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تركيا :محاوالت التنظيم الموازي لتبرئة نفسه
د .سعيد الحاج
يطلق مصططططططططل

"الكيان الموازي" أو "التنظيم الموازي" في تركيا على القيادة المتنفذة

في جماعة "الخدمة" التي أسطططططططسططططططط ا فت

ت كولت والتي تعلعلت على مد ع طططططططرات

السطططططططنيت في أج لة الدولة المختلفة والمصطططططططنفة كمنظمة يا الية في تركيا على

لفية

ات ام ا لعدة جرائم في مقدمت ا المحاولة االنقاللية الفاشلة صيف .2016
لعد االنقالب الفاشططططد لدأت الحكومة التركية ملة مكافحة واسططططعة للتنظيم مسططططت دفة
تط ير مؤسططسططات الدولة مت كواداص

صططوصط اطا أولبط المرتبطيت ل ططكد مباشططر لالمحاولة

االنقاللية .وقد أوقف القضططططات التركي فعالا ع ططططرات ا الل من م على امة قضططططايا تتعلق
لقلب نظام الحكم وعضوية منظمة يا الية مسلحة وغير ا مت الت م لينما استطاع عدد
غير قليد من م ال رب يلى

ااج تركيا أو التخفي عت عيون السلطات

تى ا ن.

وكان مت أ م األدلة التي سططاق ا القضططات فططد أفراد التنظيم وسططائد تواصططد

اصططة فيما

لين م وأ م ا تطبيق " لايلوك" (  )By l oc kعلى ال واتف الذكية والذي أثبتت السطططططططلطات
أن م اسططططططتخدموص للتواصططططططد قبد االنقالب و الله يفططططططافة ل دلة األ ر االعتيادية في
القضططططايا الم ططططال ة .و"لايلوك" و نظام مراسططططلة شططططبيه لتطبيقات المحادثة العادية مثد
"واتس أب" وغيرص لكنه

ا
جدا لتصعيب التتبع لحيث ال يمكت ألي شخص االنضمام
اص

للمحادثات يال لإ فافته مت قبد م ستخدميت سالقيت ولحيث ال يعرّ ل المت صد لا سمه أو
اقم اتفه لد لرمل م ّفر (  )İ. D.يفترض أن يعرفه مت يريد التواصد معه.
واغم المكافحة الواسططططعة للتنظيم على يد الحكومة التركية منذ االنقالب

تى ا ن كان

ا
الفتا أن الر ان العرلي  -األمريكي واألواولي  -على التنظيم لم ينته لعد كما كتبت أكثر
ترجمات

1

 1يناير 2018

مت مرة 1لطدليطد ممطا لطة الواليطات المتحطدة في التعطاون مع أنقرة في التحقيق مع كولت
المقيم على أاافي ا فضالا عت استعداد ا لتسليمه ويعطات عدد مت الدول األواولية

ق

اللجوت السطططططياسطططططي لعدد كبير مت فطططططبار التنظيم الم طططططااكيت في االنقالب الفاشطططططد أو
المت ميت لالم ااكة له على أقد تقدير.
استمراا ذا الر ان يو ي لأن واقة التنظيم لم تطحرق لعد لد

ذص الدول وتلامت الط

مع اسططططائد كانت توصططططل ا قيادة التنظيم ألفرادص الموقوفيت على امة التحقيق لضططططرواة
الصططططططمود وتب ططططططر م في ا لالحد و"الفرج القريب" .صططططططحي

أن الط قد ال يعني أكثر مت

رب نفسطططية ومحاوالت لتثبيت كوادا التنظيم لكي ال يعترفوا لما لدي م لكنه قد ي طططير
ا
صوصا لج ة عدم الك ف عت كامد رمه

ا
أيضا يلى أوااق قوة ما زال التنظيم يمتلك ا

ّ
والمعقدة التي يعتمد ا منذ ع طططرات السطططنيت .ولعد الط
التنظيمي لسطططبب السطططرية التامة
أ د أ م أسطططططططباب عدم ت اون الحكومة في ذا الملف واسطططططططتمراا تحفل ا فيه اغم
االسطططططططتقراا والسطططططططيطرة الظا رة
الحيت وا
التنظيم

الة

يث تلفت األنظاا لعح التصطططططططريحات الحكومية ليت

ا
نسبيا ( )20-30%وصلت ل ا
ر والتي تتحدث عت نسب متدنية

ملة مكافحة

تى ا ن.

ولاعتباا أن نظام لايلوك و الدليد األقو في مواج ة التنظيم و و الذي سطططططططاعد على
تقنية وسططرّ ية كان مت المنطقي توقع
توقيف العدد األكبر مت المت ميت ولاعتبااص مسططألة
ّ
محاوالت مت التنظيم للت ططكيط لمصططداقيته لفت

الباب أمام يمكانية الت ططكيط لالقضططايا

ا
سعيا إللطال ا وتبرئة المت ميت مت أعضات التنظيم.
كل ا
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مؤ ا
را وفي ذا السياق

صد تطواان الفتان يستحقان العناية واال تمام:

األول في ليان أصطططططططداص قبد أيام تحدث المدعي العام الجم واي في أنقرة عت 11480
شطططططططخصططططططططط اا مت الموقوفيت والموجود تطبيق لططايلوك على واتف م الططذكيططة قططد أ
التحقيقات أن م " ِّ
وج وا ل ططكد ال ياادي للتطبيق" مت

الل

رت

يلة لجأ يلي ا أ د مبرمجي

التنظيم .الحيلة التي المسماة "العقد البنفسجي" ( )MOR BE Y İNتدوا
توجه أشطططططخاصط ا
ِّ
ططططا عادييت يلى نظام لايلوك ل طططططكد تلقائي وغير

ول اوالط سرية

ا ر ل م لد محاولت م

تحميططد تطبيقططات عططاديططة على واتف م مثططد أوقططات الصطططططططالة أو وج ططة القبلططة أو لعح
القواميس اللعوية أو تطبيقات موسيقية.
لحظ المحققون أن ؤالت األشططخاص الططططططططط  11480ااتبطوا لططططططططط" ادم" لايلوك لكت دون أي
م طططااكة أو كتالة او اسطططائد أو تواصطططد ل م على التطبيق مع أي أ د األمر الذي دفع يلى
مليد مت التحقيق وك طططططططف الحيلة المذكواة .وقد اكر ليان المدعي العام أنه سطططططططيطلب
ي الت سبيد  1000شخص مت الموقوفيت ليس علي م أي دليد آ ر سو تطبيق لايلوك
وقد لدأت اإل التات فعالا فكان أول م المحامي مصططططططططفى يامان عضطططططططو ال يبة اإلدااية
لفرع

لب السعادة في يسطنبول.

الثاني لطريقة مفاجبة سلم مسؤول

ماية قائد القوات البرية الفريق أول ي اا جوالا

ا
معترفا لأنه
النقيب لوااك أكيت نفسططه لفرع مكافحة اإلا اب في مديرية األمت في أنقرة
ا
ا
ومبراا تسطططططططليم نفسطططططططه ا ن
ومعترفا لدوا لعبه ليلة االنقالب
عضطططططططو في الكيان الموازي
لط"فعو ات يمااس ا عليه التنظيم الموازي لم يعد يحتمل ا".
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الالفت في موفوع ذا الضالط أنه كان قد أعلت لطالا ليلة االنقالب الفاشد وقططططططططططططططلطططططططط ِّططططططد
ا
وساما/ميدالية لط"مقاومته االنقاللييت"

يث أ

في اجله وتعامد االنقاللييت معه لطريقة فظة
قد يصط

رت تسجيالت الكاميرات ليلت ا يصالته
ينبذ.

فعالا أن النقيب قد سططلم نفسططه مت تلقات نفسططه وللسططبب الذي اكرص لكت األاج

في تنظيم ك ذا يعمد لسرية تامة و اعة عميات أن يكون سلم نفسه لأوامر مت التنظيم.
فما الذي يعنيه الط؟
ين التطوايت سالفي الذكر ي يران لوفوح يلى دل يسعى يليه التنظيم و و الت كيط
ا
طططططعيا للت ططططططكيط لالقضططططططية
لتطبيق لايلوك كدليد قوي على عضططططططوية التنظيم الموازي سط
لكامل ا .فمت ج ة
ومت ج ة أ ر
لكنه لقي

ناك آالل األشخاص الذي يملكون التطبيق لكن م ِّ
لرؤوا أو سيبرَّ ؤون
ا
فعليا في االنقالب الفاشططد
ناك فططالط لرتبة عالية في التنظيم وشططااك

ااج السجت وال دليد عليه.

ا
اسطططتعراقا في نظرية المؤامرة لكنه ليس كذلط لمت يعرل
قد يبدو ذا الكالم

رق عمد

ا
التنظيم وسططططريته وانضططططبا ه العالي ومركليته ويبقى ا تماالا
قائما لكد األ وال .وعلى
األقد تبدو تصطططريحات الحكومة لأن التحقيقات والقضطططايا

تى ا ن لم توقع يال لنسطططبة

ا
ا
كبيرا من م ما زال
عددا
محددة مت قيادات وكوادا التنظيم وأن ناك

ا
را

ا
ليقا وعلى

اأس عمله تبدو ذص التصططططريحات واقعية وتنذا لحسططططاسططططية ذص القضططططايا في وفططططع ا
الحالي و ذا مت أ م تفسططططططيرات اسططططططتمراا الة الطواات في البالد

تى ا ن فكيف لو

وصد األمر للت كيط لاألدلة والقضايا القائمة ؟!.
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