن “تسجيالت ملكاملات بين أردوغان ونجله بالل أشارت بقوة في 

 آيان دفعت رش ى مقابل حصولها على خدمات من الدولة”.

هذه املنضوية في إطار شبكة “التعاون األوروبي االستقصائي” االتصال بكّل من الرئاسة التركية وأسرة  13وحاولت وسائل اإلعالم الـ

 لم يرّد على اتصاالتها. أردوغان ومنسيموف وصدقي للحصول على تعليق على هذه املعلومات، إال أن أحدا من هؤالء 

ولم تكن قّصة الناقلة والطرق امللتوية في تسجيلها والتغطية على وجودها أولى فضائح أسرة الرئيس التركي، فقد سبقتها فضائح تتعلق 

 بأبناء بشكل مباشر وأخرى بمقربين منه وأبناء وزراء ومسؤولين سبق أن عّينهم في مواقع متقدمة بالدولة.

ألف   50لد” األملانية قبل عام مقالة تكشف عن الفساد في عائلة أردوغان الذي ال يتجاوز دخله السنوي رسميا ونشرت مجلة “بي

 يورو، بينما أوالده األربعة “يغمرهم املال”. 

 تتميز  وأشارت املجلة إلى أن أوالد أردوغان الذين معظمهم ال يعملون رسميا، يعيشون في منازل فاخرة ولديهم مشاريع ربحية خاصة ال

 بالشفافية.

وتملك عائلة الرئيس التركي، حسب املجلة، خمس فيالت في إسطنبول تقدر قيمتها بستة ماليين يورو وجميعها تعود إلى ملكية ولدي  

 الرئيس التركي أحمد وبالل.

ر على األقل، فإن أخاه  مليون دوال  80وفيما يمتلك أحمد أردوغان، الذي لديه مشروع خاص في قطاع النقل البحري، تقدر ثروته بـ

بالل يثير الكثير من الغموض في ضوء اتهامات واسعة له بالفساد وتبييض األموال واالتجار في النفط من داخل املناطق التي كانت 

 تسيطر عليها داعش في العراق وسوريا.


