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أوال: تمهيد

مل تعــد حقــوق امللكيــة يف تركيــا محميــة وذلــك بفعــل مــا أبدتــه حكومــة 

أردوغــان مــن تجاهــل لحقــوق املخالفــن لسياســتها. ورغــم تعــرض املواطنــن 

املخالفن لنظام أردوغان إىل صور عديدة من االنتهاكات الحقوقية، فإن اإلشارة 

إىل تدويــن االنتهــاكات املتعلقة بحقوق امللكية بشــكل منفصل يعد أمًرا رضوريًّا 

ألنه من بن الحقوق األساسية لإلنسان.

يعــد حــق التملك من أبــرز الحقوق الطبيعيــة التي أقرتها الرشائــع الدينية 

ونصــت عليهــا الدســاتري والقوانن واملعاهــدات الدولية، وعىل الرغــم من ذلك، 

فقــد فقــدت حقــوق امللكية يف تركيا الحامية الالزمة التي كفلت لها عرب الدســتور 

والقوانن الرتكية، باإلضافة إىل املعاهدات الدولية امللزمة.

ولقــد دأبــت حكومــة أردوغــان بتجاهــل حــق التملــك الخاصــة باملخالفن 

لسياســتهم فقامت مبصادرة اموالهم، واســتولت عىل مؤسســاتهم منتهكة بذلك 

الدستور الرتيك واملعاهدات الدولية.

فاملادة األوىل من الربوتوكول األول لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنســان 

أنــه: "لــكل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري الحــق يف التمتــع الســلمي  تنــص عــىل 

مبمتلكاتــه". ورغــم ذلك فــإن الحكومة الرتكيــة تتعمد تجاهل حقــوق امللكية يف 

تركيــا متاًمــا، وال ســيام بعــد محاولــة االنقالب الفاشــلة يف 2016. فقد بــات أنصار 

األســتاذ كولــن -وخاصــة رجال األعامل الذيــن يدعمون مشــاريع الخدمة- ضحية 

لهــذه التصفيــة الصارمــة. حيــث تــم االســتيالء عــىل رشكاتهــم، وتعيــن حــّراس 

عليهــا لهــم صلة قوية بحزب أردوغان، وذلك قبــل أن تصادر الحكومة أصول تلك 

الرشكات نهائيا، وتوجه ادعاءات ألصحابها ال أساس لها من الصحة.

وقد بلغت اإلجراءات التعســفية التي متارســها ســلطة أردوغان تجاه رجال 
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األعــامل درجــًة اضطــرت عديًدا من رجال األعــامل إىل تقديم طلبات للحصول عىل 

"شــهادات فقر" من أجل تفادي تلك اإلجراءات. كام أدى تأجيج الحكومة ملشــاعر 

الكراهيــة ضــد املتعاطفــن مــع الخدمــة بــن أنصارهــا ومؤيديهــا إىل زيــادة وتــرية 

الهجوم عىل مؤسسات ورشكات لها صلة بحركة كولن، وصلت إىل حد إطالق النار 

عىل منازل أصحاب هذه الرشكات واملؤسسات.   وتعرض املتربعون واملساهمون 

يف مشــاريع الخدمــة اإلنســانية مــن رجــال األعــامل إىل معاملة غري إنســانية، كام 

حرموا يف أثناء اعتقالهم من االحتياجات األساسية الالزمة بشكل تعسفي. 

وبالرغــم مــن ذلــك مل تخجــل حكومــة أردوغــان مــن الحديــث عــن عــدد 

الــرشكات التــي متت مصادرتها؛ ففي يوليــو 2018 رصح محي الدين جالل، رئيس 

صندوق تأمن الودائع االدخارية )TMSF( -وهي مؤسسة حكومية تدير الرشكات 

التــي متــت مصادرتهــا- قائــاًل: "لقد قــام األمناء بــإدارة 1022 رشكــة، وبلغت قيمة 

أســهمها إىل 19.9 مليار لرية تركية؛ أي ما يعادل 3.3 مليار دوالر أمرييك، وقيمة 

أصولها نحو 52.9 مليار لرية تركية؛ أي ما يعادل 8.5 مليار دوالر أمرييك. 

ومل تتضمــن األرقــام التــي ذكرهــا جــالل األصــول الخاصــة بـ 127 شــخصية 

و19 اتحاًدا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و174 منفًذا إعالمًيا و1419 مؤسسة 

و2271 من املؤسسات التعليمية التي صادرتها الحكومة. وُتقدر القيمة اإلجاملية 

لجميــع األصــول التــي متت مصادرتها بنحــو 100 مليار لرية تركيــة أي ما يعادل 17 

مليار دوالر أمرييك.

إن هــذا التقريــر يهدف إىل بيان الحقائق بشــأن انتهــاكات الحكومة الرتكية 

املتعــددة لحقــوق امللكيــة، كــام يهــدف إىل عــرض بعــض الــرشكات التــي متــت 

مصادرة أصولها وأموالها يف تركيا وحجم هذه األموال. 

إن املامرســات غــري العادلة التــي قامت بها الحكومة الرتكيــة بعد محاولة 

االنقالب الفاشلة يف يوليو 2016 تتشابه تاريخيًّا مع ما فعله هتلر من حرق للربملان 

)الرايخستاغ( من أجل تعزيز سلطته، وما فعله جوزيف مكاريث من مطاردة وهمية 

للشــيوعية يف خمســينات القــرن املــايض بأمريكا، ويتشــابه مع  عمليــات التطهري 

الستالينية يف ثالثينيات القرن املايض، والثورة الثقافية يف الصن عام 1960.
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ثانيا: سطو نظام أردوغان على ممتلكات المعارضة 
ات وبيانات إجراء

لقــد صــارت أســطورة "عيل بابــا واألربعن حرامــي" التي تحــى منذ مئات 

الســنن حقيقة مأســاوية معارصة يف تركيا، فالواقع يشــهد بأن الحكومة الرتكية 

تجاهلــت متاًمــا حقــوق امللكيــة الشــخصية، واســتولت عــىل مئات الــرشكات التي 

تربطها أي صلة بالخدمة)1(.

لقد استهدفت الحكومة الرتكية حركة الخدمة بعد عمليات الفساد التي تم 

الكشــف عنهــا عام 2013 وظهر فيها تورط عــدد من وزراء حكومة أردوغان وبعض 

 Bank( )2(أبنائهــم. حيــث اســتولت الســلطات الرتكيــة يف البدايــة عــىل بنــك آســيا

Asya( عــام 2015، وذلــك عقــب ترصيــح الرئيــس أردوغــان الــذي هدد فيــه قائاًل: 

"ســيتكبد هــؤالء الذيــن يخونون هــذا البلد مثن خيانتهم". )يشــري بذلك إىل حركة 

الخدمة التي يزعم أن لها صلة بكشف عمليات الفساد املتورطة فيها حكومته(.

وبعــد محاولــة االنقــالب الفاشــلة يف يوليــو 2016 كثفــت الســلطات مــن 

مامرســاتها القمعية ضد الخدمة، فصارت االعتقاالت بالجملة، ويف 5 أغســطس 

2016، تعهــد الرئيــس أردوغــان بإيقــاف أنشــطة الــرشكات التــي لهــا صلــة بحركــة 

كولــن، واصًفــا املدارس والرشكات والجمعيــات الخريية التابعة لهــا بأنها "أوكار 

(1) The Gülen movement (Gülen hareketi, in Turkish) is a transnational Islamic social movement 
that professes 1 advocation of universal access to education, civil society, and peace, inspired 
by the religious teachings of Fethullah Gülen, a Turkish preacher who has lived in the United 
States since 1999. (Wikipedia)

(2) https://www.wsj.com/articles/turkish-authorities-seize-bank-asya-1433102306
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لإلرهاب" وتعهد بأال تأخذه أي رأفة يف القضاء عليها)1(.

فقــد  الرتكيــة،  الحكومــة  يف  الــوزراء  مجلــس  ألعضــاء  ووفًقــا  وبالفعــل 

القابضــة                               بويــداك  بينهــا رشكــة  مــن  1000 رشكــة كان  مــن  أكــر  متــت مصــادرة 

)Boydak Holding( وكوزا إيبيك القابضة )Koza-Ipek Holding( وناكســان القابضة 

)Dumankaya Group( وكينــاك  )Naksan Holding Group( ومجموعــة دومانكايــا 

القابضة )Kaynak Holding(، وبلغت قيمة األصول اإلجاملية لهذه الرشكات نحو 

11.5 مليــار دوالر وذلــك يف وقــت محاولــة االنقالب الفاشــلة)2(. وقامــت الحكومة 

الرتكيــة بنقــل جميع تلــك األصول إىل صنــدوق خاص، وهو صنــدوق تأمن ودائع 

التوفــري الرتكيــة )TMSF()3(، وذلــك يف إطار اإلجــراءات القمعية الصارمة بحق كل 

من ينتمي بصلة للخدمة. ويعد هذا الصندوق هو الرشكة القابضة األكرب يف تركيا 

وذلــك نظــًرا ألنــه يقوم بإدارة أصــول ُتقدر مبا يقرب من 49 مليــار لرية موزعة عىل 

985 رشكة)4(.

ومل تتضمــن قيمــة األصــول التــي متــت مصادرتهــا األصــول الخاصــة بـ 127 

شخصية و19 اتحاًدا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و145 مؤسسة و174 منفًذا 

إعالمًيــا و1419 مؤسســة وكذلــك 2271 مــن املؤسســات التعليمية. وُتقــدر القيمة 

اإلجامليــة لجميــع األصــول التــي متــت مصادرتهــا بنحو 100 مليــار لــرية تركية )ما 

يقارب 15 مليار دوالر أمرييك، يف توقيت كتابة هذا التقرير(.

وطبًقا لبيان صدر عن املديرية العامة لسجل األرايض يف تركيا وسجل األرايض 

املمســوحة بتاريــخ يوليــو 2018، فقــد تــم نقل 5853 عقــاًرا إىل وزارة املاليــة اعتباًرا 

مــن 9 يوليــو 2018، وتــم نقل 2117 عقاًرا إىل املديرية العامة للمؤسســات. وتم نقل 

إجاميل 6700 عقاًرا ميتلكها أعضاء مزعومون يف حركة كولن إىل مؤسسات عامة)5(.
(1) https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-erdogan-business/turkeys-erdo-

gan-vows-to-cut-off-3revenues-of-Gülen-linked-businesses-idUSKCN10F0YZ
(2) https://www.dw.com/en/post-coup-turkey-journalists-public-employees-under-fi-

re/a-39673957
(3) In Turkish: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) TMSF
(4) https://www.dailysabah.com/business/2018/03/20/german-company-interested-in-two-trus-

tee-6 managed-firms-in-turkey
(5) https://stockholmcf.org/turkish-govts-refugee-espionage-in-us-this-time-targets-nakibog-

lu-family/
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وسنســلط الضــوء  - يف هــذا التقريــر -عــىل  بعــض من أكرب تلــك الرشكات 

التي متت مصادرتها يف تركيا بشكل موجز.

جدول 1. إجراءات املصادرة غري القانونية التي اتخذتها الحكومة الرتكية

تستهدف االستخبارات 
 (MIT) التركية

شركة أو مشروًعا ما
يعتقل مالكها 

وفي بعض الحاالت

تعين المحكمة الجنائية 
حارًسا قضائًيا على 
الشركة أو المشروع

تنتقل عملية اإلشراف على 
الشركة إلى صندوق تأمين 
(TMSF) الودائع االدخارية

يتم تحويل عائدات 
المبيعات إلى وزارة 

المالية

يتم بيع الشركات/األصول 
الخاصة بالمالك/رجل 

األعمال

يتم اتهام المالك/رجل 
األعمال بمساعدة 
الجماعات اإلرهابية

يتم إعالن 
إفالس الشركة

جدول 2: بعض أكرب الرشكات/األصول التي صادرتها الحكومة الرتكية

أصولها املاليةالرشكة 

بويداك القابضة 

)Boydak Holding(

وتبلغ  لرية،  مليار   7.8 بنحو  أصولها  ُتقدر 
قيمة مبيعاتها اإلجاملية نحو 3.8 مليار لرية 
مليار   5.8 نحو  أسهمها  قيمة  وتبلغ  تركية، 

لرية تركية.

مجموعة دومانكايا

)Dumankaya Group(

 1.5 عن  تزيد  االستثامرية  خططها  كانت 
مليار لرية تركية يف عام 2016.

مجموعة ناكسان القابضة 

)Naksan Holding Group(

ويبلغ  لرية،  مليار   6.8 بنحو  أصولها  تقدر 
إجاميل مبيعاتها نحو 1.2 مليار لرية تركية، 

وتبلغ قيمة أسهمها نحو 1.3 مليار لرية.

)Bank Asya( بلغ إجاميل أصوله ما يقرب من 1 يف املائة بنك آسيا
املقدرة  الرتكية  املرصفية  الصناعة  من 

بنحو 800 مليار دوالر أمرييك.



8

تشتن ششامز

)Çetin Şaşmaz(

كان لديه نحو 302 من املمتلكات العقارية.

)Ali Kervancı( تربع مببلغ 34 مليون دوالر أمرييك للكليات عىل كروانجي
النظامية يف جنوب إفريقيا.

)Hakan Şükür( لرية هاكان شوكور مليون   200 بـ  ُتقدر  أصول  لديه  كان 
تركية.

كايناك هولدنج

)Kaynak Holding(

القابضة  كايناك  مبيعات  إجاميل  بلغ 
السنوية نحو 1.5 مليار لرية تركية.

مجموعة األوغور

)Uğur Group(

و240  للمبيعات  موقًعا   850 متتلك  كانت 
ويف  قارات   5 يف  الخدمات  لتقديم  مركًزا 

142 دولة.

)İsmet Akil( كان ميتلك مشاريع بقيمة مليون دوالر من عصمت عقيل
بينها رشكات مقاوالت كربى يف أنطاليا.

عمر فاروق كافورماجي

)Ömer Faruk Kavurmacı(

“أيدينيل”  ملجموعة  التنفيذي  املدير 
و”يو  و”كاشاريل”  كاردان”  “بيري  وممثل 

إس بولو” يف تركيا.

)Fi-Yapı( مبالين يف يايب عقارية  إنشاءات  متتلك  كانت 
الدوالرات يف إسطنبول.

إنانالر لإلنشاءات

)İnanlar Construction(

نحو  السنوية  مبيعاتها  إجاميل  تبلغ  كانت 
600 مليون لرية تركية.

سوفاري لألزياء

)Süvari Clothing(

كانت تبلغ مبيعاتها السنوية نحو 150 مليون 
لرية تركية.

)Faruk Güllü( يف فاروق جولو والحلويات  البقالوة  ُمصنعي  أكرب  أحد 
تركيا حيث كان ميتلك ما يقرب من 70 محاًل 

تجاريًّا.
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تشتن تك دمري

)Çetin Tekdemir(

تيش كفتة كوماجانا )Komagene( عالمة 
كانت  الرتكية،  الرسيعة  للوجبات  تجارية 

متتلك 900 فرع يف تركيا.

أوركيدا القابضة

)Orkide Holding(

تركية  لرية  مليار  نحو  مبيعاتها  قيمة  بلغت 
يف عام 2013.

ملحوظة

فبعض  كاملة،  ليست  القامئة  هذه 
الرشكات  حول  الواردة  املعلومات 
تكون  ال  قد  مصادرتها  متت  التي 

معلنًة للعامة.



n
e

s
e

m
a

t.
c

o
m

ثالثا: بعض األصول والشركات التي صادرتها حكومة أردوغان

)Koza-Ipek Holding( 1- شركة كوزا - إيباك القابضة

كانــت رشكــة كــوزا - إيبيــك القابضــة عبارة عــن مجموعــة رشكات متعددة 

األنشــطة. وكانــت تشــمل رشكتــي تعديــن )كــوزا جولــد)1( وكــوزا أناضولــو ميتــال 

للتعديــن)2((، ورشكــة طاقــة )إيبيــك إنريجــي(، ورشكــة )آي يت يب كونسرتكشــن( 

للمالحــة الجويــة، ورشكــة تأمــن )كــوزا إيبيــك للتأمــن(، ورشكــة )آي يت يب)3(( 

)أنجيلــز  ورشكــة  للطباعــة،  هــاوس(  برنتنــج  )إيبيــك  ورشكــة  الجويــة،  للمالحــة 

مارماريز)4(( للسياحة.

وكان مــن بــن أصــول وســائل اإلعــالم الخاصة بكــوزا إيبيك صحيفــة اليوم 

ــْت( اليوميــة األقــل انتشــاًرا،  )بوجــون( واســعة االنتشــار، وصحيفــة الشــعب )ملَّ

ومحطتــي تلفــاز وراديــو وقنــايت اليوم )بوجــون(، وقناة الــرُتك )قنال تــورك(، وقد 

اشرتت الرشكة القابضة هذه القناة األخرية يف عام 2008.

أسس عيل إيبيك الرشكة عام 1948 من خالل مطبعة إيبيك. وكان حمدي 

أكــن إيبيــك -ابــن عــيل إيبيــك- هو املديــر التنفيــذي لرشكة كــوزا إيبيــك القابضة 

وإيبيــك للطباعــة قبل أن ُتصــدر املحكمة قرارها مبصــادرة مجموعة رشكات كوزا 

إيبيك. ولد حمدي أكن إيبيك عام 1963، ودرس االقتصاد يف اململكة املتحدة، 

واإلدارة يف جامعة حجة تبة بأنقرة يف تركيا.
(1)  http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/hakkimizda/
(2)  http://kozametal.com.tr/kurumsal/hakkimizda/
(3)  http://atpair.com.tr/kurumsal/hakkimizda/
(4)  http://angelsmarmaris.com/EN/Corporate
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ويف 28 أكتوبر من عام 2015 داهمت الرشطة الرتكية مجموعة كوزا إيبيك 

اإلعالميــة يف إســطنبول بعد فرتة وجيزة من إصــدار محكمة أنقرة األمر مبصادرة 

رشكات كــوزا إيبيــك كجــزء مــن حملتهــا طويلة املدى ضــد الرشكات التــي تربطها 

أية  عالقات بحركة كولن)1(. وقد أمرت املحكمة بوضع رشكة كوزا إيبيك القابضة 

)أكر من 20 رشكة من رشكات كوزا إيبيك( تحت إدارة ُمَفوَّض تعينه الحكومة)2(. 

من جانبه ندد املدير التنفيذي أكن إيبيك بقرار املحكمة ووصفه بأن له "دوافع 

سياســية"، واصًفــا الحكومــة باإلخفــاق يف العثــور عــىل أي نشــاط غــري قانوين يف 

أثناء عمليات التفتيش التي قامت بها. وذكر كذلك أن هناك شــكوًكا خطرية حول 

هذه القضية، وال سيام أنه من املحتمل أن يكون املفوضون موالن للحكومة.

وقد قامت الحكومة الرتكية -بعد محاولة االنقالب الفاشلة- بنرش مراسيم 

طــوارئ يف إطــار الســلطات املنصــوص عليهــا يف حــاالت الطــوارئ. ومبوجــب 

املرسوم التنفيذي الصادر يف األول من سبتمرب لعام 2016، فقد تم تسليم عديد 

من الرشكات التي وضعتها املحاكم تحت إدارة األمناء إىل صندوق تأمن ودائع 

التوفري الرتكية )TMSF(، وذلك من أجل خضوعها للمراقبة الحكومية املبارشة. 
(1)  https://www.bbc.com/news/world-europe-34656901
(2) https://www.nytimes.com/2017/07/22/business/turkey-akin-ipek-fethullah-Gülen-recep-tay-

yip-13 erdogan.html
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وزاد نطــاق الــرشكات التــي متــت مصادرتهــا لتشــمل املشــاريع الصغــرية، وحتــى 

األسهم الكبرية بالرشكات يف مختلف القطاعات، مبا يف ذلك كوزا إيبيك )لتعدين 

الذهــب والســياحة ووســائل اإلعــالم( وبويداك )لألثــاث( ودومانكايا )لإلنشــاءات( 

وناكســان )للمنســوجات واألغذيــة( وأكفا )للســياحة واإلنشــاءات واملنســوجات( 

وكايناك )للنرش والخدمات اللوجستية( ويف يايب )لإلنشاءات(. وكان من بن تلك 

الــرشكات التــي متت مصادرتها أيًضا الــرشكات الصغرية مثل املستشــفيات ودور 

ش()1(. النرش والفنادق وحتى محالت الحلويات وصناعة البقالوة )الُجالَّ

وطبًقــا ملــا ذكرته صحيفة الجارديــان، فقد تقدمت كل من رشكة أكن إيبيك 

-التي يقع مقرها بلندن- وإيبيك لالســتثامر ش.م.م )IIL( بدعوى إىل املركز الدويل 

لتســوية املنازعــات االســتثامرية )ICSID( الــذي يقــع مقــره بواشــنطن ضــد الحكومة 

الرتكيــة)2(، وهــذه الدعــوى املرفوعــة باململكــة املتحــدة، تبلــغ قيمتهــا أكــر مــن 5 

مليــارات دوالر )3.8 مليــار جنيــه إســرتليني(، وهــدف الرشكــة مــن ورائهــا هو دحض 

مصادرة أموالها وومتلكاتها التي متت بدوافع سياسية من ِقبل نظام أردوغان الحاكم.

وورد يف دعــوى إيبيــك لالســتثامر ش.م.م مــا يــيل: "تطالــب رشكــة إيبيــك 

لالستثامر الحكومة الرتكية بتعويض مايل، عن  أفعالها غري قانونية بشأن مصادرتها 

ممتلكات الرشكة ومعاملتها بشــكل متييزي، وأخفاقها يف رعاية استثامرات الرشكة 

ر الرشكة حجم الخسائر التي تكبدتها نتيجة لذلك مبا يرتاوح ما بن  يف تركيا". وُتقدِّ

5 مليــارات إىل 6 مليــارات دوالر. وقــد قامت الرشكة برفع هــذه الدعوى لدى املركز 

الدويل لتسوية املنازعات االستثامرية )ICSID( يف مارس من عام 2018. 

وكإجــراء انتقامــي رًدا عىل رفع إيبيك دعواها لدى املركز الدويل لتســوية 

املنازعات االستثامرية )ICSID(، قامت وكالة األناضول لألنباء -وهي وكالة أنباء 

متولهــا الحكومــة الرتكيــة- باســتهداف أكــن إيبيــك، وهــو رجل أعــامل يعيش يف 

إنجلرتا منذ يوليو من عام 2018. وراقبته هذه الوكالة بشكل رسي وقامت بترسيب 

عناوين منزله وعمله إىل وسائل اإلعالم املوالية للحكومة، وهو ما يعرض حياته  
(1) https://asylumresearchcentre.org/wp-content/uploads/2018/02/turkey-country-re-

port-2017-v3.pdf
(2) https://www.theguardian.com/world/2018/jul/12/turkish-government-taken-to-internatio-

nal-15 tribunal
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وأرسته ألخطار عديدة بداية من التعدي عىل محل إقامته إىل القتل أو الخطف.

)Boydak Holding( 2- بويداك القابضة

تأسست بويداك القابضة عام 1957 يف قيرصي وقامت بتنفيذ أعاملها التي 

تنوعــت قطاعاتهــا، والتــي كان مــن بينهــا صناعة األثــاث واملنســوجات واملنتجات 

الكيميائيــة، والخدمات املرصفية والتســويق والحديد والصلــب وتقديم الخدمات 

بويــداك  قامــت  للمعلومــات.  اآلليــة  املعالجــة  وعمليــات  والطاقــة  اللوجســتية 

القابضــة بتوظيــف نحــو 15000 عامــل يتوزعــون عــىل 7 قطاعــات، تشــتمل عــىل 34 

رشكــة وتســتحوذ عــىل أكر املاركات التجارية شــهرًة يف تركيا من بينها، اســتقبال 

وبيلونا ومومندي وبويتكس وفورم سانجر. وبلغت قيمة إجاميل مبيعاتهايف 2016 

نحو 5.5 مليار لرية تركية بزيادة يف النمو بلغت نحو 6 باملائة عن عام 2015.

وعقــب محاولــة االنقــالب الفاشــلة يف التاســع والعرشين من عــام 2016، 

ذكرت صحيفة حريت دييل نيوز أن:

الســلطات الرتكيــة قــد اعتقلــت "ثالثــة مــن رجــال األعــامل البارزيــن وهــم 

مصطفــى بويــداك رئيس مجلــس إدارة رشكة بويداك القابضــة اململوكة للعائلة، 
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واثنن من كبار املدراء التنفيذين شكري وخالد بويداك")1(.

ويف الســادس من ســبتمرب من عام 2016، ُأدرجت بويداك القابضة -وهي 

واحــدة مــن أكــرب 500 رشكــة تركيــة، وفًقــا لقامئــة فورتشــن جلوبــال- إىل قامئــة 

الــرشكات التي ســيقوم صنــدوق تأمن ودائــع التوفــري الرتكيــة )TMSF( بإدارتها أو 

بيعها وذلك عقب إصدار املحكمة قرارها مبصادرتها.

ويف الحــادي عــرش مــن يوليو من عــام 2018، وجهت محكمــة قيرصي إىل 

كل من ممدوح وحاجي ومصطفى بويداك تهمة إدارة جامعة إرهابية. وحكم عىل 

ممــدوح بويداك بالســجن ملــدة 18 عاًما، بينام ُحكم عــىل كل من مصطفى وبكري 

وإيرول وإلياس بويداك ومورات بوزداي )حفيد ســامي بويداك مؤســس مجموعة 

رشكات بويــداك( بالســجن ســبع ســنوات بنفــس االتهامــات. وُحكــم عــىل حاجــي 

بويــداك -الرئيــس التنفيــذي الســابق لرشكــة بويــداك القابضة- وابن أخيه شــكري 

بويــداك بالســجن أحــد عــرش وعــرشة أعوام عــىل التــوايل. كام حكمــت املحكمة 

مبصــادرة أســهم املدعــى عليهم يف مجموعــات رشكاتهم التي كانــت قد وضعت 

بالفعل تحت إدارة املفوضن امُلعينن من ِقبل الحكومة)2(.

)Dumankaya Group( 3- دومانكايا القابضة

(1) https://www.theguardian.com/world/2018/jul/12/turkish-government-taken-to-internatio-
nal-15 tribunal

(2) https://www.dailysabah.com/investigations/2018/07/13/boydak-business-dynasty-senten-
ced-for-17 feto-links-assets-seized
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كانت دومانكايا إحدى الرشكات الرائدة يف سوق تشييد العقارات يف تركيا. 

أصبحــت الرشكــة العقاريــة التــي أسســها إبراهيــم وخالــد دومانكايــا يف عــام 1963 

مجموعــة رشكات تقــدم الخدمــات يف قطــاع اإلنشــاءات، باإلضافــة إىل مجموعــة 

متنوعــة مــن القطاعــات األخرى، مثــل قطاع الســيارات وقطاع الخدمــات التأمينية. 

وقــد زاد معــدل منو دومانكايا يف أعقاب محاولة االنقالب عام 2016، وذلك بفضل 

ازدهار قطاع اإلنشــاءات العقارية يف إســطنبول. وكانت اســتهدفت زيادة مبيعاتها 

مــن 463 مليــون لرية تركية إىل 750 مليون لرية تركية بحلول عام 2015، كام  أبرمت 

تلك املجموعة اتفاقية رعاية كربى مع جالطة رساي -وهو أحد أبرز الفرق الرياضية 

يف إســطنبول- وذلك مقابل 30 مليون لرية تركية. كانت هذه الرشكة متتلك خطًطا 

استثامريًة تزيد قيمتها عىل مليار ونصف لرية تركية يف عام 2016.

ومل يشــفع حجــم االســتثامرات الهائــل الــذي كانت تســهم بــه الرشكة يف 

الســوق الــرتيك، والــذي كان ينعكــس بالفائدة مع  ازدهار االقتصــاد الرتيك، ففي 

أبريل من عام 2016، تم اعتقال كلٍّ من خالد دومانكايا وسميح رسحت دومانكايا 

-وهــام اثنــان من أعضاء مجلس إدارة رشكة دومانكايا لإلنشــاءات- وذلك بســبب 

عالقاتهام بحركة كولن.

وقــد قامــت محكمــة تركية بتعين أمناء يف الثالث والعرشين من ســبتمرب 

مــن عــام 2016 إلدارة الــرشكات اململوكــة لعائلــة دومانكايا، حيــث زعمت وجود 

عالقــات بينهــا وبن حركة كولن. وبعد ذلك خضعت الــرشكات التابعة ملجموعة 

دومانكايا للرقابة من ِقبل الحكومة، وُنقلت إىل صندوق تأمن الودائع االدخارية 

)TMSF(، وذلك عقب صدور حكم املحكمة.

 )TMSF( ويف مايــو من عــام 2018 أعلن صندوق تأمن الودائــع االدخارية

تصفيــة ســت رشكات مــن مجموعــة دومانكايــا القابضــة. ومل تكــن تلــك التصفيــة 

ذات صلــة برشكــة دومانكايــا الرئيســة لإلنشــاءات. وكان صنــدوق تأمــن الودائــع 

االدخاريــة )TMSF( قــد رصح يف وقــت ســابق أن الوكالة تعمل مــع رشكة أملانية 

الستكامل مشاريع إنشاءات دومانكايا التي توقفت بعد ذلك. وبالفعل فقد رصح 

محيي الدين جالل -رئيس صندوق تأمن الودائع االدخارية )TMSF(- بأن الرشكة 
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األملانيــة كانــت لهــا أســهم يف رشكتــي دومانكايــا ويف يايب، وهي رشكــة كانت قد 

صادرتها الحكومة الرتكية أيًضا.

ويف الحــادي والعرشين من يونيــو من عام 2018، وقعت رشكتا دومانكايا 

ويف يــايب للتطويــر العقــاري اتفاقيــة تعــاون مــع أربــع رشكات وذلــك لالنتهاء من 

املرشوعــات التــي مل تكتمل بعد. وذكرت وكالــة رويرتز أن تلك االتفاقية املربمة 

مــع يوروابــاو و )CPB( ورشكة دريس آند ســومر وفالجــامن كابيتال قد نصت عىل 

تقديــم قــرض أجنبي بقيمة 450 مليون يورو )ما يعادل 519 مليون دوالر( لتوجيهه 

نحو مشاريع اإلسكان التي مل تنته بعد)1(.

ويف إطــار املالحقــات القضائية التعســفية لكل الــرشكات، طالب املدعي 

العــام بإصــدار عقوبــة بالســجن 22 عاًما ضد مالــيك مجموعة دومانكايــا يف يونيو 

مــن عــام 2018. وما زالت القضيــة قيد التعليق أمام املحكمــة الجنائية العليا يف 

إسطنبول.

)Naksan Holding Group( 4- ناكسان القابضة

تأسســت ناكســان القابضة يف األصل كمتجر ألجهزة ووحدات الحاســوب 

عىل يد الســيد: محمد نقيب أوغلو. ومع ازدهار قطاع البالســتيك يف عام 1960، 

(1) http://www.hurriyetdailynews.com/seized-turkish-property-developers-sign-deal-wit-
h-four-18 firms-133627



17

رشعــت عائلة نقيب أوغلو يف بيــع األغطية املصنوعة من البويل إيثلن واألغطية 

الخاصة بالصوبات الزراعية. وكانت هذه هي بداية تأسيس رشكة نكسان القابضة 

الحديثــة. وأضحــْت ناكســان رشكــة عامليــة لديهــا أنشــطة يف كل مــن األســواق 

املحليــة والدوليــة، بفضل طاقتها اإلنتاجية التي تبلغ نحو 200.000 طن ســنوًيا، 

وعــدد موظفيها الــذي يربو عىل 2000 عامل وموظف، وبنيتها االقتصادية القوية. 

ومنذ عام 1995، أصبحت ناكسان ضمن أكرب 500 رشكة يف تركيا. ويف عام 2006، 

احتلــت ناكســان املركــز الســادس والثالثــن بعد املائــة يف قامئة أكــرب الرشكات 

الرتكيــة. ويف نفــس العام، أصبحت ناكســان يف املركز الخامــس والعرشين من 

بن أكرب الرشكات يف األناضول.

وبعــد فــرتة وجيــزة مــن محاولــة االنقــالب، تــم إلقــاء القبــض عــىل مالــك 

ناكســان القابضة جاهد نقيب أوغلو، وابنه تانري نقيب أوغلو يف غازي عنتاب وتم 

وضع ناكسان القابضة تحت إدارة األمناء.

قىض جاهد نقيب أوغلو -رجل األعامل البالغ من العمر ســبعن عاًما- ما 

يقرب من عام ونصف العام خلف القضبان، وذلك كجزء من حملة الحكومة عقب 

االنقالب ضد رجال األعامل املتعاطفن مع الخدمة، واعتقل مرة أخرى بعد يوم 

واحــد فقــط مــن إطالق رساحه وُوضــع قيد اإلقامة الجربية يف الســادس من يناير 

من عام 2018. كام ُنقل مقر ناكسان القابضة من غازي عنتاب إىل صندوق تأمن 

الودائــع االدخاريــة )TMSF( باإلضافــة إىل الواحد والخمســن رشكــة التابعة له. 

وقــد كان إجــاميل مبيعاتهــا -يف ذلــك الوقــت- يقــدر بنحــو 1.2 مليــار لــرية تركية، 

وأصول ُتقدر بنحو 6.8 مليار لرية تركية، وبلغت قيمة أسهمها نحو 1.3 مليار لرية 

تركية، وعدد موظفيها حوايل 3800 موظًفا)1(.

وأصــدر مكتــب محافــظ غــازي عنتــاب بياًنا ذكر فيــه أنه قد تم اعتقــال كلٍّ من 

رئيــس مجلــس إدارة ناكســان القابضة ورئيس مؤسســة املناطــق الصناعية املنظمة 

)OSBÜK( جاهد نقيب أوغلو، وعضو مجلس إدارة ناكسان القابضة تانري نقيب أوغلو 

بســبب االدعاءات املوجهــة إليهم بارتباطهم بحركة كولــن وتقدميهم الدعم املادي 
(1) https://www.dailysabah.com/business/2016/11/02/number-of-feto-affiliated-companies-19 

transferred-to-state-body-reaches-500
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لها، ومن ثم فقد ُوضعت ناكسان القابضة تحت إدارة مفوض من ِقبل الحكومة.

وقد رصح تانري نقيب أوغلو يف جلســة اســتامع املحكمة التي أجريت يف 

الســابع مــن نوفمــرب من عــام 2017 بأنــه كان أغنى رجل أعــامل يف مقاطعة غازي 

عنتــاب، وذلك قبل مصــادرة رشكته؛ أما اآلن فقد أصبحت عائلته تعيش عىل حد 

الكفاف.

وأضــاف نقيــب أوغلــو خالل جلســة االســتامع التــي كان يحاكم فيهــا بتهم 

إرهابيــة قائــاًل: "لقــد كنت أمتلــك -فيام مىض- أكرب رشكة تعبئــة يف أوروبا. وكنت 

أغنــى رجــل أعــامل يف غــازي عنتــاب. ومل نخــف أموالنــا ال يف تركيــا وال خارجها. 

أمــا اآلن فنعتمــد يف تدبري أمور معيشــتنا عىل معاش تقاعــد والديت. وقد منحت 

الحكومة زوجتي -منذ وقت قريب- شهادة فقر")1(.

ويف مــارس مــن عــام 2018، تــم تعيــن محمــود بريليــك -نائــب رئيــس فــرع 

حزب العدالة والتنمية الحاكم مبقاطعة غازي عنتاب- أميًنا عىل سبع رشكات متت 

مصادرتهــا وصــارت تحــت إدارة صنــدوق تأمــن الودائــع االدخاريــة )TMSF( بزعــم 

وجود صالت بن أصحابها وبن حركة كولن. وطبًقا لتقرير نرشته صحيفة جمهوريت 

اليومية ذات امليول اليسارية، فقد تم تعين بريليك أميًنا عىل ناكسان القابضة)2(.

وبحلول نهاية يوليو 2018، أنتجت وكالة األناضول )AA( -وهي وكالة أنباء 

تديرها الحكومة- فيلاًم عن حياة اثنن من ماليك رشكة ناكســان القابضة، عثامن 

نقيب أوغلو وابنه بهاء الدين نقيب أوغلو -يف كاليفورنيا- اللذين تسعى الحكومة 

الرتكية إللقاء القبض عليهام بزعم وجود صلة بينهام وبن حركة كولن)3(. وكذلك 

أعــدت وكالــة األناضول )AA( ثــالث قصص حول أتباع حركة كولــن الذين يقطنون 

بالواليات املتحدة، وهذا أدى بدوره إىل ترويع كل من تتهمهم الحكومة بصالتهم 

بحركــة الخدمــة يف الخــارج، خشــية التعرض لالختطــاف أو إىل االعتداء من قبل 
(1) https://turkeypurge.com/wife-purge-victim-businessman-granted-poverty-certificate
(2) https://stockholmcf.org/local-head-of-turkeys-ruling-akp-appointed-as-trustee-for-7-sei-

zed-21 companies-in-gaziantep/ 
(3) https://www.aa.com.tr/en/americas/anadolu-agency-films-feto-linked-business-

men-in-us-/1216708 
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مؤيديهــا وأنصارهــا يف الخــارج، كــام يدل عىل اخرتاق الســلطات الرتكية لســيادة 

الدول األخرى من خالل عمليات التجسس. 

)Bank Asya( 5- بنك آسيا

تأســس بنك آســيا يف الرابع والعرشين من أكتوبر من عام 1996 كسادس 

هيئة للتمويل الخاص يف تركيا واتخذ من مدينة إسطنبول مقًرا رئيًسا له.

امتلك بنك آسيا رأس مال ابتدايئ يقدر بنحو 2 مليون لرية تركية، باإلضافة 

إىل  نحو 900 مليون لرية تركية كرأس مال مدفوع، وبحلول نهاية عام 2009 وصل 

إجــاميل أصولــه نحــو 14 مليــار لرية تركيــة. ويف عــام 2010، ذكرت مجلــة ذا بنكر 

)The Banker( أن مركــز بنــك آســيا قد ارتفع 47 مركــًزا يف التصنيف )من 520 إىل 

473( بقامئــة "أفضل 1000 بنك حســب تصنيف البنــك الدويل". ويف نفس العام، 

احتــل بنك آســيا املركز رقم 403 يف قامئة "أفضــل 500 عالمة مرصفية تجارية". 

وأصبــح بنــك آســيا أكرب بنك مســاهم يف تركيا، وذلك قبل مصادرتــه وإغالقه بعد 

ذلك بسبب مزاعم عالقات بينه وبن حركة الخدمة.

وبحلــول نهايــة عــام 2013، أصبحــت حركــة كولــن هدًفــا لحــزب العدالــة 
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والتنميــة بقيــادة الرئيــس أردوغان، وُصنفــت حركة الخدمــة باعتبارها حركة تهدد 

األمن القومي.

وبالتــايل فقــد بنــك آســيا جــزًءا كبــرًيا مــن ودائعــه وعقــوده املربمــة مــع 

الــوكاالت الحكوميــة. وانخفــض صايف دخــل البنك بنســبة 81 يف املائة يف الربع 

الثاين من عام 2014.

وبفعل األزمة املالية التي حدثت يف بنك آسيا، فقد طلب فتح الله كولن 

مــن محبــي الخدمة أن يقوموا بإيداع أموال يف البنك من أجل منع حدوث إفالس 

محتمــل للبنــك. وبالتايل قام كثري من املحبن للخدمة ببيع منازلهم وســياراتهم 

من أجل إنقاذ البنك من اإلفالس.

ويف يوم االثنن األول بعد محاولة االنقالب املوافق 18 يوليو 2016 أعلن 

صنــدوق تأمــن الودائــع االدخاريــة )TMSF( أنه ســيتم تجميد عمليات بنك آســيا 

قبــل صــدور قــرار وكالة التنظيم واإلرشاف املرصيف )BDDK( بإلغــاء ترخيــص 

البنــك. وعقب تعر جهــود بيع البنك، أعلنت املحكمة التجارية االبتدائية إفالس 

البنك يف الثالث والعرشين من نوفمرب من عام 2017 )1(.

ورشعت الحكومة -بعد محاولة االنقالب الفاشــلة- يف تنفيذ عملية تطهري 

كبــرية ملؤسســاتها ممــن تزعــم ارتباطهــم بحركــة الخدمــة. فقــد اعتــربت محكمة 

االستئناف العليا أن كل هؤالء الذين لبوا دعوة كولن بإيداع أموالهم يف بنك آسيا 

عام 2014 متهمن بجرمية مساعدة "حركة كولن اإلرهابية")2(. وعقب صدور هذا 

القــرار بــدأت محاكمــة 24 مــن هؤالء الذين أودعــوا أموالهم يف بنك آســيا بدعوى 

تطالب بسجنهم مدة ال تقل عن 6 سنوات.

)Çetin Şaşmaz( 6- تشتين شاشماز

كان تشــتن حقــي شاشــامز أحــد مالــيك كايناك القابضة الســابق اإلشــارة 
(1) https://www.dailysabah.com/investigations/2018/02/12/depositing-money-in-bank-as-

ya-on-Gülens-23 order-proof-of-feto-membership-1518386092
(2) https://www.dailysabah.com/investigations/2018/02/12/depositing-money-in-bank-as-

ya-on-Gülens-24 order-proof-of-feto-membership-1518386092
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إليهــم، وكان ميتلــك 302 عقــاًرا يف أنقــرة وإســطنبول ومرســن، والتــي قامــت 

الحكومة الرتكية مبصادرتها بعد محاولة االنقالب.

)Ali Kervanci( 7- علي كرفانجي

هو أحد أغنى أغنياء إسطنبول، كان ميتلك العديد من املمتلكات العقارية. 

تنازل عن جميع رشكاته البنه بعد أن بلغ السبعن من عمره، ثم ترك تركيا واستقر 

يف جوهانســربغ بجنــوب إفريقيا. وهناك تربع مببلــغ 34 مليون دوالر لبناء مجمع 

مساجد عىل الطراز العثامين -ُيسمى الكلية النظامية- مبدينة جوهانسربغ بجنوب 

إفريقيا. وذكر أن زعيم جنوب أفريقيا األسطوري نيلسون مانديال قدم دعام كبريًا 

إلنشــاء مجمع املســاجد. وُيعد املســجد -الذي افتتحه الرئيس جاكوب زوما يف 

أكتوبر من عام -2012 أكرب مسجد يف النصف الجنويب من الكرة األرضية)1(.

وقد تم إنشاء هذا املجمع عىل مساحة بلغت حوايل 25 فداًنا تضم مسجًدا 

ومدرسًة تتسع لنحو 900 تلميذ، ودار سكن داخيل تتسع لنحو 300 نزيٍل. ويضم 

قسم السوق الخريي باملجمع سوبر ماركت ومخبًزا ومحل حالقة ومكتبة ومتجًرا 

للســجاد والســرياميك ومطعاًم. كام يحتوي املجمع عىل مستوصف طبي وكذلك 

(1) https://www.businesslive.co.za/bd/world/2016-08-29-new-analysis-how-the-fallout-from-
turkeys-25 coup-attempt-has-been-felt-in-sa/
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مقربة خاصة لدفن املوىت. واملجمع ليس مكاًنا للعبادة فقط، ولكنه أيًضا مكان 

للتعليــم وتلقــي الرعايــة الصحية وتقديــم الخدمات الطبية باملجــان للمجتمعات 

املحرومة باملنطقة)1(.

وعندمــا تحــدث كرفانجــي عن لقائه بنيلســون مانديال قــال: "مل أمتالك إال 

أن أعانقــه. وعانقنــي هــو أيًضــا. لقد كنا مثل األخوين الشــقيقن وهذا أثار دهشــة 

حــراس األمــن. وكان الجميــع ينظــرون إلينــا". ومــع ذلــك، مل يســلم هــذا الرجــل 

امُلســن املحــب لفعــل الخــريات مــن غضــب الرئيــس أردوغــان. فبعــد محاولــة 

االنقالب الفاشلة، صادرت الحكومة الرتكية رشكاته وممتلكاته العقارية.

وتناولــت صحيفــة دايــيل صباح املواليــة للحكومة هذا املســجد املوجود 

يف جنوب أفريقيا، وزعمت أنه أصبح مأوًى ألتباع حركة كولن الفارين من تركيا)2(. 

وذهــب مراســلو صحيفــة دايــيل صبــاح إىل ميدرانــد بجوهانســربج وقامــوا برصــد 

املدرسة التابعة لحركة كولن باملقاطعة، واملجمع النظامي.

ولفــت ســفري تركيــا يف جنــوب إفريقيــا "قــان أســنار" االنتبــاه إىل  املهمــة 

النهايــة. ونعــرف أماكــن  بهــا وقــال: "نحــن نالحقهــم وســنتتبعهم حتــى  الــوكل 

تواجدهــم جميعــا. ونحثهــم عىل العودة وتســليم أنفســهم للعدالة". وأشــار إىل 

أن جنــوب إفريقيــا تكتــظ بعــدد كبري مــن أتباع حركة كولــن وأصبحت مركــًزا لهم، 

وأضاف قائاًل: "بغض النظر عن ذلك، يجب أال نســمح لهم  بالتمتع بأي شــكل من 

أشكال الرفاهية هنا. وستستمر الحكومة الرتكية يف مالحقتهم بدّقة ولن يتمكنوا 

من االختفاء يف جنوب إفريقيا من اآلن فصاعًدا".

هــذا وقــد اضطر عيل كرفانجي )املعروف لدى الســكان األفارقة املحلين 

أيًضا باسم العم عيل( إىل مغادرة جنوب إفريقيا بعد ذلك بسبب التهديدات التي 

تلقاها من املسؤولن األتراك. 

(1) https://www.news24.com/Archives/City-Press/East-dawns-on-Jozis-skyline-20150429
(2) https://www.dailysabah.com/war-on-terror/2017/01/31/fugitive-Gülenists-adopt-south-afri-

ca-as-a-27new-base-yet-turkey-to-disabuse-them-of-this-delusion
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)Hakan Şükür( 8- هاكان شوكور

هــو العــب كرة قدم تريك مشــهور معتــزل، كان يلعب مهاجــاًم يف فريقه. 

أمــىض معظــم حياته املهنية مــع نادي جالطة رساي، وحقــق اللقب الرائع "ملك 

الهدافن" ثالث مرات، وفاز بألقاب كبرية بلغ مجموعها أربعة عرش لقًبا.

بلــغ إجــاميل متثيــل شــوكور لرتكيــا نحــو 112 مــرة، وأحــرز 51 هدًفــا، مــام 

جعلــه يعتــيل قامئــة هــدايف تركيا ويحتــل املركز التاســع عرش عاملًيــا عندما قرر 

االعتزال. ويعد شوكور أحد أكر املهاجمن إحراًزا لألهداف يف العرص الحديث، 

فقد سجل 383 هدًفا طوال مسريته يف األندية باإلضافة إىل أنه أرسع العب عىل 

اإلطالق يف كأس العامل عام 2002.

ويف الثامــن عــرش مــن يونيــو مــن عــام 2011، تــم انتخــاب شــوكور عضــًوا 

يف الربملــان الــرتيك عــن حــزب العدالــة والتنمية الحاكــم )AKP(، ممثــاًل للدائرة 

االنتخابية الثانية بإسطنبول.

ويف الســادس عرش من ديســمرب من عام 2013، اســتقال شوكور -املعروف 
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عنــه تعاطفــه مــع حركــة كولن - مــن منصبــه احتجاًجا عىل حزبــه الذي ينتمــي إليه. 

وكانت الحكومة حينئذ قد بدأت بالفعل يف استهداف من ينتمون إىل حركة الخدمة.

ويف فرباير من عام 2016، اُتهم شوكور باإلساءة إىل الرئيس أردوغان يف 

تغريــدة له عىل تويرت. ويف شــهر أغســطس، صــدر أمر بالقبض عليــه واُتهم "بأنه 

أحد أعضاء جامعة إرهابية مسلحة".

ويف يونيــو مــن عــام 2016، فــر شــوكور هارًبــا مــن تركيــا حيــث أصبــح قيــد 

املنفــى الــذايت يف ســان فرانسيســكو بواليــة كاليفورنيــا)1(. ويســعى حالًيــا إىل أن 

يصبــح صاحــب مطعــم يف مدينــة بالو ألتــو. وعىل الرغــم من ذلك، فقــد أصدرت 

محكمة يف إسطنبول قراًرا مبصادرة جميع حساباته املرصفية وسياراته وأصوله 

األخــرى )التــي كانــت ُتقــدر مبــا يقــارب 200 مليــون لــرية تركيــة)2(( باإلضافــة إىل 

حســابات والده)3(. وُســجن والده رغم تقدم ســنه حيث يبلغ )75( عاًما ورغم سوء 

حالتــه الصحيــة. وقد فقد والده مــن وزنه نحو أربعن كيلوجرامًا بســبب الظروف 

الســيئة يف الســجن. وبعد أربعة أشــهر قضاها يف املعتقل، أصدر القايض قراًرا 

بأن يظل قيد اإلقامة الجربية بداًل من اإلفراج عنه.

وبعدمــا كان هــاكان شــوكور النجم الريايض املحبوب الــذي يفتخر به كل 

األتراك استهدفته اآللة اإلعالمية املوالية ألردوغان، وعملت عىل تشويه صورته، 

واســتمرت صحيفــة داييل صباح يف مضايقة هاكان شــوكور حتــى عندما غادر إىل 

ا، وصوروا  ر موظفــو الصحيفــة منزلــه يف كاليفورنيــا رسًّ الواليــات املتحــدة. فصــوَّ

ســياراته دون طمــس لوحاتهــا وجعلــوا منــه هدًفــا لألتــراك املؤيديــن للحكومــة 
الرتكية يف الواليات املتحدة)4(

(1) https://www.dailysabah.com/investigations/2016/06/16/ex-football-star-Gülen-move-
ment-28 supporter-hakan-sukur-moves-to-us

(2) https://www.yenisafak.com/ekonomi/fetocu-hakan-sukurun-200-milyon-liralik-mal-varli-
gi-2510158

(3) https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-soccer/turkey-seeks-arrest-of-soccer-stri-
ker-30 hakan-sukur-seizes-assets-idUSKCN10N1G2

(4) https://www.dailysabah.com/investigations/2017/11/18/feto-fugitive-hakan-sukur-spotted-li-
ving-31 high-life-in-california
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)Kaynak Holding( 9- كايناك القابضة

بــدأت كاينــاك هولنــج يف خدمــة قطــاع النــرش ألول مــرة يف عــام 1979، 

ثــم توســعت بعــد ذلك لتشــمل تجــارة التجزئــة والتوزيــع والطباعة وإنتــاج الورق 

ووســائل اإلعــالم. وتوســعت كاينــاك يف نهاية األمــر لتصري رشكة إلنتــاج األدوات 

التعليميــة واألدوات املكتبيــة والــزي املــدريس وتقديــم الخدمــات اللوجســتية 

والبضائع واملنتجات الغذائية عرب مؤسسات مثل كايناك هولدينج.

كانت كايناك هولدنج تقدم خدماتها لجميع أنحاء تركيا ومتارس األنشطة 

التجارية مع أكر من 100 دولة خارجية، وذلك ملا تتمتع به من زيادة يف معدل 

النمو السنوي بنسبة 18 يف املائة يف رشكاتها البالغ عددها 31 رشكة موزعة عىل 

16 قطاًعا مختلًفا، وبطاقة عاملية تبلغ نحو 10304 موظف وعامل، وما يقرب من 

100 عالمة تجارية رائجة. 

كان لكاينــاك هولدنــج نشــاطات متعــددة تتمثــل يف قطــاع البيــع بالتجزئة 

وذلــك عــرب مكتبــات )NT Stores( التــي كانــت منتــرشة يف أنحــاء تركيــا، وقطــاع 

التوزيع والطباعة )دار تشــاغاليان للطباعة(، وقطاع إنتاج الورق وأنشــطة إعالمية 
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وأنشــطة تتصــل مبعالجــة املعلومــات والبيانــات )ســورات تكنولوجــي( وأنشــطة 

سياحية )نوانس للسياحة( وعمليات شحن وعمليات تقديم الخدمات اللوجستية 

وعمليات إنتاج وتوزيع املواد الغذائية )بركة واعتناء(.

وقبــل محاولة االنقالب الفاشــلة يف نوفمرب من عــام 2015، قررت محكمة 

الســالم الجنائيــة يف إســطنبول -بنــاًء عــىل طلــب مــن مكتــب املدعــي العــام يف 

إســطنبول- وضــع رشكــة كاينــاك القابضــة تحــت إدارة املفوضــن بذريعــة وجود 

صلة بينها وبن حركة الخدمة. وقد شــمل هذا القرار 19 من الرشكات التابعة لها 

ومؤسسة واحدة وجمعية واحدة مرتبطة بالرشكة القابضة.

ويف نوفمــرب مــن عــام 2017، أصــدر مكتــب املدعــي العــام باألناضــول يف 

إســطنبول مذكــرة اعتقــال بحــق عدد 102 مــن موظفي رشكــة كايناك، ممــن كانوا 

يخضعــون للتحقيــق بســبب عالقاتهــم بحركة كولــن)1(. وطالب املدعــون العامون 

بسجن كل موظف مدة اثنن وعرشين عاًما ونصف.

)Feza Gazetecilik( 10- فيزا جازيتيليك

تــم إغــالق صحيفة زمــان )Zaman( بالكامــل، التي كانت األكــر مبيًعا يف 

تركيا -مبعدل توزيع يصل إىل حوايل مليون نسخة يومية- وذلك بسبب الضغوط 

التي مورســت من قبل الحزب الحاكم، وصادرت الدولة أصولها مبوجب مرســوم 

بقانــون حالــة الطــوارئ. وازدادت الضغــوط من ِقبل الحــزب الحاكم عىل صحيفة 

زمــان وخاصــة يف أواخــر عام 2013، حيــث تواصل أعضاء يف الحــزب الحاكم مع 

الــرشكات املعلنــة يف الصحيفــة، وطالبــوا أصحابهــا مبنــع تزويــد الصحيفة بهذه 

 )THY( اإلعالنــات، كــام أوقفــت رشكة الخطوط الجويــة الرتكية اململوكــة للدولة

توزيعها لصحيفة زمان عىل الركاب بشكل مجاين)2(.

(1) http://www.hurriyetdailynews.com/operations-launched-to-detain-110-feto-suspe-
cts-121165

(2)  The information related to Feza Gazetecilik is acquired from its application to the European 
Human 33 Rights Court.
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وعقب نرش فضائح الفساد اإلداري والرشوة يف السابع عرش من ديسمرب 

عــام 2013، ألغــت رئاســة الــوزراء اعتــامد مراســيل جريــدة زمــان الذيــن يغطــون 

األحــداث يف رئاســة الــوزراء، ورسعــان مــا قامــت جميــع الــوزارات واملؤسســات 

العامة باتخاذ هذا اإلجراء.

ويف الرابــع مــن مــارس مــن عــام 2016، تــم تعيــن مفوضــن من ِقبــل قايض 

املحكمــة الجنائيــة الســادس بإســطنبول لإلرشاف عــىل الكيان التجــاري الذي يحمل 

اســم فيــزا جازيتيليــك آي إس، والــذي ميلــك صحيفــة زمــان وصحيفــة زمــان اليوميــة 

وأكسيون اإلخبارية األسبوعية، وذلك وفًقا للامدة 133 من قانون اإلجراءات الجنائية.

وعــىل الرغــم مــن أن هــذا القرار مل ُيــرش -بالتحديد- إىل الجرميــة التي تم 

تعيــن املفوضــن بشــأنها، إال أنــه يؤكــد أن صحيفــة زمــان قد قامت بنــرش دعاية 

ملنظمة إرهابية وتم تعين املفوضن ملنع ذلك. ورغم ذلك، فلم يتم إجراء أي 

تحقيق حتى اآلن ضد الصحيفة السابق ذكرها أو أي من كتاب األعمدة ومل يصدر 

ضدهــم أي حكــم قضــايئ. ومل يكن هذا اإلجراء ســوى نــوع من الرقابــة الواضحة 

التــي ســعت إلخامد صــوت الصحيفة أو التضييق عىل منشــوراتها املســتقبلية يف 

انتهــاك صــارخ للــامدة 1/28 و 30 من الدســتور، حيث تنص املــادة 1/28 عىل أن: 

"الصحافة حرة ولن تخضع للرقابة".
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ويف حشد عام يف بوردور يف الحادي عرش من مارس 2016، تحدث الرئيس 

رجــب طيــب أردوغان عن مصــادرة صحيفة زمان ودخول رجــال الرشطة بالقوة إىل 

مبنــى الصحيفــة، قائاًل: "لقد رصحنا بأننا ســنقتحم مخابئهم. فهــل نفذنا ما رصحنا 

به قبل ذلك؟ سنســتمر يف اقتحام أوكارهم" وكشــف بشــكل غري مبارش أنه هو من 

أصدر قرار تعين املفوض، والذي كان ُيعتقد أنه قد صدر عن قاٍض "مستقل".

وعقــب محاولــة االنقالب الفاشــلة، صدر مرســوم بقانون رقــم 668 -دخل 

حيز التنفيذ يف الســابع والعرشين من يوليو عام 2016 كجزء من حالة الطوارئ- 

بإغــالق ثــالث وكاالت أنباء وخمس وأربعن صحيفة وخمس عرشة مجلة دورية، 

كان مــن بينهــا وكالــة جيهــان لألنبــاء، وصحيفــة زمــان، وصحيفــة زمــان اليوميــة، 

وأكسيون اإلخبارية األسبوعية. وقد نصت املادة الثانية من املرسوم بقانون رقم 

668 عــىل مــا ييل: "... تم إغالق الصحف والدوريات التي تنتمي إىل منظمة كولن 

اإلرهابيــة )FETÖ / PDY( أو التــي لهــا صلــة بها أو التي تنتســب إليهــا"، ووفًقا ملا 

تنــص عليــه الفقــرة الثالثة من نفــس املادة، فقد تم نقل جميــع أصول وممتلكات 

الصحف والدوريات التي تم إغالقها إىل وزارة املالية دون دفع أية رسوم.

)Sami Şenturk( 11- سامي شانتورك
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كان سامي شانتورك ميتلك رشكة سيارات ضخمة يف مدينة بورصة. ولكن 

بعد محاولة االنقالب، اتهم باالنتامء إىل جامعة إرهابية بسبب تعاطفه مع حركة 

الخدمة وتم اعتقاله بعد ذلك.

ومتــت مصــادرة منزله الذي كان قد شــيده يف مدينة بورصة بزعم أن ذلك 

املنــزل كان قــد ُبنــي إليواء فتــح الله كولن إذا عــاد إىل تركيا. وقــد قررت محكمة 

مدينــة بورصــة مصادرة ذلك املنــزل وأصدرت أمرها بتفتيشــه للوقوف عىل ما إذا 

كانت به غرف رسية لتنفيذ أي أعامل إرهابية. ورغم أن الفرق التي قامت بتفتيش 

املنــزل مل تتمكــن من العثور عىل أي غــرف من هذا النوع، إال أنها مل ترتاجع عن 

قرارات املصادرة)1(.

)Uğur Group( 12- مجموعة األويغور

تأسســـت رشكة مجموعة 

أويغـــور  الرائـــدة،  األويغـــور 

للتربيد، يف نازيلـــيل عام 1954.

التــي  املجــاالت  تتنــوع 

مثــل:  فيهــا  الرشكــة  تعمــل 

املنســوجات والدراجات النارية 

واألغذيــة،  اإلنشــائية  واألعــامل 

مجموعــة  رشكات  قدمــت  وقــد 

األويغــور خدماتهــا إىل نحو 137 

دولة من خالل 6 رشكات تابعة لها، ونحو 2500 موظف.

بــدأت أويغــور للتربيــد مســريتها يف الثامــن عرش مــن أبريل عــام 1954 يف 

نازيلــيل مبحافظــة أيديــن بإنتاج ماكينــات اآليس كريم، وأنتجــت أول ثالجة تركية 

للتجميــد العميــق يف عــام 1986. وقبــل محاولــة االنقــالب، اســتمرت الرشكــة يف 

(1) http://www.hurriyet.com.tr/feto-elebasi-icin-yaptirilan-malikanede-gizli-b-40879930
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إنتاجهــا مــن خــالل مصنعهــا الرئيــي الــذي تبلــغ مســاحته نحــو 220،000 مرت، 

ومصنــع حديقــة نازيليل الصناعية الذي تبلغ مســاحته نحو 91000 مرت، وكان بها 

نحــو 2500 عامــل وموظف يف أكر من 850 موقًعــا للمبيعات، وما يقرب من 240 

مركــًزا معتمــًدا لتقديــم خدمــات أويغــور املعتمــدة يف 142 دولة بخمــس قارات. 

ومبا تتمتع به الرشكة من خربة تربو عىل الخمســن عاًما، فقد كانت هي الرشكة 

الرائدة يف هذا القطاع.

بقطــاع  أنشــطتها  مامرســة  يف  اآلليــة  للمركبــات  أويغــور  رشكــة  رشعــت 

 ،)Mondial( مونديــال  التجاريــة  بعالمتهــا   2004 عــام  يف  الناريــة  الدراجــات 

واســتمرت يف النمــو يف هــذا القطاع يوًما تلو اآلخر دون املســاس بالجودة وذلك 

يف مصنعها الذي تبلغ مســاحته نحو 44500 مرت، ومتجًرا لبيع قطع غيار ما بعد 

البيع عىل مســاحة تبلغ نحو 15000 مرت. ويف عام 2010، بدأت يف إنتاج الهيكل 

املعدين للدراجات النارية وإضافة طرازات ATV إىل خط إنتاجها.

وحكمــت محكمــة أيديــن مبصــادرة أويغــور باإلضافــة إىل 47 رشكــة أخرى 

بزعــم صلتهــم بحركــة الخدمــة يف أكتوبــر مــن عــام 2017. وتــويف أونــال تكمــكيل 

-مؤســس الرشكــة الــذي ُســجن يف يوليــو مــن عــام 2016 بتهــم شــبيهة- وذلك إثر 

إصابته بنوبة قلبية يف أثناء سجنه يف نوفمرب من عام 2016.

ويف شــهر أغســطس مــن عــام 2018، حكــم عــىل مالــيك رشكــة التجميــد 

الرتكية الرائدة محمد تكمكيل وزين العابدين تكمكيل بالسجن ملدة سبع سنوات 

ونصــف بتهمــة االنتــامء إىل جامعــة إرهابية. وُحكــم عىل أربعة آخريــن من نفس 

العائلــة بالســجن ملــدة ثــالث ســنوات باإلضافــة إىل خمســة وأربعن يوًمــا بتهمة 

دعم حركة كولن)1(.

(1) https://turkeypurge.com/owners-of-freezer-company-get-prison-sentence-over-terror-charges
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)Ismet Akil( 13- عصمت عقيل

كان عصمــت عقيــل رجــل أعــامل مقيــاًم يف أنطاليــا، ويســتثمر أموالــه يف 

رشكات نفط ورشكات عقارية، وكان ميتلك مشاريع مبالين الدوالرات، من بينها 

رشكات ضخمة متخصصة يف اإلنشاءات وبيع السيارات بالتجزئة. ُسجن عصمت 

يف أكتوبــر مــن عــام 2016، وذلك بعد أن أصدرت املحكمة أمــر اعتقال بحقه يف 

أعقاب محاولة االنقالب الفاشــلة. ويف أبريل من عام 2018، ُحكم عليه بالســجن 

ست سنوات وسبعة أشهر بسبب صلته بحركة كولن. وكانت التهمة املوجهة إليه 

هي توجيه الدعم املادي للحركة.
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)Ömer Faruk Kavurmaci( 14- عمر فاروق كافورمجي

أيدينــيل  التنفيــذي ملجموعــة  املديــر  هــو  كافورمجــي  فــاروق  عمــر  كان 

)Aydinli Group(، وتاجــر مالبــس جاهزة بالتجزئة، واملمثل الرســمي لعالمات 

 Pierre( وبيري كاردان )Polo US( وبولو يو إس )Cacharel( تجارية مثل كاشاريل

Cardin( يف تركيا وذلك من خالل أكر من 3000 موظف ومتجر يف ثالث قارات. 

وُتصدر مجموعة أيدينيل منتجاتها إىل أكر من ستن دولة حول العامل، وكجزء 

من حملتها ملصادرة الرشكات الخاصة بسبب اتهامات االنقالب املزعومة، قامت 

الحكومة الرتكية بتعين مفوضن لإلرشاف عىل رشكة الغزل والنسيج العمالقة. 

وُألقــي القبــض عىل عمر فــاروق كافورمجي -حفيــد رئيس بلدية إســطنبول آنذاك 

قــادر توببــاش- كجــزء مــن عملية ضد اتحــاد رجال األعــامل والصناعيــن األتراك 

)TUSKON(، التابع لحركة الخدمة، وذلك يف سبتمرب من عام 2016.

ويف مايــو مــن عــام 2017، أصــدرت محكمــة يف إســطنبول قــراًرا باإلفــراج 

عــن عمر فاروق كافورمجي وذلك ألســباب صحيــة. ومع ذلك فقد تم اعتقاله مرة 

أخرى بعد شهر واحد من إطالق رساحه.

وانتقــد زعيــم حزب املعارضــة الرئيي، حزب الشــعب الجمهوري  كامل 

كليجــدار أوغلــو  قــرار إعادة اعتقال عمر فاروق كافورمجــي قائاًل: "أرى أن الحكم 

بإعــادة اعتقال كافورمجي غــري عادل. وينبغي أال يكون هناك معايري مزدوجة يف 

القضاء. وينبغي إطالق رساحه حتى يحن وقت محاكمته")1(.

(1) https://www.turkishminute.com/2017/06/17/chp-leader-finds-re-arrest-of-kavurmaci-wrong/
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)Fi Yapı( 15- في يابي

تأسســت يف يــايب عــام 2006 عــىل يد فكــرت عنــان. قامت الرشكة بتشــييد ما 

يقرب من ستة آالف منزل مبواقع مختلفة تحمل عالمات يف ياكا وڤي تاور ويف اليف.

وعقــب فشــل محاولــة االنقــالب، متــت مصــادرة األصــول اململوكــة لكبــار 

رجال األعامل ذوي الشأن يف سبتمرب من عام 2016، وكانت يف يايب من بن تلك 

األصول التي متت مصادرتها. وفقد مالك الرشكة  فكرت عنان  أكر من 20 رشكة 

من رشكاته، واعتقل بتهمة دعم حركة الخدمة ماليًّا.

كام صادرت السلطات الرتكية جزيرة يف بحر إيجه كانت رشكة يف يايب قد 

اشرتتها مببلغ 32 مليون دوالر أمرييك قبل ست سنوات)1(.

(1) http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/596933/37 Taninmis_isadamlarinin_mal_var-
liklarina_el_konuldu.html
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)Ekrem Gök( 16- أكرم جوك
كان أكــرم جــوك -الرئيس الســابق لغرفــة التجارة والصناعــة يف كرييكال- 

تاجًرا ناجًحا يعمل يف تجارة األثاث بالتجزئة. وبعد فشل محاولة االنقالب، متت 

مصادرة رشكته وُحكم عليه بالسجن. من ناحية أخرى، ويف شهر سبتمرب من عام 

2016، تــم االعتــداء عىل متجر لألثــاث ميلكه أكرم جوك باألســلحة النارية وذلك 

بســبب تصعيــد الحكومــة الرتكية للروح العدائية ضد رجــال األعامل املتعاطفن 

مع الخدمة)1(.

كذلــك رصح دنيزهــان ڤــورال -وهــو رجــل أعــامل مشــهور يف كرييــكال- 

للصحفين يوم الهجوم، قائاًل: "لقد استشــطنا غضًبا، وستستمر معركتي ضدهم 

حتــى آخــر لحظــة يف حيايت، فنحن دامًئا ما ندعــم بالدنا يف مثل هذه املواقف،" 

واعــرتف الســيد ڤــورال مفتخــًرا بأنــه قــد نفــذ الهجــوم قائــاًل: "إن الزعــم املتعلق 

بالهجوم باألسلحة النارية صحيح. وقمنا مبا ينبغي علينا تجاه هذه الحادثة".

Inanlar Inşaat( ( 17- شركة إنانالر لإلنشاءات

تأسســت الرشكــة يف عــام 1965 متخذة من إســطنبول مقًرا لهــا، وتركزنت 

(1) https://turkeypurge.com/businessman-boasts-of-gun-attack-on-store-owned-by-Gülen-fol-
lower
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أنشطة إنانالر لإلنشاءات بشكل رئيي عىل قطاع اإلنشاءات العقارية يف تركيا. 

وكانت الرشكة تعمل بشــكل رئيي يف تشــييد وبيع املنازل. وكانت تعمل كذلك 

كمــزود معتمــد للمبيعــات والخدمــات الخاصة بعالمــات تجارية مثــل رشكة رينو 

وداسيا وهيونداي وكارسان وبيع املركبات الجديدة واملستعملة، وكذلك تقديم 

خدمــات مــا بعد البيــع. وباإلضافــة إىل ذلك، فقــد كانت الرشكة تقــدم الخدمات 

التأمينية عىل املنازل والسيارات والسفر.

وبلغ إجاميل مبيعات الرشكة السنوي ما ُيقدر بنحو 600 مليون لرية تركية 

يف األعوام التي سبقت محاولة االنقالب. وبعد فرتة وجيزة من محاولة االنقالب، 

تــم اعتقــال مالــك الرشكة رسدار عنان يف أغســطس من عــام 2016 وبعدما أفرج 

عنه،اضطــر ملغــادرة البالد. ورغم محاوالت رفقائه الحفاظ عىل ســالمة الرشكة، 

إال أن العقبات التي سببتها البنوك والحكومة كانت سبًبا يف إفالس الرشكة)1(.

)Sesli Group( 18- مجموعة ساسلي

أسســتها عائلــة ساســيل يف عــام 1967، وبــدأت إنتــاج الخيــوط الصوفيــة 

ألول مرة يف أوشاك. واستمرت املجموعة يف إنتاجها بطاقة عاملية تقارب 400 

موظــف موزعــن عــىل ثالثــة مصانــع، ومســاحة إجاملية ُتقــدر بنحــو 50000 مرت. 

وكانت مصانعها من بن املصانع األكرب من نوعها يف أوروبا.

ظلــت الرشكــة تعمــل يف محيــط الســوق املحليــة حتــى تســعينيات القرن 

العرشيــن. ومــع إنشــاء رشكــة سيســبا للتصدير والتســويق يف إســطنبول يف عام 

1993، بــدأت املجموعــة يف إمــداد األســواق الخارجيــة باملــواد الغذائيــة. وقــد 

عملــت رشكة سيســبا -منــذ ســنواتها األوىل- يف مجال التصديــر إىل عدد محدود 

مــن الــدول يف الرشق األوســط وأوروبــا، ولكنها بدأت -فيام يقــرب من عقدين من 

الزمن- يف تصدير منتجاتها إىل أكر من 50 دولة بخمس قارات.

وتم اعتقال مالك الرشكات حازم ساسيل عىل خلفية اتهامه بوجود عالقات 

بينــه وبــن حركــة كولــن يف الثــاين والعرشين من شــهر أكتوبــر لعــام 2015. ويف 

(1)  https://twitter.com/mimarserdarinan



36

فربايــر مــن عام 2017، وضعت رشكاته يف والية أوشــاك تحــت إرشاف املفوضن 

بســبب الزعــم بضلوع رشكائــه يف مؤامرة االنقالب. وكانت رشكة الغزل والنســيج 

ومجموعة ساسيل هي الرشكات األكرب من بن تلك الرشكات التي خضعت إلدارة 

املفوضــن. ووفًقــا لقرار محكمة أوشــاك، فإن صندوق تأمــن الودائع االدخارية 

)TMSF( هو املخول اآلن باإلرشاف عىل هذه الرشكات.

)Suvari Group( 19- مجموعة سوڤاري للمالبس

تأسســت ســوڤاري -التي اســتهلت مســريتها بسيارة خشــبية لها ثالث عجالت 

- لبيــع املالبــس الجاهزة بالجملة يف عــام 1967. وكانت الرشكة متثل عالمًة تجاريًة 

مهمًة للبيع بالتجزئة يف تركيا حيث كانت تعمل يف األسواق املحلية واألجنبية منذ 

عام 1997. وجمعت سوڤاري منتجاتها وعمالئها يف 152 متجًرا تابًعا لها يف تسع دول.

وتــم مصــادرة ســوڤاري إلنتاج املالبــس يف أكتوبر من عــام 2016 وفًقا لقرار 

قايض الصلح يف القضايا الجنائية مبدينة أضنة. وقد كانت سوڤاري متتلك 150 فرًعا 

يف تركيــا، و148 فرًعــا يف أربعة عــرشة دولة مختلفة عندما قامــت الحكومة الرتكية 

مبصادرتهــا. ويقــدر إجــاميل مبيعات الرشكة الســنوية بنحو 150 مليــون لرية تركية.

)Yagmur Mobilya( 20- ياغمور لألثاث
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كانــت ياغمــور لألثاث إحدى الرشكات الرائــدة يف مجال صناعة األثاث يف 

تركيا.وقد تم اعتقال مالكها )ياغمور عقوله( قبل محاولة االنقالب الفاشــلة بزعم 

وجــود صالت بينه وبــن حركة كولن. وبعد ذلك قامت الحكومة الرتكية مبصادرة 

رشكته يف أكتوبر من عام 2016.

ويف إحدى جلسات محاكمته، عرب بحزن قائاًل: "أَعِدُموين، لكن ال تطلقوا 

عيّل إرهابًيا، لقد كانوا يف السجن يسموننا إرهابين". وأصيب باإلغامء بعد هذه 

الجملة بفرتة وجيزة وُنقل عىل إثرها إىل املستشفى.

)Ismail Hakki Kisacik( 21- إسماعيل حقي قيصاجيك

كان إســامعيل حقي قيصاجيك أحد املســاهمن يف رشكة إل يس وكييك 

)LC Waikiki( للمالبس بصفقات يقدر عددها بنحو 882 متجًرا يف مثان وثالثن 

دولــة، وعضــو مجلــس إدارة باتحــاد رجال األعــامل والصناعين األتــراك املرتبط 

بحركة الخدمة. وقد تم اعتقال السيد قيصاجيك يف شهر أغسطس من عام 2016 

بعــد فــرتة قصرية من محاولة االنقالب الفاشــلة. هذا باإلضافة إىل أمر الســلطات 

الرتكية مبصادرة األصول الخاصة به)1(. 

)Faruk Güllü( 22- فاروق جولّو

فــاروق جوّلــو هو أحــد رجال األعــامل البارزين، كان يدير سلســلة مطاعم 

ومقاهــي فــاروق جوللو أوغلو )Güllüoğlu Faruk( املرموقة، وأحد أكرب منتجي 

البقالوة يف تركيا ويتبعه ما يقرب من 70 محاًل يف تركيا. 

2016 -بعــد محاولــة االنقــالب الفاشــلة- وكجــزء  ويف ســبتمرب مــن عــام 

مــن عمليــات التحقيــق داخــل اتحــاد رجــال األعــامل والصناعيــن األتــراك بشــأن 

الهيــكل االقتصــادي لحركــة كولن، تــم اعتقال مثانية وعرشين مــن رجال األعامل 

املنتســبن إىل االتحــاد، وكان مــن بينهم فاروق جولو. ويف ينايــر من عام 2017، 

وضعــت الحكومــة الرتكيــة محالت جوللــو أوغلو للبقــالوة تحــت إرشاف مفوضن 
(1) https://www.turkishminute.com/2016/08/20/giant-textile-company-owner-among-targe-

ted-40 businessmen-links-Gülen/
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من ِقبلها. وبالتايل توىل صندوق تأمن الودائع االدخارية )TMSF( اإلرشاف عىل 

محالت جوللو أوغلو للبقالوة.

)Çetin Tekdemir(23- تشتين تك دمير

 ))Komagene كان تشــتن تــك دمــري أحد الــرشكاء يف عالمــة كوماجانــه

للكفتــة النيــة أو التــيش كفتــه )وهــي عالمــة تركيــة مشــهورة للوجبــات الرسيعة(، 

ويتبعها ما يقرب من 900 فرع. 

ويقبع تشــتن تك دمري يف ســجنه منذ شــهر ســبتمرب من عام 2016. ويف 

مايو من عام 2017، انتهى املّدعون العموميون من وضع الئحة االتهام يف تحقيق 

أجــري ضــد اتحــاد رجال األعــامل والصناعيــن األتــراك )TUSKON(، واملشــهور 

بأنــه عــىل عالقــة وثيقــة بجامعــة فتــح اللــه كولــن. وقد كان تــك دمري مــن بن َمن 

ُأدرجت أسامؤهم كذلك يف الئحة االتهام وطالب املدعون العموميون مبعاقبته 

بالسجن مدى الحياة)1(.

)Ismail Colak( 24- إسماعيل جوالك

يف إطــار التحقيــق الذي رشع فيه مكتب املدعــي العام الرئيي يف والية 

دوزجــه، تــم إغــالق مطعم "إســامعيل باليس"، الــذي ظل يعمل منذ ســنوات يف 

جبل بولو. غادر املالك، إسامعيل جوالك، تركيا منذ مدة ألداء العمرة، لكنه مل 

يعد إىل تركيا منذ ذلك الحن.

)Küçükbay( 25- شركة كوتشوك باي

تأسست رشكة كوتشوك باي -الرائدة يف زيت الطهي برتكيا- عيل يد عاكف 

كوتشــوك بــاي يف عــام 1979. وقــد كان أحمد وخليل أبناء كوتشــوك بــاي يتوليان 

مهام قيادة الرشكة حتى بعد محاولة االنقالب. وانترشت عالمة الرشكة "أوركيدا" 

التجارية الرائدة يف األسواق املحلية والخارجية.

(1) http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/733544/41 Unlu_cig_kofte_zincirinin_sahibi-
ne_muebbet_istendi.html
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كانــت رشكــة كوتشــوك بــاي -قبــل محاولــة االنقــالب- الرشكــة الرائــدة يف 

هــذا القطــاع بقدرتهــا عىل إنتاج ما يقدر بنحو 3000 طــن زيت طعام مكرر. وكانت 

الرشكة متتلك حصة سوقية بلغت نسبتها نحو 35 باملائة، كام بلغ إجاميل حجم 

مبيعاتها يف عام 2013 نحو مليار لرية تركية)1(. وقد تم اعتقال أحد ماليك الرشكة 

أحمد كوتشــوك باي  يف شــهر أغســطس من عام 2016 بســبب عالقاته املزعومة 

بحركة الخدمة.

(1)  http://www.star.com.tr/ege/kucukbay-grubu-zirveden-inmiyor-haber-721360/
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رابعا: الخاتمة والتوصيات

يتمتــع كل فــرد -كــام نــص عــىل ذلــك اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان- 

بالحق يف التملك مبفرده، وكذلك باالشرتاك مع اآلخرين، وال يجوز حرمان أحد 

مام ميلكه بطريقة استبدادية )1(.

مــن  األوىل  املــادة  يف  اإلنســان،  لحقــوق  األوروبيــة  االتفاقيــة  وتنــص 

الربوتوكــول رقــم )1( التــي تضمــن حــق امللكيــة- عــىل مــا يــيل: يحق لكل شــخص 

طبيعي أو اعتباري التمتع السلمي مبمتلكاته. وال يجوز انتزاع أي ممتلكات من أي 

شخص إال للمصلحة العامة، ومبا يتفق مع الرشوط املنصوص عليها يف القانون 

واملبادئ العامة للقانون الدويل)2(.

وينبغــي عىل تركيا -وفًقا لهذه املعايري الدولية - معالجة النتائج الســلبية 

التــي نتجــت عن عمليات الحجز واملصادرة يف فــرتة ما بعد االنقالب. كام نطالب 

إليهــم، ومحاكمــة  األعــامل  رجــال  إعــادة ممتلــكات  الرتكيــة برسعــة  الحكومــة 

املســؤولن الذيــن انتهكــوا قواعــد القانون األساســية مثل حقــوق امللكية. ورغم 

أن قوانــن حــاالت الطــوارئ قد رشعنت للحكومة تنفيذ عمليــات املصادرة، فإنها 

مع ذلك ســتواجه دعاوى قضائية عديدة يف املســتقبل القريب ما مل تعمل عىل 

إيجاد حلول فورية ملشاكلها من خالل السلطات القضائية املحلية.

وينبغــي أن تخضــع حقــوق امللكيــة -وفــق مــا نصــت عليــه تقاريــر األمــم 

املتحدة- )3( للقيود التي حددها القانون، ال ليشء سوى ضامن االعرتاف واالحرتام 

(1)  http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/, Article 17
(2)  https://rm.coe.int/168007ff55
(3)  United Nations (1954). Commission on Human Rights. Report of the Tenth Session. Economic 

and 45 Social Council Official Records: Eighteenth Session. Supplement No. 7, Do. E/2573, 
Annex 1. New York: UN
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املستحَقن لحقوق وحريات اآلخرين وتلبية املتطلبات العادلة لألخالق والنظام 

واملصلحة العامة. وينبغي أال تتورط أي دولة يف أي نشــاط أو أن تقوم بأي عمل 

من شــأنه الســعي النتهاك حقوق امللكية. وبالتايل، يجب أن ُتقر تركيا بالتزاماتها 

الدوليــة الخاصــة مبعاهــدات حقوق اإلنســان وأن تحــرتم حقوق امللكيــة الخاصة 

مبواطنيها.

* * *

تنص املادة رقم 90 من الدستور الرتيك عىل أن: االتفاقيات الدولية التي 

يتــم تطبيقهــا حســب األصــول لها نفس قــوة القانــون. وال يجوز تقديــم طعن أمام 

املحكمــة الدســتورية بشــأن هــذه االتفاقيــات، وذلك بدعــوى أنها غري دســتورية. 

وباإلضافــة إىل ذلــك فقد ذكرت املحكمة الدســتورية الرتكية -يف حكمها الصادر 

يف الســابع مــن فربايــر مــن عــام 2008 أن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان 

)ECHR(، وفًقــا للامدة 90 من الدســتور، قد أصبحــت جزًءا من القانون املحيل، 

بحيث أصبحت أحكام االتفاقية ترسي مثل القانون، وأن أحكام االتفاقية األوروبية 

لحقوق اإلنسان )ECHR( ملزمة.

ومــع ذلــك -ولســوء الحــظ- تواصــل املحكمــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان 

مواجهــة انتهاكات حقوق اإلنســان املمنهجة التي اســتمرت ســنوات، والعقوبات 

الجامعيــة التــي ارتكبتهــا الحكومــة الرتكيــة ضــد حركــة كولــن باعتبارهــا "قضايــا 

فرديــة"، وليســت باعتبارهــا انتهــاًكا جامعيًّــا ضد مجموعــة من الشــعب. ومن ثم 

رفضت كل االلتامسات املقدمةلها بهذا الخصوص، كام لو أن النظام يف تركيا مل 

يتعــرض لعملية تجريف ممنهجة من قبل الســلطة الحاكمــة يف كافة القطاعات، 

وكــام لــو أن آليــات تطبيــق العدالــة ال يــزال معمواًل بهــا يف تركيا. وبالتــايل، ترتك 

املحكمــة اآلن ضحايــا عملية التصفية الشــاملة يف تركيا تحت رحمة املامرســات 

غري القانونية التي ترتكبها حكومة أردوغان.

وال ينبغــي أن ننــى أن مخــاوف هــؤالء الضحايــا وقلــة املعلومــات التــي 

لديهــم، وبيانــات حكومــة أردوغــان املضللــة وحرمانهــم مــن التمثيــل القانــوين 

والضغــوط السياســية عــىل هــؤالء الضحايــا يتســبب يف إقصاء مؤسســات حقوق 
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اإلنســان، والتــي من بينهــا املحكمة األوروبية لحقوق اإلنســان، عن فحص قضايا 

االضطهاد يف تركيا ألن الضحايا ال يستطيعون اإلفصاح عام بداخلهم.

أوروبــا  ومجلــس  املتحــدة  باألمــم  املعنيــة  اإلدارات  تكــون  أن  ويجــب 

-وخاصــة املحكمــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان- عىل علم بهذه اإلبــادة الجامعية 

املنظمة يف تركيا ضد املتعاطفن مع أفكار الخدمة ممن يتخطى عددهم مالين 

األفراد. وإال فسيتم إبادة هؤالء األبرياء الذين عانوا من هذه األفعال الالإنسانية 

عــىل مرأى ومســمع الحضارة اإلنســانية يف القرن الحــادي والعرشين تحت وطأة 

حكومة أردوغان. 

وبهــذه املناســبة، ندعــو هــؤالء الذيــن اطلعــوا عــىل هــذا التقريــر والذيــن 

يؤمنــون بحــق كل فرد يف العيش بكرامة والتمتع بحياة كرمية إىل املســارعة يف  

وضع آليات مراقبة حقوق اإلنسان الدولية من أجل زيادة الوعي داخل تركيا.
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