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•حوار األديان والثقافات والحضارات.

•التعليم بني تحديات الواقع واسترشاف املستقبل.
•قضايا املرأة واألرسة والشباب.

•التنمية املستدامة ومكافحة الفقر.

•املجتمع املدين واملشاركة الدميقراطية.
•مكافحة العنف والتطرف واإلرهاب.

•مشكلة اإلسالموفوبيا ،أسبابها وطرق عالجها.

•مشاريع اإلصالح والتجارب املجتمعية الناجحة.
•قضايا الهوية واالندماج.
•دراسات استرشافية.
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مقدمة
لقــد أصبــح التعذيــب والتعدي وســوء معاملــة املحتجزين والســجناء

مــن األمــور املعتــادة يف تركيــا ،بــل إنهــا فاقــت كل التوقعــات ،يف ظــل نظام
الحكم القمعي بقيادة رجب طيب أردوغان ،الذي أقســم عالنية أنه لن تأخذه

شــفقة وال رحمة مبنتقديه ومعارضيه واملنشــقني عنه ،وقد أســفر االضطهاد
الجامعــي عــن ســجن مــا يزيــد عــن  50.000فــرد بنــاء عــى اتهامــات ملفقــة يف

العرش السنوات املاضية فقط.

املتعمــد يف الســجون الرتكية إىل
ويســتند املســؤولون عــن التعذيــب
َّ

ستار الدعم من الحكومة ،حيث إن التحقيقات يف هذه املزاعم ال تتم بواسطة
املدعني العموم ،ويف حالة إجراء أي تحقيق فإن الحكومة ال تجريه بالشكل

القانوين املالئم أو الصحيح ،بل إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي يرأسها
أردوغــان ( ،)AKPقامــت بتمريــر مرشوع قانون عام  2016يهدف إىل اســتدامة
الحصانــة الحاليــة مــن خــال توفــر الحاميــة القانونيــة ألجهــزة األمــن ،التــي

تشــتبك يف مواجهات القتال ضد جامعات "اإلرهاب" عىل حد زعم الحكومة.

لقــد أعلنــت حكومة حزب العدالــة والتنمية ( )AKPتبنيها لسياســة "عدم

التغايض" عن التعذيب مطلقًا فور تسلمها السلطة يف نوفمرب عام  ،2002بينام
تحولــت اآلن لتتبنــى سياســة "التغايض الكامــل" عن التعذيب وســوء املعاملة،
واالســتخدام املفــرط للقــوة واملعاملة القاســية ملنتقدي الحكومــة ومعارضيها

من الحشــود البرشية التي تجمعها الحكومة بشــكل يومي ،فقد قامت الحكومة

بتجديــد قانــون الطــوارئ ثالث مــرات بالفعــل منذ محاولــة االنقالب الفاشــلة يف
يوليو  ،2016وأزالت اإلجراءات الوقائية لحامية املحتجزين ضد سوء املعاملة
والتعذيب ،باإلضافة إىل إطالة فرتة الســجن ،فض ً
ال عن أنها عملت عىل تقليص
حقوق السجناء يف إجراء محاكمة عادلة مثل حق السجناء يف توكيل املحامني.
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وقد تلقت املنظامت الحقوقية العديد من التقارير املوثوقة والخاصة

بالتعذيــب وســوء املعاملــة مــن جانــب املســؤولني األتــراك الذيــن يعملــون

لصالــح فــروع أجهــزة األمــن واالســتخبارات التابعــة للحكومــة ،ويف بعــض
الحاالت أسفر التعذيب عن موت املحتجزين ،بينام أدى التعذيب يف حاالت
أخرى إىل مشــكالت صحية خطرية مام تســبب يف إحداث عاهات مســتدمية،
عددا من الســجناء يف مراكز احتجاز غري رســمية مثل
وقد احتجزت الحكومة
ً

الصــاالت الرياضيــة ،واإلســطبالت ،ومباين املصانع القدميــة ،هذا إىل جانب
إنكار أو تقييد حقوق السجناء املرشوعة يف رؤية محاميهم وأفراد أرسهم.

إن مــا جــاء يف هــذا التقريــر من عــرات الحــاالت ما هــو إال قمة لجبل

الجليد يف ما اعتربته منظامت حقوقية عديدة معضالت هائلة خلفها التعذيب
تعســفيا
نهجا
يف تركيــا ،حيــث حــوى التقرير حاالت كثــرة ً
جدا تثبت أن هناك ً
ًّ

بناء عىل الشهادات التي أدىل بها الضحايا
تتبعه حكومة العدالة والتنمية وذلك ً
أنفسهم يف قاعة املحكمة ،واألحداث التي قصها أفراد العائلة ،واملحامون.

كــا أكــدت تقاريــر دوليــة عىل ذلك ،مــن بينها تقريــر األمم املتحــدة ،واملجلس
األورويب ،والجمعيــات املوثوقــة املنــارصة لحقــوق اإلنســان ،كمنظمــة العفــو

الدوليــة ،ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ،فكلهــا تثبــت حــاالت تعذيــب مامثلة،
وحصانــة متوغلــة يف تركيــا ،وذكــرت تلــك التقاريــر أشــكال مامرســات التعذيــب
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املختلفــة مــن جانــب الحكومة الرتكيــة ،التي تضمنــت الرضب ،واإلغــراق باملياه
إىل حــد االختنــاق ،والحرمــان مــن النــوم ،وإبقاء املســجونني يف أوضــاع مالزمة

للتوتــر ،باإلضافة إىل االغتصــاب ،والتحرش الجنيس ،واإليــذاء بالقول والفعل،
ومنع الطعام والرشاب ،ورفض أو تشديد إتاحة الوصول إىل األدوية أو الخدمات

الصحية ،وتجريد املسجونني من مالبسهم للتفتيش بشكل غري مرصح به ،فضال

عن أشكال اإلساءة األخرى إىل املسجونني.

ومل تنتهــك حكومــة أردوغــان مــواد الدســتور الــريك وقوانــن العقوبــات

أيضا خرقت بشــكل صارخ
التي تجرم التعذيب وســوء املعاملة فحســب ،ولكنها ً
التزاماتها الدولية مبواثيق وعهود حقوق اإلنسان ،وعىل ذلك يجب عىل الحكومة
الرتكية إجراء تحقيق عاجل دون تأخري يف كل واقعة اتهام بالتعذيب واإلساءة،
لحظر هذه املامرسات املجحفة ومنع الحصانة التي ينعم بها الجناة.

ويف نفــس الوقــت يجــب تحميــل الحكومــة الرتكيــة تبعــات ومســؤوليات

عامليا ،حتى يؤيت ذلك مثاره فيام يخص الســجل
أفعالها ،والتشــهري بها ،ولومها
ً

الفظيع لحقوق اإلنسان يف تركيا.
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التزامات تركيا بالقوانين الدولية والقومية
 -1االلتزامات الدولية

لقد ألزمت تركيا نفســها بالخضوع لعــدد من العهود واملواثيق الدولية

التــي تجــرم التعذيــب وســوء املعاملــة ،وكذلــك االمتثــال للهيئــات الرقابيــة
التابعة ألمم املتحدة ،ومنظامت حقوق اإلنسان باملجلس األورويب (.)COE

ومبوجــب كل مــن االتفاقية األوروبيــة لحقوق اإلنســان ( ،)ECHRوالعهد

الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،)ICCPR( ،تلتزم تركيا مبنع أشكال التعذيب

واملعاملة الوحشية ،غري اإلنسانية ،املهينة لكرامة اإلنسان.

وال ميكــن أن تتنصــل أنقــرة مــن تلــك االلتزامــات ،كــا وقعــت تركيــا عــى

الربتوكــول االختيــاري ملناهضة التعذيب وغريها من رضوب املعاملة أو العقوبة

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ( )OPCATيف  27من سبتمرب  ،2011كام ألزمت
تركيا بالقيام بواجبات أخرى مبوجب التوقيع عىل الربوتكول االختياري ،ومبوجب

مــا تنــص عليه املادة  94من قانون العقوبــات الرتيك ( )TCKفقد أقرت تركيا عىل
حظــر التعذيــب وفقًــا للعهــود واملواثيــق الدوليــة التــي وقعــت عليهــا ،وتعهــدت
باتخاذ تدابري ملنع التعذيب وفقًا لها.

إن ميثــاق األمــم املتحــدة ملناهضة التعذيب وغريه مــن رضوب املعاملة

أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينة والصــادر يف 10فرباير  ،1984الذي

يعرف التعذيب يف املادة
صدقــت عليهــا تركيا وقامت بالتوقيع عليه ســنة ِّ ،1988

عمدا
عقليا ،يلحق
جسديا كان أم
رقم  1بأنه " :عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد،
ً
ًّ
ًّ
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،عىل معلومات
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أو عىل اعرتاف ،أو بقصد معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،هو أو
شخص ثالث أو بقصد تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ،أو عندما يلحق مثل

أيا كان نوعه ،أو يحرض عليه أو
هذا األمل أو العذاب ألي سبب يقوم عىل التمييز ً

يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية".

 -وقــد جــاء يف املــادة رقــم 5 :يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان

واملعتمــد مــن قبــل الجمعية العامة لحقوق اإلنســان ،والذي صدقــت عليه تركيا

إخضاع أحد للتعذيب
عضوا فيه يف  10ديسمرب  1948ما نصه" :ال يجوز
باعتبارها
ُ
ً

وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة" .ويؤكــد عــى هــذه

النصوص اتفاقية حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بتاريخ  4نوفمرب عام

إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة
 1950يف املادة رقم 3 :إذ جاء فيها" :ال يجوز
ُ
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" ،بينام تؤكد املادة رقم 2 :عىل أنه
ال ميكــن تربيــر أعــال التعذيب تحــت أي ظروف حيث جاء نص املــادة" :ال يجوز

أيا كانت ،ســواء أكانت هــذه الظروف حالة حرب أو
التــذرع بأية ظروف اســتثنائية ًّ

تهديــدا بالحرب أو عدم اســتقرار ســيايس داخيل أو أية حالــة من حاالت الطوارئ
ً

العامــة األخــرى كمربر للتعذيب ،وال يجوز التــذرع باألوامر الصادرة من موظفني
أعىل مرتبة أو من سلطة عامة كمربر للتعذيب".

 -بينام تحث املادة رقم 4 :من نفس االتفاقية الدول األطراف عىل تعريف

أعــال التعذيب بأنهــا جرمية ونصها" :تضمن كل دولة طرف اعتبار جميع أعامل

التعذيب جرائم مبوجب قانونها الجنايئ ،وينطبق األمر ذاته عىل قيام أي شخص

بأيــة محاولة ملامرســة التعذيــب ،كام ينطبق عىل قيام أي شــخص بأي عمل آخر

يشــكل تواطــؤا أو مشــاركة يف التعذيــب ،عــى أن تجعــل كل دولــة طــرف يف هذه
االتفاقية هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ يف عني االعتبار

طبيعتها الخطرية".

 -وتنــص هــذه االتفاقيــة عىل التزام الــدول األطراف مبنع أعــال التعذيب

والتــي تنطبــق "عــى األعامل األخــرى للتعذيــب أو املعاملــة أو العقوبة القاســية

أو الالإنســانية أو املهينــة التــي ال تصــل إىل حد التعذيب"( ،مــادة رقم ،)16 :كام
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أيضــا عــى االتفاقيــة األوروبيــة ملنع التعذيــب وســوء املعاملة أو
صدقــت تركيــا ً

العقوبة الالإنسانية أو املهينة يف  26نوفمرب .1987

 -2القوانين الوطنية التي تجرم التعذيب

بالتــايش مــع تلــك االلتزامــات الدوليــة يــأيت الدســتور الــريك ليقــرر أن

التعذيــب محظــور داخل تركيا ونصه" :ال يجوز تعريض أي أحد للتعذيب أو ســوء
املعاملــة ،وال يجــوز إخضــاع أي أحــد لعقوبــات أو معاملــة ال تتفــق مــع الكرامــة
اإلنســانية"( ،دســتور جمهوريــة

تركيا مــادة رقم7:فقرة رقم،)3 :
"وال يجــوز إجبار أحد عىل إدانة

قدم أدلة
نفسه/نفسها ...أو أن ُي ِّ
تثبت تلك اإلدانة" (دســتور تركيا

مادة رقم 38 :فقرة رقم.)5 :

ويعدد قانــون العقوبات

الــريك العقوبــات القانونيــة
واملعايــر

الجنائيــة

ضــد

التعذيــب يف الجــزء الثالث منه
تحت عنوان العذاب والتعذيب،

زيادة حاالت التعذيب داخل السجون ومراكز الحجز.

حيث يتألف من املواد رقم ،96 ،95 ،94 :وهي كام ييل :املادة ،)1( 94 :أُ -يحكم

عاما ،يف
عــى أي موظــف عــام بالســجن ملدة ثالث ســنوات تصــل إىل اثني عــر ً
حالة عدم امتثاله للكرامة اإلنســانية وترصفه بطريقة تتســبب يف معاناة بدنية أو

عقلية أو تؤثر يف تصور أو إرادة الشخص نتيجة الشعور باإلهانة.

 -يف حالة ما إذا كانت اإلساءة ضد أي طفل أو شخص غري قادر عىل الدفاع

عقليا) أو سيدة حامل ،أو ضد موظف عام أو محامي يف حالة
(جسديا أو
عن نفسه
ً
ً
قيامه بأداء مهام عمله ،تفرض عقوبة الســجن من مثاين إىل خمس عرشة ســنة.
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ضابط رشطة تريك يجرب مواطن عىل التقاط صورة بعد أن تم تعذيبه.

 -يف حالــة مــا إذا كان الفعــل مصحوبــا بالتحرش الجنــي يعاقب الجاين

بعقوبة السجن من عرش سنوات إىل خمس عرشة سنة.

 -يعاقب أي شخص يشرتك يف تنفيذ هذه الجرمية بعقوبة مامثلة لعقوبة

املوظف العام.

 يف حالة ما إذا ارتكبت الجرمية نتيجة اإلهامل ،فال يجوز تخفيف العقوبة.منطقيــا" :إن األعــال التــي تصــل إىل حــد التعذيب ال
 تحليــل املــادة 94ًّ

متثل فقط االعتداء عىل أجســاد الضحايا مام يرض بصحتهم الجســدية والعقلية،

بــل إنــه يف نفــس الوقت يتم إجبــار الضحايا عــى اإلدالء مبعلومــات أو اعرتافات
تحت وطأة األمل الذي يعانون منه ،إذ إن إرادتهم مسلوبة ،فض ً
ال عن تأثر قدراتهم

اإلدراكية نتيجة للتعذيب ،لذلك فإن التعذيب املفيض إىل االعرتاف أو الترصيح
بأدلة متعلقة بجرمية معينة رمبا يؤدي إىل طمس الحقيقة ويعوق إقامة العدل،

وبالتايل فإن اعتبار التعذيب جرمية يعاقب عليها القانون بعقوبات جنائية سوف

يخدم الغاية من اإلجراءات الجنائية يف كشف الحقائق املادية.

املــادة  )1( 95يف حالــة مــا إذا تســبب التعذيب (الواقع عــى الضحية) يف

حدوث ما ييل:
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 -1إضعاف وظيفة أي حاســة من الحواس أو أي عضو من األعضاء بشــكل

دائــم ،بـــ -إحداث خلل يف عملية التخاطــب ،جـ-ـ ندبة أو عالمة مميزة يف الوجه،

د -تعريــض حيــاة الضحيــة للخطر ،أو ه -التســبب يف والدة مولود يف موعد مبكر
عن موعد والدته ،يف حالة كون الضحية امرأة حام ً
ال ،عندها يجب زيادة العقوبة

املقررة وفق املادة املذكورة آنفا مبقدار النصف.

 -2يف حالة ما إذا تسبب التعذيب (الواقع عىل الضحية) فيام ييل:

أ -اإلصابــة مبــرض عضــال ال يرجــى الشــفاء منــه ،أو التســبب يف دخــول

الضحية يف حالة غيبوبة.

بـ -فقدان وظيفة أي حاسة من الحواس أو أي عضو من األعضاء.

جـ -فقدان القدرة عىل الكالم أو فقدان القدرة عىل التخصيب.
د -إحداث تشويه للوجه بصفة دامئة.

هـــ -التســبب يف فقــدان جنني مل يولد بعد ،يف حالة كــون الضحية امرأة،

يجب مضاعفة العقوبة وفقًا للامدة سالفة الذكر.

 -3ويف حالــة مــا إذا تســبب التعذيــب يف كرس عظمة من عظــام الضحية،

يعاقب الجاين بعقوبة السجن ملدة عام وتصل إىل ستة أعوام ،وذلك وفقًا لتأثري
العظمة املكسورة عىل الضحية وقدرته عىل استكامل ومامرسة حياته الطبيعية.

 -4ويف حالــة مــا إذا تســبب التعذيــب يف مــوت الضحيــة ،تفــرض عقوبــة

السجن املشدد مدى الحياة.

ُشــدد العقوبة
ومبوجب الفقرة  3للامدة  94من قانون العقوبات الرتيك ،ت َّ

مصحوبا بالتحرش الجنيس ،عىل أن يؤخذ يف االعتبار أن
إذا كان فعل التعذيب
ً

مصحوبا باالعتداء الجنيس،
هــذا البنــد ال يطبق يف حالة كــون الفعل محل النظر
ً

أيضا عىل جرمية االعتداء الجنيس.
ففي هذه الحالة يعاقب الجاين ً

إن جرميــة االعتــداء الجنــي ال تتــم عــادة إال مبوافقــة اإلذن الرصيح من

الرؤساء املنوط بهم مهام الخدمة العامة ،وبعبارة أخرى :فإن الرؤساء يقومون

بإعطــاء الترصيــح الضمنــي للتعذيب من خالل االمتناع عــن التدخل لوقف أعامل
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إجبار املعتقلني عىل مدامة النظر يف صورة الرئيس الرتيك أردوغان لساعات يف وضع يثري القلق.

التعذيب التي تنال من املواطنني أثناء عملية التحقيق إذ إنها تتم تحت إرشافهم،
ويف تلــك الحالــة ،فــإن املوظــف العام الــذي يتقلد املناصب األعىل ســوف ُيعترب

مشــاركً ا يف عمليــة التعذيــب بنــاء عىل اإلهــال الصــادر منه حيال ذلــك ،ولذلك

يتحمــل مســؤولية الجرميــة دون أي تخفيــف مبوجب الفقرة الخامســة من املادة

 94املذكورة أعاله.

 -3أشكال أخرى من ضروب سوء المعاملة المحظورة ً
أيضا

أيضا بني التعذيب
يفرق القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقوانني الرتكية ً

واألشــكال األخــرى مــن ســوء املعاملة ،بينــا تأيت الســوابق القضائيــة للمحكمة

ملزمــا لرتكيا ،لتظهر أن
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ( )ECTHRالتي يعترب حكمها
ً

املحكمــة -ومقرهــا يف سرتاســبورغ -تأخــذ العديــد مــن العوامــل بعــن االعتبار،
حال النظر يف تعريف مدى ِعظم أو شدة التعذيب الواقع عىل املحتجزين.
وتتضمــن هــذه املعايــر بوجه عــام مدة فعــل التعذيب ،وآثاره الجســدية

والعقليــة ،والنوع اإلنســاين للضحية التي يجري عليها فعــل التعذيب ،كام يؤخذ
يف االعتبار عمر الضحية ،وحالتها الصحية ،والطريقة والوسيلة املستخدمة يف
الفعل ،وعىل النقيض من أشكال ورضوب عدة من سوء املعاملة ،فإن التعذيب

يتطلــب وجــود غــرض محــدد وراء عمليــة التعذيــب وذلــك إلجبــار الضحيــة عــى
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االعــراف أو للحصــول عــى معلومات ،وال شــك من وجود تبعــات قانونية يف كل

مــن التعذيب وســوء املعاملة ،مثل املعاملة الالإنســانية ،والقاســية ،واملذلة،
واملهينة ،فضال عن املعاملة الحاطّ ة بالكرامة اإلنسانية ،والقهر البدين والنفيس

الذي يلحق بالضحايا.

ووفقًا لقانون العقوبات الرتيك فإن قانون سوء املعاملة يتم تنظيمه وفق

مــا جــاء يف القانون تحت عنوان "العذاب" ،وعليــه جاء نص املادة  96من قانون

العقوبات الرتيك كالتايل:

( )1يحكم عىل أي يشــخص ميارس أي عمل ينتج عنه تعذيب شــخص آخر

بعقوبة السجن ملدة سنتني تصل إىل خمس سنوات.

( )2يف حالــة ارتــكاب جرمية التعذيب ضد كل من :أ -ضد طفل أو شــخص

عقليا) أو سيدة حامل ،ب -ضد موظف
(جسديا أو
غري قادر عىل الدفاع عن نفسه
ً
ً

عام أو محامي يف حالة قيامه بأداء مهام عمله ،تفرض عقوبة السجن من مثاين
إىل خمس عرشة سنة ،ويف حالة حدوث األعامل السابقة وموافقتها لنص الفقرة

املذكورة أعاله ووقوعها يف حق كل من طفل أو شخص غري قادر عىل الدفاع عن

عقليا) أو سيدة حامل ،أو يف حق أحد األصول أو أحد الفروع،
(جســديا أو
نفســه
ًّ
ًّ
أو يف حق اآلباء بالتبني ،أو يف حق الزوج أو الزوجة ،تفرض عقوبة السجن ملدة

ثالث سنوات تصل إىل مثاين سنوات.
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لماذا اتبعت تركيا نهج التعذيب وسوء المعاملة على
نطاق واسع؟
إن الســبب الرئيــس الــذي جعــل الحكومة الرتكيــة تبدأ من جديــد عمليات

التعذيب وســوء املعاملة عىل نطاق واســع داخل مراكز االعتقال والســجون هو
إطالقهــا لحملــة "صيد الســاحرات" التي دشــ َّنها حكام الدولة اإلســاميون لتدمري
جامعــات املعارضــة عن طريق اعتبارهم مجرمني بواســطة ســوء اســتغالل نظام

العدالــة الجنــايئ ،ويف أعقــاب فضيحــة الفســاد الكــرى التي وقعت يف ديســمرب

 ،2013حيــث أديــن فيها أفراد من عائلة الرئيس أردوغان وبعض وزرائه ،فلم يكن
مــن القيــادة السياســية إال أن تصب غضبها عــى منتقديهــا ومعارضيها ،وتصفهم

بأنهم "عمالء" و"إرهابيون" يحاولون اإلطاحة بالحكومة.

ولتجــاوز فضيحــة الفســاد التــي حدثــت بعــد ســتة أشــهر مــن حــادث

احتجاجــات حديقــة جيــزي املناهضــة للحكومــة يف صيــف عــام  ،2013انتهجــت
حكومــة أردوغــان سياســة اإليقــاع مبعارضيهــا لينتهــي بهــا املطــاف إىل اضطهــاد
جامعــي ،ويف ينايــر عــام ُ 2014فضحت حكومة أردوغان بشــكل يندى له الجبني،

حني تبني إرســال الحكومة شــحنات تســليح غري رشعية للجامعات الجهادية يف

ســوريا ،بــإذن شــخيص من أردوغان (رئيــس الوزراء آنذاك) ،ومــن ثم عزمت عىل

عقــاب املنتقدين لهــا من خالل إجراء التحقيقات الواهيــة وإلحاق اتهامات العار
بهم لتشتيت انتباه املنتقدين واملعارضني.

وحيــث إنــه ال يوجــد دليــل ملموس عىل أيــة تجاوزات مــن جانب جامعات

املعارضة تؤيد حملة "صيد الســاحرات" -كام أســمتها الحكومة -بدأت السلطات
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تم استخدام اسطبالت الحيوانات كمعسكرات اعتقالٍ ملئات األشخاص مورس عليهم شتى أنواع التعذيب.

الرتكيــة تفــرض ألوانًــا وصنو ًفا من التعذيب وســوء املعاملــة ،يف أعقاب محاولة

االنقــاب الفاشــلة يف يوليــو  ،2015والتــي يؤكــد كثــر مــن املراقبــن للسياســات

الرتكيــة عــى أن هــذه املحاولة كانت عملية مرسحية كاذبة تــم تدبريها وحياكتها
عىل يدي أردوغان.

ويف أواخــر مايــو -وعىل مدار العرشة شــهور األخرية فقــط -بلغت حصيلة

تركيــا ،بينــا تــم إلقــاء القبــض رســميا عــى 50,136
املعتقلــن  154,694مواط ًنــا ًّ

آخريــن يف أنحــاء تركيــا بحجــة اتصالهــم بحركــة كولــن ،وقامــت وكالــة األنبــاء

الرســمية للدولــة دون أدىن حيــاء أو خجــل بنــر صــور املحتجزيــن الذيــن تــم
جســديا ،ويف أثناء جلســات االســتامع للعديد
رضبهم وتعذيبهم وتعمد إيذائهم
ًّ

مــن املحتجزيــن التــي عقــدت بعــد ذلــك بشــهور ،تراجــع الضحايــا عــن أقوالهــم
األصلية ،وشهدوا بأنهم اعتقلوا تحت وطأة الرضب الشديد والتعذيب.
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ِّ
من هم المعذبون؟
يف أثنــاء توثيق حــاالت التعذيب تحدث مركز ســتوكهومل للحريات ()SCF

عقــودا مــن الزمــان يخــدم يف جهــاز
إىل رئيــس رشطــة مــن ذوي الخــرة ،أمــى
ً

الرشطة ،وقد كان شــاهد عيان عىل وقائع التعذيب وســوء املعاملة التي لحقت

باملحتجزين من أجل اإلدالء باملعلومات ملن يعذبونهم ،أو إلشــباع الدافع من
وراء التعذيــب ،ويــروي رئيــس الرشطــة املتمرس-الذي يحتفظ مركز ســتوكهومل

للحريــات ( )SCFباســمه ألســباب أمنيــة -كيــف تحــدث ألــوان التعذيــب يف مراكــز
"غالبا ما يلجــأ املحققون للتعذيب عندمــا يعجزون عن
الحجــز والســجون قائــا:
ً
إيجاد حيلة إلدانة الضحية بأي أدلة موثوقة أو قوية".

ً
مخططا
ويتابــع رئيــس الرشطــة الســابق قولــه" :إن املحقق عــادة ما يعــد

أو ســيناريو قبــل البــدء يف عمليــة االســتجواب ،ويف حالة ما إذا حاد املشــتبه به
عــن ذلــك املخطــط يبدأ املحقق يف اســتخدام ألوان من التعذيــب والضغط عىل

املشــتبه بــه ليعود إىل الســيناريو مــرة أخرى .ويف حالة مــا إذا كانت املعلومات

التــي حصــل عليهــا املحقق بفعــل التعذيب تشــر إىل ســيناريو آخر ،أو ســيناريو
يوجه التحقيق يف ذلك االتجاه .وأحيانا ال يكون
أفضل من الذي قد قام بإعدادهِّ ،

راضيا عام حصل عليه من اعرتافات الضحية التي يســتجوبها تحت وطأة
املحقق
ً

التعذيــب ،ويف هــذه الحالة يتحول الغرض مــن التعذيب ملجرد العقاب بدال من

كونه وسيلة النتزاع املعلومات.

ويعتقد رئيس الرشطة أن املعذبني يتم تحفيزهم وشــحنهم ضد الضحايا

عــى أنهــم عمالء وخائنون ،ويســتحقون العقــاب ألجل ذلك ،ويضيــف قائال" :إن
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املوظفني الذين يعذبون الضحايا رمبا يلجأون إىل التعذيب بنية إثبات وطنيتهم
أمام زمالئهم ويتوقعون املكافأة عىل ذلك أو الرتقية من قبل رؤســائهم ،وحيث

تحديا لكلٍّ من املعذب
إن التعذيــب يف حقيقتــه عمل مناف لإلنســانية فإنه ميثل
ً
أو الضحية ،حيث يعمد املعذبون إىل رشب الكحول أو مواد أخرى مخدرة أثناء

عملية التعذيب".

ويف ســياق التعذيــب املمنهــج واملنتــر للذيــن يوصمــون "باإلرهــاب"،

متــارس الحكومــة عــى موظفــي األمن واملوظفــن العموم الذيــن يعرتضون عىل

التعذيب أســاليب القمــع والعزلة ،وتتعمد معاملتهــم كمنبوذين" ،ورمبا وصفوا

املمتنعــن عــن التعذيــب بأنهــم "إرهابيــون" ،ورمبا قامــوا مبطاردتهم؛ وبســبب
مفرا من االنضامم إىل معسكر املعذِّ بني،
تلك الضغوطات مل يجد ضباط األمن َّ

بترصيح وفتاوى رجال الدين التابعني لـ"أردوغان" ،تم تشجيع املتطرفني ملامرسة العنف وتصعيده.

وبعــد مــرور فــرة من الزمن قد يبدأ هؤالء الضبــاط يف االعتياد عىل ذلك ومن ثم
تعذيبا ،حيث متــارس كافة ألــوان وصنوف
ال يشــعرون أن مــا يقومــون بــه يســمى
ً

التعذيــب بإتقــان ،إذ يقــوم الضبــاط ذوو الخــرة يف التعذيــب مبشــاركة خرباتهم
لغريهم من الضباط لضامن عدم موت الضحية أثناء التعذيب ،وعدم إظهار آثار

التعذيب عىل الجسد" هذا ما رصح به رئيس الرشطة السابق.

مل يقترص التعذيب وسوء املعاملة عىل ضباط الرشطة ومسؤويل السجن
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فقــط ،ولكــن ظهرت فرق خارجيــة جلبتها الحكومة؛ لتــارس مهامت محددة من

التعذيــب ضــد املحتجزين كجانب من حملــة الرتهيب والتخويف ضد املنتقدين،
فقــد تــم اختيار هــذه العنارص الخارجيــة ضمن مجموعة من املرشــحني من قبل
وكالة االستخبارات  ،Mİ�Tوهي عبارة عن قوات مشبوهة ،ومليشيات اتفقت معها

الحكومــة كرشكــة  SADATاملواليــة ألردوغــان ،باإلضافة إىل األفــراد املرسحني
مســبقًا مــن الرشطــة ،بســبب ســمعتهم الســيئة يف التعذيــب .ومــن العجيــب أن

املسؤولني الذين يقرون التعذيب وسوء املعاملة يف حق املحتجزين ويحضون
عىل ذلك ،تكافئهم الحكومة برتقيات وبحصانة ضد أي محاكامت.

تحريض جديد على التعذيب من خالل الجهاديين

بخــاف مــا ســبق مــن قضايــا التعذيــب التــي لعبــت فيهــا النزعــات القومية

دورا يف الحــث عــى املعاملــة الوحشــية والالإنســانية للمحتجزيــن
والوطنيــة
ً
عنرصا
والســجناء ،أضافــت حكومــة أردوغــان إىل هيئــات إنفــاذ القانون يف تركيــا
ً

جديــدا شــديد الخطــورة ذا خلفيــة دينية ،وذا قناعــات متأصلة عــى فوبيا كراهية
ً

األجانــب ،فقد عملــت حكومة حزب العدالة والتنمية عــى إقصاء عرشات اآلالف

مــن ضبــاط الرشطــة ممــن تتهمهــم باالنتــاء إىل الخدمــة ،مبــا يف ذلــك العديــد

مــن رؤســاء الرشطــة األكفاء ذوي الخــرة ،واســتبدلتهم باإلســاميني والقوميني
شديدي التعصب.

ونتيجــة لذلك يســتمد املعذبــون يف تركيا التحفيــز والتحريض من نزعات

الجهاديــن؛ ولذلــك رمبــا يعتقــدون أو يتحيزون ضد املشــتبه بهــم الذين يجرون
فغالبا
معهــم التحقيــق باعتبــار أنهم "كفار" ،أو "أعداء لإلســام"؛ ولســوء الحظ
ً
ما ينشــأ هذا املفهوم املتشــدد من خالل ما يثريه أردوغان ومن عىل شــاكلته من

القــادة اإلســاميني ،فهم يحثون عىل التعذيب وســوء املعاملــة يف ما يبثونه يف
خطاباتهــم العامــة؛ ولذلك فــا يعترب املعذبون أن ما يقومــون به من أعامل يعد

تعذيبا  ،بل يعدونها أعامال مقبولة ،ومربرة ينتظرون عليها الثواب يف اآلخرة.
ً

فقــد أصــدر عامل الديــن املؤيــد للحكومة خري الديــن كارمــان ،وامللقب بـ

"مفتــي أردوغــان" ،يف جريــدة يني شــفق اليومية فتــوى تقول :بـــ "إن الرضر الذي
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جائــز يف مقابل تحقيق املصالح العامــة لألمة"((( ،وبذلك
يلحــق بجامعــة صغرية
ٌ
مينــح مباركتــه إلجراء املحاكامت الجامعية للمنتقدين واملعارضني السياســيني

لحزب العدالة والتنمية الحاكم يف البالد.

وكثيا ما يردد أردوغان ،ورشكاؤه ،واملوالون لحزب العدالة والتنمية ،هذه
ً

الفتوى الجازمة والتأكيد الذي ال يأبه بحقوق اإلنسان بشكل متكرر ،وقد أصدر كارمان

فتــوى أخــرى يف أعقاب محاولة االنقالب يف الخامس عرش من يوليو  2016تقول:
معفو عنه"(((.
"بأن خرق القانون بشكل طفيف من جانب الجنود يف حالة الحرب
ٌ

كام أفتى الفقيه اإلســامي املبجل من جانب جامعات اإلســام الســيايس

تعقيبا عىل
كارمان بشكل فاضح "أن الفساد ال يعد رسقة يف الرشع"((( ،جاء ذلك
ً

(1) Türkiye” nin dostları ve düşmanları”, Yenişafak, December 19, 2013, http://www.yenisafak.
com/ yazarlar/hayrettinkaraman/turkiyenin-dostlar%C4%B1-ve-dumanlar%C4%B1-44456
(2) Zaman dostların çekişme zamanı değildir”, Yenişafak, February 2, 2017, http://www.yenisafak.
com/ yazarlar/hayrettinkaraman/zaman-dostlarin-cekisme-zamani-degildir-2035923
(3) “Yolsuzluk başka hırsızlık başkadır”, Yenişafak, December 21, 2014, http://www.
yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/yolsuzluk-baka-h%C4%B1rs%C4%B1zl%C4%B1k-bakad%C4%B1r-2006694
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أحداث الفســاد يف ديســمرب عام  2013التي أصابت بسهامها العديد من الوزراء،

مــن املســؤولني العموميني ،فضال عــن رئيس مجلس الــوزراء آنذاك رجب طيب
أردوغان ،وأفراد من عائلته.

ويســتخدم الرئيس أردوغان منط خطاب الكراهية بانتظام وبشــكل متعمد

ضد حركة كولن ،واصفًا أعضاء الحركة واملشاركني واملتطوعني فيها بأنهم "ليسوا

مسلمني" ،أو "كفار" ،مام أدى بدوره إىل تقديم ذريعة إضافية ملامرسات التعذيب
التي تتبناها الجهات األمنية ضد املحتجزين ،ومن ثم تفاقم الوضع بالنسبة لحملة

"صيد الساحرات" التي أعلن أردوغان إطالقها بجرأة دون حياء ضد حركة كولن.

إخفاق محاولة االنقالب وقانون الطوارئ

جــاء إطــاق املحاكــات ضد حركة الخدمــة بأمر من أردوغــان يف أعقاب

زخم هائ ً
فضيحة الفســاد والرشــوة يف ديســمرب عام  2013ليكتسب ً
ال بعد إخفاق

محاولــة االنقــاب يف الخامــس عــر مــن يوليــو عــام  ،2016مــا جعــل أردوغان

يصف هذه املحاولة االنقالبية الفاشلة بأنها "هدية من الله" .وقد سارع أردوغان
إىل اتهــام حركــة كولــن يف الســاعات املبكرة من حدوث االنقــاب دون تقديم أي

بعد عــى الجناة الذيــن يقفون وراء
دليــل ،ويف الوقــت الــذي مل يتــم فيــه القبض ُ
هــذه املحاولــة الفاشــلة التي قام بها مجموعة من الجنــود ،والتي دفع مثنها 241

ضحية ،ومن جانبه أنكر كولن هذه التهمة بشدة ،وطالب بعقد لجنة دولية تتوىل

التحقيق يف مزاعم أردوغان.

وحســبام ورد يف تقارير اســتخباراتية كل من االتحاد األورويب ،واململكة

املتحــدة ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وأملانيــا ،مل يكن هنــاك أي دليل عىل
تــورط حركــة كولــن يف محاولة االنقالب الفاشــلة .غــر أن أردوغــان انتهز محاولة
االنقــاب فرصــة ســانحة للقضاء عــى معارضيه ،وخاصة املوالــن لحركة كولن،

فقام باتهامها بأنها منظمة إرهابية خططت لالنقالب.

كان أردوغــان وحكومــة حــزب العدالــة والتنميــة قــد اتهموا أعضــاء حركة

كولــن "بتدبــر انقــاب ضــد الحكومة" ،عقب ظهور مامرســات الحكومة الفاســدة
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للعلن ،والكشف عن مساعدة الحكومة للمنظامت اإلرهابية املتطرفة يف سوريا،

عــن طريق إمدادها بالســاح .وللتغطيــة عىل ذلك تم القبض عىل القضاة وضباط
إعالميا "بعمليات االنتقام".
الرشطة الذين قاموا بإجراء هذه التحقيقات فيام يعرف
ً

وبعــد مــرور أيــام قليلــة مــن محاولــة االنقــاب تــم إعــان حالة الطــوارئ،

يوما ،وفقا ملرسوم
حيث مدت الحكومة فرتة االعتقال من أربعة أيام إىل ثالثني ً

قانــون الطــوارئ رقــم ،667 :إذ قامــت الحكومــة خالل تلــك الفــرة بالتضييق عىل

املحتجزيــن ومنعهــم مــن حقوقهــم يف رؤيــة محاميهــم ،وقــد كانت هــذه الفرتة
كافية لجهاز الرشطة حتى يقوم بإخفاء أدلة التعذيب .ومن جانبه أصدر أردوغان
ومســؤولو الحكومة إرشــادات شــجعت الرشطة وضباط األمن عىل االستمرار يف

معاملة املشتبه بهم بطريقة غري قانونية.

وبالتاميش مع نزعة أردوغان نحو االستخفاف بحقوق اإلنسان األساسية،

والحريــات ،ومبــادئ القانــون الرئيســية ،أصــدر حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم

مراســيم الطوارئ التي أرجأت العمل مبواد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنســان،
والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ( ،)ICCPRواتفاقيات وعهود

أخرى صدقت تركيا عليها كطرف فيها ،إذ تنص هذه االتفاقيات عىل حسن معاملة
اإلنسان واحرتام كرامته ،وتجرم التعذيب وسوء املعاملة ،وتكفل حق الدفاع(((.

ويف أعقــاب محاولــة االنقــاب اتُخــذت القــرارات ُ
وأصــدرت القوانــن،

لضــان حاميــة ضبــاط األمــن مــن املحاكمــة عــى الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثناء
حالــة الطــوارئ ،ومن ثم فقد أعطت الحكومة الضــوء األخرض للتعذيب املمنهج

واملنتــر بعــد فــرة توقف قصرية ،هــذا عىل الرغم من أن القانــون الدويل يحظر
متاما حتى يف حالة الحرب.
تلك الجرائم
ً

(1) “OHAL ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Hukukçular ne diyor?”, BBC Türkçe, July 22, 2016,
http://www.bbc.com/turkce/36860670
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عمليات االعتقال الجماعي والقبض على المشتبه بهم
وسط دعاوى التعذيب
اتخذت الحكومة محاولة االنقالب الفاشــلة ذريعة لشــن حمالت االعتقال

والقبض عىل املشتبه بهم عىل نطاق غري مسبوق من قبل ،فلم تقترص الحكومة

عــى اعتقــال مخططــي االنقــاب املزعومــن يف الجيــش ،ولكــن امتــدت موجــة

االعتقــال العارمــة لتشــمل قضــاة ومدعــن عمــوم ،ومحافظــن ،ومدرســن،
وصحفيــن ،وعام ً
وطالبا ،حتــى طالت ربات
ال اتحاديني ،ونشــطاء ،ومهندســن،
ً

البيــوت يف املنــازل ،إىل أن ضاقــت مســاحات مراكــز االعتقــال والســجون عــن

اســتيعاب هــذا العــدد الهائــل مــن املحتجزيــن؛ مــا ألجــأ الحكومــة إىل تحويــل
الصاالت الرياضية ،ومبانٍ أخرى إىل أماكن غري رســمية لالحتجاز ،حيث متارس
أساليب التعذيب والتنكيل وسوء املعاملة عىل نطاق واسع.

مجرما من السجن
يذكر أن الحكومة قد أطلقت رساح ما يقرب من 30,000
ً

لتوفري مساحة كافية للمشتبه بهم ،وهم املسجونون الذين ينتظرون املحاكمة،
وبنهايــة شــهر مايــو لعام  ،2017ووفقــا لوكالة األناضول اإلخباريــة التابعة للدولة

ً
متهم بواســطة الســلطات القضائيــة (الذين تم
فقــد أجــري التحقيــق مع 154,694

اعتقــال غالبيتهــم مــن قبــل الرشطــة) ،ومنــذ الخامس عرش مــن يوليو عــام 2016

شــخصا يف جميــع أنحــاء تركيــا بنــاء عــى
رســميا 50,136
اعتقلــت جهــات األمــن
ً
ً
صالتهم املزعومة بحركة كولن(((.

ورصح وزيــر الداخليــة ســليامن صويلو يف الثاين من أبريــل عام  2017بأنه

شــخصا عىل ذمة التحقيق يف
شــخصا ،والقبض عىل 47,155
تم اعتقال 113,260
ً
ً
(1) “FETÖ soruşturmalarının 10 aylık tablosu”, Anadolu Agency, May 28, 2017, http://aa.com.tr/tr/
turkiye/feto-sorusturmalarinin-10-aylik-tablosu/827667
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عدد من جرناالت الجيش والقيادات العليا تم تصفيفهم اللتقاط صورة للجريدة القومية بعد تعذيبهم.

اتهامــات تتعلــق بحركــة كولــن ،كــا أعلــن وزير العدل بكــر بوزداغ يف الســادس

شــخصا ،من
مــن مايــو عــام  2017أنه تم اتخاذ اإلجــراءات القانونية ضد 149,833
ً
شــخصا تــم اعتقالهــم منــذ الخامــس عــر مــن يوليو ،وبنــاء عىل
بينهــم 48,636
ً
اإلحصائيات التي ذكرها بوزداغ كان من بني املعتقلني  16جرنا ً
عقيدا
ال ،و6,810
ً

ً
عســكريا مــن ذوي الرتب العســكرية األدىن ،و 8,667ضابط رشطة ،بينام
وضابطــا
ً
ُأصــدرت قــرارات الرقابــة القضائية يف حق  35,783منهم ،وأصــدرت أوامر القبض
شــخصا(((((( .وقد وثق مركز ســتوكهومل للحريات  75حالة موت
عىل حوايل 6,791
ً
مثرية للريبة ،تشــمل العديد من حوادث االنتحار التي وقعت إما يف املعتقالت،

أو يف الســجون ،أو خارجها ،بتورط من مســؤويل الحكومة أو جراء ما ميارســونه
مــن ضغــوط ،فبعض هــذه الحــاالت ُيعتقد أنها نتيجــة التعذيب الــذي يبلغ درجة

القتل دون محاكمة ،ولكن الحكومة من جانبها وصفت تلك الحوادث بأنها جرائم
(1) “Süleyman Soylu: 47 bin kişi FETÖ’den tutuklandı”, Aydınlık, April 2, 2017, https://www.aydinlik.com.tr/turkiye/2017-nisan/suleyman-soylu-47-bin-kisi-feto-den-tutuklandi
(2) Bozdağ: ABD’ye terörist başı Gülen’in tutuklanması için gidiyoruz, Sözcü gazetesi (Bozdağ: We
are going to the US for the arrest of terrorist leader Gülen), May 6, 2017, http://www.sozcu.
com.tr/2017/gundem/son-dakika-haberi/bozdag-abdye-terorist-basi-gulenin-tutuklanmasi-icin-gidiyoruz-1834965/
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انتحار دون إجراء أي تحقيق صحيح ،أو تحريات حقيقية.
وحال ظهور املتهمني ألول مرة بعد فرتة طويلة من االعتقال يف جلسات

االســتامع ،شهد العديد منهم أمام املحكمة أنهم يخضعون للضغط ،والتنكيل،
والتعذيــب ،والتهديــدات ،وســوء املعاملــة ،أثنــاء فــرة إقامتهــم الطويلــة قيــد

االعتقال ،ولكن تم منعهم من إثبات ذلك يف السجالت الرسمية ،فقد منع ضباط
الرشطة املتهمني من إضافة تلك الزيادة -التي مفادها أنهم يخضعون للضغط -إىل

مؤخرا صدرت املراسيم والقوانني التي تجعل
السجالت ،وتذرع ضباط الرشطة بأنه
ً
من املستحيل تقديم أي شكوى ضد ضباط الرشطة الذين يرتكبون جرائم التعذيب
والتنكيــل وســوء املعاملــة يف حــق املعتقلني ،كــا منعت الســلطات املحامني
أيضــا مــن إضافــة تلــك الزيادة إىل الســجالت الرســمية أثنــاء تحقيقــات الرشطة.
ً

ويف ســياق تطــور جرائــم التعذيــب ،وســوء املعاملــة املنتــرة ،أغفــل

أيضــا ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻲﺼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺮﺿﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
األطبــاء ً
ﺃﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭﺍﳌﻬﻴﻨﺔ ،واملعروف بـ "ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ إﺳطﻨﺒﻮﻝ"،

بــل إن بعــض األطباء يقومــون بإصدار التقاريــر دون رؤية ضحايــا التعذيب ،بينام
منعت الرشطة آخرين من تسجيل مالحظاتهم عن حاالت التعذيب(((.

وحســبام جــاء يف تقاريــر لبعض وســائل اإلعالم قام ضبــاط الرشطة مبنع

تســجيل دعــوى ضابــط ذي رتبــة عاليــة يف محــارض املحكمــة إذ قــال إنــه تعــرض
للتعذيب ،وحجتهم يف ذلك أنهم يقومون بتعذيبه ولكن يف حال وضع أسلحتهم

أيضا
عىل الطاولة ،وقد بلغ من طغيانهم أن هددوا القايض بقولهم" :من السهل ً
تدبري اعتقالك أنت أيها القايض"(((.

إعالم الحكومة التركية يكشف عن التعذيب دون قصد

عىل الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات للتغطية عىل مامرساتها ،إال

(1) “Gözaltında işkence iddiaları: Yüreğimin en pis yerine yazdım”, BBC Türkçe, November 28, 2016
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38126711
(2) “Avukattan acı itiraf: Korktum işkenceye sessiz kaldım”, Cumhuriyet, October 24, 2016, http://
_www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/620855/Avukattan_aci_itiraf__Korktum__iskenceye
sessiz_kaldim.html
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أنه تم الكشف عن حاالت تعذيب وسوء معاملة عديدة داخل املعتقالت ،وعىل

عكــس مــا هــو متوقــع فقد أذاعــت وكالــة األناضــول اإلخباريــة اململوكــة للدولة،
صــورا لجنود معذبني عىل أنهم مخططــو االنقالب ،فقد
ومحطــة  TRTالفضائيــة،
ً
كان ذلك ألغراض الدعاية عىل ما يبدو ،وكجزء من حملة الرتهيب والتخويف.

كان ذلــك أول دليــل مبارش يف أعقاب محاولــة االنقالب ،وحيث نرشت

إقرارا بالجرمية
تلك الصور بواســطة محطة مملوكــة للحكومة فإن ذلك يعترب
ً

مــن قبــل الســلطات؛ إذ إن هذه القنــوات تقع تحت إدارة نائــب رئيس الوزراء،
وأثنــاء جلســات اســتامع املحاكمــة يف مايــو عــام  2017شــهد الضحايــا بأنهــم

تعرضوا للتعذيب مام يؤكد مصداقية وصحة هذه الصور.

إن اســتمرار إذاعــة تلــك الصور ومقاطع الفيديو بواســطة وكالــة األناضول

اإلخبارية ،وعرض الجرناالت ،واللواءات ،وتصويرهم متأثرين بالجراح والكدمات
وهــم قيــد االعتقــال بعــد أحــداث الخامس عــر من يوليــو ،كان دليــ ً
ا ليس فقط
أيضا دليل عىل
عىل انتشــار مامرســة التعذيب والتنكيل وســوء املعاملة ،ولكنه ً

استخفاف الحكومة والرشطة بعمليات التعذيب وسوء املعاملة.

فقد كان من بني الجرناالت املعذبني الجرنال أكني أوزترك ،وقد أظهرت

الصــور أن أوزتــرك مــر بعملية تعذيب أليمــة ،وتعرض للمذلة عــى أيدي الرشطة

مــدة اعتقالــه ،وذلــك عىل الرغم مــن أن أوزترك كان من بني خمســة عرش جرنا ً
ال
يحظــون بأعــى رتب داخــل القوات املســلحة الرتكية ( ،)TSKفقــد ُأصيب أوزترك
وشاشــا عىل أذنه؛
بجراح وكدمات يف وجهه وجســده حتى إنه كان يضع ضامدة
ً
وذلــك فيــا يبــدو نتيجة لتأثــره بالرضب ،وظهر جــراالت آخرون بجــراح وكدمات

مامثلــة ،كانــت تلك الصــور قد التقطت عندمــا أحيل إىل املحكمــة ،وعندما ألقي
القبض عليه أشار إىل أن تعذيبه استمر يف تلك الفرتة البينية.

وقــد قــام ضباط الرشطــة عىل صفحــات التواصــل االجتامعــي ،متفاخرين

بنرش صور لهم وهم يقومون مبامرسة أشكال للتنكيل والتعذيب عىل جنود قاموا

باعتقالهــم بتهمــة محاولــة االنقــاب ،مــا يعتــر مــن أقــوى األدلة عــى التعذيب

وســوء املعاملــة ،ويظهــر مــن بــن تلــك الصــور مشــهد لعــدة جنــود مقيديــن يف
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األصفــاد مــن الخلف ،يجلســون عــى األرض ،وضبــاط الرشطة يهددونهــم بإزهاق
أرواحهــم وباغتصــاب زوجاتهــم وبناتهــم ،وتظهــر يف الصــورة آثــار للدمــاء عــى

مالبس الضحايا وأجسادهم ،وعىل الحوائط التي كانوا يستندون إليها(((.

شيوعا ضمن شهاداتهم
عددا من أشكال التعذيب األكرث
وقد ذكر املتهمون ً
ً

يف محــارض جلســات املحكمــة ،فقــد كان مــن بــن تلــك األشــكال واألســاليب:
الرضب ،وقذف الضحية باملاء البارد املضغوط ،وإدخال عصاة يف فتحة مؤخرة

الضحيــة ،والصعــق بصدمات كهربيــة ،وعرص الخصيتني ،وإغــراق رأس الضحية
يف دلو من املاء ،ووضع الضحية يف أوضاع التوتر والضغط العصبي ،والحرمان

مــن النــوم ،وتقييــد اليديــن والقدمــن ،وتعليق الضحيــة من يديها بوضــع مقلوب

مــع ربــط اليديــن مــن الخلــف ،والتهديد باغتصــاب أفــراد عائلة الضحية ،والســب
بأفظع الشتائم ،وغري ذلك من أساليب التنكيل التي تتعارض مع كرامة اإلنسان.

وبسبب تلك األساليب الوحشية للتعذيب ،أزهقت أرواح عديد من الضحايا،

بينــا فقــد آخــرون اتزانهــم العقــي ،أو أصيبــوا باضطرابات نفســية ،وقــد أجريت
تحقيقات بشأن بعض حاالت الوفاة أثناء االعتقال ،ولكن مل يطلع أقرباء الضحية
عىل أية معلومات تتعلق بنتائج التحقيقات بحجة الحفاظ عىل رسية التحقيقات.

غض الطرف عن التعذيب والحث عليه

مل تتخــذ حكومــة حــزب العدالة والتنمية أية إجــراءات فيام يخص دعاوى

التعذيــب وســوء املعاملــة املنتــر يف البــاد ،وذلــك منــذ اندالعهــا يف أعقــاب
محاولــة االنقــاب يف الخامس عرش من يوليــو  ،2016بل إنها مل تتوان عن إصدار
بيانات فاضحة ال ميكن بأي حال التوفيق بينها وبني التزامات تركيا مبراعاة حقوق

اإلنســان األساســية ،واملبادئ الدولية للقانون ،وفقا للدستور الرتيك ،واملواثيق
الدولية التي قامت تركيا بالتصديق عليها كطرف فيها.

لقــد كان أردوغــان هــو الزعيــم املحــرض عــى التعذيــب وســوء املعاملة

ملنتقديــه ،وخاصة املشــاركني منهم يف حركة كولــن ،فقد جاوز الحد بإعالنه أن
(1) “Images of tortured subversive soldiers published on”, YouTube, July 20, 2016, https://www.
youtube. com/watch?v=Racum9mZZx8
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املوالني لحركة كولن ليس لديهم الحق يف الحياة ،وغالبا ما أعجبته فكرة إعادة
صياغة عقوبة اإلعدام خاصة يف حق أولئك املوالني للخدمة ومن عىل شاكلتهم.

وقد رصح أردوغان أثناء خطاب له ألقاه عىل حشد يف مقاطعة زونغولداك

املطلــة عــى البحر األســود ،يف الرابع من أبريل عام  2107فقال" :ســوف نســتأصل

هذا الرسطان [حركة كولن] من جســد العاصمة ومن جســد البالد ،فلن ينعموا بحق

الحياة ،ولســوف تســتمر معركتنا ضدهم حتى نجهز عليهم ،فال نرتك منهم مصابني
أو جرحى"(((.

وقــد أعلــن محمــد متيرن رئيــس اللجنــة الفرعيــة للســجون يف الربملان أن

اللجنــة لــن تــزور أولئــك املعتقلــن عىل ذمــة تحقيقــات بشــأن التورط مــع حركة

كولــن ،وأنهــا لــن تقوم بإجراء أيــة تحقيقات أو فحص بخصــوص دعاوى التعذيب

وســوء املعاملــة التي يعانــون منها((( ،وقــد انتقدت الجمعيــة الربملانية ملجلس
(1) “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan IKBY’ye bayrak tepkisi”, TRT Haber, April 4, 2017, http://www.
trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-Erdoğandan-ikbyye-bayrak-tepkisi-307472.
html
(2) “AKP’li Metiner’den vahim sözler: İşkence’ye inceleme yok”, Cumhuriyet, October3, 2016,
__http:// www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/608880/AKP_li_Metiner_den_vahim_sozler
iskenceye_inceleme_yok.html
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أوروبا ( )COEمحمد متيرن بشــدة عىل هذه التعليقات الفاضحة يف قرار أصدرته
يف الخامس والعرشين من أبريل عام .(((2017

ويف خطــاب ألقــاه وزيــر االقتصــاد الســابق نهــاد زيبكجــي ،الــذي تــوىل

عــددا مــن املناصــب يف حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة الســابقة ،وســط جمــع
ً
مــن املوالــن للحــزب ،رصح بقولــه" :إننا ســوف نذيقهــم مــن كأس العقاب حتى

يقولــوا "نتمنــى املوت" ،فلن ترى أعينهم وجوه البرش ،ولن تســمع آذانهم صوت
اآلدميني ،ولســوف ميوتون كام ميوت فرئان املصارف يف زنزانة مســاحتها ال تزيد
عن  1.5–2مرت مربع.

وقــد أعلــن بهــذه الترصيحات أنهم ســوف يتعاملــون وفق مشــاعر االنتقام

والكراهيــة التــي تحركهم ضــد الضحايا؛ وبهذا قام حزب العدالــة والتنمية بتحفيز

ضبــاط الرشطــة الذيــن تحجــرت قلوبهــم مبامرســة التعذيب عــى االســتمرار فيه
بإعطاء هذه الرسائل الواضحة التي تجعلهم يغضون الطرف عن التعذيب(((.

يتزامــن ذلــك مــع إعــادة تشــكيل الســلطة القضائيــة يف تركيــا مبــا قــام بــه

تعقيــدا ،وهو مــا أتاح
أردوغــان مــن "مــروع املحاكــم" ،مــا جعــل األمــر أكــر
ً

الفرصــة للحزب الحاكم أن يتحرر بأفعاله من املراجعة القضائية ،وتتم التغطية
عىل الشــكاوى املقدمة بشــأن التعذيب وســوء املعاملة بقرارات عدم االضطهاد

أو اإلقصاء ،فلم يقم حزب العدالة والتنمية بحظر جميع أنشطة منظامت حقوق
اإلنســان الدولية فحســب ،ولكنه أيضا اتخذ ما يلزم من التدابري إلعاقة أية حقائق
تثبت عن حدوث جرائم التعذيب داخل املعتقالت.

وكشــفت وثيقة رســمية تــم ترسيبها للصحافــة عن مدى اهتــام الحكومة

بالحقيقــة التــي توصلت إليهــا لجنة منع التعذيب ( )CPTمبجلــس أوروبا (،)COE
يف الفــرة مــا بني الثامن عرش من أغســطس والســادس من ســبتمرب عــام ،2016
حيــث طلبــت اللجنــة مــن الرشطــة وقــف اســتخدام مراكــز االعتقال غري الرســمية

(1) “The functioning of democratic institutions in Turkey”, Parliamentary Assembly, April 25, 2017,
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23665&lang=en
(2) “Ekonomi Bakanı: Bu darbecilere öyle bir ceza vereceğiz ki ‘Gebertin bizi’ diye yalvaracaklar!”,
T24, August 1, 2016, http://t24.com.tr/haber/ekonomi-bakani-bu-darbecilere-oyle-bir-ceza-verecegiz-ki-gebertin-bizi-diye-yalvaracaklar,352845
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كالصاالت الرياضية عىل سبيل املثال(((.
رسيا لكافة وحدات الرشطة يف
خطابا
فقد أرسلت إدارة الرشطة الوطنية
ً
ً

إحــدى ومثانني مقاطعــة ،بتعليامت واضحة تنبههم إىل إخفــاء أية آثار للتعذيب

يف كافــة مراكــز االعتقــال ،جــاء ذلــك قبــل زيــارة وفــد تفتيــش رســمي مــن لجنــة

التعذيــب ( ،)CPTومل ينــر تقريــر لجنــة التعذيب ( )CPTعالنية إىل اآلن بســبب
حق الفيتو من ِق َبل الحكومة الرتكية.

(1) “Turkey removes evidence of torture, maltreatment in prisons ahead of CPT visit”, Turkish
Minute, September 8, 2016, http://www.turkishminute.com/2016/09/08/turkey-removes-evidence-torture-maltreatment-prisons-ahead-cpt-visit/
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nesemat.com

مراكز االعتقال غير الرسمية
أطلقــت الحكومــة الرتكيــة تحقيقــات غــر رســمية عــى مســتوى البــاد،

واتخذت لذلك مراكز غري رســمية لالعتقال ،حيث متارس فيها بوحشــية عمليات

التعذيــب والتنكيــل وســوء املعاملــة ،فقــد أصبح مــن املعروف جمــع املتهمني
وتعذيبهــم بطــرق ممنهجــة ومنظمــة يف أماكن ال ميكــن أن ُيجرى عليهــا التفتيش

مثل صاالت الرياضة ،ومباين املصانع.

ومينــع املحامــون وأفــراد عائــات الضحايا مــن زيارتهم يف تلــك األماكن،

وذلــك عــى الرغم من كون تلك املراكز هــي أماكن عامة ومعروفة لدى الجميع،

وخاصــة يف املقاطعــات الصغــرة ،ويحــرم املتهمون يف تلك املراكز من أبســط
حقوقهم اآلدمية األساسية ،مثل دخول دورات املياه ،واستعامل املاء النظيف،

أو توفري الخدمات الطبية للحاالت الطارئة.

وكان من بني تلك املراكز غري الرشعية لالعتقال ،مصنع النسيج التاريخي

املؤسس عام  1950يف أنطاليا ،فقد أشارت وسائل اإلعالم التي تديرها الحكومة

نظرا
أن هــذا املصنع يســع خمســائة شــخص ،وبــدأت الحكومــة يف اســتخدامه ً
المتالء منشــآت االعتقال يف تســع عرشة مقاطعة باملدينة ،حيث مكث أكرث من

جدا داخل مبنى ذلك املصنع القديم،
مائتي رجل وامرأة يف مساحات محدودة ً
ويف تلــك األثنــاء كانــت تُجــرى عمليــات اســتجواب الضحايــا التي اســتمرت طوال

أيام ،وهم يتجرعون من صنوف التعذيب النفيس والجسدي(((.

(1) “Dokuma gözaltı merkezi oldu”, Sabah, August 13, 2016, http://www.sabah.com.tr/akdeniz/2016/08/13/dokuma-gozalti-merkezi-oldu
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استخدام صالت الرياضة كمراكز اعتقال غري رسمية وتعرية املحتجزين وإجبارهم عىل التقاط صور لهم
يف أوضاع غري إنسانية.

وباقــراب موعــد محاكمــة الجنــود الذين تــم اعتقالهم يف أعقــاب محاولة

االنقالب ،والتي بدأت بعدها بأشــهر ،كشــفت مصادر عن إعداد غرفة اســتجواب
يف مقــر هيئــة األركان العامــة حيث تؤخذ فيها شــهادات الضبــاط املتهمني تحت

وطأة التعذيب ،ومرارة اإلكراه.

ورصح املالزم أول كوبرا يافوز الذي كان يخدم يف مقر هيئة األركان العامة

يف شــهادته أمــام املحكمــة ،أنــه تــم اســتجوابه يف مقر هيئــة األركان العامة وســط
تهديــدات بالقتــل ،وقــال يافــوز" :عندمــا ذهبــت إىل هيئــة األركان ألداء مهام عميل
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املعتــادة يف الثــاين مــن أغســطسُ ،أخــذت إىل غرفــة األمــن العــام ،وقــد كان يف

الغرفــة قائــد القــوات الخاصة الجرنال زكاي أكســكايل وثالثة مســاعدين ،وقال يل:
"لــدي صــور أنــت تظهر فيها ،أخربين مبا تعرف ،لقد كنت مشــاركً ا بشــكل واضح يف
تلك األحداث" ،ثم بدأ يضغط عيل ويهددين بقوله" :إنك ستعدم أو يتم ترسيحك"،

لقد قمت باإلدالء بشهاديت يف هيئة األركان تحت وطأة التهديد باملوت"(((.

وعــى مــا يبدو فقــد كان مقــر وكالــة االســتخبارات القوميــة ( ،)Mİ�Tومقر

هيئــة األركان ،وأكادمييــة الرشطة ،وإســطبل الخيل التابع لقرص الرئاســة مبدينة

أيضا
بيســتيبي بأنقرة هي أماكن اعتقال تلك األعداد الغفرية الحقًا ،كام اشــتملت ً
عــى غــرف تحقيــق مجهــزة لذلــك ،ومــن املعتقــد أن ضبــاط الجيــش ذوي الرتــب

العاليــة مثــل العقيــد ليفينــت تــركان ،مســاعد رئيس هيئــة األركان هولــويس آكار
تم اســتجوابهم تحت التعذيب يف قرص الرئاســة يف بيســتيبي ،وتظهر الصور التي
تداولتها وسائل التواصل االجتامعي كيف تم تعذيب الجنود يف املساجد ،ولكن
تلك الدعاوى مل تثبت بالربهان لعدم إجراء أية تحقيقات بشأنها(((.

 -1الكشف عن الصالة الرياضية في أنقرة كمركز اعتقال غير رسمي

يف الســابع مــن مايــو كشــف مركــز ســتوكهومل للحريــات ()SCFكيــف

تابعــا لرشكــة أعــال امليــاه (� )DSİالتابعــة
اســتخدمت الرشطــة الرتكيــة
مبنــى ً
ً
للدولــة ،كمركــز اعتقال حيث يعاين الضحايا من مــرارة صنوف التنكيل والتعذيب

اللفظي والجسدي ،مبا يف ذلك تهديدات بالقتل ،واالغتصاب ،والرضب ،وتعليق

الضحية من يديها بوضع مقلوب مع ربط اليدين من الخلف ،والرش مباء مثلج.

ســمعت أذنــاي
وقــد رصح بعــض املتهمــن ملحاميــه بقولــه" :لقــد
ْ

جميــع أنــواع الســباب والشــتائم يف حــق عائلتي أثنــاء التحقيق ،كــا هددوين
باغتصاب أفراد عائلتي ،لقد خضعنا لكافة أنواع التنكيل ،والتعذيب ،والعنف
)(1

15Temmuz Gecesi Fidan’ı uğurlayan Yavuz: Genelkurmay’daki ifademi ölüm tehditleri
altında verdim, Sputnik Türkiye, March 7, 2017, https://tr.sputniknews.com/turkiye/201703071027523444-darbe-gecesi-mit-mustesari-fidani-ugurlayan-kubra-yavuz-genel
kurmaydaki-ifademi-olum-tehdidi-altinda-verdim/
(2) “Askerlere camide işkence”, soL, July 16, 2016, http://haber.sol.org.tr/toplum/askerlere-camide-iskence-162145
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تم تصوير املعامالت غري اإلنسانية والتعذيب الذي مورس عىل املحتجزين.

الجسدي هنا ،ورأيت رجال أصيب بالعمى يف عينيه االثنتني ،ورأيت رج ً
ال آخر
عصــا يف مؤخرته،
يعــاين مــن صعوبــة يف امليش؛ ألن أفــراد الرشطة أقحموا ً

وتظهر عالمات التعذيب عىل كثري من أجســاد الضحايا نتيجة ســوء املعاملة

تقريرا يوثــق فيه التعذيب ولكن الرشطة
طبيبا كتب
والتعذيــب ،وقــد حدث أن
ً
ً
كانت تحاول تزوير تاريخ التقرير".

أيضا قوله" :لقد سمعنا أن مدة التعذيب وسوء املعاملة
وأضاف املتهم ً
ســوف تطول ،ولكننا ُأخربنا أن الرشطة يف عجلة من أمرها حيث إنهم يســتعدون
لقدوم املئات من املعتقلني يف األسابيع املقبلة ،ويحتاجون إىل توفري األماكن

للســجناء الجدد؛ فلهذا الســبب كانوا يتعمدون أن يشــددوا علينا فرتة التعذيب،
وسوء املعاملة ،حتى يتمكنوا من تحويل املتهمني إىل مخربين".

ففــي األســبوع األول مــن مايو عام  2017أصدر املدعــون العموم يف تركيا

 4,900مذكرة اعتقال بحق أشخاص بتهمة صالتهم املزعومة بحركة كولن ،بينام
تــم اعتقــال  1,009من أولئك األشــخاص يف مداهامت فوريــة عرب  72مقاطعة يف
تركيا ،يف بداية شهر مايو.

أن مــن قــام بإعــداد قامئــة
وبحســب املعلومــات الــواردة يف هــذا الصــدد َّ

األشــخاص املطلوبــن لالعتقــال هــي وكالــة االســتخبارات الوطنية الرتكية ســيئة
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السمعة ( ،)Mİ�Tحيث إنها قامت بإعطاء معلومات عن أشخاص غري متهمني بناء
عــى توجهاتهــم السياســية ،ومعتقداتهم ،إذ إنه مل يثبت أي دليل راســخ إلصدار
أمــر باعتقالهــم ،ومــن جانبهــا كانــت الرشطــة تســتخدم ســوط التعذيب الغاشــم

الســتخالص اعرتافات من املتهمني بالقوة ،ويف كثري من الحاالت كانت الرشطة

تجرب الضحايا عىل التوقيع عىل أوراق االستجواب التي تم إعدادها مسبقًا.

ومن بني أولئك الضحايا كثري ممن كانوا ميتهنون مهن التدريس ،والرتبية،

حيــث وجهــت إليهم تهمة العضويــة يف حركة كولن التي كانت تنتقد بشــدة نظام

أردوغــان القمعــي االســتبدادي ،فقــد كانــوا يعتقلــون دون معرفــة محاميهــم،

ويستجوبون دون حضورهم يف التحقيقات.

محام ــ-يحتفظ املركز
خطابا من
وتسلَّم مركز ستوكهومل للحريات ()SCF
ٍ
ً

عدد فيه كيــف أن موكله تحمل ســوء املعاملة عىل أيدي
باســمه ألســباب أمنيــةَّ -
وحدات الرشطة ،يف الصالة الرياضية (� )DSİأو ً
ال والتي استخدمته الرشطة مركز
احتجاز غري رسمي للمعتقلني ،وتعرض للتنكيل ثانية يف مركز اعتقال الرشطة.

محاميا بشأن
وقد بدأ الخطاب بقوله" :إنني أشعر بالخزي الشديد بصفتي
ً

االنتهاكات املشينة لحقوق اإلنسان ومامرسات التعذيب الوحشية ،التي اطلعت
عليها طوال فرتة مزاولتي مهنة املحاماة" ،وقد طلب املحامي عدم الكشــف عن

اســمه أو هويــة موكلــه بدافــع الخوف عىل حياتهــم ،فض ً
ال عن العواقــب الوخيمة
نتيجــة مشــاركة معلومــات عــن التعذيب ،وأضاف أنــه يرغب يف أن يعــرف العامل
أجمــع كيــف تجــرع موكله الذي ميتهــن التدريس ويــات التعذيــب حينام كان يف

حوزة الرشطة يف أنقرة ،عاصمة تركيا.

فقد اعتقل املدرس يف أكرب موجة اعتقاالت فردية يف تاريخ تركيا ،أسفرت

عــن القبــض عىل قرابــة  1,000شــخص واعتقالهــم باتهامات اإلرهــاب املزعومة،
واســتهدفت املوجــة املشــاركني يف حركــة كولــن كجــزء مــن اضطهــاد الحكومــة

رســميا يف
للجمعيــات املدنيــة ،بينــا حبــس املئــات يف مراكــز غــر مــرح بها
ً
منشــآت � DSİالتابعــة للحكومة عىل طريق أســي شــهر القريب مــن أنقرة ،وأخرب
املحامي أنه علم بشأن منشأة � DSİعندما زار موكله يف دائرة رشطة أنقرة.
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ووفقًا ألقوال الضحية فقد أخذتهم الرشطة إىل ذلك املكان أو ً
ال ،وأبقتهم

هنــاك حيــث خضعوا لســوء املعاملة ،ثــم أخذوا بعد ذلــك إىل مركز الرشطة يف

مجموعات ،وقال الضحية للمحامي" :حينام اعتقلتنا الرشطة أخذتنا إىل الصالة

شــخصا ،ومل يكــن هنــاك إال دورة ميــاه واحــدة،
الرياضيــة ،فقــد كنــا قرابــة 150
ً
وحــوض غســيل واحــد ،وأجربنا عىل افرتاش األرض ينــام بعضنا فوق بعض لعدة
أيــام ،ثــم نُقلنــا إىل مركز اعتقال دائرة رشطة أنقرة ،أمــا اآلن فأنا أمكث مع أربعة
شخصا يف زنزانة تبلغ مساحتها ستة أمتار مربعة.
عرش
ً

وبعد انتهاء ساعات العمل ،وعندما ال يتبقى إال أفراد قليلون يف املبنى،

بعيدا
غالبا ،وتنادي عىل اســم ليؤخذ
تــأيت الرشطــة لحجراتنا ،يف منتصــف الليل
ً
ً
عاريا ،ثــم يطلبون منه أن يعرتف
يف غرفــة مظلمــة ،فيجردونه من مالبســه ليبقى
ً

ويعطيهم أسامء أناس آخرين ،وإذا مل تعطهم ما يريدون سامعه يغطون رأسك

بكيــس أســود ،ويقيــدون يديــك باألصفــاد مــن الخلــف ،ويف هــذه األثنــاء يقومون
أيضا عليــك بالرضب حتى
بإيذائــك بوضــع كأس زجاجيــة عىل قضيبــك ،وينهالون ً

تذكر لهم بعض األسامء.

وغالبا ما كنا نســمع الرصخات العالية ،والضوضاء الصاخبة عندما يؤخذ
ً
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زمالؤنــا يف الزنزانــة إىل االســتجواب ،واسرتســل قائــ ً
ا" :إن األشــخاص الذيــن

يؤخــذون إىل من يســمونهم باملحققــن يعودون إىل غرفهم بعد ســاعات قليلة،

وبشــكل عــام فإنهم يشــعرون بالخــزي حيال حكايــة التفاصيل الفظيعــة التي قام
بهــا املعذبــون يف حقهــم ،وكان مــن بــن الضحايا زميــي يف الغرفــة ،حيث ُأخذ
فاقدا للوعي ،واستمر يف القيء
لالستجواب يف إحدى الليايل ،وعندما رجع كان
ً
عــى مــدار يومــن؛ نتيجــة التأثري القــوي للصدمة التــي تعرض لها يف رأســه أثناء

عمليــة الــرب ،ولكنــه مل ُينقــل إىل املستشــفى ،ويف نهاية اليــوم الثاين جاءت
وحدة االســتجابة للطوارئ ،وحقنوه ببعض العقارات املنومة ،وال يزال يف حالة
مريعة يف غرفته".

ــد حياة أي أحــد يف مأمن يف
تع ْ
وقــال الضحيــة غــر معلــن الهوية :إنه مل ُ

وعب عن شــعوره بالرعب بأنهم ســوف ينادون اســمه يف ليلة
معتقالت الرشطةَّ ،

من الليايل ،ليقايس آالم التعذيب والرضب ،وأضاف قائ ً
جدا ،فلم
ال ":إنني خائف ً

أرتكــب أي جــرم ألعرتف به ،فهم ال يظهرون الرحمة للمعتقلني ،وال يرفقون حتى

بأشخاص يعانون من أمراض القلب ،وآالم الظهر ،أو مرض الفتق.

وقــال الضحيــة للمحامي :إنه يف حالة عدم اعرتاف الســجناء وفق ما تراه

مناســبا ،وعدم تكرار تلك األقوال يف حضور املحامي أثناء االســتجواب
الرشطة
ً

الرســمي ،أو خــال جلســات االســتامع يف املحكمــة ،فــإن الرشطــة تتوعدهــم

باملزيد من ألوان التعذيب الشديد والرضب املربح ،وذكر الضحية" :وقد أخربتنا
الرشطــة أن القضــاة ســوف يأمــرون بالقبــض علينــا عــى أية حــال ،وإذا مل نشــهد

حســبام تــراه الرشطة ،فلســوف تقوم الرشطــة بأخذنا من داخل الســجن وتتعدى

علينا بزيادة جرعة التعذيب".

ورشح الضحية أن عملية التعذيب تبدو يف غاية االحرتافية ،فيحرص ضباط

الرشطــة عــى عــدم تــرك أي عالمــات دامئــة تظهر عــى أجســاد املعتقلــن ،وطلب

الضحيــة مــن محاميــه عــدم اإلفصــاح عــن تفاصيــل تلــك الفظائــع التي قصهــا ،حتى
محــذرا" :ال تفعــل وإال يفتكــون
يحــر إىل جلســة االســتدعاء يف املحكمــة ،وقــال
ً

بحيــايت" ،ويف هــذا الخطــاب اعــرف املحامــي بأنــه بعــد ســاعه عــن التعذيب من
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موكلــه ،كان مــن الواجب عليــه أن يثبت ذلك يف
املحارض الرسمية عن طريق التحدث إىل ضباط

الرشطــة ،ولكنــه قــرر أال يفعــل مخافــة أن يواجه

موكلــه املزيد مــن التعذيب والتنكيل وهو ما زال
يف حوزة الرشطة(((.

 -2التعذيب في قيادة العمليات الخاصة

شــهد مقــر قيــادة القــوات الخاصــة يف

أنقــرة مامرســة صنــوف التعذيــب كواحــد مــن

أماكــن التعذيــب يف تركيــا ،ومن صــور ذلك ربط
األيــدي واألقــدام ،واإلغــراق إىل حــد االختنــاق،

والصعــق بصدمــات كهربية ،وطمــس الرأس يف
ميــاه املرحــاض ،وهــو مــن أكــر أنــواع التعذيب

شــيوعا وفقًــا لشــهادات الضحايــا يف املحكمــة،
ً

حيــث وصــف املتهمــون كيــف كانــوا يعانــون مــن
مرارة التعذيب وهم قيد االعتقال ،خالل جلســة
االستامع باملحكمة الجنائية العليا الرابعة عرش

يف أنقــرة ،واملنعقــدة بشــأن اتهامــات محاولــة

االنقالب يف الثاين من مارس عام .2017

ّ
أكساكل
اللواء زكايئ

وأوضح فاتح أويسال الذي قبض عليه بتهمة املشاركة يف محاولة االنقالب،

أثناء فرتة خدمته كضابط صف يعمل تحت إمرة رئيس أركان قيادة القوات الخاصة،
عــن نظــام التعذيــب الخاص املســتخدم داخــل قيادة القــوات الخاصــة ،حيث قال:

شــديدا عندما رآين يف موقع الحراســة،
غضبا
"لقــد غضــب الجرنال زكاي أكســكايل
ً
ً
خصيصا ،فهم يكرهون أن
إذ كُ ــرت أنفــي وضلوعي إثر ذلــك ،وقد فعلوا ذلك معي
ً

نكون يف مقر القيادة ألننا نعرف مواطن الخلل عندهم(((.

(1) “Horrific Torture Details Emerge in Turkey’s Capital”, A Lawyer Reveals To SCF, May 10, 2017, http://
stockholmcf.org/horrific-torture-details-emerge-in-turkeys-capital-a-lawyer-reveals-to-scf/
(2) “Sorguda kaburgamı kıran asker bir ay sonra FETÖ’den tutuklandı”, ODATV, March 2, 2017,
http:// odatv.com/genelkurmayin-listeyi-yeniden-kontrol-etmesini-istiyorum-0203171200.html
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ويف دفاعــه قــال املــازم أول مشــاة جوخــان مــركان" :لقــد اســتدعوين،

وأخــروين أن أذهــب ملقابلــة الجــرال زكاي أكســكايل ،فلــا ذهبــت قيــدوين
باألصفــاد عــى الفــور ،ولن أصف ما مــررت به من التعذيــب ألن عائلتي هنا ،وكان

فولكان فورال بال يعرفني وهو من هاجمني بأبشع صور االنتقام والكراهية ،حتى
كرست ضلوعي ،إننا مل نصل إىل هذا الحد من الوحشية يف املعاملة مع أعضاء

حــزب العــال الكردســتاين ([)PKKاملحظــور] ،وقــد اعتقل فولكان فورال نفســه
أيضا ،لقد بدا األمر كام لو أنه يحاول أن يثبت شــي ًئا ،ويف اعتقادي أنه
بعد شــهر ً

كان معهم لفرتة من الزمن".

جدا،
وقــد تذكــر الضابط جوخان أنــه عندما قال :إن األصفــاد كانت ضيقة ً

وطلب توســيعها قلي ً
ال يف محكمة غولبايش ،قام ضابط رشطة بطعنه بســكني من

الخلــف ،وظهــر القلق عىل رؤســاء الرشطة بســبب ترسب تلك الكميــة الكبرية من
الدم املتدفق ،ثم جاء طبيب ليقوم بخياطة جرحه.

كام ذكر ضابط الصف جوربوز ترك يف شهادته أمام املحكمة" :أنه كان يف

بيته ليلة االنقالب ،ولكن تم استدعاؤه ألداء مهام عمله املعتادة يف السابع عرش

مــن يوليــو ،ومل يســمح لهــم مبغــادرة أماكن عملهم حتــى إنهم اضطــروا إىل النوم
عىل الكرايس حتى الســابع والعرشين من يوليو ،وذكر الضابط" :أنه تم اســتدعاؤه

إىل املقــر الرئيــي لــإدالء بشــهادته يف الثامــن والعرشيــن مــن يوليــو ،ثــم قاموا
بالقبض عيلّ وقالوا" :أنت مقبوض عليك بناء عىل أمر من املدعي العام".

بعــد ذلــك قيدوين باألصفــاد ،ووضعوا غطاء عىل عينــي ،ثم وضعوين يف

حجرة ،وقالوا" :لدينا أسامء بحوزتنا ،فال تحاول املراوغة ،وإذا مل تقم بالتأكيد

عىل تلك األسامء ،سوف نرميك إىل قسم العمليات الخاصة بالرشطة فقد فقدوا
خمسني رج ً
ال من زمالئهم[ ،جراء أحداث محاولة االنقالب] ،ونحن عىل ثقة أنهم

سوف ميزقون جسدك إىل قطع من األشالء".

ويواصــل جوربــوز وصــف مــا القــاه مــن تعذيــب فيقــول" :خضعــت للتعذيب

أمرا شــا ًقا ال يطــاق لدرجة أنني قد
باإلغــراق إىل حــد االختنــاق عــدة مرات ،لقد كان ً

بللت مالبيس ،وكانوا يقولون" :سنظل هنا حتى الصباح ،فليس هناك مفر وال سبيل
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للخــروج" ،قبلــت االعــراف عىل
األســاء التي فرضوهــا عيلّ من

أجــل إنقــاذ نفــي منهــم ،ثــم
هددوين بقولهم" :لو كنت تحب

أطفالك ســتديل بنفس الشهادة
أمــام الرشطــة ،ولشــدة خــويف
مــن أن يرســلوين إىل قيــادة

القــوات الخاصــة مــرة أخــرى
شــهدت بنفــس الشــهادة أمــام
الرشطــة ،وأردف قائــا " :وأنــا

أتــرأ مــن تلــك الشــهادة اآلن".

ويف جلسة االستامع الرابعة للقضية املتصلة بالقوات الخاصة املنعقدة

يف محكمــة الجنايــات العليــا الرابعة عــر بأنقرة يف الرابــع والعرشين من أبريل

عــام  ،2017اســتمر الجنــود املتهمــون يف الكشــف عــن جرائم التعذيــب والتنكيل
التــي كابــدوا فظاعتها ،وأوضح املتهمون أن قائد القوات الخاصة زكاي أكســكايل
قام بركلهم ،وسبهم بنفسه بأقذر الشتائم ،وأمر مرؤوسيه أن يعذبوهم.

(((

ً
متورطا يف االنقالب
وذكــر املتهم قادر أســان عــى الرغم من كونه ليــس

بأي شــكل من األشــكال ،فقد تم تصنيفه "كإرهايب" ،أو اإلشــارة له بأنه "حقري"،

وهــو مقيــد اليديــن والقدمني ،وقال أســان يف شــهادته" :لقد انتــر خرب وصول

القائد زكاي أكسكايل إىل مقر قيادة القوات الخاصة ،وفور دخوله قام بركل أحد

األشــخاص ،وصــاح قائــ ً
ا" :كان بإمكاين إقصاء هؤالء األوغــاد ،ولكنك وقفت يف
طريقي" ،ثم سأل :من الذي كان يف الخدمة؟ واستمر يف ركله ثم قال" :لقد عملت

مرصــودا ،ملــاذا مل تقم بعملــك حيال ذلــك؟" ،وبعد
عــى أن يكــون هــذا املــكان
ً
وقدمي ،أزيلت عني عصابة العينني يف غرفة املدعي العام".
يدي
تعذيبي بتقييد ّ
ّ

(1) “Domuz bağı, suyla boğma, elektrik, kafanın klozete sokulması”, Shaber, April 4,2017,
http://www.shaber3.com/domuz-bagi-suyla-bogma-elektrik-kafanin-klozete-sokulmasi-haberi/1284758/
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بينــا رصح الرقيــب أول محمد دورمــاز أنه مل يكن له أي عالقة باالنقالب،

وأنــه خضــع للتعذيــب بربط اليديــن والقدمني بعدما تم اعتقالــه ،ومن جانبه قال

املــازم أول إمــداد محمد كوتش :إنه كان يف إجازة مع زوجته وطفله يف أنطاليا
عندمــا اتصــل به صديقه محمد رايدمري من قيــادة القوات الخاصة ليخربه أنه قرر
واقعــا يف األرس عىل يــد رايدمري
االنتحــار ،فرجــع كوتــش إىل أنقــرة ليجــد نفســه
ً
وبضع رجال آخرين.

وقــد اســتطاع كوتــش أن يهــرب ليعــود إىل أنطاليــا مــرة أخــرى ،ثــم رجــع

بزوجتــه وطفلــه إىل أنقــرة يف الخامــس عــر من يوليــو ،ثم ذهب إىل ســفرنبلو،
وهنــاك ســمع مبحاولــة االنقــاب ،وبعدهــا حــر تجمعــات الدميقراطيــة ملــدة

يومــن ،وأوضــح كوتــش قائــ ً
ا" :وحيــث إنه تم اســتدعايئ من قبل رؤســايئ عدت
إىل عميل يف صبيحة اليوم الثامن عرش من يوليو ،إال أنهم ألقوا القبض عيلّ بعد
مامرسة عميل من ساعتني إىل ثالث ساعات.

وقــد القيــت مــن ألــوان التعذيــب الكثــر والكثــر ومــن ذلــك تقييــد اليدين

والقدمني ،واإلغراق إىل حد االختناق ،والصعق بصدمات كهربية ،وطمس الرأس

يف مياه املرحاض ،ولو أنني شاركت مع من قاموا بخطفي يف ليلة الخامس عرش
من يوليو ،لشغلت منصب مرشف رشطة بد ً
ال من فولكان فورال بال ،وعىل الرغم
حرا وأنا قيد االعتقال".
من كل ذلك فهو مازال ً

بينــا رصح املتهــم عــي تشــلك أنــه تعــرض للتعذيــب وقد كــرت أنفه،

وذكــر املتهــم املقــدم محمد عيل أنــه كان يف إجازة يف باليكيســر أثناء محاولة

االنقــاب ،وأنــه عــاد إىل أنقــرة بعدمــا تلقى اتصا ً
هاتفيا من رؤســائه يف الســابع
ال
ً

عــر مــن يوليو ،وقال املقدم" :مبجــرد أن خطوت نحو املدخل الرئييس أجربت
عىل الرقود عىل األرض؛ ليتم تقييدي باألصفاد ،ومل يعطني أحد رشبة ماء حتى

الصبــاح ،ولكنهــم مل يبــدأوا برضبنــا ،إىل أن وصل الجرنال أكســكايل يف الصباح
فانهالوا علينا بالرضب.

ويف نفــس الســياق ذكــر املقــدم مــرات أيديــن مــا حدث لــه بعــد اعتقاله يف

الخامــس عــر مــن يوليــو ،فهــو القائــد الــذي كان مســؤو ً
ال عــن أنظمــة املعلومات
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ووســائل االتصال اإللكرتونية ،والدفاع السيرباين بالقوات الخاصة ،فيقول" :عندما

اعتقلت يف مقر قيادة القوات الخاصة ،خضعت لتحقيق الإنساين ،وقد زادت شدة
التحقيق عندما طلبت حضور صالة الجمعة ،فقد قاموا بوضع ورقة مقاسها A4عىل
رأيس وثبتوهــا برشيــط الصــق ،وقــد ُأخــذت يف املمــرات وأنا عىل هــذه الحال ،ومل

يحدث أن قام طبيب بفحيص طوال فرتة اعتقايل إىل فرتة دخويل السجن".

عامــا أحمد موفيت
بينــا التــزم املتهــم البالــغ من العمر ســبعة وعرشين ً

برتبــة مــازم ثــاين بشــهادته التي مفادها أنــه مل يعرف أحد قــط مبحاولة االنقالب

مسبقًا ،وأنهم نفذوا أوامر قادتهم يف الخدمة ،فقال" :لقد أراد مخططو االنقالب

استخدامنا كبيادق الشطرنج ،ولو علمت بأن ما يجري هو محاولة انقالب ألبلغت
عنها يف أقرب مركز للرشطة ،ولكنني اعتقلت يف مقر قيادة القوات الخاصة.

وقــد ســألوين ما معرفتي بســميح ترزي ،وأجبتهم بأننــي مل أعرفه قط ،ثم

وضعــوا عصابــة عىل عيني ،وقيــدوا يدي وقدمي ،وال يأيت أحد إال ركلني وســبني،
وكلــا حاولــت الحديــث ،يرضبني أحدهم برجلــه عىل رأيس ثم ُأصبــت بحالة من

اإلغــاء ،بعدهــا أخــذوين عــن طريــق الخطــأ مــع مجموعــة قادمــة مــن املدخــل

الرئييس ،وبعد ذلك أخذونا إىل مكان ليس فيه كامريات ،فخطر ببايل أنهم سوف

يقتلوين ،ومل ينفك الكابنت فولكان عن رضيب فقد ركلني من  40إىل  45مرة ،وقد
لكمت مرات عديدة لدرجة أنني مل أتذكر اســمي عندما كنت أديل بشــهاديت أمام
املدعي العام ،وأردف قائ ً
ال" :مل أكن ألخون بالدي"(((.

 -3اختفاءات باإلكراه

بــدأت الحكومــة الرتكيــة مــرة أخــرى يف اللجــوء إىل أســلوب االختفــاءات

القرسيــة ،واالختطــاف غري الرشعي ،األمر الذي يذكرنا بفرتة التســعينيات حالكة
السواد،يفظلانتهاكسافرمنهاوتجاهلاللتزاماتهامبوجبقواننيحقوقاإلنسان.

وعــى مــا يبدو فإن تلــك االختفاءات خططهــا عنارص عىل صلــة بالحكومة

الرتكيــة كجــزء مــن حملــة التخويــف التــي تقوم بهــا الحكومــة مســتهدفة منتقدي
(1) PKK’daki darbe girişimi davası”, Habertürk, February 28, 2017, http://www.haberturk.com/
yerel-haberler/haber/11094976-okkdaki-darbe-girisimi-davasi
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فرق من القوات الخاصة لألمن
القومي تقوم باختطاف املواطنني
من الشوارع.

ومعــاريض الرئيــس الرتيك ،إذ إن معظم الضحايــا يف موجات االختطاف األخرية

تربطهــم صلة بحركــة كولن ،فقد وصلت حاالت االختطاف إىل إحدى عرشة حالة

وثقها مركز ستوكهومل للحريات ،الذي يقوم بتحديث البيانات من خالل موقعه:

وبحســب مــا رصح بــه مركــز ســتوكهومل للحريــات ( ،)SCFفــإن أحــد

يومــا ،يف موقع
املختطفــن ظــل
محبوســا كرهينــة ،يعــذب ملدة اثنــن وأربعني ً
ً
عرفوا أنفســهم عىل أنهم من رجــال الرشطة ،وقد
غــر معــروف عىل أيــدي رجال َّ

سلموه للرشطة ليكون عىل ذمة االعتقال الرسمي ،ثم قاموا بإجباره عىل التوقيع
عىل جرمية مل يرتكبها ،بينام يشــر التصوير بواســطة كامريات املراقبة إىل منط

مامثل ملا سبق يف قضايا كثرية ،حيث تستخدم مركبة من نوع فوكس فاجن يف

أخذ أناس أبرياء برسعة خاطفة.

ومل يحــدث أن اهتمــت الحكومــة الرتكيــة لذلــك ،ومل تقــم حتــى بإلقاء

بيــان عــن هــذه التقاريــر ،وذلــك عىل الرغــم من تقدميهــا يف الربملــان عىل يد
نائــب مــن املعارضــة ،يــأيت ذلــك يف ظــل شــكوى ُأرس الضحايــا بــأن الرشطــة
واملدعــن العمــوم ال يلقــون بــا ً
ال إىل شــكاواهم ،ويدعــون أن الســلطات غــر

مستعدة للتحقيق يف تلك القضايا.
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المدعون العموم يتجاهلون دعاوى التعذيب
أصــدرت الســلطات القضائيــة قــرارات تشــجع ضبــاط األمــن املتهمــن

بارتكاب جرائم التعذيب عىل التامدي فيام يرتكبون من فظائع ،جاء ذلك يف ظل

الشكاوى املقدمة من املتهمني الذين يعانون من فرط التعذيب وسوء املعاملة
يف حالة كونهم رهن االعتقال أو يف الســجن ،وقد قام الســيد عبد الله ب ،الذي

كانت الرشطة قبضت عليه التصاله بحركة كولن يف طرابزون ،بتقديم شكوى إىل
مكتــب املدعــي العام بطرابزون ،قال فيهــا إنه تعرض هو وزوجته التي مل تتجاوز

مدة حملها شهرين للرضب ،وسوء املعاملة ،والتهديد طوال فرتة االحتجاز.

بينام قرر املدعي العام أرشف أكتاش "عدم التحقيق يف الشــكوى" ،فقد

أحــال الشــكوى إىل املــادة  9مــن املرســوم رقــم ،667 :الــذي أصدرتــه الحكومــة

مبوجــب قانــون الطــوارئ ،وقد ختم املدعي العام أكتاش قــراره بقوله :إن ضباط
الرشطــة ليــس عليهم أي مســؤولية جنائية فيام يتعلق مبا يصــدر منهم أثناء أداء

واجبهــم املهنــي ،وال ميكــن مقاضاتهم طبقًا ملا ورد يف املرســوم ســالف الذكر،
وعــى ذلــك يشــر القرار إىل أن ضبــاط الرشطة ال ميكــن اتهامهــم وال محاكمتهم
عىل جرائم التعذيب التي وصفها قضاة مستقلون بأنها "فاضحة"(((.

ومــن جانبهــا ذكــرت وســائل اإلعــام الرتكيــة أنــه عندمــا أخــر الضحايــا

يف زونجولــداك ضبــاط الرشطــة الذيــن قامــوا بتعذيبهــم ،أنهــم ســوف يتخــذون
اإلجــراءات القانونيــة ضدهــم ،رد عليهــم ضبــاط الرشطــة بأنهــم يــؤدون مهامهم

الوظيفيــة بنــاء عــى أوامــر مــن املدعــي العــام ،فيقولــون" :قــال املدعــي العــام
(1) Savcı işkence suç duyurusunu KHK’ye dayanarak reddetti”, Evrensel, January 16, 2017, https://
www. evrensel.net/haber/304217/savci-iskence-suc-duyurusunu-khkye-dayanarak-reddetti
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هوسنو هاكان ياجيز ،إذا استطاعوا امليش فإن ذلك ٍ
كاف بالنسبة لهم ،والفضل

يرجع لحالة الطوارئ ،فال ميكنكم فعل أي يشء حيالنا" ،بل وزيادة عىل ذلك مل
ينكر األطراف املشرتكون يف تلك الواقعة ما جاء يف هذا التقرير(((.

ولسوء الحظ فإن األمر قد تفاقم ليبلغ من السوء ما يزيد عىل مقولة" :إذا
اســتطاعوا امليش فإن ذلك ٍ
كاف بالنســبة لهم" ،فمن الضحايا من ابتيل بإصابات
خطرية ،بل إن بعضهم قد مات بالفعل أثناء التعذيب ،ومن ذلك املعلم جوخان

أشيكولو ،وضابط الصف أوندر إيرماك حيث لقي كل منهام حتفه نتيجة التعذيب،
والتنكيــل ،وســوء املعاملة التي تجرعوا مرارتها وهم قيــد االعتقال ،فقد انتزعت

أرواحهم ،وقضوا نحبهم ،يف دائرة رشطة إسطنبول.

الحرمان من حق الدفاع أو إنكاره

يف ظل ما تشهده البالد من تداعيات إعالن حالة الطوارئ ،زادت الحكومة

أيضا منعــت املتهمني
يومــا ،ليس ذلــك فقط ولكــن ً
فــرات االحتجــاز إىل ثالثــن ً

مــن رؤيــة محاميهــم خــال األســبوع األول من االحتجــاز ،وحرموا مــن حقهم يف

الجلــوس إىل محاميهــم يف جلســة خاصــة ،بــل إن إطالــة مــدة االحتجــاز ليســت
أيضا إلزالة آثــار التعذيب
ملامرســة التعذيــب النفــي عىل الضحايا فقــط ،ولكن ً

الوحــي من عىل أجســاد الضحايا ،كام أشــار بعض املتهمــن إىل أن املحامني

املعينني من قبل نقابة املحامني تواطأوا مع الرشطة وقاموا بتضليل الضحايا.

فقــد امتنــع بعــض املحامــن بالفعــل عــن الدفــاع عــن الضحايــا الذيــن

صنفوهــم عــى أنهــم "إرهابيــون" مســبقًا ،وعىل ســبيل املثال فقــد رصح ملتم
بانكــو املحامــي املعــن من قبــل نقابــة املحامني بأنقرة ـــــ بقولــه" :بالنظر إىل

حقيقــة كــون هــذه القضيــة قضية خيانــة عظمى ،فإننــي برصاحة أعتقــد أنه من
محام عن موكل مثل هذا ،فإنني ال أستطيع أن أخالف ضمريي
الخيانة أن يدافع
ٍ

جــزءا من لجنة الدفاع يف هذه
شــخصيا ال أوافق عىل كوين
حيــال ذلــك ،وإنني
ً
ً

املحاكمــة ،إذ إن العالقــة بــن املحامــي وموكله أو موكلتــه دامئًا ما تقوم عىل
(1) “Muşta ile dayak, copla tecavüz girişimi, eşe tecavüz tehdidi!”, Shaber, February 16, 2017,
http://www.shaber3.com/musta-ile-dayak-copla-tecavuz-girisimi-ese-tecavuz-tehdidi-haberi/1280700/
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نرشت الحكومة صور التعذيب للمحتجزين يف حملة لتخويف وإرهاب املواطنني.

الثقة ،فكيف يل أن أثق مبوكل قد خان أرضه وبالده؟"(((.
بينــا قــال رئيس رابطة القضاة املوالية للحكومة املحامي محمد ســاري:

كثريا من الناس يحاولون الحصول عىل محامني بشــكل خاص؛ يدافعون عن
"إن
ً
ذويهم املحتجزين عىل خلفية اتهامات باملشــاركة يف االنقالب ،ويف نظري فإن

أناســا يستطيعون التفكري،
ما نســميه حق الدفاع ينجم عن حقيقة كون املتهمني ً

ففــي األدب الغــريب يطلقــون عــى ذلك مصطلــح الكرامة اإلنســانية ،أما بالنســبة
ملخططــي االنقــاب فعليهــم أن يكتســبوا صفة اإلنســانية أو ً
ال ،ومن ثــم يكون من
حقهم أن يحظوا بالكرامة اإلنسانية ،ويف حالة كوننا ال نعدهم آدميني ،إذً ا فإننا

نعلن عدم قبولنا لتلك الدعاوى ونرفضها"(((.

وباإلضافــة إىل املثــال الســابق لنقابــة املحامــن املنوط بهــم الدفاع عن

املتهمــن ،فإنهــم التزمــوا الصمــت مقابــل الشــكاوى املقدمة مــن املتهمني عام

أيضا
يالقونه من التعذيب وسوء املعاملة يف املعتقالت ،وقد اشتىك املتهمون ً
مــن األطبــاء الرشعيني الذيــن يعتقد تواطؤهــم مع الحكومة لطمــس مالحظاتهم

(1) “Avukatlar darbecileri savunmak istemiyor”, Sabah, July 24, 2016, http://www.sabah.com.tr/
gundem/2016/07/24/avukatlar-darbecileri-savunmak-istemiyor
(2) “Aradığınız insana şu an ulaşılamıyor”, Evrensel, August 9, 2016, https://www.evrensel.net/
haber/287253/aradiginiz-insana-su-an-ulasilamiyor
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عــن آثــار التعذيــب يف التقارير التــي يكتبونها ،أثنــاء الفحوصات الطبيــة اليومية،
بينــا كشــف التفتيــش بصــورة متعاقبــة عــن نتائــج التعذيــب الشــديد التــي تعمد
األطبــاء إهاملهــا وغــض الطرف عنهــا يف تقاريرهم ،وذلك عــى الرغم من أن تلك

الفحوصات الطبية إمنا تهدف يف املقام األول إىل منع جرائم التعذيب.

ومــن جانبه قام سلشــوك كوزاغاشــي رئيــس رابطة القضــاة املعارصين،

التــي راقبــت االنتهــاكات والتجــاوزات مــن خــال وفــود الرابطةــــ بإعالن مــا توصل
إليــه من نتائج خالل جلســة االجتــاع العام لنقابة املحامــن بأنقرة ،فقد أوضح

كوزاغاشــي أن املتهمــن قــد تعرضــوا للتعذيــب الشــديد مبــن فيهــم القضــاة،
واملدعــون العمــوم ،وضبــاط الرشطة ،ومواطنــون عاديون ،وغريهــم ،ممن ألقي

القبــض عليهــم باتهامــات العضويــة يف حركــة كولــن ،فمنهــم من اغتصــب مبواد

صلبــة ،ومنهم من كابد عنــاء متزق األمعاء جراء التعذيب ،ومل يقترص التعذيب
أيضا.
عىل غرف االحتجاز ،ولكنه تعدى ليصل إىل السجون ً

ســويا يف مســجد
وذكــر ذلــك يف قولــه" :إن أولئــك الذيــن يــؤدون الصــاة
ً

املحكمة يغتصبون زمالءنا يف السجن ،إذ ينتزعون أظفارهم يف أقسام الرشطة،

ويغتصبونهــم داخــل الســجن ،فقــد رأيت بعيني مــن الضحايا من يخضــع لعملية
جراحية يف أمعائه الغليظة نتيجة األشياء التي أدخلوها يف مؤخرته...باإلضافة
شــخصا ،مــن بينهــم مدعون عمــوم ،ورؤســاء للرشطة،
إىل انتحــار مثانيــة عــر
ً
ومحافظون ،انظروا يف ذلك أيها السادة ،كيف يستطيع شخص أن يوجه السالح
إىل رأســه ويطلق النار عىل نفســه /نفسها؟ ونقابة املحامني تقف عاجزة عن منع

التعذيــب حتــى داخــل مبنــى املحكمــة ،"...وبعدهــا أطلع املحامي كوزاغاشــي
الصحافة عىل تفاصيل التعذيب الوحيش املنظم(((.

وأضــاف كوزاغاشــي قائــ ً
فعليــا إن جميــع املعتقلــن
ا" :ونســتطيع القــول
ً

يكابــدون مأســاة التعذيــب ،التــي تســتخدم فيهــا كافــة وســائل التعذيب ،وقــد أعيد

تفعيــل اســتخدام الوســائل القدمية مرة أخرى ،فعىل ســبيل املثــال :الجلد بالعصا
عىل أخميص القدمني ،يفعلون ذلك ثم يقومون بأخذ األطباء إىل املعتقالت ومراكز

(1) “ÇHD: FETÖ zanlıları arasında tecavüze uğrayıp bağırsak ameliyatı olanlar var!”, YouTube, October 16, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=o9S3u8mQ4LM
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التعذيــب ،إنهــا حقًا لجرمية يعاقب عليها القانــون ،وإذ مل ُيجر األطباء الفحص يف
غــرف االحتجــاز فإننا ليس يف مقدورنا أن نتعقب آثار التعذيب ،فاألشــخاص ليســوا

أيضا.
فقط محتجزين ،ولكن فرض الحظر عىل زيارة مراكز الحجز ً

ويبقى الوضع قامئًا ،فال نستطيع أن نتعقب آثار التعذيب ،عىل الرغم من

هــذه الطلبات العديدة لدينــا ،وال يقوم ذوو الضحايا بإطالع الصحافة عىل األمر؛

ألن حملة صيد الســاحرات تقف باملرصاد ،وال شــك أن التعذيب جرمية ال تسقط

بالتقــادم ،ولســوف نســتمر يف ســعينا وراء هــذا األمــر" ،وقــد ســلط كوزاغاشــي
أيضا عىل الواقع الذي تعانيه كثري من الســيدات الاليت يقبعن تحت وطأة
الضوء ً
االعتداء الجنيس.
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ظهور أساليب التعذيب القديمة ً
مجددا
أشــارت املحاميــة جولــرن يولريي عضــو جمعية حقوق اإلنســان ()İ�HD

إىل أنهــا قامــت بزيارة منطقتــي رشناق ،ومنطقة نصينب ،يف وفد مكون من مثانية

شــخصا يف أواخر شــهر أغســطس يف أعقاب محاولة االنقالب يف الخامس
عرش
ً

عــر مــن يوليــو ،ورأت أن وســائل التعذيــب قــد عــادت مــرة أخــرى يف مراكــز

االعتقال ،وقالت املحامية" :لقد ســمعنا عن مامرســة جرائم التعذيب يف مراكز

االعتقال ،فقد أعيد اســتخدام أســاليب التعذيب مرة أخرى ،وكأن آالت التعذيب

القدميــة كانــت مخبــأة لفــرة ،ثم اســتخرجت اآلن لتقــوم بعملها ،فمنهــا التعليق
عىل الطريقة الفلسطينية (تعليق الضحية من يديها بوضع مقلوب مع ربط اليدين
من الخلف) ،ومنها الصدمات الكهربية"(((.

نصا من كالم معلمة
وقالــت يولــري لصحيفة جمهوريت" :دعيني أقتبــس ًّ

اســتعانت بجمعية حقوق اإلنســان ( ،)İ�HDقد قمنا بتحرير شــكواها حيث قالت:
"إننــا ليــس لدينــا أي عالقــة مبنظمــة (فتح اللــه كولن اإلرهابيــة) فيتــو  ،FETÖإننا
فقط عائلة محافظة ،وقد ُسح زوجي من وظيفته ،ومل يسمح يل برؤيته إال بعد

مــرور أربعــة أيام من احتجازه ،وقد ظهرت عىل وجهه عالمات الرضب ،فســألته:
رشطيا تدخل قائ ً
ال" :إذا ســألت عن أي يشء ســوف نأخذك
ما الذي حدث؟ ولكن
ً

أيضا بقولــه" :لو
أيضــا ،ال تتحــديث معــه ،انظــري إليــه فقــط" ،وهــدد زوجــي ً
أنــت ً
عاما" ،لقــد كان زوجي
أخربتهــا أي يشء فســوف متكــث يف الســجن ملــدة ثالثني ً
مرتعبا ورد عليه" :ال تأخذين إىل الحبس االحتياطي ،أفضل الحبس ملدة ثالثني
ً

(1) “Eski işkence aletleri geri döndü”, Cumhuriyet, September 13, 2016, http://www.cumhuriyet.
com.tr/ haber/turkiye/599848/Eski_iskence_aletleri_geri_dondu.html
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عاما يف الســجن" ،وقد حققت الرشطة معي هناك بشــكل غري رســمي ،فض ً
ال عن
ً

التهديد الذي وجه إيلّ ".

وأضافــت يولريي" :لقــد واجه املتهمون ألوانًا مــن التعذيب منها :الحبس

يومــا رهن االعتقــال ،والحرمان من أي مســاعدة قانونية ،بينــا ميثل قرار
ثالثــون ً

تعذيبــا يف حــد ذاتــه ،دعــوين أخربكم عن ســجن ســيليفري والــذي قمت
الرسيــة
ً

مؤخرا ،يف اليوم الحادي والثالثني من أغســطس ،إذ اندلعت االنتهاكات
بزيارته
ً
يف أعقــاب محاولــة االنقــاب ..وقــد واجهنــا صعوبــات يف الزيــارات ،والرعايــة

الصحية ،يف حني قالت الرشطة للســجناء" :ال نســتطيع أخذكم إىل املستشــفى
بســبب حالة الطوارئ" ،وقد اكتظت الســجون بالنزالء ،ونحن نعرف أن الســجناء

يتبادلون النوم يف العديد من السجون مبا يف ذلك سجن سيليفري.

ففــي ســجن ســيليفري تحولــت زنزانات التعذيــب إىل زنزانــات إقامة ،وهي

حجــرات صغــرة ليــس لها تهويــة ،وفيها تغســل األواين يف حوض غســيل الوجه

بــدورة امليــاه ،كــا أخربنا النزالء أنهــم ال حيلة لهم إال تبــادل األدوار يف الوقوف
نظرا
إىل جانــب النافــذة حتى ميكنهم التنفس ،وبعضهم تدهورت حالة الصحية؛ ً

لفــرة اإلقامــة املمتــدة ،بينــا تقوم ســلطات الســجن بتغيري أيــام الزيارة بشــكل
عشوايئ ،فيضطر حينئذ ذوو السجناء القادمون من أماكن نائية إىل الرجوع دون

زيارة أقاربهم ،هذا باإلضافة إىل ارتفاع العقوبات التأديبية بشكل متزايد ،وإجبار
الزائريــن عــى خلــع مالبســهم للتفتيش قبــل الدخــول إىل زنزانات الســجن ،وإذا
رفض الزائر ذلك التفتيش يعتدون عليه بالعنف".

ورصحــت ســيفيم هاملــان عضــو بعثــة الســجون التابعــة لجمعيــة حقــوق

اإلنســان  ،İ�HDوخالــة عــى جوميــز الــذي حكم عليــه بعقوبة الســجن مــدى الحياة

بقولها" :تعتقد الســلطات أن السجناء السياســيني يستحقون انتهاك الحقوق بكافة
ومرورا بإجبارهم عــى التحلل من
األنــواع ،بدايــة من الحبــس االنفرادي للســجناء،
ً
وانتهاء بحرمانهم من الزيارات ملدة أعوام ،أما اآلن فال يسمح بالزيارة
إنسانيتهم،
ً

إال مــرة واحــدة كل شــهرين ،وباملقارنــة مبــا مــى فقد كانــت الزيارات مــرة يف كل
شهر ،فض ً
ال عن ترحيل املسجونني إىل سجون بعيدة عن محل إقامة أقاربهم.
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وقــال عــى جوميــز" :كنــا نســمع تأوهــات الســجناء مــن داخــل الزنزانــات

يتمتمــون" :إن مــا نحــن بصــدده هو محاولة انقالب...إن األشــخاص املســجونني
عــى خلفيــة اتهامــات بالتــورط يف عمليــات "منظمــة فتــح اللــه كولــن اإلرهابيــة"

 ،FETÖيخضعــون ألشــد أنــواع التعذيــب" ،فنعطيهم املــاء ،والســجائر ،ونرمي
لهم مكعبات من الثلج ،وقد أجري معنا تحقيق بشأن معارضتنا للتعذيب".

بينام قامت نزيالت يف السجن بإرسال خطابات يرجون فيها سامع أصوات

اســتغاثتهن ،حيث تم ترحيلهن كإجراء تأديبي لهن ،من ســجن سنكان إىل سجن
ســليفريي التاســع ،وأثنــاء عمليــة الرتحيــل أجربتهــن الرشطــة عــى الخضوع إىل

تفتيــش ذايت ُيجــردن فيــه مــن املالبــس ،وال يقابلن إال بالــرب إذا اعرتضن عىل

ذلــك ،وقالــت ريزميــي فاتنســفر ،ودينيــز تيبييل" :وضعــت كامــرات املراقبة يف

مواجهــة دورات امليــاه الخاصــة بنــا ،وعندمــا نســدل الســتائر عــى النوافــذ يــأيت
الحــراس مــن الرجــال فيقومــون بإزالتها ،وال يجــاب عن أي التــاس نقدمه" ،كام

يأملن أن نقدم لهن يد العون ضد االعتداءات الجنسية.

50

nesemat.com

بعض قضايا التعذيب الموثقة في العشرة شهور األخيرة
 -1قضية رجب شلبي

أثناء جلســة االســتامع املنعقدة مبحكمة الجنايات العليا مبدينة كريكال

يف الســادس عــر مــن فرباير عــام  ،2017وصف املعلم رجب شــلبي الذي قبض

عليه بتهمة العضوية يف حركة كولن ،ما كابده من قساوة التعذيب ،وقد سمحت
هيئة املحكمة بتسجيل نسخة مخترصة فقط من شهادته.

وخــال دفاعــه مل يكــن هنــاك تســجيل للصــوت والصــورة ،وحســبام ذكــر

مراقبــون يف قاعــة املحكمــة قال يف شــهادته" :لقد جردوين مــن مالبيس إىل أن
عاريــا ،ثــم تركوين ألنتظــر يف مياه مثلجة ،واغتصبــوين بعصا غليظة يف
أصبحــت
ً

مؤخــريت ،ومل يتوقفــوا عــن رضيب ،ومــا وقعــت عىل شــهاديت إال باإلكــراه" ،كام
ً
متهم بنفس القضيــة ما تعرضوا له مــن التعذيب ،عندما
وصــف مثانيــة وأربعــون

أدلوا بشهادتهم يف محكمة الجنايات العليا مبدينة كريكال.

 -2قضية أردن أييلدز

طلب الربفســور وطبيب األســنان إردن أييلدز من هيئة املحكمة إرســال

ضباط الرشطة خارج قاعة املحكمة قبل أن يبدأ بالدفاع عن نفسه ،ومل ينطق

أييلــدز بشــهادته إال تحــت وطأة الحــزن ،تغلب عينيه دمــوع األىس فقال" :لقد
يومــا ،وكنت مبفردي ملدة أســبوع
ُعذبــت وأنــا رهــن االعتقــال ملدة ثالثــة عرش ً

مــن تلــك الفــرة ،كــا عاملــوين أســوء معاملة لدرجــة أنني مل أعــد أعرف كيف

أتعامل مع الناس بشــكل طبيعي ،إنني عملت طبيب أســنان يف مدينة كريكال
واملناطــق املجــاورة منــذ عــام  ،2008كــا خدمــت كأســتاذ مشــارك يف الفرتة
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مــا بــن  2008و  ،2013ومل أتــوان عــن تقديم خدمايت ومل أتوقــف عن معالجة

اآلالف من املرىض.

ويعرفنــي أغلب ســكان مدينة كريكال ،وقــد ذقت من األمل ما ال أقدر عىل

نســيانه ،وحينــا مل أعــرف ،قالــوا" :مل تفلــح معــك الخطــة أ ،ولكــن الخطــة ب
متاما" ،ويف غرفة التحقيق قام أحدهم بالتحرك بطريقة مفاجئة
ســوف تناســبك
ً

مــن خلفــي ،وانتــزع قميــي ليجعله عــى رأيس ،ثــم ســحبوين إىل دورة املياه،
وميكنك التحقق من ســجالت كامريات املراقبة إذا شــئت يف ظهرية يوم األربعاء

املوافــق  24مــن أغســطس عام  ،2016وســوف ترى أنهم ســحبوين وأنــا نصف عا ٍر

إىل غرفــة أخــرى ،فهي غرفة دورة املياه"(((.ثم صبــوا عيلّ املاء يف دورة املياه،

مجــردا عن مالبــي ،ورأيس
بواســطة خرطــوم الحديقــة ،وذلــك بعــد أن قيدوين
ً
مغطــاة بقميــي الداخــي ،وال أريــد أن أصف مدى بشــاعة الشــتائم التي نعتوين
بهــا ،وهــم يصبون عيلّ املــاء يف حالة من الضحك ،فظننت أنهم ســوف يتوقفون

بعــد هــذه الجلســة مــن املاء البــارد ،ولكنهــم طلبوا من شــخص أن يحرض ســائل

الصابون وعصا غليظة ،ثم قاموا بإدخال تلك العصا يف مؤخريت.

"حســنا أوافق عىل
ويف تلك اللحظة رضخت ملا يطلبونه مني فقلت لهم:
ً

مــا تريــدون" ،ثم توقفوا عن تعذيبي...لقــد كان بإمكاين تحمل التعذيب ،ولكنهم
أيضــا" ،وقد كانت
هــددوين بزوجتــي وطفيل ،وقالوا" :ســوف نقبــض عىل زوجتك ً

ا يف هــذا الوقــت ،فمن الذي يكون مســؤو ً
زوجتــي حامــ ً
ال إذا فقــدت جنينها؟ فلم
أتحمل هذه املخاطرة.

وحتــى قبــل أن يأخذوننــي إىل املحكمــة قــال يل ضبــاط الرشطــة" :ســوف

نقبــض عليــك" ،وبعــد ما القيت مــن محنة التعذيــب ،ومرارة التنكيــل ،فعلت كل
يشء أراده مني ضباط الرشطة ،حتى إنني قمت برسم مخطط لهم ،فلو سألوين

"أأنت من فجر الربملان؟" ألجبتهم بقويل :نعم أنا من قام بتفجريه ،وبالطبع يف
ظل ما مررت به من ظروف ومالبسات كنت سأعرتف".

(1) Kırıkkale High Criminal Court’s 35-page hearing minutes for the 3rd session dated, February
16, 2017.
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 -3قضية هارون أوزدمير

قــص هــارون أوزدمــر الذي أدىل بشــهادته يف نفس الجلســة مــا حدث له

كام ييل" :اعتقلت يف الثاين من أغســطس عام  ،2016حيث عصبوا عي َّني وقالوا:

"هــل مــا تقــول هــو كل ما تعرفــه؟ أخربنــا" ،فأجبتهــم" :ما الــذي يتوجــب عيلّ أن

أخربكــم بــه ،إننــي ال أعرف أي يشء ،ومبجرد أن ســمعوا ذلــك تلقيت صفعة عىل
وجهــي ،مــع أين كنــت معصوب العينــن يف ذلك الوقت ،ثم صاحــوا ّ
يف بقولهم:

"تكلم" ،ثم طمسوا رأيس يف دورة املياه ،إنني أشعر بالخزي عند التحدث بهذا.

فقــد ذقــت عــى أيديهــم معاملــة أقــل مــا توصــف بــه أنهــا غــر آدميــة ،ثم

أجربوين عىل التجرد من مالبيس ،وذلك أثناء سيل من السباب والشتائم ،وكلام
متاما إذ
عاريــا
قاومــت رمــوين بأفظعهــا ،ثــم قذفوين باملــاء البارد ،مــع أين كنت
ً
ً

ليــس عــى جســدي إال عصابة العينني ،فقد قذفوين بســيل من املــاء املضغوط
عىل منطقة فخذي

خصيتــي ،بعدها
بعصــا يف مؤخريت ،ثم قــام أحدهم بعرص
لقــد اغتصبــوين ً
ّ

فقــدت الوعــي وظننــت أنني أرشفت عىل املــوت ،ولكنهم أجربوين عــى أن أخربهم

بعــض األســاء ،وهم يقولون" :أخربنا وســوف ننقذك من التعذيــب" ،وخطر يل أن

الله لن يسامحني إذا افرتيت عىل شخص آخر ،وملا أحجمت عن الكالم لكموين يف
معديت ،ثم بدا لهم أنني سوف يصيبني اإلغامء فتنحوا عني ،وملاجاء طبيب إىل سجن

الحبــس االحتياطــي لكتابــة تقريره املنوط به ،قصصت عليه مــا حدث يل من تجريد
املالبس ،واملاء البارد الذي قذفوين به ،واللكامت التي أوجعوين بها يف معديت".

 -4قضية حسن كوبالي

أخــر هــارون كوبــاي -الــذي يعمــل مديــر مدرســة -تفاصيــل مامرســات

التعذيــب التــي القاهــا حــال فــرة االحتجــاز ،حيــث قــال يف شــهادته املوثقــة يف
محــارض املحكمــة" :إنني ال أقبل أي تهمة من االتهامات املوجهة إيلّ  ،كام أدين

عضوا يف أي منظمة إرهابية ،فقد اعتقلت
محاولة االنقالب الشــنيعة ،وأنا لســت
ً
يف نازيلــي أيطــن ،يف الحــادي والثالثــن مــن أكتوبــر عــام  ،2016فســألت ضباط
الرشطــة" :ملــاذا تعتقلونني؟" فســألوين" :مــا مجال عملك؟" ثم قالــوا يل" :أنزل
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جدا"،
بنطالك إىل األســفل" ،فأطعتهم ،فقالوا" :ســوف نقدم لك معاملة خاصة ً
ثم عصبوا عيناي وقيدوين باألصفاد.

وبعــد ذلــك أخرجوين من تلــك الغرفة ليذهبوا يب إىل غرفــة مقابلة لدورة

امليــاه ،كان ذلــك يف غضــون الســاعة ،17 :30 :وهــم قــد جــردوين مــن بنطــايل
مسبقًا ،فلام وصلت إىل تلك الغرفة أزالوا عني كل مالبيس ،مبا يف ذلك مالبيس

الداخليــة ،فرجوتهــم أال يفعلــوا فقلــت لهــم" :مــن فضلكــم ال تفعلــوا ذلــك" وأنــا
أرصخ مقيد اليدين معصوب العينني ال حول يل وال قوة ،ولكن صويت مل يخرج،

إذ أغلقــوا فمــي بقطعــة مــن القــاش ،وبعدهــا أخــذوين إىل دورة امليــاه وأنا عا ٍر

متامــا ،ثــم صبــوا املــاء البارد عىل كل قطعة من جســدي ،ولكنهــم تعمدوا تركيز
ً

وفخــذي ،ومازلت أعاين مــن األمل الناجم
املــاء املندفــع بشــدة ليصيب خصي ّتي
ّ
خصيتي إذ ما زال األمل يرضب جسدي.
عن ذلك ،وأريد أن أعالج
ّ

لقــد عبثــوا بــكل جزء يف جســدي ،لقد فعلوا شــي ًئا يف مؤخــريت ولكنني ال

أدري ما هو ،ثم مكثت هناك ملدة ســاعة ،بعدها قالوا يل" :ســوف نحرض امرأتك
أرضا[ ،ثــم انهمــرت عينا
ونفعــل بهــا مثلــا فعلنــا بــك" ،فــكان ذلــك مــا أســقطني ً
املتهم بالبكاء]؛ ألن زوجتي وأطفايل الثالثة هم كل ما أملك يف هذا العامل ،ثم

أخذوين إىل غرفة ،ورشحوا يل ما الذي يجب عيلّ فعله ،فقد كنت أرتعش عندما

ذهبــت إىل املستشــفى ،وقــد حاولــت أن أخــر الطيــب عام جــرى يل ولكن ضباط
الرشطة الذين كانوا معي منعوين من ذلك.

وعندمــا ذهبــت ألرى الطبيــب للمــرة الثانيــة أخربتــه مبــا أعانيــه مــن مرارة

التعذيــب ،فقــال يل" :ليــس هنــاك أيــة آثار عىل وجهــك" ،ثم قامــوا بحقني ،ويف

يــوم الجمعة أخذوين إىل قســم الرشطة ،الذي تعرضــت فيه للضغط مرة أخرى،
ً
نفســيا تلك املرة ،وال يقارن ما مررت به أول يوم مبا القيته من
ضغطا
ولكنه كان
ً

جدا بالنسبة ألول يوم".
فظائع أخرى ،فقد بدت خفيفة ً

ثم أدليت بشــهاديت يف قســم الرشطة يوم األحد يف الســادس من نوفمرب

عام  ،2016ولقد أثرت هذه التهديدات عىل حالتي النفسية ،وذهب يب الخوف كل
مذهــب حتى خفت عىل حيــايت ،وال ميكن لكلامت مثل" :التعذيب ،والتهديدات،
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واألىس وأي كلــات مشــابهة إال أن تبقــى قــارصة عــن وصــف معانــايت ،فأنــا اآلن
أشعر بالخزي من كوين إنسانًا[ ،واستمر املتهم يف البكاء أثناء نطقه بالشهادة]،

وإنني أتربأ من شهاديت أمام الرشطة".

بينــا قــال مراقبــون ممــن حــروا جلســة االســتامع أنهم ســمعوا كوبالي

عصا يف مؤخرته ،وهددوه بقولهم" :إننا ســوف
يقــول :إن ضبــاط الرشطــة وضعوا ً

نعتقــل زوجتــك ونفعــل بهــا مثلــا فعلنــا بــك ،ونــزج بأطفالــك إىل مراكــز حامية
األطفال التابعة للحكومة".

 -5قضية زد جي ()Z. G

تقص ما تعرضوا له من شتى أنواع التعذيب.
رسائل من السجناء للمدعي العامّ ،

وصــف زد جــي ( ).Z.Gبالتفصيــل التعذيــب الــذي قاســاه أثنــاء فــرة

احتجــازه يف قســم رشطــة أنطاليــا ،حيــث تقــدم بشــكوى رســمية إىل مكتــب
املدعــي العــام ،وقــد حصل مركز ســتوكهومل للحريــات ( )SCFعىل صورة من
نسخة الشكوى التي كتبها بيده ،حيث قال فيها" :إنه يف يوم الخميس املوافق

الخامــس مــن يناير عام  ،2017تناولت وجبة غــذايئ مع صديقي طالب الدكتوراه،
ومستشــاري يف مطعــم بالقرب من متجر ياقوت بجامعــة أكدنيز ،وبعدما غادرنا

املطعــم ،أوقفنــا اثنــان مــن ضباط الرشطة يرتديــان الزي املدين ،ثــم طلبا منا أن

نظهــر بطاقتــي الهويــة ،دون إبــداء أي تفســر ملــا يحــدث ،ثــم أجــراين وصديقي
لرنكب سيارة واقفة ،ويف السيارة أخذا هاتفينا ً
رغم عنا.

ثــم ُأخذنــا إىل ملحــق ذي طابقــن يف الجانــب الرشقــي مــن دائــرة رشطــة

أنطاليــا الخاصة مبكافحة التهريــب والجرمية املنظمة ،ومبجرد أن دخلنا املبنى
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رضبا
تســارع ضباط الرشطة هناك إىل ركيل عىل رأيس ومن خلفي ،وانهالوا عىل
ً

أيضــا ،وقد
إىل أن ســقطت عــى األرض يف دورة امليــاه ،ومل يتوقفــوا عــن رضيب ً

اشــتدت وطــأة هجومهــم واعتدائهــم عــى جســدي ،لدرجــة أننــي أردت أن ألقــي

بنفيس خارج املبنى ،وقد هممت أن أفعل ذلك بالفعل.

وعىل الرغم من ذلك مل يتوقف ضباط الرشطة خارج املبنى عن مهاجمتي،

مجــدداً ،ويف الداخل
وتوجيــه اللكــات ،والركالت إىلّ  ،ليدفعــوا يب إىل الداخل
َ
تكاثــرت أعــداد الضبــاط من حويل وهم ال يقومون بيشء ســوى رضيب ،ثم متكنوا

مــن إســقاطي عــى األرض ،وقامــوا بــريب عــى رأيس بعنــف وبشــدة ،وقد كنت

مستلقيا عىل األرض من أثر الصدمة ،فقد متكن األمل من جميع أجزاء جسدي،
ً
فض ً
ال عن شعور الرعب الذي متلكني.

ويف تلك األثناء تناولتني ألســنتهم بأشــنع الشــتائم وأقبح األوصاف مثل:

"ابــن العاهــرة ،و ،"...وقــام أحــد الضبــاط بخنــق رقبتــي إىل أن انحنيت بجســدي

قدمــي ،ويف تلــك اللحظــة فقــدت القــدرة عــى التنفــس ،فقــد كنــت
إىل موضــع
ّ
عــى وشــك املــوت ،ثم قالــوا" :ال يزال يتــرف بجنون" ،ثم دفعــوين إىل الطابق

العلــوي ،وحينئــذ بــدأت أختــر أصعــب لحظــات حيايت ،حيــث قامــوا بوضعي يف
غرفــة بالطابــق العلوي ،ويف داخــل الغرفة طاولة وعدة كرايس ،ثم دخل الغرفة

مدنيا ،وطلبوا منــي أن أنحني أســفل الجدار
زيــا
كثــر مــن الضبــاط الذين يرتــدون ً
ً

الذي يقع يف مقابل الباب.

بيــدي ،بينــا
جاهــدا أن أحمــي رأيس
وعندمــا اســتمروا يف رضيب حاولــت
ً
ّ

أخذ ضباط الرشطة الذي مل يرضبونني بالسخرية مني ،وال يدخل أحد الغرفة إال
صب مبلغه نتيجــة للرضب املربح لدرجة
رضبنــي أو لكمنــي ،وكنت قــد بلغ يب ال ّن َ
أنني هويت إىل األرض من التعب ،ثم حملوين من عىل األرض ،وأمروين أن أقعد
"كام يقعد الكلب" ،ويف هذه األثناء قام شخص بإحضار عصا ،وبدأ يهددين بها،
وقد عرفت اسمه أثناء املحادثة بينهم إذ يدعى "رافيت" ،وأستطيع التعرف عليه

شخصيا.
إن قابلته
ً

وحينــا كانــت ركبتــاي مثنيتني ووجهــي إىل األرض ،بدأ يحــرك العصا إىل
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األمام وإىل الخلف بني إصبعيه اإلبهام والســبابة ،ثم قال بنربة التهديد" :ســوف
يوما القادمة ،ولســوف أقذف بك
أدخــل هــذه العصــا يف مؤخرتك طوال الثالثــن ً

إىل املخنثني يف مجاورة ييل رقم  ،100بأنطاليا".

قائدا لحياة رشيفة برشف وكرامة ،ولكنني
"لقد كان هديف الوحيد أن أكون ً

مــررت بأصعــب لحظــات قــد متــر عىل إنســان يف حياته ،ففــي الحقيقــة كنت عىل
وشــك خســارة رشيف وكرامتي ،وزيادة عىل ذلك أنهم هددوين بزوجتي وأبنايئ،
حيث هددين أحدهم بقوله" :سوف أحرض زوجتك ،وأفعل بها ما أفعله بك نصب
عينيك ،ثم أغتصبك أنت وزوجتك ،ولسوف أدخل هذه العصا يف مؤخرتك".

"ثــم وجــدت مــن الصعب عــيّ قبول هــذه الفظائــع الصادمة عقــ ً
ا ،والتي

بــدأت يف تجربتهــا بشــكل غــر متوقــع عــى اإلطــاق ،فســألتهم" :ملــاذا تفعلون
ذلك؟" ،أجابوين بقولهم" :إنك إرهايب" فنفيت ذلك عن نفيس ،ولكنهم استمروا
يف إلصاق تلك التهمة يب ،فقالوا" :إنك إرهايب فأخربنا كيف تعمل املنظمة؟ وما
هي مهامكم؟ ومن هم األعضاء اآلخرون؟

ثــم جاء شــخص ال أعرفه (ولكن أســتطيع متييزه بســهولة) فأمــر الضباط أن

راجيا" :ال تفعلوا ذلك ،لدي أطفال ،أرجوكم إنها
يجردوين من مالبيس ،وقلت لهم
ً

خطيئة" ،ولكنهم جردوين من مالبيس بالقوة ،ومل يرتكوا يل إال رسوايل الداخيل،
أيضــا ولكننــي قاومــت بشــدة إىل أن استســلموا ،ثــم ثبتوين يف
وقــد حاولــوا خلعــه ً

وضعيــة املســتلقي عــى ظهــره ،فقــام أحدهــم بالضغط عــى وجهي بقدمــه ،بينام
مســتلقيا عــى الوضــع مائــ ً
ا ،ثم ضغــط ضابط
ضغــط آخــر عــى قدمــي ،ليجعلنــي
ً

ذراعي،
ثالــث عــى قدمــي األخرى بنفس الطريقة ،وقــام ضابط رابع بتثبيــت إحدى
ّ
وقام ضابط خامس بالركوب عىلّ  ،وأمســك ســادس بذراعي األخرى وجذبها بشــدة

للخلف عن طريق لويها ،والتوى ذراعي بشــدة لدرجة أنني ظننت أنه قد كرس ،ومل
يسارا ،وكنت أرصخ من شدة األمل.
فعليا االلتفات ميي ًنا أو
أستطع
ً
ً

واعتقــدت أين مل أعــد أطيــق املزيــد مــن هــذا األمل ،وقــد أرصوا عــى أن

افــراء عليهم ،ثم قاموا بزيــادة وترية التعذيب
أعطيهــم أســاء أنــاس ال أعرفهم
ً

عندمــا قلــت لهــم ليس يل أي عالقــة بأي منظمــة إرهابية ،وفكرت أننــي بلغت من
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التعــب منتهــاه ،ولكنهم قاموا بالضغط عىل ذراعي إىل الخلف ،حتى أوشــكت أن
أصــاب باإلغــاء ،وهم ينطقون أســاء أناس ال أعرفهــم ويحثونني عىل أن أفرتي

عليهــم ،وبالرغــم مــن شــدة التعذيب ومرارتــه ،فقد أخربت ضبــاط الرشطة مرات
عضــوا يف أي
عديــدة أين ال أعــرف هــؤالء النــاس الذيــن ذكروهــم ،وأننــي لســت
ً

منظمة إرهابية.

مســتلقيا عىل األرض ،وكنت أتنفس بصعوبة ،قام الشــخص
وحينام كنت
ً

الــذي يدعــى "رافيــت" وأســتطيع التعــرف عليــه ،بتحريك رجــيّ ثــم ركل أعضايئ

الجنســية عــدة مرات ،وحينئذ شــعرت بالرعب ،وبدأت يف الدعــاء" :يا رب اقبض
روحي وأنقذين من هذا التعذيب" ،ثم أجلسوين عىل األرض ،وقد كنت منهكً ا يف

غاية التعب ،فال أقدر حتى عىل التحدث ،بينام كان الضابط الذي أستطيع متييزه
يرصخ ّ
يف بشدة.

ثم عاود تهديدي مرة أخرى بأنه ســوف يفعل كل هذه الفظائع مع زوجتي

مجــددا وهــددين قائــ ً
ا :ســوف أدخلهــا يف مؤخرتك،
وأطفــايل ،وأمســك بالعصــا
ً
وأوســعها ثم أقوم بتمزيقها ،وحاول أن ينزع رسوايل الداخيل مرة أخرى ،ونزعه
إىل النصف ،ولكني استجمعت كل قواي أللبس رسوايل مرة أخرى.

جالســا عــى األرض يف حالــة وهــن شــديد ،وعندمــا الحــظ ضبــاط
وكنــت
ً

الرشطــة الذيــن التقطــت أســائهم أثنــاء الحــوار وهــم عمــر وبكــر حالــة اإلرهاق

التي وصلت إليها قالوا" :كفى ،إنكم ســوف تقتلون رج ً
ال ،وتجلبون لنا املتاعب"،
وتركوين عىل تلك الحالة ،بينام رآين ضابطان وأنا أستجمع قواي وأرتدي مالبيس،

أخــذاين إىل األســفل ،وجعلــوين أنتظر بالقــرب من دورة املياه ،ثــم أخذوين إىل

ً
ضابطا مل أره من قبل ،وســألني عن يشء ولكنني ال
غرفــة أخــرى ،وهناك وجدت

وجســديا ،فلام مل أســتطع اإلجابة
نفســيا
نظرا ألنني كنت مســتنفذً ا
ً
ً
أتذكر ما هو ً
ألين كنت أشــعر بتشــويش شــديد ،لكمني بقوة يف صدري ليجربين عىل اإلجابة،
أيضا.
وميكنني التعرف عىل ذلك الرشطي ً

بينــا بــدأ الضابــط اآلخــر يف إجبــاري عىل الركــوع ثم الوقــوف ،وكنت غري

جدا ،وقد جاهدت نفيس
قادر عىل تنفيذ ما يطلبه ،فقد كنت أشعر بشعور يسء ً
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عــى أن أقــوم بذلــك ،إىل أن اجتذبنــي شــخصان مــن ذراعي ،ثم جراين شــخصان

كأنهم يجران جثة حيوان ووضعاين بالقرب من دورة املياه ،ويف املساء أخذوين
إىل مستشــفى ســيام يــازار ،ليكتــب يل الطبيب شــهادة خلو من األمــراض دون أن

يفحصنــي ،إذ إن ضابــط الرشطــة كان يقــف إىل جوارنــا ،ويف تلك الليلة أرســلوين
إىل السجن االحتياطي ،وقد شهد كل املتهمني عىل ما القيت من تعذيب.

ويف السجن االحتياطي ،مل أستطع النوم ملدة ثالثة أيام بسبب ما أقايس

جدا ،وهي مضــاءة طوال
مــن أمل ،فقــد كانت ظــروف الســجن االحتياطي قاســية ً
الوقــت مبصابيــح شــديدة اإلضاءة ،وكانــوا يقومون بتشــغيل جهاز تكييــف الهواء
شــخصا يف
باســتمرار ،حتى أصابني املرض بســبب الربد القارس ،وكنا أحد عرش
ً

غرفة ال تتســع إال لخمســة فقط ،إذ توجب علينا أن ننام عىل األرضية اإلســمنتية،

وعندمــا يــأيت ضبــاط الرشطــة إىل الســجن االحتياطــي يف أوقــات مختلفــة ،كانوا
يجربوننا عىل الوقوف والجلوس ،ويقولون" :يبدو أنكم نســيتم ما كنا نفعل بكم،

تذكريا مبا نستطيع أن نفعله يف املستقبل ،انهضوا
إن ما فعلناه يف املايض يظل
ً
أيها األوغاد" ،وأثناء إقامتنا ،مل يسمح لنا باالستحامم عىل اإلطالق.

ومن بني املتهمني يف السجن االحتياطي كان هناك متهمون من منظامت

إجراميــة ،حيــث أخربونــا أن ضبــاط الرشطــة يضغطــون علينــا لنقــوم بتعذيبكــم،
ويهددوننــا بالتعذيــب إذا مل نقــم مبضايقتكــم وتعذيبكــم ،وبالرغــم مــن وجــود

ســيدات يف الســجن االحتياطــي ،مل يتوقــف ضبــاط الرشطــة عــن الســباب بصوت
مرتفــع ،فقــد كانــوا يجربوننــا عــى الوقوف وامليش تجــاه القضبــان ،ومل يكن من

السجناء إال أن قالوا لنا" :افعلوا ما يطلب منكم ،وال تضعونا يف موقف حرج".

ومل يكــن يف اســتطاعتي إال أن أفعــل كل يشء كــا فعــل مانكــورت (وهــو

مســجون تحول إىل عبد ذليل بســبب ما يلقاه من التعذيب الوحيش من ســيده)،
وبالرغــم مــن زيــارة الطبيــب بصفــة يوميــة ليقوم بالفحــص إال أنني مل أســتطع أن

مجددا
أتحــدث عــا أعانيه مــن التعذيب بســبب التهديدات ،وخفــت أن يعذبوين
ً
بعد مغادرة الطبيب ،إذ تجرعت مرارة هذه املأســاة وأنا قيد االعتقال ملدة اثني
يوما.
عرش ً
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ويف يــوم الســبت املوافق الرابع عرش من ينايــر  2017أعادوين إىل املبنى

الــذي عذبــوين فيــه ألديل بأقــوايل ،وقــد اســتجوبت مــرة أخــرى قبــل شــهاديت،
حيــث خاطبنــي ضبــاط الرشطــة بقولهم" :انطــق بالحقيقة أيها الحقــر ،وال تخربنا

باألكاذيــب" ،وقــد كان هذا االســتجواب مبثابة التعذيب النفيس ،ثم أرصرت عىل

أن أرى املحامــي املــوكل عني ،ثم طلبــوا املحامي ،وعندما جاء املحامي أخذوا

نظرا لوجود املحامي.
أقوايل ،وعندئذ كتبوا كل ما أقول
ً
حرفيا؛ ً

ويف يــوم االثنني املوافق الســادس عرش مــن يناير ،أخذت إىل املحكمة،

وقبــل ذهــايب أخــذوين إىل طبيــب ،ويف حضــور عــدد مــن ضباط الرشطــة أخربت

الطبيــب بآثــار التعذيــب التــي كانــت عىل جســدي ،ولكننــي ال أدري هــل وثق ذلك
يف ســجل الصحــة الخــاص يب أم ال ،كــا شــهد عىل حاالت التعذيب يف الســجن
أيضا متهمون ال أعرف أســاءهم
االحتياطــي أنــاس قابلتهم هناك ،وشــهد عليهــا ً

داخل السجن االحتياطي.

وقــد تقدمت بشــكوى رســمية أطالب فيها باتخاذ اإلجــراءات القانونية ضد

ضبــاط الرشطــة الذيــن أســتطيع التعرف عليهــم ،وهم مــن قاموا بتعذيبي بشــكل
وحــي ،وقامــوا باســتجوايب بطريقة مجحفــة غري رشعية ،يف فــرة احتجازي ثم

فرتة إقامتي بالسجن ،وقد تأخرت يف تقديم هذه الشكوى الرسمية ،بسبب أنني
َ
أتعاف مام فعلوه يب إال اآلن ،كام أطلب من ســيادتكم إجراء تحقيق رســمي،
مل

آخذين يف االعتبار ما قامت كامريات املراقبة بتصويره.

 -6قضية جوكخان أشيكولو

يف الثالــث والعرشيــن من يوليو  2016اعتقلت الرشطة جوكخان أشــيكولو

مدرســا للتاريــخ يف
عامــا ،والــذي كان يعمــل
ً
البالــغ مــن العمــر اثنــن وأربعــن ً
مدرســة أتاتــورك الثانوية الفنيــة الصناعية يف منطقة عمرانية مبدينة إســطنبول،
وقامــت الرشطــة بتهديد زوجتــه أمام أفراد أرستها ،وذلــك وزوجها قيد االعتقال،

فقد أصيب باإلغامء أو ً
ال يف الثامن والعرشين من يوليو ،ثم أقلته سيارة اإلسعاف
إىل مستشفى ِهسيك للتعليم والبحث العلمي.
فعىل الرغم من إصابته مبرض مزمنُ ،أصدر يف حقه شــهادة صحية تفيد
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بأنــه خــالٍ مــن األمــراض،
ومــن ثــم ميكنــه اإلقامــة يف

السجن االحتياطي ،وبعدما
أتم فرتة عالجه إثر اإلغامء،

أعيد أشيكولو مرة أخرى إىل

جوكخان أشيكولو

الســجن االحتياطــي التابــع

لدائــرة رشطــة إســطنبول
إلجــراء التحقيــق معه ،ومل

يســتطع أقربــاؤه أن يعطــوه

الدواء إال بعد مرور ثالثة أيام من احتجازه ً
علم بأنه مصاب مبرض السكري ،ويف
ظل معاناة التعذيب ووطأة الضغط الذي ميارس عىل املحتجزين ،ساءت حالته

مغمى عليه يف دائرة الرشطــة للمرة الثانية
يف الثالــث عرش ،ليســقط جــراء ذلك
ً

يف الخامس من أغسطس ،ثم أقلته سيارة اإلسعاف مرة أخرى إىل املستشفى،

متأثــرا مبرضــه ،فرغم مــا بذله األطبــاء من جهــود إال أنهم مل
ولكنــه قــى نحبــه
ً

يستطيعوا إنقاذ حياته.(((.

ومــن جانبهــا أنكــرت الســلطات الرتكيــة حقــه يف أن يدفــن وفقًــا للشــعائر

الدينيــة ،ولكنهــم ســمحوا ألفــراد عائلتــه أن يدفنــوه دون أداء هــذه الشــعائر
الدينية ،ومل يسمح لهم بإقامة أية مراسم رشعية للدفن مبنطقة تسمى "مدافن
الخائنني" ،لذلك قررت عائلته أن تدفن جثامن أشيكولو يف مسقط رأسه ،الكائن

بحي بويوكوز ،مبنطقة أهرييل التابعة ملقاطعة قونية.

وقد امتنع إمام املسجد من أداء صالة الجنازة عليه ،ليقوم أحد الجريان

بالصــاة عليــه بــد ً
ال من اإلمام ،وقــد أجرى مكتــب املدعي العــام تحقيقًا يف وفاة
أشيكولو حالة كونه تحت حامية الدولة ،ومع ذلك مل تعلن نتيجة هذا التحقيق،

طبقًا لقرار رسية التحقيقات.

(1) “Gözaltında ölen öğretmenin babası gözyaşları içinde anlattı”, May 2, 2016, http://www.
_cumhuriyet. com.tr/haber/turkiye/580062/Gozaltinda_olen_ogretmenin_babasi_gozyaslari
icinde_anlatti.html
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 -7قضية بوراك أشيكلين

أعلنــت وســائل اإلعــام اململوكــة للدولــة انتحار بــوراك أشــيكلني الذي كان

مهندســا للحاســب اآليل ،بــإدارة التخابر التابعة لرئاســة مجلــس الوزراء ،إذ
يعمــل
ً

إنــه انتحــر يف الســجن بعــد مــا تــم القبض عليــه يف أعقــاب محاولة االنقــاب ،بينام
رصحــت عائلتــه أنــه مات نتيجة للتعذيــب ،حيث قالوا" :إن ابننا مهندس الحاســبات
ُعذب حتى املوت ،ولكنهم دبروا األمر ليبدوا كأنه انتحار" ،وذكروا أن الجناة الذين
شهودا عىل هذه
قاموا بالتعذيب ُأرسلوا إىل سجن كرييكال من الخارج ،وأن هناك
ً

الحقيقة ،وسوف يتم حل هذا األمر يف النهاية مبحاكمة املجرمني الذي قاموا بذلك.

وأشــارت عائلة أشــيكلني إىل وجود جراح عىل جثة ابنهــم ،ويعتقدون أنه

رمبــا كان يعــاين من النزيف الشــديد مــا أودى بحياته ،ولكن دبــرت جرمية موته

لتبــدو وكأنهــا جرمية انتحار ،وشــددوا عىل أنهم لن يتوقفوا عــن تعقب هذا األمر

حتــى ينتهــي ،وقالــوا بأن دائــرة الرشطــة ،ومكتب املدعــي العام يحاولــون إخفاء

الحقيقة وراء هذا الحادث(((.

 -8قضية قدير إيجا

ً
ضابطــا للرشطــة
عامــا
عمــل قديــر إيجــا البالــغ مــن العمــر ثالثــة وثالثــن ً

متخصصــا يف مــرح الجرائم ،ملــدة مثانية أعوام ،وقد عاىن إيجا من مشــكالت
ً

نظرا للضغوطات النفســية والجســدية وسوء املعاملة يف املعتقل ،ومع
صحية ً
أنــه كان معــاىف البــدن ويف حالــة صحيــة جيدة عندمــا ألقي القبض عليــه ،إال أنه
معتمدا عــى اآلالت،
خــرج مــن الســجن يف حالــة عجــز غري قــادر عــى املــي،
ً

ورسعان ما فقد حياته ،وانقىض أجله.

ويذكــر أن إيجــا مل تتــم إحالتــه إىل املستشــفى يف الوقت املناســب كلام

اســتدعت حالتــه ذلــك ،فقــد تحــول إىل مشــلول فاقــد الوعــي ،يحتــاج إىل عملية

القسطرة ،حيث كان إيجا يقوم بعمله يف منطقة زارا مبدينة سيواس عندما ألقي

القبــض عليــه ،إلجراء التحقيــق معه بتهمة العضوية يف حركــة كولن ،يف أكتوبر
(1) “Bilgisayar mühendisi oğlumuz işkenceyle öldürüldü”, Mağduriyetler, February 9, 2017, http://
magduriyetler.com/2017/02/09/ailesi-iskenceyle-olen-oglumuza-intihar-susu-verildi-dedi/
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بعد

قبل

قدير إيجا

عــام  ،2016ثــم أرســل إىل محكمة الســام للعدالــة الجنائية ،التي قــررت القبض
عليــه بتهمــة "امتــاك حســاب يف بنك آســيا" وهي مؤسســة ماليــة مرتبطة بحركة

كولن ،وانتهى به األمر يف سجن سيواس (إي) املغلق.

وعندمــا اعتقــل إيجا كان بصحة ممتازة؛ حيث كان يربو وزنه عىل تســعني

جراما ،وأثناء اعتقاله أجرب عىل اإلخبار عن األشــخاص الذين يعرفهم ممن
كيلو
ً

هــم عــى صلة بحركة كولن ،وعــى الرغم مام ذاقه إيجا من ويالت التعذيب ،وما
مــر بــه من قســاوة الضغوطات النفســية الجســدية إال أنــه كان متمســكً ا بقوله إنه

بريء من االتهامات املنسوبة إليه.

كام عاىن إيجا يف املعتقل من مشكالت غذائية ،فقد ُأرغم عىل النوم يف

درجة حرارة باردة ،ومل تنقطع عنه الضغوطات النفسية التي يتعرض لها ،وأكره
آالما شديدة يف
عىل خوض حاالت التوتر الشديد ،ونتيجة لذلك بدأ إيجا يقايس ً

بطنه ،فلم تقدم له أي مساعدة طبية عىل الرغم من تقدمه بطلب للحصول عليها.

ويف داخل السجن اشتدت وترية األمل الذي يشعر به إيجا يف بطنه؛ فتقدم

بعرشات الطلبات ليحصل عىل أية مســاعدة طبية ،ولكن مل تقابل هذه الطلبات إال
بالرفض( ،وكأنه ينادي يف أموات) ،وقد كان يزداد هذا األمل حينام يذهب إىل دورة

ال فقلي ً
املياه ،حتى فرغت من بني يديه الحلول ،فلم يجد إال أن يأكل قلي ً
ال(((.

قادرا عىل امليش وحده ،ويف النهاية
وبعد مرور عدة أشهر ،مل يعد إيجا
ً
قــررت ســلطات الســجن أن تحيلــه إىل املستشــفىُ ،
فأرســل أو ً
ال إىل مستشــفى
(1) “Sağlam girdiği cezaevinde felçli çıktı ve öldü”, Kronos, April 12, 2017, http://www.kronos.
news/tr/ saglam-girdigi-cezaevinden-felcli-cikti-ve-oldu/
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نوميــون ســيواس ،ثــم إىل مستشــفى جمهوريت الجامعــي للبحــث العلمي ،ومع

ذلــك -وكــا أخرب إيجــا -مل يقدم أطباء مستشــفى جمهوريت العــاج املالئم له،

فضــ ً
ا عــن عدم اســتكامل الفحــص التفصيــي لحالتــه ،وبالتايل مل يبــدأ العالج،
ومــن ثــم ُحرم من حقــه يف الرعاية الطبيــة ،من خالل تأجيل الفحــص ليوم آخر،

مؤخرا عائلته ومحاميه" ،إنني ال أقدر عىل الذهاب للخالء ،ولهذا
كــا أخــر إيجا
ً
إنني ال أقدر عىل النوم ،وكأنني بني نارين :نار الجوع ونار األمل".

وبعــد إطــاق رساحــه يف الثامــن عرش من ينايــر أخذته زوجتــه إمييل إيجا

وعائلتــه إىل مستشــفى جامعة مريســن ،وهنــاك أظهرت الفحوصــات وجود ورم

نفعا
بــن املعــدة واألمعاء ،ولكن الوقــت كان قد فات؛ فال يجدي التدخل الطبي ً
ً
الزما ،فقــام األطباء
اختيــارا ،ولكنه صار
حينئــذ ،ومل يعــد التدخــل الطبــي
حتــا ً
ً

بفتــح فتحتــن يف بطن قديــر إيجا ،إلخراج البول ،وإلخــراج الغائط ،وقد خصص
له األطباء طعام األطفال ليكون غذاؤه الذي يعيش عليه.

وأوضح األطباء أن إصابته بدأت بورم صغري كان يســهل تدمريه باألدوية،

نظرا لعدم التدخل الطبي املناســب،
ولكنــه انتــر برسعة ليهدد جهازه الهضمي ً
متاما،
باإلضافة إىل سوء التغذية ،والعوامل النفسية ،وبالتدريج فقد إيجا الوعي
ً

فوضعــه األطبــاء عىل األجهزة الطبية للمحافظة عىل حياته ،حيث كان يعاين من
األمل الشــديد الذي ال يتوقف ،ورسعان ما فقد وزنه ،وتويف يف الحادي عرش من
أيضا يدعى مراد طلحة،
أبريــل  ،2017ويذكــر أن عائلة إيجــا فقدوا اب ًنا
صغريا لهم ً
ً

كان يبلغ من العمر ثالث ســنوات ،إثر إصابته مبرض الرسطان ،قبل ذلك بســنة.

 -9قضية مصطفى زمرة

اعتقل مصطفى زمرة الذي يعمل مهندس حاسب آيل بتهمة العضوية يف

حركة كولن ،وبعد إطالق رساحه أخرب أقاربه بكافة أساليب التعذيب التي تعرض

لها ،ومل يكد ينعم بالحرية إذ أصدرت محكمة السالم للعدالة الجنائية يف إزمري

أمــر اعتقــال حديــث يف حق زمرة ،ولكنه كــره أن يرجع للتعذيب مــرة أخرى ،فقد
مجددا لن
أخرب أقاربه واتخذ الخطوات ليهرب من تركيا ،حيث قال" :لو أخذوين
ً
حيا" .فقرر أن يدخل اليونان عن طريق نهر ماريج ،بصحبة زوجته وطفليه،
أخرج ً
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اللذيــن بلغا من العمر ســنة ونصف،
ْ
وثــاث ســنوات ،ويف العرشيــن مــن

ديســمرب  2016رآهــم رجــال الرشطة
يحاولــون عبــور النهــر ،فــا كان مــن

رسيعــا ،ثــم
زمــرة إال أن ودع أرستــه
ً
قفز إىل النهر ،ومل يقبل الغطاسون

أن يبحثــوا عــن جثتــه ،وبعــد مــرور

ثالثــة أشــهر ويف الثامــن مــن مــارس

 ،2017وجد بعض القرويني يف قرية
ســوبايش مبدينــة تكــر طــاغ جثامنه
متحل ً
ال إىل جانب الشاطئ(((.

ٌ
ضحية تعرض للتعذيب داخل السجون ،وتويف أثناء
محاولته الهرب من االعتقال للمرة الثانية.

 -10قضية أيوب برنيسي

أيوب برنييس ،معلم تم اعتقاله من قبل دائرة رشطة أنطاليا ،وهو ضحية

أخــرى مــن ضحايــا جرائــم التعذيــب الوحشــية ،اعتقــل برنيــي بواســطة ضبــاط
الرشطة الذي يعملون يف قسم مكافحة التهريب والجرمية املنظمة بأنطاليا ،يف

الرابــع والعرشيــن مــن يوليــو  ،2016وقد حرم من حقه يف رؤيــة املحامي ،وحقه
يف رؤية عائلته ،مام أدى إىل القلق الشــديد الذي أصاب أرسته ،فقد تقدموا إىل

دائرة الرشطة بعدة طلبات زيارة ،ولكن بال جدوى.

وبعــد مــرور أيــام ،أرسع رجــال الرشطــة مــن قســم مكافحــة التهريــب

والجرميــة املنظمــة بــــــ برنيــي إىل املستشــفى ،ومل يخــروا عائلتــه بــيء،
فقــد خضــع لعمليــة جراحية يف أمعائه ،وبقي يف العنايــة املركزة دون معرفة
جزءا يقدر طوله بعرش ســنتيمرتات من
ويذكر أن األطباء قد اســتأصلوا
عائلتهُ ،
ً

أمعائه املمزقة.

مؤخرا أنه كان يف جناح الجراحة العامة يف
وحينــا علمــت أرسة برنييس
ً

(1) “Turkish IT Technician Found Dead While Fleeing to Greece”, The Globe Post, March 15, 2017,
http://theglobepost.com/2017/03/15/turkish-it-technician-found-dead-while-fleeing-togreece/

65

مستشــفى أتاتــورك ،ذهبــوا إىل املستشــفى لزيارتــه وعــى الرغم من ذلك ســارع

ضبــاط الرشطــة ليخرجوهــم مــن الغرفة ،ومــا هو معلــوم أن أيــوب برنييس كان
يؤخذ إىل مستشــفى ســيام يازار كل يوم يف الفرتة من  24إىل  29من أغســطس،
ويف شهادته أمام املدعي العام أوضح برنييس كيف كان ضباط الرشطة يعاملونه
متامــا مــن مالبســه ،ورضبوه عــى وجهــه ،وأصابع
فقــد عصبــوا عينيــه ،وجــردوه
ً
قدميه ،وبطنه ،وقاموا بعرص خصيتيه ،وقذفوه باملاء ،ورضبوه بالعصا.

وأشار برنييس إىل أن الطبيب الذي قام بفحصه يف اليوم الذي اعتقل فيه

عالــج آثــار التعذيــب التي يف جســده عىل أنها "جــروح عادية ،وليســت خطرية"،
ولكن عندما أصابه اإلغامء أثناء التحقيق الحقًا شخص الطبيب حالته بأنه يعاين
من نزيف داخيلُ ،
وأرسل إىل املستشفى ،ومن ثم خضع لعملية جراحية هناك(((.
وقامت زوجة أيوب برنييس بكتابة خطاب رســمي وصفت فيه الحادث من

مدرســا يف بيتنا
وجهــة نظرهــا ،حيــث قالــت فيــه" :اعتقل زوجي الــذي كان يعمل
ً
بأنطاليا ،يف شهر يوليو ،إذ قبض عليه رجال الرشطة من قسم مكافحة التهريب
محاميا نوكله للدفاع
والجرميــة املنظمــة ،التابع لدائرة رشطة أنطاليا ،ومل نجــد
ً

عنه ،ومل نستطع التواصل معه أثناء فرتة اعتقاله.

"وذات يوم ،أذهلتنا صدمة املفاجأة حينام اتصل شــخص ليقول بأنه رأى

برنيــي يف املستشــفى ،بعدهــا توجهنــا إىل دائــرة الرشطــة لنســأل عــن حالته،
ولكنهــم طردونــا مــن القســم بشــتائم شــديدة الوقاحــة ،وقالــوا" :ليــس لديــه أي

مشكلة" ،وقد هموا برضبنا إال أن قام بعض الناس املتواجدين هناك بتهدئتهم،
وعــى مــا يبدو أنهــم كانوا قلقني أن أعرف أي يشء عن حالــة زوجي ،وزيادة عىل
ذلك فقد طلبوا مني إحضار خفني لزوجي يف نفس اليوم ،وكان أيب وأخي معتقلني

أيضا ،ولكنهم مل يطلبوا خفًا لهم ،وطلبوا ذلك لزوجي مام زاد الشك يف نفوسنا.
ً

وعندما ذهبنا لرؤية املدعي العام ،ورشحنا له ما حدث اتصل بدائرة الرشطة

وأخذ منهم بعض املعلومات ،ثم أخربنا أن زوجي كان يف املستشــفى ،ولكننا مل
(1) İşkenceden Bağırsak Ameliyatı Oldu”, Zulme Dur De! November 15, 2016, https://www. zulmedurde.com/iskenceden-bagirsak-ameliyati-oldu/
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نســتطع أن نعرف مكان املستشــفى ،فقمنا بالبحث عنه يف جميع املستشــفيات،
وأخــرا عرفنــا أنــه بجناح الجراحة العامة مبستشــفى الواليــة ،فأرسعنا يف الذهاب
ً

إىل هنــاك ،وعرثنــا عىل غرفته ،ثم دخلنا أثناء جلســة العــاج يف العناية املركزة،
ومل يســتطع أن ينطــق إال بجملــة واحــدة "لقد أجريت يل عمليــة جراحية" ،وعندما
شعر ضباط الرشطة بوجودنا أرغمونا عىل الخروج من الغرفة.

ويف هذه األثناء ،علمنا شي ًئا ً
مستشفى
مهم ،وهو أن زوجي كان ُيرسل إىل
ً
تقريبا أثناء الخمسة أيام األوىل من فرتة اعتقاله ،حيث متكنا
خاص بصفة يومية
ً
مــن االطــاع عــى ســجالت إقامته باملستشــفى ،حيــث أجريت له عمليــة جراحية
رسية يف أمعائه ،وإننا نعتقد أنه تعرض للعنف الجســدي أثناء التحقيقات ،وأنه

تم تعذيبه بواسطة إدخال جسم صلب إىل جسده.

وقامــت زوجــة أيــوب برنييس بإجــراء مقابلة مع أحــد املواقــع اإلخبارية،

وصفــت فيهــا تفاصيل التعذيب التي مر بها زوجهــا حيث قالت" :لقد قاموا برضبه

عــى وجهــة بلفة ســميكة مــن الجرائد ،فأصابوا عينيه ،ورأســه مبنتهــى الكراهية،
وأدخلــوا عصيهــم إىل فمــه ،ودفعوها بشــدة حتــى فقد قدرته عــى التنفس ،ومل

يتوقفــوا عــن صفــع وجهــه حتى اتشــح بالدمــاء ،وقامــوا بتحطيــم يديــه وذراعيه،
وقامــوا بــركل بطنــه ،حتــى إنه كان يرصخ مــن األمل ،وقد كان ينــزف الدم بغزارة،
من فمه وأنفه.

وعــى الرغــم من أنه كان يتنفس بصعوبة ،وجه إليه ضابط الرشطة محســن

توكيــس -وغــره مــن الضبــاط عدميــي القيمــة الذيــن مل نعــرف أســائهم -الشــتائم
حيا" ،وقد صبوا املاء البارد عىل
بقوله" :أيها الحقري سوف نجعلك تندم عىل كونك ً

جســده العــاري ،باإلضافــة إىل التهديد املســتمر بقولهم" :ســوف نجعلك تتوق إىل

املوت ،وليس أمامك إال أن تتحدث أو متوت ،أيها الكلب الحقري" ،وقد عذبوه كلام
أجابهــم بقولــه ال أعــرف ،ومل يلبــث أن تحولت أيامه ولياليه عــى أيديهم إىل جحيم

من التعذيب؛ فقد اضطهدوه وعذبوه يف كل لحظة قضاها يف املعتقل.

وأجــروه عــى أن يركــع عــى ركبتيــه ،وســألوه" :مــاذا كنــت تفعــل يف

أنطاليــا؟ ثــم رضبــوه من الخلف عــى فخذيه لتمزيــق أربطته ،وقامــوا بالضغط
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عىل منطقة غطاء ركبتيه حتى يجعلوه يرصخ من األمل ،ثم رضبوه عىل أصابع

أقدامــه بهراوة حتى تورمت بالبثور ،وكانوا يقولون له" :ســوف نقتلع أظفارك"،
كــا قامــوا بعــر خصيتيــه ،وقــد أغلظــوا عليــه يف التهديــد بقولهــم" :ســوف

نحرض زوجتك ،وابنتك التي مل تتجاوز التســع ســنوات إىل هنا ،ونجردهام من
مالبسهام أمام عينيك ،ثم نأخذهام إىل بيت الدعارة".

ومل يطق زوجي مجزرة التعذيب وأغيش عليه ،فأخذوه أو ً
ال إىل مستشفى

التعليــم والبحــث العلمــي ،وحينهــا ضغــط عليه ضابــط الرشطة املدعو ســليامن
بقولــه" :ال تجلــب لنــا املتاعــب ،ولكن قــل :إين ســقطت وأصبت بهــذه الجروح"،
تبد كإصابة شــخص
ووافــق زوجــي عــى ذلك مخافــة أن يقتلوه ،ولكــن إصابته مل ُ
وقــع عــى درجــات الســلم ،إذ كان يتحتم عندئــذ أن يخضع لعمليــة جراحية عىل

الفــور ،يف ظــل مــا يعانيــه مــن النزيــف الداخــي ،وذلــك عىل حــد قــول الطبيب،
ولكــن ضبــاط الرشطة الذين يعملون بقســم مكافحة التهريــب والجرمية املنظمة

رفضوا ذلك ،وقالوا" :أال يوجد هناك حل آخر سوى إجراء عملية جراحية؟" ومل

يسمحوا له باإلقامة يف املستشفى ليتلقى العالج.

ويف الفــرة مــن  26إىل  28يوليــو أخذوه إىل مستشــفى ســيام يازار إلجراء

الفحــص الطبــي عليــه ،يف تلــك األثنــاء تســارعت وتــرة األمل ،إثــر مــا يعانيــه من
النزيــف الداخــي ،ومل يأبه طبيب الجناح مبتابعة حالتــه عىل اإلطالق ،بينام قال

جميعا مبا حدث له من ســوء املعاملة يف حالة
زمالؤه يف الســجن ســوف نشــهد
ً
موتــه ،ومــن ثم شــعر ضبــاط الرشطة بــرورة معالجتــه ،ويف الثالثني مــن يوليو

تلقينــا اتصــا ً
ال مــن مستشــفى أنطاليــا يطلبون إحضــار مالبس داخليــة وخف ،ويف
نفــس اليــوم خضع برنييس لعمليــة جراحية طارئة ،يف مستشــفى والية أتاتورك،

جزءا يبلغ طوله عرش ســنتيمرتات مــن أمعائه الدقيقة ،ثم
فقــد اســتأصل األطباء
ً
يوما(((.
مكث باملستشفى ملدة عرشين ً

 -11قضية فيليز يافوز

ومل يتوقف التعذيب عند قضية أو قضيتني فقط ،بل تعدى ليشمل العديد
(1) “İşkence Tutanağı (Çınar Ağacı Serisi-2)”, Mağduriyetler, January 22, 2017, http://magduriyetler. com/2017/01/22/iskence-tutanagi/

68

والعديد مــن ضحايا التعذيب
وسوء املعاملة ،ومن هؤالء:

عذبهــا رجــال
امــرأة حامــل
َّ
الرشطــة تدعــى فيليــز يافــوز،

التــي أقيلــت مــن عملهــا حيث
فيليز يافوز

كانت تعمل معلمة يف مدينة
مرســن ،وقــد اعتقلــت يافــوز

بعــد مــرور أربــع وعرشيــن
ســاعة من وضعها ملولودها،

وعــى الرغــم مــن اعرتاضــات الطبيــب عىل رجــال الرشطــة ،إال أن رجــال الرشطة

قبضوا عليها ،واقتادوها عىل كريس متحرك ،بينام قام أقاربها بنرش الواقعة عىل
أما فور والدتها بعد عملية
صفحات التواصل االجتامعي بعنوان" :الرشطة تحتجز ًّ
قيرصية ،وتضعها عىل مقعد يف دائرة الرشطة(((.

كــا اعتقلــت ســيدات كثــرات مــن غرفــة الــوالدة باتهامــات العضويــة يف

حركة كولن ،ومنهن سيدات اعتقلتهن الرشطة بعد يوم واحد من الوالدة ،وقاموا

بإجــراء التحقيــق معهن وإســاءة معاملتهن يف مراكز االعتقال ،ومل يســمح لهن
بإرضــاع أطفالهــن ،أو إكــال إرضاعهــم يف حينها ،وذلك باإلضافــة إىل عديد من

النساء الحوامل الاليت اعتقلن قبل حلول موعد الوالدة بوقت قصري.

(((

 -12قضية السيدة التي وضعت وليدها وحدها في المعتقل

اضطــرت ســيدة حامل إىل الوالدة وهــي وحيدة يف زنزانتها ،بعدما رفضت

الســلطات أن تأخذهــا إىل املستشــفى لتلــد ،حســبام روت إحــدى النزيــات التــي
شهدت الواقعة يف السجن االحتياطي ،بدائرة رشطة أنقرة ،جاء ذلك عىل لسان

زوجها نق ً
ال عنها(((.

(1) “Bu sefer zulmün adresi Mersin. Yeni doğum yapmış anneyi, tekerlekli sandalye ile gözaltına
aldılar”, TR724, February 7, 2016, http://www.tr724.com/sefer-zulmun-adresi-mersindogum-yapmis-anneyi-gozaltina-almak-polis-kapida-bekliyor/
(2) “Doğum yaptıktan 1 gün sonra gözaltına alındı”, Cumhuriyet, January 30, 2017, http://www.
cnnturk. com/turkiye/dogum-yaptiktan-bir-gun-sonra-gozaltina-alindi
(3) “Hamile kadın hücrede kendi kendine doğum yaptı”, Siyasi Haber, March 27, 2017, http://
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إذ رصح بقوله" :اعتقلت زوجتي يف الثالثني من أغسطس  ،2016وأرسلت

إىل ســجن ســيكان ،والســبب وراء اعتقالهــا أنهــا كانت تعمل يف مكتب استشــارة

لديه حســاب يف بنك آســيا ،وكانت تتربع بخمس لريات تركية ملؤسســة "هل من
أحــد؟" الخرييــة ،ويف األســبوع املــايض ســنحت يل الفرصــة ملقابلــة زوجتي يف

زيــارة حــرة ،إذ وصفت يل حالة رأتها يف الســجن االحتياطــي بدائرة رشطة أنقرة؛
فقالت" :لن أنىس ما رأيت ّ
قط ما حييت" ،مشرية إىل املأساة التي رأتها ،فعندما

كانــت تنتظــر يف الســجن االحتياطي ،رضب املخاض أحشــاء ســيدة حامل ،وهي
وحيــدة تــرخ دون أي مســاعدة طبية من ممرضة تخفــف عنها ،أو طبيب ميد لها

يــد الغــوث ،يف بيئــة ال يتوافر فيها حتى املاء للتطهــر والنظافة ،فقد كانت تقيم
يف زنزانــة ونزيــات الســجن يقمن يف زنازين أخرى ،يشــاهدنها تــرخ من ويالت
األمل ،ويف تلــك الليلــة ارتفعــت رصخاتها يف كافة جنبات الســجن ،ومل نســتطع

أن نفعــل لهــا أي يشء ،وكعــادة ضبــاط الرشطة تعاملوا مع األمر بوحشــية ،فلم

يأخذوها لطبيب النساء ،وبعدما قامت بإجراء عملية الوالدة لنفسها مبدة قليلة،
شعروا بأنهم البد أن يأخذوها إىل الطبيب.

 -13قضية الضحية التي كانت تعاني من حالة الهوس االكتئابي
نتيجة التعذيب

تقــول الســيدة زوجــة الســجني الــذي فقــد اتزانــه العقــي نتيجــة التعذيب

الشديد" :تعرض زوجي للتعذيب الشديد ملدة خمسة أيام منذ اعتقاله يف دائرة
قصه عيلّ وهو يبيك كان
رشطــة أنقــرة ،فقد أصيب مبرض الهوس االكتئــايب ،فام َّ
ِ
مجددا،
أراك
مثــرا للرعــب ،حيث قــال" :لقد ظننت أنني مــت ،واعتقدت أين لــن
ً
ً
كــا أنهــم هــددوين ِ
كثــرا ،وقالــوا إنهــم ســوف يأخذونــك لــو مل أدلهــم عــى
بــك
ً

األشــخاص الذيــن يريدونهــم .فقــد كان يف أتم حالــة من الصحــة والعافية حينام
أخذته الرشطة ،وهم من أوصلوه إىل تلك الحالة ،ويف كل مرة أزوره ال يستطيع

أن يتحكم يف فمه ،ويقوم بهز رأسه بطريقة مستمرة ،وقد كان يحاول تثبيت رأسه
مر بضغوطات
بواســطة يديه ،لدرجة أنني بالكاد تعرفت عليه يف أول زيارة ،فقد ّ

نفســية شــديدة القســوة ،وخضع أللوان من التعذيب أثناء فرتة اعتقاله ،أما اآلن
siyasihaber3.org/hamile-kadin-hucrede-kendi-kendine-dogum-yapti
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فريسلونه إىل طبيب نفيس لتلقي العالج كل أسبوع.

وعــى الرغــم مــن تشــخيص الطبيــب لحالتــه بأنــه مصــاب بحالــة مــن

الهــوس االكتئــايب ،إال أن الطبيب النفيس بالســجن يتجنب إصــدار تقرير طبي

يصــف الحالــة التي وصــل إليها املريض؛ بدافع الخوف ،ورغم تســليمه تقارير

الفحص ومستندات أخرى خاصة بالحالة إىل املحامي املعني مبوجب قانون
اإلجراءات الجنائية ( ،)CMKمل يسلم تلك األوراق إىل مكتب املدعي العام".

 -14قضية توغبا يلديز

اعتقلــت توغبــا يلديــز يف الخامــس عــر مــن ينايــر 2017يف مقاطعة تكري

داغ ،مــع زوجهــا ،وقــد مارســت عليهــا الرشطــة جرائــم التعذيــب وهددتهــا بأخذ
أطفالهــا ،ويف النهايــة ظهــرت عليهــا أعــراض االضطــراب النفيس ،وفقــدت عقلها
يوما ،وعىل
أثنــاء فــرة إقامتهــا غــر العادية يف املعتقــل ملدة أربعــة وعرشيــن ً

الرغــم مــن أن تقاريــر األطباء كشــفت عن خضــوع الضحية إىل التعذيب الشــديد
عرض ســامة عقلها للخطر الشــديد ،إال أن محكمــة تكري داغ أصدرت
أليــام؛ مام َّ

قرارا باعتقالها وإرسالها إىل السجن ،وهي مازالت قيد االعتقال منذ ذلك الحني،
ً
عاما ،وبنتان تبلغ
ويذكر أن الضحية لها من األبناء ابن يبلغ من العمر أربعة عرش ً
عاما ،من بينهام طفلة مصابة مبرض الرسطان،
إحداهام عرشة أعوام وأحد عرش ً

وبحاجة إىل الرعاية الدامئة ،وليس لألطفال من يرعاهم إال أجدادهم.

ويذكــر أن يلديــز كانت تتحدث إىل ابنتها املريضــة بالرسطان أثناء نومها،

وبــدأت يف منــاداة أطفال ألمهات مســجونات معها يف الزنزانة بأســاء أطفالها،

كبــرا مــن الــوزن ،وأصابهــا اإلعيــاء نتيجة ســوء التغذيــة؛ إذ كانت
قــدرا
وفقــدت
ً
ً
تعاين من اضطراب يف األكل نتيجة توهمها وخوفها من أن يقوم أحد بتسميمها،
بينام أكد األطباء النفسيون مبستشفى باكري كوي أن يلديز مصابة مبرض انفصام

الشــخصية ،بعــد تعرضهــا ملســتوى عــالٍ مــن الصدمــة يف حينهــا ،وهــي ال تــزال

حبيسة القضبان يف السجن إىل اآلن.

(((

(1) “Gözaltında akli dengesini yitiren öğretmen cezaevine kondu”, Mağduriyetler, February
27, 2017, http:// magduriyetler.com/2017/02/27/gozaltinda-akli-dengesini-yitiren-ogretmen-tekrar-cezaevine-kondu/
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 -15قضايا كل من مورات كيه ،وسيمي سي ،أبوزر واي.

اعتقــل مــورات كيه عــى أيدي رشطــة مكافحة اإلرهــاب التابعــة لدائرة

الرشطــة مبدينــة كارس ،وفقــد عقله بانتهــاء مدة اعتقاله ،حيــث قىض ثالثني
يوما تعرض فيها ألقىس ألوان التعذيب النفيس ،فض ً
ال عن العنف الذي تعرض
ً
لــه ،ومــن بــن الســجناء املعذبني يف نفس املكان رجل يســمى ســيمي يس،

لديــه كســور يف وجهــه نتيجــة الــرب ،ومــن املؤكــد أن وجه ســيمي قد تغري
نتيجــة الجروح والشــقوق التــي أصيب بها يف وجهه ومل تتــم معالجتها ،حيث

كان ينزف بشــكل متكرر من أذنه؛ مام جعله يعاين من مشــكالت يف الســمع.

وباملثــل فقــد قــاىس أبــوزر واي مــن اإلصابة املفرطــة يف أذنيــه؛ مام نتج
عنها انفجار يف طبلتي األذن ،كام كان لديه كسور يف وجهه ،ومل ِ
تنف السلطات
إىل اآلن مامرسات الرضب ،والتهديدات ،واغتصاب زوجات السجناء ،والتعذيب

النفيس ،يف دائرة رشطة كارس(((.

 -16قضية كامل أولوش

اعتقــل كــال أولــوش عىل خلفية اتهامــه بالتورط يف عالقــة بحزب العمل

الكردســتاين ( )PKKاملحظــور ،يف شــهر أغســطس ،ولكنــه أطلــق رساحــه لعدم
كفاية األدلة ،وقد مارســت الرشطة عليه أفظع ألوان التعذيب يف املعتقل ملدة

يوما ،كام أوضح أولوش أن ضباط الرشطة يف دائرة رشطة إسنلر يف
مثانية عرش ً
إســطنبول وجهــوا بندقياتهم صــوب املحتجزين ،لدرجة أنهم مل يســتطيعوا منع

أنفسهم من التبول يف مالبسهم ،وأضاف أنه ُضب بشكل متكرر يف دائرة رشطة

فاتان ،وأفاد أولوش أنه عرض عليه من  150إىل  200شــخص طلبت الرشطة منه
اتهامهم ،وملا رفض قاموا بتعذيبه عىل ذلك(((.

كــا رصح أولــوش لوكالــة يب يب يس اإلخباريــة  BBCبقولــه" :لقد كانوا
يقومــون بعمليــات التعذيــب لي ً
ال حتى ال يســمعهم أحد ،وقامــوا باختيار غرفة
(1) “Cezaevleri işkence merkezlerine dönüştü: İşkenceden akıl sağlığını yitirdi”, Haberdar, January 5, 2017, http://www.haberdar.com/gundem/cezaevleri-iskence-merkezlerine-donustu-iskenceden-akil-sagligini-yitirdi-h38753.html
(2) “Gözaltında işkence iddiaları: Yüreğimin en pis yerine yazdım”, BBC Türkçe, November 28,
2016, http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38126711
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مخصصــة للتعذيــب ،وكانوا

يســتخدمون مــن وســائل
التعذيب أشــنعها وأقساها،

مثــل التقييــد باألصفــاد،
والتعليــق عــى الجــدار،
كامل أولوش

والجلــد
َ

بالعصــا

عــى

أخمــي القدمــن ،إىل غري
َ
ذلك ،بل إنهم كانوا يربطون

األثقــال باألعضاء الجنســية

للضحايا ،ويرتكوننا نتلوى من األمل لســاعات ،وكانوا يقولون" :ال تتحدثوا عام

رأيتم من التعذيب ،وال ينطق أحد بأسامئنا".

رضبــا
متامــا وصبــوا علينــا املــاء وانهالــوا علينــا
لقــد جردونــا مــن مالبســنا
ً
ً

بالعصيــان الخشــبية واأللواح ،بينام قــال أحدهم" :أنت متــزوج ،أليس كذلك؟ إذا

مل تخربنــا عــا نريــد ،ســوف نــأيت بزوجتــك ونغتصبهــا أمام عينيــك ،إننــا يف األيام

األخرية للحساب ،وسوف نزيد من جرعة التعذيب والتنكيل".

صــورا ونحــن عــى هذه
وبعدهــا أوقفونــا عــراة كيــوم والدتنــا والتقطــوا لنــا
ً

الحالة ،ثم أخذوين إىل غرفة مظلمة ،حاولوا فيها أن يغتصبوين عن طريق إدخال
عصا يف مؤخريت ،ومازلت أعاين من عظمة مكســورة ،فال أســتطيع الجلوس إىل

اآلن ،كــا أننــي ال أســتطيع التعــايف مــن صدمــة االعتــداء الجنــي ،فرمبا أنىس
مامرســات التعذيب ،ولكني لن أســتطيع نســيان االعتداءات القذرة عىل أعضايئ
الجنسية ،فقد نقشت ذكراها يف أقذر جزء من قلبي".

 -17قضية رازيت أوزانتي

اع ُتقلــت أعــداد غفــرة مــن األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة الذيــن

يحتاجــون إىل رعايــة خاصة ،حيث ألقي القبض عليهم يف حملة صيد الســاحرات
التي أطلقها حزب العدالة والتنمية الحاكم ضد حركة كولن ،ومع كرثة املعاقني

إال أن الحكومة مل تطلق رساح أي منهم رغم إعاقتهم ،ومن بينهم رازيت أوزانتي
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املدرس املعاق بنسبة  75باملائة ،والذي عمل لصالح وزارة الرتبية مبدينة دينيزيل.
سح أوزانتــي مــن وظيفتــه بشــكل نهــايئ كغــره مــن مئــات اآلالف
فقــد ُ ِّ

مــن املوظفــن العاملــن بالقطاعــات العامــة يف الدولــة ،وذلك عقــب أحداث
الخامــس عــر من يوليو ،ويذكر أن أوزانتي خضع لعملية جراحية قبل القبض

عليه بوقت قصري ،حيث كان يعاين من مشكالت يف الغدة النخامية ،باإلضافة

إىل إصابتــه بانقطــاع النفــس أثناء النــوم ،كام أنه احتاج إىل آلة حتى يســتطيع
أيضا من وظيفتها كمســؤول طبي ،إذ كانت
النوم ،هذا إىل جانب إعفاء زوجته ً

متثــل لــه الدعــم األكــر والرعايــة املثــى ،فقــد حرمــا مــن كافــة امتيازاتهم يف
التأمني االجتامعي.

وبعــد ترسيحهــا مــن العمــل ،داهــم ضبــاط الرشطــة منزلهــا واعتقلــوا

املدرس املعاق ،باتهامات العضوية يف منظمة إرهابية ،وقد حكم القايض أتيال

كايــا بحبســه ،وإرســاله إىل ســجن دينيــزيل كوكابــاس (دي) ،دون اعتبــار لحالته
الصحية من اإلعاقة أو احتياجه الدائم للرعاية ومساعدة اآلخرين(((.

 -18قضية أو كيه

اعتقل أو كيه ( )O.K.إثر بالغ يف زانغولداك يف غرة شهر أغسطس ،2016

يوما ،وذلك قبل الحكم عليه وإرساله
وقد بقي قيد االعتقال ملدة اثنني وعرشين ً
إىل الســجن ،وقــد قــام أو كيــه ( )O.K.بكتابــة مــا مــر بــه خــال تلــك الفــرة داخل

املعتقــل ،كــا تقــدم بشــكاوى رســمية للســلطات املختصــة ،رسد فيهــا تفاصيل
مامرسة فظائع التعذيب.

(((

وبعــد القبــض عــى أو كيــه ( )O.K.مــن قبل فــرع األمن العــام مبقاطعة

كايدامــار ،ودائــرة رشطــة سوجكســو ملدة أســبوع ،غُ ِّميــت عينــاه يف اللحظة
األوىل مــن القبــض عليــه ،بعدهــا انفجرت طبلة أذنه بســبب تلقــي رضبة قوية

(1) “Engelli öğretmeni cezaevinde ölüme terk ettiler”, Aktif Haber, April 4, 2017, https://6a3nny6zpg23dj7g.onion.to/gundem/engelli-ogretmeni-cezaevinde-olume-terk-ettiler-h94054.html
(2) “Çırılçıplak soyuldu, 22 gün dövüldü, eşine tecavüzle tehdit edildi”, Shaber, February 20, 2017
http://
www.shaber3.com/cirilciplak-soyuldu-22-gun-dovuldu-esine-tecavuzle-tehdit-edildi-haberi/1280839/
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عــى أذنــه يف مركــز الرشطــة ،ومــن ثــم أرســلته الرشطــة ليتلقــى عالجــه يف
طبيا يشهد بذلك االعتداء ويعد دلي ً
ال
املستشفى ،وبعدها كتب األطباء
تقريرا ً
ً

عليــه ،ومــع ذلــك مل يعامــل بشــكل جيــد ،ولكنه أرســل إىل مركــز الرشطة ثم
أرسل إىل دائرة رشطة زونغولداك.

ثم اشتدت عليه وترية التعذيب يف غرفة بالطابق العلوي بدائرة الرشطة

غري مزودة بكامريات تصوير ،وقد وجه إىل أو كيه ( )O.K.يف بادئ األمر تهمة

"التجمهــر ألداء شــعائر دينية مع مواطنني مدنيــن" ،ولكن رسعان ما تغريت
إىل "إمامة ضباط الرشطة" يف دائرة الرشطة ،ويف اللحظة األوىل من القبض
متاما من مالبسه ،وقد أرغمه ضباط الرشطة عىل
عليه غُ ِّميت عيناه ،وجردوه
ً

البقاء يف وضع الركوع ملدة ســاعات ،مبعنى االنحناء بزاوية تســعني درجة،
كــا حــاول ضبــاط الرشطــة أن يتعــدوا عــى رجولته مــن خالل كشــف أعضائه
عاريــا ،باإلضافــة إىل إخضاعــه ألوضــاع التوتــر الشــديد
الجنســية ،حيــث ظــل
ً
هاويا عىل األرض نتيجة اإلعياء واإلرهاق الشديد،
لعدة ســاعات ،حتى ســقط
ً

ويف هــذه األثنــاء مل تــزل ألســنتهم تقدح يف عرضه ،بأبشــع الشــتائم ،وأقبح
األلفاظ ،حتى إنهم كانوا ينادونه بقولهم" :أيها الوغد الحقري".

أيضا من القــدح يف زوجته ،إىل أن اضطربت
ومل يســلم أو كيــه (ً )O. K.

حقريا" ،كام أوضح أو كيه
وغدا
حالته النفسية حتى ظل يكرر قوله" :أنا لست ً
ً
( )O. K .أن ضباط الرشطة كانوا يقدمون له مرشوب الشاي أحيانًا ،وفور رشبه

ال ميكنه الرتكيز ،مام جعله يعتقد أن الشاي يحتوي عىل عقار مخدر.

ورغم الضغط والتعذيب رفض أو كيه ( )O.K.أن يوقع عىل بيان مكتوب

مســبقًا ،أعــده لــه ضبــاط الرشطــة ،وعندما رفــض التوقيع بــدأوا يف النيل منه

بزيــادة االعتــداء ،وحســبام جــاء عــن أو كيه ( )O.K.فقــد كان يرتــد إىل الحائط
أثرا يف الحائط ،وبســبب الركالت
من قوة الركالت واللكامت الشــديدة ،فيرتك ً

عاريا؛ بدأ يعاين من مشــكالت
املســتمرة عىل رجليه ،وتعرضه ألوضاع التوتر
ً
يف أوردة رجليــه ،وحيــث مل تعالــج هــذه الكدمــات ،ومل يتوقــف الضبــاط من

تجديــد الــرب عىل تلك الكدمــات ،أصيب أو كيه ( )O.K.بانســداد يف األوعية
الدموية يف رجليه ،وبالتايل أسفر ذلك عن تدهور إيقاع رضبات القلب.
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أيضا بســبب تهديدات ضباط
كام اضطربت حالة أو كيه ( )O.K.النفســية ً

الرشطــة لــه بأنهــم "ســوف يأخذون زوجتــه إىل الصخــور ويغتصبونهــا" ،وغري

ذلك من سوء املعاملة ،ولكنه صرب عىل ذلك ،ويف اليوم الحادي والعرشين

مــن التحقيقــات ،أكــره أو كيه ( )O.K.عىل كتابة قامئة بأســاء ســتة أشــخاص
ووقــع عليهــا ،وذكــر أنه مكتــوب فيهــا" :لقد شــاركت يف محاولــة االنقالب مع

هــؤالء الســتة املذكوريــن" ،وقــد تعــرض عديــد مــن األشــخاص للتعذيــب يف

مراكــز االعتقــال ،ووقَّعــوا عــى مذكرات معدة مســبقًا مثل التي وقــع عليها أو
كيه ( )O.K.مجربين تحت آلة التعذيب الغاشمة.

وبســبب التعذيــب املكثــف ،والحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة ،وســوء

التغذية ،أصيب أو كيه ( )O.K.باضطراب يف نظامه القلبي ،وتصلب يف رشايني

رجليــه ،وانســداد أوعية دموية يف ذراعه ،ويف الســجن تقــدم بطلبات للعالج
بشكل متكرر ،ومل يسمح له بتلقي العالج يف املستشفى إال لعدة أسابيع يف

وقت متأخر ،وقد انتظمت حالته الصحية ببطء بســبب فقدان الوزن ،وضعف
بنيته الجســدية ،إذ كان يتلقى العالج من انســداد األوعية ،كام أصيب بفقدان

دائــم للســمع ،بينــا واظــب أو كيه ( )O.K.عىل تســجيل كل يشء مر به ،حيث
ذكر أن شهادته مل تكتب كاملة يف مكتب املدعي العام ،كام أوضحت عائلة أو

كيه ( )O. K.أنه يتعاطى أدوية االضطراب النفيس بسبب التجربة القاسية التي
تبعا لذلك.
خاضها ،كام تأثرت الحالة النفسية ألطفاله ،ومستوياتهم التعليمية ً

 -19قضية أبدي أيكوت

عندما أعلن حظر التجوال يف قرية كوروكوي ،يف مقاطعة نصيبني التابعة

ملدينة ماردين ،يف الحادي عرش من فرباير  ،2017وقطعت وســائل االتصال عن

قرويا بتهم العضوية يف
القرية لعدة أيام ،ذكرت مصادر أنه ألقي القبض عىل 39
ً
منظمة إرهابية ،وقامت الرشطة بتعذيبهم يف املعتقل ،بينام قتل ثالثة أشخاص

أثناء تلك املداهامت.

(((

(1) “Nusaybin Koruköy 9 gündür abluka altında: 39 gözaltı 2 kayıp 3 ölüm”, Siyasi Haber, February
19, 2017, http://siyasihaber3.org/nusaybin-korukoy-9-gundur-abluka-altinda-39-gozalti-2kayip-3-olum
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وقد ذهب وفد حزب الشعب الدميقراطي

( )HDPإىل القرية للتحقيق يف دعاوى التعذيب،
ولكن مل يســمح لهم بدخــول القرية ،وقال نائب

حــزب الشــعب ( )HDPمبحافظــة بطــان محمــد
عــي أصــان" :فــرض حظــر التجــول يف القريــة
منذ أســبوع ،وهناك تقارير تفيــد بأن أهل القرية

يخضعــون للتعذيــب ،وعندما ذهــب وفد منا إىل
هناك ملنع التعذيب مل يسمح له بالدخول ،وقد

أبدي أيكوت

وردت إلينــا أخبــار بــأن هنــاك مواطنــن مــرىض،

ويف حاجة إىل الطعام والرشاب".

وأوضــح إن دي

()N.D

وهــو رجــل مــن

القرية بأن خمس طائرات هليكوبرت طافت حول القرية ملد  75دقيقة يف مساء

يوم السبت املوافق الحادي عرش من فرباير ،وأنه ذهب إىل مستشفى نصيبني
مريضا هناك يف نفس اليوم ،ولكن مل يسمح له بالعودة إىل القرية.
ليزور
ً

كــا قــال إن دي ( )N. Dلصحفــي" :ومل أكــن أعرف الجرحــى ،وال القتىل،

وال األشخاص الناجني ،ويف يوم اإلثنني ،ذهبت مع أقارب مريض إىل مستشفى

نصيبني ،ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أن أتواصل مع أقاريب يف القرية عن طريق
التليفــون ،ويف القريــة أنــاس مســنون يعانــون مــن ضغط الــدم املرتفــع ،وهناك
مقطوعا ،وال ميكننا أن نتصل إال
أطفــال مــرىض ،ويف أغلب الوقت يكون االتصال
ً

جميعا قيد االعتقال.
بالسيدات يف القرية دون الرجال ،فقد أخذوهم
ً

كان أهــل القريــة يرشبــون من ميــاه البرئ امللوثــة ملدة مثانية أيــام ،إذ إن

مشــكلة امليــاه هــي املشــكلة الكــرى ،ففي املــايض كنا نحــر املاء مــن القرى

املجاورة ،أما اآلن فال يســتطيع أحد الخروج من القرية بســبب الحظر ،وقد أدى
ذلك إىل تكدس الشوارع بآالف الحيوانات النافقة ،مام قد يؤدي بدوره إىل زيادة

نظرا النعدام املياه النظيفة".
احتاملية انتشار األوبئة
ً
قريبا داخل القريةً ،

وأوضحت إتش إيه ( )H.Aأن الجنود اقتحموا منازلهم يف اليوم األول من
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الحظر ،فقالت" :يف اليوم الذي أعلن فيه الحظر داهمت الرشطة جميع املنازل

أيضا ،حيث قاموا بتفتيش املنازل ولكنهم مل يجدوا أي يشء مام
تقريبا ،ومنزلنا ً
ً

كانــوا يبحثــون عنه ،وفشــلوا يف إيجاد أي يشء بعد أن حولــوا املكان إىل فوىض
عارمــة ،وملــا مل يجــدوا أي يشء أخــذوا الجميع حتــى األطفال إىل الفنــاء ،وقام

الجنــود بــرب زوجــي أمام أطفايل دون أي ســبب ،فال يوجد أي ســبب لذلك ،ثم
ذهبوا بعدها إىل منازل أخرى.

(((

وقــام ســيزغان تانريكولــو نائب حــزب الشــعب الجمهــوري ( )CHPبرفع

أمــر تعذيــب أهــل القرية إىل أجندة أعــال الربملان ،كام نــر تانريكولو عىل
صفحــات التواصــل االجتامعي صــورة القروي أبدي أكيــوت الرجل الذي خضع

للتعذيــب ،حيــث وجــه بذلك تســاؤ ً
ال لرئيــس الــوزراء" :هل ســتفعل أي يشء
بشأن أبدي أكيوت ،الذي عذب يف قرية كوروكوي التابعة ملدينة نصيبني؟"،
وعــى الرغــم مــا يعانيــه أبــدي أكيــوت من مشــكالت صحيــة فقد قبــض عليه

بتهمة "معاونة منظمة إرهابية".

 -20قضية ناجيهان كوكشك

يف الثالــث والعرشيــن مــن ينايــر  2017اعتقلــت ناجيهان كوشــك ،وهي أم

لخمســة أبنــاء ،أحدهــم مصــاب مبتالزمــة داون للمــرة األوىل ،ثــم اعتقلــت مــرة
أخــرى عندمــا كانــت يف الســجن تــزور زوجهــا عبــد اللــه كوكشــك ،لتــرك أبنائهــا

الخمســة ينتظــرون وق ًتــا طويــ ً
ا يف موقــف الســيارات التابــع للســجن ،إىل أن أىت
أقاربهــم ليأخذوهــم ،حيــث يظهر الفيديو بقــاء األطفال وحدهــم يذرفون الدموع
انتشــارا
أمــام الســجن ،بعدمــا احتجزت والدتهم ،ورسعــان ما انترش هذا الفيديو
ً
فريوسيا عىل صفحات التواصل االجتامعي ،مام أثار حالة من االحتجاج.
ً

ورصح محمد تانال عضو لجنة حقوق اإلنسان يف الربملان الرتيك ،ونائب

حزب الشــعب الجمهوري ( ،)CHPوهو حزب املعارضة الرئيس يف البالد بقوله:

"إن تــرك األطفــال وحدهــم يف هــذا املوقــف ضــد معاهــدة حقــوق الطفــل وكافــة
(1) “Nusaybin Koruköy’den yardım çığlığı: Bize ses verin”, BirGün, February 22, 2017, http://www.
birgun.net/haber-detay/nusaybin-kurukoy-den-yardim-cigligi-bize-ses-verin-147828.html
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القوانني األخرى ،إننا سوف نتتبع هذه املسألة".

(((

كام جاء يف الفيديو طفل يفتح باب الســيارة يف موقف الســيارات الخاص

بالســجن ،مــا أظهر إخوته يبكون ،ويقول" :نحن خمســة إخــوة ليس معنا أحد،
ولدينا أخ معاق ،حســبنا الله ونعم الوكيل ،هو يعاقب هؤالء الناس" ،بينام ظهر

الطفــل املصــاب مبتالزمــة داون وهو يجلــس يف املقعد الخلفي للســيارة ،وعىل
وجهه عالمات الخوف والفزع ،إذ ال يتجاوز سنه الخمس أو الست سنوات.

وقــد نُقلــت األم الحقًــا إىل ســجن آخر يف توكات الذي يبعــد مئات األميال

عــن أبنائهــا يف أنقــرة ،وقــد أطلقــت حملــة لجمــع األمــوال يف الواليــات املتحدة

األمريكية ملساعدة تلك العائلة ،ثم أطلق رساح األم مقابل كفالة قدرها 50.000
لرية تركية 14.000( ،دوالر) ،ومازالت قضيتها قيد النظر.

 -21قضية عائلة بونلو

شــهرا مــن متالزمة
تعــاين عائشــة ســينا بونلــو الطفلة ذات الخمســة عرش
ً

داون ،إذ ابتليــت مبشــكالت صحية ،فأبواها كانــا يعمالن ضابطي رشطة ،ولكنهام

أقيال من وظائفهام ،وسجنا عىل خلفية اتهامات مثرية للشك ،وقد كان أبو عائشة

رئيســا للرشطــة يف مقاطعــة أفيجــار بإســطنبول ،ورسعــان مــا أقيل
ســينا يعمــل
ً
مــن منصبه ،ليســجن يف أعقاب محاولــة االنقالب ،بينام أقصيــت أمها روكاي من
أيضا يف ديسمرب املايض ،ومل تجد تلك الطفلة الصغرية من يحنو عليها
وظيفتها ً

ويرعاها سوى جديها ،يف ظل غياب والديها خلف قضبان السجن.

وقالت بيلور يلديز جدة عائشة" :إن الطفلة ليست مريضة مبتالزمة داون

أيضــا تكابد مشــكالت يف القلب ،بــل إنهم كانوا يلجــأون لغرفة
فحســب ،ولكنهــا ً

تقريبا منذ احتجاز والديها ،وذكرت يلديز" :إننا نطالب باإلفراج
الطوارئ كل يوم
ً
املرشوط ألمها ووضعها تحت املراقبة القضائية عىل األقل ،وإننا بذلك مل نحكم

بكونهــا مذنبــة ،أو العكــس ،ولكنهــا يف حاجــة ألن تبقــى مــع طفلتهــا" ،وأضافت
أيضا أن "عائشــة ســينا يجب أن تخضــع للعالج الطبيعي ،ولكن يســتحيل
الجــدة ً

(1) “Babalarını ziyarete gittikleri cezaevinde anneleri de gözaltına alındı; 5 çocuk ortada kaldı!”,
T24, January 23, 2017, http://t24.com.tr/haber/babalarini-ziyarete-gittikleri-cezaevinde-anneleri-de-gozaltina-alindi-5-cocuk-ortada-kaldi,384702
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الحصول عىل التقرير الذي ميكنها من هذا العالج يف ظل غياب أبويها".
وأضافت يلديز" :ال نعرف ماذا نفعل ،ولكننا نريد أن نجد ح ً
ال لتك املعضلة،

إننــا نعتنــي بهــا ولكــن كيــف لنــا أن نوفر لها حنــان األم؟ وعــى الرغم مــن كونها ال

تقدر عىل نطق أي كلمة بشــكل عادي ،إال أن عائشــة ســينا ترصخ قائلة" :أماه".

(((

 -22قضية بالل كونكاشي

توج كونكايش باعتباره بط ً
ال عندما استدعي لقيامه بواجبه باعتباره خبري القنابل

الوحيــد يف إزمري الشــالية ،عىل خلفية بالغ مــن مواطن عن قنبلة يف الخامس من

فرباير  ،2009ولكن القنبلة انفجرت أثناء تدخل كونكايش إلبطالها ،مام أســفر عن
إصابتــه بشــكل بالــغ ،وقــد
أخــذ كونكايش إىل العناية

املركــزة يف كليــة الطــب
بجامعة إيجــي أي (،)EGE

وهــو اآلن معاق بنســبة 98

بالل كونكايش

باملائــة ،ثــم جــاء القبــض

عليه بعدها بســبع ســنوات
عــى

خلفيــة

اتهامــات

عاما يف
ملفقة ،ليثري حنقًا ً

البالد ،مام عجل بإطالق رساحه يف الخامس والعرشين من يناير  ،2017بسبب
طبيا لإلقامة يف السجن ،ومع ذلك منع من "السفر خارج البالد أو
عدم أهليته ً

مغادرة منزله".

(((

 -23قضية جهاد ساعاتْجي أوغلو

يف الســادس من نوفمرب  2016اعتقل جهاد ســاعا ْتجي أوغلو ابن نائبة

حــزب الشــعب الدميقراطــي ( )HDPهــدى كايــا ،يف أعقــاب تجمــع لالحتجاج
(1) “15 aylık down sendromlu Ayşe Sena’nın çığlığına ses verin”, Shaber, March 23, 2017,
http://www.shaber3.com/15-aylik-down-sendromlu-ayse-senanin-cigligina-ses-verinhaberi/1283325/
(2) “Bilal Konakçı tahliye edildi”, Yeniçağ, January 25, 2017, http://www.yenicaggazetesi.com.tr/
bilal-konakci-tahliye-edildi-155620h.htm
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عــى اعتقــال نــواب حــزب

الشــعب

الدميقراطــي،

وقــد ذكــر ســاعا ْتجي أوغلــو
جهاد ساعا ْتجي أوغلو

أنــه تعــرض للتعذيــب أثنــاء
فــرة اعتقالــه قائــ ً
ا" :لقــد
تعرضــت للــرب الشــديد
يف املعتقــل ،إذ تلقيــت

الرضبــات املتواصلــة حتــى
أخــذوين إىل املستشــفى،

جميعا ينهالون علينا باللكامت والركالت بشكل عشوايئ،
فقد كان ضباط الرشطة
ً
جانبا،
وكنوع من التعذيب جعلونا نصطدم بالجدران يف مركز الرشطة ،ثم ن َُّحوين
ً

وقــد خطــر إىل ذهني أنهم ســوف يعاملونني بــيء من الرحمة ألننــي ابن عضوة
صعدوا وترية
يف الربملــان ،ولكــن مــا حــدث كان عىل النقيض مــن ذلك ،إذ إنهــم َّ

التعذيــب ،لدرجــة أننــي أعــاين من اآلالم يف كل جزء من جســدي مــن الفخذ إىل

الرقبة ،وقد ترضرت كل عظامي ،فض ً
ال عن الكدمات والخدوشــات ،وال يحتســب
أي من ذلك عىل أنه جرمية تعذيب إذا مل يحدث كرس بالعظام.

كرست عظمة بجســدي مــا جعل ضباط الرشطــة يخافون ،حيث
ولكننــي
ُ

جاء يف التقرير الطبي عن حالتي :كرس يف الفقرة الرابعة بالعمود الفقري ،وفقا

ملا ظهر يف صور أشعة إكس ،واألشعة املقطعية ،وأشعة الرنني املغناطييس،
وقــد حــاول ضبــاط الرشطــة جاهديــن إخفــاء ذلــك األمر ،ولكنهــم أخفقــوا ،إذ إن
مقترصا عىل قلة منهم ،لكان ذلك من قبيل االســتثناء ،ولكن جميع
األمر لو كان
ً

وحــدات الرشطــة قامــت بتعذيبنــا بوضوح ،وعالنيــة ،ويف كل مــكان ،مام يعكس
ثقة شديدة يف النفس من جانبهم"(((.

 -24قضية أعضاء مجموعة مخترقي الشبكات اإللكترونية "ريد هاك"

أعلنــت مجموعة مخرتقي الشــبكات "ريــد هاك" حصولها عىل الحســابات

(1) “Gözaltında işkence iddiaları: Yüreğimin en pis yerine yazdım”, BBC Türkçe, November 28,
2016, http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38126711
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اإللكرتونيــة لوزيــر الطاقــة
واملــوارد الطبيعيــة برييــت

ألبــراك ،صهــر الرئيــس

أردوغــان ،وذكــروا أنهــم
سوف ينرشون تلك الرسائل

اإللكرتونيــة للعامــة ،يف
حالــة عــدم إطــاق رساح
ســيايس املعارضــة ألــب

ألتينــورس ،والكاتبــة أســي أردوغــان ،وقــد احتجــزت الرشطــة ســبعة أشــخاص

باتهامات العضوية يف الجامعة سالفة الذكر ،يف أغسطس وسبتمرب عام ،2016
كام ذكر محامو املتهمني أن السبعة قد تعرضوا للتعذيب يف املعتقل.

فقــد أعلــن فــرات دوراك املحامــي املــوكل عــن تايــان كوالكوغلو-أحــد

املتهمــن -أن الســبعة أكرهــوا عــى الجلــوس عــى األرضيــة اإلســمنتية الباردة،
وقيدوهــم يف األصفــاد مــن الخلف ،وهم يحنون رؤوســهم إىل األمــام ،ومل يقدم
لهم الطعام ،ومل توفر لهم احتياجاتهم األساسية ،وقد تعرضوا للرضب يف دائرة

رشطــة أنقــرة ،كام أوضح دوراك أن املحتجزين خضعوا للرضب املســتمر فقال:
رضبا ،وليس لديهــم دليل يف
"مل يدخــل أحــد عــى الغرفــة إال أوجع أجســادهم
ً

أيديهــم عــى اإلدانة؛ لذلك يحاولون تلفيق تلك االتهامات ،ويســعون الســتخراج

تلك املعلومات عن طريق االعتداء(((.

كــا أشــار املحامــي دوراك أنهــم اســتطاعوا رؤيــة كوالكوغلــو واثنــن

آخريــن ،فقــط يف الثامــن والعرشيــن مــن ســبتمرب ،فقــد اعتقــل يف الخامــس
والعرشيــن مــن ســبتمرب يف متــام الســاعة 02 :30 :بدائــرة رشطــة إســطنبول،

ذاتيــا ،ومل أســتطع رؤيتــه عندمــا كان محتجــ ًزا يف
وأرادوا أن يفتشــوه
ً
تفتيشــا ً

إســطنبول ،وقــد رصح يل أنهــم أخضعــوه للتعذيب املمنهــج يف دائرة رشطة
أنقرة ،بعدما نقلوه إىل هناك.

(1) “RedHack’ten gözaltına alınanlara soğuk beton üzerinde işkence”, Diken, September 28, 2016
http:// www.diken.com.tr/redhackten-gozaltina-alinanlara-soguk-beton-uzerinde-iskence/
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وقد استخدمت حالة الطوارئ كذريعة (للتقييد) ،إذ إنني القيت صعوبة يف

مقابلته حتى بصفتي محاميه ،فقد أخربين بأن معذبيه قالوا له" :لديك حســابات

الرجل اإللكرتونية ،وركزوا يف محادثتهم عىل حياته الخاصة" ،كام أوضح دوراك
أنه منع من رؤية موكله ملدة ثالثة أيام ،وعندما سأل عن السبب يف دائرة رشطة

أنقــرة ،أجابــوه بأن ذلك بســبب "تعليــات املدعي العام املشــددة" ،وملا أطلق
يوما يف الحجز ،وصف مامرسات
رساح تايالن كوالكوغلو بعد ما قىض اثني عرش ً

التعذيــب التــي خضع لها ،كام أوضح كيف هدده ضباط الرشطة باالغتصاب ،وقد
أجربوه عىل اإلبالغ عن أناس آخرين ،حيث قال كوالكوغلو:

(((

"كنــا ثالثــة عرش رج ً
ال ،وقد أرغمونا عــى االنتظار وقو ًفا عىل أقدامنا ملدة

ســاعات ،يف زنزانــة حبس انفرادي ،ودامئًا ما كانــوا يهاجموننا ويوجهون الركالت
إىل رؤوســنا ،كــا أنهم خططــوا لينالوا مني بالتعذيب بعد شــخص يدعى أوغور،

باإلضافة إىل التهديد املتكرر ،وبعدها متكنت من رؤية املحامي ،والفضل يرجع
إىل ضغــط الــرأي العــام ،إذ قام املحامي بالكشــف عام يحــدث يف الداخل ،فلم

مجددا ولكن تهديداتهم يل مل تتوقف".
أقع تحت طائلة التعذيب
ً

كــا ذكــر كوالكوغلــو أن أوغــور ســيهان أوكوتوملــوس البالــغ مــن العمــر

عاما ُوضع عىل الفلقة (حيث تــرب أصابع قدميه) ،وقالوا له:
خمســة وعرشيــن ً

"إنك ســتكون زوجة لكل واحد هنا ،ولســوف نقص شــعرك ،ثم يتعامل معك كل
واحــد منا بشــكل منفرد ،فليســت اإلقامة هنا كاإلقامة بالخــارج ،فأنت ال تدري ما
يحدث بالداخل ،فلم نعد يف عام  2013بعد".

 -25قضية هانم بشرى أردال

ألقــي القبــض عىل برشى هانم أردال _ التي عملت محامية أيضا عىل خلفية

اتهامــات بالعضويــة يف منظمة إرهابية ،باإلضافة إىل عمودها الصحفي ،وقصصها

اإلخبارية ،وتغريداتها عىل حسابها يف تويرت ،لتقبع حبيسة بني جدران السجن ،إذ
أقام املدعي العام دعوى قضائية يطالب فيها بالحكم عليها بعقوبة الســجن ملدة
(1) “Taylan Kulaçoğlu gözaltında gördüğü işkenceyi anlattı: Tecavüzle tehdit ettiler”, Cumhuriyet,
May 7, 2017, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/611114/Taylan_Kulacoglu_gozaltinda_gordugu_ iskenceyi_anlatti__Tecavuzle_tehdit_ettiler.html
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عــر ســنوات ،وقــد كانــت

أردال ضمــن ســتة وعرشين
صحافيا كانــت املحكمة قد
ً

أطلقــت رساحهــم بصــورة

مؤقتــة إىل حني محاكمتهم
برشى أردال

أثنــاء

األوىل.

جلســة االســتامع
الصحفيــن

ولكــن
ّ
املؤيديــن لحــزب العدالــة

والتنمية ،ومتصيدي أخبار وســائل التواصل االجتامعي املوالني للحكومة ،ســارعوا

إىل تهديــد القضــاة واملدعــن العمــوم؛ حتى يحولــوا دون تنفيذ حكــم إطالق رساح
الصحفيــن ،بينــا هــدد البعض بانتظــار الصحفيني خــارج الســجن وإعدامهم دون
محاكمة ،يأيت ذلك يف ظل تطورات غري عادية تبعت حملة خطاب الكراهية ،وعىل

الرغــم مــن اعتقــال الصحفيــن ملــدة تســعة شــهور ،واإلفــراج عــن ثالثة عــر فقط
منهــم ،صــدم الصحفيــون ملــا علمــوا بقرار إجــراء تحقيق بشــأن اتهامــات أخطر من
فورا،
سابقتها ،تصل عقوباتها إىل السجن املؤبد ،وملا قضت املحكمة باحتجازهم ً
مل يسمح لهم مبغادرة السجن ،ولكنهم أخذوا إىل غرف التحقيق يف دائرة الرشطة.

وفيــا يخــص مثانية صحفيني من بينهم أردالُ ،أعلــن أن املدعي العام

تقدم باعرتاضات عىل إطالق رساحهم ،وأصدرت املحكمة مذكرات اعتقال يف

حقهم ،دون أن تنظر يف ملف القضية ،من جانبها قامت أردال بإعداد ترتيبات
تر عائلتها ملدة تســعة
لتغــادر الســجن؛ إذ كانــت تتوقع اإلفراج عنها ،فهي مل َ
شــهور مــن الحبــس ،ولكنها علمت أنها ســوف تحبــس مرة أخــرى ،وحتى يطبق

ليقرأ ســبب
قــرار الحبــس توجــب عليهــا أن تذهــب مــع الرشطــة إىل املحكمةُ ،

إصدار قرار حبســها يف حضورها ،وذلك قبل أن ترســل مرة أخرى إىل السجن،

وبعدمــا اضطربت حالتها بســبب هــذه اإلجراءات غري العاديــة ،ابتليت بصدمة
نفسية مرة أخرى.

وعــى الرغــم مــن أنهــا مل تلبــث أن تفــارق الســجن إال أنهم طلبــوا منها أن
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تتجــرد مــن مالبســها؛ لتخضع للتفتيش الــذايت ،وملا رفضت وقاومــت قام ضباط
الرشطــة بإزالــة مالبســها عنها بالقــوة ،فلم يرتكوا لهــا إال مالبســها الداخلية ،وقد
خضعــت مــن جديــد لكافة ألوان إســاءة املعاملة يف يوم واحد مــن االعتقال ،ثم

حكمت عليها املحكمة بالسجن وأرسلتها إىل سجن باكري كوي.

ورصح محاميهــا أوميــت كارداس ملركز ســتوكهومل للحريــات ( )SCFأن

موكلته مل تستفق من تلك الصدمة النفسية التي أصابتها حتى بعد مرور شهر

مــن صــدور الحكــم ،وذكــر كارداس" :بعدما جهــزت أردال ترتيباتهــا وانتظرت
اإلفــراج عنهــا ،عــارض املدعي العــام ذلك القــرار ،فقد انتظرت قــرار املدعي

العام ملدة ست ساعات".

مجــددا وتجتمــع بعائلتهــا ،إذ صعقــت
وبينــا هــي تنتظــر أن تنعــم بالحريــة
ً

بإصدار مذكرة اعتقال جديدة ،لتســجن مرة أخرى حتى قبل أن تغادر الســجن الذي

مكثت فيه ملدة تسعة أشهر ،فقد أخذوها إىل رشطة مكافحة اإلرهاب ،بدائرة رشطة
تعذيبا أو سوء معاملة
إســطنبول ،وهناك منيت باملعاملة الالإنســانية ،التي تسمى
ً

فاألمر سيان ،حتى إن موكلتي غري قادرة عىل تجاوز تلك الصدمة النفسية إىل اآلن.

َ
عائشنور باريلداك
 -26قضية

عاما
اعتقلت
َ
عائشنور باريلداك وهي صحفية تبلغ من العمر سبعة وعرشين ً

للمرة الثانية ،بعد ساعات من إطالق رساحها يف الثاين من مايو  2017مبوجب حكم
محكمة أنقرة ،بعد قضاء تسعة شهور قيد االحتجاز قبل املحاكمة ،فيام فرس بأنه

شــكل جديد من أشــكال القمع ضد الصحفيني املنتقدين واملســتقلني يف تركيا.

وأثنــاء جلســة املحاكمــة باملحكمــة الجنائيــة العليــا الرابعــة عــر يف

عائشــنور باريلداك بشــأن صحة
أنقــرة ،يف الثــاين مــن مايو ،اســتجوبت املحكمة
َ

املنشــورات عــى وســائل التواصل االجتامعي ،واملقدمة مــن قبل املدعي العام

أيضا أن الصحفية اســتخدمت تطبيق
كدليل جنايئ ضدها ،وادعى املدعي العام ً
"بايلــوك" الخــاص بالهواتــف الحديثــة ،وهــو برنامــج حاســوب يتيــح التواصــل عن
طريق الرســائل بشــكل علني ،وقد أخربت باريلداك القضاة أثناء جلسة االستامع

أنها فكرت يف االنتحار عدة مرات يف الســجن ،عن طريق شــد حبل غســيل حول
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رقبتهــا ،ولكنهــا كانــت متتنع عن ذلك بتأجيل الفكــرة إىل وقت الحق ،ثم انفجرت

عيناها بالدموع عندما سمعت بقرار إطالق رساحها يف محاكمتها املؤجلة.

كانــت املحكمــة قضــت باإلفــراج عــن باريلــداك يف محاكمتهــا املؤجلــة؛

بالنظــر يف جميــع األدلــة التــي جمعــت ضدها ،إذ تبــن أنها ليس لديهــا أي فرصة
للتالعــب باألدلــة ،وجــاء حكم املحكمة مبنعها من الســفر ،وعليها أن تذهب إىل
مركز الرشطة كل أسبوع لتسجيل تواجدها يف البالد.

وبينــا كانــت باريلــداك وعائلتهــا يف انتظــار اإلفراج عنهــا ،تقدم مكتب

مدعيا أن هيئة
املدعــي العام يف أنقرة بعريضــة يطالب فيها بإعادة اعتقالها،
ً
االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ( )BTKأرســلت دليــ ً
جديــدا توصلــت إليه عن
ا
ً

ً
حكم بإعادة اعتقالها قبل
طريق هاتفها املحمول ،ومن ثم أصدرت املحكمة
إطالق رساحها من السجن يف املقام األول.

وقد انتابت الصدمة ك ً
ال من أفراد العائلة واألصدقاء بعد سامعهم قرار

إعادة االعتقال يف حق باريلداك ،التي قضت بالفعل تسعة أشهر قيد االحتجاز

دون البــت يف قضيتهــا ،األمــر الــذي أقلقهــم حيال تدهــور حالتها النفســية ،إذ
تلقــت صدمــة االتهامــات الكاذبة التي ألصقهــا بها املدعي العــام كأنها صاعقة
حلت بها.

ويذكــر أن باريلــداك اعتقلــت يف الحــادي عرش من أغســطس  ،2016أثناء

حضورها االمتحانات يف كلية القانون ،مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب واإلساءة
إىل البالد يف تركيا ،وذلك بناء عىل تغريداتها عىل تويرت ،إذ كانت تغطي قصص

حاليا ،-وهي ال تــزال طالبة يف
املحكمــة لصالــح جريــدة زمــان اليومية -املغلقــة
ً
كليــة القانــون بجامعة أنقــرة ،حيث خططت للتخرج بحلول الصيف ،لتســتمر يف
مهنتها كمحامية بعد طردها من الجريدة عىل يد األوصياء الجدد عىل الجريدة،

الذين قامت الحكومة بتعيينهم.

ويف خطــاب أرســلته باريلــداك إىل جريــدة جمهوريــت اليوميــة من داخل

الســجن يف شــهر أكتوبــر مــن الســنة املاضيــة ،قالــت باريلــداك" :لقــد خضعــت
للعنــف واالعتــداء الجنيس ،ويســتجوبني ضبــاط الرشطة لي ً
ونهــارا ملدة مثانية
ال
ً
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أيــام .إنهــم يســتجوبوين
وهــم تحــت تأثــر الكحول،

ومل ينكــروا ذلك ،ثم بدأت

املحكمــة يف إجراءاتهــا،
وها أنــا اآلن أقبع يف زنزانة

َ
عائشنور باريلداك

مشــركة ملــدة شــهر .لقــد
شــخصا
أخــذوا عرشيــن
ً
مــن الزنزانــات املشــركة

ليوضعــوا

يف

الحبــس

االنفرادي ..وإنني أخىش أن ُأنىس هنا "(((.
ويضــاف إىل ذلــك أن املدعــي العــام طالــب بتوقيــع عقوبــة الســجن ملدة

عاما يف عريضة االتهام ،وذكرت باريلداك يف خطابها أنها شــاهدت
خمســة عرش ً

عاما وهي تجــرد من مالبســها لتفتش مرتني،
امــرأة مســنة تبلــغ من العمر ســتني ً

كــا قامــت قاضيــة بجرح رســغي املرأة من خــال الضغط عليهــا ،وقد اعرتفت
أيضا فكرت يف االنتحار.
باريلداك يف جلسة االستامع يف املحكمة أنها ً

 -27قضية عدنان موميك

ذكــرت جريــدة آزاديــا والت أن عدنــان موميــك اعتقــل يف ســيارته بعدمــا
أوقفه ضباط الرشطة وهو مسافر من بدليس إىل ِسعرت ،يف السابع من سبتمرب

 ،2016وذكــر موميــك أنــه خضــع ملامرســات التعذيــب أثنــاء فــرة اعتقالــه ملدة
يومــن ،كــا أوضــح أن ضباط الرشطــة تحفظوا عليه داخل مبنــى مهجور بد ً
ال من
دائــرة الرشطــة ،وقاموا بصهر بطاقتي الصحفية ،حيث جعلوا البالســتيك املذاب
يتساقط من البطاقة عىل رجيلّ .

ويصف موميك الحادث بقوله" :لقد وضعوين داخل سيارة رشطة ورشعنا

يف الســفر إىل بدليــس ،وخــال الرحلــة تناولتني ألســنتهم بكافة أنواع الشــتائم،
ومل يتوقفوا عن ذلك ،واعتقدت أنهم سوف يأخذوين إىل دائرة الرشطة ،ولكنهم
(1) ‘Darp edildim, tacize uğradım”, Cumhuriyet, October 4, 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/ turkiye/610115/_Darp_edildim__tacize_ugradim_.html
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أخذوين إىل مبنى مهجور يف أطراف مدينة بدليس بد ً
ال من ذلك ،وقد أخضعوين
للتعذيــب ،حتــى إن آثــار التعذيــب والحــروق ال تــزال عــى جســدي ،وقــد تورمــت

رجالي إىل رضفات ركبتي"(((.

 -28قضية أسلي أردوغان

يف الســابع عــر مــن أغســطس  2016قــام عــرات مــن ضبــاط الرشطــة

امللثمــن باألقنعــة واملســلحني بالبنــادق اآلليــة مبداهمــة منــزل الروائيــة الرتكيــة
املشــهورة أســي أردوغان،
عــى خلفيــة املقــاالت التــي

نرشتهــا يف جريــدة أوزغــور

غونــدم ،وقــد وضعــت يف

أسيل أردوغان

الحبــس االنفــرادي ملــدة
مثانيــة أيــام ،بعدمــا صــدر

رســميا يف
قــرار اعتقالهــا
ً
التاســع عرش من أغســطس

 ،2016وقد وصفت أسيل ما كابدته من عناء وشقاء خالل خمسة شهور قضتهم يف

املعتقــل قائلــة" :لقــد كانت الزنزانة قذرة للغاية ،إذ اتســخ الرسيــر بالبول ،ومنعوا
عني املاء ملدة مثانية وأربعني ساعة ،ومبا أنني ليس لدي أخ أو أخت ،اعتقدت أن

الزنزانــة املنفردة أفضل من الجناح املشــرك بالنســبة يل ،ويف تلــك األجواء يفقد

املرء قدرته عىل نطق العبارات بشــكل صحيح ،وإذا ما أخرجوك تكاد تفقد قدرتك
عىل التنفس بعد امليش ملدة عرش دقائق بسبب عدم الحركة ،وقد رأيتني قد تقدم

عاما بعد قضاء مثانية أيام فقط يف الحجز" ،وأوضحت أسيل
يب السن خمسة عرش ً

أنهــا فقــدت قدرتهــا عىل الكتابــة منذ إطــاق رساحها ،وقالــت" :إنني أشــعر بالرعب
عندمــا أتذكــر مــا حدث يل ،إذ إن التجربة التي مــررت بها تذخر بالكثري من األحداث

التي يجب أن تسجل".

(((

(1) “Azadiya Welat muhabirine işkence iddiası: Polis kartımı eritip bacaklarıma damlattı”, Diken,
October 8, 2016, http://www.diken.com.tr/azadiya-welat-muhabirine-iskence-iddiasi-polis-calisma-kartimi-eritip-bacaklarima-damlatti/ 8.10.2016
(2) “Erdoğan’s blacklist, Voices of Turkey”, Turkey Purge, May 4, 2017 https://ig.ft.com/vj/turkey-purge-victims-voices/
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 -29قضية مظفر بيرم

مظفــر بــرم كان األمــن العــام للهيئــة العليــا للقضــاة واملدعــن العموم

( ،)HSYKواملجلــس القضــايئ الــريك ،واملدعــي العــام الســابق وقــد أقيــل من
منصبه يف أعقاب فضيحة الفساد والرشاوى يف السابع عرش من ديسمرب .2013

اعتقــل بــرم يف الثالــث والعرشيــن من نوفمــر  ،2016ووضــع يف الحبس

االنفــرادي رغــم كرس ذراعيه من جهة الرســغ ،وطالبت عائلتــه أن يوضع بريم يف

زنزانة مشــركة ،أو يوضع معه ســجني آخر إذ إنه غري قادر عىل االعتناء بنفســه،
ولكن طلبهم قوبل بالرفض.

كــا قــام نائب حزب الشــعب الجمهــوري ( )CHPباريس يــاركاداس بكتابة

مشــرا فيه إىل أن انتهاك حقوق اإلنســان داخل الســجن قد
بيان عن حالة بريم،
ً
فــاض عــن الكيــل ،وناشــد وزارة العــدل أن تضمن متكــن بريم من قضــاء حاجاته

اليومية ،ومع ذلك مل يحدث أي تغيري بشأن حالة بريم ،يأيت ذلك يف ظل ما ذكر
مــن االدعــاءات بــأن ذراعي املدعي العام الســابق مظفر بريم قــد كرستا نتيجة ما
القاه من التعذيب يف السجن(((^(((.

(1) “Eski HSYK Genel Sekreterinin iki kolu kırılıp tek kişilik hücreye konuldu”, Haberdar, April 7,
2017, http://www.haberdar.com/gundem/eski-hsyk-genel-sekreteri-nin-iki-kolu-kirilip-tek-kisilik-hucreyekonuldu-h48056.html
(2) “Eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram, tek kişilik hücrede”, Justice Held Hostage, April
23, 2017, http://justiceheldhostage.blogspot.se/2017/04/eski-hsyk-genel-sekreteri-muzaffer.
html
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تدهور الظروف داخل السجون
تكتــظ ســجون تركيــا يف الوقــت الحــايل بـــــ  221.607نزيــل ،بزيــادة تســعة

باملائــة عــى قدرة اســتيعاب الســجون الرتكية التي ميكنها أن تتســع لـــ 203.000

نزيــل ،حســبام ورد عــن وزارة العــدل ،بينــا أقر بــري باجيس نائــب وكيل وزارة
العدل بأن املشــكلة تكمن يف ذلك ،حيث اعرتف أثناء جلســة استامع يف تحقيق

باللجنة الربملانية املعنية بحقوق اإلنسان يف التاسع عرش من مايو  ،2017وأخرب
واضعــي القوانــن بقولــه" :هذا هو ســبب حــدوث املشــكالت ،وأرى أن املنتقدين

نظــرا الكتظاظ بعض الســجون يضطر
متامــا بشــأن هذا األمــر ،أقصد أنه
محقــون
ً
ً
نــزالء الســجن إىل النــوم بالتنــاوب" ،وأوضح باجــي أن االكتظاظ له آثار ســلبية

عــى املراكــز الصحية ،والتعليمية ،والصاالت الرياضيــة ،وغري ذلك من األماكن

املخصصة الستيعاب أعداد السجناء الغفرية(((.

ال تزال مشكلة ازدحام السجون قامئة مل تحل ،رغم قرار الحكومة الرتكية

بإطالق رساح  38.000مجرم مدان من الســجون يف أغســطس  ،2016وذلك حتى

يتســنى إخالء مكان للمســجونني السياسيني ،حيث قامت الحكومة بإطالق حملة

تطهــر واعتقــاالت غــر مســبوقة ،يف أعقــاب محاولة االنقــاب يف الخامس عرش
مــن يوليــو ،فقــد ألقت الحكومة القبض عىل  50.000شــخص يف تركيا ،يف حملة
صيــد الســاحرات التــي ُأطلقــت بدوافع سياســية ،وذلك يف العرش شــهور األخرية
فقــط ،مــا من شــأنه أن يعطــي الحــق يف االنتهــاكات ،ويصري من املســتحيل أن

يحصل نزالء السجن عىل حقوقهم األساسية مثل حق النوم والطعام.

(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarini İnceleme Komisyonu tutanak dergisi, Sayfa: 19,
May 17, 2017, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1898
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وبعــد وصــول نســبة الزيــادة يف أعــداد الســجناء إىل  207باملائــة دون

محاكمتهم؛ أوقفت الحكومة الرتكية نرش أي إحصاءات تتعلق بأعداد املحتجزين
والسجناء عىل موقع وزارة العدل الذي كانت تنرش عليه تلك اإلحصاءات بشكل

يومي حتى الثامن عرش من مارس .2017

وعىل ما يبدو شعر مسؤولو الحكومة بالخزي بسبب االرتفاع غري املسبوق

يف عــدد املحتجزيــن ،الذيــن مل توجــه لهــم التهم فضــ ً
ا عن عــدم إدانتهم ،وقد

توقفــت الحكومــة الرتكيــة عــن نرش األرقــام الرســمية ألعــداد الســجناء الواقعية
داخل سجون تركيا ،إذ كانت تنرش تلك البيانات عىل صفحة اإلحصائيات بواسطة

جهاز النظم املعلوماتية للقضاء الوطني التي تديرها وزارة العدل.

وكان آخــر تحديــث يف الثامــن عــر مــن مــارس  ،2017عندمــا أظهــرت

شــخصا قيد االحتجاز مل يحاكموا بعد ،و108,734
اإلحصائيات أن هناك 80,482
ً

مدانًــا يقضــون العقوبــة يف الســجن ،كــا أوضحــت البيانــات أنه تم إطــاق رساح

 401,942وفــق آليــات الرقابــة القضائية ،مام يعني أنه يتوجــب عليهم التوقيع يف
مركز الرشطة بصفة منتظمة ،وقد يطبق عليهم املنع من السفر.

وهــذا يشــر إىل قفــزة كبــرة يف أعــداد الســجناء باملقارنــة مــع األرقــام

املنشــورة عــى املوقع منذ ســنة ماضية يف الثامن عرش من مــارس  ،2016حيث

شخصا محتجزين يف انتظار املحاكمة ،و141,739
تظهر البيانات أن هناك 26,257
ً

ً
متهــا محكــوم عليــه ،مــا يوضح أن هنــاك ارتفاع بنســبة  207باملائة خالل ســنة
واحدة بالنسبة لعدد األشخاص املقبوض عليهم ومل يحاكموا بعد.

ويف مســودة تقريــر بعنــوان" :اإلســاءة الناجمــة عــن االحتجــاز الســابق

للمحاكمــة ،يف البــاد األطــراف يف االتفاقيــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان"((( ،التي
صدقــت عليــه الجمعيــة الربملانيــة ملجلــس أوروبــا ( )PACEيف يونيــو ،2015

تصدرت تركيا كل البالد فيام يخص عدد املحتجزين غري املحكوم عليهم مبعدل

 100,000بنســبة  ،89.2وتبعتها ألبانيا بنســبة ( ،)86.1ثم روســيا بنســبة (.)65.6
(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarini İnceleme Komisyonu tutanak dergisi, Sayfa: 19,
May 17, 2017, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1898
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وقــد ورد نفــس اليشء يف تقرير أعده ربورتيور بيــدرو أجرومنت ،الرئيس الحايل

أيضــا أن تركيا قد احتلت
للجمعيــة الربملانيــة ملجلــس أوروبــا ( ،)PACEكام ذكر ً
املركــز الثــاين بنســبة  49.6باملائــة من حيث نســبة املحتجزيــن املحكوم عليهم

بعقوبة غري نهائية كجزء من العدد اإلجاميل لنزالء السجون.

وبالنظــر يف الحملــة الضخمــة التــي تشــنها الحكومة عــى منتقديها يف

تركيا يف العرشة شــهور األخري ،التي تســتهدف بشكل خاص الجمعية املدنية

املعروفة باسم حركة كولن ،والحركة السياسية الكردية ،فقد ارتفعت نسبة

األرقام لتصبح أسوء مام جاء يف تقرير أجرومنت يف .2015

ويف أوائــل شــهر مايــو أصدرت لجنة تحقيقات معنية مبامرســات الســجون،

تقريرا عن تدهور حاالت النزالء يف ســجن
وتتبــع حــزب الشــعب الجمهــوري ()CHP
ً

سيليفري ،حيث جاء يف هذا التقرير أن الظروف املطبقة مبوجب حالة الطوارئ من
جدا وصفها بأنها إنسانية ،كام يشري التقرير أن القانون املتبع يف السجون
الصعب ً

هو القانون العريف منذ إعالن حالة الطوارئ يف أعقاب محاولة االنقالب يف الخامس
أيضا" :وقد الحظنا أن الضغوطات التي ميارسها مديرو
عرش من يوليو ،ومام ورد فيه ً

السجون عىل السجناء قد تفاقمت بشكل غري مسبوق من قبل ،ونود أن نؤكد عىل أن
ظروف السجون بالكاد توصف بأنها آدمية ،باإلضافة إىل تكرار تطبيق عقوبة الحبس

االنفــرادي يف الوقــت الحــايل ،فضــ ً
ا عــن التضييــق الشــديد عــى الزيارة الحــرة".

(((

ويف شــهر مايــو أعربــت نائبــة حزب الشــعب الجمهــوري ســافاك بيفي عن

انطباعاتهــا عــن الزيــارات التــي قامت بها لعدد من الســجون املعروفــة يف تركيا،
انتشــارا لســوء املعاملة ،والســب والتعذيــب يف حق نزالء
حيــث ذكرت أن هناك
ً

السجون.

كــا قالــت نيفــي" :بناء عــى ما رأيت (أثنــاء زيارايت) مل يشــهد تاريخ تركيا

فــرة تنتهــك فيها حقوق الســجناء ،واملدانون بهذه الفظاعــة من قبل ،إذ ميارس
الضغط االجتامعي ،واإلداري ،وغري الرشعي (عىل السجناء) بشكل غري مسبوق،
(1) “CHP’den Silivri raporu”, Hürriyet, May 4, 2017, http://www.hurriyet.com.tr/chpden-silivri-raporu-40447673
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ويرجع سبب اختالف هذه الفرتة عن باقي الفرتات التي أعلنت فيها حالة الطوارئ،

أن انتهاكات حقوق اإلنســان التي حدثت فيها قد اتخذت الشــكل املؤســي ،هذا
باإلضافــة إىل ســعي الحكومــة إلضفاء الرشعية عىل املامرســات يف تلك الفرتة،
أيضا عىل املستوى االجتامعي".
ليس فقط عىل املستوى السيايس ولكن ً

ويعتــر ســجن طرابــزون أحــد الســجون التــي شــهدت انتشــار مامرســة

االنتهــاكات عــى الســجناء ،حيــث ثبــت إقامــة اثنــن وثالثــن ســجي ًنا يف زنزانــات
ــع عــرة نزالء فقــط ،ويف ظــل اكتظــاظ الزنازين بالســجناء،
مشــركة بنيــت ِل َت َس َ
مبقــدار ثالثــة أضعــاف عــن طاقتهــا االســتيعابية العاديــة يالقــي النــزالء صعوبــة
شديدة يف إيجاد مساحة للنوم ،إذ ضاقت األرضية بالرسائر ،لتوضع أمام دورات

املياه ،فض ً
ال عن ضيق األماكن املخصصة للجلوس بسبب ذلك.

وحسبام ورد يف التقارير بلغ الوضع من الرتدي أن اضطر أربعة أشخاص

للنــوم عــى رسيــر واحــد بالتنــاوب ،مــا أدى إىل تعــرض الســجناء إىل اعتالالت
جســدية عديــدة ،يأيت ذلك وســط مزاعم مبنع الســجناء من النــوم يف بيئات غري

صحيــة ،كــا ال يوفــر الطعــام بكميــات تكفــي عــدد األفــراد يف الزنزانــة الواحدة،
ونتيجــة لذلــك يخضــع الســجناء لحالــة من املجاعــة داخــل الســجون((( ،وال تأبه
إدارة الســجن بالشــكاوى التي تقدم إليها ،ومن الجدير بالذكر أن الطعام املقدم
للسجناء ال يكفي إال إلبقائهم عىل قيد الحياة.

بينــا تتفاقــم املشــكالت يف ظــل وجــود دورة ميــاه واحــدة يف األجنحــة

التــي تــأوي عــرات األفــراد ،إذ يشــتيك النــزالء مــن مشــكالت الطهــارة والنظافة

الشــخصية ،فضــ ً
ا عــن إجبارهــم عــى االنتظــار لســاعات طويلة حتى يســمح لهم
باســتخدام دورة املياه ،ومن املامرســات الالإنســانية أن املســؤولني يف ســجن

طرابزون يتعمدون تقصري مدة إتاحة املاء الساخن بشكل تعسفي.

(1) “Trabzon cezaevinde insanlık dışı muameleler devam ediyor”, Mağduriyetler, April13, 2017,
http://magduriyetler.com/2017/04/13/trabzon-cezaevinde-insanlik-disi-muameleler-devam-ediyor/
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خاتمة
ممنهجــا ،منــذ
نظامــا
صــارت جرائــم التعذيــب وإســاءة املعاملــة متثــل
ً
ً

محاولة االنقالب العسكري يف الخامس عرش من يوليو  2016عىل وجه التحديد،

تلك املحاولة التي وصفها حزب املعارضة الرئييس بأنها "انقالب منظم" عىل يد

أردوغــان والحكومة الرتكية .فباســم قانون الطــوارئ علقت حكومة حزب العدالة
والتنمية  AKPبعض الحقوق األساســية والحريات التي تكفَّل الدستور بحاميتها،
إىل جانــب القوانــن الرتكيــة ،واملواثيــق الدولية ،والســوابق القضائيــة للمحكمة

األوروبية لحقوق اإلنسان ،وذلك رغم ما أشار إليه رأي خرباء القانون الدستوري

ملجلــس أوروبــا -بلجنــة البندقية -مــن أن الســلطات الرتكية قد تخطــت حدود ما
نص عليه الدستور الرتيك ،والقانون الدويل(((.

صغريا من حجم
جزءا
بينام ال متثل القضايا التي اشتمل عليها التقرير إال
ً
ً

االنتهــاكات واســعة االنتشــار ،ولســوء الحــظ مل يبلغ عنهــا أو َّ
قلم تنــر عالنية،

ومام ال شك فيه أن ما تقوم به الحكومة الرتكية ميثل خر ًقا للامدة  3من االتفاقية

األوروبية لحقوق اإلنســان ،التي تحظر العقوبة أو املعاملة الالإنســانية واملهينة

للكرامــة ،فــا يجوز ذلك حتى مبوجب قانــون الطوارئ ،وال ميكن لرتكيا أن تهضم
فعليا دون تأجيل ،يف أي ادعاء بشــأن ســوء
هــذا الحــق ،وعليها أن تجري تحقيقًا
ً
معاملة املعتقلني؛ حتى ال يتسنى ألحد أن يفلت من العقوبة.

(1) Turkey- Opinion on Emergency Decree Laws Nos 667-676 adopted following the failed coup of
15 July 2016, adopted by the Venice Commission at its 109th Plenary Session, December 9-10
2016, http:// www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)037-e
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إن مــا ترتكبــه الحكومــة الرتكيــة مــن اعتقــال منــارصي حقــوق اإلنســان،

دورا بار ًزا يف الدفاع عن ضحايا التعذيب
واملحامني ،والصحفيني الذين يلعبون ً
وسوء املعاملة ،وما تقوم به من إغالق منظامت حقوق اإلنسان مبوجب القانون،

الحــد من جرائم
لهــو خــر دليــل عىل أن أردوغــان وحكومته ليس مــن مصلحتهم
ّ
التعذيــب وســوء املعاملة يف مراكز االعتقال والســجون ،بــل إن الحكومة عملت
عىل إرسال إشارات تشجع الرشطة عىل اللجوء إىل التعذيب.

وقد مررت الحكومة املراســيم التي متهد الســبيل لقرارات املحكمة مبنع

إنزال العقوبة بأفراد الرشطة إذا لجأوا إىل العنف أو أي موظف آخر ،ويف قضايا
عديدة علمت فيها الحكومة أسامء الضحايا وأسامء معذبيهم ،وأماكن إقامتهم،
وعىل الرغم من املخاطرة بزيادة حدة جرائم التعذيب وإثارة حنق الســلطات مل

تقم الحكومة باتخاذ أي إجراء قانوين ،إذ تنتهي التحقيقات قبل أن تبدأ الحكومة

فعال يف االدعاءات القامئة.
يف التحري بشكل حقيقي أو َّ

ويضــاف إىل ذلــك أن تركيــا عرقلــت عمــل مجموعــات املراقبــة التابعة

لألمــم املتحــدة واملجلــس األورويب ( ،)COEوغري ذلك مــن الهيئات الدولية،
من خالل عدم االلتزام بطلبات إتاحة املعلومات ،وإلغاء أو تأجيل الزيارات،

وعدم تلبية طلبات مقابلة الضحايا أو زيارتهم ،وفرض الحظر عىل نرش تقارير

املراقبــة ،وحينئــذ يصــدق يف تركيا أنها دولة أبعد مــا تكون عن حكم القانون،
إذ تجتمــع خيــوط القوة يف يد رئيس اســتبدادي كأردوغان يســيطر عىل جميع

أشكال السلطة مبا يف ذلك السلطة القضائية وهيئات الترشيع.

وعــى الصعيــد اإلعالمــي فقــد ُأبيد اإلعــام املعارض؛ إذ يقبــع ما يزيد
عــن  250صحفيــا خلــف القضبــانُ ،
وأغلقــت مــا يقــرب مــن  200نافــذة إعالمية،
ً
بينــا يعــاين املجتمع املدين من القمع الوحيش ،تحت حكم النظام القمعي

العازم مسبقًا عىل إبادة املجتمع الرتيك املتنوع والنابض بالحياة.

وعــى الرغــم مــن توافــر الرباهــن املؤكــدة مــن منظــات حقــوق اإلنســان
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املوثوقة،والتي تؤكد انتهاج الحكومة الرتكية نهج التعذيب ،واملعاملة القاســية،

والالإنسانية ،واملهينة للكرامة ،أو إنزال العقاب ،تستمر مع ذلك الحكومة الرتكية
يف إنكار أي ادعاءات بشأن التعذيب وفقًا ملا ورد يف الجمعية الربملانية ملجلس
أوروبا ،ولســوء الحظ فإن ذلك يكشــف عن عدم وجود إرادة سياســية عىل اإلطالق

من جانب الحكومة الرتكية للحد من االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان.
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كلمات للتاريخ!
• وزير االقتصاد السابق نهاد زيبكجي يف حكومة حزب العدالة
والتنمية وسط جمع من املوالني للحزب متحد ًثا عن املعتقلني:
"سوف نذيقهم من كأس العقاب حتى يقولوا "نتمنى املوت".
"لن ترى أعينهم وجوه البرش ،ولن تسمع آذانهم صوت اآلدميني،
ولسوف ميوتون كام ميوت فرئان املصارف يف زنزانة مساحتها ال تزيد
عن  1.5–2مرت مربع".
• سلشوك كوزاغاشيل رئيس رابطة القضاة املعارصين ،التي راقبت
االنتهاكات والتجاوزات" :إن رشطة أردوغان التي تؤدي الصالة جامعة
يف مسجد املحكمة ينتزعون أظفار املحتجزين يف أقسام الرشطة،
ويغتصبونهم داخل السجن ،فقد رأيت بعيني من الضحايا من يخضع
لعملية جراحية يف أمعائه الغليظة نتيجة األشياء التي أدخلوها يف
شخصا ،من بينهم مدعون
مؤخرته...باإلضافة إىل انتحار مثانية عرش ً
عموم ،ورؤساء للرشطة ومحافظون سابقون".
• حسن كوبالي أحد املعتقلني ومدير مدرسة سابق" :ال ميكن
لكلامت مثل :التعذيب ،والتهديدات ،واألىس وأي كلامت مشابهة
أن تصف معانايت ،فأنا اآلن أشعر بالخزي من كوين إنسا ًنا".
عصا يف مؤخريت ،وهددوين بقولهم:
 "لقد وضع ضباط الرشطة ً"سوف نعتقل زوجتك ونفعل بها مثلام فعلنا بك ،ونزج بأطفالك إىل
مراكز حامية األطفال التابعة للحكومة".
• ربط األيدي واألقدام ،واإلغراق إىل حد االختناق ،والصعق
بصدمات كهربية ،وطمس الرأس يف مياه املرحاض ،من أكرث أنواع
التعذيب شيوعًا وف ًقا لشهادات الضحايا يف املحكمة.
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