
 تو / فتح هللايرهابية فاإلنظمة الم

يقع على  هألن وذلك ،مختلفةهدفًا لمنظمات إرهابية ذات أيديولوجيات  بلدنا صبحأقد ل

التنظيمات التي بث من أخ شك ان أدنى. بدون مفترق طرق بين القارات واألديان والثقافات
المنظمات اإلرهابية على عكس   .(FETÖ اإلرهابية )فيتو فتح هللا منظمة هيتهدد تركيا 

قد تبنت المنظمة شعار العمل في السرية بدالً من اإلعالن ف األخرى التي تشكل تهديدًا لبلدنا

قانوني تحت مظهر  الحقيقي اخفي هدفهت قانوني،وواصلت أنشطتها كهيكل غير  أفعالها،عن 
  .حتى فترة قريبة الستينياتفي االولى  هابدء تشكيل تنظيمات منذوذلك 

منظمة غير شرعية تهدف إلى إقامة نظام سياسي  هي (FETÖ) فيتو منظمةان 
والعمل تحت  واقتصادي واجتماعي جديد ال عالقة له باإلسالم من خالل استغالل الدين

بتزاز والتهديدات واالغتياالت الضغط واال تستخدم التي (FETÖ) فيتو منظمة .غطاءه

لخدمة مصالحها السلطة القضائية  واستخداماألموال والتجسس وغسيل حياكة المؤامرات و
التي مارستها، ذهبت الى ابعد من هذا عندما قامت بتنفيذ األنشطة اإلجرامية وغيرها من 

الحقوق على لتقوم بالهجوم المباشر والعلني  تموز، /يوليو 15الغادرة في  االنقالبمحاولة 

 الديمقراطية والجمهورية التركية. على القيم السيادية ألمتنا و

تهدف من خالل  هذه الدراسة تأعدالتي  األمن الداخلي استراتيجيةرئاسة ادارة 

الى الوصول الى الحقائق المعلومات التي حصلت عليها عن طريق البحث الشامل والمنضبط 

وفي بطريقة موجزة.   إليهم ونقلهابها المتعلقة بهذا التنظيم االرهابي واعالم القراء الكرام 
اإلرهابية  فتح هللا الوصول إلى الحقائق حول منظمة تم بذل الجهود من اجلفقد  السياق،هذا 

الفترة من إنشائه  خاللالمعلومات التي تم الحصول عليها حول التنظيم ونقل بشكل موجز 

ناحية االمن  من (FETÖيلزم الفهم االفضل لمنظمة فيتو )انه  الواقع،في   هذا. يومناوحتى 
الدولي من خالل المكافحة الكثيفة التي تقوم بها تركيا ضد المنظمات االرهابية التي 

 (FETÖفيتو )على الرغم من وجود العديد من األبحاث والدراسات حول منظمة  تواجهها. 

، فقد لوحظ أن هناك حاجة إلجراء دراسة شاملة تصف جميع جوانب المنظمة في اإلرهابية
 .البيانات التي تم الحصول عليها حتى اآلنضوء 

تاريخ المنظمة وهيكلها األيديولوجي وتوضيح شرح تم محاولة الكتاب، هذا في 

التي تم الحصول  والمعلومات وأهدافها ونموذجها التنظيمي وأسلوب عملها بمساعدة البيانات
يتكون من ستة فصول تم شرح تاريخ المنظمة في الجزء األول من هذا الكتاب الذي   .عليها

 وذلك لمنظمةالتصور العالمي والنظرة الى ا شرحتم محاولة في الجزء الثاني، و .وخاتمة

تم تضمين النموذج  الثالث، الفصل فيو .بالرجوع إلى النتائج المتعلقة بالتعريف األيديولوجي
تم  الرابع،في الجزء . واإلرهابية (FETÖفيتو ) التنظيمي وطريقة عمل منظمة

لمحاولة االنقالب الغادرة في  اإلرهابية (FETÖفيتو )لمنظمة  األنشطة التحضيرية تناول

في الجزء الخامس من الكتاب ، تم  و .ومحاولة االنقالب القضائيتموز /يوليو 15
فقد تم سرد  في الجزء األخير، ، اما المنظمة محاولة االنقالب الغادرة التي قامت بها عرض

   .ةاإلرهابي (FETÖفيتو ) ضد منظمة الدولةكفاح وتفاصيل الغادر  االنقالبالتطورات بعد 

التركية   :لغات مختلفة بسبع الكتاب إعداد من أجل الوصول إلى جمهور أكبر، تم
هذه الدراسة،  من خالل  .واإلنجليزية واأللمانية والعربية والفرنسية واإلسبانية والروسية



مع مراعاة البعد العالمي لمحاربة اإلرهاب ، يتم مشاركة  التي تُرجمت إلى لغات مختلفة،

ومكافحة اإلرهاب  األدبية من حيث دعم الدراسات اإلرهابي وقدرته اإلجرامية غولن إرهاب

 .العالمي

 


