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Uyuşturucu dünya toplumlarının karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biridir ve her 

geçen gün uyuşturucu sorununun bütün insanlık için taşıdığı risk ve tehditler artmakta ve 

bu durum hem günümüz gençliği hem de gelecek nesiller için büyüyen bir problem olmayı 

sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından hazırlanan 

Dünya Uyuşturucu Raporlarına göre dünya genelinde 15-64 yaş arası her 20 kişiden birine (%5,2) 

denk gelen yaklaşık 247 Milyon kişinin hayatlarında en az bir kere uyuşturucu madde kullandığı 

tahmin edilmektedir.





Uyuşturucu, dünya toplumlarının karşı karşıya kaldığı 

en önemli problemlerden biridir. Her geçen gün insanlık 

için taşıdığı risk ve tehdit boyutu artan uyuşturucu 

sorunu, günümüz gençliği ve gelecek nesiller için 

büyüyen bir problem olmayı sürdürmektedir. Birleşmiş 

Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 

hazırlanan Dünya Uyuşturucu Raporlarına göre dünya 

genelinde 15-64 yaş arası her 20 kişiden birine (%5,2) 

denk gelen yaklaşık 247 Milyon kişinin hayatlarında 

en az bir kere uyuşturucu madde kullandığı tahmin 

edilmektedir.

Uyuşturucu ticareti,  özellikle geçtiğimiz 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

menfaat çevreleri için rant, terörizm için 

finans kaynağı, uluslararası ilişkilerde 

ideolojik ve politik araç ve hedeftir. 

Bu sorun ülke toplumuna yönelik 

sosyo-psikolojik dejenerasyon ile zihni 

ve ahlaki açıdan olumsuz olguları ön 

plana çıkarmıştır. 

Dünya Uyuşturucu Raporlarına göre 
dünya genelinde 15-64 yaş arası her 20 
kişiden birine (%5,2) denk gelen yaklaşık 
247 Milyon kişinin hayatlarında en az 
bir kere uyuşturucu madde kullandığı 
tahmin edilmektedir.

GİRİŞ
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Son yıllarda uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan uyuşturucu ve terör raporlarında, bilhassa terör örgütlerinin 

uyuşturucu suçlarından gelir elde ettiği ve bu geliri, silah, barınma, beslenme, iletişim, propaganda vb. ihtiyaçlarını 

organize etmek için finans kaynağı olarak kullandıklarına dair bilgilere yer verilmektedir.

Dünya Uyuşturucu Raporlarında, 
dünya genelindeki uyuşturucu trafiği 
hacminin yaklaşık 320 Milyar Dolar 
olduğu, bu miktarın organize suç ve 

terör örgütlerinin finans kaynağının 

büyük bir kısmını oluşturduğu 

vurgulanmaktadır. BM kaynaklarına 

göre de uyuşturucu ekonomisinin, 

günümüzde tek başına uluslararası 

ticaretin %8’ini oluşturduğu 

ifade edilmektedir. 2016 Avrupa 

Uyuşturucu Raporunda ise; Avrupa 
Birliği genelindeki uyuşturucu pazar 
değerinin 24 Milyar Avro olduğunu 
kayda geçmiştir.

BM kaynaklarına göre de uyuşturucu 
ekonomisi, günümüzde tek başına 
uluslararası ticaretin %8’ini oluşturduğu 
ifade edilmektedir. 
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التيُتسببهاُعتبرُالمخدراتُمنُاهمُالمشاكلُالتيُتواجهُالمجتمعُالدولي،ُحيثُانُالمخاطرُوالتهديداتُت  
المخدرات للبشرية جمعاء في تزايد مستمر، وهذه الحالة ت شكل المصدر الرئيسي للمشاكل المتنامية 

مكتب األمم المتحدة حسبُتقريرُبلشبابناُفيُالوقتُالحاضرُولألجيالُالقادمةُفيُالمستقبل.ُوبأستمرارُ
(ُايُبنسبة5,2ُ%مليونُشخصُمايعادلُُ) 247 توقعُأني   (UNODCالمعني بالمخدرات والجريمة )

جربواُالمخدراتُمرةُقدُعاما(ُ 64و 15)تتراوحُأعمارهمُبينُ شخصا 20بينُكلُ من شخصُواحد
  .واحدةُعلىُاألقل

 المقدمة 

المخدراتُمنُاهمُالمشاكلُالتيُتواجهُالمجتمعُالدولي،ُحيثُانُالمخاطرُوالتهديداتُالتيُتسببهاُ عتبرت  
المخدرات للبشرية جمعاء في تزايد مستمر، وهذه الحالة ت شكل المصدر الرئيسي للمشاكل المتنامية 

تب األمم المتحدة مكبأستمرارُلشبابناُفيُالوقتُالحاضرُولألجيالُالقادمةُفيُالمستقبل.ُوحسبُتقريرُ
(ُايُبنسبة5,2ُ%مليونُشخصُمايعادلُُ) 247يتوقعُأنُ (UNODCالمعني بالمخدرات والجريمة )

عاما(ُقدُجربواُالمخدراتُمرةُ 64و 15شخصاُ)تتراوحُأعمارهمُبينُ 20شخصُواحدُمنُبينُكلُ
  واحدةُعلىُاألقل.

ُناتج واردات ،وت شكل تجارة المخدرات وخاصة منذ منتصف القرن الماضي ُوكدُ ةغير ُعمل عن
ُ ُومصدر ُالمصالح، ُلألصحاب ُوأهدافُوتمويل ُالعالقاتإلرهاب، ُفي ُواأليديولوجية ُالسياسية  أدوات

جذبُ سببتُهذهُالمشكلةُبظهورُمظاهرُسلبيةُمنُالناحيةُالعقليةُواألخالقيةُفيُالمجتمعُمعقدُالدولية.ُو
   .ُالنفسيو ماعيتاألنحطاطُاألجالمجتمعُنحوُُظاهرةُ

مليونُشخصُ 247أنُ (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )يتبينُمنُتقريرُ
(ُ ُمنُبينُكل5,2ُ%مايعادلُ ُايُبنسبةُشخصُواحد ُبينُ 20( ُ)تتراوحُأعمارهم  64و 15شخصا

 عاما(ُقدُجربواُالمخدراتُمرةُواحدةُعلىُاألقل.

 التقاريرُالصادرةُفيُالسنواتُاألخيرةُمنُقبلُالمؤسساتُالعالميةُالمختصةُبالمخدراتُواألرهاب، كدؤت
ُ ُالمنظمبان ُعلى ُبالحصول ُبدأت ُاألرهابية ُالمخدرات كبيرة وارداتات ُتجارة ُو من هذهُ ستخدامت،

يةُواألعالمُوالدعاغذية،ُوالسكن،ُواألتصالت،ُكمصدرُتمويلُلسدُمتطلباتهاُمنُاألسلحة،ُواألالوارداتُ
 وماشابهُمنُاألحتياجاتُالضرورية.ُ

ير العالمية  رحسب أحصائيات التقا مليار دوالر 320بلغ مقدار تجارة المخدارت في العالم ما يقارب ي
كد التقارير بان هذه المبالغ ت شكل الجزء الكبير من الموارد ؤوت ت،بخصوص تحديد حجم تجارة المخدرا

مصادرُاألممُالمتحدةُانُاقتصادُ كشفتحيثُ .لجريمةُالمنظمةجماعاتُا األرهابيةُوالماليةُللمنظماتُ
قرير األوربي بحق الت%ُمنُالتجارةُالعالميةُفيُوقتناُالحاضر،ُاماُفي8ُالمخدرات وحدها  ت شكل نسبة 
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Ülkemiz geçmişte ve günümüzde, birbirinden 

farklı ideolojilere sahip birçok terör örgütünün 

eylemlerine hedef olmuştur. Başarıyla yürütülen 

mücadeleler neticesinde, terör örgütlerinin 

uyuşturucu madde kaçakçılığından finansman 

sağladıkları ve uyuşturucu üretimi ve ticaretinin 

bütün aşamalarında yer aldıkları tespit edilmiştir. 

Özellikle PKK/KCK terör örgütü, uyuşturucu üretimi 

ve ticaretine ilişkin faaliyetlerini uzun zaman ülkemiz 

ve dünya kamuoyundan gizlemeyi başarmıştır. 

Ancak örgütünün sözde yöneticilerinin yakalanarak 

önemli itiraflarda bulunması ile son yıllarda ülkemiz 

ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen terör bağlantılı 

uyuşturucu operasyonları neticesinde, PKK/KCK 

terör örgütünün uyuşturucu suçlarına karıştığı ulusal 

ve uluslararası kamuoyu tarafından benimsenmiştir. 

Son yıllarda PKK/KCK terör örgütüyle mücadeleye 

ilişkin yapılan çalışmalar, 2016 yılında da artarak 

devam etmiş, PKK/KCK terör örgütü ile uyuşturucu 

trafiği arasındaki organik bağ, kolluk kuvvetlerinin 

yaptığı başarılı mücadele çalışmalarıyla gözler 

önüne serilmiştir. PKK/KCK terör örgütünün sadece 

Afganistan’dan Avrupa’ya giden Afgan eroininden 

yıllık 50 ile 100 Milyon Dolar arasında bir gelir elde 

ettiği uluslararası yayınlarda yer almakla birlikte, bu 
gelirin toplamda 1,5 Milyar Doları bulduğu tahmin 
edilmektedir. 
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İnsanlık tarihi kadar eski olan terör ve terörizm 

kavramının bugüne kadar uluslararası alanda 

tanımlanması için tam anlamıyla bir uzlaşma olmasa 

da çeşitli ülkelerce söz konusu kavram sık sık farklı 

açıklamalarla ele alınmıştır.

Etimolojik olarak incelendiğinde, Latince korkutmak 

anlamına gelen ‘terrere’ ve büyük korku, dehşet anlamına 

gelen ‘terror’ kelimelerinden türeyen terör kelimesinin, 

modern Avrupa dillerinde hemen hemen aynı anlamda 

kullanıldığı görülmektedir.

Terör “dehşet ve korkuyu” belirtirken, terörizm bu kavrama 

“süreklilik ve siyasal içerik” katmaktadır. Terörizm ise 

şiddet ya da şiddet kullanma tehdidiyle siyasal amaçlara 

ulaşılması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.

Terör ve terörizm “genel anlamda demokratik düzeni 
yıkmaya, karakterleri icabı korkuya açık olan toplum 
bireylerinin özellikle iradelerini kırmaya yönelik olarak 
gerçekleştirilen ve tüm değerlere yönelik acımasız 
bir şiddet kullanımı olarak anlaşılmaktadır” şeklinde 

tanımlanmıştır.

Terörün tarihi açısından ortaya çıkışı ve gelişimi 

incelendiğinde Roma İmparatoru Julius Sezar’ın 

milattan sonra 44 yılında Brutus tarafından öldürülmesi 

bir terörist hareket olarak kabul edilebilir. Çünkü bu 

suikast terörizm tarihinde önemli bir role sahiptir. Bu 

olaydan itibaren politik liderler her yerde terörün hedefi 

olmuşlardır.

Terör “dehşet ve korkuyu” 

belirtirken, terörizm bu 

kavrama “süreklilik ve siyasal 

içerik” katmaktadır. 

TANIM VE 
TARİHÇE

  التعريف والتاريخ

ُحيثُ ُالمخدرات. ُوتهريب ُتجارة ُواعمال األرهابية
ُ"بيُوثقتُالمصادرُ ُحصولُمنظمة ُ  كا/كا كاالعالمية

ُ ُكاجي ُمابين ُاألرهابية "50 ُ ُدوالرُ 100الى مليون
ُمنُ ُاألفغاني ُالهيروين ُتهريب ُايرادات ُمن سنويا

ُ ُأوربا، ُالى ب ويقدر مجموع هذه األيرادات افغانستان
  مليار دوالر. 1,5

  التعريف والتاريخ 

دمُظاهرة اإلرهاب واألعمال اإلرهابية قديمة ق   تعد
ُالبشري ُوالتاريخ ،ُ ُاإلرهابأن ُيتمُ مصطلح ُلم التي

اكتسبتُ ،ُحيثتعريفهاُبشكلُقطعيُفيُالساحةُالدولية
  ومتباينةُمنُقبلُدولُعديدة.ُوجهاتُنظرُمختلفةُ

ُ ُتم ُاألشتقاق،ُواذا ُناحية ُمن ُاإلرهاب ُمصطلح دراسة
خوًف "أي:ُ "أرهب" فنجدهاُانهاُمشتقةُمنُالفعلُالمزيد

ُالمجردُ"وفزعًُ ُالفعل ُعليه ُيدل ُالذي ُمعنى ُوهو ،
ُ "رهب" ُوالفزع"اي ُ"الخوف .ُ  "ُاإلرهاب"ومصطلح

،ُوتعنيُالكلمةُالتيُ (terrorism)ترجمةُحرفيةُلكلمةُ
ُمشتقة ُ ُ هي ُ من ُالخوفُ   ( terrere)كلمتي اي

(ُ ُوكلمة ُالخوفُ( terrorباالتينية ُبمعنى ُتستخدم التي
ُ ُوالرعب، ُبنفسُالمعنىُيوالكبير ُالمصطلح ُهذا ستخدم

 تقريباُفيُجميعُاللغاتُاألوروبيةُالحديثة.ُ

ُدال ُمقابل ُ تالفي ُعلىterrorُ-)إرهابمصطلح )
( terrorism -اإلرهابمصطلحُ)فأنُ،ُالفزعالخوفُو

ُالمفهومُمعنىُاألستمراريةُوالمحتوىُع ضيفي   لىُهذا
شكلُمنُأشكالُعمليةُ عرفُاإلرهابُبأنهالسياسي. وي  

ُالتهديدُ ُأو ُالعنف ُطريق ُعن ُسياسية ُأهداف تحقيق
   .ُبالعنف

ُع ُعام ُبشكل ُاإلرهاب ُتعريف ُانهلوتم ُ ى ظاهرة "
العنف لهدم النظام الديمقراطي، وكسر إرادة استخدام 

التي تكون افراد المجتمع خصوصا في المجتمعات 
، واستخدام العنف والخوف مالئمة لنشر حالة الرعب

 ".ُالقيم األنسانية واالجتماعية لهدم جميع بشكل وحشي

،ُوعندُدراسةُتاريخُاإلرهابُمنُحيثُالظهورُوالتطور
 الروماني جوليوس سيزاريمكنُاعتبارُقتلُاإلمبراطورُ

ُ ُعام ُ 44في ُقبل ُمن ُالميالد ظاهرةُ بروتوسقبل
 ً ً مهما ُتاريخُ ارهابية، وان هذا األغتيال لعب دورا في

ُ ُالسياسينُالهدفُالرئيسيُحيثُاإلرهاب، ُالقادة اصبح
  لإلرهابُفيُجميعُانحاءُالعالمُبعدُهذهُالحادثة.ُُ

ُدال ُمقابل ُالفي ُمصطلح ُعلىterrorُ-)إرهابت )
( terrorism -اإلرهابالخوفُوالفزع،ُفأنُمصطلحُ)

ُالمفهومُمعنىُاألستمراريةُوالمحتوىُ يضيف علىُهذا
 السياسي.

ُالمنظمة ُاإلرهابية ُاألنشطة ُفيُ ظهرت ُمرة ألول
النشطاتُاإلرهابيةُ اولُن فذت  حيث العصورُالوسطى.

فيُاألراضيُالفلسطينيةُ  73-66المنظمةُُبينُعاميُ
ُ ُتطلق ُمنظمة ُقبل ُنفسهامن ُ" على ،ُ"السيكارياسم

ُقوانينُ ُتطبيق ُومنع ُإعاقة ُالمنظمة ُهذه وهدف
ُولذلكُ ُاليهودية، ُاألراضي ُفي ُالرومانية اإلمبراطورية

ُالرومانيةُعنُطريقُ كبير ضررحقوُال باإلمبراطورية
ُالحكومةُ ُمع ُالمتعاونين ُواليهود ُالرومان ُالجنود قتل

 الرومانية.ُ

ُ ُمجموعات ُان ُالقرنُ الحشاشينكما ُفي ُظهرت التي
ُمرتبط 11 ُنجدها ُ ُاألوسط ُالشرق باإلرهاب.ُ ةفي

ُال ُالى ُمنسوبة ُجماعة ُاألسماعيليةوالحشاشين  ،طريقة
ُيستهدفونُرؤساءُالدولُاألسالميةُ الذينُيعتقدونُكانوا

ُالحشاشينُ ُمؤسس ُوان ُاألسالمي. ُللدين بتحريفهم
ُعلىُ ُمنظم ُطابع ُمرة ُألول ُاضفى ُالذي والشخص

،ُويمكنُانُيطلقُحسن الصباحاإلرهابُالسياسيُهوُ
ُ ُبالمعنىُعلى ُلإلرهاب ُالحقيقي ُاألب ُالصباح حسن

ُ ُقامالمعاصر. ُالتي ُالعمليات ُمجموعاتُواشهر ُبها ت
صالح الدين الحشاسين،ُهوُعمليةُاألغتيالُالفاشلةُضدُ

 .ُنظام الملكوقتلهمُالوزيرُالسلجوقيُ األيوبي

انُمؤسسُالحشاشينُوالشخصُالذيُاضفىُألولُمرةُ
 طابعُمنظمُعلىُاإلرهابُالسياسيُهوُحسنُالصباح.

ُ ُاما  اإلرهاب الممول من المخدراتمصطلح
(narcoterrorism )ُ ُفيُعامُ ا ستخدمفقد ُ ُمرة أول

1983 ُ ُبيرو ُلدولة ُالسابق ُالرئيس ُقبل فرناندو من
ُشرطةُ ةلوصفُالهجماتُالموجه بيالوندى تيري ضد

ُمصطلحُ ُتعريف ُولكن ُبيرو. ُفي ُالمخدرات مكافحة
 (narcoterrorismاإلرهابُالممولُمنُالمخدراتُ)

ُعلىُ ُالحاضر. ُفيُوقتنا ُواسعة تغيرتُواكتسبتُابعاد
ُ ُان ُالمثال اإلدارة األمريكية لمكافحة المخدرات سبيل

(DEA)    علىُ اإلرهابُالممولُمنُالمخدراتت عرف
ُ"انها وفرض القيام بعملية تهريب المخدرات، :

وتوفير األمن لتجارتها، والمساعدة او الضرائب عليها، 
 توفير مصدر بهدف فيها التحريض على المشاركة

تمويل او لضمان استمرارية النشاطات اإلرهابية 
  ".اإلرهابية لألشخاص ذات الصلة او للمجموعات

ُ ُاستخدمها ُالتي ُالعنف ُاعمال فيُ بابلو اسكوبارتعتبر
ُالكولومبي ُالحكومة ُمع ُأفضلُةعالقتها ُمن ُواحدة ،

ُحيثُ ُالمخدرات. ُوتهريب ُتجارة ُواعمال األرهابية
ُ"بيُوثقتُالمصادرُ ُحصولُمنظمة ُ  كا/كا كاالعالمية

ُ ُكاجي ُمابين ُاألرهابية "50 ُ ُدوالرُ 100الى مليون
ُمنُ ُاألفغاني ُالهيروين ُتهريب ُايرادات ُمن سنويا

ُ ُأوربا، ُالى ب ويقدر مجموع هذه األيرادات افغانستان
  مليار دوالر. 1,5

  التعريف والتاريخ 

دمُظاهرة اإلرهاب واألعمال اإلرهابية قديمة ق   تعد
ُالبشري ُوالتاريخ ،ُ ُاإلرهابأن ُيتمُ مصطلح ُلم التي

اكتسبتُ ،ُحيثتعريفهاُبشكلُقطعيُفيُالساحةُالدولية
  ومتباينةُمنُقبلُدولُعديدة.ُوجهاتُنظرُمختلفةُ

ُ ُتم ُاألشتقاق،ُواذا ُناحية ُمن ُاإلرهاب ُمصطلح دراسة
خوًف "أي:ُ "أرهب" فنجدهاُانهاُمشتقةُمنُالفعلُالمزيد

ُالمجردُ"وفزعًُ ُالفعل ُعليه ُيدل ُالذي ُمعنى ُوهو ،
ُ "رهب" ُوالفزع"اي ُ"الخوف .ُ  "ُاإلرهاب"ومصطلح

،ُوتعنيُالكلمةُالتيُ (terrorism)ترجمةُحرفيةُلكلمةُ
ُمشتقة ُ ُ هي ُ من ُالخوفُ   ( terrere)كلمتي اي

(ُ ُوكلمة ُالخوفُ( terrorباالتينية ُبمعنى ُتستخدم التي
ُ ُوالرعب، ُبنفسُالمعنىُيوالكبير ُالمصطلح ُهذا ستخدم

 تقريباُفيُجميعُاللغاتُاألوروبيةُالحديثة.ُ

ُدال ُمقابل ُ تالفي ُعلىterrorُ-)إرهابمصطلح )
( terrorism -اإلرهابمصطلحُ)فأنُ،ُالفزعالخوفُو

ُالمفهومُمعنىُاألستمراريةُوالمحتوىُع ضيفي   لىُهذا
شكلُمنُأشكالُعمليةُ عرفُاإلرهابُبأنهالسياسي. وي  

ُالتهديدُ ُأو ُالعنف ُطريق ُعن ُسياسية ُأهداف تحقيق
   .ُبالعنف

ُع ُعام ُبشكل ُاإلرهاب ُتعريف ُانهلوتم ُ ى ظاهرة "
العنف لهدم النظام الديمقراطي، وكسر إرادة استخدام 

التي تكون افراد المجتمع خصوصا في المجتمعات 
، واستخدام العنف والخوف مالئمة لنشر حالة الرعب

 ".ُالقيم األنسانية واالجتماعية لهدم جميع بشكل وحشي

،ُوعندُدراسةُتاريخُاإلرهابُمنُحيثُالظهورُوالتطور
 الروماني جوليوس سيزاريمكنُاعتبارُقتلُاإلمبراطورُ

ُ ُعام ُ 44في ُقبل ُمن ُالميالد ظاهرةُ بروتوسقبل
 ً ً مهما ُتاريخُ ارهابية، وان هذا األغتيال لعب دورا في

ُ ُالسياسينُالهدفُالرئيسيُحيثُاإلرهاب، ُالقادة اصبح
  لإلرهابُفيُجميعُانحاءُالعالمُبعدُهذهُالحادثة.ُُ

ُدال ُمقابل ُالفي ُمصطلح ُعلىterrorُ-)إرهابت )
( terrorism -اإلرهابالخوفُوالفزع،ُفأنُمصطلحُ)

ُالمفهومُمعنىُاألستمراريةُوالمحتوىُ يضيف علىُهذا
 السياسي.

ُالمنظمة ُاإلرهابية ُاألنشطة ُفيُ ظهرت ُمرة ألول
النشطاتُاإلرهابيةُ اولُن فذت  حيث العصورُالوسطى.

فيُاألراضيُالفلسطينيةُ  73-66المنظمةُُبينُعاميُ
ُ ُتطلق ُمنظمة ُقبل ُنفسهامن ُ" على ،ُ"السيكارياسم

ُقوانينُ ُتطبيق ُومنع ُإعاقة ُالمنظمة ُهذه وهدف
ُولذلكُ ُاليهودية، ُاألراضي ُفي ُالرومانية اإلمبراطورية

ُالرومانيةُعنُطريقُ كبير ضررحقوُال باإلمبراطورية
ُالحكومةُ ُمع ُالمتعاونين ُواليهود ُالرومان ُالجنود قتل

 الرومانية.ُ

ُ ُمجموعات ُان ُالقرنُ الحشاشينكما ُفي ُظهرت التي
ُمرتبط 11 ُنجدها ُ ُاألوسط ُالشرق باإلرهاب.ُ ةفي

ُال ُالى ُمنسوبة ُجماعة ُاألسماعيليةوالحشاشين  ،طريقة
ُيستهدفونُرؤساءُالدولُاألسالميةُ الذينُيعتقدونُكانوا

ُالحشاشينُ ُمؤسس ُوان ُاألسالمي. ُللدين بتحريفهم
ُعلىُ ُمنظم ُطابع ُمرة ُألول ُاضفى ُالذي والشخص

،ُويمكنُانُيطلقُحسن الصباحاإلرهابُالسياسيُهوُ
ُ ُبالمعنىُعلى ُلإلرهاب ُالحقيقي ُاألب ُالصباح حسن

ُ ُقامالمعاصر. ُالتي ُالعمليات ُمجموعاتُواشهر ُبها ت
صالح الدين الحشاسين،ُهوُعمليةُاألغتيالُالفاشلةُضدُ

 .ُنظام الملكوقتلهمُالوزيرُالسلجوقيُ األيوبي

انُمؤسسُالحشاشينُوالشخصُالذيُاضفىُألولُمرةُ
 طابعُمنظمُعلىُاإلرهابُالسياسيُهوُحسنُالصباح.

ُ ُاما  اإلرهاب الممول من المخدراتمصطلح
(narcoterrorism )ُ ُفيُعامُ ا ستخدمفقد ُ ُمرة أول

1983 ُ ُبيرو ُلدولة ُالسابق ُالرئيس ُقبل فرناندو من
ُشرطةُ ةلوصفُالهجماتُالموجه بيالوندى تيري ضد

ُمصطلحُ ُتعريف ُولكن ُبيرو. ُفي ُالمخدرات مكافحة
 (narcoterrorismاإلرهابُالممولُمنُالمخدراتُ)

ُعلىُ ُالحاضر. ُفيُوقتنا ُواسعة تغيرتُواكتسبتُابعاد
ُ ُان ُالمثال اإلدارة األمريكية لمكافحة المخدرات سبيل

(DEA)    علىُ اإلرهابُالممولُمنُالمخدراتت عرف
ُ"انها وفرض القيام بعملية تهريب المخدرات، :

وتوفير األمن لتجارتها، والمساعدة او الضرائب عليها، 
 توفير مصدر بهدف فيها التحريض على المشاركة

تمويل او لضمان استمرارية النشاطات اإلرهابية 
  ".اإلرهابية لألشخاص ذات الصلة او للمجموعات

ُ ُاستخدمها ُالتي ُالعنف ُاعمال فيُ بابلو اسكوبارتعتبر
ُالكولومبي ُالحكومة ُمع ُأفضلُةعالقتها ُمن ُواحدة ،10 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK



ُحيثُ ُالمخدرات. ُوتهريب ُتجارة ُواعمال األرهابية
ُ"بيُوثقتُالمصادرُ ُحصولُمنظمة ُ  كا/كا كاالعالمية

ُ ُكاجي ُمابين ُاألرهابية "50 ُ ُدوالرُ 100الى مليون
ُمنُ ُاألفغاني ُالهيروين ُتهريب ُايرادات ُمن سنويا

ُ ُأوربا، ُالى ب ويقدر مجموع هذه األيرادات افغانستان
  مليار دوالر. 1,5

  التعريف والتاريخ 

دمُظاهرة اإلرهاب واألعمال اإلرهابية قديمة ق   تعد
ُالبشري ُوالتاريخ ،ُ ُاإلرهابأن ُيتمُ مصطلح ُلم التي

اكتسبتُ ،ُحيثتعريفهاُبشكلُقطعيُفيُالساحةُالدولية
  ومتباينةُمنُقبلُدولُعديدة.ُوجهاتُنظرُمختلفةُ

ُ ُتم ُاألشتقاق،ُواذا ُناحية ُمن ُاإلرهاب ُمصطلح دراسة
خوًف "أي:ُ "أرهب" فنجدهاُانهاُمشتقةُمنُالفعلُالمزيد

ُالمجردُ"وفزعًُ ُالفعل ُعليه ُيدل ُالذي ُمعنى ُوهو ،
ُ "رهب" ُوالفزع"اي ُ"الخوف .ُ  "ُاإلرهاب"ومصطلح

،ُوتعنيُالكلمةُالتيُ (terrorism)ترجمةُحرفيةُلكلمةُ
ُمشتقة ُ ُ هي ُ من ُالخوفُ   ( terrere)كلمتي اي

(ُ ُوكلمة ُالخوفُ( terrorباالتينية ُبمعنى ُتستخدم التي
ُ ُوالرعب، ُبنفسُالمعنىُيوالكبير ُالمصطلح ُهذا ستخدم

 تقريباُفيُجميعُاللغاتُاألوروبيةُالحديثة.ُ

ُدال ُمقابل ُ تالفي ُعلىterrorُ-)إرهابمصطلح )
( terrorism -اإلرهابمصطلحُ)فأنُ،ُالفزعالخوفُو

ُالمفهومُمعنىُاألستمراريةُوالمحتوىُع ضيفي   لىُهذا
شكلُمنُأشكالُعمليةُ عرفُاإلرهابُبأنهالسياسي. وي  

ُالتهديدُ ُأو ُالعنف ُطريق ُعن ُسياسية ُأهداف تحقيق
   .ُبالعنف

ُع ُعام ُبشكل ُاإلرهاب ُتعريف ُانهلوتم ُ ى ظاهرة "
العنف لهدم النظام الديمقراطي، وكسر إرادة استخدام 

التي تكون افراد المجتمع خصوصا في المجتمعات 
، واستخدام العنف والخوف مالئمة لنشر حالة الرعب

 ".ُالقيم األنسانية واالجتماعية لهدم جميع بشكل وحشي

،ُوعندُدراسةُتاريخُاإلرهابُمنُحيثُالظهورُوالتطور
 الروماني جوليوس سيزاريمكنُاعتبارُقتلُاإلمبراطورُ

ُ ُعام ُ 44في ُقبل ُمن ُالميالد ظاهرةُ بروتوسقبل
 ً ً مهما ُتاريخُ ارهابية، وان هذا األغتيال لعب دورا في

ُ ُالسياسينُالهدفُالرئيسيُحيثُاإلرهاب، ُالقادة اصبح
  لإلرهابُفيُجميعُانحاءُالعالمُبعدُهذهُالحادثة.ُُ

ُدال ُمقابل ُالفي ُمصطلح ُعلىterrorُ-)إرهابت )
( terrorism -اإلرهابالخوفُوالفزع،ُفأنُمصطلحُ)

ُالمفهومُمعنىُاألستمراريةُوالمحتوىُ يضيف علىُهذا
 السياسي.

ُالمنظمة ُاإلرهابية ُاألنشطة ُفيُ ظهرت ُمرة ألول
النشطاتُاإلرهابيةُ اولُن فذت  حيث العصورُالوسطى.

فيُاألراضيُالفلسطينيةُ  73-66المنظمةُُبينُعاميُ
ُ ُتطلق ُمنظمة ُقبل ُنفسهامن ُ" على ،ُ"السيكارياسم

ُقوانينُ ُتطبيق ُومنع ُإعاقة ُالمنظمة ُهذه وهدف
ُولذلكُ ُاليهودية، ُاألراضي ُفي ُالرومانية اإلمبراطورية

ُالرومانيةُعنُطريقُ كبير ضررحقوُال باإلمبراطورية
ُالحكومةُ ُمع ُالمتعاونين ُواليهود ُالرومان ُالجنود قتل

 الرومانية.ُ

ُ ُمجموعات ُان ُالقرنُ الحشاشينكما ُفي ُظهرت التي
ُمرتبط 11 ُنجدها ُ ُاألوسط ُالشرق باإلرهاب.ُ ةفي

ُال ُالى ُمنسوبة ُجماعة ُاألسماعيليةوالحشاشين  ،طريقة
ُيستهدفونُرؤساءُالدولُاألسالميةُ الذينُيعتقدونُكانوا

ُالحشاشينُ ُمؤسس ُوان ُاألسالمي. ُللدين بتحريفهم
ُعلىُ ُمنظم ُطابع ُمرة ُألول ُاضفى ُالذي والشخص

،ُويمكنُانُيطلقُحسن الصباحاإلرهابُالسياسيُهوُ
ُ ُبالمعنىُعلى ُلإلرهاب ُالحقيقي ُاألب ُالصباح حسن

ُ ُقامالمعاصر. ُالتي ُالعمليات ُمجموعاتُواشهر ُبها ت
صالح الدين الحشاسين،ُهوُعمليةُاألغتيالُالفاشلةُضدُ

 .ُنظام الملكوقتلهمُالوزيرُالسلجوقيُ األيوبي

انُمؤسسُالحشاشينُوالشخصُالذيُاضفىُألولُمرةُ
 طابعُمنظمُعلىُاإلرهابُالسياسيُهوُحسنُالصباح.

ُ ُاما  اإلرهاب الممول من المخدراتمصطلح
(narcoterrorism )ُ ُفيُعامُ ا ستخدمفقد ُ ُمرة أول

1983 ُ ُبيرو ُلدولة ُالسابق ُالرئيس ُقبل فرناندو من
ُشرطةُ ةلوصفُالهجماتُالموجه بيالوندى تيري ضد

ُمصطلحُ ُتعريف ُولكن ُبيرو. ُفي ُالمخدرات مكافحة
 (narcoterrorismاإلرهابُالممولُمنُالمخدراتُ)

ُعلىُ ُالحاضر. ُفيُوقتنا ُواسعة تغيرتُواكتسبتُابعاد
ُ ُان ُالمثال اإلدارة األمريكية لمكافحة المخدرات سبيل

(DEA)    علىُ اإلرهابُالممولُمنُالمخدراتت عرف
ُ"انها وفرض القيام بعملية تهريب المخدرات، :

وتوفير األمن لتجارتها، والمساعدة او الضرائب عليها، 
 توفير مصدر بهدف فيها التحريض على المشاركة

تمويل او لضمان استمرارية النشاطات اإلرهابية 
  ".اإلرهابية لألشخاص ذات الصلة او للمجموعات

ُ ُاستخدمها ُالتي ُالعنف ُاعمال فيُ بابلو اسكوبارتعتبر
ُالكولومبي ُالحكومة ُمع ُأفضلُةعالقتها ُمن ُواحدة ،
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Haşhaşilerin kurucusu 

ve aynı zamanda 

siyasal terörü ilk kez 

kurumsallaştıran kişi 

Hasan el Sabbah’tır.

Örgütlü terör faaliyetleri ise ilk kez Orta Çağ’da görülmeye 

başlamıştır.  Bilinen ilk örgütlü terör faaliyetlerinin, 

milattan sonra 66-73 yıllarında “Sicarii” adı verilen bir örgüt 

tarafından bugünkü Filistin topraklarında gerçekleştirildiği 

bilinmektedir. Amaçları Roma İmparatorluğu kurallarının, 

Yahudi topraklarında uygulanmasını engellemektir. Bu 

nedenle eylemlerinde Roma askerlerini ve işbirlikçi Yahudileri 

öldürerek Roma mallarına zarar vermişlerdir. 

11. yüzyılda Ortadoğu’da ortaya çıkan Haşhaşi örgütü de terör ile 

ilişkilendirilmektedir. Haşhaşiler, Şii mezhebine mensupturlar 

ve İslam’ı yozlaştırdıklarına inandıkları Müslüman devlet 

liderlerini hedef almışlardır. Haşhaşilerin kurucusu ve aynı 

zamanda siyasal terörü ilk kez kurumsallaştıran kişi Hasan el 

Sabbah’tır. Hasan el Sabbah için çağdaş anlamdaki terörizmin 

babası denilebilir. Haşhaşilerin en çok bilinen eylemleri; 

Selahaddin Eyyubi’ye karşı gerçekleştirdikleri başarısız 

suikast ve Selçuklu veziri Nizamül Mülk’ü öldürmeleridir.



12 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

NARKOTERORİZM kavramı ilk olarak 1983 

yılında, eski Peru Devlet Başkanı Fernando 

Belaunde Terry tarafından, Peru narkotik 

polislerine yöneltilen saldırıları tanımlamak için 

kullanılmıştır. Ancak narkoterörizm tanımlaması 

o tarihten günümüze değişerek daha da geniş 

bir boyut kazanmıştır. Örneğin Amerika Birleşik 

Devletleri Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi 

(DEA) narkoterörizmi; ”Grupların veya ilişkili 
kişilerin terörist aktivitelerini devam ettirmek 
ve/veya finanse edebilmek amacıyla uyuşturucu 
ticareti teşebbüslerine, vergilendirme, güvenlik 
sağlama, yardım ve yataklık etme şeklinde 
katılım sağlaması” şeklinde tanımlamaktadır.

Pablo ESCOBAR’ın Kolombiya Hükümetiyle 

ilişkilerinde kullandığı şiddet eylemleri 

tarihte en iyi bilinen ve belgelenen narkoterör 

örneklerindendir. 



 ماهو سبب تفضيل
 المخدرات؟

ُظاهرةُ ُعلى ُالتاريخ ُفي ُوالموثقة ُالمعروفة األمثلة
 اإلرهابُالممولُمنُالمخدرات.ُ

 ماهو سبب تفضيل المخدرات؟ 

ُبأن ُالقول ُمصالحُ اليمكن ُعالقة ُوجود ُالى األشارة
ُ ُاإلرهابية ُالمنظمات ُبين ُهوُمتبادلة ُالمخدرات وتجار

ُومهربيُخاطىء تشخيص   ُتجار ُيستفاد ُحيث ،
منُطرقُانشاءُالهيكليةُالتنظيميةُللمنظماتُالمخدراتُ
ُو اإلرهابية، ُوفرص ُمنهم، ُاألسلحة خرقُلشراء

ُاإلرهابيةُ ُللمنظمات ُبالنسبة ُاما ُالسرية. التنظيمات
 فتستخدمُالمخدراتُكمصدرُدخلُوتمويل،ُُوتستفيدُمن

لُبشكلُكبيرُفيُغس المخدراتاساليبُوقدراتُمهربيُ
 غيرُالمشروعة.ُوالُالتيُحصلواُعليهاُمنُالطرقُاألم

ُ ُالعالقةُجانبُاخر، قادة  هو محاولةمعُذلكُفأنُلهذه
نشاطاتها في صناعة  أخفاء المنظمات اإلرهابية

وتهريب المخدرات من كوادرها ومن المجتمع، وذلك 
ألن حقيقة تجارة المخدرات هي جريمة مرتكبة ضد 

  ستكوناألنسانية، فأنهم على علم بأن افشاء هذا السر 
ضربة قاصمة على أنشطة الدعاية للمنظمة اإلرهابية 
وستؤثر سلبا على التحاق المتشددين الجدد في صفوف 

 . نظيمالت

ُمصدرُباإل ُاإلرهابية ُتوفيرالمجموعات ُعلى ضافة
تمويلُلهاُمنُتجارةُالمخدرات،ُفانهاُتاخذُحصصُمنُ

ُبمسمياتُمختلف ُالتجارة ُالضرائبُمنُ ،هذه مثلُاخذ
ُالحماية ُتوفير ُالىُجانبُلهم مهربيُالمخدراتُبحجة .

ُفا ُهذا ُمعينة ُنسب ُيأخذون ُنهم ُالمنتجاتُكعمولة من
ُفيُتيُتمنُاألنتاجُالالمحليةُالمصنعةُمنُالتربةُاوُ تم

ُالمتوا ُالمخدرات ُتصنيع ُالمناطقُمختبرات ُفي جدة
 . الخاضعةُلسيطرتهم

في العالم  ةان ما يقارب نصف األموال غير المشروع
اثناءُبيعُوتسويقُو. تأتي من  تجارة وتهريب المخدرات

ُفيُ ُالنقدية ُاألموال ُمن ُكبيرة ُكمية ُتتراكم المخدرات
انُ األمم المتحدةسوقُالجملةُوالمفرد.ُوحسبُمصادرُ
%ُمنُالتجارة8ُاقتصاد المخدرات وحدها  ت شكل نسبة 

ُالحاضر.ُ انُاألموالُغيرُالمشروعةُالعالميةُفيُوقتنا
اربة.ُتستخدمُنفسُالحركةُمعُرأسُالمالُالمض"القذرة"ُ
ً ميزانياتُالمنظماتُالمعروفةُدوليحيثُانُ فيُتهريبُ ا

ُالكمياتُ ُوتشكلُهذه ُهائلة، ُالىُارقام المخدراتُتصل
ُللمنظماتُ ُجذاب ُاقتصادي ُمصدر ُاألموال ُمن الهائلة

 جرامية.ُإاوُجماعةُ عصابةاإلرهابيةُحالهُحالُايُ

ُالمنظم ُمتأسسان ُمنظمات ُليست ُاإلرهابية هدفُب ةات
اقتصادية،ُوانماُهيُمنظماتُأيديولوجيةُتحقيقُمكاسبُ

دفُتحقيقُالسيطرةُعلىُاألكثرُتستمرُبنشرُانشطتهاُبه
ُمستخدم ُالعنفُ ةوالنفوذ ُانواع ُجميع ُالسبيل ُهذا في

ُمنُوالترهيب والتخويف ُاصبح ُالزمن ُبمرور ُلكن .
ُ ُوبين ُاإلرهابيين ُبين ُالتمييز  العصاباتالصعب

ُإلا ُ ُالعصجرامية. ُمن ُالكثير ُلوجود اباتُوذلك
األجراميةُالمتشكلةُمنُقبلُاإلرهابيينُكمؤسساتُتابعةُ

ُ ُفي ُالمكاسب. ُتحقيق ُعلى ُاألحيانتعمل تكونُ أغلب
ُفيُ ُولكن ُاإلرهابيين ُمن ُاغنى ُاإلجرامية العصابات
ُانُبعضُالمنظماتُاإلرهابيةُتملكُ ُالحاضرُنجد وقتنا
ميزانياتُضخمة.ُلكنُالتدفقاتُالنقديةُفيُالنظامُالماليُ

بكمياتُهائلةُمثلُماُهيُفيُاإلرهابيةُليستُ للمنظمات
ُ ُاإلجرامية، ُالحدُالعصابات ُتحت ُاألغلب ُفي وتتحقق

وهذاُاألمرُيزيدُمنُتعقيدُوصعوبةُاجراءُ الموضوع،ُ
ُ وتستفيدُالتحقيقُالدقيقُفيُتمويلُالمنظماتُاإلرهابية.

ُمهربيُ ُوقدرات ُاساليب ُمن ُاإلرهابية المنظمات
ُ ُغسل ُفي ُكبير ُبشكل ُحصلواُالمخدرات ُالتي األموال
 عليهاُمنُالطرقُغيرُالمشروعة.

، هو ان اإلرهاب الممول جيدا  ويجب توضيح هذا األمر 
مصادر تمويل ألنشطة  من جهه من المخدرات توفر

المجموعات اإلرهابية عن طريق انتاج وتجارة 
خدرات بطرق غير مشروعة، و من جهه اخرى الم

للسلطة  تعمل على تدمير وتخريب العنصر البشري
الوطنية من خالل زيادة عدد مدمني المخدرات في 

 المجتمع. 

   اإلرهاب والمخدرات في القانون الدولي

ُ ُوالتشكيالت ُالكيانات ُان ُفيُالغير ُالمستمرة قانونية
 كائهاشر تختار  و ايضا نشاطاتهاُفيُظروفُغيرُقانونية

 ً ُ دائما ُقانوني. ُغير ُعالم ان تجارة المخدرات ومن
يشكالن جزء متكامل اليمكن فصلها، واإلرهاب 

سنمعنُفيُهذاُالقسمُ. مستنقع اإلرهاب هو المخدراتو
علىُاألحكامُالمتعلقةُبمكافحةُالمواردُالماليةُالتيُالنظرُ

ُالمنجزةُت ُوعلىُاألعمال ُاإلرهابية، ُللجرائم ُالدخل وفر
جراتُالمتبعةُفيُبعضُالدولُإلعلىُالصعيدُالدوليُوا

ُضمنها ُ ُتمويلُ من ُجرائم ُمن ُوالحد ُللوقاية تركيا
ُو اإلرهاب. ُان ُخارجُيجب ُمن ُالمكافحة ُإجرات تبدأ

الىُالمركز.ُحيثُانُالمنظمةُاإلرهابيةُ ةحدودُمتجهال
ُايُ ُتنفيذ ُعلى ُتتجرأ ُال ُاألسلحة ُشراء ُالتستطيع التي

ُ ،ارهابية عملية ُالتستطيعُوان ُالتي ُاإلرهابية المنظمة
ُتثبتُ ُان ُالتستطيع ُألفرادها ُالمستلزمات توفير
موجوديتها،ُوانُالمنظمةُاإلرهابيةُالتيُالتستطيعُتلبيةُ

ُظاهرةُ ُعلى ُالتاريخ ُفي ُوالموثقة ُالمعروفة األمثلة
 اإلرهابُالممولُمنُالمخدرات.ُ

 ماهو سبب تفضيل المخدرات؟ 

ُبأن ُالقول ُمصالحُ اليمكن ُعالقة ُوجود ُالى األشارة
ُ ُاإلرهابية ُالمنظمات ُبين ُهوُمتبادلة ُالمخدرات وتجار

ُومهربيُخاطىء تشخيص   ُتجار ُيستفاد ُحيث ،
منُطرقُانشاءُالهيكليةُالتنظيميةُللمنظماتُالمخدراتُ
ُو اإلرهابية، ُوفرص ُمنهم، ُاألسلحة خرقُلشراء

ُاإلرهابيةُ ُللمنظمات ُبالنسبة ُاما ُالسرية. التنظيمات
 فتستخدمُالمخدراتُكمصدرُدخلُوتمويل،ُُوتستفيدُمن

لُبشكلُكبيرُفيُغس المخدراتاساليبُوقدراتُمهربيُ
 غيرُالمشروعة.ُوالُالتيُحصلواُعليهاُمنُالطرقُاألم

ُ ُالعالقةُجانبُاخر، قادة  هو محاولةمعُذلكُفأنُلهذه
نشاطاتها في صناعة  أخفاء المنظمات اإلرهابية

وتهريب المخدرات من كوادرها ومن المجتمع، وذلك 
ألن حقيقة تجارة المخدرات هي جريمة مرتكبة ضد 

  ستكوناألنسانية، فأنهم على علم بأن افشاء هذا السر 
ضربة قاصمة على أنشطة الدعاية للمنظمة اإلرهابية 
وستؤثر سلبا على التحاق المتشددين الجدد في صفوف 

 . نظيمالت

ُمصدرُباإل ُاإلرهابية ُتوفيرالمجموعات ُعلى ضافة
تمويلُلهاُمنُتجارةُالمخدرات،ُفانهاُتاخذُحصصُمنُ

ُبمسمياتُمختلف ُالتجارة ُالضرائبُمنُ ،هذه مثلُاخذ
ُالحماية ُتوفير ُالىُجانبُلهم مهربيُالمخدراتُبحجة .

ُفا ُهذا ُمعينة ُنسب ُيأخذون ُنهم ُالمنتجاتُكعمولة من
ُفيُتيُتمنُاألنتاجُالالمحليةُالمصنعةُمنُالتربةُاوُ تم

ُالمتوا ُالمخدرات ُتصنيع ُالمناطقُمختبرات ُفي جدة
 . الخاضعةُلسيطرتهم

في العالم  ةان ما يقارب نصف األموال غير المشروع
اثناءُبيعُوتسويقُو. تأتي من  تجارة وتهريب المخدرات

ُفيُ ُالنقدية ُاألموال ُمن ُكبيرة ُكمية ُتتراكم المخدرات
انُ األمم المتحدةسوقُالجملةُوالمفرد.ُوحسبُمصادرُ
%ُمنُالتجارة8ُاقتصاد المخدرات وحدها  ت شكل نسبة 

ُالحاضر.ُ انُاألموالُغيرُالمشروعةُالعالميةُفيُوقتنا
اربة.ُتستخدمُنفسُالحركةُمعُرأسُالمالُالمض"القذرة"ُ
ً ميزانياتُالمنظماتُالمعروفةُدوليحيثُانُ فيُتهريبُ ا

ُالكمياتُ ُوتشكلُهذه ُهائلة، ُالىُارقام المخدراتُتصل
ُللمنظماتُ ُجذاب ُاقتصادي ُمصدر ُاألموال ُمن الهائلة

 جرامية.ُإاوُجماعةُ عصابةاإلرهابيةُحالهُحالُايُ

ُالمنظم ُمتأسسان ُمنظمات ُليست ُاإلرهابية هدفُب ةات
اقتصادية،ُوانماُهيُمنظماتُأيديولوجيةُتحقيقُمكاسبُ

دفُتحقيقُالسيطرةُعلىُاألكثرُتستمرُبنشرُانشطتهاُبه
ُمستخدم ُالعنفُ ةوالنفوذ ُانواع ُجميع ُالسبيل ُهذا في

ُمنُوالترهيب والتخويف ُاصبح ُالزمن ُبمرور ُلكن .
ُ ُوبين ُاإلرهابيين ُبين ُالتمييز  العصاباتالصعب

ُإلا ُ ُالعصجرامية. ُمن ُالكثير ُلوجود اباتُوذلك
األجراميةُالمتشكلةُمنُقبلُاإلرهابيينُكمؤسساتُتابعةُ

ُ ُفي ُالمكاسب. ُتحقيق ُعلى ُاألحيانتعمل تكونُ أغلب
ُفيُ ُولكن ُاإلرهابيين ُمن ُاغنى ُاإلجرامية العصابات
ُانُبعضُالمنظماتُاإلرهابيةُتملكُ ُالحاضرُنجد وقتنا
ميزانياتُضخمة.ُلكنُالتدفقاتُالنقديةُفيُالنظامُالماليُ

بكمياتُهائلةُمثلُماُهيُفيُاإلرهابيةُليستُ للمنظمات
ُ ُاإلجرامية، ُالحدُالعصابات ُتحت ُاألغلب ُفي وتتحقق

وهذاُاألمرُيزيدُمنُتعقيدُوصعوبةُاجراءُ الموضوع،ُ
ُ وتستفيدُالتحقيقُالدقيقُفيُتمويلُالمنظماتُاإلرهابية.

ُمهربيُ ُوقدرات ُاساليب ُمن ُاإلرهابية المنظمات
ُ ُغسل ُفي ُكبير ُبشكل ُحصلواُالمخدرات ُالتي األموال
 عليهاُمنُالطرقُغيرُالمشروعة.

، هو ان اإلرهاب الممول جيدا  ويجب توضيح هذا األمر 
مصادر تمويل ألنشطة  من جهه من المخدرات توفر

المجموعات اإلرهابية عن طريق انتاج وتجارة 
خدرات بطرق غير مشروعة، و من جهه اخرى الم

للسلطة  تعمل على تدمير وتخريب العنصر البشري
الوطنية من خالل زيادة عدد مدمني المخدرات في 

 المجتمع. 

   اإلرهاب والمخدرات في القانون الدولي

ُ ُوالتشكيالت ُالكيانات ُان ُفيُالغير ُالمستمرة قانونية
 كائهاشر تختار  و ايضا نشاطاتهاُفيُظروفُغيرُقانونية

 ً ُ دائما ُقانوني. ُغير ُعالم ان تجارة المخدرات ومن
يشكالن جزء متكامل اليمكن فصلها، واإلرهاب 

سنمعنُفيُهذاُالقسمُ. مستنقع اإلرهاب هو المخدراتو
علىُاألحكامُالمتعلقةُبمكافحةُالمواردُالماليةُالتيُالنظرُ

ُالمنجزةُت ُوعلىُاألعمال ُاإلرهابية، ُللجرائم ُالدخل وفر
جراتُالمتبعةُفيُبعضُالدولُإلعلىُالصعيدُالدوليُوا

ُضمنها ُ ُتمويلُ من ُجرائم ُمن ُوالحد ُللوقاية تركيا
ُو اإلرهاب. ُان ُخارجُيجب ُمن ُالمكافحة ُإجرات تبدأ

الىُالمركز.ُحيثُانُالمنظمةُاإلرهابيةُ ةحدودُمتجهال
ُايُ ُتنفيذ ُعلى ُتتجرأ ُال ُاألسلحة ُشراء ُالتستطيع التي

ُ ،ارهابية عملية ُالتستطيعُوان ُالتي ُاإلرهابية المنظمة
ُتثبتُ ُان ُالتستطيع ُألفرادها ُالمستلزمات توفير
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ُظاهرةُ ُعلى ُالتاريخ ُفي ُوالموثقة ُالمعروفة األمثلة
 اإلرهابُالممولُمنُالمخدرات.ُ

 ماهو سبب تفضيل المخدرات؟ 

ُبأن ُالقول ُمصالحُ اليمكن ُعالقة ُوجود ُالى األشارة
ُ ُاإلرهابية ُالمنظمات ُبين ُهوُمتبادلة ُالمخدرات وتجار

ُومهربيُخاطىء تشخيص   ُتجار ُيستفاد ُحيث ،
منُطرقُانشاءُالهيكليةُالتنظيميةُللمنظماتُالمخدراتُ
ُو اإلرهابية، ُوفرص ُمنهم، ُاألسلحة خرقُلشراء

ُاإلرهابيةُ ُللمنظمات ُبالنسبة ُاما ُالسرية. التنظيمات
 فتستخدمُالمخدراتُكمصدرُدخلُوتمويل،ُُوتستفيدُمن

لُبشكلُكبيرُفيُغس المخدراتاساليبُوقدراتُمهربيُ
 غيرُالمشروعة.ُوالُالتيُحصلواُعليهاُمنُالطرقُاألم

ُ ُالعالقةُجانبُاخر، قادة  هو محاولةمعُذلكُفأنُلهذه
نشاطاتها في صناعة  أخفاء المنظمات اإلرهابية

وتهريب المخدرات من كوادرها ومن المجتمع، وذلك 
ألن حقيقة تجارة المخدرات هي جريمة مرتكبة ضد 

  ستكوناألنسانية، فأنهم على علم بأن افشاء هذا السر 
ضربة قاصمة على أنشطة الدعاية للمنظمة اإلرهابية 
وستؤثر سلبا على التحاق المتشددين الجدد في صفوف 

 . نظيمالت

ُمصدرُباإل ُاإلرهابية ُتوفيرالمجموعات ُعلى ضافة
تمويلُلهاُمنُتجارةُالمخدرات،ُفانهاُتاخذُحصصُمنُ

ُبمسمياتُمختلف ُالتجارة ُالضرائبُمنُ ،هذه مثلُاخذ
ُالحماية ُتوفير ُالىُجانبُلهم مهربيُالمخدراتُبحجة .

ُفا ُهذا ُمعينة ُنسب ُيأخذون ُنهم ُالمنتجاتُكعمولة من
ُفيُتيُتمنُاألنتاجُالالمحليةُالمصنعةُمنُالتربةُاوُ تم

ُالمتوا ُالمخدرات ُتصنيع ُالمناطقُمختبرات ُفي جدة
 . الخاضعةُلسيطرتهم

في العالم  ةان ما يقارب نصف األموال غير المشروع
اثناءُبيعُوتسويقُو. تأتي من  تجارة وتهريب المخدرات

ُفيُ ُالنقدية ُاألموال ُمن ُكبيرة ُكمية ُتتراكم المخدرات
انُ األمم المتحدةسوقُالجملةُوالمفرد.ُوحسبُمصادرُ
%ُمنُالتجارة8ُاقتصاد المخدرات وحدها  ت شكل نسبة 

ُالحاضر.ُ انُاألموالُغيرُالمشروعةُالعالميةُفيُوقتنا
اربة.ُتستخدمُنفسُالحركةُمعُرأسُالمالُالمض"القذرة"ُ
ً ميزانياتُالمنظماتُالمعروفةُدوليحيثُانُ فيُتهريبُ ا

ُالكمياتُ ُوتشكلُهذه ُهائلة، ُالىُارقام المخدراتُتصل
ُللمنظماتُ ُجذاب ُاقتصادي ُمصدر ُاألموال ُمن الهائلة

 جرامية.ُإاوُجماعةُ عصابةاإلرهابيةُحالهُحالُايُ

ُالمنظم ُمتأسسان ُمنظمات ُليست ُاإلرهابية هدفُب ةات
اقتصادية،ُوانماُهيُمنظماتُأيديولوجيةُتحقيقُمكاسبُ

دفُتحقيقُالسيطرةُعلىُاألكثرُتستمرُبنشرُانشطتهاُبه
ُمستخدم ُالعنفُ ةوالنفوذ ُانواع ُجميع ُالسبيل ُهذا في

ُمنُوالترهيب والتخويف ُاصبح ُالزمن ُبمرور ُلكن .
ُ ُوبين ُاإلرهابيين ُبين ُالتمييز  العصاباتالصعب

ُإلا ُ ُالعصجرامية. ُمن ُالكثير ُلوجود اباتُوذلك
األجراميةُالمتشكلةُمنُقبلُاإلرهابيينُكمؤسساتُتابعةُ

ُ ُفي ُالمكاسب. ُتحقيق ُعلى ُاألحيانتعمل تكونُ أغلب
ُفيُ ُولكن ُاإلرهابيين ُمن ُاغنى ُاإلجرامية العصابات
ُانُبعضُالمنظماتُاإلرهابيةُتملكُ ُالحاضرُنجد وقتنا
ميزانياتُضخمة.ُلكنُالتدفقاتُالنقديةُفيُالنظامُالماليُ

بكمياتُهائلةُمثلُماُهيُفيُاإلرهابيةُليستُ للمنظمات
ُ ُاإلجرامية، ُالحدُالعصابات ُتحت ُاألغلب ُفي وتتحقق

وهذاُاألمرُيزيدُمنُتعقيدُوصعوبةُاجراءُ الموضوع،ُ
ُ وتستفيدُالتحقيقُالدقيقُفيُتمويلُالمنظماتُاإلرهابية.

ُمهربيُ ُوقدرات ُاساليب ُمن ُاإلرهابية المنظمات
ُ ُغسل ُفي ُكبير ُبشكل ُحصلواُالمخدرات ُالتي األموال
 عليهاُمنُالطرقُغيرُالمشروعة.

، هو ان اإلرهاب الممول جيدا  ويجب توضيح هذا األمر 
مصادر تمويل ألنشطة  من جهه من المخدرات توفر

المجموعات اإلرهابية عن طريق انتاج وتجارة 
خدرات بطرق غير مشروعة، و من جهه اخرى الم

للسلطة  تعمل على تدمير وتخريب العنصر البشري
الوطنية من خالل زيادة عدد مدمني المخدرات في 

 المجتمع. 

   اإلرهاب والمخدرات في القانون الدولي

ُ ُوالتشكيالت ُالكيانات ُان ُفيُالغير ُالمستمرة قانونية
 كائهاشر تختار  و ايضا نشاطاتهاُفيُظروفُغيرُقانونية

 ً ُ دائما ُقانوني. ُغير ُعالم ان تجارة المخدرات ومن
يشكالن جزء متكامل اليمكن فصلها، واإلرهاب 

سنمعنُفيُهذاُالقسمُ. مستنقع اإلرهاب هو المخدراتو
علىُاألحكامُالمتعلقةُبمكافحةُالمواردُالماليةُالتيُالنظرُ

ُالمنجزةُت ُوعلىُاألعمال ُاإلرهابية، ُللجرائم ُالدخل وفر
جراتُالمتبعةُفيُبعضُالدولُإلعلىُالصعيدُالدوليُوا

ُضمنها ُ ُتمويلُ من ُجرائم ُمن ُوالحد ُللوقاية تركيا
ُو اإلرهاب. ُان ُخارجُيجب ُمن ُالمكافحة ُإجرات تبدأ

الىُالمركز.ُحيثُانُالمنظمةُاإلرهابيةُ ةحدودُمتجهال
ُايُ ُتنفيذ ُعلى ُتتجرأ ُال ُاألسلحة ُشراء ُالتستطيع التي

ُ ،ارهابية عملية ُالتستطيعُوان ُالتي ُاإلرهابية المنظمة
ُتثبتُ ُان ُالتستطيع ُألفرادها ُالمستلزمات توفير
موجوديتها،ُوانُالمنظمةُاإلرهابيةُالتيُالتستطيعُتلبيةُ
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Terör örgütleri ile uyuşturucu tacirleri arasında 

karşılıklı çıkar ilişkisinin varlığından söz etmek 

hatalı bir tespit olmayacaktır. Uyuşturucu tacirleri 

teröristlerin örgütsel yapılanma yöntemleri, silah 

tedarikleri ve gizli örgütlere giriş imkânlarından 

yararlanırken, terörist örgütler de uyuşturucuyu 

bir gelir kaynağı olarak kullanmakta ve elde edilen 

karaparanın aklanmasında uyuşturucu tacirlerinin 

yöntemleri ve yeteneklerinden azami derecede 

istifade etmektedir. 

Ancak bu ilişkinin bir de diğer tarafı vardır. Örgüt 
liderleri, örgütün uyuşturucu imal ve ticareti 
faaliyetlerini örgütün militan kadrolarından ve 
toplumdan gizlemeye çalışmaktadırlar. Çünkü 
uyuşturucu ticaretinin gerçekte bir insanlık 
suçu olduğunu,  bunun örgütün propaganda 
faaliyetlerine darbe vuracağını ve yeni militan 
adaylarını olumsuz yönde etkileyeceğini 
bilmektedirler. 

Terör grupları uyuşturucu ticaretinden gelir elde 

ettiği gibi aynı zamanda, uyuşturucu tacirlerine 

sözde güvenlik sağlamak amacıyla vergilendirme 

gibi çeşitli başlıklar adı altında bu ticaretten 

pay almaktadır. Bunun yanı sıra kendi kontrolleri 

altında bulunan bölgelerdeki uyuşturucu imal 

laboratuvarlarından veya topraktan imal eden 

yerel kaynaklardan haraç almaktadır.

NEDEN 
UYUŞTURUCU?



ُظاهرةُ ُعلى ُالتاريخ ُفي ُوالموثقة ُالمعروفة األمثلة
 اإلرهابُالممولُمنُالمخدرات.ُ

 ماهو سبب تفضيل المخدرات؟ 

ُبأن ُالقول ُمصالحُ اليمكن ُعالقة ُوجود ُالى األشارة
ُ ُاإلرهابية ُالمنظمات ُبين ُهوُمتبادلة ُالمخدرات وتجار

ُومهربيُخاطىء تشخيص   ُتجار ُيستفاد ُحيث ،
منُطرقُانشاءُالهيكليةُالتنظيميةُللمنظماتُالمخدراتُ
ُو اإلرهابية، ُوفرص ُمنهم، ُاألسلحة خرقُلشراء

ُاإلرهابيةُ ُللمنظمات ُبالنسبة ُاما ُالسرية. التنظيمات
 فتستخدمُالمخدراتُكمصدرُدخلُوتمويل،ُُوتستفيدُمن

لُبشكلُكبيرُفيُغس المخدراتاساليبُوقدراتُمهربيُ
 غيرُالمشروعة.ُوالُالتيُحصلواُعليهاُمنُالطرقُاألم

ُ ُالعالقةُجانبُاخر، قادة  هو محاولةمعُذلكُفأنُلهذه
نشاطاتها في صناعة  أخفاء المنظمات اإلرهابية

وتهريب المخدرات من كوادرها ومن المجتمع، وذلك 
ألن حقيقة تجارة المخدرات هي جريمة مرتكبة ضد 

  ستكوناألنسانية، فأنهم على علم بأن افشاء هذا السر 
ضربة قاصمة على أنشطة الدعاية للمنظمة اإلرهابية 
وستؤثر سلبا على التحاق المتشددين الجدد في صفوف 

 . نظيمالت

ُمصدرُباإل ُاإلرهابية ُتوفيرالمجموعات ُعلى ضافة
تمويلُلهاُمنُتجارةُالمخدرات،ُفانهاُتاخذُحصصُمنُ

ُبمسمياتُمختلف ُالتجارة ُالضرائبُمنُ ،هذه مثلُاخذ
ُالحماية ُتوفير ُالىُجانبُلهم مهربيُالمخدراتُبحجة .

ُفا ُهذا ُمعينة ُنسب ُيأخذون ُنهم ُالمنتجاتُكعمولة من
ُفيُتيُتمنُاألنتاجُالالمحليةُالمصنعةُمنُالتربةُاوُ تم

ُالمتوا ُالمخدرات ُتصنيع ُالمناطقُمختبرات ُفي جدة
 . الخاضعةُلسيطرتهم

في العالم  ةان ما يقارب نصف األموال غير المشروع
اثناءُبيعُوتسويقُو. تأتي من  تجارة وتهريب المخدرات

ُفيُ ُالنقدية ُاألموال ُمن ُكبيرة ُكمية ُتتراكم المخدرات
انُ األمم المتحدةسوقُالجملةُوالمفرد.ُوحسبُمصادرُ
%ُمنُالتجارة8ُاقتصاد المخدرات وحدها  ت شكل نسبة 

ُالحاضر.ُ انُاألموالُغيرُالمشروعةُالعالميةُفيُوقتنا
اربة.ُتستخدمُنفسُالحركةُمعُرأسُالمالُالمض"القذرة"ُ
ً ميزانياتُالمنظماتُالمعروفةُدوليحيثُانُ فيُتهريبُ ا

ُالكمياتُ ُوتشكلُهذه ُهائلة، ُالىُارقام المخدراتُتصل
ُللمنظماتُ ُجذاب ُاقتصادي ُمصدر ُاألموال ُمن الهائلة

 جرامية.ُإاوُجماعةُ عصابةاإلرهابيةُحالهُحالُايُ

ُالمنظم ُمتأسسان ُمنظمات ُليست ُاإلرهابية هدفُب ةات
اقتصادية،ُوانماُهيُمنظماتُأيديولوجيةُتحقيقُمكاسبُ

دفُتحقيقُالسيطرةُعلىُاألكثرُتستمرُبنشرُانشطتهاُبه
ُمستخدم ُالعنفُ ةوالنفوذ ُانواع ُجميع ُالسبيل ُهذا في

ُمنُوالترهيب والتخويف ُاصبح ُالزمن ُبمرور ُلكن .
ُ ُوبين ُاإلرهابيين ُبين ُالتمييز  العصاباتالصعب

ُإلا ُ ُالعصجرامية. ُمن ُالكثير ُلوجود اباتُوذلك
األجراميةُالمتشكلةُمنُقبلُاإلرهابيينُكمؤسساتُتابعةُ

ُ ُفي ُالمكاسب. ُتحقيق ُعلى ُاألحيانتعمل تكونُ أغلب
ُفيُ ُولكن ُاإلرهابيين ُمن ُاغنى ُاإلجرامية العصابات
ُانُبعضُالمنظماتُاإلرهابيةُتملكُ ُالحاضرُنجد وقتنا
ميزانياتُضخمة.ُلكنُالتدفقاتُالنقديةُفيُالنظامُالماليُ

بكمياتُهائلةُمثلُماُهيُفيُاإلرهابيةُليستُ للمنظمات
ُ ُاإلجرامية، ُالحدُالعصابات ُتحت ُاألغلب ُفي وتتحقق

وهذاُاألمرُيزيدُمنُتعقيدُوصعوبةُاجراءُ الموضوع،ُ
ُ وتستفيدُالتحقيقُالدقيقُفيُتمويلُالمنظماتُاإلرهابية.

ُمهربيُ ُوقدرات ُاساليب ُمن ُاإلرهابية المنظمات
ُ ُغسل ُفي ُكبير ُبشكل ُحصلواُالمخدرات ُالتي األموال
 عليهاُمنُالطرقُغيرُالمشروعة.

، هو ان اإلرهاب الممول جيدا  ويجب توضيح هذا األمر 
مصادر تمويل ألنشطة  من جهه من المخدرات توفر

المجموعات اإلرهابية عن طريق انتاج وتجارة 
خدرات بطرق غير مشروعة، و من جهه اخرى الم

للسلطة  تعمل على تدمير وتخريب العنصر البشري
الوطنية من خالل زيادة عدد مدمني المخدرات في 

 المجتمع. 

   اإلرهاب والمخدرات في القانون الدولي

ُ ُوالتشكيالت ُالكيانات ُان ُفيُالغير ُالمستمرة قانونية
 كائهاشر تختار  و ايضا نشاطاتهاُفيُظروفُغيرُقانونية

 ً ُ دائما ُقانوني. ُغير ُعالم ان تجارة المخدرات ومن
يشكالن جزء متكامل اليمكن فصلها، واإلرهاب 

سنمعنُفيُهذاُالقسمُ. مستنقع اإلرهاب هو المخدراتو
علىُاألحكامُالمتعلقةُبمكافحةُالمواردُالماليةُالتيُالنظرُ

ُالمنجزةُت ُوعلىُاألعمال ُاإلرهابية، ُللجرائم ُالدخل وفر
جراتُالمتبعةُفيُبعضُالدولُإلعلىُالصعيدُالدوليُوا

ُضمنها ُ ُتمويلُ من ُجرائم ُمن ُوالحد ُللوقاية تركيا
ُو اإلرهاب. ُان ُخارجُيجب ُمن ُالمكافحة ُإجرات تبدأ

الىُالمركز.ُحيثُانُالمنظمةُاإلرهابيةُ ةحدودُمتجهال
ُايُ ُتنفيذ ُعلى ُتتجرأ ُال ُاألسلحة ُشراء ُالتستطيع التي

ُ ،ارهابية عملية ُالتستطيعُوان ُالتي ُاإلرهابية المنظمة
ُتثبتُ ُان ُالتستطيع ُألفرادها ُالمستلزمات توفير
ُظاهرةُموجوديتها،ُوانُالمنظمةُاإلرهابيةُالتيُالتستطيعُتلبيةُ ُعلى ُالتاريخ ُفي ُوالموثقة ُالمعروفة األمثلة

 اإلرهابُالممولُمنُالمخدرات.ُ

 ماهو سبب تفضيل المخدرات؟ 

ُبأن ُالقول ُمصالحُ اليمكن ُعالقة ُوجود ُالى األشارة
ُ ُاإلرهابية ُالمنظمات ُبين ُهوُمتبادلة ُالمخدرات وتجار

ُومهربيُخاطىء تشخيص   ُتجار ُيستفاد ُحيث ،
منُطرقُانشاءُالهيكليةُالتنظيميةُللمنظماتُالمخدراتُ
ُو اإلرهابية، ُوفرص ُمنهم، ُاألسلحة خرقُلشراء

ُاإلرهابيةُ ُللمنظمات ُبالنسبة ُاما ُالسرية. التنظيمات
 فتستخدمُالمخدراتُكمصدرُدخلُوتمويل،ُُوتستفيدُمن

لُبشكلُكبيرُفيُغس المخدراتاساليبُوقدراتُمهربيُ
 غيرُالمشروعة.ُوالُالتيُحصلواُعليهاُمنُالطرقُاألم

ُ ُالعالقةُجانبُاخر، قادة  هو محاولةمعُذلكُفأنُلهذه
نشاطاتها في صناعة  أخفاء المنظمات اإلرهابية

وتهريب المخدرات من كوادرها ومن المجتمع، وذلك 
ألن حقيقة تجارة المخدرات هي جريمة مرتكبة ضد 

  ستكوناألنسانية، فأنهم على علم بأن افشاء هذا السر 
ضربة قاصمة على أنشطة الدعاية للمنظمة اإلرهابية 
وستؤثر سلبا على التحاق المتشددين الجدد في صفوف 

 . نظيمالت

ُمصدرُباإل ُاإلرهابية ُتوفيرالمجموعات ُعلى ضافة
تمويلُلهاُمنُتجارةُالمخدرات،ُفانهاُتاخذُحصصُمنُ

ُبمسمياتُمختلف ُالتجارة ُالضرائبُمنُ ،هذه مثلُاخذ
ُالحماية ُتوفير ُالىُجانبُلهم مهربيُالمخدراتُبحجة .

ُفا ُهذا ُمعينة ُنسب ُيأخذون ُنهم ُالمنتجاتُكعمولة من
ُفيُتيُتمنُاألنتاجُالالمحليةُالمصنعةُمنُالتربةُاوُ تم

ُالمتوا ُالمخدرات ُتصنيع ُالمناطقُمختبرات ُفي جدة
 . الخاضعةُلسيطرتهم

في العالم  ةان ما يقارب نصف األموال غير المشروع
اثناءُبيعُوتسويقُو. تأتي من  تجارة وتهريب المخدرات

ُفيُ ُالنقدية ُاألموال ُمن ُكبيرة ُكمية ُتتراكم المخدرات
انُ األمم المتحدةسوقُالجملةُوالمفرد.ُوحسبُمصادرُ
%ُمنُالتجارة8ُاقتصاد المخدرات وحدها  ت شكل نسبة 

ُالحاضر.ُ انُاألموالُغيرُالمشروعةُالعالميةُفيُوقتنا
اربة.ُتستخدمُنفسُالحركةُمعُرأسُالمالُالمض"القذرة"ُ
ً ميزانياتُالمنظماتُالمعروفةُدوليحيثُانُ فيُتهريبُ ا

ُالكمياتُ ُوتشكلُهذه ُهائلة، ُالىُارقام المخدراتُتصل
ُللمنظماتُ ُجذاب ُاقتصادي ُمصدر ُاألموال ُمن الهائلة

 جرامية.ُإاوُجماعةُ عصابةاإلرهابيةُحالهُحالُايُ

ُالمنظم ُمتأسسان ُمنظمات ُليست ُاإلرهابية هدفُب ةات
اقتصادية،ُوانماُهيُمنظماتُأيديولوجيةُتحقيقُمكاسبُ

دفُتحقيقُالسيطرةُعلىُاألكثرُتستمرُبنشرُانشطتهاُبه
ُمستخدم ُالعنفُ ةوالنفوذ ُانواع ُجميع ُالسبيل ُهذا في

ُمنُوالترهيب والتخويف ُاصبح ُالزمن ُبمرور ُلكن .
ُ ُوبين ُاإلرهابيين ُبين ُالتمييز  العصاباتالصعب

ُإلا ُ ُالعصجرامية. ُمن ُالكثير ُلوجود اباتُوذلك
األجراميةُالمتشكلةُمنُقبلُاإلرهابيينُكمؤسساتُتابعةُ

ُ ُفي ُالمكاسب. ُتحقيق ُعلى ُاألحيانتعمل تكونُ أغلب
ُفيُ ُولكن ُاإلرهابيين ُمن ُاغنى ُاإلجرامية العصابات
ُانُبعضُالمنظماتُاإلرهابيةُتملكُ ُالحاضرُنجد وقتنا
ميزانياتُضخمة.ُلكنُالتدفقاتُالنقديةُفيُالنظامُالماليُ

بكمياتُهائلةُمثلُماُهيُفيُاإلرهابيةُليستُ للمنظمات
ُ ُاإلجرامية، ُالحدُالعصابات ُتحت ُاألغلب ُفي وتتحقق

وهذاُاألمرُيزيدُمنُتعقيدُوصعوبةُاجراءُ الموضوع،ُ
ُ وتستفيدُالتحقيقُالدقيقُفيُتمويلُالمنظماتُاإلرهابية.

ُمهربيُ ُوقدرات ُاساليب ُمن ُاإلرهابية المنظمات
ُ ُغسل ُفي ُكبير ُبشكل ُحصلواُالمخدرات ُالتي األموال
 عليهاُمنُالطرقُغيرُالمشروعة.

، هو ان اإلرهاب الممول جيدا  ويجب توضيح هذا األمر 
مصادر تمويل ألنشطة  من جهه من المخدرات توفر

المجموعات اإلرهابية عن طريق انتاج وتجارة 
خدرات بطرق غير مشروعة، و من جهه اخرى الم

للسلطة  تعمل على تدمير وتخريب العنصر البشري
الوطنية من خالل زيادة عدد مدمني المخدرات في 

 المجتمع. 
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ُ ُوالتشكيالت ُالكيانات ُان ُفيُالغير ُالمستمرة قانونية
 كائهاشر تختار  و ايضا نشاطاتهاُفيُظروفُغيرُقانونية

 ً ُ دائما ُقانوني. ُغير ُعالم ان تجارة المخدرات ومن
يشكالن جزء متكامل اليمكن فصلها، واإلرهاب 

سنمعنُفيُهذاُالقسمُ. مستنقع اإلرهاب هو المخدراتو
علىُاألحكامُالمتعلقةُبمكافحةُالمواردُالماليةُالتيُالنظرُ

ُالمنجزةُت ُوعلىُاألعمال ُاإلرهابية، ُللجرائم ُالدخل وفر
جراتُالمتبعةُفيُبعضُالدولُإلعلىُالصعيدُالدوليُوا

ُضمنها ُ ُتمويلُ من ُجرائم ُمن ُوالحد ُللوقاية تركيا
ُو اإلرهاب. ُان ُخارجُيجب ُمن ُالمكافحة ُإجرات تبدأ

الىُالمركز.ُحيثُانُالمنظمةُاإلرهابيةُ ةحدودُمتجهال
ُايُ ُتنفيذ ُعلى ُتتجرأ ُال ُاألسلحة ُشراء ُالتستطيع التي

ُ ،ارهابية عملية ُالتستطيعُوان ُالتي ُاإلرهابية المنظمة
ُتثبتُ ُان ُالتستطيع ُألفرادها ُالمستلزمات توفير
موجوديتها،ُوانُالمنظمةُاإلرهابيةُالتيُالتستطيعُتلبيةُ

14 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

Dünya üzerindeki karaparanın yaklaşık yarısı 
uyuşturucu ticaretinden gelmektedir. Uyuşturucu 
madde satışı sırasında ise hem perakende hem 
de toptan piyasada önemli miktarda nakit para 
birikmektedir. BM kaynaklarına göre uyuşturucu 
ekonomisi, günümüzde tek başına uluslararası 
ticaretin %8’ini oluşturmaktadır . Kirli para spekülatif 
sermaye ile aynı dolaşımları kullanmaktadır. 
Uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası örgütlerin 
cirosu muazzam rakamlara varmaktadır. Bu muazzam 
para her suç organizasyonu için olduğu kadar terörist 
organizasyonlar için de çok cazip bir ekonomik 
kaynaktır.

Terörist organizasyonlar ekonomik kazanç sağlamak 
amacıyla kurulmuş örgütler değillerdir. Daha çok 
ideolojik, rejimsel amaçlarla yayılım faaliyetleri 
sürdüren ve bunun için şiddet, korkutma ve yıldırma 
yöntemlerine başvuran örgütlerdir. Ancak giderek 
teröristlerle organize suçu birbirinden ayırt etmek 
zorlaşmaktadır. Çünkü birçok olayda teröristlerin 
oluşturduğu yan kuruluşların kar merkezli gruplar 
gibi hareket ettikleri gözlemlenmektedir. Genel olarak 
suç organizasyonları teröristlerden çok daha zengin 
olmasına rağmen günümüzde bazı terör örgütlerinin 
dev bütçelere sahip oldukları görülmektedir. Ancak 
terör örgütlerinin finansal sistemdeki para akımları 
suç organizasyonlarınınki gibi çok büyük miktarlarda 
olmayıp genellikle konulan bildirim sınırlarının 
altında gerçekleşmektedir. Bu da terör örgütlerinin 
finansmanına ilişkin soruşturmaları zora sokmaktadır. 
Terörist organizasyonlar ellerinde bulunan 
karaparanın aklanmasında uyuşturucu kaçakçılarının 
yöntemleri ve yeteneklerinden azami derecede 
istifade etmektedir. 

Şunu açıkça ifade etmek gerekmektedir, narko-
terörizm bir taraftan yasadışı uyuşturucu üretimi 
ve ticareti yoluyla terör gruplarının faaliyetlerine 
finansman sağlamakta, diğer taraftan uyuşturucu 
bağımlılarının artması nedeniyle ulusal gücün insan 
öğesinin tahrip edilmesine hizmet etmektedir.  
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İllegal olan bir oluşum faaliyetlerini illegal ortamda sürdürüyorsa ortaklarını illegal dünyadan seçmesi gerekir. 

Uyuşturucu ticareti ve terör ayrılmaz bir parçadır. Terörün bataklığı uyuşturucudur. Bu bölümde terörizmin finansmanı 

suçunun önlenmesi açısından uluslararası platformda yapılan çalışmalar 

ve Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bazı ülke örneklerinde,  terör 

suçlarına gelir sağlayan finans kaynaklarıyla mücadeleye ilişkin hükümlere 

yer verilmiştir. Mücadelede sınırlar ötesinden başlamak üzere merkeze 

inilmesi gerekir. Silah alamayan bir terör örgütü eylem yapamaz, militanına 

teçhizatını alamayan terör örgütü militanlarına varlığını kabul ettiremez, 

yeme içme gibi insanı ihtiyaçlarını karşılayamayan terör örgütü militanlarına 

aidiyet duygusu yaşatamaz, motive edici maddi menfaatler vermeden yeni 

elemanlar kazanamaz. Her terör örgütü hayatta kalabilmek için finansa 

ihtiyaç duyar ve kolay para elde etmenin yollarını arar ve doğası gereği 

uyuşturucu ticaretinin ortak paydası olur. Uyuşturucu ve terör ayrılmaz bir 

bütündür. Ulusal veya uluslararası önleyici çalışmalar bu ikisinden hangisini 

yok etmeye yönelik irade gösterirlerse diğerinin de yok olmasını sağlar. Bu 

sebeple terörün finans kaynaklarının en başında gelen uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesi ve engellenmesi örgütü 

içinden çıkamayacağıa kendi bataklığına gömer. Terörün tanımlanması her ülke tarafından farklı olsa da her terör 

örgütünün ortak özellikleri uyuşturucuyu finans kaynağı olarak kullanmasıdır.

ULUSLARARASI HUKUKTA 
TERÖR VE UYUŞTURUCU

Uyuşturucu 
ticareti ve 
terör ayrılmaz 
bir parçadır. 
Terörün bataklığı 
uyuşturucudur.

ُظاهرةُ ُعلى ُالتاريخ ُفي ُوالموثقة ُالمعروفة األمثلة
 اإلرهابُالممولُمنُالمخدرات.ُ

 ماهو سبب تفضيل المخدرات؟ 

ُبأن ُالقول ُمصالحُ اليمكن ُعالقة ُوجود ُالى األشارة
ُ ُاإلرهابية ُالمنظمات ُبين ُهوُمتبادلة ُالمخدرات وتجار

ُومهربيُخاطىء تشخيص   ُتجار ُيستفاد ُحيث ،
منُطرقُانشاءُالهيكليةُالتنظيميةُللمنظماتُالمخدراتُ
ُو اإلرهابية، ُوفرص ُمنهم، ُاألسلحة خرقُلشراء

ُاإلرهابيةُ ُللمنظمات ُبالنسبة ُاما ُالسرية. التنظيمات
 فتستخدمُالمخدراتُكمصدرُدخلُوتمويل،ُُوتستفيدُمن

لُبشكلُكبيرُفيُغس المخدراتاساليبُوقدراتُمهربيُ
 غيرُالمشروعة.ُوالُالتيُحصلواُعليهاُمنُالطرقُاألم

ُ ُالعالقةُجانبُاخر، قادة  هو محاولةمعُذلكُفأنُلهذه
نشاطاتها في صناعة  أخفاء المنظمات اإلرهابية

وتهريب المخدرات من كوادرها ومن المجتمع، وذلك 
ألن حقيقة تجارة المخدرات هي جريمة مرتكبة ضد 

  ستكوناألنسانية، فأنهم على علم بأن افشاء هذا السر 
ضربة قاصمة على أنشطة الدعاية للمنظمة اإلرهابية 
وستؤثر سلبا على التحاق المتشددين الجدد في صفوف 

 . نظيمالت

ُمصدرُباإل ُاإلرهابية ُتوفيرالمجموعات ُعلى ضافة
تمويلُلهاُمنُتجارةُالمخدرات،ُفانهاُتاخذُحصصُمنُ

ُبمسمياتُمختلف ُالتجارة ُالضرائبُمنُ ،هذه مثلُاخذ
ُالحماية ُتوفير ُالىُجانبُلهم مهربيُالمخدراتُبحجة .

ُفا ُهذا ُمعينة ُنسب ُيأخذون ُنهم ُالمنتجاتُكعمولة من
ُفيُتيُتمنُاألنتاجُالالمحليةُالمصنعةُمنُالتربةُاوُ تم

ُالمتوا ُالمخدرات ُتصنيع ُالمناطقُمختبرات ُفي جدة
 . الخاضعةُلسيطرتهم

في العالم  ةان ما يقارب نصف األموال غير المشروع
اثناءُبيعُوتسويقُو. تأتي من  تجارة وتهريب المخدرات

ُفيُ ُالنقدية ُاألموال ُمن ُكبيرة ُكمية ُتتراكم المخدرات
انُ األمم المتحدةسوقُالجملةُوالمفرد.ُوحسبُمصادرُ
%ُمنُالتجارة8ُاقتصاد المخدرات وحدها  ت شكل نسبة 

ُالحاضر.ُ انُاألموالُغيرُالمشروعةُالعالميةُفيُوقتنا
اربة.ُتستخدمُنفسُالحركةُمعُرأسُالمالُالمض"القذرة"ُ
ً ميزانياتُالمنظماتُالمعروفةُدوليحيثُانُ فيُتهريبُ ا

ُالكمياتُ ُوتشكلُهذه ُهائلة، ُالىُارقام المخدراتُتصل
ُللمنظماتُ ُجذاب ُاقتصادي ُمصدر ُاألموال ُمن الهائلة

 جرامية.ُإاوُجماعةُ عصابةاإلرهابيةُحالهُحالُايُ

ُالمنظم ُمتأسسان ُمنظمات ُليست ُاإلرهابية هدفُب ةات
اقتصادية،ُوانماُهيُمنظماتُأيديولوجيةُتحقيقُمكاسبُ

دفُتحقيقُالسيطرةُعلىُاألكثرُتستمرُبنشرُانشطتهاُبه
ُمستخدم ُالعنفُ ةوالنفوذ ُانواع ُجميع ُالسبيل ُهذا في

ُمنُوالترهيب والتخويف ُاصبح ُالزمن ُبمرور ُلكن .
ُ ُوبين ُاإلرهابيين ُبين ُالتمييز  العصاباتالصعب

ُإلا ُ ُالعصجرامية. ُمن ُالكثير ُلوجود اباتُوذلك
األجراميةُالمتشكلةُمنُقبلُاإلرهابيينُكمؤسساتُتابعةُ

ُ ُفي ُالمكاسب. ُتحقيق ُعلى ُاألحيانتعمل تكونُ أغلب
ُفيُ ُولكن ُاإلرهابيين ُمن ُاغنى ُاإلجرامية العصابات
ُانُبعضُالمنظماتُاإلرهابيةُتملكُ ُالحاضرُنجد وقتنا
ميزانياتُضخمة.ُلكنُالتدفقاتُالنقديةُفيُالنظامُالماليُ

بكمياتُهائلةُمثلُماُهيُفيُاإلرهابيةُليستُ للمنظمات
ُ ُاإلجرامية، ُالحدُالعصابات ُتحت ُاألغلب ُفي وتتحقق

وهذاُاألمرُيزيدُمنُتعقيدُوصعوبةُاجراءُ الموضوع،ُ
ُ وتستفيدُالتحقيقُالدقيقُفيُتمويلُالمنظماتُاإلرهابية.

ُمهربيُ ُوقدرات ُاساليب ُمن ُاإلرهابية المنظمات
ُ ُغسل ُفي ُكبير ُبشكل ُحصلواُالمخدرات ُالتي األموال
 عليهاُمنُالطرقُغيرُالمشروعة.

، هو ان اإلرهاب الممول جيدا  ويجب توضيح هذا األمر 
مصادر تمويل ألنشطة  من جهه من المخدرات توفر

المجموعات اإلرهابية عن طريق انتاج وتجارة 
خدرات بطرق غير مشروعة، و من جهه اخرى الم

للسلطة  تعمل على تدمير وتخريب العنصر البشري
الوطنية من خالل زيادة عدد مدمني المخدرات في 
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ُ ُوالتشكيالت ُالكيانات ُان ُفيُالغير ُالمستمرة قانونية
 كائهاشر تختار  و ايضا نشاطاتهاُفيُظروفُغيرُقانونية

 ً ُ دائما ُقانوني. ُغير ُعالم ان تجارة المخدرات ومن
يشكالن جزء متكامل اليمكن فصلها، واإلرهاب 

سنمعنُفيُهذاُالقسمُ. مستنقع اإلرهاب هو المخدراتو
علىُاألحكامُالمتعلقةُبمكافحةُالمواردُالماليةُالتيُالنظرُ

ُالمنجزةُت ُوعلىُاألعمال ُاإلرهابية، ُللجرائم ُالدخل وفر
جراتُالمتبعةُفيُبعضُالدولُإلعلىُالصعيدُالدوليُوا

ُضمنها ُ ُتمويلُ من ُجرائم ُمن ُوالحد ُللوقاية تركيا
ُو اإلرهاب. ُان ُخارجُيجب ُمن ُالمكافحة ُإجرات تبدأ

الىُالمركز.ُحيثُانُالمنظمةُاإلرهابيةُ ةحدودُمتجهال
ُايُ ُتنفيذ ُعلى ُتتجرأ ُال ُاألسلحة ُشراء ُالتستطيع التي

ُ ،ارهابية عملية ُالتستطيعُوان ُالتي ُاإلرهابية المنظمة
ُتثبتُ ُان ُالتستطيع ُألفرادها ُالمستلزمات توفير
موجوديتها،ُوانُالمنظمةُاإلرهابيةُالتيُالتستطيعُتلبيةُ

ُوالمشربُ ُالمأكل ُمثل ُألفرادها ُالضرورية المتطلبات
ُ ُألفرادها، ُاألنتماء ُتعطيُشعور ُان ُلمُ التستطيع واذا

ُماد ُتعطيُمنافع ُلترفع ُانُ معنوياتية ُاليمكنها أفرادها
تكسبُأعضاءُجدد.ُفلذلكُانُجميعُالمنظماتُاإلرهابيةُ
تحتاج الى األموال من اجل البقاء، وتتطلع على س بل 
ُوبطبيعةُ ُاألموال، ُعلى ُللحصول ُوالمختصرة السهلة
تكوينهاُتكونُمشتركةُفيُتهريبُوتجارةُالمخدراتُمنُ

ُالتمويل. ُمصادر ُتوفير ولهذا ي شكل اإلرهاب  اجل
ُعنُ ُالواحدة ُفصل ُاليمكن ُمتكاملة ُوحدة والمخدرات

ُلذلك ُالم االخر. ُالتدابيرالمتخذةُمن ُنتيجة ُفي مكن
والجهودُالمبذولةُالوطنيةُاوُالدوليةُللقضاءُعلىُواحدةُ

ُمنها ،ُ ُالسببُانُالنجاحُفيُوتصفيةُاألخرُتلقائيا. لهذا
منعُوافشاءُتجارةُالمخدارتُالتيُتعتبرُمنُاهمُمصادرُ
تمويلُاإلرهابُيؤديُالىُدفنُالمنظماتُاإلرهابيةُفيُ

ُ ُمنُاختالفُتعريفُاإلرهابُمستنقعاتها. وعلىُالرغم
ُلجميعُ ُالمشتركة ُالخصائص ُفان ُدولة، ُكل ُقبل من

ُوتهري ُتجارة ُاستخدامها ُهي ُاإلرهابية بُالمنظمات
  المخدراتُكمصدرُتمويلُلها.ُ

ان تجارة المخدرات واإلرهاب يشكالن جزء متكامل 
 اليمكن فصلها، وان مستنقع اإلرهاب هو المخدرات.

ُمكافحةُ ُمجال ُفي ُوالموثقة ُالنافذة ُالوثائق ُاهم ُمن ان
ُ ُهي ُاإلرهاب األتفاقية الدولية لمكافحة تمويل تمويل

 .ُاإلرهاب

العامة لألمم  الجمعية علىُقرار األتفاقية الدوليةستندُتو
ُ المتحدة ُبتاريخ ُ ديسمبر 17الصادر  1996عام

ُ ُ 51/210والمرقم ُبتاريخ ُالصادر ُالقرار  15مع
ُالقرارُ .52/165والمرقمُ 1997عامُ ديسمبر فيُهذا

وجهتُالدعوةُالىُالدولُاألعضاءُفيُالجمعيةُالعموميةُ
 منُأجل:ُ

1. ُ ُتمويل ُلمنع ُالالزمة ُالتدابير المظماتُاتخاذ
ُبواسطةُ ُاو ُمباشرة ُبصورة اإلرهابية

 مؤسسات.ُ
ُالمالي .2 ُالموارد ُومتابعة ُلألشخاصُاوُرصد ة

ُيخدمُ ُبنشاطات ُقيامهم ُالمشتبه للمؤسسات
ُالمعلوماتُ ُوتبادل ُاإلرهابية، األغراض
ُبشكلُ ُالدولية ُالساحة ُفي ُبتحركاتهم المتعلقة

 مكثفُوسريع.ُ
ُالحصولُ .3 ُمنع ُاجل ُمن ُقانونية ُلوائح تنظيم

ُاستخدامهاُ ُيشتبه ُالتي ُالمالية ُالموارد على
ُتحركاتُألغر ُايقاف ُوبهدف ُإرهابية، اض

ُال ُان ُبشرط ُبها، ُالمشتبه ُهذهُتالموارد كون

ُامام ُمانع ُفيُ التدابير ُوالموسسات االفراد
ُعل ُالطرقُ ىالحصول ُمن ُالتمويل مصادر

ُ ُاألمول ُهذه ُواستخدام فيُالمشروعة،
 مشروعة.الغراضُاأل

ُ ُ 9بتاريخ ُعام ُ 1999ديسمبر "ُ ُقبول األتفاقية تم
ُالدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"  الجمعية العامة في

ً على الدعوة لوا لألمم المتحدة تي تم إعدادها بناءا
ً للقرار المرقم  ُباب53/108ُالموجه ووفقا ُفتح ُوتم ،

 27.ُبتاريخ2000ُينايرُ 10فيُ التوقيعُعلىُاألتفاقية
وقعتُهذهُاألتفاقيةُمنُقبلُتركيا،ُوتمُ 2001سبتمبرُ

 2002ينايرُ 10الموافقةُعليهاُبالقانونُالصادرُبتاريخُ
 .4738والمرقمُ

 قانون التركي المحليتمُالموافقةُعلىُهذهُاألتفاقيةُفيُ
 2002مارس1ُبقرارُمجلسُالوزراءُالصادرُبتاريخُ

ُ 2002/3821ُوالمرقم ُالرسميةُ المنشور، فيُالجريدة
 .24729ُفيُالعددُ 2002أبريل 17بتاريخُ

 يابان ال

ُأطرافُ" ُمن ُواحدة ُالتيُهي األتفاقية  نظمتُاليابان
القانونيةُ تشريعاتها الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"

المتعلقةُبتمويلُاإلرهابُوغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُُ
مجموعة العمل "بشكلُيتناسبُالىُحدُكبيرُمعُمعاييرُ

قامتُبتجريمُتمويلُاإلرهابُحيثُ.ُ(FATFالمالي" )
ُالمشر ُغير ُاألموال ُغسل ُالجرائمُوأدخال ُضمن وعة

لقانون المتعلق بمعاقبة تمويل الجرائم وفقا "األصليةُُ
والتيُدخلتُحيزُالتنفيذُفيُ التي تهدد المصلحة العامة"

منُالقانونُالمذكورُعلىُ 2.ُوتنصُالمادة2002ُعامُ
معاقبةُجميعُأعمالُتقديمُاوُجمعُاألموالُبهدفُتسهيلُ

الحظُفيُُالقانونُاليابانيُانُوي  تنفيذُ"عمليةُإرهابية".ُ
ُ ُ"نص ُالتي ُالموجودات ُتوفيرهاجميع للمنظماتُ يتم

ُاإلرهابيين" او اإلرهابية ُ  لألفراد ُالمادة ُفي  2الوارد
"لمجموعة العمل المالي"  صياتُالخاصةُقرارُالتو من

(FATF) ُُيتم ُلم ُللجريمة، ُالمادية ُبالناحية المتعلقة
ُ ُللجريمة. ُالمادية ُالعناصر ُضمن ُالىُادراجها اضافة

ُتنصُعلىُمعاقبةُ ُالمذكورُمادة ُفيُالقانون ذلكُيوجد
 مباشرة.الفاعلُفيُحاالتُارتكابُالجريمةُبطريقةُغيرُ

 كندا

في كندا يُنفذ في اإلرهاب  ان تدابير مكافحة ممولي
سع بأسم مكافحة غسل األموال غير اونطاق 

ً و المشروعة ومنع تمويل اإلرهاب. ُالتدابيرُت ُهذه تخذ
منعُغسلُوالوطنية،ُ تابعاد:ُوهيُالتشريعاثالثةُ علىُ

ُظاهرةُ ُعلى ُالتاريخ ُفي ُوالموثقة ُالمعروفة األمثلة
 اإلرهابُالممولُمنُالمخدرات.ُ

 ماهو سبب تفضيل المخدرات؟ 

ُبأن ُالقول ُمصالحُ اليمكن ُعالقة ُوجود ُالى األشارة
ُ ُاإلرهابية ُالمنظمات ُبين ُهوُمتبادلة ُالمخدرات وتجار

ُومهربيُخاطىء تشخيص   ُتجار ُيستفاد ُحيث ،
منُطرقُانشاءُالهيكليةُالتنظيميةُللمنظماتُالمخدراتُ
ُو اإلرهابية، ُوفرص ُمنهم، ُاألسلحة خرقُلشراء

ُاإلرهابيةُ ُللمنظمات ُبالنسبة ُاما ُالسرية. التنظيمات
 فتستخدمُالمخدراتُكمصدرُدخلُوتمويل،ُُوتستفيدُمن

لُبشكلُكبيرُفيُغس المخدراتاساليبُوقدراتُمهربيُ
 غيرُالمشروعة.ُوالُالتيُحصلواُعليهاُمنُالطرقُاألم

ُ ُالعالقةُجانبُاخر، قادة  هو محاولةمعُذلكُفأنُلهذه
نشاطاتها في صناعة  أخفاء المنظمات اإلرهابية

وتهريب المخدرات من كوادرها ومن المجتمع، وذلك 
ألن حقيقة تجارة المخدرات هي جريمة مرتكبة ضد 

  ستكوناألنسانية، فأنهم على علم بأن افشاء هذا السر 
ضربة قاصمة على أنشطة الدعاية للمنظمة اإلرهابية 
وستؤثر سلبا على التحاق المتشددين الجدد في صفوف 

 . نظيمالت

ُمصدرُباإل ُاإلرهابية ُتوفيرالمجموعات ُعلى ضافة
تمويلُلهاُمنُتجارةُالمخدرات،ُفانهاُتاخذُحصصُمنُ

ُبمسمياتُمختلف ُالتجارة ُالضرائبُمنُ ،هذه مثلُاخذ
ُالحماية ُتوفير ُالىُجانبُلهم مهربيُالمخدراتُبحجة .

ُفا ُهذا ُمعينة ُنسب ُيأخذون ُنهم ُالمنتجاتُكعمولة من
ُفيُتيُتمنُاألنتاجُالالمحليةُالمصنعةُمنُالتربةُاوُ تم

ُالمتوا ُالمخدرات ُتصنيع ُالمناطقُمختبرات ُفي جدة
 . الخاضعةُلسيطرتهم

في العالم  ةان ما يقارب نصف األموال غير المشروع
اثناءُبيعُوتسويقُو. تأتي من  تجارة وتهريب المخدرات

ُفيُ ُالنقدية ُاألموال ُمن ُكبيرة ُكمية ُتتراكم المخدرات
انُ األمم المتحدةسوقُالجملةُوالمفرد.ُوحسبُمصادرُ
%ُمنُالتجارة8ُاقتصاد المخدرات وحدها  ت شكل نسبة 

ُالحاضر.ُ انُاألموالُغيرُالمشروعةُالعالميةُفيُوقتنا
اربة.ُتستخدمُنفسُالحركةُمعُرأسُالمالُالمض"القذرة"ُ
ً ميزانياتُالمنظماتُالمعروفةُدوليحيثُانُ فيُتهريبُ ا

ُالكمياتُ ُوتشكلُهذه ُهائلة، ُالىُارقام المخدراتُتصل
ُللمنظماتُ ُجذاب ُاقتصادي ُمصدر ُاألموال ُمن الهائلة

 جرامية.ُإاوُجماعةُ عصابةاإلرهابيةُحالهُحالُايُ

ُالمنظم ُمتأسسان ُمنظمات ُليست ُاإلرهابية هدفُب ةات
اقتصادية،ُوانماُهيُمنظماتُأيديولوجيةُتحقيقُمكاسبُ

دفُتحقيقُالسيطرةُعلىُاألكثرُتستمرُبنشرُانشطتهاُبه
ُمستخدم ُالعنفُ ةوالنفوذ ُانواع ُجميع ُالسبيل ُهذا في

ُمنُوالترهيب والتخويف ُاصبح ُالزمن ُبمرور ُلكن .
ُ ُوبين ُاإلرهابيين ُبين ُالتمييز  العصاباتالصعب

ُإلا ُ ُالعصجرامية. ُمن ُالكثير ُلوجود اباتُوذلك
األجراميةُالمتشكلةُمنُقبلُاإلرهابيينُكمؤسساتُتابعةُ

ُ ُفي ُالمكاسب. ُتحقيق ُعلى ُاألحيانتعمل تكونُ أغلب
ُفيُ ُولكن ُاإلرهابيين ُمن ُاغنى ُاإلجرامية العصابات
ُانُبعضُالمنظماتُاإلرهابيةُتملكُ ُالحاضرُنجد وقتنا
ميزانياتُضخمة.ُلكنُالتدفقاتُالنقديةُفيُالنظامُالماليُ

بكمياتُهائلةُمثلُماُهيُفيُاإلرهابيةُليستُ للمنظمات
ُ ُاإلجرامية، ُالحدُالعصابات ُتحت ُاألغلب ُفي وتتحقق

وهذاُاألمرُيزيدُمنُتعقيدُوصعوبةُاجراءُ الموضوع،ُ
ُ وتستفيدُالتحقيقُالدقيقُفيُتمويلُالمنظماتُاإلرهابية.

ُمهربيُ ُوقدرات ُاساليب ُمن ُاإلرهابية المنظمات
ُ ُغسل ُفي ُكبير ُبشكل ُحصلواُالمخدرات ُالتي األموال
 عليهاُمنُالطرقُغيرُالمشروعة.

، هو ان اإلرهاب الممول جيدا  ويجب توضيح هذا األمر 
مصادر تمويل ألنشطة  من جهه من المخدرات توفر

المجموعات اإلرهابية عن طريق انتاج وتجارة 
خدرات بطرق غير مشروعة، و من جهه اخرى الم

للسلطة  تعمل على تدمير وتخريب العنصر البشري
الوطنية من خالل زيادة عدد مدمني المخدرات في 
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ُ ُوالتشكيالت ُالكيانات ُان ُفيُالغير ُالمستمرة قانونية
 كائهاشر تختار  و ايضا نشاطاتهاُفيُظروفُغيرُقانونية

 ً ُ دائما ُقانوني. ُغير ُعالم ان تجارة المخدرات ومن
يشكالن جزء متكامل اليمكن فصلها، واإلرهاب 

سنمعنُفيُهذاُالقسمُ. مستنقع اإلرهاب هو المخدراتو
علىُاألحكامُالمتعلقةُبمكافحةُالمواردُالماليةُالتيُالنظرُ

ُالمنجزةُت ُوعلىُاألعمال ُاإلرهابية، ُللجرائم ُالدخل وفر
جراتُالمتبعةُفيُبعضُالدولُإلعلىُالصعيدُالدوليُوا

ُضمنها ُ ُتمويلُ من ُجرائم ُمن ُوالحد ُللوقاية تركيا
ُو اإلرهاب. ُان ُخارجُيجب ُمن ُالمكافحة ُإجرات تبدأ

الىُالمركز.ُحيثُانُالمنظمةُاإلرهابيةُ ةحدودُمتجهال
ُايُ ُتنفيذ ُعلى ُتتجرأ ُال ُاألسلحة ُشراء ُالتستطيع التي

ُ ،ارهابية عملية ُالتستطيعُوان ُالتي ُاإلرهابية المنظمة
ُتثبتُ ُان ُالتستطيع ُألفرادها ُالمستلزمات توفير
موجوديتها،ُوانُالمنظمةُاإلرهابيةُالتيُالتستطيعُتلبيةُ

ُظاهرةُ ُعلى ُالتاريخ ُفي ُوالموثقة ُالمعروفة األمثلة
 اإلرهابُالممولُمنُالمخدرات.ُ

 ماهو سبب تفضيل المخدرات؟ 

ُبأن ُالقول ُمصالحُ اليمكن ُعالقة ُوجود ُالى األشارة
ُ ُاإلرهابية ُالمنظمات ُبين ُهوُمتبادلة ُالمخدرات وتجار

ُومهربيُخاطىء تشخيص   ُتجار ُيستفاد ُحيث ،
منُطرقُانشاءُالهيكليةُالتنظيميةُللمنظماتُالمخدراتُ
ُو اإلرهابية، ُوفرص ُمنهم، ُاألسلحة خرقُلشراء

ُاإلرهابيةُ ُللمنظمات ُبالنسبة ُاما ُالسرية. التنظيمات
 فتستخدمُالمخدراتُكمصدرُدخلُوتمويل،ُُوتستفيدُمن

لُبشكلُكبيرُفيُغس المخدراتاساليبُوقدراتُمهربيُ
 غيرُالمشروعة.ُوالُالتيُحصلواُعليهاُمنُالطرقُاألم

ُ ُالعالقةُجانبُاخر، قادة  هو محاولةمعُذلكُفأنُلهذه
نشاطاتها في صناعة  أخفاء المنظمات اإلرهابية

وتهريب المخدرات من كوادرها ومن المجتمع، وذلك 
ألن حقيقة تجارة المخدرات هي جريمة مرتكبة ضد 

  ستكوناألنسانية، فأنهم على علم بأن افشاء هذا السر 
ضربة قاصمة على أنشطة الدعاية للمنظمة اإلرهابية 
وستؤثر سلبا على التحاق المتشددين الجدد في صفوف 

 . نظيمالت

ُمصدرُباإل ُاإلرهابية ُتوفيرالمجموعات ُعلى ضافة
تمويلُلهاُمنُتجارةُالمخدرات،ُفانهاُتاخذُحصصُمنُ

ُبمسمياتُمختلف ُالتجارة ُالضرائبُمنُ ،هذه مثلُاخذ
ُالحماية ُتوفير ُالىُجانبُلهم مهربيُالمخدراتُبحجة .

ُفا ُهذا ُمعينة ُنسب ُيأخذون ُنهم ُالمنتجاتُكعمولة من
ُفيُتيُتمنُاألنتاجُالالمحليةُالمصنعةُمنُالتربةُاوُ تم

ُالمتوا ُالمخدرات ُتصنيع ُالمناطقُمختبرات ُفي جدة
 . الخاضعةُلسيطرتهم

في العالم  ةان ما يقارب نصف األموال غير المشروع
اثناءُبيعُوتسويقُو. تأتي من  تجارة وتهريب المخدرات

ُفيُ ُالنقدية ُاألموال ُمن ُكبيرة ُكمية ُتتراكم المخدرات
انُ األمم المتحدةسوقُالجملةُوالمفرد.ُوحسبُمصادرُ
%ُمنُالتجارة8ُاقتصاد المخدرات وحدها  ت شكل نسبة 

ُالحاضر.ُ انُاألموالُغيرُالمشروعةُالعالميةُفيُوقتنا
اربة.ُتستخدمُنفسُالحركةُمعُرأسُالمالُالمض"القذرة"ُ
ً ميزانياتُالمنظماتُالمعروفةُدوليحيثُانُ فيُتهريبُ ا

ُالكمياتُ ُوتشكلُهذه ُهائلة، ُالىُارقام المخدراتُتصل
ُللمنظماتُ ُجذاب ُاقتصادي ُمصدر ُاألموال ُمن الهائلة

 جرامية.ُإاوُجماعةُ عصابةاإلرهابيةُحالهُحالُايُ

ُالمنظم ُمتأسسان ُمنظمات ُليست ُاإلرهابية هدفُب ةات
اقتصادية،ُوانماُهيُمنظماتُأيديولوجيةُتحقيقُمكاسبُ

دفُتحقيقُالسيطرةُعلىُاألكثرُتستمرُبنشرُانشطتهاُبه
ُمستخدم ُالعنفُ ةوالنفوذ ُانواع ُجميع ُالسبيل ُهذا في

ُمنُوالترهيب والتخويف ُاصبح ُالزمن ُبمرور ُلكن .
ُ ُوبين ُاإلرهابيين ُبين ُالتمييز  العصاباتالصعب

ُإلا ُ ُالعصجرامية. ُمن ُالكثير ُلوجود اباتُوذلك
األجراميةُالمتشكلةُمنُقبلُاإلرهابيينُكمؤسساتُتابعةُ

ُ ُفي ُالمكاسب. ُتحقيق ُعلى ُاألحيانتعمل تكونُ أغلب
ُفيُ ُولكن ُاإلرهابيين ُمن ُاغنى ُاإلجرامية العصابات
ُانُبعضُالمنظماتُاإلرهابيةُتملكُ ُالحاضرُنجد وقتنا
ميزانياتُضخمة.ُلكنُالتدفقاتُالنقديةُفيُالنظامُالماليُ

بكمياتُهائلةُمثلُماُهيُفيُاإلرهابيةُليستُ للمنظمات
ُ ُاإلجرامية، ُالحدُالعصابات ُتحت ُاألغلب ُفي وتتحقق

وهذاُاألمرُيزيدُمنُتعقيدُوصعوبةُاجراءُ الموضوع،ُ
ُ وتستفيدُالتحقيقُالدقيقُفيُتمويلُالمنظماتُاإلرهابية.

ُمهربيُ ُوقدرات ُاساليب ُمن ُاإلرهابية المنظمات
ُ ُغسل ُفي ُكبير ُبشكل ُحصلواُالمخدرات ُالتي األموال
 عليهاُمنُالطرقُغيرُالمشروعة.

، هو ان اإلرهاب الممول جيدا  ويجب توضيح هذا األمر 
مصادر تمويل ألنشطة  من جهه من المخدرات توفر

المجموعات اإلرهابية عن طريق انتاج وتجارة 
خدرات بطرق غير مشروعة، و من جهه اخرى الم

للسلطة  تعمل على تدمير وتخريب العنصر البشري
الوطنية من خالل زيادة عدد مدمني المخدرات في 

 المجتمع. 

   اإلرهاب والمخدرات في القانون الدولي

ُ ُوالتشكيالت ُالكيانات ُان ُفيُالغير ُالمستمرة قانونية
 كائهاشر تختار  و ايضا نشاطاتهاُفيُظروفُغيرُقانونية

 ً ُ دائما ُقانوني. ُغير ُعالم ان تجارة المخدرات ومن
يشكالن جزء متكامل اليمكن فصلها، واإلرهاب 

سنمعنُفيُهذاُالقسمُ. مستنقع اإلرهاب هو المخدراتو
علىُاألحكامُالمتعلقةُبمكافحةُالمواردُالماليةُالتيُالنظرُ

ُالمنجزةُت ُوعلىُاألعمال ُاإلرهابية، ُللجرائم ُالدخل وفر
جراتُالمتبعةُفيُبعضُالدولُإلعلىُالصعيدُالدوليُوا

ُضمنها ُ ُتمويلُ من ُجرائم ُمن ُوالحد ُللوقاية تركيا
ُو اإلرهاب. ُان ُخارجُيجب ُمن ُالمكافحة ُإجرات تبدأ

الىُالمركز.ُحيثُانُالمنظمةُاإلرهابيةُ ةحدودُمتجهال
ُايُ ُتنفيذ ُعلى ُتتجرأ ُال ُاألسلحة ُشراء ُالتستطيع التي

ُ ،ارهابية عملية ُالتستطيعُوان ُالتي ُاإلرهابية المنظمة
ُتثبتُ ُان ُالتستطيع ُألفرادها ُالمستلزمات توفير
موجوديتها،ُوانُالمنظمةُاإلرهابيةُالتيُالتستطيعُتلبيةُ



16 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

Terörizmin finansmanıyla mücadeleye dair geçerliliği 

en yüksek olan belge Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmedir.

Uluslararası Sözleşme’nin temelinde BM Genel 

Kurulu’nun 17 Aralık 1996 tarihli ve 51/210 sayılı 

Kararı ile 15 Aralık 1997 tarihli ve 52/165 sayılı Kararı 

bulunmaktadır. Söz konusu BM Genel Kurul Kararında 

üye devletler; 

1. Teröristlere gerek doğrudan gerek kuruluşlar 

aracılığıyla finansman sağlanmasını önlemek için 

tedbir almak,

2. Terörist amaçlara hizmet edeceğinden şüphelenilen 

kişi veya kuruluşların mali kaynaklarını izlemek 

ve bunların uluslararası alandaki hareketleri ile 

ilgili yoğun ve hızlı şekilde bilgi alışverişinde 

bulunmak,

3. Kişi veya kuruluşların meşru yollarla finans 

kaynağı elde etmelerine ve bunların meşru 

amaçlar için kullanılmasına engel olmamak 

kaydıyla, terörist amaçlar için kullanılacağından 

şüphelenilen mali kaynakların edinilmesini 

önlemek ve bunların hareketlerini durdurmak 

amacıyla hukuki düzenlemeler yapmak,

üzere davet edilmişlerdir.

Bu davet üzerine ve 53/108 sayılı Karar doğrultusunda 

hazırlanan “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine 

İlişkin Uluslararası Sözleşme”, BM Genel Kurulu’nda 

09 Aralık 1999 tarihinde kabul edilmiş ve 10 Ocak 

2000 tarihinde imzaya açılmıştır. Türkiye tarafından 

27 Eylül 2001 tarihinde imzalanan Sözleşme, 10 

Ocak 2002 tarihinde 4738 sayılı Kanunla uygun 

bulunmuştur. 

İç hukukumuzda 01 Mart 2002 tarihli ve 2002/3821 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sözleşme, 

17 Nisan 2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.

ُوالمشربُ ُالمأكل ُمثل ُألفرادها ُالضرورية المتطلبات
ُ ُألفرادها، ُاألنتماء ُتعطيُشعور ُان ُلمُ التستطيع واذا

ُماد ُتعطيُمنافع ُلترفع ُانُ معنوياتية ُاليمكنها أفرادها
تكسبُأعضاءُجدد.ُفلذلكُانُجميعُالمنظماتُاإلرهابيةُ
تحتاج الى األموال من اجل البقاء، وتتطلع على س بل 
ُوبطبيعةُ ُاألموال، ُعلى ُللحصول ُوالمختصرة السهلة
تكوينهاُتكونُمشتركةُفيُتهريبُوتجارةُالمخدراتُمنُ

ُالتمويل. ُمصادر ُتوفير ولهذا ي شكل اإلرهاب  اجل
ُعنُ ُالواحدة ُفصل ُاليمكن ُمتكاملة ُوحدة والمخدرات

ُلذلك ُالم االخر. ُالتدابيرالمتخذةُمن ُنتيجة ُفي مكن
والجهودُالمبذولةُالوطنيةُاوُالدوليةُللقضاءُعلىُواحدةُ

ُمنها ،ُ ُالسببُانُالنجاحُفيُوتصفيةُاألخرُتلقائيا. لهذا
منعُوافشاءُتجارةُالمخدارتُالتيُتعتبرُمنُاهمُمصادرُ
تمويلُاإلرهابُيؤديُالىُدفنُالمنظماتُاإلرهابيةُفيُ

ُ ُمنُاختالفُتعريفُاإلرهابُمستنقعاتها. وعلىُالرغم
ُلجميعُ ُالمشتركة ُالخصائص ُفان ُدولة، ُكل ُقبل من

ُوتهري ُتجارة ُاستخدامها ُهي ُاإلرهابية بُالمنظمات
  المخدراتُكمصدرُتمويلُلها.ُ

ان تجارة المخدرات واإلرهاب يشكالن جزء متكامل 
 اليمكن فصلها، وان مستنقع اإلرهاب هو المخدرات.

ُمكافحةُ ُمجال ُفي ُوالموثقة ُالنافذة ُالوثائق ُاهم ُمن ان
ُ ُهي ُاإلرهاب األتفاقية الدولية لمكافحة تمويل تمويل

 .ُاإلرهاب

العامة لألمم  الجمعية علىُقرار األتفاقية الدوليةستندُتو
ُ المتحدة ُبتاريخ ُ ديسمبر 17الصادر  1996عام

ُ ُ 51/210والمرقم ُبتاريخ ُالصادر ُالقرار  15مع
ُالقرارُ .52/165والمرقمُ 1997عامُ ديسمبر فيُهذا

وجهتُالدعوةُالىُالدولُاألعضاءُفيُالجمعيةُالعموميةُ
 منُأجل:ُ

1. ُ ُتمويل ُلمنع ُالالزمة ُالتدابير المظماتُاتخاذ
ُبواسطةُ ُاو ُمباشرة ُبصورة اإلرهابية

 مؤسسات.ُ
ُالمالي .2 ُالموارد ُومتابعة ُلألشخاصُاوُرصد ة

ُيخدمُ ُبنشاطات ُقيامهم ُالمشتبه للمؤسسات
ُالمعلوماتُ ُوتبادل ُاإلرهابية، األغراض
ُبشكلُ ُالدولية ُالساحة ُفي ُبتحركاتهم المتعلقة

 مكثفُوسريع.ُ
ُالحصولُ .3 ُمنع ُاجل ُمن ُقانونية ُلوائح تنظيم

ُاستخدامهاُ ُيشتبه ُالتي ُالمالية ُالموارد على
ُتحركاتُألغر ُايقاف ُوبهدف ُإرهابية، اض

ُال ُان ُبشرط ُبها، ُالمشتبه ُهذهُتالموارد كون

ُامام ُمانع ُفيُ التدابير ُوالموسسات االفراد
ُعل ُالطرقُ ىالحصول ُمن ُالتمويل مصادر

ُ ُاألمول ُهذه ُواستخدام فيُالمشروعة،
 مشروعة.الغراضُاأل

ُ ُ 9بتاريخ ُعام ُ 1999ديسمبر "ُ ُقبول األتفاقية تم
ُالدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"  الجمعية العامة في

ً على الدعوة لوا لألمم المتحدة تي تم إعدادها بناءا
ً للقرار المرقم  ُباب53/108ُالموجه ووفقا ُفتح ُوتم ،

 27.ُبتاريخ2000ُينايرُ 10فيُ التوقيعُعلىُاألتفاقية
وقعتُهذهُاألتفاقيةُمنُقبلُتركيا،ُوتمُ 2001سبتمبرُ

 2002ينايرُ 10الموافقةُعليهاُبالقانونُالصادرُبتاريخُ
 .4738والمرقمُ

 قانون التركي المحليتمُالموافقةُعلىُهذهُاألتفاقيةُفيُ
 2002مارس1ُبقرارُمجلسُالوزراءُالصادرُبتاريخُ

ُ 2002/3821ُوالمرقم ُالرسميةُ المنشور، فيُالجريدة
 .24729ُفيُالعددُ 2002أبريل 17بتاريخُ

 يابان ال

ُأطرافُ" ُمن ُواحدة ُالتيُهي األتفاقية  نظمتُاليابان
القانونيةُ تشريعاتها الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"

المتعلقةُبتمويلُاإلرهابُوغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُُ
مجموعة العمل "بشكلُيتناسبُالىُحدُكبيرُمعُمعاييرُ

قامتُبتجريمُتمويلُاإلرهابُحيثُ.ُ(FATFالمالي" )
ُالمشر ُغير ُاألموال ُغسل ُالجرائمُوأدخال ُضمن وعة

لقانون المتعلق بمعاقبة تمويل الجرائم وفقا "األصليةُُ
والتيُدخلتُحيزُالتنفيذُفيُ التي تهدد المصلحة العامة"

منُالقانونُالمذكورُعلىُ 2.ُوتنصُالمادة2002ُعامُ
معاقبةُجميعُأعمالُتقديمُاوُجمعُاألموالُبهدفُتسهيلُ

الحظُفيُُالقانونُاليابانيُانُوي  تنفيذُ"عمليةُإرهابية".ُ
ُ ُ"نص ُالتي ُالموجودات ُتوفيرهاجميع للمنظماتُ يتم

ُاإلرهابيين" او اإلرهابية ُ  لألفراد ُالمادة ُفي  2الوارد
"لمجموعة العمل المالي"  صياتُالخاصةُقرارُالتو من

(FATF) ُُيتم ُلم ُللجريمة، ُالمادية ُبالناحية المتعلقة
ُ ُللجريمة. ُالمادية ُالعناصر ُضمن ُالىُادراجها اضافة

ُتنصُعلىُمعاقبةُ ُالمذكورُمادة ُفيُالقانون ذلكُيوجد
 مباشرة.الفاعلُفيُحاالتُارتكابُالجريمةُبطريقةُغيرُ

 كندا

في كندا يُنفذ في اإلرهاب  ان تدابير مكافحة ممولي
سع بأسم مكافحة غسل األموال غير اونطاق 

ً و المشروعة ومنع تمويل اإلرهاب. ُالتدابيرُت ُهذه تخذ
منعُغسلُوالوطنية،ُ تابعاد:ُوهيُالتشريعاثالثةُ علىُ

ُوالمشربُ ُالمأكل ُمثل ُألفرادها ُالضرورية المتطلبات
ُ ُألفرادها، ُاألنتماء ُتعطيُشعور ُان ُلمُ التستطيع واذا

ُماد ُتعطيُمنافع ُلترفع ُانُ معنوياتية ُاليمكنها أفرادها
تكسبُأعضاءُجدد.ُفلذلكُانُجميعُالمنظماتُاإلرهابيةُ
تحتاج الى األموال من اجل البقاء، وتتطلع على س بل 
ُوبطبيعةُ ُاألموال، ُعلى ُللحصول ُوالمختصرة السهلة
تكوينهاُتكونُمشتركةُفيُتهريبُوتجارةُالمخدراتُمنُ

ُالتمويل. ُمصادر ُتوفير ولهذا ي شكل اإلرهاب  اجل
ُعنُ ُالواحدة ُفصل ُاليمكن ُمتكاملة ُوحدة والمخدرات

ُلذلك ُالم االخر. ُالتدابيرالمتخذةُمن ُنتيجة ُفي مكن
والجهودُالمبذولةُالوطنيةُاوُالدوليةُللقضاءُعلىُواحدةُ

ُمنها ،ُ ُالسببُانُالنجاحُفيُوتصفيةُاألخرُتلقائيا. لهذا
منعُوافشاءُتجارةُالمخدارتُالتيُتعتبرُمنُاهمُمصادرُ
تمويلُاإلرهابُيؤديُالىُدفنُالمنظماتُاإلرهابيةُفيُ

ُ ُمنُاختالفُتعريفُاإلرهابُمستنقعاتها. وعلىُالرغم
ُلجميعُ ُالمشتركة ُالخصائص ُفان ُدولة، ُكل ُقبل من

ُوتهري ُتجارة ُاستخدامها ُهي ُاإلرهابية بُالمنظمات
  المخدراتُكمصدرُتمويلُلها.ُ

ان تجارة المخدرات واإلرهاب يشكالن جزء متكامل 
 اليمكن فصلها، وان مستنقع اإلرهاب هو المخدرات.

ُمكافحةُ ُمجال ُفي ُوالموثقة ُالنافذة ُالوثائق ُاهم ُمن ان
ُ ُهي ُاإلرهاب األتفاقية الدولية لمكافحة تمويل تمويل

 .ُاإلرهاب

العامة لألمم  الجمعية علىُقرار األتفاقية الدوليةستندُتو
ُ المتحدة ُبتاريخ ُ ديسمبر 17الصادر  1996عام

ُ ُ 51/210والمرقم ُبتاريخ ُالصادر ُالقرار  15مع
ُالقرارُ .52/165والمرقمُ 1997عامُ ديسمبر فيُهذا

وجهتُالدعوةُالىُالدولُاألعضاءُفيُالجمعيةُالعموميةُ
 منُأجل:ُ

1. ُ ُتمويل ُلمنع ُالالزمة ُالتدابير المظماتُاتخاذ
ُبواسطةُ ُاو ُمباشرة ُبصورة اإلرهابية

 مؤسسات.ُ
ُالمالي .2 ُالموارد ُومتابعة ُلألشخاصُاوُرصد ة

ُيخدمُ ُبنشاطات ُقيامهم ُالمشتبه للمؤسسات
ُالمعلوماتُ ُوتبادل ُاإلرهابية، األغراض
ُبشكلُ ُالدولية ُالساحة ُفي ُبتحركاتهم المتعلقة

 مكثفُوسريع.ُ
ُالحصولُ .3 ُمنع ُاجل ُمن ُقانونية ُلوائح تنظيم

ُاستخدامهاُ ُيشتبه ُالتي ُالمالية ُالموارد على
ُتحركاتُألغر ُايقاف ُوبهدف ُإرهابية، اض

ُال ُان ُبشرط ُبها، ُالمشتبه ُهذهُتالموارد كون

ُامام ُمانع ُفيُ التدابير ُوالموسسات االفراد
ُعل ُالطرقُ ىالحصول ُمن ُالتمويل مصادر

ُ ُاألمول ُهذه ُواستخدام فيُالمشروعة،
 مشروعة.الغراضُاأل

ُ ُ 9بتاريخ ُعام ُ 1999ديسمبر "ُ ُقبول األتفاقية تم
ُالدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"  الجمعية العامة في

ً على الدعوة لوا لألمم المتحدة تي تم إعدادها بناءا
ً للقرار المرقم  ُباب53/108ُالموجه ووفقا ُفتح ُوتم ،

 27.ُبتاريخ2000ُينايرُ 10فيُ التوقيعُعلىُاألتفاقية
وقعتُهذهُاألتفاقيةُمنُقبلُتركيا،ُوتمُ 2001سبتمبرُ

 2002ينايرُ 10الموافقةُعليهاُبالقانونُالصادرُبتاريخُ
 .4738والمرقمُ

 قانون التركي المحليتمُالموافقةُعلىُهذهُاألتفاقيةُفيُ
 2002مارس1ُبقرارُمجلسُالوزراءُالصادرُبتاريخُ

ُ 2002/3821ُوالمرقم ُالرسميةُ المنشور، فيُالجريدة
 .24729ُفيُالعددُ 2002أبريل 17بتاريخُ

 يابان ال

ُأطرافُ" ُمن ُواحدة ُالتيُهي األتفاقية  نظمتُاليابان
القانونيةُ تشريعاتها الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"

المتعلقةُبتمويلُاإلرهابُوغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُُ
مجموعة العمل "بشكلُيتناسبُالىُحدُكبيرُمعُمعاييرُ

قامتُبتجريمُتمويلُاإلرهابُحيثُ.ُ(FATFالمالي" )
ُالمشر ُغير ُاألموال ُغسل ُالجرائمُوأدخال ُضمن وعة

لقانون المتعلق بمعاقبة تمويل الجرائم وفقا "األصليةُُ
والتيُدخلتُحيزُالتنفيذُفيُ التي تهدد المصلحة العامة"

منُالقانونُالمذكورُعلىُ 2.ُوتنصُالمادة2002ُعامُ
معاقبةُجميعُأعمالُتقديمُاوُجمعُاألموالُبهدفُتسهيلُ

الحظُفيُُالقانونُاليابانيُانُوي  تنفيذُ"عمليةُإرهابية".ُ
ُ ُ"نص ُالتي ُالموجودات ُتوفيرهاجميع للمنظماتُ يتم

ُاإلرهابيين" او اإلرهابية ُ  لألفراد ُالمادة ُفي  2الوارد
"لمجموعة العمل المالي"  صياتُالخاصةُقرارُالتو من

(FATF) ُُيتم ُلم ُللجريمة، ُالمادية ُبالناحية المتعلقة
ُ ُللجريمة. ُالمادية ُالعناصر ُضمن ُالىُادراجها اضافة

ُتنصُعلىُمعاقبةُ ُالمذكورُمادة ُفيُالقانون ذلكُيوجد
 مباشرة.الفاعلُفيُحاالتُارتكابُالجريمةُبطريقةُغيرُ

 كندا

في كندا يُنفذ في اإلرهاب  ان تدابير مكافحة ممولي
سع بأسم مكافحة غسل األموال غير اونطاق 

ً و المشروعة ومنع تمويل اإلرهاب. ُالتدابيرُت ُهذه تخذ
منعُغسلُوالوطنية،ُ تابعاد:ُوهيُالتشريعاثالثةُ علىُ
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Japonya

Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 

Uluslararası Sözleşmeye taraf olan Japonya, karapara 

aklama ve terörün finansmanı ile ilgili yasal 

hükümlerini büyük ölçüde Mali Eylem Görev Gücü 

(FATF) standartlarına uygun şekilde düzenlemiştir. 

Japonya’da 2002 yılında yürürlüğe giren “Kamu 

Tehdidine Yönelik Suçların Finansmanının 

Cezalandırılmasına İlişkin Kanun” terörizmin 

finansmanını suç saymış ve karapara aklama suçunun 

öncül suçları arasına dahil etmiştir.

İlgili Kanun’un 2.  maddesinde bir “terör eylemini” 

kolaylaştırmak amacıyla fon sağlanması veya 

toplanması cezalandırılmaktadır. Ancak Mali Eylem 

Görev Gücü (FATF)’nün 2 numaralı Özel Tavsiye 

Kararı’nda suçun maddi konusu olarak düzenlenen, 

“terör örgütleri veya bireysel teröristler için sağlanan 

her türlü varlık” metninin Japon hukukunda suçun 

maddi unsuruna dahil edilmediği görülmektedir. 

Ayrıca suçun dolaylı olarak işlenmesi halinde de 

failin cezalandırılacağına dair bir hükme Kanun’da 

yer verilmemiştir.

ُوالمشربُ ُالمأكل ُمثل ُألفرادها ُالضرورية المتطلبات
ُ ُألفرادها، ُاألنتماء ُتعطيُشعور ُان ُلمُ التستطيع واذا

ُماد ُتعطيُمنافع ُلترفع ُانُ معنوياتية ُاليمكنها أفرادها
تكسبُأعضاءُجدد.ُفلذلكُانُجميعُالمنظماتُاإلرهابيةُ
تحتاج الى األموال من اجل البقاء، وتتطلع على س بل 
ُوبطبيعةُ ُاألموال، ُعلى ُللحصول ُوالمختصرة السهلة
تكوينهاُتكونُمشتركةُفيُتهريبُوتجارةُالمخدراتُمنُ

ُالتمويل. ُمصادر ُتوفير ولهذا ي شكل اإلرهاب  اجل
ُعنُ ُالواحدة ُفصل ُاليمكن ُمتكاملة ُوحدة والمخدرات

ُلذلك ُالم االخر. ُالتدابيرالمتخذةُمن ُنتيجة ُفي مكن
والجهودُالمبذولةُالوطنيةُاوُالدوليةُللقضاءُعلىُواحدةُ

ُمنها ،ُ ُالسببُانُالنجاحُفيُوتصفيةُاألخرُتلقائيا. لهذا
منعُوافشاءُتجارةُالمخدارتُالتيُتعتبرُمنُاهمُمصادرُ
تمويلُاإلرهابُيؤديُالىُدفنُالمنظماتُاإلرهابيةُفيُ

ُ ُمنُاختالفُتعريفُاإلرهابُمستنقعاتها. وعلىُالرغم
ُلجميعُ ُالمشتركة ُالخصائص ُفان ُدولة، ُكل ُقبل من

ُوتهري ُتجارة ُاستخدامها ُهي ُاإلرهابية بُالمنظمات
  المخدراتُكمصدرُتمويلُلها.ُ

ان تجارة المخدرات واإلرهاب يشكالن جزء متكامل 
 اليمكن فصلها، وان مستنقع اإلرهاب هو المخدرات.

ُمكافحةُ ُمجال ُفي ُوالموثقة ُالنافذة ُالوثائق ُاهم ُمن ان
ُ ُهي ُاإلرهاب األتفاقية الدولية لمكافحة تمويل تمويل

 .ُاإلرهاب

العامة لألمم  الجمعية علىُقرار األتفاقية الدوليةستندُتو
ُ المتحدة ُبتاريخ ُ ديسمبر 17الصادر  1996عام

ُ ُ 51/210والمرقم ُبتاريخ ُالصادر ُالقرار  15مع
ُالقرارُ .52/165والمرقمُ 1997عامُ ديسمبر فيُهذا

وجهتُالدعوةُالىُالدولُاألعضاءُفيُالجمعيةُالعموميةُ
 منُأجل:ُ

1. ُ ُتمويل ُلمنع ُالالزمة ُالتدابير المظماتُاتخاذ
ُبواسطةُ ُاو ُمباشرة ُبصورة اإلرهابية

 مؤسسات.ُ
ُالمالي .2 ُالموارد ُومتابعة ُلألشخاصُاوُرصد ة

ُيخدمُ ُبنشاطات ُقيامهم ُالمشتبه للمؤسسات
ُالمعلوماتُ ُوتبادل ُاإلرهابية، األغراض
ُبشكلُ ُالدولية ُالساحة ُفي ُبتحركاتهم المتعلقة

 مكثفُوسريع.ُ
ُالحصولُ .3 ُمنع ُاجل ُمن ُقانونية ُلوائح تنظيم

ُاستخدامهاُ ُيشتبه ُالتي ُالمالية ُالموارد على
ُتحركاتُألغر ُايقاف ُوبهدف ُإرهابية، اض

ُال ُان ُبشرط ُبها، ُالمشتبه ُهذهُتالموارد كون

ُامام ُمانع ُفيُ التدابير ُوالموسسات االفراد
ُعل ُالطرقُ ىالحصول ُمن ُالتمويل مصادر

ُ ُاألمول ُهذه ُواستخدام فيُالمشروعة،
 مشروعة.الغراضُاأل

ُ ُ 9بتاريخ ُعام ُ 1999ديسمبر "ُ ُقبول األتفاقية تم
ُالدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"  الجمعية العامة في

ً على الدعوة لوا لألمم المتحدة تي تم إعدادها بناءا
ً للقرار المرقم  ُباب53/108ُالموجه ووفقا ُفتح ُوتم ،

 27.ُبتاريخ2000ُينايرُ 10فيُ التوقيعُعلىُاألتفاقية
وقعتُهذهُاألتفاقيةُمنُقبلُتركيا،ُوتمُ 2001سبتمبرُ

 2002ينايرُ 10الموافقةُعليهاُبالقانونُالصادرُبتاريخُ
 .4738والمرقمُ

 قانون التركي المحليتمُالموافقةُعلىُهذهُاألتفاقيةُفيُ
 2002مارس1ُبقرارُمجلسُالوزراءُالصادرُبتاريخُ

ُ 2002/3821ُوالمرقم ُالرسميةُ المنشور، فيُالجريدة
 .24729ُفيُالعددُ 2002أبريل 17بتاريخُ

 يابان ال

ُأطرافُ" ُمن ُواحدة ُالتيُهي األتفاقية  نظمتُاليابان
القانونيةُ تشريعاتها الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"

المتعلقةُبتمويلُاإلرهابُوغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُُ
مجموعة العمل "بشكلُيتناسبُالىُحدُكبيرُمعُمعاييرُ

قامتُبتجريمُتمويلُاإلرهابُحيثُ.ُ(FATFالمالي" )
ُالمشر ُغير ُاألموال ُغسل ُالجرائمُوأدخال ُضمن وعة

لقانون المتعلق بمعاقبة تمويل الجرائم وفقا "األصليةُُ
والتيُدخلتُحيزُالتنفيذُفيُ التي تهدد المصلحة العامة"

منُالقانونُالمذكورُعلىُ 2.ُوتنصُالمادة2002ُعامُ
معاقبةُجميعُأعمالُتقديمُاوُجمعُاألموالُبهدفُتسهيلُ

الحظُفيُُالقانونُاليابانيُانُوي  تنفيذُ"عمليةُإرهابية".ُ
ُ ُ"نص ُالتي ُالموجودات ُتوفيرهاجميع للمنظماتُ يتم

ُاإلرهابيين" او اإلرهابية ُ  لألفراد ُالمادة ُفي  2الوارد
"لمجموعة العمل المالي"  صياتُالخاصةُقرارُالتو من

(FATF) ُُيتم ُلم ُللجريمة، ُالمادية ُبالناحية المتعلقة
ُ ُللجريمة. ُالمادية ُالعناصر ُضمن ُالىُادراجها اضافة

ُتنصُعلىُمعاقبةُ ُالمذكورُمادة ُفيُالقانون ذلكُيوجد
 مباشرة.الفاعلُفيُحاالتُارتكابُالجريمةُبطريقةُغيرُ

 كندا

في كندا يُنفذ في اإلرهاب  ان تدابير مكافحة ممولي
سع بأسم مكافحة غسل األموال غير اونطاق 

ً و المشروعة ومنع تمويل اإلرهاب. ُالتدابيرُت ُهذه تخذ
منعُغسلُوالوطنية،ُ تابعاد:ُوهيُالتشريعاثالثةُ علىُ



كندا

ُوالمشربُ ُالمأكل ُمثل ُألفرادها ُالضرورية المتطلبات
ُ ُألفرادها، ُاألنتماء ُتعطيُشعور ُان ُلمُ التستطيع واذا

ُماد ُتعطيُمنافع ُلترفع ُانُ معنوياتية ُاليمكنها أفرادها
تكسبُأعضاءُجدد.ُفلذلكُانُجميعُالمنظماتُاإلرهابيةُ
تحتاج الى األموال من اجل البقاء، وتتطلع على س بل 
ُوبطبيعةُ ُاألموال، ُعلى ُللحصول ُوالمختصرة السهلة
تكوينهاُتكونُمشتركةُفيُتهريبُوتجارةُالمخدراتُمنُ

ُالتمويل. ُمصادر ُتوفير ولهذا ي شكل اإلرهاب  اجل
ُعنُ ُالواحدة ُفصل ُاليمكن ُمتكاملة ُوحدة والمخدرات

ُلذلك ُالم االخر. ُالتدابيرالمتخذةُمن ُنتيجة ُفي مكن
والجهودُالمبذولةُالوطنيةُاوُالدوليةُللقضاءُعلىُواحدةُ

ُمنها ،ُ ُالسببُانُالنجاحُفيُوتصفيةُاألخرُتلقائيا. لهذا
منعُوافشاءُتجارةُالمخدارتُالتيُتعتبرُمنُاهمُمصادرُ
تمويلُاإلرهابُيؤديُالىُدفنُالمنظماتُاإلرهابيةُفيُ

ُ ُمنُاختالفُتعريفُاإلرهابُمستنقعاتها. وعلىُالرغم
ُلجميعُ ُالمشتركة ُالخصائص ُفان ُدولة، ُكل ُقبل من

ُوتهري ُتجارة ُاستخدامها ُهي ُاإلرهابية بُالمنظمات
  المخدراتُكمصدرُتمويلُلها.ُ

ان تجارة المخدرات واإلرهاب يشكالن جزء متكامل 
 اليمكن فصلها، وان مستنقع اإلرهاب هو المخدرات.

ُمكافحةُ ُمجال ُفي ُوالموثقة ُالنافذة ُالوثائق ُاهم ُمن ان
ُ ُهي ُاإلرهاب األتفاقية الدولية لمكافحة تمويل تمويل

 .ُاإلرهاب

العامة لألمم  الجمعية علىُقرار األتفاقية الدوليةستندُتو
ُ المتحدة ُبتاريخ ُ ديسمبر 17الصادر  1996عام

ُ ُ 51/210والمرقم ُبتاريخ ُالصادر ُالقرار  15مع
ُالقرارُ .52/165والمرقمُ 1997عامُ ديسمبر فيُهذا

وجهتُالدعوةُالىُالدولُاألعضاءُفيُالجمعيةُالعموميةُ
 منُأجل:ُ

1. ُ ُتمويل ُلمنع ُالالزمة ُالتدابير المظماتُاتخاذ
ُبواسطةُ ُاو ُمباشرة ُبصورة اإلرهابية

 مؤسسات.ُ
ُالمالي .2 ُالموارد ُومتابعة ُلألشخاصُاوُرصد ة

ُيخدمُ ُبنشاطات ُقيامهم ُالمشتبه للمؤسسات
ُالمعلوماتُ ُوتبادل ُاإلرهابية، األغراض
ُبشكلُ ُالدولية ُالساحة ُفي ُبتحركاتهم المتعلقة

 مكثفُوسريع.ُ
ُالحصولُ .3 ُمنع ُاجل ُمن ُقانونية ُلوائح تنظيم

ُاستخدامهاُ ُيشتبه ُالتي ُالمالية ُالموارد على
ُتحركاتُألغر ُايقاف ُوبهدف ُإرهابية، اض

ُال ُان ُبشرط ُبها، ُالمشتبه ُهذهُتالموارد كون

ُامام ُمانع ُفيُ التدابير ُوالموسسات االفراد
ُعل ُالطرقُ ىالحصول ُمن ُالتمويل مصادر

ُ ُاألمول ُهذه ُواستخدام فيُالمشروعة،
 مشروعة.الغراضُاأل

ُ ُ 9بتاريخ ُعام ُ 1999ديسمبر "ُ ُقبول األتفاقية تم
ُالدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"  الجمعية العامة في

ً على الدعوة لوا لألمم المتحدة تي تم إعدادها بناءا
ً للقرار المرقم  ُباب53/108ُالموجه ووفقا ُفتح ُوتم ،

 27.ُبتاريخ2000ُينايرُ 10فيُ التوقيعُعلىُاألتفاقية
وقعتُهذهُاألتفاقيةُمنُقبلُتركيا،ُوتمُ 2001سبتمبرُ

 2002ينايرُ 10الموافقةُعليهاُبالقانونُالصادرُبتاريخُ
 .4738والمرقمُ

 قانون التركي المحليتمُالموافقةُعلىُهذهُاألتفاقيةُفيُ
 2002مارس1ُبقرارُمجلسُالوزراءُالصادرُبتاريخُ

ُ 2002/3821ُوالمرقم ُالرسميةُ المنشور، فيُالجريدة
 .24729ُفيُالعددُ 2002أبريل 17بتاريخُ

 يابان ال

ُأطرافُ" ُمن ُواحدة ُالتيُهي األتفاقية  نظمتُاليابان
القانونيةُ تشريعاتها الدولية لمكافحة تمويل اإلرهاب"

المتعلقةُبتمويلُاإلرهابُوغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُُ
مجموعة العمل "بشكلُيتناسبُالىُحدُكبيرُمعُمعاييرُ

قامتُبتجريمُتمويلُاإلرهابُحيثُ.ُ(FATFالمالي" )
ُالمشر ُغير ُاألموال ُغسل ُالجرائمُوأدخال ُضمن وعة

لقانون المتعلق بمعاقبة تمويل الجرائم وفقا "األصليةُُ
والتيُدخلتُحيزُالتنفيذُفيُ التي تهدد المصلحة العامة"

منُالقانونُالمذكورُعلىُ 2.ُوتنصُالمادة2002ُعامُ
معاقبةُجميعُأعمالُتقديمُاوُجمعُاألموالُبهدفُتسهيلُ

الحظُفيُُالقانونُاليابانيُانُوي  تنفيذُ"عمليةُإرهابية".ُ
ُ ُ"نص ُالتي ُالموجودات ُتوفيرهاجميع للمنظماتُ يتم

ُاإلرهابيين" او اإلرهابية ُ  لألفراد ُالمادة ُفي  2الوارد
"لمجموعة العمل المالي"  صياتُالخاصةُقرارُالتو من

(FATF) ُُيتم ُلم ُللجريمة، ُالمادية ُبالناحية المتعلقة
ُ ُللجريمة. ُالمادية ُالعناصر ُضمن ُالىُادراجها اضافة

ُتنصُعلىُمعاقبةُ ُالمذكورُمادة ُفيُالقانون ذلكُيوجد
 مباشرة.الفاعلُفيُحاالتُارتكابُالجريمةُبطريقةُغيرُ

 كندا

في كندا يُنفذ في اإلرهاب  ان تدابير مكافحة ممولي
سع بأسم مكافحة غسل األموال غير اونطاق 

ً و المشروعة ومنع تمويل اإلرهاب. ُالتدابيرُت ُهذه تخذ
منعُغسلُوالوطنية،ُ تابعاد:ُوهيُالتشريعاثالثةُ علىُ

ُ ُالمشروعة، ُ األموالُغير غسلُاألموالُغيرُوتعطيل
 اإلرهاب.ُ تمويلإفسادُعمليةُ /المشروعة

ُ ُتمويلُ ان ُلمكافحة ُالثالثة ُاألبعاد ُمن ُاألول التدبير
ُ ُهي ُعملياتُاإلرهاب ُان ُحيث ُ ُالوطنية. التشريعات

ُ  تمويل مكافحةومكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعة/
ستخبارات المالية إلا قسمتجريُمنُقبلُكانتُاإلرهابُ
مكافحة قانون "وفقُنصوصُ( FINTRACفي كندا )

ُ"غسل األموال غير المشروعة ُعام ُوفي تمُ 2001،
ُ ُمكافحة ُفقرة ُالقانونُ تمويلاضافة ُهذا ُالى اإلرهاب

قانون مكافحة واردات الجرائم وممولي "فتغيرُبشكلُ
ُ .(PCMLTFA) "اإلرهاب نون مكافحة قا"يعتبر

ُ "اإلرهاب تمويلواردات الجرائم و القانون "مع
سسُالقانونيةُالمعتبرةُواأل  همُالتشريعاتُأمنُ "الجنائي

ُ ُمكافحة ُ تمويلفي ُكندا. ُفي ُشرحُاإلرهاب ُيتم حيث
ُ ُفي ُاإلرهاب ُبتمويل ُالمتعلقة ُالجرائم القانون "انواع

لقانون مكافحة واردات الجرائم "،ُاماُبالنسبةُُ"الجنائي
ُاإللزاميُ "اإلرهاب تمويلو ُإبالغ ُنظام ُتشكيل فيتم

ُ ُتنظيم ُالقانونُوبذلكُيتم ُهذا ُتحركاتُبوسطة ومراقبة
"قانون العملةُفيُخارجُالحدود.ُباألضافةُالىُهذاُفأنُ

ي جبر  اإلرهاب" تمويلمكافحة واردات الجرائم و
ُعمالئهمُ ُتعريف ُعلى ُوالوسطاء ُالمالية المؤسسات

   واألحتفاظُبسجالتهم.ُُ

اإلرهاب في كندا ي نفذ في نطاق  تمويلانُتدابيرُمكافحةُ
واسعُبأسمُمكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُومنعُ

 . تمويلُاإلرهاب

تتعلقُبمكافحةُالمصادرُ التي ان الب عد الثاني من التدابير
الماليةُالمرتبطةُباإلرهابُاوُالوقايةُمنُالجرائمُالمالية.ُ
تكونُالمؤسسةُالمالكةُلهذهُالخصائصُفوقُالمؤسساتُ
راس النظام  المالية والوسطاء الماليين الذين ي عتبرون ح 

قانون مكافحة واردات ي شكل "الماليُحسبُالتشريعات.ُ
مكتب رقابة المؤسسات "و اإلرهاب"تمويل الجرائم و

 جهاتُتنظيميةُلتحقيقُعملُهذهُالتشريعات.ُ المالية"

ُ ُاألخير ُالبعد ُاما ُ تدابيرمن ُاإلرهابُمكافحة ممولي
يتضمنُتحديدُفيُكندا،ُ وغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُ

ُو ُوتعطيل ُاإلرهاب، ُتمويل ُغيرُمكافحة ُاألموال غسل
ُاإلالمشروع ُبالجرائمُة ُالمرتبطة ُاألخرى جراءات

ُهذهُ ُبتنفيذ ُالمكلفة ُالرئيسية ُالجهات ُان ُحيث المالية.
األستخبارات، وقوات األمن مع اإلجراءاتُفيُكنداُهوُ

ُذلكُوكالة اإليرادات الكندية والقضاء ُالى ُباألضافة .
عمليةُإدراجُاإلرهابيينُعلىُشكلُقوائم،ُيتضمنُالنظامُ

بهدفُتجميدُاألصولُالمملوكةُمنُقبلُاألرهابيين.ُويتمُ

وفقاُ الوزارة الخارجية الكنديةةُهذهُالعمليةُمنُقبلُإدار
. وسلطة األمن العامة الكندية  األمم المتحدةلتشريعاتُ

ُاإلجراءاتُهيُ ُهذه ُجميع ُعن ُالمؤسساتُالمسؤلة اما
ُ ةقسم األستخبارات المالي ،ُوزارة العدل في كندامع

ُوخدمة النيابة العامةو ،ُالشرطة الملكية الكندية،
ُ الكنديةواألمن  ُجهاز المخابراتمع  ووكالة خدمات،

 . الحدود الكندية، ووزارة الخارجية الكندية

 بلجيكا 

ُ ُتاريخ ُمن ُ 19اعتبارا ُبلجيكاُ 2003ديسمبر بدأت
ُجدي ُتدابير ُاإلرهابدبأتخاذ ُمكافحة ُفي ُتمُة ُحيث ،

 137اضافةُعنوانُجديدُفيُجرائمُاإلرهابُبينُالمادةُ
ُ ُ" 141والمادة ُمعُالجنائي البلجيكيالقانون من "

" التي ن شرت في الجريدة قانون جرائم األرهاب"
ُ ُبتاريخ ُوفقاُوال 2003ديسمبر 29الرسمية صادرة

المرقمةُُإطار مجلس االتحاد األوروبي  لقرار
2002/475/JHA والمنشور ُ يونيوُ 13بتاريخ
 فيُموضوعُمكافحةُاإلرهاب.ُ 2002

فان  "قانون الجنائي"  من  140حسب احكام المادة 
في ية جرائم اإلرهابالجريمة تمويل اإلرهاب تُقيم ضمن 

ُبلجيكا.  ُبمعاقبة ُالمذكورة ُالمادة ُتنص جميعُحيث
)بماُفيهاُتمويلُالنشاطُاإلرهابيُ ةاألفعالُغيرُالمشروع

ُ ُاألشكال( ُمن ُبأيُشكل ي قام بها لتوفير المصادر التي
ُالمعلوماتُالىُمنظمة ُاعطاء ُاو ارهابيةُبهدفُ المالية
انُهذهُب الوعيالمشاركةُفيُنشاطاتُهذهُالمنظمةُمعُ

اضافةُ .المساعدةُستساهمُفيُارتكابُجريمةُاوُمخالفة
ُذلكُ ُيالى ُأعمال ُالبلجيكي ُالقانون ُاوُعتبر ُمواد توفير

منُجرائمُاإلرهابُبغضُالنظرُ لجريمةمصادرُماديةُ
 عنُوجودُمنظماتُارهابية،ُبانهاُجرائمُتوجبُالعقوبة.

علىُالسجنُ" قانون العقوباتمنُ" 140وتنصُالمادةُ
 سنواتُلهذهُالجرائم.ُ 10لمدةُ

ُ ُالمادة ُاحكام ُفانُ 140حسب ُالجنائي" ُ"قانون من
جريمة تمويل اإلرهاب ت قيم ضمن جرائم اإلرهابية في 

 بلجيكا.

 مملكة المتحدةال

ُفيُ ُالمتحدة ُالمملكة ُتقودها ُالتي ُالقيادية ُالمبادرات ان
بشكلُواضحُ انعكستعملياتُمكافحةُتمويلُاإلرهابُ

. وزارة الخزانةلوزارة الداخلية والتقريرُالمشتركُ على
ُ ُالمملكة ُان ُالتقرير ُمنُحيثُاظهر ُهيُواحدة المتحدة

ُالىُ ُاإلرهاب. ُتمويل ُمكافحة ُفي ُالمشاركين القياديين
ُقالُالوزراءُكلُمنُ ديفيد و جوردون براونجانبُهذا

ُ ُالمشروعة، ُ األموالُغير غسلُاألموالُغيرُوتعطيل
 اإلرهاب.ُ تمويلإفسادُعمليةُ /المشروعة

ُ ُتمويلُ ان ُلمكافحة ُالثالثة ُاألبعاد ُمن ُاألول التدبير
ُ ُهي ُعملياتُاإلرهاب ُان ُحيث ُ ُالوطنية. التشريعات

ُ  تمويل مكافحةومكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعة/
ستخبارات المالية إلا قسمتجريُمنُقبلُكانتُاإلرهابُ
مكافحة قانون "وفقُنصوصُ( FINTRACفي كندا )

ُ"غسل األموال غير المشروعة ُعام ُوفي تمُ 2001،
ُ ُمكافحة ُفقرة ُالقانونُ تمويلاضافة ُهذا ُالى اإلرهاب

قانون مكافحة واردات الجرائم وممولي "فتغيرُبشكلُ
ُ .(PCMLTFA) "اإلرهاب نون مكافحة قا"يعتبر

ُ "اإلرهاب تمويلواردات الجرائم و القانون "مع
سسُالقانونيةُالمعتبرةُواأل  همُالتشريعاتُأمنُ "الجنائي

ُ ُمكافحة ُ تمويلفي ُكندا. ُفي ُشرحُاإلرهاب ُيتم حيث
ُ ُفي ُاإلرهاب ُبتمويل ُالمتعلقة ُالجرائم القانون "انواع

لقانون مكافحة واردات الجرائم "،ُاماُبالنسبةُُ"الجنائي
ُاإللزاميُ "اإلرهاب تمويلو ُإبالغ ُنظام ُتشكيل فيتم

ُ ُتنظيم ُالقانونُوبذلكُيتم ُهذا ُتحركاتُبوسطة ومراقبة
"قانون العملةُفيُخارجُالحدود.ُباألضافةُالىُهذاُفأنُ

ي جبر  اإلرهاب" تمويلمكافحة واردات الجرائم و
ُعمالئهمُ ُتعريف ُعلى ُوالوسطاء ُالمالية المؤسسات

   واألحتفاظُبسجالتهم.ُُ

اإلرهاب في كندا ي نفذ في نطاق  تمويلانُتدابيرُمكافحةُ
واسعُبأسمُمكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُومنعُ

 . تمويلُاإلرهاب

تتعلقُبمكافحةُالمصادرُ التي ان الب عد الثاني من التدابير
الماليةُالمرتبطةُباإلرهابُاوُالوقايةُمنُالجرائمُالمالية.ُ
تكونُالمؤسسةُالمالكةُلهذهُالخصائصُفوقُالمؤسساتُ
راس النظام  المالية والوسطاء الماليين الذين ي عتبرون ح 

قانون مكافحة واردات ي شكل "الماليُحسبُالتشريعات.ُ
مكتب رقابة المؤسسات "و اإلرهاب"تمويل الجرائم و

 جهاتُتنظيميةُلتحقيقُعملُهذهُالتشريعات.ُ المالية"

ُ ُاألخير ُالبعد ُاما ُ تدابيرمن ُاإلرهابُمكافحة ممولي
يتضمنُتحديدُفيُكندا،ُ وغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُ

ُو ُوتعطيل ُاإلرهاب، ُتمويل ُغيرُمكافحة ُاألموال غسل
ُاإلالمشروع ُبالجرائمُة ُالمرتبطة ُاألخرى جراءات

ُهذهُ ُبتنفيذ ُالمكلفة ُالرئيسية ُالجهات ُان ُحيث المالية.
األستخبارات، وقوات األمن مع اإلجراءاتُفيُكنداُهوُ

ُذلكُوكالة اإليرادات الكندية والقضاء ُالى ُباألضافة .
عمليةُإدراجُاإلرهابيينُعلىُشكلُقوائم،ُيتضمنُالنظامُ

بهدفُتجميدُاألصولُالمملوكةُمنُقبلُاألرهابيين.ُويتمُ

وفقاُ الوزارة الخارجية الكنديةةُهذهُالعمليةُمنُقبلُإدار
. وسلطة األمن العامة الكندية  األمم المتحدةلتشريعاتُ

ُاإلجراءاتُهيُ ُهذه ُجميع ُعن ُالمؤسساتُالمسؤلة اما
ُ ةقسم األستخبارات المالي ،ُوزارة العدل في كندامع

ُوخدمة النيابة العامةو ،ُالشرطة الملكية الكندية،
ُ الكنديةواألمن  ُجهاز المخابراتمع  ووكالة خدمات،

 . الحدود الكندية، ووزارة الخارجية الكندية

 بلجيكا 

ُ ُتاريخ ُمن ُ 19اعتبارا ُبلجيكاُ 2003ديسمبر بدأت
ُجدي ُتدابير ُاإلرهابدبأتخاذ ُمكافحة ُفي ُتمُة ُحيث ،

 137اضافةُعنوانُجديدُفيُجرائمُاإلرهابُبينُالمادةُ
ُ ُ" 141والمادة ُمعُالجنائي البلجيكيالقانون من "

" التي ن شرت في الجريدة قانون جرائم األرهاب"
ُ ُبتاريخ ُوفقاُوال 2003ديسمبر 29الرسمية صادرة

المرقمةُُإطار مجلس االتحاد األوروبي  لقرار
2002/475/JHA والمنشور ُ يونيوُ 13بتاريخ
 فيُموضوعُمكافحةُاإلرهاب.ُ 2002

فان  "قانون الجنائي"  من  140حسب احكام المادة 
في ية جرائم اإلرهابالجريمة تمويل اإلرهاب تُقيم ضمن 

ُبلجيكا.  ُبمعاقبة ُالمذكورة ُالمادة ُتنص جميعُحيث
)بماُفيهاُتمويلُالنشاطُاإلرهابيُ ةاألفعالُغيرُالمشروع

ُ ُاألشكال( ُمن ُبأيُشكل ي قام بها لتوفير المصادر التي
ُالمعلوماتُالىُمنظمة ُاعطاء ُاو ارهابيةُبهدفُ المالية
انُهذهُب الوعيالمشاركةُفيُنشاطاتُهذهُالمنظمةُمعُ

اضافةُ .المساعدةُستساهمُفيُارتكابُجريمةُاوُمخالفة
ُذلكُ ُيالى ُأعمال ُالبلجيكي ُالقانون ُاوُعتبر ُمواد توفير

منُجرائمُاإلرهابُبغضُالنظرُ لجريمةمصادرُماديةُ
 عنُوجودُمنظماتُارهابية،ُبانهاُجرائمُتوجبُالعقوبة.

علىُالسجنُ" قانون العقوباتمنُ" 140وتنصُالمادةُ
 سنواتُلهذهُالجرائم.ُ 10لمدةُ

ُ ُالمادة ُاحكام ُفانُ 140حسب ُالجنائي" ُ"قانون من
جريمة تمويل اإلرهاب ت قيم ضمن جرائم اإلرهابية في 

 بلجيكا.

 مملكة المتحدةال

ُفيُ ُالمتحدة ُالمملكة ُتقودها ُالتي ُالقيادية ُالمبادرات ان
بشكلُواضحُ انعكستعملياتُمكافحةُتمويلُاإلرهابُ

. وزارة الخزانةلوزارة الداخلية والتقريرُالمشتركُ على
ُ ُالمملكة ُان ُالتقرير ُمنُحيثُاظهر ُهيُواحدة المتحدة

ُالىُ ُاإلرهاب. ُتمويل ُمكافحة ُفي ُالمشاركين القياديين
ُقالُالوزراءُكلُمنُ ديفيد و جوردون براونجانبُهذا

18 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

Kanada

Kanada’da terörizmin finansmanıyla mücadele 
tedbirleri terörizmin finansmanı ve karapara 
aklamayla mücadele adıyla daha geniş bir sistemle 
yürütülmektedir. Bu mücadelenin 3 boyutu; ulusal 

mevzuat, karapara aklamanın önlenmesi ve karapara 

aklama/terörizmin finansmanının bozulması 

şeklindedir.

Bu üç boyuttan ilki ulusal mevzuattır. Karapara 

aklama/terörizmin finansmanıyla mücadele Kanada 

Finansal İstihbarat Birimi (FINTRAC) tarafından 

Karapara Aklamayla Mücadele Yasasına dayanılarak 

yapılmaktayken bu yasaya 2001 yılında, terörizmin 

finansmanı da dahil edilerek Suç Gelirleri ve Terörizmin 

Finansmanı Yasasıyla (PCMLTFA) değiştirilmiştir.  

Şu an Kanada’nın terörizmin finansmanıyla alakalı 

en önemli dayanakları ve düzenleme araçları Ceza 

Kanunu ile birlikte “Suç Gelirleri ve Terörizmin 

Finansmanı Yasası”dır. Ceza Kanunu terörizmin 

finansmanıyla ilgili suç çeşitlerini açıklarken Suç 

Gelirleri ve Terörizmin Finansmanı Yasası zorunlu 

raporlama sistemi oluşturmakta, sınır ötesi döviz 

hareketlerini düzenlemektedir. Ayrıca Suç Gelirleri ve 

Terörizmin Finansmanı Yasası finansal kurumları ve 

aracılarını müşterilerini tanımlamaya ve kayıtlarını 

tutmaya zorlamaktadır.

Kanada’da terörizmin 
finansmanıyla mücadele 

tedbirleri terörizmin 
finansmanı ve karapara 

aklamayla mücadele adıyla 
daha geniş bir sistemle 

yürütülmektedir. 



ُ ُالمشروعة، ُ األموالُغير غسلُاألموالُغيرُوتعطيل
 اإلرهاب.ُ تمويلإفسادُعمليةُ /المشروعة

ُ ُتمويلُ ان ُلمكافحة ُالثالثة ُاألبعاد ُمن ُاألول التدبير
ُ ُهي ُعملياتُاإلرهاب ُان ُحيث ُ ُالوطنية. التشريعات

ُ  تمويل مكافحةومكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعة/
ستخبارات المالية إلا قسمتجريُمنُقبلُكانتُاإلرهابُ
مكافحة قانون "وفقُنصوصُ( FINTRACفي كندا )

ُ"غسل األموال غير المشروعة ُعام ُوفي تمُ 2001،
ُ ُمكافحة ُفقرة ُالقانونُ تمويلاضافة ُهذا ُالى اإلرهاب

قانون مكافحة واردات الجرائم وممولي "فتغيرُبشكلُ
ُ .(PCMLTFA) "اإلرهاب نون مكافحة قا"يعتبر

ُ "اإلرهاب تمويلواردات الجرائم و القانون "مع
سسُالقانونيةُالمعتبرةُواأل  همُالتشريعاتُأمنُ "الجنائي

ُ ُمكافحة ُ تمويلفي ُكندا. ُفي ُشرحُاإلرهاب ُيتم حيث
ُ ُفي ُاإلرهاب ُبتمويل ُالمتعلقة ُالجرائم القانون "انواع

لقانون مكافحة واردات الجرائم "،ُاماُبالنسبةُُ"الجنائي
ُاإللزاميُ "اإلرهاب تمويلو ُإبالغ ُنظام ُتشكيل فيتم

ُ ُتنظيم ُالقانونُوبذلكُيتم ُهذا ُتحركاتُبوسطة ومراقبة
"قانون العملةُفيُخارجُالحدود.ُباألضافةُالىُهذاُفأنُ

ي جبر  اإلرهاب" تمويلمكافحة واردات الجرائم و
ُعمالئهمُ ُتعريف ُعلى ُوالوسطاء ُالمالية المؤسسات

   واألحتفاظُبسجالتهم.ُُ

اإلرهاب في كندا ي نفذ في نطاق  تمويلانُتدابيرُمكافحةُ
واسعُبأسمُمكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُومنعُ

 . تمويلُاإلرهاب

تتعلقُبمكافحةُالمصادرُ التي ان الب عد الثاني من التدابير
الماليةُالمرتبطةُباإلرهابُاوُالوقايةُمنُالجرائمُالمالية.ُ
تكونُالمؤسسةُالمالكةُلهذهُالخصائصُفوقُالمؤسساتُ
راس النظام  المالية والوسطاء الماليين الذين ي عتبرون ح 

قانون مكافحة واردات ي شكل "الماليُحسبُالتشريعات.ُ
مكتب رقابة المؤسسات "و اإلرهاب"تمويل الجرائم و

 جهاتُتنظيميةُلتحقيقُعملُهذهُالتشريعات.ُ المالية"

ُ ُاألخير ُالبعد ُاما ُ تدابيرمن ُاإلرهابُمكافحة ممولي
يتضمنُتحديدُفيُكندا،ُ وغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُ

ُو ُوتعطيل ُاإلرهاب، ُتمويل ُغيرُمكافحة ُاألموال غسل
ُاإلالمشروع ُبالجرائمُة ُالمرتبطة ُاألخرى جراءات

ُهذهُ ُبتنفيذ ُالمكلفة ُالرئيسية ُالجهات ُان ُحيث المالية.
األستخبارات، وقوات األمن مع اإلجراءاتُفيُكنداُهوُ

ُذلكُوكالة اإليرادات الكندية والقضاء ُالى ُباألضافة .
عمليةُإدراجُاإلرهابيينُعلىُشكلُقوائم،ُيتضمنُالنظامُ

بهدفُتجميدُاألصولُالمملوكةُمنُقبلُاألرهابيين.ُويتمُ

وفقاُ الوزارة الخارجية الكنديةةُهذهُالعمليةُمنُقبلُإدار
. وسلطة األمن العامة الكندية  األمم المتحدةلتشريعاتُ

ُاإلجراءاتُهيُ ُهذه ُجميع ُعن ُالمؤسساتُالمسؤلة اما
ُ ةقسم األستخبارات المالي ،ُوزارة العدل في كندامع

ُوخدمة النيابة العامةو ،ُالشرطة الملكية الكندية،
ُ الكنديةواألمن  ُجهاز المخابراتمع  ووكالة خدمات،

 . الحدود الكندية، ووزارة الخارجية الكندية

 بلجيكا 

ُ ُتاريخ ُمن ُ 19اعتبارا ُبلجيكاُ 2003ديسمبر بدأت
ُجدي ُتدابير ُاإلرهابدبأتخاذ ُمكافحة ُفي ُتمُة ُحيث ،

 137اضافةُعنوانُجديدُفيُجرائمُاإلرهابُبينُالمادةُ
ُ ُ" 141والمادة ُمعُالجنائي البلجيكيالقانون من "

" التي ن شرت في الجريدة قانون جرائم األرهاب"
ُ ُبتاريخ ُوفقاُوال 2003ديسمبر 29الرسمية صادرة

المرقمةُُإطار مجلس االتحاد األوروبي  لقرار
2002/475/JHA والمنشور ُ يونيوُ 13بتاريخ
 فيُموضوعُمكافحةُاإلرهاب.ُ 2002

فان  "قانون الجنائي"  من  140حسب احكام المادة 
في ية جرائم اإلرهابالجريمة تمويل اإلرهاب تُقيم ضمن 

ُبلجيكا.  ُبمعاقبة ُالمذكورة ُالمادة ُتنص جميعُحيث
)بماُفيهاُتمويلُالنشاطُاإلرهابيُ ةاألفعالُغيرُالمشروع

ُ ُاألشكال( ُمن ُبأيُشكل ي قام بها لتوفير المصادر التي
ُالمعلوماتُالىُمنظمة ُاعطاء ُاو ارهابيةُبهدفُ المالية
انُهذهُب الوعيالمشاركةُفيُنشاطاتُهذهُالمنظمةُمعُ

اضافةُ .المساعدةُستساهمُفيُارتكابُجريمةُاوُمخالفة
ُذلكُ ُيالى ُأعمال ُالبلجيكي ُالقانون ُاوُعتبر ُمواد توفير

منُجرائمُاإلرهابُبغضُالنظرُ لجريمةمصادرُماديةُ
 عنُوجودُمنظماتُارهابية،ُبانهاُجرائمُتوجبُالعقوبة.

علىُالسجنُ" قانون العقوباتمنُ" 140وتنصُالمادةُ
 سنواتُلهذهُالجرائم.ُ 10لمدةُ

ُ ُالمادة ُاحكام ُفانُ 140حسب ُالجنائي" ُ"قانون من
جريمة تمويل اإلرهاب ت قيم ضمن جرائم اإلرهابية في 

 بلجيكا.

 مملكة المتحدةال

ُفيُ ُالمتحدة ُالمملكة ُتقودها ُالتي ُالقيادية ُالمبادرات ان
بشكلُواضحُ انعكستعملياتُمكافحةُتمويلُاإلرهابُ

. وزارة الخزانةلوزارة الداخلية والتقريرُالمشتركُ على
ُ ُالمملكة ُان ُالتقرير ُمنُحيثُاظهر ُهيُواحدة المتحدة

ُالىُ ُاإلرهاب. ُتمويل ُمكافحة ُفي ُالمشاركين القياديين
ُقالُالوزراءُكلُمنُ ديفيد و جوردون براونجانبُهذا

ُ ُالمشروعة، ُ األموالُغير غسلُاألموالُغيرُوتعطيل
 اإلرهاب.ُ تمويلإفسادُعمليةُ /المشروعة

ُ ُتمويلُ ان ُلمكافحة ُالثالثة ُاألبعاد ُمن ُاألول التدبير
ُ ُهي ُعملياتُاإلرهاب ُان ُحيث ُ ُالوطنية. التشريعات

ُ  تمويل مكافحةومكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعة/
ستخبارات المالية إلا قسمتجريُمنُقبلُكانتُاإلرهابُ
مكافحة قانون "وفقُنصوصُ( FINTRACفي كندا )

ُ"غسل األموال غير المشروعة ُعام ُوفي تمُ 2001،
ُ ُمكافحة ُفقرة ُالقانونُ تمويلاضافة ُهذا ُالى اإلرهاب

قانون مكافحة واردات الجرائم وممولي "فتغيرُبشكلُ
ُ .(PCMLTFA) "اإلرهاب نون مكافحة قا"يعتبر

ُ "اإلرهاب تمويلواردات الجرائم و القانون "مع
سسُالقانونيةُالمعتبرةُواأل  همُالتشريعاتُأمنُ "الجنائي

ُ ُمكافحة ُ تمويلفي ُكندا. ُفي ُشرحُاإلرهاب ُيتم حيث
ُ ُفي ُاإلرهاب ُبتمويل ُالمتعلقة ُالجرائم القانون "انواع

لقانون مكافحة واردات الجرائم "،ُاماُبالنسبةُُ"الجنائي
ُاإللزاميُ "اإلرهاب تمويلو ُإبالغ ُنظام ُتشكيل فيتم

ُ ُتنظيم ُالقانونُوبذلكُيتم ُهذا ُتحركاتُبوسطة ومراقبة
"قانون العملةُفيُخارجُالحدود.ُباألضافةُالىُهذاُفأنُ

ي جبر  اإلرهاب" تمويلمكافحة واردات الجرائم و
ُعمالئهمُ ُتعريف ُعلى ُوالوسطاء ُالمالية المؤسسات

   واألحتفاظُبسجالتهم.ُُ

اإلرهاب في كندا ي نفذ في نطاق  تمويلانُتدابيرُمكافحةُ
واسعُبأسمُمكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُومنعُ

 . تمويلُاإلرهاب

تتعلقُبمكافحةُالمصادرُ التي ان الب عد الثاني من التدابير
الماليةُالمرتبطةُباإلرهابُاوُالوقايةُمنُالجرائمُالمالية.ُ
تكونُالمؤسسةُالمالكةُلهذهُالخصائصُفوقُالمؤسساتُ
راس النظام  المالية والوسطاء الماليين الذين ي عتبرون ح 

قانون مكافحة واردات ي شكل "الماليُحسبُالتشريعات.ُ
مكتب رقابة المؤسسات "و اإلرهاب"تمويل الجرائم و

 جهاتُتنظيميةُلتحقيقُعملُهذهُالتشريعات.ُ المالية"

ُ ُاألخير ُالبعد ُاما ُ تدابيرمن ُاإلرهابُمكافحة ممولي
يتضمنُتحديدُفيُكندا،ُ وغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُ

ُو ُوتعطيل ُاإلرهاب، ُتمويل ُغيرُمكافحة ُاألموال غسل
ُاإلالمشروع ُبالجرائمُة ُالمرتبطة ُاألخرى جراءات

ُهذهُ ُبتنفيذ ُالمكلفة ُالرئيسية ُالجهات ُان ُحيث المالية.
األستخبارات، وقوات األمن مع اإلجراءاتُفيُكنداُهوُ

ُذلكُوكالة اإليرادات الكندية والقضاء ُالى ُباألضافة .
عمليةُإدراجُاإلرهابيينُعلىُشكلُقوائم،ُيتضمنُالنظامُ

بهدفُتجميدُاألصولُالمملوكةُمنُقبلُاألرهابيين.ُويتمُ

وفقاُ الوزارة الخارجية الكنديةةُهذهُالعمليةُمنُقبلُإدار
. وسلطة األمن العامة الكندية  األمم المتحدةلتشريعاتُ

ُاإلجراءاتُهيُ ُهذه ُجميع ُعن ُالمؤسساتُالمسؤلة اما
ُ ةقسم األستخبارات المالي ،ُوزارة العدل في كندامع

ُوخدمة النيابة العامةو ،ُالشرطة الملكية الكندية،
ُ الكنديةواألمن  ُجهاز المخابراتمع  ووكالة خدمات،

 . الحدود الكندية، ووزارة الخارجية الكندية

 بلجيكا 

ُ ُتاريخ ُمن ُ 19اعتبارا ُبلجيكاُ 2003ديسمبر بدأت
ُجدي ُتدابير ُاإلرهابدبأتخاذ ُمكافحة ُفي ُتمُة ُحيث ،

 137اضافةُعنوانُجديدُفيُجرائمُاإلرهابُبينُالمادةُ
ُ ُ" 141والمادة ُمعُالجنائي البلجيكيالقانون من "

" التي ن شرت في الجريدة قانون جرائم األرهاب"
ُ ُبتاريخ ُوفقاُوال 2003ديسمبر 29الرسمية صادرة

المرقمةُُإطار مجلس االتحاد األوروبي  لقرار
2002/475/JHA والمنشور ُ يونيوُ 13بتاريخ
 فيُموضوعُمكافحةُاإلرهاب.ُ 2002

فان  "قانون الجنائي"  من  140حسب احكام المادة 
في ية جرائم اإلرهابالجريمة تمويل اإلرهاب تُقيم ضمن 

ُبلجيكا.  ُبمعاقبة ُالمذكورة ُالمادة ُتنص جميعُحيث
)بماُفيهاُتمويلُالنشاطُاإلرهابيُ ةاألفعالُغيرُالمشروع

ُ ُاألشكال( ُمن ُبأيُشكل ي قام بها لتوفير المصادر التي
ُالمعلوماتُالىُمنظمة ُاعطاء ُاو ارهابيةُبهدفُ المالية
انُهذهُب الوعيالمشاركةُفيُنشاطاتُهذهُالمنظمةُمعُ

اضافةُ .المساعدةُستساهمُفيُارتكابُجريمةُاوُمخالفة
ُذلكُ ُيالى ُأعمال ُالبلجيكي ُالقانون ُاوُعتبر ُمواد توفير

منُجرائمُاإلرهابُبغضُالنظرُ لجريمةمصادرُماديةُ
 عنُوجودُمنظماتُارهابية،ُبانهاُجرائمُتوجبُالعقوبة.

علىُالسجنُ" قانون العقوباتمنُ" 140وتنصُالمادةُ
 سنواتُلهذهُالجرائم.ُ 10لمدةُ

ُ ُالمادة ُاحكام ُفانُ 140حسب ُالجنائي" ُ"قانون من
جريمة تمويل اإلرهاب ت قيم ضمن جرائم اإلرهابية في 

 بلجيكا.

 مملكة المتحدةال

ُفيُ ُالمتحدة ُالمملكة ُتقودها ُالتي ُالقيادية ُالمبادرات ان
بشكلُواضحُ انعكستعملياتُمكافحةُتمويلُاإلرهابُ

. وزارة الخزانةلوزارة الداخلية والتقريرُالمشتركُ على
ُ ُالمملكة ُان ُالتقرير ُمنُحيثُاظهر ُهيُواحدة المتحدة

ُالىُ ُاإلرهاب. ُتمويل ُمكافحة ُفي ُالمشاركين القياديين
ُقالُالوزراءُكلُمنُ ديفيد و جوردون براونجانبُهذا
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İkinci boyut terörist bağlantılı para kaynaklarının 

ya da finansal suçların önlenmesini içermektedir. 

Bu özelliklere haiz bir kurum düzenlemelerin 

dayandığı finansal sistemin bekçileri olan finansal 

kurumlar ve aracı kurumlarının üstünde yer 

almaktadır. Suç Gelirleri ve Terörizmin Finansmanı 

Yasası ve Finansal Kurumlar Müfettişliği Ofisi bu 

düzenlemelerin işlemesini sağlayan düzenleyici 

aktörlerdir.

Kanada terörizmin finansmanı ve karaparanın 

önlenmesi mücadelesinin son boyutu ise terörizmin 

finansmanı, karapara aklama ya da diğer mali 

suçlarla bağlantılı işlemlerin tespit edilmesi ve 

bozulmasıdır. Bunların bozulmasıyla ilgili anahtar 

kuruluşlar Kanada İstihbarat ve Kolluk Kuvvetleri 

ile Kanada Gelir Ajansı ve Savcılık hizmetleridir. 

Ayrıca sistem terörist malvarlıklarını dondurmak 

amaçlı terörist listeleme süreci içermektedir. Bu 

süreç Kanada Kamu Güvenliği Kurumu ve Birleşmiş 

Milletler düzenlemeleri öncülüğünde Kanada 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Tüm 

bunlardan sorumlu kuruluşlar Kanada Finansal 

İstihbarat Birimi ile birlikte Kanada Adalet 

Bakanlığı, Halk Savcılığı Servisi, Kanada Kraliyet 

Polisi, Kanada Güvenlik ve İstihbarat Servisi, 

Kanada Sınır Hizmeti Kurumu ve Kanada Dışişleri 

Bakanlığı’dır.



 بلجيكا
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ُ ُالمشروعة، ُ األموالُغير غسلُاألموالُغيرُوتعطيل
 اإلرهاب.ُ تمويلإفسادُعمليةُ /المشروعة

ُ ُتمويلُ ان ُلمكافحة ُالثالثة ُاألبعاد ُمن ُاألول التدبير
ُ ُهي ُعملياتُاإلرهاب ُان ُحيث ُ ُالوطنية. التشريعات

ُ  تمويل مكافحةومكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعة/
ستخبارات المالية إلا قسمتجريُمنُقبلُكانتُاإلرهابُ
مكافحة قانون "وفقُنصوصُ( FINTRACفي كندا )

ُ"غسل األموال غير المشروعة ُعام ُوفي تمُ 2001،
ُ ُمكافحة ُفقرة ُالقانونُ تمويلاضافة ُهذا ُالى اإلرهاب

قانون مكافحة واردات الجرائم وممولي "فتغيرُبشكلُ
ُ .(PCMLTFA) "اإلرهاب نون مكافحة قا"يعتبر

ُ "اإلرهاب تمويلواردات الجرائم و القانون "مع
سسُالقانونيةُالمعتبرةُواأل  همُالتشريعاتُأمنُ "الجنائي

ُ ُمكافحة ُ تمويلفي ُكندا. ُفي ُشرحُاإلرهاب ُيتم حيث
ُ ُفي ُاإلرهاب ُبتمويل ُالمتعلقة ُالجرائم القانون "انواع

لقانون مكافحة واردات الجرائم "،ُاماُبالنسبةُُ"الجنائي
ُاإللزاميُ "اإلرهاب تمويلو ُإبالغ ُنظام ُتشكيل فيتم

ُ ُتنظيم ُالقانونُوبذلكُيتم ُهذا ُتحركاتُبوسطة ومراقبة
"قانون العملةُفيُخارجُالحدود.ُباألضافةُالىُهذاُفأنُ

ي جبر  اإلرهاب" تمويلمكافحة واردات الجرائم و
ُعمالئهمُ ُتعريف ُعلى ُوالوسطاء ُالمالية المؤسسات

   واألحتفاظُبسجالتهم.ُُ

اإلرهاب في كندا ي نفذ في نطاق  تمويلانُتدابيرُمكافحةُ
واسعُبأسمُمكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُومنعُ

 . تمويلُاإلرهاب

تتعلقُبمكافحةُالمصادرُ التي ان الب عد الثاني من التدابير
الماليةُالمرتبطةُباإلرهابُاوُالوقايةُمنُالجرائمُالمالية.ُ
تكونُالمؤسسةُالمالكةُلهذهُالخصائصُفوقُالمؤسساتُ
راس النظام  المالية والوسطاء الماليين الذين ي عتبرون ح 

قانون مكافحة واردات ي شكل "الماليُحسبُالتشريعات.ُ
مكتب رقابة المؤسسات "و اإلرهاب"تمويل الجرائم و

 جهاتُتنظيميةُلتحقيقُعملُهذهُالتشريعات.ُ المالية"

ُ ُاألخير ُالبعد ُاما ُ تدابيرمن ُاإلرهابُمكافحة ممولي
يتضمنُتحديدُفيُكندا،ُ وغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُ

ُو ُوتعطيل ُاإلرهاب، ُتمويل ُغيرُمكافحة ُاألموال غسل
ُاإلالمشروع ُبالجرائمُة ُالمرتبطة ُاألخرى جراءات

ُهذهُ ُبتنفيذ ُالمكلفة ُالرئيسية ُالجهات ُان ُحيث المالية.
األستخبارات، وقوات األمن مع اإلجراءاتُفيُكنداُهوُ

ُذلكُوكالة اإليرادات الكندية والقضاء ُالى ُباألضافة .
عمليةُإدراجُاإلرهابيينُعلىُشكلُقوائم،ُيتضمنُالنظامُ

بهدفُتجميدُاألصولُالمملوكةُمنُقبلُاألرهابيين.ُويتمُ

وفقاُ الوزارة الخارجية الكنديةةُهذهُالعمليةُمنُقبلُإدار
. وسلطة األمن العامة الكندية  األمم المتحدةلتشريعاتُ

ُاإلجراءاتُهيُ ُهذه ُجميع ُعن ُالمؤسساتُالمسؤلة اما
ُ ةقسم األستخبارات المالي ،ُوزارة العدل في كندامع

ُوخدمة النيابة العامةو ،ُالشرطة الملكية الكندية،
ُ الكنديةواألمن  ُجهاز المخابراتمع  ووكالة خدمات،

 . الحدود الكندية، ووزارة الخارجية الكندية

 بلجيكا 

ُ ُتاريخ ُمن ُ 19اعتبارا ُبلجيكاُ 2003ديسمبر بدأت
ُجدي ُتدابير ُاإلرهابدبأتخاذ ُمكافحة ُفي ُتمُة ُحيث ،

 137اضافةُعنوانُجديدُفيُجرائمُاإلرهابُبينُالمادةُ
ُ ُ" 141والمادة ُمعُالجنائي البلجيكيالقانون من "

" التي ن شرت في الجريدة قانون جرائم األرهاب"
ُ ُبتاريخ ُوفقاُوال 2003ديسمبر 29الرسمية صادرة

المرقمةُُإطار مجلس االتحاد األوروبي  لقرار
2002/475/JHA والمنشور ُ يونيوُ 13بتاريخ
 فيُموضوعُمكافحةُاإلرهاب.ُ 2002

فان  "قانون الجنائي"  من  140حسب احكام المادة 
في ية جرائم اإلرهابالجريمة تمويل اإلرهاب تُقيم ضمن 

ُبلجيكا.  ُبمعاقبة ُالمذكورة ُالمادة ُتنص جميعُحيث
)بماُفيهاُتمويلُالنشاطُاإلرهابيُ ةاألفعالُغيرُالمشروع

ُ ُاألشكال( ُمن ُبأيُشكل ي قام بها لتوفير المصادر التي
ُالمعلوماتُالىُمنظمة ُاعطاء ُاو ارهابيةُبهدفُ المالية
انُهذهُب الوعيالمشاركةُفيُنشاطاتُهذهُالمنظمةُمعُ

اضافةُ .المساعدةُستساهمُفيُارتكابُجريمةُاوُمخالفة
ُذلكُ ُيالى ُأعمال ُالبلجيكي ُالقانون ُاوُعتبر ُمواد توفير

منُجرائمُاإلرهابُبغضُالنظرُ لجريمةمصادرُماديةُ
 عنُوجودُمنظماتُارهابية،ُبانهاُجرائمُتوجبُالعقوبة.

علىُالسجنُ" قانون العقوباتمنُ" 140وتنصُالمادةُ
 سنواتُلهذهُالجرائم.ُ 10لمدةُ

ُ ُالمادة ُاحكام ُفانُ 140حسب ُالجنائي" ُ"قانون من
جريمة تمويل اإلرهاب ت قيم ضمن جرائم اإلرهابية في 

 بلجيكا.

 مملكة المتحدةال

ُفيُ ُالمتحدة ُالمملكة ُتقودها ُالتي ُالقيادية ُالمبادرات ان
بشكلُواضحُ انعكستعملياتُمكافحةُتمويلُاإلرهابُ

. وزارة الخزانةلوزارة الداخلية والتقريرُالمشتركُ على
ُ ُالمملكة ُان ُالتقرير ُمنُحيثُاظهر ُهيُواحدة المتحدة

ُالىُ ُاإلرهاب. ُتمويل ُمكافحة ُفي ُالمشاركين القياديين
ُقالُالوزراءُكلُمنُ ديفيد و جوردون براونجانبُهذا

Belçika 

19 Aralık 2003 tarihinden bu yana terörle mücadele 

konusunda yeni önlemler benimseyen Belçika’da, terör 

suçları, terörle mücadeleye ilişkin 13 Haziran 2002 

tarihli ve 2002/475/JHA sayılı AB Konseyi Çerçeve Kararı 

doğrultusunda iç hukuka aktarılan ve 29 Aralık 2003 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Terör Suçları Kanunu ile birlikte Belçika Ceza 

Kanunu’nun 137 ilâ 141. maddeleri arasında yeni bir 

başlık altında düzenlenmiştir.

Belçika’da terörizmin finansmanı suçu terör suçları 
kapsamında değerlendirilmiş ve Ceza Kanunu’nun 
140. maddesinde belirtilmiştir. İlgili madde, bir terör 

örgütünün faaliyetlerine katılmak amacıyla ve böyle 

bir katılımın bir suç ya da kabahatin işlenmesinde 

katkısı olacağı bilinciyle, bir terör örgütüne maddi 

kaynak veya bilgi sağlamanın yanı sıra herhangi bir 

biçimde bir terörist faaliyetin finanse edilmesi de 

dâhil olmak üzere işlenecek hukuka aykırı fiilleri 

cezalandırmaktadır. Belçika hukukunda ayrıca terör 

örgütünün varlığı aranmaksızın terör suçlarından biri 

için maddi kaynak veya malzeme sağlanması fiilleri de 

suç olarak değerlendirilmektedir.  Bu suçların cezalarını 

düzenleyen Ceza Kanununun 141. Maddesi bu suçlar 

için 10 yıl hapis cezası öngörmektedir. 

Belçika’da terörizmin 
finansmanı suçu terör suçları 
kapsamında değerlendirilmiş 

ve Ceza Kanunu’nun 140. 
maddesinde belirtilmiştir. 

ُ ُالمشروعة، ُ األموالُغير غسلُاألموالُغيرُوتعطيل
 اإلرهاب.ُ تمويلإفسادُعمليةُ /المشروعة

ُ ُتمويلُ ان ُلمكافحة ُالثالثة ُاألبعاد ُمن ُاألول التدبير
ُ ُهي ُعملياتُاإلرهاب ُان ُحيث ُ ُالوطنية. التشريعات

ُ  تمويل مكافحةومكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعة/
ستخبارات المالية إلا قسمتجريُمنُقبلُكانتُاإلرهابُ
مكافحة قانون "وفقُنصوصُ( FINTRACفي كندا )

ُ"غسل األموال غير المشروعة ُعام ُوفي تمُ 2001،
ُ ُمكافحة ُفقرة ُالقانونُ تمويلاضافة ُهذا ُالى اإلرهاب

قانون مكافحة واردات الجرائم وممولي "فتغيرُبشكلُ
ُ .(PCMLTFA) "اإلرهاب نون مكافحة قا"يعتبر

ُ "اإلرهاب تمويلواردات الجرائم و القانون "مع
سسُالقانونيةُالمعتبرةُواأل  همُالتشريعاتُأمنُ "الجنائي

ُ ُمكافحة ُ تمويلفي ُكندا. ُفي ُشرحُاإلرهاب ُيتم حيث
ُ ُفي ُاإلرهاب ُبتمويل ُالمتعلقة ُالجرائم القانون "انواع

لقانون مكافحة واردات الجرائم "،ُاماُبالنسبةُُ"الجنائي
ُاإللزاميُ "اإلرهاب تمويلو ُإبالغ ُنظام ُتشكيل فيتم

ُ ُتنظيم ُالقانونُوبذلكُيتم ُهذا ُتحركاتُبوسطة ومراقبة
"قانون العملةُفيُخارجُالحدود.ُباألضافةُالىُهذاُفأنُ

ي جبر  اإلرهاب" تمويلمكافحة واردات الجرائم و
ُعمالئهمُ ُتعريف ُعلى ُوالوسطاء ُالمالية المؤسسات

   واألحتفاظُبسجالتهم.ُُ

اإلرهاب في كندا ي نفذ في نطاق  تمويلانُتدابيرُمكافحةُ
واسعُبأسمُمكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُومنعُ

 . تمويلُاإلرهاب

تتعلقُبمكافحةُالمصادرُ التي ان الب عد الثاني من التدابير
الماليةُالمرتبطةُباإلرهابُاوُالوقايةُمنُالجرائمُالمالية.ُ
تكونُالمؤسسةُالمالكةُلهذهُالخصائصُفوقُالمؤسساتُ
راس النظام  المالية والوسطاء الماليين الذين ي عتبرون ح 

قانون مكافحة واردات ي شكل "الماليُحسبُالتشريعات.ُ
مكتب رقابة المؤسسات "و اإلرهاب"تمويل الجرائم و

 جهاتُتنظيميةُلتحقيقُعملُهذهُالتشريعات.ُ المالية"

ُ ُاألخير ُالبعد ُاما ُ تدابيرمن ُاإلرهابُمكافحة ممولي
يتضمنُتحديدُفيُكندا،ُ وغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُ

ُو ُوتعطيل ُاإلرهاب، ُتمويل ُغيرُمكافحة ُاألموال غسل
ُاإلالمشروع ُبالجرائمُة ُالمرتبطة ُاألخرى جراءات

ُهذهُ ُبتنفيذ ُالمكلفة ُالرئيسية ُالجهات ُان ُحيث المالية.
األستخبارات، وقوات األمن مع اإلجراءاتُفيُكنداُهوُ

ُذلكُوكالة اإليرادات الكندية والقضاء ُالى ُباألضافة .
عمليةُإدراجُاإلرهابيينُعلىُشكلُقوائم،ُيتضمنُالنظامُ

بهدفُتجميدُاألصولُالمملوكةُمنُقبلُاألرهابيين.ُويتمُ

وفقاُ الوزارة الخارجية الكنديةةُهذهُالعمليةُمنُقبلُإدار
. وسلطة األمن العامة الكندية  األمم المتحدةلتشريعاتُ

ُاإلجراءاتُهيُ ُهذه ُجميع ُعن ُالمؤسساتُالمسؤلة اما
ُ ةقسم األستخبارات المالي ،ُوزارة العدل في كندامع

ُوخدمة النيابة العامةو ،ُالشرطة الملكية الكندية،
ُ الكنديةواألمن  ُجهاز المخابراتمع  ووكالة خدمات،

 . الحدود الكندية، ووزارة الخارجية الكندية

 بلجيكا 

ُ ُتاريخ ُمن ُ 19اعتبارا ُبلجيكاُ 2003ديسمبر بدأت
ُجدي ُتدابير ُاإلرهابدبأتخاذ ُمكافحة ُفي ُتمُة ُحيث ،

 137اضافةُعنوانُجديدُفيُجرائمُاإلرهابُبينُالمادةُ
ُ ُ" 141والمادة ُمعُالجنائي البلجيكيالقانون من "

" التي ن شرت في الجريدة قانون جرائم األرهاب"
ُ ُبتاريخ ُوفقاُوال 2003ديسمبر 29الرسمية صادرة

المرقمةُُإطار مجلس االتحاد األوروبي  لقرار
2002/475/JHA والمنشور ُ يونيوُ 13بتاريخ
 فيُموضوعُمكافحةُاإلرهاب.ُ 2002

فان  "قانون الجنائي"  من  140حسب احكام المادة 
في ية جرائم اإلرهابالجريمة تمويل اإلرهاب تُقيم ضمن 

ُبلجيكا.  ُبمعاقبة ُالمذكورة ُالمادة ُتنص جميعُحيث
)بماُفيهاُتمويلُالنشاطُاإلرهابيُ ةاألفعالُغيرُالمشروع

ُ ُاألشكال( ُمن ُبأيُشكل ي قام بها لتوفير المصادر التي
ُالمعلوماتُالىُمنظمة ُاعطاء ُاو ارهابيةُبهدفُ المالية
انُهذهُب الوعيالمشاركةُفيُنشاطاتُهذهُالمنظمةُمعُ

اضافةُ .المساعدةُستساهمُفيُارتكابُجريمةُاوُمخالفة
ُذلكُ ُيالى ُأعمال ُالبلجيكي ُالقانون ُاوُعتبر ُمواد توفير

منُجرائمُاإلرهابُبغضُالنظرُ لجريمةمصادرُماديةُ
 عنُوجودُمنظماتُارهابية،ُبانهاُجرائمُتوجبُالعقوبة.

علىُالسجنُ" قانون العقوباتمنُ" 140وتنصُالمادةُ
 سنواتُلهذهُالجرائم.ُ 10لمدةُ

ُ ُالمادة ُاحكام ُفانُ 140حسب ُالجنائي" ُ"قانون من
جريمة تمويل اإلرهاب ت قيم ضمن جرائم اإلرهابية في 

 بلجيكا.

 مملكة المتحدةال

ُفيُ ُالمتحدة ُالمملكة ُتقودها ُالتي ُالقيادية ُالمبادرات ان
بشكلُواضحُ انعكستعملياتُمكافحةُتمويلُاإلرهابُ

. وزارة الخزانةلوزارة الداخلية والتقريرُالمشتركُ على
ُ ُالمملكة ُان ُالتقرير ُمنُحيثُاظهر ُهيُواحدة المتحدة

ُالىُ ُاإلرهاب. ُتمويل ُمكافحة ُفي ُالمشاركين القياديين
ُقالُالوزراءُكلُمنُ ديفيد و جوردون براونجانبُهذا



المملكة المتحدة
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Birleşik Krallık
Terörizmin finansmanıyla mücadelede Birleşik Krallık’ın 

öncü girişimleri Hazine ve İçişleri Bakanlığının ortak 

raporunda gösterilmiştir. Raporda Birleşik Krallığın 

terörizmin finansmanıyla mücadelede liderlik eden 

bir katılımcı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca dönemin 

bakanları Gordon BROWN ve David BLUNKETT 

raporun önsözünde “Bizim terörizmin finansmanına 
karşı cevabımız kesin, açık ve terörizmin kendisine 
olan cevabımız kadar birleşik olmalıdır.” demişlerdir. 

Birleşik Krallıkta terörizmin finansmanıyla mücadele 

rejimi yeni düzenleyici sistemler, anahtar rol oynayan 

kurumlara daha fazla kaynak sağlanması ile finans 

sektörüyle koordinasyon ve işbirliğine yönelik sağlam 

bir yapı kurulmasını sağlamaktadır. Birleşik Krallık 

hükümeti finansmanın terörist ve suç örgütlerinin 

hayat damarı ve en büyük güvenlik açıkları olduğu 

kararına varmıştır. 

Birleşik Krallık Terörizmin Finansmanıyla Mücadele 

Mevzuatı, Birleşik Krallığın terörizmin finansmanıyla 

mücadeleyi düzenleyen sisteminde anahtar rol oynayan 

kurumlara düzenleyici yetkiler ve kolluk yetkileri 

sağlayan bir dizi mevzuattan oluşmaktadır. 11 Eylül 

saldırılarından iki ay sonra hazırlanıp Aralık 2001’de 

yürürlüğe giren “Terörizm, Suçla Mücadele ve Güvenlik 

Yasası” polise terörist gelirlerini ülkenin her yerinde 

yakalama, soruşturmanın başlangıcında bu gelirleri 

dondurma ve terörizmin finansmanında kullanılması 

muhtemel hesapları izleme yetkisi sağlamaktadır. Yasa 

ayrıca Hazine’ye kabul edilebilir gerekçelerle ya da 

ülkeye tehdit oluşturması durumunda yabancı kişi, 

grup ve ülkelerin malvarlıklarını dondurma yetkisi 

vermektedir. 2007 yılında yapılan Karapara Aklama 

Düzenlemesi tüzel kişiliklerin terörizmin finansmanının 

ve karapara aklamanın önlenmesi amacıyla riskleri 

tanımlama, değerlendirme, yönetme ve azaltmaya 

yönelik sistemlere sahip olması zorunluluğunu 

getirmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Avrupa 

Komisyonu’nun düzenlemelerine cevap olarak, terörist 

malvarlıklarının dondurulması sistemini kurmak için 

2010 yılında Terörist Malvarlıklarının Dondurulması 

Yasası yapılmıştır.

ُ ُالمشروعة، ُ األموالُغير غسلُاألموالُغيرُوتعطيل
 اإلرهاب.ُ تمويلإفسادُعمليةُ /المشروعة

ُ ُتمويلُ ان ُلمكافحة ُالثالثة ُاألبعاد ُمن ُاألول التدبير
ُ ُهي ُعملياتُاإلرهاب ُان ُحيث ُ ُالوطنية. التشريعات

ُ  تمويل مكافحةومكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعة/
ستخبارات المالية إلا قسمتجريُمنُقبلُكانتُاإلرهابُ
مكافحة قانون "وفقُنصوصُ( FINTRACفي كندا )

ُ"غسل األموال غير المشروعة ُعام ُوفي تمُ 2001،
ُ ُمكافحة ُفقرة ُالقانونُ تمويلاضافة ُهذا ُالى اإلرهاب

قانون مكافحة واردات الجرائم وممولي "فتغيرُبشكلُ
ُ .(PCMLTFA) "اإلرهاب نون مكافحة قا"يعتبر

ُ "اإلرهاب تمويلواردات الجرائم و القانون "مع
سسُالقانونيةُالمعتبرةُواأل  همُالتشريعاتُأمنُ "الجنائي

ُ ُمكافحة ُ تمويلفي ُكندا. ُفي ُشرحُاإلرهاب ُيتم حيث
ُ ُفي ُاإلرهاب ُبتمويل ُالمتعلقة ُالجرائم القانون "انواع

لقانون مكافحة واردات الجرائم "،ُاماُبالنسبةُُ"الجنائي
ُاإللزاميُ "اإلرهاب تمويلو ُإبالغ ُنظام ُتشكيل فيتم

ُ ُتنظيم ُالقانونُوبذلكُيتم ُهذا ُتحركاتُبوسطة ومراقبة
"قانون العملةُفيُخارجُالحدود.ُباألضافةُالىُهذاُفأنُ

ي جبر  اإلرهاب" تمويلمكافحة واردات الجرائم و
ُعمالئهمُ ُتعريف ُعلى ُوالوسطاء ُالمالية المؤسسات

   واألحتفاظُبسجالتهم.ُُ

اإلرهاب في كندا ي نفذ في نطاق  تمويلانُتدابيرُمكافحةُ
واسعُبأسمُمكافحةُغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُومنعُ

 . تمويلُاإلرهاب

تتعلقُبمكافحةُالمصادرُ التي ان الب عد الثاني من التدابير
الماليةُالمرتبطةُباإلرهابُاوُالوقايةُمنُالجرائمُالمالية.ُ
تكونُالمؤسسةُالمالكةُلهذهُالخصائصُفوقُالمؤسساتُ
راس النظام  المالية والوسطاء الماليين الذين ي عتبرون ح 

قانون مكافحة واردات ي شكل "الماليُحسبُالتشريعات.ُ
مكتب رقابة المؤسسات "و اإلرهاب"تمويل الجرائم و

 جهاتُتنظيميةُلتحقيقُعملُهذهُالتشريعات.ُ المالية"

ُ ُاألخير ُالبعد ُاما ُ تدابيرمن ُاإلرهابُمكافحة ممولي
يتضمنُتحديدُفيُكندا،ُ وغسلُاألموالُغيرُالمشروعةُ

ُو ُوتعطيل ُاإلرهاب، ُتمويل ُغيرُمكافحة ُاألموال غسل
ُاإلالمشروع ُبالجرائمُة ُالمرتبطة ُاألخرى جراءات

ُهذهُ ُبتنفيذ ُالمكلفة ُالرئيسية ُالجهات ُان ُحيث المالية.
األستخبارات، وقوات األمن مع اإلجراءاتُفيُكنداُهوُ

ُذلكُوكالة اإليرادات الكندية والقضاء ُالى ُباألضافة .
عمليةُإدراجُاإلرهابيينُعلىُشكلُقوائم،ُيتضمنُالنظامُ

بهدفُتجميدُاألصولُالمملوكةُمنُقبلُاألرهابيين.ُويتمُ

وفقاُ الوزارة الخارجية الكنديةةُهذهُالعمليةُمنُقبلُإدار
. وسلطة األمن العامة الكندية  األمم المتحدةلتشريعاتُ

ُاإلجراءاتُهيُ ُهذه ُجميع ُعن ُالمؤسساتُالمسؤلة اما
ُ ةقسم األستخبارات المالي ،ُوزارة العدل في كندامع

ُوخدمة النيابة العامةو ،ُالشرطة الملكية الكندية،
ُ الكنديةواألمن  ُجهاز المخابراتمع  ووكالة خدمات،

 . الحدود الكندية، ووزارة الخارجية الكندية

 بلجيكا 

ُ ُتاريخ ُمن ُ 19اعتبارا ُبلجيكاُ 2003ديسمبر بدأت
ُجدي ُتدابير ُاإلرهابدبأتخاذ ُمكافحة ُفي ُتمُة ُحيث ،

 137اضافةُعنوانُجديدُفيُجرائمُاإلرهابُبينُالمادةُ
ُ ُ" 141والمادة ُمعُالجنائي البلجيكيالقانون من "

" التي ن شرت في الجريدة قانون جرائم األرهاب"
ُ ُبتاريخ ُوفقاُوال 2003ديسمبر 29الرسمية صادرة

المرقمةُُإطار مجلس االتحاد األوروبي  لقرار
2002/475/JHA والمنشور ُ يونيوُ 13بتاريخ
 فيُموضوعُمكافحةُاإلرهاب.ُ 2002

فان  "قانون الجنائي"  من  140حسب احكام المادة 
في ية جرائم اإلرهابالجريمة تمويل اإلرهاب تُقيم ضمن 

ُبلجيكا.  ُبمعاقبة ُالمذكورة ُالمادة ُتنص جميعُحيث
)بماُفيهاُتمويلُالنشاطُاإلرهابيُ ةاألفعالُغيرُالمشروع

ُ ُاألشكال( ُمن ُبأيُشكل ي قام بها لتوفير المصادر التي
ُالمعلوماتُالىُمنظمة ُاعطاء ُاو ارهابيةُبهدفُ المالية
انُهذهُب الوعيالمشاركةُفيُنشاطاتُهذهُالمنظمةُمعُ

اضافةُ .المساعدةُستساهمُفيُارتكابُجريمةُاوُمخالفة
ُذلكُ ُيالى ُأعمال ُالبلجيكي ُالقانون ُاوُعتبر ُمواد توفير

منُجرائمُاإلرهابُبغضُالنظرُ لجريمةمصادرُماديةُ
 عنُوجودُمنظماتُارهابية،ُبانهاُجرائمُتوجبُالعقوبة.

علىُالسجنُ" قانون العقوباتمنُ" 140وتنصُالمادةُ
 سنواتُلهذهُالجرائم.ُ 10لمدةُ

ُ ُالمادة ُاحكام ُفانُ 140حسب ُالجنائي" ُ"قانون من
جريمة تمويل اإلرهاب ت قيم ضمن جرائم اإلرهابية في 

 بلجيكا.

 مملكة المتحدةال

ُفيُ ُالمتحدة ُالمملكة ُتقودها ُالتي ُالقيادية ُالمبادرات ان
بشكلُواضحُ انعكستعملياتُمكافحةُتمويلُاإلرهابُ

. وزارة الخزانةلوزارة الداخلية والتقريرُالمشتركُ على
ُ ُالمملكة ُان ُالتقرير ُمنُحيثُاظهر ُهيُواحدة المتحدة

ُالىُ ُاإلرهاب. ُتمويل ُمكافحة ُفي ُالمشاركين القياديين
ُقالُالوزراءُكلُمنُ ديفيد و جوردون براونجانبُهذا

ُ بالنكيت ُالتقرير" يجب ان يكون جوابنا ضد فيُمقدمة
تمويل اإلرهاب قطعي وصريح، ويجب ان يكون موحد 

 . "بقدر ردنا على اإلرهاب نفسه

هيكليةُقويةُفيُنجحتُالمملكةُالمتحدةُفيُتأسيسُحيثُ
نظامُمكافحةُتمويلُاإلرهابُوذلكُبواسطةُانشاءُانظمةُ
تنظيميةُجديدة،ُوتوفيرُالمزيدُمنُالمصادرُللمؤسساتُ
ُوالتنسيقُ ُالتحكم، ُدورمفاتيح ُتلعب ُالتي الرئيسية

ُ ُالمالي. ُالقطاع ُمع ُالمملكةُوالتعاون ُحكومة وقررت
ُالتمويل ُبان ُنقاطُ المتحدة ُواكبر ُالحياة ُشريان تعتبر

 عفُلإلرهابيينُولمنظماتُاإلجرام.الض

ُلمكاف ُالمتحدة ُالمملكة ُتشريعات ُتمويلُيتشكل حة
ُ ُمجموعة ُمن ُتوفر قوانيناإلرهاب صالحياتُ التي

تنظيمية وصالحيات تنفيذية للمؤسسات التي تلعب دوراً 
ً في تنظيم جهاز مكافحة تمويل اإلرهاب في  رئيسيا

ُ المملكة ُهجمات ُبعد ُتمُ 11المتحدة. ُبشهرين سبتمبر
"ُ التيُقانون األمن ومكافحة اإلرهاب واإلجرام" إعداد

ُ ُعام ُمن ُديسمبر ُشهر ُفي ُالتنفيذ ُحيز ،2001ُدخلت
ُالقبضُعلىُ ُصالحية ُللشرطة ُالقانون ُهذا ُوفر حيث

تجميدُوجميعُوارداتُاإلرهابُفيُجميعُأنحاءُالبالد،ُ
ومراقبةُجميعُالحساباتُهذهُالوارداتُمعُبدءُالتحقيق،ُ

ُاإلرهاب.ُ ُتمويل ُفي ُاستخدامها ُالمحتمل ُمن التي
ُالبا ُيعطي ُالقانون ُفان ُهذا ُالى  وزارة الخزانةضافة

تجميدُاموالُاألشخاصُاألجانبُاوُالدولُفيُ صالحية
ُ ُاوحال ُللبالد ُخطر ُحال تشكيلها ُاسبابُ في توفر

ُ ُالمشروعةُومقبولة. ُغير ُاألموال ُغسل بهدفُمكافحة
ُ ُ"ومنع ُأوجبت ُاإلرهاب، الئحة مكافحة غسل تمويل

ُ  األموال غير المشروعة" ُعام ُفي  2007الصادرة
ُالكياناتُالقانونية ُالتيُ على ُاألنظمة ُتوفيرهم ضرورة

تحدد وتقيم وت دير المخاطر وتقلل من الخطورة. الى 
ُا ُبادرت ُهذا ُباالستجابةجانب ُالمتحدة علىُ لمملكة

ُوالمفوضي شريعاتت ُالمتحدة ُبتشريعُاألمم ُاألوربية، ة
لغرضُ 2010فيُعامُ قانون تجميد أموال اإلرهاب""

 التمكنُمنُتأسيسُنظامُتجميدُاألموالُالتابعةُلإلرهاب.ُ

 

   تركيا 

ُاإلرهابُ ُتمويل ُالتركية،ُي  ان ُالقوانين ُفي ُجريمة عتبر
ُالىُ" ُباألستناد ُالجرائم قانون مكافحة ويتمُمكافحةُهذه

وتمُتحديدُالغرضُفيُ.  6415"ُالمرقمُتمويل اإلرهاب
ُ ُالمرقم ُ 6415نصُالقانون ُالتالي:على في "  النحو

نطاق مكافحة اإلرهاب ومنع تمويل اإلرهاب بشكل 
تنفيذ القرارات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب يتم فعال: 

المستند  ومنع تمويل اإلرهاب في نطاق هذا القانون
مع تمويل اإلرهاب لق 1999االتفاقية الدولية لعام على 

المتحدة، وتحديد وقرار مجلس األمن التابع لألمم 
االُسس والقواعد المتعلقة بتجميد اموال اإلرهاب 

اجراء التعديالت لغرض مكافحة تمويل اإلرهاب مع 
 ". لجريمة تمويل اإلرهاب

ُاإلرهابُ ُفيُنطاقُمكافحة ُالقراراتُالمتخذة انُجميع
ُ ُفعال: ُبشكل ُاإلرهاب ُتمويل ُومنع ُطريق تنفيذُعن

ُتمويلُ ُومنع ُاإلرهاب ُبمكافحة ُالمتعلقة القرارات
ُتمويلُاإلرهابُ ُالتعديالتُلجريمة ُاجراء اإلرهابُمع
وتحديد اال سس والقواعد المتعلقة بتجميد اموال اإلرهاب 

ُاإلرهاب ُتمويل ُمكافحة ُهذاُ لغرض ُبموجب يكون
 القانون.

انُ،3713ُفيُنطاقُ"ُقانونُمكافحةُاإلرهاب"ُُالمرقمُ
ت عتبر  "جريمةُتمويلُاإلرهاب"األفعالُالمنظمةُبهدفُ

 جريمةُوتدخلُضمنُاألفعالُاإلرهابية.ُ

حتى لو لم ي شكل فعله جريمة اخرى تتطلب عقوبة اشد، 
ُل ُاألموال ُيجمع ُاو ُيقدم ُالذي ُالشخص شخصُفان

ُإرهابية ُلمنظمة ُاو ُأوُ إرهابي ُكليا ُاستخدامه بهدف
ُوجزئيا ُيكونُعلىُمعرفة ُاو ُس وعي، ُي  بانه فيُستخدم
ُ ُاإلرهاب"  شكلي  أفعال ُتمويل ُجريمة ُلمُ " ُولو حتى

ُمعين ُبفعل ، فانه  س يعاقب بالسجن من خمسة يرتبط
  سنواتُالىُعشرةُسنوات.ُ

ُ ُالقيامفي ُنطاقُالشخصُب حال ُفي ُتدخل ُالتي األفعال
ُالجرائم تمُمستغالً المنصب في الوظيفة العامة، ي هذه

 زيادةُالعقوبةُبنصفُالمقدار.ُ

ّ قرار مجلس الوزي نف قرار تجميد األموال: راءُذ فورا
ُالرسمية ُالجريدة ُفي ُب المنشور ُتجميدُالمتعلقة قرارات

تحتُتصرفُاألشخاصُوالمؤسساتُ الموجودة األصول
ُفيُقراراتُ ُأدراجهم مجلسُاألمنُوالمنظماتُالتيُتم

ُ ُالمرقم ُالمتحدة 1999ُ) 1267لألمم وُ(،
  .(2011)1989(،ُو2011)1988

ُإ ُبقراراتُيتم ُالمتحدة ُلألمم ُالتابع ُاألمن ُمجلس عالم
ُ ُاحالةُالمتخذة ُويتم ُالخارجية. ُوزارة ُطريق عن

ُالتابعُ ُقراراتُمجلسُاألمن ُضد المرجعاتُالتيُستتم
وزارةُالخارجيةُ بواسطةلألممُالمتحدةُمنُقبلُالرئاسةُ

  الىُمجلسُاألمنُالتابعُلألممُالمتحدة.

 في العالم



   تركيا

22 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

Türkiye

Ülkemizde terörizmin finansmanı bir suç olarak kabul 

edilmekte ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 

Önlenmesi Hakkındaki Kanuna dayanılarak bu suçla 

mücadele edilmektedir. 6415 sayısı kanunun amacı 

kanun metninde “Terör ve terörizmin finansmanıyla 
etkin mücadele edilmesi kapsamında; 1999 tarihli 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
Uluslararası Sözleşmenin ve Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamındaki terör 
ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin 
kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanı 
suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının 
önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasına 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi”  olarak 

belirtilmiştir.

Terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele 

edilmesi;  terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye 

ilişkin kararların uygulanması ile terörizmin finansmanı 

suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının 

önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulması 

kararları bu kanun kapsamında yapılmaktadır.

3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamında terör 

suçu olarak kabul edilen 
fiiller “Terörizmin Finansmanı 

Suçu” olarak düzenlenen 
fiillerdendir.

ُ بالنكيت ُالتقرير" يجب ان يكون جوابنا ضد فيُمقدمة
تمويل اإلرهاب قطعي وصريح، ويجب ان يكون موحد 

 . "بقدر ردنا على اإلرهاب نفسه

هيكليةُقويةُفيُنجحتُالمملكةُالمتحدةُفيُتأسيسُحيثُ
نظامُمكافحةُتمويلُاإلرهابُوذلكُبواسطةُانشاءُانظمةُ
تنظيميةُجديدة،ُوتوفيرُالمزيدُمنُالمصادرُللمؤسساتُ
ُوالتنسيقُ ُالتحكم، ُدورمفاتيح ُتلعب ُالتي الرئيسية

ُ ُالمالي. ُالقطاع ُمع ُالمملكةُوالتعاون ُحكومة وقررت
ُالتمويل ُبان ُنقاطُ المتحدة ُواكبر ُالحياة ُشريان تعتبر

 عفُلإلرهابيينُولمنظماتُاإلجرام.الض

ُلمكاف ُالمتحدة ُالمملكة ُتشريعات ُتمويلُيتشكل حة
ُ ُمجموعة ُمن ُتوفر قوانيناإلرهاب صالحياتُ التي

تنظيمية وصالحيات تنفيذية للمؤسسات التي تلعب دوراً 
ً في تنظيم جهاز مكافحة تمويل اإلرهاب في  رئيسيا

ُ المملكة ُهجمات ُبعد ُتمُ 11المتحدة. ُبشهرين سبتمبر
"ُ التيُقانون األمن ومكافحة اإلرهاب واإلجرام" إعداد

ُ ُعام ُمن ُديسمبر ُشهر ُفي ُالتنفيذ ُحيز ،2001ُدخلت
ُالقبضُعلىُ ُصالحية ُللشرطة ُالقانون ُهذا ُوفر حيث

تجميدُوجميعُوارداتُاإلرهابُفيُجميعُأنحاءُالبالد،ُ
ومراقبةُجميعُالحساباتُهذهُالوارداتُمعُبدءُالتحقيق،ُ

ُاإلرهاب.ُ ُتمويل ُفي ُاستخدامها ُالمحتمل ُمن التي
ُالبا ُيعطي ُالقانون ُفان ُهذا ُالى  وزارة الخزانةضافة

تجميدُاموالُاألشخاصُاألجانبُاوُالدولُفيُ صالحية
ُ ُاوحال ُللبالد ُخطر ُحال تشكيلها ُاسبابُ في توفر

ُ ُالمشروعةُومقبولة. ُغير ُاألموال ُغسل بهدفُمكافحة
ُ ُ"ومنع ُأوجبت ُاإلرهاب، الئحة مكافحة غسل تمويل

ُ  األموال غير المشروعة" ُعام ُفي  2007الصادرة
ُالكياناتُالقانونية ُالتيُ على ُاألنظمة ُتوفيرهم ضرورة

تحدد وتقيم وت دير المخاطر وتقلل من الخطورة. الى 
ُا ُبادرت ُهذا ُباالستجابةجانب ُالمتحدة علىُ لمملكة

ُوالمفوضي شريعاتت ُالمتحدة ُبتشريعُاألمم ُاألوربية، ة
لغرضُ 2010فيُعامُ قانون تجميد أموال اإلرهاب""

 التمكنُمنُتأسيسُنظامُتجميدُاألموالُالتابعةُلإلرهاب.ُ

 

   تركيا 

ُاإلرهابُ ُتمويل ُالتركية،ُي  ان ُالقوانين ُفي ُجريمة عتبر
ُالىُ" ُباألستناد ُالجرائم قانون مكافحة ويتمُمكافحةُهذه

وتمُتحديدُالغرضُفيُ.  6415"ُالمرقمُتمويل اإلرهاب
ُ ُالمرقم ُ 6415نصُالقانون ُالتالي:على في "  النحو

نطاق مكافحة اإلرهاب ومنع تمويل اإلرهاب بشكل 
تنفيذ القرارات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب يتم فعال: 

المستند  ومنع تمويل اإلرهاب في نطاق هذا القانون
مع تمويل اإلرهاب لق 1999االتفاقية الدولية لعام على 

المتحدة، وتحديد وقرار مجلس األمن التابع لألمم 
االُسس والقواعد المتعلقة بتجميد اموال اإلرهاب 

اجراء التعديالت لغرض مكافحة تمويل اإلرهاب مع 
 ". لجريمة تمويل اإلرهاب

ُاإلرهابُ ُفيُنطاقُمكافحة ُالقراراتُالمتخذة انُجميع
ُ ُفعال: ُبشكل ُاإلرهاب ُتمويل ُومنع ُطريق تنفيذُعن

ُتمويلُ ُومنع ُاإلرهاب ُبمكافحة ُالمتعلقة القرارات
ُتمويلُاإلرهابُ ُالتعديالتُلجريمة ُاجراء اإلرهابُمع
وتحديد اال سس والقواعد المتعلقة بتجميد اموال اإلرهاب 

ُاإلرهاب ُتمويل ُمكافحة ُهذاُ لغرض ُبموجب يكون
 القانون.

انُ،3713ُفيُنطاقُ"ُقانونُمكافحةُاإلرهاب"ُُالمرقمُ
ت عتبر  "جريمةُتمويلُاإلرهاب"األفعالُالمنظمةُبهدفُ

 جريمةُوتدخلُضمنُاألفعالُاإلرهابية.ُ

حتى لو لم ي شكل فعله جريمة اخرى تتطلب عقوبة اشد، 
ُل ُاألموال ُيجمع ُاو ُيقدم ُالذي ُالشخص شخصُفان

ُإرهابية ُلمنظمة ُاو ُأوُ إرهابي ُكليا ُاستخدامه بهدف
ُوجزئيا ُيكونُعلىُمعرفة ُاو ُس وعي، ُي  بانه فيُستخدم
ُ ُاإلرهاب"  شكلي  أفعال ُتمويل ُجريمة ُلمُ " ُولو حتى

ُمعين ُبفعل ، فانه  س يعاقب بالسجن من خمسة يرتبط
  سنواتُالىُعشرةُسنوات.ُ

ُ ُالقيامفي ُنطاقُالشخصُب حال ُفي ُتدخل ُالتي األفعال
ُالجرائم تمُمستغالً المنصب في الوظيفة العامة، ي هذه

 زيادةُالعقوبةُبنصفُالمقدار.ُ

ّ قرار مجلس الوزي نف قرار تجميد األموال: راءُذ فورا
ُالرسمية ُالجريدة ُفي ُب المنشور ُتجميدُالمتعلقة قرارات

تحتُتصرفُاألشخاصُوالمؤسساتُ الموجودة األصول
ُفيُقراراتُ ُأدراجهم مجلسُاألمنُوالمنظماتُالتيُتم

ُ ُالمرقم ُالمتحدة 1999ُ) 1267لألمم وُ(،
  .(2011)1989(،ُو2011)1988

ُإ ُبقراراتُيتم ُالمتحدة ُلألمم ُالتابع ُاألمن ُمجلس عالم
ُ ُاحالةُالمتخذة ُويتم ُالخارجية. ُوزارة ُطريق عن

ُالتابعُ ُقراراتُمجلسُاألمن ُضد المرجعاتُالتيُستتم
وزارةُالخارجيةُ بواسطةلألممُالمتحدةُمنُقبلُالرئاسةُ

  الىُمجلسُاألمنُالتابعُلألممُالمتحدة.

 في العالم

ُ بالنكيت ُالتقرير" يجب ان يكون جوابنا ضد فيُمقدمة
تمويل اإلرهاب قطعي وصريح، ويجب ان يكون موحد 

 . "بقدر ردنا على اإلرهاب نفسه

هيكليةُقويةُفيُنجحتُالمملكةُالمتحدةُفيُتأسيسُحيثُ
نظامُمكافحةُتمويلُاإلرهابُوذلكُبواسطةُانشاءُانظمةُ
تنظيميةُجديدة،ُوتوفيرُالمزيدُمنُالمصادرُللمؤسساتُ
ُوالتنسيقُ ُالتحكم، ُدورمفاتيح ُتلعب ُالتي الرئيسية

ُ ُالمالي. ُالقطاع ُمع ُالمملكةُوالتعاون ُحكومة وقررت
ُالتمويل ُبان ُنقاطُ المتحدة ُواكبر ُالحياة ُشريان تعتبر

 عفُلإلرهابيينُولمنظماتُاإلجرام.الض

ُلمكاف ُالمتحدة ُالمملكة ُتشريعات ُتمويلُيتشكل حة
ُ ُمجموعة ُمن ُتوفر قوانيناإلرهاب صالحياتُ التي

تنظيمية وصالحيات تنفيذية للمؤسسات التي تلعب دوراً 
ً في تنظيم جهاز مكافحة تمويل اإلرهاب في  رئيسيا

ُ المملكة ُهجمات ُبعد ُتمُ 11المتحدة. ُبشهرين سبتمبر
"ُ التيُقانون األمن ومكافحة اإلرهاب واإلجرام" إعداد

ُ ُعام ُمن ُديسمبر ُشهر ُفي ُالتنفيذ ُحيز ،2001ُدخلت
ُالقبضُعلىُ ُصالحية ُللشرطة ُالقانون ُهذا ُوفر حيث

تجميدُوجميعُوارداتُاإلرهابُفيُجميعُأنحاءُالبالد،ُ
ومراقبةُجميعُالحساباتُهذهُالوارداتُمعُبدءُالتحقيق،ُ

ُاإلرهاب.ُ ُتمويل ُفي ُاستخدامها ُالمحتمل ُمن التي
ُالبا ُيعطي ُالقانون ُفان ُهذا ُالى  وزارة الخزانةضافة

تجميدُاموالُاألشخاصُاألجانبُاوُالدولُفيُ صالحية
ُ ُاوحال ُللبالد ُخطر ُحال تشكيلها ُاسبابُ في توفر

ُ ُالمشروعةُومقبولة. ُغير ُاألموال ُغسل بهدفُمكافحة
ُ ُ"ومنع ُأوجبت ُاإلرهاب، الئحة مكافحة غسل تمويل

ُ  األموال غير المشروعة" ُعام ُفي  2007الصادرة
ُالكياناتُالقانونية ُالتيُ على ُاألنظمة ُتوفيرهم ضرورة

تحدد وتقيم وت دير المخاطر وتقلل من الخطورة. الى 
ُا ُبادرت ُهذا ُباالستجابةجانب ُالمتحدة علىُ لمملكة

ُوالمفوضي شريعاتت ُالمتحدة ُبتشريعُاألمم ُاألوربية، ة
لغرضُ 2010فيُعامُ قانون تجميد أموال اإلرهاب""

 التمكنُمنُتأسيسُنظامُتجميدُاألموالُالتابعةُلإلرهاب.ُ

 

   تركيا 

ُاإلرهابُ ُتمويل ُالتركية،ُي  ان ُالقوانين ُفي ُجريمة عتبر
ُالىُ" ُباألستناد ُالجرائم قانون مكافحة ويتمُمكافحةُهذه

وتمُتحديدُالغرضُفيُ.  6415"ُالمرقمُتمويل اإلرهاب
ُ ُالمرقم ُ 6415نصُالقانون ُالتالي:على في "  النحو

نطاق مكافحة اإلرهاب ومنع تمويل اإلرهاب بشكل 
تنفيذ القرارات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب يتم فعال: 

المستند  ومنع تمويل اإلرهاب في نطاق هذا القانون
مع تمويل اإلرهاب لق 1999االتفاقية الدولية لعام على 

المتحدة، وتحديد وقرار مجلس األمن التابع لألمم 
االُسس والقواعد المتعلقة بتجميد اموال اإلرهاب 

اجراء التعديالت لغرض مكافحة تمويل اإلرهاب مع 
 ". لجريمة تمويل اإلرهاب

ُاإلرهابُ ُفيُنطاقُمكافحة ُالقراراتُالمتخذة انُجميع
ُ ُفعال: ُبشكل ُاإلرهاب ُتمويل ُومنع ُطريق تنفيذُعن

ُتمويلُ ُومنع ُاإلرهاب ُبمكافحة ُالمتعلقة القرارات
ُتمويلُاإلرهابُ ُالتعديالتُلجريمة ُاجراء اإلرهابُمع
وتحديد اال سس والقواعد المتعلقة بتجميد اموال اإلرهاب 

ُاإلرهاب ُتمويل ُمكافحة ُهذاُ لغرض ُبموجب يكون
 القانون.

انُ،3713ُفيُنطاقُ"ُقانونُمكافحةُاإلرهاب"ُُالمرقمُ
ت عتبر  "جريمةُتمويلُاإلرهاب"األفعالُالمنظمةُبهدفُ

 جريمةُوتدخلُضمنُاألفعالُاإلرهابية.ُ

حتى لو لم ي شكل فعله جريمة اخرى تتطلب عقوبة اشد، 
ُل ُاألموال ُيجمع ُاو ُيقدم ُالذي ُالشخص شخصُفان

ُإرهابية ُلمنظمة ُاو ُأوُ إرهابي ُكليا ُاستخدامه بهدف
ُوجزئيا ُيكونُعلىُمعرفة ُاو ُس وعي، ُي  بانه فيُستخدم
ُ ُاإلرهاب"  شكلي  أفعال ُتمويل ُجريمة ُلمُ " ُولو حتى

ُمعين ُبفعل ، فانه  س يعاقب بالسجن من خمسة يرتبط
  سنواتُالىُعشرةُسنوات.ُ

ُ ُالقيامفي ُنطاقُالشخصُب حال ُفي ُتدخل ُالتي األفعال
ُالجرائم تمُمستغالً المنصب في الوظيفة العامة، ي هذه

 زيادةُالعقوبةُبنصفُالمقدار.ُ

ّ قرار مجلس الوزي نف قرار تجميد األموال: راءُذ فورا
ُالرسمية ُالجريدة ُفي ُب المنشور ُتجميدُالمتعلقة قرارات

تحتُتصرفُاألشخاصُوالمؤسساتُ الموجودة األصول
ُفيُقراراتُ ُأدراجهم مجلسُاألمنُوالمنظماتُالتيُتم

ُ ُالمرقم ُالمتحدة 1999ُ) 1267لألمم وُ(،
  .(2011)1989(،ُو2011)1988

ُإ ُبقراراتُيتم ُالمتحدة ُلألمم ُالتابع ُاألمن ُمجلس عالم
ُ ُاحالةُالمتخذة ُويتم ُالخارجية. ُوزارة ُطريق عن

ُالتابعُ ُقراراتُمجلسُاألمن ُضد المرجعاتُالتيُستتم
وزارةُالخارجيةُ بواسطةلألممُالمتحدةُمنُقبلُالرئاسةُ

  الىُمجلسُاألمنُالتابعُلألممُالمتحدة.

 في العالم
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3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamında terör suçu olarak kabul 
edilen fiiller “Terörizmin Finansmanı 
Suçu” olarak düzenlenen fiillerdendir.

Terörizmin Finansmanı Suçu olarak düzenlenen 

fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen 

kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek 

ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi 

bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan 

veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren 

başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu suç kapsamına giren suçların kamu görevinin 

sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 

işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında 

artırılır.

Malvarlığının Dondurulması kararı; 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 

1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla 

listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların 

tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması 

kararları Bakanlar Kurulunun Resmî Gazete’de 

yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.

Alınan kararlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildirilir. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına 

karşı yapılacak başvurular Başkanlık tarafından 

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyine iletilir.

ُ بالنكيت ُالتقرير" يجب ان يكون جوابنا ضد فيُمقدمة
تمويل اإلرهاب قطعي وصريح، ويجب ان يكون موحد 

 . "بقدر ردنا على اإلرهاب نفسه

هيكليةُقويةُفيُنجحتُالمملكةُالمتحدةُفيُتأسيسُحيثُ
نظامُمكافحةُتمويلُاإلرهابُوذلكُبواسطةُانشاءُانظمةُ
تنظيميةُجديدة،ُوتوفيرُالمزيدُمنُالمصادرُللمؤسساتُ
ُوالتنسيقُ ُالتحكم، ُدورمفاتيح ُتلعب ُالتي الرئيسية

ُ ُالمالي. ُالقطاع ُمع ُالمملكةُوالتعاون ُحكومة وقررت
ُالتمويل ُبان ُنقاطُ المتحدة ُواكبر ُالحياة ُشريان تعتبر

 عفُلإلرهابيينُولمنظماتُاإلجرام.الض

ُلمكاف ُالمتحدة ُالمملكة ُتشريعات ُتمويلُيتشكل حة
ُ ُمجموعة ُمن ُتوفر قوانيناإلرهاب صالحياتُ التي

تنظيمية وصالحيات تنفيذية للمؤسسات التي تلعب دوراً 
ً في تنظيم جهاز مكافحة تمويل اإلرهاب في  رئيسيا

ُ المملكة ُهجمات ُبعد ُتمُ 11المتحدة. ُبشهرين سبتمبر
"ُ التيُقانون األمن ومكافحة اإلرهاب واإلجرام" إعداد

ُ ُعام ُمن ُديسمبر ُشهر ُفي ُالتنفيذ ُحيز ،2001ُدخلت
ُالقبضُعلىُ ُصالحية ُللشرطة ُالقانون ُهذا ُوفر حيث

تجميدُوجميعُوارداتُاإلرهابُفيُجميعُأنحاءُالبالد،ُ
ومراقبةُجميعُالحساباتُهذهُالوارداتُمعُبدءُالتحقيق،ُ

ُاإلرهاب.ُ ُتمويل ُفي ُاستخدامها ُالمحتمل ُمن التي
ُالبا ُيعطي ُالقانون ُفان ُهذا ُالى  وزارة الخزانةضافة

تجميدُاموالُاألشخاصُاألجانبُاوُالدولُفيُ صالحية
ُ ُاوحال ُللبالد ُخطر ُحال تشكيلها ُاسبابُ في توفر

ُ ُالمشروعةُومقبولة. ُغير ُاألموال ُغسل بهدفُمكافحة
ُ ُ"ومنع ُأوجبت ُاإلرهاب، الئحة مكافحة غسل تمويل

ُ  األموال غير المشروعة" ُعام ُفي  2007الصادرة
ُالكياناتُالقانونية ُالتيُ على ُاألنظمة ُتوفيرهم ضرورة

تحدد وتقيم وت دير المخاطر وتقلل من الخطورة. الى 
ُا ُبادرت ُهذا ُباالستجابةجانب ُالمتحدة علىُ لمملكة

ُوالمفوضي شريعاتت ُالمتحدة ُبتشريعُاألمم ُاألوربية، ة
لغرضُ 2010فيُعامُ قانون تجميد أموال اإلرهاب""

 التمكنُمنُتأسيسُنظامُتجميدُاألموالُالتابعةُلإلرهاب.ُ

 

   تركيا 

ُاإلرهابُ ُتمويل ُالتركية،ُي  ان ُالقوانين ُفي ُجريمة عتبر
ُالىُ" ُباألستناد ُالجرائم قانون مكافحة ويتمُمكافحةُهذه

وتمُتحديدُالغرضُفيُ.  6415"ُالمرقمُتمويل اإلرهاب
ُ ُالمرقم ُ 6415نصُالقانون ُالتالي:على في "  النحو

نطاق مكافحة اإلرهاب ومنع تمويل اإلرهاب بشكل 
تنفيذ القرارات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب يتم فعال: 

المستند  ومنع تمويل اإلرهاب في نطاق هذا القانون
مع تمويل اإلرهاب لق 1999االتفاقية الدولية لعام على 

المتحدة، وتحديد وقرار مجلس األمن التابع لألمم 
االُسس والقواعد المتعلقة بتجميد اموال اإلرهاب 

اجراء التعديالت لغرض مكافحة تمويل اإلرهاب مع 
 ". لجريمة تمويل اإلرهاب

ُاإلرهابُ ُفيُنطاقُمكافحة ُالقراراتُالمتخذة انُجميع
ُ ُفعال: ُبشكل ُاإلرهاب ُتمويل ُومنع ُطريق تنفيذُعن

ُتمويلُ ُومنع ُاإلرهاب ُبمكافحة ُالمتعلقة القرارات
ُتمويلُاإلرهابُ ُالتعديالتُلجريمة ُاجراء اإلرهابُمع
وتحديد اال سس والقواعد المتعلقة بتجميد اموال اإلرهاب 

ُاإلرهاب ُتمويل ُمكافحة ُهذاُ لغرض ُبموجب يكون
 القانون.

انُ،3713ُفيُنطاقُ"ُقانونُمكافحةُاإلرهاب"ُُالمرقمُ
ت عتبر  "جريمةُتمويلُاإلرهاب"األفعالُالمنظمةُبهدفُ

 جريمةُوتدخلُضمنُاألفعالُاإلرهابية.ُ

حتى لو لم ي شكل فعله جريمة اخرى تتطلب عقوبة اشد، 
ُل ُاألموال ُيجمع ُاو ُيقدم ُالذي ُالشخص شخصُفان

ُإرهابية ُلمنظمة ُاو ُأوُ إرهابي ُكليا ُاستخدامه بهدف
ُوجزئيا ُيكونُعلىُمعرفة ُاو ُس وعي، ُي  بانه فيُستخدم
ُ ُاإلرهاب"  شكلي  أفعال ُتمويل ُجريمة ُلمُ " ُولو حتى

ُمعين ُبفعل ، فانه  س يعاقب بالسجن من خمسة يرتبط
  سنواتُالىُعشرةُسنوات.ُ

ُ ُالقيامفي ُنطاقُالشخصُب حال ُفي ُتدخل ُالتي األفعال
ُالجرائم تمُمستغالً المنصب في الوظيفة العامة، ي هذه

 زيادةُالعقوبةُبنصفُالمقدار.ُ

ّ قرار مجلس الوزي نف قرار تجميد األموال: راءُذ فورا
ُالرسمية ُالجريدة ُفي ُب المنشور ُتجميدُالمتعلقة قرارات

تحتُتصرفُاألشخاصُوالمؤسساتُ الموجودة األصول
ُفيُقراراتُ ُأدراجهم مجلسُاألمنُوالمنظماتُالتيُتم

ُ ُالمرقم ُالمتحدة 1999ُ) 1267لألمم وُ(،
  .(2011)1989(،ُو2011)1988

ُإ ُبقراراتُيتم ُالمتحدة ُلألمم ُالتابع ُاألمن ُمجلس عالم
ُ ُاحالةُالمتخذة ُويتم ُالخارجية. ُوزارة ُطريق عن

ُالتابعُ ُقراراتُمجلسُاألمن ُضد المرجعاتُالتيُستتم
وزارةُالخارجيةُ بواسطةلألممُالمتحدةُمنُقبلُالرئاسةُ

  الىُمجلسُاألمنُالتابعُلألممُالمتحدة.

 في العالم
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 المنظمات اإلرهابية التي
 تعتمد على المخدارت

  كمصدر تمويل
في العالم

 (FARC) فارك

(القوات المسلحة الثورية الكولومبية)

تعتمد على المخدارت كمصدر المنظمات اإلرهابية التي 
   تمويل

 (FARC)فارك 

 )القوات المسلحة الثورية الكولومبية(

ُالكولومبية ُالثورية هيُمنظمةُُ)فارك(ُالقواتُالمسلحة
ُُ-ُماركسية ُفي ُتأسست ُالقرنُلينينية ُمن الستينات

ُوا ُالكولومبية ُالحكومة ُاسقاط ُبهدف ُلسيطرةالماضي
ُفيُُعلى ُُالبالد.الحكم هوُُحالياوهدفُمنظمةُ)فارك(

التوسعُفيُاألراضيُاألقليميةُوالسيطرةُعلىُكولومبيا.ُ
ُهيُضدباألضافةُالىُذلكُفانُمنظمةُ)فارك(ُاإلرهابيةُ

ُنظامُالراسماليةُاإلحتكاريةُواإلمبرياليةُاألمريكية.ُ

يات  بتمويل عملفي يومنا هذا تقوم منظمة )فارك( و
نشاطاتها في جميع ممارسة ب وتجارة المخدراتتهريب 
، والغصب، خطف األشخاص بما في ذلك عمليات االبعاد

.ُالعمل مع عصابات المخدرات في البلدان المجاورةو
ُمعُُ ُ)فارك( ُمنظمة ُتعمل ُالدولي ُالصعيد وعلى

ُُعصاباتُالمخدراتُالمكسيكيةُوالفنزويلية.

ُبتمويل ُ)فارك( ُمنظمة ُتقوم ُهذا ُيومنا عملياتُُُوفي
ُالمخدرات ُفيُجميعُممارسةُبُتهريبُوتجارة نشاطاتها

ُاألشخاص،ُ ُخطف ُعمليات ُذلك ُفي ُبما االبعاد
ُالبلدانُ ُفي ُالمخدرات ُعصابات ُمع ُوالعمل والغصب،

ُ.ُالمجاورة

IMU 

 (حركة أوزبكستان اإلسالمية)

ُ)ُمتدت ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُحركة الىُ (IMUجذور
ًُفيُالجيشُُجمعة نامانجانإتحادُقواتُ الذيُكانُجنديا

ُ ُالعدالة ُرئيسُحزب ُقوات ُمع ُالسابق طاهر السوفيتي
ُوهدفهمُُيولداشيف ُالماضي، ُالقرن ُمن ُالتسعينات في

ُالشريعة ُإلى ُيستند ُقانوني ُنظام ُوتنفيذ ُانشاء ُهو
ُالو ُنامانجان ُفيُمدينة ُفيُواديُفرغانةُاإلسالمية اقعة

لةُإسالميةُدوفيُأوزبكستان.ُوقدُاعلنواُهدفهمُ"بإنشاءُ
ستندُعلىُالشريعةُفيُأوزبكستان"ُعلىُالموقعُالخاصُت

(ُ ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُشبكةIMUُلحركة ُعلى )
ُ.1999ُاإلنترنيتُفيُعامُ

ت فيدُتقاريرُالمصادرُالرسميةُسيطرةُحركةُأوزبكستانُ
(ُ ُمنIMUُاإلسالمية ُالمخدرات ُتهريب ُطرق ُعلى )

والحصولُعلىُشمالُأفغانستانُإلىُجنوبُقرغيزستانُ
ُأوزبكستانُ ُحركة ُتعتمد ُالطريقة. ُبهذه الواردت

(ُ ُوالسياسيةIMUُاإلسالمية ُالعسكرية ُانشطتها ُفي )
ُ ُالورادات ُعلى ُمنُوالدعائية ُعليها ُالحصول ُيتم التي

ُطرقُتهريبُوتجارةُالمخدراتُفيُاسياُالوسطى.ُ

LTTE  

 )حركة نمور تحرير تاميل إيالم( سريالنكا 

ُ ُعام ُفي ُسريالنكا ُاستقالل 1948ُُبعد سياساتُالأدت
ُ ُالىُزيادة ُاقليةُوإُفيُالمجتمعُُالتهميشالمتبعة ستبعاد

ُالسياسيةُتاميل ُالساحة ُمن ُُعقب. بدأت1956ُُعام
ُفيُ ُباألنتشار ُوالتطرف ُاالجتماعي ُالعنف أعمال

حينُكانتُبعضُاحزابُتاميلُتشاركُمجتمعاتُتاميل.ُ
ُ ُبدات ُالبرلمان، ُاعمال ُالجماعاتفي المسلحةُُبعض

ُ ُبأسم ُمستقلة ُدولة ُالىُانشاء ُفيُبالدعوة ُإيالم( )تاميل
ُالقرنُ ُسبعينات ُمن ُاعتبارا ُالجزيرة ُوشرق شمال

ُالماضي.

ُإيالم)ُان ُتاميل ُتحرير ُنمور ُفيُُ(حركة ُتعتمد التي
ُالرئيس ُتمويلها ُالسريالنكيُمصدر ُالشتات ُعلى ي

ُخاللُ ُمن ُاإليرادات ُمن ُالكثير ُعلى ُتحصل العالمي،
ُبالبشرُ ُاالتجار ُمثل ُالجرائم ُمن ُالعديد ممارستها
ُوقدُ ُاألسلحة. ُوتهريب ُوالقرصنة ُالمخدرات وتهريب

حركةُُانُهافيُتقاريرُةالدفاع السريالنكيبينتُوزارةُ
ُفعالُفيُتهريبُالهيروينُمنُبور ماُنمورُتلعبُدوراً

ُاإليرادات ُتقدر ُأوروبا. ُالى ُاسيا ُشرق ُجنوب ُودول
ُالتيُ ُشتاتُتاميل ُمن ُنمور، ُحركة ُعليها التيُتحصل
تجمعُالتبرعاتُمنُخاللُتاسيسُعشراتُالمنظماتُفيُ

ُومن ُالعالم، ُانحاء ُالبحريةُجرائمُجميع ُالقرصنة
ُ ُمابين ُوالسالح ُالبشر ُوتهريب الى200ُُوالمخدرات

ُمليونُدوالرُسنوياً.300ُُ

 حركة الطالبان 

ُُُُ)أفغانستان(

ظهرتُحركةُطالبانُفيُأعقابُاألحتاللُالسوفيتيُعامُ
1979ُ ُاخراج ُالى ُتهدف ُمقاومة ُكحركة الجنودُ،

ُتحادُالسوفيتيُمنُأفغانستان.ُالتابعيينُلأل

ُ ُنظرة ُالقاء ُطالبانُوعند ُالمخدراتُلحركة علىُتجارة
ُكبسوالتُ ُزراعة ُمناطق ُان ُنجد ُافغانستان، في
ُمستوياتُ ُاعلى ُتشهد ُالتي ُالمناطق ُفي الخشخاشُتقع

ُ ُافغانستان. ُفي ُاألمن ُأانعدام ُالبياناتُحيث ظهرت
المتعلقةُبأنتاجُوتصديرُالموادُاألفيونية،ُبانُأكبرُكميةُ
ُ)المحافظاتُ ُالمناطق ُفي ُتتم ُوالتصدير ُاإلنتاج من
الجنوبيةُفيُاالغلب(ُالتيُتكونُمستوىُتهديداتُحركةُ

تعتمد على المخدارت كمصدر المنظمات اإلرهابية التي 
   تمويل

 (FARC)فارك 

 )القوات المسلحة الثورية الكولومبية(

ُالكولومبية ُالثورية هيُمنظمةُُ)فارك(ُالقواتُالمسلحة
ُُ-ُماركسية ُفي ُتأسست ُالقرنُلينينية ُمن الستينات

ُوا ُالكولومبية ُالحكومة ُاسقاط ُبهدف ُلسيطرةالماضي
ُفيُُعلى ُُالبالد.الحكم هوُُحالياوهدفُمنظمةُ)فارك(

التوسعُفيُاألراضيُاألقليميةُوالسيطرةُعلىُكولومبيا.ُ
ُهيُضدباألضافةُالىُذلكُفانُمنظمةُ)فارك(ُاإلرهابيةُ

ُنظامُالراسماليةُاإلحتكاريةُواإلمبرياليةُاألمريكية.ُ

يات  بتمويل عملفي يومنا هذا تقوم منظمة )فارك( و
نشاطاتها في جميع ممارسة ب وتجارة المخدراتتهريب 
، والغصب، خطف األشخاص بما في ذلك عمليات االبعاد

.ُالعمل مع عصابات المخدرات في البلدان المجاورةو
ُمعُُ ُ)فارك( ُمنظمة ُتعمل ُالدولي ُالصعيد وعلى

ُُعصاباتُالمخدراتُالمكسيكيةُوالفنزويلية.

ُبتمويل ُ)فارك( ُمنظمة ُتقوم ُهذا ُيومنا عملياتُُُوفي
ُالمخدرات ُفيُجميعُممارسةُبُتهريبُوتجارة نشاطاتها

ُاألشخاص،ُ ُخطف ُعمليات ُذلك ُفي ُبما االبعاد
ُالبلدانُ ُفي ُالمخدرات ُعصابات ُمع ُوالعمل والغصب،

ُ.ُالمجاورة

IMU 

 (حركة أوزبكستان اإلسالمية)

ُ)ُمتدت ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُحركة الىُ (IMUجذور
ًُفيُالجيشُُجمعة نامانجانإتحادُقواتُ الذيُكانُجنديا

ُ ُالعدالة ُرئيسُحزب ُقوات ُمع ُالسابق طاهر السوفيتي
ُوهدفهمُُيولداشيف ُالماضي، ُالقرن ُمن ُالتسعينات في

ُالشريعة ُإلى ُيستند ُقانوني ُنظام ُوتنفيذ ُانشاء ُهو
ُالو ُنامانجان ُفيُمدينة ُفيُواديُفرغانةُاإلسالمية اقعة

لةُإسالميةُدوفيُأوزبكستان.ُوقدُاعلنواُهدفهمُ"بإنشاءُ
ستندُعلىُالشريعةُفيُأوزبكستان"ُعلىُالموقعُالخاصُت

(ُ ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُشبكةIMUُلحركة ُعلى )
ُ.1999ُاإلنترنيتُفيُعامُ

ت فيدُتقاريرُالمصادرُالرسميةُسيطرةُحركةُأوزبكستانُ
(ُ ُمنIMUُاإلسالمية ُالمخدرات ُتهريب ُطرق ُعلى )

والحصولُعلىُشمالُأفغانستانُإلىُجنوبُقرغيزستانُ
ُأوزبكستانُ ُحركة ُتعتمد ُالطريقة. ُبهذه الواردت

(ُ ُوالسياسيةIMUُاإلسالمية ُالعسكرية ُانشطتها ُفي )
ُ ُالورادات ُعلى ُمنُوالدعائية ُعليها ُالحصول ُيتم التي

ُطرقُتهريبُوتجارةُالمخدراتُفيُاسياُالوسطى.ُ

LTTE  

 )حركة نمور تحرير تاميل إيالم( سريالنكا 

ُ ُعام ُفي ُسريالنكا ُاستقالل 1948ُُبعد سياساتُالأدت
ُ ُالىُزيادة ُاقليةُوإُفيُالمجتمعُُالتهميشالمتبعة ستبعاد

ُالسياسيةُتاميل ُالساحة ُمن ُُعقب. بدأت1956ُُعام
ُفيُ ُباألنتشار ُوالتطرف ُاالجتماعي ُالعنف أعمال

حينُكانتُبعضُاحزابُتاميلُتشاركُمجتمعاتُتاميل.ُ
ُ ُبدات ُالبرلمان، ُاعمال ُالجماعاتفي المسلحةُُبعض

ُ ُبأسم ُمستقلة ُدولة ُالىُانشاء ُفيُبالدعوة ُإيالم( )تاميل
ُالقرنُ ُسبعينات ُمن ُاعتبارا ُالجزيرة ُوشرق شمال

ُالماضي.

ُإيالم)ُان ُتاميل ُتحرير ُنمور ُفيُُ(حركة ُتعتمد التي
ُالرئيس ُتمويلها ُالسريالنكيُمصدر ُالشتات ُعلى ي

ُخاللُ ُمن ُاإليرادات ُمن ُالكثير ُعلى ُتحصل العالمي،
ُبالبشرُ ُاالتجار ُمثل ُالجرائم ُمن ُالعديد ممارستها
ُوقدُ ُاألسلحة. ُوتهريب ُوالقرصنة ُالمخدرات وتهريب

حركةُُانُهافيُتقاريرُةالدفاع السريالنكيبينتُوزارةُ
ُفعالُفيُتهريبُالهيروينُمنُبور ماُنمورُتلعبُدوراً

ُاإليرادات ُتقدر ُأوروبا. ُالى ُاسيا ُشرق ُجنوب ُودول
ُالتيُ ُشتاتُتاميل ُمن ُنمور، ُحركة ُعليها التيُتحصل
تجمعُالتبرعاتُمنُخاللُتاسيسُعشراتُالمنظماتُفيُ

ُومن ُالعالم، ُانحاء ُالبحريةُجرائمُجميع ُالقرصنة
ُ ُمابين ُوالسالح ُالبشر ُوتهريب الى200ُُوالمخدرات

ُمليونُدوالرُسنوياً.300ُُ

 حركة الطالبان 

ُُُُ)أفغانستان(

ظهرتُحركةُطالبانُفيُأعقابُاألحتاللُالسوفيتيُعامُ
1979ُ ُاخراج ُالى ُتهدف ُمقاومة ُكحركة الجنودُ،

ُتحادُالسوفيتيُمنُأفغانستان.ُالتابعيينُلأل

ُ ُنظرة ُالقاء ُطالبانُوعند ُالمخدراتُلحركة علىُتجارة
ُكبسوالتُ ُزراعة ُمناطق ُان ُنجد ُافغانستان، في
ُمستوياتُ ُاعلى ُتشهد ُالتي ُالمناطق ُفي الخشخاشُتقع

ُ ُافغانستان. ُفي ُاألمن ُأانعدام ُالبياناتُحيث ظهرت
المتعلقةُبأنتاجُوتصديرُالموادُاألفيونية،ُبانُأكبرُكميةُ
ُ)المحافظاتُ ُالمناطق ُفي ُتتم ُوالتصدير ُاإلنتاج من
الجنوبيةُفيُاالغلب(ُالتيُتكونُمستوىُتهديداتُحركةُ

24 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

FARC 1960’larda Kolombiya hükümetini devirip 

ülkenin kontrolünü almak için kurulmuş olan Marksist 

ve Leninist bir örgüttür. Günümüzde FARC’ın amacı, 

bölgesel toprak kazanma ve Kolombiya’yı kontrol 

etmektir. Buna ek olarak finansal tekelci sermayelere 

ve Amerikan emperyalizmine karşıdır.

Günümüzde FARC; adam kaçırma, gasp ve komşu 
ülkelerdeki uyuşturucu kartelleri ile birlikte çalışma 
dahil uyuşturucu ticaretinin her boyutundaki 
faaliyetleriyle eylemlerini finanse etmektedir. 
FARC uluslararası düzeyde Venezüela ve Meksikalı 

uyuşturucu kartelleri ile çalışmaktadır.

Günümüzde FARC; adam 
kaçırma, gasp ve komşu 
ülkelerdeki uyuşturucu 
kartelleri ile birlikte çalışma 
dahil uyuşturucu ticaretinin 
her boyutundaki faaliyetleriyle 
eylemlerini finanse etmektedir. 

FARC
(Kolombiya Devrimci 
Silahlı Güçleri) 



IMU
(حركة أوزبكستان اإلسالمية)

تعتمد على المخدارت كمصدر المنظمات اإلرهابية التي 
   تمويل

 (FARC)فارك 

 )القوات المسلحة الثورية الكولومبية(

ُالكولومبية ُالثورية هيُمنظمةُُ)فارك(ُالقواتُالمسلحة
ُُ-ُماركسية ُفي ُتأسست ُالقرنُلينينية ُمن الستينات

ُوا ُالكولومبية ُالحكومة ُاسقاط ُبهدف ُلسيطرةالماضي
ُفيُُعلى ُُالبالد.الحكم هوُُحالياوهدفُمنظمةُ)فارك(

التوسعُفيُاألراضيُاألقليميةُوالسيطرةُعلىُكولومبيا.ُ
ُهيُضدباألضافةُالىُذلكُفانُمنظمةُ)فارك(ُاإلرهابيةُ

ُنظامُالراسماليةُاإلحتكاريةُواإلمبرياليةُاألمريكية.ُ

يات  بتمويل عملفي يومنا هذا تقوم منظمة )فارك( و
نشاطاتها في جميع ممارسة ب وتجارة المخدراتتهريب 
، والغصب، خطف األشخاص بما في ذلك عمليات االبعاد

.ُالعمل مع عصابات المخدرات في البلدان المجاورةو
ُمعُُ ُ)فارك( ُمنظمة ُتعمل ُالدولي ُالصعيد وعلى

ُُعصاباتُالمخدراتُالمكسيكيةُوالفنزويلية.

ُبتمويل ُ)فارك( ُمنظمة ُتقوم ُهذا ُيومنا عملياتُُُوفي
ُالمخدرات ُفيُجميعُممارسةُبُتهريبُوتجارة نشاطاتها

ُاألشخاص،ُ ُخطف ُعمليات ُذلك ُفي ُبما االبعاد
ُالبلدانُ ُفي ُالمخدرات ُعصابات ُمع ُوالعمل والغصب،

ُ.ُالمجاورة

IMU 

 (حركة أوزبكستان اإلسالمية)

ُ)ُمتدت ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُحركة الىُ (IMUجذور
ًُفيُالجيشُُجمعة نامانجانإتحادُقواتُ الذيُكانُجنديا

ُ ُالعدالة ُرئيسُحزب ُقوات ُمع ُالسابق طاهر السوفيتي
ُوهدفهمُُيولداشيف ُالماضي، ُالقرن ُمن ُالتسعينات في

ُالشريعة ُإلى ُيستند ُقانوني ُنظام ُوتنفيذ ُانشاء ُهو
ُالو ُنامانجان ُفيُمدينة ُفيُواديُفرغانةُاإلسالمية اقعة

لةُإسالميةُدوفيُأوزبكستان.ُوقدُاعلنواُهدفهمُ"بإنشاءُ
ستندُعلىُالشريعةُفيُأوزبكستان"ُعلىُالموقعُالخاصُت

(ُ ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُشبكةIMUُلحركة ُعلى )
ُ.1999ُاإلنترنيتُفيُعامُ

ت فيدُتقاريرُالمصادرُالرسميةُسيطرةُحركةُأوزبكستانُ
(ُ ُمنIMUُاإلسالمية ُالمخدرات ُتهريب ُطرق ُعلى )

والحصولُعلىُشمالُأفغانستانُإلىُجنوبُقرغيزستانُ
ُأوزبكستانُ ُحركة ُتعتمد ُالطريقة. ُبهذه الواردت

(ُ ُوالسياسيةIMUُاإلسالمية ُالعسكرية ُانشطتها ُفي )
ُ ُالورادات ُعلى ُمنُوالدعائية ُعليها ُالحصول ُيتم التي

ُطرقُتهريبُوتجارةُالمخدراتُفيُاسياُالوسطى.ُ

LTTE  

 )حركة نمور تحرير تاميل إيالم( سريالنكا 

ُ ُعام ُفي ُسريالنكا ُاستقالل 1948ُُبعد سياساتُالأدت
ُ ُالىُزيادة ُاقليةُوإُفيُالمجتمعُُالتهميشالمتبعة ستبعاد

ُالسياسيةُتاميل ُالساحة ُمن ُُعقب. بدأت1956ُُعام
ُفيُ ُباألنتشار ُوالتطرف ُاالجتماعي ُالعنف أعمال

حينُكانتُبعضُاحزابُتاميلُتشاركُمجتمعاتُتاميل.ُ
ُ ُبدات ُالبرلمان، ُاعمال ُالجماعاتفي المسلحةُُبعض

ُ ُبأسم ُمستقلة ُدولة ُالىُانشاء ُفيُبالدعوة ُإيالم( )تاميل
ُالقرنُ ُسبعينات ُمن ُاعتبارا ُالجزيرة ُوشرق شمال

ُالماضي.

ُإيالم)ُان ُتاميل ُتحرير ُنمور ُفيُُ(حركة ُتعتمد التي
ُالرئيس ُتمويلها ُالسريالنكيُمصدر ُالشتات ُعلى ي

ُخاللُ ُمن ُاإليرادات ُمن ُالكثير ُعلى ُتحصل العالمي،
ُبالبشرُ ُاالتجار ُمثل ُالجرائم ُمن ُالعديد ممارستها
ُوقدُ ُاألسلحة. ُوتهريب ُوالقرصنة ُالمخدرات وتهريب

حركةُُانُهافيُتقاريرُةالدفاع السريالنكيبينتُوزارةُ
ُفعالُفيُتهريبُالهيروينُمنُبور ماُنمورُتلعبُدوراً

ُاإليرادات ُتقدر ُأوروبا. ُالى ُاسيا ُشرق ُجنوب ُودول
ُالتيُ ُشتاتُتاميل ُمن ُنمور، ُحركة ُعليها التيُتحصل
تجمعُالتبرعاتُمنُخاللُتاسيسُعشراتُالمنظماتُفيُ

ُومن ُالعالم، ُانحاء ُالبحريةُجرائمُجميع ُالقرصنة
ُ ُمابين ُوالسالح ُالبشر ُوتهريب الى200ُُوالمخدرات

ُمليونُدوالرُسنوياً.300ُُ

 حركة الطالبان 

ُُُُ)أفغانستان(

ظهرتُحركةُطالبانُفيُأعقابُاألحتاللُالسوفيتيُعامُ
1979ُ ُاخراج ُالى ُتهدف ُمقاومة ُكحركة الجنودُ،

ُتحادُالسوفيتيُمنُأفغانستان.ُالتابعيينُلأل

ُ ُنظرة ُالقاء ُطالبانُوعند ُالمخدراتُلحركة علىُتجارة
ُكبسوالتُ ُزراعة ُمناطق ُان ُنجد ُافغانستان، في
ُمستوياتُ ُاعلى ُتشهد ُالتي ُالمناطق ُفي الخشخاشُتقع

ُ ُافغانستان. ُفي ُاألمن ُأانعدام ُالبياناتُحيث ظهرت
المتعلقةُبأنتاجُوتصديرُالموادُاألفيونية،ُبانُأكبرُكميةُ
ُ)المحافظاتُ ُالمناطق ُفي ُتتم ُوالتصدير ُاإلنتاج من
الجنوبيةُفيُاالغلب(ُالتيُتكونُمستوىُتهديداتُحركةُ

تعتمد على المخدارت كمصدر المنظمات اإلرهابية التي 
   تمويل

 (FARC)فارك 

 )القوات المسلحة الثورية الكولومبية(

ُالكولومبية ُالثورية هيُمنظمةُُ)فارك(ُالقواتُالمسلحة
ُُ-ُماركسية ُفي ُتأسست ُالقرنُلينينية ُمن الستينات

ُوا ُالكولومبية ُالحكومة ُاسقاط ُبهدف ُلسيطرةالماضي
ُفيُُعلى ُُالبالد.الحكم هوُُحالياوهدفُمنظمةُ)فارك(

التوسعُفيُاألراضيُاألقليميةُوالسيطرةُعلىُكولومبيا.ُ
ُهيُضدباألضافةُالىُذلكُفانُمنظمةُ)فارك(ُاإلرهابيةُ

ُنظامُالراسماليةُاإلحتكاريةُواإلمبرياليةُاألمريكية.ُ

يات  بتمويل عملفي يومنا هذا تقوم منظمة )فارك( و
نشاطاتها في جميع ممارسة ب وتجارة المخدراتتهريب 
، والغصب، خطف األشخاص بما في ذلك عمليات االبعاد

.ُالعمل مع عصابات المخدرات في البلدان المجاورةو
ُمعُُ ُ)فارك( ُمنظمة ُتعمل ُالدولي ُالصعيد وعلى

ُُعصاباتُالمخدراتُالمكسيكيةُوالفنزويلية.

ُبتمويل ُ)فارك( ُمنظمة ُتقوم ُهذا ُيومنا عملياتُُُوفي
ُالمخدرات ُفيُجميعُممارسةُبُتهريبُوتجارة نشاطاتها

ُاألشخاص،ُ ُخطف ُعمليات ُذلك ُفي ُبما االبعاد
ُالبلدانُ ُفي ُالمخدرات ُعصابات ُمع ُوالعمل والغصب،

ُ.ُالمجاورة

IMU 

 (حركة أوزبكستان اإلسالمية)

ُ)ُمتدت ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُحركة الىُ (IMUجذور
ًُفيُالجيشُُجمعة نامانجانإتحادُقواتُ الذيُكانُجنديا

ُ ُالعدالة ُرئيسُحزب ُقوات ُمع ُالسابق طاهر السوفيتي
ُوهدفهمُُيولداشيف ُالماضي، ُالقرن ُمن ُالتسعينات في

ُالشريعة ُإلى ُيستند ُقانوني ُنظام ُوتنفيذ ُانشاء ُهو
ُالو ُنامانجان ُفيُمدينة ُفيُواديُفرغانةُاإلسالمية اقعة

لةُإسالميةُدوفيُأوزبكستان.ُوقدُاعلنواُهدفهمُ"بإنشاءُ
ستندُعلىُالشريعةُفيُأوزبكستان"ُعلىُالموقعُالخاصُت

(ُ ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُشبكةIMUُلحركة ُعلى )
ُ.1999ُاإلنترنيتُفيُعامُ

ت فيدُتقاريرُالمصادرُالرسميةُسيطرةُحركةُأوزبكستانُ
(ُ ُمنIMUُاإلسالمية ُالمخدرات ُتهريب ُطرق ُعلى )

والحصولُعلىُشمالُأفغانستانُإلىُجنوبُقرغيزستانُ
ُأوزبكستانُ ُحركة ُتعتمد ُالطريقة. ُبهذه الواردت

(ُ ُوالسياسيةIMUُاإلسالمية ُالعسكرية ُانشطتها ُفي )
ُ ُالورادات ُعلى ُمنُوالدعائية ُعليها ُالحصول ُيتم التي

ُطرقُتهريبُوتجارةُالمخدراتُفيُاسياُالوسطى.ُ

LTTE  

 )حركة نمور تحرير تاميل إيالم( سريالنكا 

ُ ُعام ُفي ُسريالنكا ُاستقالل 1948ُُبعد سياساتُالأدت
ُ ُالىُزيادة ُاقليةُوإُفيُالمجتمعُُالتهميشالمتبعة ستبعاد

ُالسياسيةُتاميل ُالساحة ُمن ُُعقب. بدأت1956ُُعام
ُفيُ ُباألنتشار ُوالتطرف ُاالجتماعي ُالعنف أعمال

حينُكانتُبعضُاحزابُتاميلُتشاركُمجتمعاتُتاميل.ُ
ُ ُبدات ُالبرلمان، ُاعمال ُالجماعاتفي المسلحةُُبعض

ُ ُبأسم ُمستقلة ُدولة ُالىُانشاء ُفيُبالدعوة ُإيالم( )تاميل
ُالقرنُ ُسبعينات ُمن ُاعتبارا ُالجزيرة ُوشرق شمال

ُالماضي.

ُإيالم)ُان ُتاميل ُتحرير ُنمور ُفيُُ(حركة ُتعتمد التي
ُالرئيس ُتمويلها ُالسريالنكيُمصدر ُالشتات ُعلى ي

ُخاللُ ُمن ُاإليرادات ُمن ُالكثير ُعلى ُتحصل العالمي،
ُبالبشرُ ُاالتجار ُمثل ُالجرائم ُمن ُالعديد ممارستها
ُوقدُ ُاألسلحة. ُوتهريب ُوالقرصنة ُالمخدرات وتهريب

حركةُُانُهافيُتقاريرُةالدفاع السريالنكيبينتُوزارةُ
ُفعالُفيُتهريبُالهيروينُمنُبور ماُنمورُتلعبُدوراً

ُاإليرادات ُتقدر ُأوروبا. ُالى ُاسيا ُشرق ُجنوب ُودول
ُالتيُ ُشتاتُتاميل ُمن ُنمور، ُحركة ُعليها التيُتحصل
تجمعُالتبرعاتُمنُخاللُتاسيسُعشراتُالمنظماتُفيُ

ُومن ُالعالم، ُانحاء ُالبحريةُجرائمُجميع ُالقرصنة
ُ ُمابين ُوالسالح ُالبشر ُوتهريب الى200ُُوالمخدرات

ُمليونُدوالرُسنوياً.300ُُ

 حركة الطالبان 

ُُُُ)أفغانستان(

ظهرتُحركةُطالبانُفيُأعقابُاألحتاللُالسوفيتيُعامُ
1979ُ ُاخراج ُالى ُتهدف ُمقاومة ُكحركة الجنودُ،

ُتحادُالسوفيتيُمنُأفغانستان.ُالتابعيينُلأل

ُ ُنظرة ُالقاء ُطالبانُوعند ُالمخدراتُلحركة علىُتجارة
ُكبسوالتُ ُزراعة ُمناطق ُان ُنجد ُافغانستان، في
ُمستوياتُ ُاعلى ُتشهد ُالتي ُالمناطق ُفي الخشخاشُتقع

ُ ُافغانستان. ُفي ُاألمن ُأانعدام ُالبياناتُحيث ظهرت
المتعلقةُبأنتاجُوتصديرُالموادُاألفيونية،ُبانُأكبرُكميةُ
ُ)المحافظاتُ ُالمناطق ُفي ُتتم ُوالتصدير ُاإلنتاج من
الجنوبيةُفيُاالغلب(ُالتيُتكونُمستوىُتهديداتُحركةُ
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IMU’nun kökenleri 90’lı yıllarda, eski bir Sovyet askeri 

olan Juma NAMANGANI ve Adalet Partisi Başkanı Tahir 

YULDASHEV’in güçlerini birleştirmesine dayanmaktadır. 

Amaçları Özbekistan’ın Ferghana Vadisi bölgesindeki 

Namangan şehrinde Şeriata dayalı yasal sistemi 

uygulamak olarak bilinmektedir. Bu amaç 1999 yılında 

IMU’nun internet sitesinde “Özbekistan’da şeriata dayalı 

bir İslam Devleti kurmak” olarak deklare edilmiştir.

IMU’nun Kuzey Afganistan’dan Güney Kırgızistan’a giden 

uyuşturucu rotasını kontrol altında tuttuğu ve bundan 

gelir elde ettiği de resmi kaynaklarca bildirilmektedir. 

IMU; askeri, politik ve propaganda amaçlı aktivitelerini 

Orta Asya uyuşturucu ticareti rotalarından elde ettiği 

gelirle yapmaktadır.

IMU
(Özbekistan İslami 
Hareketi)



LTTE 
 حركة نمور تحرير تاميل إيالم)

 سريالنكا

تعتمد على المخدارت كمصدر المنظمات اإلرهابية التي 
   تمويل

 (FARC)فارك 

 )القوات المسلحة الثورية الكولومبية(

ُالكولومبية ُالثورية هيُمنظمةُُ)فارك(ُالقواتُالمسلحة
ُُ-ُماركسية ُفي ُتأسست ُالقرنُلينينية ُمن الستينات

ُوا ُالكولومبية ُالحكومة ُاسقاط ُبهدف ُلسيطرةالماضي
ُفيُُعلى ُُالبالد.الحكم هوُُحالياوهدفُمنظمةُ)فارك(

التوسعُفيُاألراضيُاألقليميةُوالسيطرةُعلىُكولومبيا.ُ
ُهيُضدباألضافةُالىُذلكُفانُمنظمةُ)فارك(ُاإلرهابيةُ

ُنظامُالراسماليةُاإلحتكاريةُواإلمبرياليةُاألمريكية.ُ

يات  بتمويل عملفي يومنا هذا تقوم منظمة )فارك( و
نشاطاتها في جميع ممارسة ب وتجارة المخدراتتهريب 
، والغصب، خطف األشخاص بما في ذلك عمليات االبعاد

.ُالعمل مع عصابات المخدرات في البلدان المجاورةو
ُمعُُ ُ)فارك( ُمنظمة ُتعمل ُالدولي ُالصعيد وعلى

ُُعصاباتُالمخدراتُالمكسيكيةُوالفنزويلية.

ُبتمويل ُ)فارك( ُمنظمة ُتقوم ُهذا ُيومنا عملياتُُُوفي
ُالمخدرات ُفيُجميعُممارسةُبُتهريبُوتجارة نشاطاتها

ُاألشخاص،ُ ُخطف ُعمليات ُذلك ُفي ُبما االبعاد
ُالبلدانُ ُفي ُالمخدرات ُعصابات ُمع ُوالعمل والغصب،

ُ.ُالمجاورة

IMU 

 (حركة أوزبكستان اإلسالمية)

ُ)ُمتدت ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُحركة الىُ (IMUجذور
ًُفيُالجيشُُجمعة نامانجانإتحادُقواتُ الذيُكانُجنديا

ُ ُالعدالة ُرئيسُحزب ُقوات ُمع ُالسابق طاهر السوفيتي
ُوهدفهمُُيولداشيف ُالماضي، ُالقرن ُمن ُالتسعينات في

ُالشريعة ُإلى ُيستند ُقانوني ُنظام ُوتنفيذ ُانشاء ُهو
ُالو ُنامانجان ُفيُمدينة ُفيُواديُفرغانةُاإلسالمية اقعة

لةُإسالميةُدوفيُأوزبكستان.ُوقدُاعلنواُهدفهمُ"بإنشاءُ
ستندُعلىُالشريعةُفيُأوزبكستان"ُعلىُالموقعُالخاصُت

(ُ ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُشبكةIMUُلحركة ُعلى )
ُ.1999ُاإلنترنيتُفيُعامُ

ت فيدُتقاريرُالمصادرُالرسميةُسيطرةُحركةُأوزبكستانُ
(ُ ُمنIMUُاإلسالمية ُالمخدرات ُتهريب ُطرق ُعلى )

والحصولُعلىُشمالُأفغانستانُإلىُجنوبُقرغيزستانُ
ُأوزبكستانُ ُحركة ُتعتمد ُالطريقة. ُبهذه الواردت

(ُ ُوالسياسيةIMUُاإلسالمية ُالعسكرية ُانشطتها ُفي )
ُ ُالورادات ُعلى ُمنُوالدعائية ُعليها ُالحصول ُيتم التي

ُطرقُتهريبُوتجارةُالمخدراتُفيُاسياُالوسطى.ُ

LTTE  

 )حركة نمور تحرير تاميل إيالم( سريالنكا 

ُ ُعام ُفي ُسريالنكا ُاستقالل 1948ُُبعد سياساتُالأدت
ُ ُالىُزيادة ُاقليةُوإُفيُالمجتمعُُالتهميشالمتبعة ستبعاد

ُالسياسيةُتاميل ُالساحة ُمن ُُعقب. بدأت1956ُُعام
ُفيُ ُباألنتشار ُوالتطرف ُاالجتماعي ُالعنف أعمال

حينُكانتُبعضُاحزابُتاميلُتشاركُمجتمعاتُتاميل.ُ
ُ ُبدات ُالبرلمان، ُاعمال ُالجماعاتفي المسلحةُُبعض

ُ ُبأسم ُمستقلة ُدولة ُالىُانشاء ُفيُبالدعوة ُإيالم( )تاميل
ُالقرنُ ُسبعينات ُمن ُاعتبارا ُالجزيرة ُوشرق شمال

ُالماضي.

ُإيالم)ُان ُتاميل ُتحرير ُنمور ُفيُُ(حركة ُتعتمد التي
ُالرئيس ُتمويلها ُالسريالنكيُمصدر ُالشتات ُعلى ي

ُخاللُ ُمن ُاإليرادات ُمن ُالكثير ُعلى ُتحصل العالمي،
ُبالبشرُ ُاالتجار ُمثل ُالجرائم ُمن ُالعديد ممارستها
ُوقدُ ُاألسلحة. ُوتهريب ُوالقرصنة ُالمخدرات وتهريب

حركةُُانُهافيُتقاريرُةالدفاع السريالنكيبينتُوزارةُ
ُفعالُفيُتهريبُالهيروينُمنُبور ماُنمورُتلعبُدوراً

ُاإليرادات ُتقدر ُأوروبا. ُالى ُاسيا ُشرق ُجنوب ُودول
ُالتيُ ُشتاتُتاميل ُمن ُنمور، ُحركة ُعليها التيُتحصل
تجمعُالتبرعاتُمنُخاللُتاسيسُعشراتُالمنظماتُفيُ

ُومن ُالعالم، ُانحاء ُالبحريةُجرائمُجميع ُالقرصنة
ُ ُمابين ُوالسالح ُالبشر ُوتهريب الى200ُُوالمخدرات

ُمليونُدوالرُسنوياً.300ُُ

 حركة الطالبان 

ُُُُ)أفغانستان(

ظهرتُحركةُطالبانُفيُأعقابُاألحتاللُالسوفيتيُعامُ
1979ُ ُاخراج ُالى ُتهدف ُمقاومة ُكحركة الجنودُ،

ُتحادُالسوفيتيُمنُأفغانستان.ُالتابعيينُلأل

ُ ُنظرة ُالقاء ُطالبانُوعند ُالمخدراتُلحركة علىُتجارة
ُكبسوالتُ ُزراعة ُمناطق ُان ُنجد ُافغانستان، في
ُمستوياتُ ُاعلى ُتشهد ُالتي ُالمناطق ُفي الخشخاشُتقع

ُ ُافغانستان. ُفي ُاألمن ُأانعدام ُالبياناتُحيث ظهرت
المتعلقةُبأنتاجُوتصديرُالموادُاألفيونية،ُبانُأكبرُكميةُ
ُ)المحافظاتُ ُالمناطق ُفي ُتتم ُوالتصدير ُاإلنتاج من
الجنوبيةُفيُاالغلب(ُالتيُتكونُمستوىُتهديداتُحركةُ

26 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

1948 yılındaki bağımsızlığı takiben, ülke politikaları 

Sri Lanka nüfusunu artan bir şekilde marjinalleştirmiş 

ve Tamil azınlığını dışlamıştır. 1956’dan sonra bazı 

Tamil toplumlarında toplumsal şiddet ve radikalleşme 

eylemleri patlak vermeye başlamıştır. Bazı Tamil 

partileri parlamento çalışmalarına katılırken, 1970’ler 

itibariyle artan militer gruplar Ada’nın Kuzey ve 

Doğusunda “Tamil Eelam” adında ayrı bir devlet için 

çağrıda bulunmaya başlamışlardır.  

Anapara kaynağı küresel Sri Lanka diasporası olan 

LTTE ayrıca insan ve uyuşturucu ticareti, korsanlık, 

silah kaçakçılığı gibi birçok suçtan önemli miktarda 

gelir elde etmektedir. Sri Lanka Savunma Bakanlığı, 

örgütün Burma ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden 

Avrupa’ya Eroin ticaretinde aktif bir rol oynadığını 

raporlamıştır. Tamil diasporası Dünya çapında 

düzinelerce organizasyon kurarak bağışlar toplamakta, 

bununla birlikte deniz korsanlığı, uyuşturucu, insan ve 

silah kaçakçılığı suçlarından yıllık 200 ila 300 Milyon 

Dolar gelir elde ettiği hesaplanmaktadır.

LTTE
(Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları) 

SRİ LANKA
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Taliban; 1979 yılındaki Sovyet işgalini takiben, Sovyet 

Birliklerini Afganistan’dan çıkarmayı amaçlayan 

direniş hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 

Taliban’ın Afganistan’daki uyuşturucu ticaretine 

bakıldığında ise; haşhaş kapsülü ekim alanı, 

Afganistan’da güvensizlik seviyesinin en yüksek 

olduğu bölgelerde bulunmaktadır. Opiyat üretimi ve 

ihracatı hakkındaki mevcut veriler, Taliban’ın terörist 

tehdidinin en yüksek olduğu bölgelerdeki (çoğunlukla 

güney illerinde) en büyük miktarda üretim ve ihracat 

ile haşhaş ekiminin arkasındaki güç olduğunu 

göstermektedir.

Birleşmiş Milletler El-Kaide ve Taliban İzleme 
Biriminin değerlendirmelerine göre; 2011-2012 
dönemine ait Taliban’ın 400 Milyon ABD Dolar olan 
bütçesinin üçte biri haşhaş ticaretinden gelmektedir.

UNODC Afgan Afyon Araştırması Raporuna göre;

• Opiyat üretimi ve ticareti afyon sakızı üretimi, 

opiyatların üretimi, dağıtım ve perakende 

satışı (sokak düzeyi) olmak üzere dört aşamaya 

bölünebilir. Her aşamada gelir farklı kişilere 

gitmektedir.  Haşhaş ekimi ve afyon üretimi 

temelde Afganistan’da yapılırken, dağıtım ve son 

perakende satışı çoğunlukla Avrupa gibi başta 

gelen pazarlardan olmaktadır.

• İthalat için hazır olan opiyatların (afyon ve eroin/

morfinin toplam ihracat değeri) 2015 yılındaki 

değeri 1,48 Milyar ABD Doları’dır.

TALİBAN
(AFGANİSTAN)

تعتمد على المخدارت كمصدر المنظمات اإلرهابية التي 
   تمويل

 (FARC)فارك 

 )القوات المسلحة الثورية الكولومبية(

ُالكولومبية ُالثورية هيُمنظمةُُ)فارك(ُالقواتُالمسلحة
ُُ-ُماركسية ُفي ُتأسست ُالقرنُلينينية ُمن الستينات

ُوا ُالكولومبية ُالحكومة ُاسقاط ُبهدف ُلسيطرةالماضي
ُفيُُعلى ُُالبالد.الحكم هوُُحالياوهدفُمنظمةُ)فارك(

التوسعُفيُاألراضيُاألقليميةُوالسيطرةُعلىُكولومبيا.ُ
ُهيُضدباألضافةُالىُذلكُفانُمنظمةُ)فارك(ُاإلرهابيةُ

ُنظامُالراسماليةُاإلحتكاريةُواإلمبرياليةُاألمريكية.ُ

يات  بتمويل عملفي يومنا هذا تقوم منظمة )فارك( و
نشاطاتها في جميع ممارسة ب وتجارة المخدراتتهريب 
، والغصب، خطف األشخاص بما في ذلك عمليات االبعاد

.ُالعمل مع عصابات المخدرات في البلدان المجاورةو
ُمعُُ ُ)فارك( ُمنظمة ُتعمل ُالدولي ُالصعيد وعلى

ُُعصاباتُالمخدراتُالمكسيكيةُوالفنزويلية.

ُبتمويل ُ)فارك( ُمنظمة ُتقوم ُهذا ُيومنا عملياتُُُوفي
ُالمخدرات ُفيُجميعُممارسةُبُتهريبُوتجارة نشاطاتها

ُاألشخاص،ُ ُخطف ُعمليات ُذلك ُفي ُبما االبعاد
ُالبلدانُ ُفي ُالمخدرات ُعصابات ُمع ُوالعمل والغصب،

ُ.ُالمجاورة

IMU 

 (حركة أوزبكستان اإلسالمية)

ُ)ُمتدت ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُحركة الىُ (IMUجذور
ًُفيُالجيشُُجمعة نامانجانإتحادُقواتُ الذيُكانُجنديا

ُ ُالعدالة ُرئيسُحزب ُقوات ُمع ُالسابق طاهر السوفيتي
ُوهدفهمُُيولداشيف ُالماضي، ُالقرن ُمن ُالتسعينات في

ُالشريعة ُإلى ُيستند ُقانوني ُنظام ُوتنفيذ ُانشاء ُهو
ُالو ُنامانجان ُفيُمدينة ُفيُواديُفرغانةُاإلسالمية اقعة

لةُإسالميةُدوفيُأوزبكستان.ُوقدُاعلنواُهدفهمُ"بإنشاءُ
ستندُعلىُالشريعةُفيُأوزبكستان"ُعلىُالموقعُالخاصُت

(ُ ُاإلسالمية ُأوزبكستان ُشبكةIMUُلحركة ُعلى )
ُ.1999ُاإلنترنيتُفيُعامُ

ت فيدُتقاريرُالمصادرُالرسميةُسيطرةُحركةُأوزبكستانُ
(ُ ُمنIMUُاإلسالمية ُالمخدرات ُتهريب ُطرق ُعلى )

والحصولُعلىُشمالُأفغانستانُإلىُجنوبُقرغيزستانُ
ُأوزبكستانُ ُحركة ُتعتمد ُالطريقة. ُبهذه الواردت

(ُ ُوالسياسيةIMUُاإلسالمية ُالعسكرية ُانشطتها ُفي )
ُ ُالورادات ُعلى ُمنُوالدعائية ُعليها ُالحصول ُيتم التي

ُطرقُتهريبُوتجارةُالمخدراتُفيُاسياُالوسطى.ُ

LTTE  

 )حركة نمور تحرير تاميل إيالم( سريالنكا 

ُ ُعام ُفي ُسريالنكا ُاستقالل 1948ُُبعد سياساتُالأدت
ُ ُالىُزيادة ُاقليةُوإُفيُالمجتمعُُالتهميشالمتبعة ستبعاد

ُالسياسيةُتاميل ُالساحة ُمن ُُعقب. بدأت1956ُُعام
ُفيُ ُباألنتشار ُوالتطرف ُاالجتماعي ُالعنف أعمال

حينُكانتُبعضُاحزابُتاميلُتشاركُمجتمعاتُتاميل.ُ
ُ ُبدات ُالبرلمان، ُاعمال ُالجماعاتفي المسلحةُُبعض

ُ ُبأسم ُمستقلة ُدولة ُالىُانشاء ُفيُبالدعوة ُإيالم( )تاميل
ُالقرنُ ُسبعينات ُمن ُاعتبارا ُالجزيرة ُوشرق شمال

ُالماضي.

ُإيالم)ُان ُتاميل ُتحرير ُنمور ُفيُُ(حركة ُتعتمد التي
ُالرئيس ُتمويلها ُالسريالنكيُمصدر ُالشتات ُعلى ي

ُخاللُ ُمن ُاإليرادات ُمن ُالكثير ُعلى ُتحصل العالمي،
ُبالبشرُ ُاالتجار ُمثل ُالجرائم ُمن ُالعديد ممارستها
ُوقدُ ُاألسلحة. ُوتهريب ُوالقرصنة ُالمخدرات وتهريب

حركةُُانُهافيُتقاريرُةالدفاع السريالنكيبينتُوزارةُ
ُفعالُفيُتهريبُالهيروينُمنُبور ماُنمورُتلعبُدوراً

ُاإليرادات ُتقدر ُأوروبا. ُالى ُاسيا ُشرق ُجنوب ُودول
ُالتيُ ُشتاتُتاميل ُمن ُنمور، ُحركة ُعليها التيُتحصل
تجمعُالتبرعاتُمنُخاللُتاسيسُعشراتُالمنظماتُفيُ

ُومن ُالعالم، ُانحاء ُالبحريةُجرائمُجميع ُالقرصنة
ُ ُمابين ُوالسالح ُالبشر ُوتهريب الى200ُُوالمخدرات

ُمليونُدوالرُسنوياً.300ُُ

 حركة الطالبان 

ُُُُ)أفغانستان(

ظهرتُحركةُطالبانُفيُأعقابُاألحتاللُالسوفيتيُعامُ
1979ُ ُاخراج ُالى ُتهدف ُمقاومة ُكحركة الجنودُ،

ُتحادُالسوفيتيُمنُأفغانستان.ُالتابعيينُلأل

ُ ُنظرة ُالقاء ُطالبانُوعند ُالمخدراتُلحركة علىُتجارة
ُكبسوالتُ ُزراعة ُمناطق ُان ُنجد ُافغانستان، في
ُمستوياتُ ُاعلى ُتشهد ُالتي ُالمناطق ُفي الخشخاشُتقع

ُ ُافغانستان. ُفي ُاألمن ُأانعدام ُالبياناتُحيث ظهرت
المتعلقةُبأنتاجُوتصديرُالموادُاألفيونية،ُبانُأكبرُكميةُ
ُ)المحافظاتُ ُالمناطق ُفي ُتتم ُوالتصدير ُاإلنتاج من
الجنوبيةُفيُاالغلب(ُالتيُتكونُمستوىُتهديداتُحركةُ

ً طالبانُ ،ُمماُتدلُعلىُانُحركةُطالبانُفيها كبيرة جدا
ُ ُزارعة ُوراء ُالدافعة ُالقوة ُوتصديرهي  وانتاج

 الخشخاش.ُ

لحركة يم وحدة الرصد في األمم المحتدة حسب تقي
طالبان وتنظيم القاعدة: ان ثلث ميزانية حركة طالبان 

 2012-2011مليون دوالر لفترة  400التي تبلغ 
  تأتي من تجارة الخشخاش. 

حسب تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
 والجريمة: 

• ُ ُالمواد ُوتهريب ُانتاج ُيمكنُاألفيونان ية
ُمراحل ُاربعة ُالى ُالصمغُ تقسيمها ُإنتاج من

ُوالتوزيعُ ُاألفيونية ُالمواد ُوإنتاج األفيون
ُالشارع( ُ)مستوى ُوالتجزئة ُحيث ذهبُت.

 انو. إيراداتُكلُمرحلةُالىُأشخاصُمختلفين
ُفيُ ُيتم ُاألفيون ُوإنتاج ُزراعة عملية

ُ ُيكون ُبينما ُوالبيعُ معظمافغانستان، التوزيع
 األسواقُالرئيسيةُمثلُأوربا.ُ ئةُفيبالتجز

ُالمواد • ُمقدار ُلإلستيرادُ األفيونية بلغ الجاهزة
ُقيمة األفيونُتصدير )مجموع

ُدوالرُ 1.48( المورفين/والهيروين مليار
 . 2015فيُعامُ  أمريكي

المنظمات اإلرهابية التي تعتمد على المخدارت كمصدر 
 تمويل في تركيا  

  اإلرهابية ” د هـ ك ب ج“منظمة 

ُاساس ُحجر ُ وضعت ُج“منظمة ُب ُك ُهـ -ديف -ت
كنجُفيُشهرُاكتوبرُعامُ -"ُعقبُموتمرُديفاليساري
ماهرُجيانُواصدقائهُبشكلُفعليُ بعدماُسيطر 1970

 علىُإدارةُاألتحاد.ُ

ُ ُالشبيبة"ان ُجمعيات كنج(ُ – ديف) "ةالثوري اتحاد
شهرُ التيُتأسستُفي ”هـُكُبُج ت“منظمةُالتابعةُل

ُمن ُ اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُاعضاءها انقسمت ُبين ُاألفكار ُتضارب الىُ بسبب
ُ ُاسطنبول.ُ بأسمفرقتين ُومجموعة ُانقرة مجموعة

ُا ُالرئيسي ُبينوالسبب ُالخالف ُالى ُادى  لذي
ُالنظر هوالمجموعتين، ُوجهات ُموضوع اختالف  في

 واإلبتداءُبالحربُالتمهيدي.ُإنشاءُلجانُالمقاومةُ

قرةُالتيُتتبنىُفكرةُتاسيسُلجانُالمقاومةُانُمجموعةُأن
 –اعادةُهيكليتهاُمنُجديدُباسمُ"الطريقُالثوري"ُ)ديفُ

ُب ُبدأتُمجموعةُاسطنبولُالمتأسسةيول(، منُقبلُ ينما

ُغيرُدورسون قاراطاش واصدقائه   ُتشكيلتهم بتعريف
ُ"الثوريُ ُ)ديفُ –المشروعُبأسم صول(ُ –اليساري"

ُوالقياممن خالل نشر بروش ور بأسم  ُالثوري"  "الخط
ُ ُيونيو ُشهر ُاواسط ُفي ُتصفية ُبعمليات ،1978ُعام

تُهـُكُبُتأسستُمنظمةُ"  13/12/1987 وبتاريخ
ُ-ديف -ج ُقبل ُمن ُقاراطاشُاليساري" دورسون

 واصدقائه . 

  (ُ ُالثورية" ُالشبيبة ُجمعيات ُ"اتحاد كنج(ُ – ديفان
شهرُالتيُتأسستُفيُ ”تُهـُكُبُج“منظمةُالتابعةُل
ُ من اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُبأسمُ انقسمت ُفرقتين ُالى ُاألفكار ُتضارب بسبب

 .مجموعةُانقرةُومجموعةُاسطنبول

 عملية تونج بيلك وقاراطاش األمنية 

 الموقع: اسطنبول 

 18/04/1995التاريخ: 

ُفيُ أكدت ُاألمن ُمديرية ُالى ُوردت ُالتي التبليغات
ُالهيروينُفيُمحلُاقامة اسطنبول، ُمادة كلُمنُ وجود

"ُاألعضاءُفيُمنظمةُ)الثوريُاألخوةُُ"ر.ت"ُوُ"ج.ت
ُاإلرهابية – ُاليساري( ً على هذه التبليغات  ، واستنادا

ُ ُامنية ُبعملية ُاألمن ُقوات ُتاريخباشرت  في
ُاأل 18/04/1995 ُعنوان ُقضاءُعلى ُفي شخاص

كغمُمنُالهيروينُفيُ 10علىُ تغونغورين،ُوقدُعثر
ُ ُالمذكورين، ُاألشخاص ُاقامة ُمحل ُاثباتُمحزن وتم

)الثوريُ منظمة "ُفياألخوةُُ"ر.ت"ُوُ"ج.ت عضويةُ
ُ اليساري( – ُفي ُواشتراكهم ُالمشروعة، عملياتُغير

ُ ُاإلرهابية، ُالمنظمة ُبأسم ُالسجنُعديدة ُمن وخروجهم
ُ ُعام ُع 86-1985في ُحكم ُبعدما ُعام ،1980ُليهم

ُالىُذلكُتبينُ المخداراتُالتيُتمُضبطهاُانُباالضافة
دُ“لمنظمةُ تعودُالىُالزعيمُالهاربُوالمقيمُفيُالخارج

هزت  ” هـُكُبُج إلرسالهاُالىُاإلرهابيُاإلرهابية، وج 
 المذكور.ُ

 

 تنظيم

  داعش اإلرهابي

ُالعراقُ ُفي ُكبير ُبشكل ُاإلرهابي ُداعش ظهرتنظيم
فيُهذهُالدولُضدُالقواتُاألمنيةُ اتهعملي وسوريا،ُونفذ

ُبهدفُ ُالمدنيين ُمن ُبدولةُإوالمعارضين ُيسمى ُما قامة
ُهوُ الخالفة. ُوالمسلح، ُاإلرهابي ُالتنظيم ُهذا ُان حيث

 حركة الطالبان   (أفغانستان)



 المنظمات اإلرهابية التي
 تعتمد على المخدارت

  كمصدر تمويل في تركيا
 منظمة “د هـ ك ب ج”  اإلرهابية

28 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

ÜLKEMİZDE 
FİNANS KAYNAĞI 
UYUŞTURUCU OLAN 
TERÖR ÖRGÜTLERİ

THKP/C-DEV-SOL örgütünün temeli Ekim 1970 

tarihinde yapılan DEV- GENÇ kurultayından sonra 

Mahir ÇAYAN ve arkadaşlarının fiilen Federasyonun 

yönetim kadrosunu ele geçirmesiyle atılmıştır.

THKP/C’nin Ağustos 1976’da kurulan ve legal Gençlik 

Örgütlenmesi olan Devrimci Gençlik Dernekleri 

Federasyonu (DEV-GENÇ), bünyesinde devam eden fikir 

ayrılıkları yüzünden Ankara Grubu ve İstanbul Grubu 

olmak üzere ikiye bölünmüştür.  İki grup arasındaki temel 

görüş ayrılığına; direniş komitelerinin oluşturulması ve 

öncü savaşının başlatılması neden olmuştur.

Direniş komitelerini savunan Ankara grubu DEVRİMCİ 

YOL (DEV-YOL) adıyla yapılanmaya giderken, Dursun 

KARATAŞ ve arkadaşlarının oluşturduğu İstanbul 

grubu, Haziran 1978 ortalarında Tasfiyecilik ve 

Devrimci çizgi adıyla bir broşür yayımlayarak illegal 

yapılanmalarını DEVRİMCİ-SOL (DEV-SOL) adıyla 

tanıtmaya başlamış ve 13.12.1978 tarihinde Dursun 

KARATAŞ ve arkadaşları tarafından THKP/C-DEV-SOL 

örgütünü kurmuştur.

THKP/C’nin Ağustos 1976’da 

kurulan ve legal Gençlik 

Örgütlenmesi olan Devrimci 

Gençlik Dernekleri Federasyonu 

(DEV-GENÇ), bünyesinde devam 

eden fikir ayrılıkları yüzünden 

Ankara Grubu ve İstanbul Grubu 

olmak üzere ikiye bölünmüştür.

DHKP/C Terör Örgütü

ً طالبانُ ،ُمماُتدلُعلىُانُحركةُطالبانُفيها كبيرة جدا
ُ ُزارعة ُوراء ُالدافعة ُالقوة ُوتصديرهي  وانتاج

 الخشخاش.ُ

لحركة يم وحدة الرصد في األمم المحتدة حسب تقي
طالبان وتنظيم القاعدة: ان ثلث ميزانية حركة طالبان 

 2012-2011مليون دوالر لفترة  400التي تبلغ 
  تأتي من تجارة الخشخاش. 

حسب تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
 والجريمة: 

• ُ ُالمواد ُوتهريب ُانتاج ُيمكنُاألفيونان ية
ُمراحل ُاربعة ُالى ُالصمغُ تقسيمها ُإنتاج من

ُوالتوزيعُ ُاألفيونية ُالمواد ُوإنتاج األفيون
ُالشارع( ُ)مستوى ُوالتجزئة ُحيث ذهبُت.

 انو. إيراداتُكلُمرحلةُالىُأشخاصُمختلفين
ُفيُ ُيتم ُاألفيون ُوإنتاج ُزراعة عملية

ُ ُيكون ُبينما ُوالبيعُ معظمافغانستان، التوزيع
 األسواقُالرئيسيةُمثلُأوربا.ُ ئةُفيبالتجز

ُالمواد • ُمقدار ُلإلستيرادُ األفيونية بلغ الجاهزة
ُقيمة األفيونُتصدير )مجموع

ُدوالرُ 1.48( المورفين/والهيروين مليار
 . 2015فيُعامُ  أمريكي

المنظمات اإلرهابية التي تعتمد على المخدارت كمصدر 
 تمويل في تركيا  

  اإلرهابية ” د هـ ك ب ج“منظمة 

ُاساس ُحجر ُ وضعت ُج“منظمة ُب ُك ُهـ -ديف -ت
كنجُفيُشهرُاكتوبرُعامُ -"ُعقبُموتمرُديفاليساري
ماهرُجيانُواصدقائهُبشكلُفعليُ بعدماُسيطر 1970

 علىُإدارةُاألتحاد.ُ

ُ ُالشبيبة"ان ُجمعيات كنج(ُ – ديف) "ةالثوري اتحاد
شهرُ التيُتأسستُفي ”هـُكُبُج ت“منظمةُالتابعةُل

ُمن ُ اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُاعضاءها انقسمت ُبين ُاألفكار ُتضارب الىُ بسبب
ُ ُاسطنبول.ُ بأسمفرقتين ُومجموعة ُانقرة مجموعة

ُا ُالرئيسي ُبينوالسبب ُالخالف ُالى ُادى  لذي
ُالنظر هوالمجموعتين، ُوجهات ُموضوع اختالف  في

 واإلبتداءُبالحربُالتمهيدي.ُإنشاءُلجانُالمقاومةُ

قرةُالتيُتتبنىُفكرةُتاسيسُلجانُالمقاومةُانُمجموعةُأن
 –اعادةُهيكليتهاُمنُجديدُباسمُ"الطريقُالثوري"ُ)ديفُ

ُب ُبدأتُمجموعةُاسطنبولُالمتأسسةيول(، منُقبلُ ينما

ُغيرُدورسون قاراطاش واصدقائه   ُتشكيلتهم بتعريف
ُ"الثوريُ ُ)ديفُ –المشروعُبأسم صول(ُ –اليساري"

ُوالقياممن خالل نشر بروش ور بأسم  ُالثوري"  "الخط
ُ ُيونيو ُشهر ُاواسط ُفي ُتصفية ُبعمليات ،1978ُعام

تُهـُكُبُتأسستُمنظمةُ"  13/12/1987 وبتاريخ
ُ-ديف -ج ُقبل ُمن ُقاراطاشُاليساري" دورسون

 واصدقائه . 

  (ُ ُالثورية" ُالشبيبة ُجمعيات ُ"اتحاد كنج(ُ – ديفان
شهرُالتيُتأسستُفيُ ”تُهـُكُبُج“منظمةُالتابعةُل
ُ من اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُبأسمُ انقسمت ُفرقتين ُالى ُاألفكار ُتضارب بسبب

 .مجموعةُانقرةُومجموعةُاسطنبول

 عملية تونج بيلك وقاراطاش األمنية 

 الموقع: اسطنبول 

 18/04/1995التاريخ: 

ُفيُ أكدت ُاألمن ُمديرية ُالى ُوردت ُالتي التبليغات
ُالهيروينُفيُمحلُاقامة اسطنبول، ُمادة كلُمنُ وجود

"ُاألعضاءُفيُمنظمةُ)الثوريُاألخوةُُ"ر.ت"ُوُ"ج.ت
ُاإلرهابية – ُاليساري( ً على هذه التبليغات  ، واستنادا

ُ ُامنية ُبعملية ُاألمن ُقوات ُتاريخباشرت  في
ُاأل 18/04/1995 ُعنوان ُقضاءُعلى ُفي شخاص

كغمُمنُالهيروينُفيُ 10علىُ تغونغورين،ُوقدُعثر
ُ ُالمذكورين، ُاألشخاص ُاقامة ُمحل ُاثباتُمحزن وتم

)الثوريُ منظمة "ُفياألخوةُُ"ر.ت"ُوُ"ج.ت عضويةُ
ُ اليساري( – ُفي ُواشتراكهم ُالمشروعة، عملياتُغير

ُ ُاإلرهابية، ُالمنظمة ُبأسم ُالسجنُعديدة ُمن وخروجهم
ُ ُعام ُع 86-1985في ُحكم ُبعدما ُعام ،1980ُليهم

ُالىُذلكُتبينُ المخداراتُالتيُتمُضبطهاُانُباالضافة
دُ“لمنظمةُ تعودُالىُالزعيمُالهاربُوالمقيمُفيُالخارج

هزت  ” هـُكُبُج إلرسالهاُالىُاإلرهابيُاإلرهابية، وج 
 المذكور.ُ

 

 تنظيم

  داعش اإلرهابي

ُالعراقُ ُفي ُكبير ُبشكل ُاإلرهابي ُداعش ظهرتنظيم
فيُهذهُالدولُضدُالقواتُاألمنيةُ اتهعملي وسوريا،ُونفذ

ُبهدفُ ُالمدنيين ُمن ُبدولةُإوالمعارضين ُيسمى ُما قامة
ُهوُ الخالفة. ُوالمسلح، ُاإلرهابي ُالتنظيم ُهذا ُان حيث

ً طالبانُ ،ُمماُتدلُعلىُانُحركةُطالبانُفيها كبيرة جدا
ُ ُزارعة ُوراء ُالدافعة ُالقوة ُوتصديرهي  وانتاج

 الخشخاش.ُ

لحركة يم وحدة الرصد في األمم المحتدة حسب تقي
طالبان وتنظيم القاعدة: ان ثلث ميزانية حركة طالبان 

 2012-2011مليون دوالر لفترة  400التي تبلغ 
  تأتي من تجارة الخشخاش. 

حسب تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
 والجريمة: 

• ُ ُالمواد ُوتهريب ُانتاج ُيمكنُاألفيونان ية
ُمراحل ُاربعة ُالى ُالصمغُ تقسيمها ُإنتاج من

ُوالتوزيعُ ُاألفيونية ُالمواد ُوإنتاج األفيون
ُالشارع( ُ)مستوى ُوالتجزئة ُحيث ذهبُت.

 انو. إيراداتُكلُمرحلةُالىُأشخاصُمختلفين
ُفيُ ُيتم ُاألفيون ُوإنتاج ُزراعة عملية

ُ ُيكون ُبينما ُوالبيعُ معظمافغانستان، التوزيع
 األسواقُالرئيسيةُمثلُأوربا.ُ ئةُفيبالتجز

ُالمواد • ُمقدار ُلإلستيرادُ األفيونية بلغ الجاهزة
ُقيمة األفيونُتصدير )مجموع
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ُاساس ُحجر ُ وضعت ُج“منظمة ُب ُك ُهـ -ديف -ت
كنجُفيُشهرُاكتوبرُعامُ -"ُعقبُموتمرُديفاليساري
ماهرُجيانُواصدقائهُبشكلُفعليُ بعدماُسيطر 1970

 علىُإدارةُاألتحاد.ُ

ُ ُالشبيبة"ان ُجمعيات كنج(ُ – ديف) "ةالثوري اتحاد
شهرُ التيُتأسستُفي ”هـُكُبُج ت“منظمةُالتابعةُل

ُمن ُ اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُاعضاءها انقسمت ُبين ُاألفكار ُتضارب الىُ بسبب
ُ ُاسطنبول.ُ بأسمفرقتين ُومجموعة ُانقرة مجموعة

ُا ُالرئيسي ُبينوالسبب ُالخالف ُالى ُادى  لذي
ُالنظر هوالمجموعتين، ُوجهات ُموضوع اختالف  في

 واإلبتداءُبالحربُالتمهيدي.ُإنشاءُلجانُالمقاومةُ

قرةُالتيُتتبنىُفكرةُتاسيسُلجانُالمقاومةُانُمجموعةُأن
 –اعادةُهيكليتهاُمنُجديدُباسمُ"الطريقُالثوري"ُ)ديفُ

ُب ُبدأتُمجموعةُاسطنبولُالمتأسسةيول(، منُقبلُ ينما

ُغيرُدورسون قاراطاش واصدقائه   ُتشكيلتهم بتعريف
ُ"الثوريُ ُ)ديفُ –المشروعُبأسم صول(ُ –اليساري"

ُوالقياممن خالل نشر بروش ور بأسم  ُالثوري"  "الخط
ُ ُيونيو ُشهر ُاواسط ُفي ُتصفية ُبعمليات ،1978ُعام

تُهـُكُبُتأسستُمنظمةُ"  13/12/1987 وبتاريخ
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كغمُمنُالهيروينُفيُ 10علىُ تغونغورين،ُوقدُعثر
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ُ ُاإلرهابية، ُالمنظمة ُبأسم ُالسجنُعديدة ُمن وخروجهم
ُ ُعام ُع 86-1985في ُحكم ُبعدما ُعام ،1980ُليهم

ُالىُذلكُتبينُ المخداراتُالتيُتمُضبطهاُانُباالضافة
دُ“لمنظمةُ تعودُالىُالزعيمُالهاربُوالمقيمُفيُالخارج

هزت  ” هـُكُبُج إلرسالهاُالىُاإلرهابيُاإلرهابية، وج 
 المذكور.ُ

 

 تنظيم

  داعش اإلرهابي

ُالعراقُ ُفي ُكبير ُبشكل ُاإلرهابي ُداعش ظهرتنظيم
فيُهذهُالدولُضدُالقواتُاألمنيةُ اتهعملي وسوريا،ُونفذ
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 2012-2011مليون دوالر لفترة  400التي تبلغ 
  تأتي من تجارة الخشخاش. 

حسب تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
 والجريمة: 

• ُ ُالمواد ُوتهريب ُانتاج ُيمكنُاألفيونان ية
ُمراحل ُاربعة ُالى ُالصمغُ تقسيمها ُإنتاج من
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ُ ُيكون ُبينما ُوالبيعُ معظمافغانستان، التوزيع
 األسواقُالرئيسيةُمثلُأوربا.ُ ئةُفيبالتجز
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  اإلرهابية ” د هـ ك ب ج“منظمة 

ُاساس ُحجر ُ وضعت ُج“منظمة ُب ُك ُهـ -ديف -ت
كنجُفيُشهرُاكتوبرُعامُ -"ُعقبُموتمرُديفاليساري
ماهرُجيانُواصدقائهُبشكلُفعليُ بعدماُسيطر 1970

 علىُإدارةُاألتحاد.ُ

ُ ُالشبيبة"ان ُجمعيات كنج(ُ – ديف) "ةالثوري اتحاد
شهرُ التيُتأسستُفي ”هـُكُبُج ت“منظمةُالتابعةُل

ُمن ُ اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُاعضاءها انقسمت ُبين ُاألفكار ُتضارب الىُ بسبب
ُ ُاسطنبول.ُ بأسمفرقتين ُومجموعة ُانقرة مجموعة

ُا ُالرئيسي ُبينوالسبب ُالخالف ُالى ُادى  لذي
ُالنظر هوالمجموعتين، ُوجهات ُموضوع اختالف  في

 واإلبتداءُبالحربُالتمهيدي.ُإنشاءُلجانُالمقاومةُ

قرةُالتيُتتبنىُفكرةُتاسيسُلجانُالمقاومةُانُمجموعةُأن
 –اعادةُهيكليتهاُمنُجديدُباسمُ"الطريقُالثوري"ُ)ديفُ

ُب ُبدأتُمجموعةُاسطنبولُالمتأسسةيول(، منُقبلُ ينما

ُغيرُدورسون قاراطاش واصدقائه   ُتشكيلتهم بتعريف
ُ"الثوريُ ُ)ديفُ –المشروعُبأسم صول(ُ –اليساري"

ُوالقياممن خالل نشر بروش ور بأسم  ُالثوري"  "الخط
ُ ُيونيو ُشهر ُاواسط ُفي ُتصفية ُبعمليات ،1978ُعام

تُهـُكُبُتأسستُمنظمةُ"  13/12/1987 وبتاريخ
ُ-ديف -ج ُقبل ُمن ُقاراطاشُاليساري" دورسون

 واصدقائه . 

  (ُ ُالثورية" ُالشبيبة ُجمعيات ُ"اتحاد كنج(ُ – ديفان
شهرُالتيُتأسستُفيُ ”تُهـُكُبُج“منظمةُالتابعةُل
ُ من اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُبأسمُ انقسمت ُفرقتين ُالى ُاألفكار ُتضارب بسبب

 .مجموعةُانقرةُومجموعةُاسطنبول

 عملية تونج بيلك وقاراطاش األمنية 

 الموقع: اسطنبول 

 18/04/1995التاريخ: 

ُفيُ أكدت ُاألمن ُمديرية ُالى ُوردت ُالتي التبليغات
ُالهيروينُفيُمحلُاقامة اسطنبول، ُمادة كلُمنُ وجود

"ُاألعضاءُفيُمنظمةُ)الثوريُاألخوةُُ"ر.ت"ُوُ"ج.ت
ُاإلرهابية – ُاليساري( ً على هذه التبليغات  ، واستنادا

ُ ُامنية ُبعملية ُاألمن ُقوات ُتاريخباشرت  في
ُاأل 18/04/1995 ُعنوان ُقضاءُعلى ُفي شخاص

كغمُمنُالهيروينُفيُ 10علىُ تغونغورين،ُوقدُعثر
ُ ُالمذكورين، ُاألشخاص ُاقامة ُمحل ُاثباتُمحزن وتم

)الثوريُ منظمة "ُفياألخوةُُ"ر.ت"ُوُ"ج.ت عضويةُ
ُ اليساري( – ُفي ُواشتراكهم ُالمشروعة، عملياتُغير

ُ ُاإلرهابية، ُالمنظمة ُبأسم ُالسجنُعديدة ُمن وخروجهم
ُ ُعام ُع 86-1985في ُحكم ُبعدما ُعام ،1980ُليهم

ُالىُذلكُتبينُ المخداراتُالتيُتمُضبطهاُانُباالضافة
دُ“لمنظمةُ تعودُالىُالزعيمُالهاربُوالمقيمُفيُالخارج

هزت  ” هـُكُبُج إلرسالهاُالىُاإلرهابيُاإلرهابية، وج 
 المذكور.ُ

 

 تنظيم

  داعش اإلرهابي

ُالعراقُ ُفي ُكبير ُبشكل ُاإلرهابي ُداعش ظهرتنظيم
فيُهذهُالدولُضدُالقواتُاألمنيةُ اتهعملي وسوريا،ُونفذ

ُبهدفُ ُالمدنيين ُمن ُبدولةُإوالمعارضين ُيسمى ُما قامة
ُهوُ الخالفة. ُوالمسلح، ُاإلرهابي ُالتنظيم ُهذا ُان حيث
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YER : İSTANBUL

TARİH : 18.04.1995

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarda, 

yasadışı DEV-SOL terör örgütü üyeleri olan R.T ve C.T. 

isimli kardeşlerin ikametlerinde eroin maddesinin 

bulunduğunun bildirilmesi üzerine 18.04.1995 tarihinde 

yapılan operasyonda, şahıslara ait Güngören ilçesinde 

bulunan ikametin depo olarak kullanılan eklentisinde 

toplam 10 kg eroin maddesi ele geçirildiği, R.T. ve C.T. 

isimli şahısların yasadışı DEV-SOL örgütü mensupları 

oldukları, örgüt adına birçok eyleme katıldıkları, 1980 

yılında cezaevine girerek 1985-86 yıllarında çıktıkları, 

ayrıca ele geçirilen uyuşturucu maddelerin terör örgütü 

DHKP-C’nin yurtdışında bulunan firari lideri Dursun 

KARATAŞ’a ait olduğu ve adı geçene gönderilmek üzere 

temin edildiği bilinmektedir.

TUNÇBİLEK VE KARATAŞ 
OPERASYONU

 عملية تونج بيلك وقاراطاش األمنية



30 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

DEAŞ
Terör Örgütü

DEAŞ Ağırlıklı olarak Irak ve Suriye’de etkinlik gösterir, 

bu bölgede sözde hilafet devleti kurmak amacıyla 

güvenlik güçlerine ve muhalif sivillere karşı eylemler 

yapmaktadır. Yasa dışı ve silahlı örgüt olan DEAŞ, 

ele geçirdiği topraklardaki meşruluğu hiçbir ülke 

tarafından tanınmayan Tekfirci-Cihatçı ve dini istismar 

eden örgüttür.   

Petrol kaynaklarına yakınlığı nedeniyle dünyanın en 

zengin yasa dışı silahlı örgütleri arasında sayılmaktadır. 

Irak Savaşı’nın ilk yıllarında kurulan ve 2004 yılında 

el-Kaide’ye bağlılığını ilan eden örgüt bir süre sonra 

Irak el-Kaidesi adını aldı. Şubat 2014’te, sekiz aylık 

uzun bir güç mücadelesinden sonra, el-Kaide DEAŞ ile 

bütün bağlarını kestiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuna göre 

Ağustos 2014’te örgütün Suriye’deki savaşçı sayısının 

50.000, Irak’ta ise 30.000 olduğu bildirildi. CIA ise 

Eylül 2014’te örgütün Suriye ve Irak’ta toplam 20.000 

ile 31.500 arasında savaşçıya sahip olduğunu açıkladı.

DEAŞ terör örgütünün de 
terör faaliyetlerini finanse 

edebilmek adına Ülkemizde 
uyuşturucu madde kaçakçılığı 

yaptığı görülmektedir.

تنظيم

 داعش اإلرهابي

ً طالبانُ ،ُمماُتدلُعلىُانُحركةُطالبانُفيها كبيرة جدا
ُ ُزارعة ُوراء ُالدافعة ُالقوة ُوتصديرهي  وانتاج

 الخشخاش.ُ

لحركة يم وحدة الرصد في األمم المحتدة حسب تقي
طالبان وتنظيم القاعدة: ان ثلث ميزانية حركة طالبان 

 2012-2011مليون دوالر لفترة  400التي تبلغ 
  تأتي من تجارة الخشخاش. 

حسب تقرير مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
 والجريمة: 

• ُ ُالمواد ُوتهريب ُانتاج ُيمكنُاألفيونان ية
ُمراحل ُاربعة ُالى ُالصمغُ تقسيمها ُإنتاج من

ُوالتوزيعُ ُاألفيونية ُالمواد ُوإنتاج األفيون
ُالشارع( ُ)مستوى ُوالتجزئة ُحيث ذهبُت.

 انو. إيراداتُكلُمرحلةُالىُأشخاصُمختلفين
ُفيُ ُيتم ُاألفيون ُوإنتاج ُزراعة عملية

ُ ُيكون ُبينما ُوالبيعُ معظمافغانستان، التوزيع
 األسواقُالرئيسيةُمثلُأوربا.ُ ئةُفيبالتجز

ُالمواد • ُمقدار ُلإلستيرادُ األفيونية بلغ الجاهزة
ُقيمة األفيونُتصدير )مجموع

ُدوالرُ 1.48( المورفين/والهيروين مليار
 . 2015فيُعامُ  أمريكي

المنظمات اإلرهابية التي تعتمد على المخدارت كمصدر 
 تمويل في تركيا  

  اإلرهابية ” د هـ ك ب ج“منظمة 

ُاساس ُحجر ُ وضعت ُج“منظمة ُب ُك ُهـ -ديف -ت
كنجُفيُشهرُاكتوبرُعامُ -"ُعقبُموتمرُديفاليساري
ماهرُجيانُواصدقائهُبشكلُفعليُ بعدماُسيطر 1970

 علىُإدارةُاألتحاد.ُ

ُ ُالشبيبة"ان ُجمعيات كنج(ُ – ديف) "ةالثوري اتحاد
شهرُ التيُتأسستُفي ”هـُكُبُج ت“منظمةُالتابعةُل

ُمن ُ اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُاعضاءها انقسمت ُبين ُاألفكار ُتضارب الىُ بسبب
ُ ُاسطنبول.ُ بأسمفرقتين ُومجموعة ُانقرة مجموعة

ُا ُالرئيسي ُبينوالسبب ُالخالف ُالى ُادى  لذي
ُالنظر هوالمجموعتين، ُوجهات ُموضوع اختالف  في

 واإلبتداءُبالحربُالتمهيدي.ُإنشاءُلجانُالمقاومةُ

قرةُالتيُتتبنىُفكرةُتاسيسُلجانُالمقاومةُانُمجموعةُأن
 –اعادةُهيكليتهاُمنُجديدُباسمُ"الطريقُالثوري"ُ)ديفُ

ُب ُبدأتُمجموعةُاسطنبولُالمتأسسةيول(، منُقبلُ ينما

ُغيرُدورسون قاراطاش واصدقائه   ُتشكيلتهم بتعريف
ُ"الثوريُ ُ)ديفُ –المشروعُبأسم صول(ُ –اليساري"

ُوالقياممن خالل نشر بروش ور بأسم  ُالثوري"  "الخط
ُ ُيونيو ُشهر ُاواسط ُفي ُتصفية ُبعمليات ،1978ُعام

تُهـُكُبُتأسستُمنظمةُ"  13/12/1987 وبتاريخ
ُ-ديف -ج ُقبل ُمن ُقاراطاشُاليساري" دورسون

 واصدقائه . 

  (ُ ُالثورية" ُالشبيبة ُجمعيات ُ"اتحاد كنج(ُ – ديفان
شهرُالتيُتأسستُفيُ ”تُهـُكُبُج“منظمةُالتابعةُل
ُ من اغسطس ُمشروعةُ 1976عام ُشبابية كمنظمة
ُبأسمُ انقسمت ُفرقتين ُالى ُاألفكار ُتضارب بسبب

 .مجموعةُانقرةُومجموعةُاسطنبول

 عملية تونج بيلك وقاراطاش األمنية 

 الموقع: اسطنبول 

 18/04/1995التاريخ: 

ُفيُ أكدت ُاألمن ُمديرية ُالى ُوردت ُالتي التبليغات
ُالهيروينُفيُمحلُاقامة اسطنبول، ُمادة كلُمنُ وجود

"ُاألعضاءُفيُمنظمةُ)الثوريُاألخوةُُ"ر.ت"ُوُ"ج.ت
ُاإلرهابية – ُاليساري( ً على هذه التبليغات  ، واستنادا

ُ ُامنية ُبعملية ُاألمن ُقوات ُتاريخباشرت  في
ُاأل 18/04/1995 ُعنوان ُقضاءُعلى ُفي شخاص

كغمُمنُالهيروينُفيُ 10علىُ تغونغورين،ُوقدُعثر
ُ ُالمذكورين، ُاألشخاص ُاقامة ُمحل ُاثباتُمحزن وتم

)الثوريُ منظمة "ُفياألخوةُُ"ر.ت"ُوُ"ج.ت عضويةُ
ُ اليساري( – ُفي ُواشتراكهم ُالمشروعة، عملياتُغير

ُ ُاإلرهابية، ُالمنظمة ُبأسم ُالسجنُعديدة ُمن وخروجهم
ُ ُعام ُع 86-1985في ُحكم ُبعدما ُعام ،1980ُليهم

ُالىُذلكُتبينُ المخداراتُالتيُتمُضبطهاُانُباالضافة
دُ“لمنظمةُ تعودُالىُالزعيمُالهاربُوالمقيمُفيُالخارج

هزت  ” هـُكُبُج إلرسالهاُالىُاإلرهابيُاإلرهابية، وج 
 المذكور.ُ

 

 تنظيم

  داعش اإلرهابي

ُالعراقُ ُفي ُكبير ُبشكل ُاإلرهابي ُداعش ظهرتنظيم
فيُهذهُالدولُضدُالقواتُاألمنيةُ اتهعملي وسوريا،ُونفذ

ُبهدفُ ُالمدنيين ُمن ُبدولةُإوالمعارضين ُيسمى ُما قامة
ُهوُ الخالفة. ُوالمسلح، ُاإلرهابي ُالتنظيم ُهذا ُان حيث

ُتكفيري ُالتوسعية-تنظيم ُالدينُألطماعه ُ،جهاديُاستغل
ولمُيتمُاألعترافُبمشروعيةُاألراضيُالتيُاحتلهاُمنُ

ُقبلُايُدولة.ُ

تنظيمُمنُاغنىُالتنظيماتُاإلرهابيةُالمسلحةُهذاُالي عتبرُ
النفطُفيُاألمكانُالتيُتسيطرُُمصادربسببُقربهاُمنُ

النظامُفيُالعراق،ُوبعدُسقوطُ.ُتأسستُفيُبدايةُعليها
ُ ُفيُسنة ُالقاعدة ُلتنظيم ُمنُاعالنُوالءها 2004ُفترة

ُعلىُ ُصراع ُبعد ُالعراق. ُقاعدة ُتنظيم ُاسم اتخذت
،ُاعلنت2014ُالسلطةُدامُلمدةُثمانيةُاشهرُفيُفبرايرُ

ُتنظيمُالقاعدةُبقطعُجميعُعالقتهاُمعُتنظيمُداعش.ُ

ُة"منظمة مراقبة حقوق االنسان السوريحسبُتقريرُ"ب
ُفيُاغسطسُ 2014ُالمنشورة ُمقاتليُتنظيمُُبلغي، عدد

ُدا ُسوريا ُفي ُالمتواجدين ُوفي50.000ُُبعش مقاتل
ُ 30.000ُُبالعراق ُاما  اإلستخبارات وكالةمقاتل.

ُ( CIAاألمريكية ) ُسبتمر ُفي ُاعلنت ان2014ُُفقد
مجموعُمقاتليُتنظيمُداعشُفيُسورياُوالعراقُيبلغُماُ

ُُُمقاتل.31,500ُُُو20.000ُُبينُ

ُبعملياتُتهريبُ ُيقوم ُداعشُاإلرهابي ُتنظيم ُان وتبين
ُالمخدراتُفيُتركياُمنُأجلُتمويلُانشطتهاُاإلرهابية.ُ

بدأتُخطورةُتنظيمُداعشُاإلرهابيُبالظهورُفيُتركياُ
ُتركيا ُمجاورة ُبسبب ُوذلك ُالعراقُُايضا ُمن لكل

فيهماُهذاُالتنظيمُاإلرهابي،ُولوجودُُنشطيُذيوسورياُال
ُمدىُ ُعلى ُبينُُكيلومتر900ُخطُحدوديُيمتد ً تقريبا

ُال ُوسوريا ُيتركيا ُسنواتُذي ُمنذ ُصراع ُمن عاني
ُ ُعملياتُوطويلة. ُاإلرهابي ُداعش ُتنظيم ُمقاتلي نفذ

ُاألغلب.ُدفينُالمدنيينُفيُارهابيةُعديدةُفيُتركياُمسته

ُيقوم ُداعشُاإلرهابي ُتنظيم ُان بعملياتُتهريبُُوتبين
ُاإلرهابية.ُُاتُفيُتركياُمنُأجلُتمويلُانشطتهالمخدر

 الموقع: قونيا 

ُ 02/01/2017 التاريخ:

ُُُ ُنت167ُُضبطتم ُفي ُالهيروين ُمن ُالعمليةُيجكغم ة
ُ ُالمخدراتُفيُقونياُقسمالتيُقامتُبها بتاريخُُمكافحة

ُبهم02/01/2017ُُ ُالمشتبه ُبين ُمن ُان ُوتبين .
ُعلىُصلةُمعُتنظيمُداعشُاإلرهابي.ُُ"م.ت"المدعو

ُ

ُ

 تنظيم 

ُُ"فتو/ب د ي" اإلرهابي

ُفتو ُإرهابيُمسلح)فتحُهللاُغولنانُتنظيم ُتنظيم ُهو ،)ُ
ُممارسةُي ُمنع ُاو ُالتركية ُالحكومة ُاسقاط ُالى هدف

مهامهاُجزئياًُاوُكلياًُبأستخدامُالجبرُوالعنفُواألساليبُ
ُو ُالمشروعة، ُغير ُيحاول ُعلى ة،ُسلطالالسيطرة

وتغييرُمسارُالدولة،ُوتشكيلُسلطةُبديلةُوفيُُوإضعاف
ُاالستيالءُعلىُسلطةُالدولةُالتركية.ُُهايةُالن

ُالذيُُ ُهللاُغولن ُفتح ُاإلرهابي ُالتنظيم ُزعيم ُان حيث
ُ ُعام ُمنذ ُاألمريكية ُالوالياتُالمتحدة ُقام1999ُيقنط ،

ُاكثر ُفي ُالمدارس ُُبفتح ُتشجيع160ُُمن ً ُمدعيا دول
ُ ُاألديان. ُبين ُالتنظيمُالحوار ُزعيم ُقام ُهذا ُالى اضافة

ُوجودهاُ ُلتعزيز ُالناس ُمن ُاآلالف ُبخداع اإلرهابي
ُ ُالدولية. ُالساحة ُوفي ُتركيا ُفي ُمنُونفوذها ُتمكن وقد

ُ ُمن ُاكثر ُبمساعدة ُامريكا ُفي ُوان20ُُالبقاء تزكية،
ُ ُقانونية. ُغير ُبطرق ُمستخرج ُسفره ُاليوجواز زال 

ُهللاُغولنمؤسسُالتنظي ُفتح ُالمزعوم ُوالزعيم ًُمقيمُم ُا
ُواليةُبنسلفانياُاألمريكية.ُُُب

 محاولة اإلنقالب 

2013ُديسمبر  17-25

ُ"فتو/بُدُي" اإلرهابيُالمتأسسُمنُقبلُُحاولُتنظيم
ُ ُطريقُالسيغولن ُعن ُتركيا ُفي ُالسلطة ُعلى طرة
ُ ُمحاولة ُالشرعية ُالحكومة ُرئيسُوزراء السيد اعتقال

ُالحكومةُرجب طيب أردوغان ُوزراء وذلكُُوبعض
ُُباستخدامُعناصرهُالمندسينُفيُاجهزةُاألمنُوالقضاء.

 محاولة اإلنقالبوتمٌرد/ 

 2016يوليو  15

ُمساء 15ُُُفي ُالعسكري2016ُُيوليو ُالمجلس أقدم
ُ ُقبلالمتشكل ُعلىُفتو)ُالمزعومُمن ُغولن( ُهللا فتح

ُالمنتخبةُورئيسُ ُالحكومة محاولةُانقالبُعسكريُضد
ُ.ُالسيد رجب طيب أردوغانالجمهوريةُ

حيثُحاولُاألنقالبيونُالسيطرةُعلىُالمحافظاتُالمهمةُ
فيُتركياُبماُفيهاُانقرةُواسطنبول.ُوعقبُدعوةُرئيسُ

ُ ُافشالُُالمواطنينُبخروجالجمهورية ُتم ُالشوارع، الى
ُاإل ُواألجهزةُمحاولة ُالمواطنين ُقبل ُمن ُاليائسة نقالب
ُاألمنية.ُ

ُلمواجهة247ُُوقدُاستشهدُ ُالذينُخرجوا منُمواطينينا
ُمواطنُاخرُبجروح.2.193ُُاإلنقالبُوأصيبُ
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YER : KONYA

TARİH : 02.01.2017

02.01.2017 tarihinde Konya Uyuşturucu ile Mücadele 

birimlerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde 

167 gr eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüphelilerden 

M.D. isimli şahsın DEAŞ terör örgütü bağlantısının 

olduğu anlaşılmıştır. 

DEAŞ terör örgütünün etkin olduğu Irak ve Suriye 

ülkelerine komşu olmamız ve uzun yıllardır 

iç çatışmaların yaşandığı Suriye ile yaklaşık 900 

kilometreyi bulan sınır hattımızın olması gibi 

nedenlerden dolayı DEAŞ tehdidi Ülkemizde de 

hissedilmektedir. Başta siviller olmak üzere DEAŞ 

terör örgütü militanlarınca ülkemizde birçok terör 

eylemi gerçekleştirilmiştir.  

 DEAŞ terör örgütünün de terör faaliyetlerini finanse 

edebilmek adına Ülkemizde uyuşturucu madde 

kaçakçılığı yaptığı görülmektedir.



32 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

FETÖ/PDY; cebir, şiddet ve yasal olmayan diğer 

yöntemleri de kullanarak Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetini ortadan kaldırmak veya görevlerini 

yapmasını kısmen veya tamamen engellemek, 

devlet otoritesini baskı altına almak, zaafa uğratmak, 

yönlendirmek, alternatif bir otorite olarak ortaya 

çıkmak ve neticede devlet otoritesini ele geçirmeye 

çalışan silahlı bir terör örgütüdür. 

1999’dan beri ABD’de yaşayan Terör Örgütü Elebaşı 

Fethullah GÜLEN; 160’dan fazla ülkede okullar 

açarak dinler arası diyaloğu teşvik ettiğini iddia 

etmektedir. Terör örgütü elebaşısı tarafından Türkiye 

devleti ve uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek 

için yüzbinlerce kişi aldatılmıştır. Kendisinin ABD’de 

kalmasına yardımcı olan 20’den fazla referans 

alabilmiş ve pasaportunu bile yasadışı yollarla almıştır. 

Örgütün kurucusu ve sözde lideri Fethullah GÜLEN, 

halen ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır.

FETÖ/PDY 
Terör Örgütü



 محاولة اإلنقالب
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17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde, elebaşılığını 

Fethullah Gülen’in yaptığı FETÖ/PDY terör örgütü, 

emniyet ve yargıdaki üyelerini kullanarak meşru 

hükümetin Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

ve kabinedeki bazı Bakanları tutuklayarak yönetimi ele 

geçirmeyi amaçlamıştır.

15 Temmuz 2016 
Darbe Girişimi / 
Kalkışma
15 Temmuz 2016 akşamında, FETÖ’nün elebaşılığını 

yaptığı askeri cunta, seçilmiş hükümete ve 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a karşı 

bir darbe girişiminde bulunmuştur. 

Darbeciler İstanbul ve Ankara dâhil olmak üzere 

ülkemizdeki önemli illeri ele geçirmeye çalışmışlardır. 

Cumhurbaşkanımız’ın ulusu sokaklara çağırmasının 

ardından Emniyet güçleri ve sivil vatandaşlarımız  

darbe girişimini başarısızlığa uğratmışlardır.

Darbeye karşı koyan 247 vatandaşımız şehit olmuş, 

2.193 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün Uyuşturucu Finansmanı

Örgütün;

• Uyuşturucu imal ve ticareti faaliyeti içerisinde yer 

alarak,

• Bu faaliyeti yürüten kaçakçılardan pay/yüzde 

alarak, 

• Devlet içine sızarak deşifre edilmeden önce 

Uyuşturucu ile mücadele eden birimlere/muhbirlere 

ödenen ikramiyelerden himmet toplayarak kazanç 

sağladığı tespit edilmiştir.

Bu yollarla örgüte yıllık yaklaşık 500 Milyon ABD 

Doları gelir sağlanmaktadır.  

17- 25 Aralık 2013
Darbe Girişimi

 

 تمويل المخدرات لتنظيم "فتو/ب د ي" اإلرهابي 

ُمايقاربُ  ُعلى ُاإلرهابي ُالتنظيم ُحصول ُاثبات ُتم قد
 مليونُدوالرُأمريكيُمنُاإليراداتُعنُطريق: 500

ُوتجارةُ • ُانتاج ُنشاطات ُفي المشاركة
 المخدرات.

منُالمهربينُالمنفذينُلهذهُ عمولةأخدُحصص/ •
 النشاطات.

ُالىُ • ُالمدفوعة ُالمكافات ُمن ُالمساعدات جمع
ُكشفُ ُقبل ُالمخدرات/والمخبرين ُمكافحة قسم

 اندساسهمُداخلُمؤسساتُالدولة.ُ
 

" و "فتو/ب د ي" كاجي  كا/كا كامنظمات "بي 
 المخدرات ثاإلرهابية ومثل

 

 عميلة دبي 

 دبي  –الموقع : غازي عنتاب 

 26/04/2015التاريخ 

ُقواتُ نتيجة ُو ُالتركية ُالقوات ُبين ُالمشتركة العمليات
ُالجهاتُ ُوبتنسيق ُالمعنية، ُوالدول ُالسعودية األمن
ُالمنظمةُ ُضد ُودبي، ُايران ُفي ُالتركية الرسمية

ُالمخدرات ُبتسويق ُتقوم ُالتي االصطناعيةُ األجرامية
 تحققُمايلي: المنتجةُفيُالخارجُالىُتركياُودولُالخليج

• ُ ُضبط 26/04/2015بتاريخ  الف 800 تم
،ُوتمُالقبضُعلىُفيُدبي حبةُكبتاجونُمخدرة

 واطنينُاتراكُبماُفيهمُقادةُالتنظيم.ُم 3
• ُ ُايران ُفي ُمنُفاما ُكمياتُكبيرة ُضبط ُتم قد

موادُالالكتوزُوالكافيينُالمستخدمةُفيُصناعةُ
ُ المخدرات ُوتم25/05/2015ُبتاريخ ،

شخصينُاحدهمُمنُايرانُواالخرُ على القبض
 منُتركيا.ُ

ُوالد وبعد • ُالسري ُالتتبع ُلقواتناُعمليات قيق
ُالتنظيمُ ُاعضاء ُان ُتبين ُسنتين، ُلفترة األمنية

 كا"بيُ اإلجراميُعلىُعالقةُوثيقةُبمنظمات
ُ كا/كا ُاإلرهابية،ُكاجي ُي" ُد ُ"فتو/ب ُو "

ُالمنظمتينُ ُعن ُنيابة ُإجرامية ُبعمليات وتقوم
 المذكورتين.ُُ

 فيُعمومُالعمليةُتمُضبط:ُ

 حبةُكبتاجون الف 800 .1
 كمياتُكبيرةُمنُموادُصناعةُالمخدرات .2
 خمسةُاسلحةُ .3
 عددُكبيرُمنُالوثائقُالتابعةُلكالُالمنظمتين .4
 مشتبه. 12والقيُالقبضُعلىُ .5

 منظمة

 " اإلرهابية كاجي  كا/كا كا"بي  

"، هي منظمة إرهابية كاجي  كا/كا كا"بي منظمة  ان 
مساحة على انفصالية/عرقية تهدف الى إنشاء دولة 

جفرافية تتضمن كل من شرق وجنوب شرق تركيا، 
وشمال العراق، وشمال شرق سوريا وشمال غرب 

هيكلية هذه المنظمة اإلرهابية في عام  تاسست إيران.
بعدما اجتمع أعضاء المنظمة كل من عبدهللا  1974

وكسيرة يلدريم، وشاهين دونمز، وحقي اوجالن، 
ي طوزلي جاير في ح قارأر، وجميل بايك، وكمال بير

األستعداد إلنشاء اتخذوا قرار و  التابعة لمدينة انقرة
" كا كاتبنت هذه المنظمة اسم"بي . منظمة جديدة

المختصرة من "حزب العمال الكردستاني" في األجتماع 
في قرية فيس  1978نوفمبر  27الذي ُعقد بتاريخ 

وتهدف هذه بكر. تابعة لقضاء ليجة في محافظة ديارال
 -المنظمة اإلرهابية التي تتبنى األيديولوجية الماركسية 

األيديولوجية الماوية، واالبوئية، اللينينية  فضال عن 
والعرقية الكردية الى إنشاء دولة في المناطق المذكور 

 اعاله.

اإلرهابية على  "كا كا"بي منظمة  اعتمدتوقد 
وخالل هذه  العمليات المسلحة لتحقيق هذا الهدف.

العمليات أرتكبت التنظيم مجازر عديدة ضد المواطنين 
األبرياء العزل خصوصا في مناطق شرق وجنوب شرق 

ذ هجمات تخريبية على المنشآت وتنف، تركيا
حاق الضرر باألقتصاد البهدف والمؤسسات والمعدات 

ُ و قدم لكسر التخلف عرقلة األستثمارات والخدمات التي ت
هدم قطاع بهدف و تشجيع أفكارهم،الذي يستغلونها ل
تهجم على المرافق المنظمة بال قامتالسياحة في تركيا  

في ياح ايضا ، وتعمل السياحية والسُ  والمؤسسات
انشطة دعائية ضد الدولة لمنع قدوم على نشر  الخارج 

 . السياح الى البالد

ُاسم ُالمنظمة ُهذه ُ تبنت ُمنُكا كا"بي ُالمختصرة "
ُ ُالعمال في األجتماع الذي ع قد  الكردستاني""حزب



 منظمات “بي كا كا/ك ج ك” و “فتو/ب د
ي” اإلرهابية ومثلث المخدرات

 

 تمويل المخدرات لتنظيم "فتو/ب د ي" اإلرهابي 

ُمايقاربُ  ُعلى ُاإلرهابي ُالتنظيم ُحصول ُاثبات ُتم قد
 مليونُدوالرُأمريكيُمنُاإليراداتُعنُطريق: 500

ُوتجارةُ • ُانتاج ُنشاطات ُفي المشاركة
 المخدرات.

منُالمهربينُالمنفذينُلهذهُ عمولةأخدُحصص/ •
 النشاطات.

ُالىُ • ُالمدفوعة ُالمكافات ُمن ُالمساعدات جمع
ُكشفُ ُقبل ُالمخدرات/والمخبرين ُمكافحة قسم

 اندساسهمُداخلُمؤسساتُالدولة.ُ
 

" و "فتو/ب د ي" كاجي  كا/كا كامنظمات "بي 
 المخدرات ثاإلرهابية ومثل

 

 عميلة دبي 

 دبي  –الموقع : غازي عنتاب 

 26/04/2015التاريخ 

ُقواتُ نتيجة ُو ُالتركية ُالقوات ُبين ُالمشتركة العمليات
ُالجهاتُ ُوبتنسيق ُالمعنية، ُوالدول ُالسعودية األمن
ُالمنظمةُ ُضد ُودبي، ُايران ُفي ُالتركية الرسمية

ُالمخدرات ُبتسويق ُتقوم ُالتي االصطناعيةُ األجرامية
 تحققُمايلي: المنتجةُفيُالخارجُالىُتركياُودولُالخليج

• ُ ُضبط 26/04/2015بتاريخ  الف 800 تم
،ُوتمُالقبضُعلىُفيُدبي حبةُكبتاجونُمخدرة

 واطنينُاتراكُبماُفيهمُقادةُالتنظيم.ُم 3
• ُ ُايران ُفي ُمنُفاما ُكمياتُكبيرة ُضبط ُتم قد

موادُالالكتوزُوالكافيينُالمستخدمةُفيُصناعةُ
ُ المخدرات ُوتم25/05/2015ُبتاريخ ،

شخصينُاحدهمُمنُايرانُواالخرُ على القبض
 منُتركيا.ُ

ُوالد وبعد • ُالسري ُالتتبع ُلقواتناُعمليات قيق
ُالتنظيمُ ُاعضاء ُان ُتبين ُسنتين، ُلفترة األمنية

 كا"بيُ اإلجراميُعلىُعالقةُوثيقةُبمنظمات
ُ كا/كا ُاإلرهابية،ُكاجي ُي" ُد ُ"فتو/ب ُو "

ُالمنظمتينُ ُعن ُنيابة ُإجرامية ُبعمليات وتقوم
 المذكورتين.ُُ

 فيُعمومُالعمليةُتمُضبط:ُ

 حبةُكبتاجون الف 800 .1
 كمياتُكبيرةُمنُموادُصناعةُالمخدرات .2
 خمسةُاسلحةُ .3
 عددُكبيرُمنُالوثائقُالتابعةُلكالُالمنظمتين .4
 مشتبه. 12والقيُالقبضُعلىُ .5

 منظمة

 " اإلرهابية كاجي  كا/كا كا"بي  

"، هي منظمة إرهابية كاجي  كا/كا كا"بي منظمة  ان 
مساحة على انفصالية/عرقية تهدف الى إنشاء دولة 

جفرافية تتضمن كل من شرق وجنوب شرق تركيا، 
وشمال العراق، وشمال شرق سوريا وشمال غرب 

هيكلية هذه المنظمة اإلرهابية في عام  تاسست إيران.
بعدما اجتمع أعضاء المنظمة كل من عبدهللا  1974

وكسيرة يلدريم، وشاهين دونمز، وحقي اوجالن، 
ي طوزلي جاير في ح قارأر، وجميل بايك، وكمال بير

األستعداد إلنشاء اتخذوا قرار و  التابعة لمدينة انقرة
" كا كاتبنت هذه المنظمة اسم"بي . منظمة جديدة

المختصرة من "حزب العمال الكردستاني" في األجتماع 
في قرية فيس  1978نوفمبر  27الذي ُعقد بتاريخ 

وتهدف هذه بكر. تابعة لقضاء ليجة في محافظة ديارال
 -المنظمة اإلرهابية التي تتبنى األيديولوجية الماركسية 

األيديولوجية الماوية، واالبوئية، اللينينية  فضال عن 
والعرقية الكردية الى إنشاء دولة في المناطق المذكور 

 اعاله.

اإلرهابية على  "كا كا"بي منظمة  اعتمدتوقد 
وخالل هذه  العمليات المسلحة لتحقيق هذا الهدف.

العمليات أرتكبت التنظيم مجازر عديدة ضد المواطنين 
األبرياء العزل خصوصا في مناطق شرق وجنوب شرق 

ذ هجمات تخريبية على المنشآت وتنف، تركيا
حاق الضرر باألقتصاد البهدف والمؤسسات والمعدات 

ُ و قدم لكسر التخلف عرقلة األستثمارات والخدمات التي ت
هدم قطاع بهدف و تشجيع أفكارهم،الذي يستغلونها ل
تهجم على المرافق المنظمة بال قامتالسياحة في تركيا  

في ياح ايضا ، وتعمل السياحية والسُ  والمؤسسات
انشطة دعائية ضد الدولة لمنع قدوم على نشر  الخارج 

 . السياح الى البالد

ُاسم ُالمنظمة ُهذه ُ تبنت ُمنُكا كا"بي ُالمختصرة "
ُ ُالعمال في األجتماع الذي ع قد  الكردستاني""حزب
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PKK/KCK, FETÖ/PDY Terör 
Örgütleri ve Uyuşturucu Üçgeni

YER : GAZİANTEP-DUBAİ

TARİH : 26.04.2015

Yurtdışında ürettikleri sentetik uyuşturucuyu 

ülkemizde ve Körfez ülkelerinde piyasaya süren suç 

örgütüne yönelik, ülkemiz makamları koordinesinde 

İran ve Dubai’de,  ilgili ülke ve Suudi Arabistan güvenlik 

güçleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonlarda;

• 26.04.2015 günü Dubai’de 800 bin adet Captagon 

uyuşturucu hap ele geçirilmiş, aralarında 

örgüt liderinin de bulunduğu 3 Türk vatandaşı 

yakalanmıştır.

• 25.05.2015 günü İran’da ise uyuşturucu imalinde 

kullanılan yüklü miktarda kafein ve laktoz maddesi 

ele geçirilmiş, 1’i İran ve 1’i Türk toplam 2 kişi 

yakalanmıştır. 

• Takibi güvenlik güçlerimizce 2 yıl süreyle büyük bir 

gizlilik ve titizlikle yürütülen örgüt üyelerinin aynı 

zamanda PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle 

de derin bağlarının bulunduğu, her iki örgüt adına 

da faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir.

DUBAI OPERASYONU

1. 800 bin adet captagon 

2. Yüklü miktarda uyuşturucu imal maddesi

3. 5 adet silah 

4. Her iki örgüte ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

5. 12 şüpheli tutuklanmıştır.

Operasyonun genelinde;

 

 تمويل المخدرات لتنظيم "فتو/ب د ي" اإلرهابي 

ُمايقاربُ  ُعلى ُاإلرهابي ُالتنظيم ُحصول ُاثبات ُتم قد
 مليونُدوالرُأمريكيُمنُاإليراداتُعنُطريق: 500

ُوتجارةُ • ُانتاج ُنشاطات ُفي المشاركة
 المخدرات.

منُالمهربينُالمنفذينُلهذهُ عمولةأخدُحصص/ •
 النشاطات.

ُالىُ • ُالمدفوعة ُالمكافات ُمن ُالمساعدات جمع
ُكشفُ ُقبل ُالمخدرات/والمخبرين ُمكافحة قسم

 اندساسهمُداخلُمؤسساتُالدولة.ُ
 

" و "فتو/ب د ي" كاجي  كا/كا كامنظمات "بي 
 المخدرات ثاإلرهابية ومثل

 

 عميلة دبي 

 دبي  –الموقع : غازي عنتاب 

 26/04/2015التاريخ 

ُقواتُ نتيجة ُو ُالتركية ُالقوات ُبين ُالمشتركة العمليات
ُالجهاتُ ُوبتنسيق ُالمعنية، ُوالدول ُالسعودية األمن
ُالمنظمةُ ُضد ُودبي، ُايران ُفي ُالتركية الرسمية

ُالمخدرات ُبتسويق ُتقوم ُالتي االصطناعيةُ األجرامية
 تحققُمايلي: المنتجةُفيُالخارجُالىُتركياُودولُالخليج

• ُ ُضبط 26/04/2015بتاريخ  الف 800 تم
،ُوتمُالقبضُعلىُفيُدبي حبةُكبتاجونُمخدرة

 واطنينُاتراكُبماُفيهمُقادةُالتنظيم.ُم 3
• ُ ُايران ُفي ُمنُفاما ُكمياتُكبيرة ُضبط ُتم قد

موادُالالكتوزُوالكافيينُالمستخدمةُفيُصناعةُ
ُ المخدرات ُوتم25/05/2015ُبتاريخ ،

شخصينُاحدهمُمنُايرانُواالخرُ على القبض
 منُتركيا.ُ

ُوالد وبعد • ُالسري ُالتتبع ُلقواتناُعمليات قيق
ُالتنظيمُ ُاعضاء ُان ُتبين ُسنتين، ُلفترة األمنية

 كا"بيُ اإلجراميُعلىُعالقةُوثيقةُبمنظمات
ُ كا/كا ُاإلرهابية،ُكاجي ُي" ُد ُ"فتو/ب ُو "

ُالمنظمتينُ ُعن ُنيابة ُإجرامية ُبعمليات وتقوم
 المذكورتين.ُُ

 فيُعمومُالعمليةُتمُضبط:ُ

 حبةُكبتاجون الف 800 .1
 كمياتُكبيرةُمنُموادُصناعةُالمخدرات .2
 خمسةُاسلحةُ .3
 عددُكبيرُمنُالوثائقُالتابعةُلكالُالمنظمتين .4
 مشتبه. 12والقيُالقبضُعلىُ .5

 منظمة

 " اإلرهابية كاجي  كا/كا كا"بي  

"، هي منظمة إرهابية كاجي  كا/كا كا"بي منظمة  ان 
مساحة على انفصالية/عرقية تهدف الى إنشاء دولة 

جفرافية تتضمن كل من شرق وجنوب شرق تركيا، 
وشمال العراق، وشمال شرق سوريا وشمال غرب 

هيكلية هذه المنظمة اإلرهابية في عام  تاسست إيران.
بعدما اجتمع أعضاء المنظمة كل من عبدهللا  1974

وكسيرة يلدريم، وشاهين دونمز، وحقي اوجالن، 
ي طوزلي جاير في ح قارأر، وجميل بايك، وكمال بير

األستعداد إلنشاء اتخذوا قرار و  التابعة لمدينة انقرة
" كا كاتبنت هذه المنظمة اسم"بي . منظمة جديدة

المختصرة من "حزب العمال الكردستاني" في األجتماع 
في قرية فيس  1978نوفمبر  27الذي ُعقد بتاريخ 

وتهدف هذه بكر. تابعة لقضاء ليجة في محافظة ديارال
 -المنظمة اإلرهابية التي تتبنى األيديولوجية الماركسية 

األيديولوجية الماوية، واالبوئية، اللينينية  فضال عن 
والعرقية الكردية الى إنشاء دولة في المناطق المذكور 

 اعاله.

اإلرهابية على  "كا كا"بي منظمة  اعتمدتوقد 
وخالل هذه  العمليات المسلحة لتحقيق هذا الهدف.

العمليات أرتكبت التنظيم مجازر عديدة ضد المواطنين 
األبرياء العزل خصوصا في مناطق شرق وجنوب شرق 

ذ هجمات تخريبية على المنشآت وتنف، تركيا
حاق الضرر باألقتصاد البهدف والمؤسسات والمعدات 

ُ و قدم لكسر التخلف عرقلة األستثمارات والخدمات التي ت
هدم قطاع بهدف و تشجيع أفكارهم،الذي يستغلونها ل
تهجم على المرافق المنظمة بال قامتالسياحة في تركيا  

في ياح ايضا ، وتعمل السياحية والسُ  والمؤسسات
انشطة دعائية ضد الدولة لمنع قدوم على نشر  الخارج 

 . السياح الى البالد

ُاسم ُالمنظمة ُهذه ُ تبنت ُمنُكا كا"بي ُالمختصرة "
ُ ُالعمال في األجتماع الذي ع قد  الكردستاني""حزب



منظمة
 بي كا كا/ك ج ك اإلرهابية 
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PKK/KCK
Terör Örgütü

PKK/KCK terör örgütü, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu, 

Irak’ın Kuzeyi, Suriye’nin Kuzeydoğusu ve İran’ın 

Kuzeybatısını kapsayan coğrafyada devlet kurmayı 

amaçlayan etnik ayrılıkçı/bölücü terör örgütüdür. 1974 

yılında Abdullah ÖCALAN, Kesire YILDIRIM, Şahin 

DÖNMEZ, Haki KARER, Cemil BAYIK ve Kemal PİR 

isimli terör örgütü mensuplarının Ankara’nın Tuzluçayır 

semtinde bir araya gelerek yeni bir örgütlenme hazırlığı 

yapma kararının alınmasıyla birlikte yapılanmanın 

temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu örgütlenme 27 

Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi Fis 

köyünde yapılan toplantıda, kısa adı PKK olan Kürdistan 

İşçi Partisi (Partiya Karkaren Kürdistan) ismini 

benimsemiştir. İdeolojik yapısı Marksizm-Leninizm’in 

yanı sıra Maoculuk, Kürt milliyetçiliği ve Apoculuk olan 

terör örgütü yukarıda belirtilen bölgede bir devlet 

kurmayı amaçlamaktadır. 

Terör örgütü bu amacını gerçekleştirmek için silahlı 

mücadeleyi esas almıştır. Bu mücadele için de Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 

silahsız ve masum bölge halkına karşı katliamlara 

giriştiği gibi, ekonomiyi zarara uğratmak, istismar 

noktası olarak gördükleri geri kalmışlığı kıracak yatırım 

ve hizmetleri engellemek için araç gereç, kuruluş ve 

tesislere sabotaj türü saldırılarda bulunmakta, turizm 

sektörünü baltalamak için de turistik tesis ve kuruluşlar 

ile turistlere saldırmakta, ülkeye turist gelmesini 

engellemek için yurtdışında propaganda faaliyetlerinde 

bulunmaktadır. 

Bu örgütlenme 27 Kasım 1978 
tarihinde Diyarbakır ili Lice 
ilçesi Fis köyünde yapılan 
toplantıda, kısa adı PKK olan 
Kürdistan İşçi Partisi (Partiya 
Karkaren Kürdistan) ismini 
benimsemiştir.  
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PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri 1970’li 

yılların sonuna doğru Emniyet kuvvetlerince 

deşifre edilmiş, panik içindeki örgüt mensupları 

Suriye üzerinden Lübnan’a geçerek Bekaa Vadisi’ne 

yerleşmişlerdir. Daha önce Filistinlilere ait olan ve 

Suriye hududuna 2 kilometre uzaklıktaki Helve 

kampı, PKK örgütüne tahsis edilmiştir. Terör 

örgütünün lideri Abdullah ÖCALAN kendisine 

Suriye’nin başkenti Şam’ı karargah olarak seçmiştir.

12 Eylül Askeri Harekatı, yurt dışına kaçamayan 

birçok örgüt mensubunun yakalanması ile 

neticelenmiştir. Bu dönemde PKK, yurt içinde 

hemen tümüyle yok olma noktasına gelmiştir.

Emir ve eğitim merkezini yurt dışına taşıyan 

PKK terör örgütü, 15-26 Temmuz 1981 tarihleri 

arasında Beyrut’ta Birinci Ulusal Konferansını 

gerçekleştirmiştir. Bu toplantıyla örgüt, Viet-

Kong modeli düzenli bir gerilla savaşı modelini 

benimsemiştir. Bu arada Türkiye’de cezaevlerinde 

bulunan örgüt mensupları da kışkırtılarak 

isyan, propaganda ve toparlanma faaliyetleri 

başlatılmıştır.
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PKK terör örgütü, 20-25 Ağustos 1982 tarihleri arasında 

Suriye’nin başkenti Şam’da II. Kongresini gerçekleştirmiştir. 

Toplantıda, bağımsız bir Kürdistan devletinin silahlı mücadele 

yoluyla kurulması, eğitim gören militanların eylem yapmak 

için Türkiye’ye gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan bu 

karara uygun olarak, Lübnan’da bulunan terör örgütlerinden 

gerilla taktiklerine ilişkin eğitim desteği alınmıştır.

15 Ağustos 1984 gecesi Hakkari’nin Eruh ve Şemdinli 

ilçelerindeki jandarma karakolları ve subay lojmanlarına 

baskınlar düzenlenmiştir. Bu eylemler PKK Terör örgütünün 

asker, polis, memur, yaşlı, kadın ve çocuk demeden yaptığı 

katliamların başlangıcı olmuştur. PKK terör örgütü 26-30 

Ekim 1986 tarihinde, Mahsun Korkmaz Akademisi adını 

verdiği Lübnan’ın Bekaa vadisindeki kampında III. kongresini 

gerçekleştirmiştir.

ُ ُ 27بتاريخ ُعام ُال 1978نوفمبر ُفيس ُقرية تابعةُفي
 بكر.ُلقضاءُليجةُفيُمحافظةُديار

ُالماضي ُالقرن ُمن ُالسبعينات ُنهاية ُقواتُكش في فت
"بيُمنظمةُاألمنُالتركيةُجميعُاألنشطةُالتيُتقومُبهاُ

ُ كا/كا كا ُاإلركاجي ُفاضطر" ُالمنظمةُ هابية، اعضاء
ُلبنانُال ُالى ُسوريا ُعبر ُالهروب ُالى مذعورين

ُعينُ ُتخصيصُمخيم ُتم ُالبقاع. ُوادي ُفي واألستقرار
ُ ُ"بيُالحلوة " الذي كان مخصص سابقاً  كا كالمنظمة

ُالحدودُللفلسطينين والذي يقع على ب عد ك ُمن لومترين
زعيمُالمنظمةُاإلرهابيةُعبدهللاُ اتخذفيُحينُالسورية.ُ

 لنفسه.ُأوجالن  من العاصمة السورية دمشق مقرأً 

بالقاءُالقبضُ سبتمبر 12عملياتُالعسكريةُفيُال أنتهتو
ُمنُ ُيتمكنوا ُلم ُالذين ُالمنظمة ُاعضاء ُمن ُكثير على
الهروبُالىُالخارج،ُوخاللُهذهُالفترةُأوشكتُمنظمةُ

ُ ُاإلنته كا كا"بي ُعلى ُاإلرهابية ُ ُفيُ" ُكامل ُبشكل اء
 الداخل.ُُ

ُ تعقد ُ"بي ُمركزُكا كامنظمة ُالذيُنقل ُاإلرهابية ُ "
ُالىُالخارج، ُوتدربياته الوطنيُاألولُ امؤتمره أوامره

وفيُهذاُ. 1988يوليوُ 26-15 بينُأيام فيُبيروتُ
تبنيُنموذجُحربُالعصاباتُاألجتماعُقررتُالمنظمةُ

t ệ(Viمثلُالجبهةُالوطنيةُلتحريرُفيتنامُالفيتُكونغُُ
 ng)ộcُ ُاألثناء ُوفيُهذا .ُ ُأقدم ُاعضائهُالمنظمة اثارة

ُبنشاطاتُالتمردُالموجودينُفيُالسجونُالتركيةُ وبدأوا
 والعصيانُوالتجمع.ُ

ُو   ُ"بي ُمنظمة ُمؤتمرهكا كاعقدت ُاإلرهابية ُ  ا"
ُ ُدمشق ُالسورية ُالعاصمة ُفي ُالثاني ُأيامُُالوطني بين

20-25 ُ ُعام ُاألجتماعُوتقرر .1982اغسطس خالل
العملياتُالمسلحة،ُقامةُدولةُكرديةُمستقلةُعنُطريقُا

ُبعملياتُ ُللقيام ُتركيا ُالى ُالمتدربين ُالمقاتلين وارسال
ُبدعمُ ُاألستعانة ُتم ُالقرارات ُهذه ُولتطبيق ارهابية.
المنظماتُاإلرهابيةُلتدريبُمقاتليهُعلىُتكتيكاتُحربُ

 العصابات.ُ

ُ ُ 15فيُليلة ُ 1984اغسطسُعام ُالتنظيمُقام عناصر
باطُفيُاقضيةُبالهجومُعلىُمركزُالدركُومساكنُالض

ُو ُهكاري. ُلمحافظة ُالتابعة ُوأروه هذهُ شكلتشمدينلي
"ُُكا كاالعملياتُبدايةُللمذابحُالتيُارتكبتهاُمنظمةُ"بيُ

وموظفُ اإلرهابيةُبدونُانُيفرقُبينُعسكريُوشرطي
ُوأمرو ُأمسن ُ طفل.وة ُ"بي ُمنظمة "ُُكا كاعقدت

ُمؤتمره ُ ااإلرهابية ُأيام ُبين ُبتاريخ  30-26الثالث
هُبأكاديميةُمحسنُتفيُالمخيمُُالذيُاسم 1986اكتوبرُُ

 . لبنان /قورقمازُالواقعُفيُواديُالبقاع

ُ ُ تشكل 1985مارسُ 21بتاريخ ُ"بي "ُُكا كامنظمة
(ُ ُأرنك ُباسم ُسياسي ُجناح وجناحُ (ERNKاإلرهابية

منظمةُ (.ُوبهذاُحققتARGKُعسكريُبأسمُارجكُ)
ُ ُلحروبُالشعبُحسبُكا كا"بي ُالتشكيالتُالثالثة ُ "

ُمنُ ُالمتشكلة ُالهيكلية ُاللينينية. ُالماركسية األيديولوجية
حتىُعامُ ثالثيةُالحزبُوالجبهةُوالجيشُكانتُتهدفُ

ُالمناصرينُ 1987 ُوجمع ُالشعبية األنتشارُفيُالقاعدة
وتدريبهمُ،ُوأيجادُمصادرُالتمويلُالالزمةُلهذهُاألمور.ُ

ريُللمنظمةُبأجراءُاولُعمليةُارهابيةُقامُالجناحُالعسك
   .  1984اغسطسُ 15فيُ

 تمويلُالتنظيمب"ُكا كامنظمةُ"بيُ خاللُهذهُالفترةُقامت
ُعنُطريقُالتوسطُفيُ  عمولةتهريبُالمخدراتُوأخذ

منُالمهربين.ُفيُنهايةُالثمانيناتُوبدايةُالتسعيناتُمنُ
% 85القرن الماضي اصبحت زراعة الخشخاش ت شكل 

ُجانبُ ُالى ُالبقاع. ُوادي ُفي ُالزراعي ُاألنتاج من
ُ ُ"بي ُمنظمة ُبدأت ُاألثارُكا كاالمخدارات ُبتهريب ُ "

ُوبذلكُحصلتُعلىُالكثيرُ منُاألموالُعنُالتاريخية،
تركياُوجنوبُقبرص.ُوبموجبُعبرُطريقُتجارةُاألثار

ُالثاني ُالمؤتمر ُفي ُالمتخذة ُالمنظمةُ القرارات بدأت
ُ ُالتبرعات ُبجمع ُرجالُاإلرهابية ُمن ُاألتاوات واخذ

ُوحسبُ ُالكردية. ُاألصول ُمن ُوالمقاولين األعمال
مفهومهاُقامتُالمنظمةُبتقسيمُتركياُالىُوالياتُوعينتُ

 مسؤولينُمنُاعضائهاُعلىُهذهُالواليات.ُ

ُمن ُ أعتبارا ُ 1987عام ُ"بي ُمنظمة "ُكا كابدأت
ُبالمجازرُ ُالمنطقة ُسكان ُعلى ُبالضغط اإلرهابية

بينُ عقدتُمؤتمرهاُاألولُفيُالداخلُواإلرهاب، حيث  
ُ 30-13 أيام ُقضاءُ 1989سبتمبر ُتاتارش ُجبل في

ُ ُالتابعة ُجاتاك ُفان. ُمحاكمةُولمدينة ُقرار ُأتخاذ تم
ُ ُالذين ُالمقاتلين ُومعاقبة ُمنُ بمحاولةسيقومون الهرب

  . األخرى الىُجانبُالعديدُمنُالقرارات المنظمة

نجاحاُ حققتُقواتُاألمنُالتركية 1992عامُ حلولمعُ
ً في عملياتها ضد منظمة "بي  ُاإلرهابية.ُكا كاكبيرا "

ُفيُ ُالمنظمة ُاتخذت ُ ُكبيرة ُلخسائر ُتعرضها ونتيجة
تحسينُ متوقعةقرارُوقفُاطالقُالنارُ 1993بدايةُعامُ

 معنوياتُمقاتليهاُوأعادةُبناءُهيكليةُالمنظمةُمنُجديد.ُ

ُ ُاتجهتُالمنظمة ُالىُهذا ُاإلباالضافة انشاءُالىُرهابية
ُاإلسالميةُ ُ"الحركة ُباسم ُالديني ُبالفكر ُجديدة وحدات
ُالتيُ ُالخسائر ُبعد ُقوتها ُاستعادة ُبهدف الكردستانية"
ُتؤمنُ ُإرهابية ُمنظمة ُبأنها ُالعلم ُمع ُبها، منيت

ُالماركسيةبا ُبانُ اللينينية. - أليديولوجية وكشفتُاأليام
ً تكتيكياً، وقفُاطالقُالنا قرارُالمنظمةُفي ر كان قرارا



38 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

Bu arada PKK, 21 Mart 1985’te siyasi kanat 

olarak ERNK, askeri kanat olarak ta ARGK şeklinde 

yapılandırılmıştır. Böylece PKK kendine göre 

Marksist Leninist ideolojiye dayalı halk savaşlarının 

üç oluşumunu gerçekleştirmiştir. Parti, Cephe ve 

Ordu üçlüsünden oluşan bu yapılanma, 1987 yılına 

kadar halk tabanında yayılmayı, taraftar toplamayı, 

eğitmeyi ve bunlar için gerekli maddi kaynağı 

bulmayı hedeflemiştir. Askeri kanat ilk eylemini 15 

Ağustos 1984’te gerçekleştirmiştir.

PKK’nın bu dönemdeki uyuşturucu ticaretine 

aracılık ederek ve kaçakçılardan komisyon alarak 

örgüte finansman sağlamıştır. 1980’li yılların 

sonu ve 1990’lı yılların başında Bekaa Vadisindeki 

tarımsal üretimin yaklaşık % 85’ini haşhaş üretimi 

oluşturmaktaydı. Uyuşturucuyla birlikte tarihi 

eser kaçakçılığını da organize eden PKK, Türkiye 

ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden yaptığı 

ticaretle önemli oranlarda finansman sağlamıştır. 

Ayrıca, III. kongrede alınan karar gereğince, Kürt 

kökenli işadamlarından ve müteahhitlerden 

de terör örgütü için bağış ve haraç alınmaya 

başlanmıştır. Örgüt Türkiye’yi kendine göre 

eyaletlere bölmüş ve buralara sorumlu idareciler 

atamıştır.

1987 yılından itibaren terör ve katliam yoluyla 

bölge halkı üzerinde baskı kuran örgüt 13-30 Eylül 

1989 tarihleri arasında Van’ın Çatak İlçesi Tatareş 

Dağında I. yurtiçi konferansını düzenlemiştir. 

Alınan pek çok kararın yanında, örgütten kaçma 

girişiminde bulunan militanların da yargılanıp 

cezalandırılması kararlaştırılmıştır.

1992 yılıyla birlikte emniyet kuvvetlerinin PKK 

terör örgütüne yönelik operasyonlarında büyük 

başarı sağlanmıştır. Büyük zayiat veren örgüt, 

1993 yılı başında sözde ateşkes kararı alarak 

toparlanmayı ve yeniden yapılanmayı düşünmüştür.

ُ ُ 27بتاريخ ُعام ُال 1978نوفمبر ُفيس ُقرية تابعةُفي
 بكر.ُلقضاءُليجةُفيُمحافظةُديار

ُالماضي ُالقرن ُمن ُالسبعينات ُنهاية ُقواتُكش في فت
"بيُمنظمةُاألمنُالتركيةُجميعُاألنشطةُالتيُتقومُبهاُ

ُ كا/كا كا ُاإلركاجي ُفاضطر" ُالمنظمةُ هابية، اعضاء
ُلبنانُال ُالى ُسوريا ُعبر ُالهروب ُالى مذعورين

ُعينُ ُتخصيصُمخيم ُتم ُالبقاع. ُوادي ُفي واألستقرار
ُ ُ"بيُالحلوة " الذي كان مخصص سابقاً  كا كالمنظمة

ُالحدودُللفلسطينين والذي يقع على ب عد ك ُمن لومترين
زعيمُالمنظمةُاإلرهابيةُعبدهللاُ اتخذفيُحينُالسورية.ُ

 لنفسه.ُأوجالن  من العاصمة السورية دمشق مقرأً 

بالقاءُالقبضُ سبتمبر 12عملياتُالعسكريةُفيُال أنتهتو
ُمنُ ُيتمكنوا ُلم ُالذين ُالمنظمة ُاعضاء ُمن ُكثير على
الهروبُالىُالخارج،ُوخاللُهذهُالفترةُأوشكتُمنظمةُ

ُ ُاإلنته كا كا"بي ُعلى ُاإلرهابية ُ ُفيُ" ُكامل ُبشكل اء
 الداخل.ُُ

ُ تعقد ُ"بي ُمركزُكا كامنظمة ُالذيُنقل ُاإلرهابية ُ "
ُالىُالخارج، ُوتدربياته الوطنيُاألولُ امؤتمره أوامره

وفيُهذاُ. 1988يوليوُ 26-15 بينُأيام فيُبيروتُ
تبنيُنموذجُحربُالعصاباتُاألجتماعُقررتُالمنظمةُ

t ệ(Viمثلُالجبهةُالوطنيةُلتحريرُفيتنامُالفيتُكونغُُ
 ng)ộcُ ُاألثناء ُوفيُهذا .ُ ُأقدم ُاعضائهُالمنظمة اثارة

ُبنشاطاتُالتمردُالموجودينُفيُالسجونُالتركيةُ وبدأوا
 والعصيانُوالتجمع.ُ

ُو   ُ"بي ُمنظمة ُمؤتمرهكا كاعقدت ُاإلرهابية ُ  ا"
ُ ُدمشق ُالسورية ُالعاصمة ُفي ُالثاني ُأيامُُالوطني بين

20-25 ُ ُعام ُاألجتماعُوتقرر .1982اغسطس خالل
العملياتُالمسلحة،ُقامةُدولةُكرديةُمستقلةُعنُطريقُا

ُبعملياتُ ُللقيام ُتركيا ُالى ُالمتدربين ُالمقاتلين وارسال
ُبدعمُ ُاألستعانة ُتم ُالقرارات ُهذه ُولتطبيق ارهابية.
المنظماتُاإلرهابيةُلتدريبُمقاتليهُعلىُتكتيكاتُحربُ

 العصابات.ُ

ُ ُ 15فيُليلة ُ 1984اغسطسُعام ُالتنظيمُقام عناصر
باطُفيُاقضيةُبالهجومُعلىُمركزُالدركُومساكنُالض

ُو ُهكاري. ُلمحافظة ُالتابعة ُوأروه هذهُ شكلتشمدينلي
"ُُكا كاالعملياتُبدايةُللمذابحُالتيُارتكبتهاُمنظمةُ"بيُ

وموظفُ اإلرهابيةُبدونُانُيفرقُبينُعسكريُوشرطي
ُوأمرو ُأمسن ُ طفل.وة ُ"بي ُمنظمة "ُُكا كاعقدت

ُمؤتمره ُ ااإلرهابية ُأيام ُبين ُبتاريخ  30-26الثالث
هُبأكاديميةُمحسنُتفيُالمخيمُُالذيُاسم 1986اكتوبرُُ

 . لبنان /قورقمازُالواقعُفيُواديُالبقاع

ُ ُ تشكل 1985مارسُ 21بتاريخ ُ"بي "ُُكا كامنظمة
(ُ ُأرنك ُباسم ُسياسي ُجناح وجناحُ (ERNKاإلرهابية

منظمةُ (.ُوبهذاُحققتARGKُعسكريُبأسمُارجكُ)
ُ ُلحروبُالشعبُحسبُكا كا"بي ُالتشكيالتُالثالثة ُ "

ُمنُ ُالمتشكلة ُالهيكلية ُاللينينية. ُالماركسية األيديولوجية
حتىُعامُ ثالثيةُالحزبُوالجبهةُوالجيشُكانتُتهدفُ

ُالمناصرينُ 1987 ُوجمع ُالشعبية األنتشارُفيُالقاعدة
وتدريبهمُ،ُوأيجادُمصادرُالتمويلُالالزمةُلهذهُاألمور.ُ

ريُللمنظمةُبأجراءُاولُعمليةُارهابيةُقامُالجناحُالعسك
   .  1984اغسطسُ 15فيُ

 تمويلُالتنظيمب"ُكا كامنظمةُ"بيُ خاللُهذهُالفترةُقامت
ُعنُطريقُالتوسطُفيُ  عمولةتهريبُالمخدراتُوأخذ

منُالمهربين.ُفيُنهايةُالثمانيناتُوبدايةُالتسعيناتُمنُ
% 85القرن الماضي اصبحت زراعة الخشخاش ت شكل 

ُجانبُ ُالى ُالبقاع. ُوادي ُفي ُالزراعي ُاألنتاج من
ُ ُ"بي ُمنظمة ُبدأت ُاألثارُكا كاالمخدارات ُبتهريب ُ "

ُوبذلكُحصلتُعلىُالكثيرُ منُاألموالُعنُالتاريخية،
تركياُوجنوبُقبرص.ُوبموجبُعبرُطريقُتجارةُاألثار

ُالثاني ُالمؤتمر ُفي ُالمتخذة ُالمنظمةُ القرارات بدأت
ُ ُالتبرعات ُبجمع ُرجالُاإلرهابية ُمن ُاألتاوات واخذ

ُوحسبُ ُالكردية. ُاألصول ُمن ُوالمقاولين األعمال
مفهومهاُقامتُالمنظمةُبتقسيمُتركياُالىُوالياتُوعينتُ

 مسؤولينُمنُاعضائهاُعلىُهذهُالواليات.ُ

ُمن ُ أعتبارا ُ 1987عام ُ"بي ُمنظمة "ُكا كابدأت
ُبالمجازرُ ُالمنطقة ُسكان ُعلى ُبالضغط اإلرهابية

بينُ عقدتُمؤتمرهاُاألولُفيُالداخلُواإلرهاب، حيث  
ُ 30-13 أيام ُقضاءُ 1989سبتمبر ُتاتارش ُجبل في

ُ ُالتابعة ُجاتاك ُفان. ُمحاكمةُولمدينة ُقرار ُأتخاذ تم
ُ ُالذين ُالمقاتلين ُومعاقبة ُمنُ بمحاولةسيقومون الهرب

  . األخرى الىُجانبُالعديدُمنُالقرارات المنظمة

نجاحاُ حققتُقواتُاألمنُالتركية 1992عامُ حلولمعُ
ً في عملياتها ضد منظمة "بي  ُاإلرهابية.ُكا كاكبيرا "

ُفيُ ُالمنظمة ُاتخذت ُ ُكبيرة ُلخسائر ُتعرضها ونتيجة
تحسينُ متوقعةقرارُوقفُاطالقُالنارُ 1993بدايةُعامُ

 معنوياتُمقاتليهاُوأعادةُبناءُهيكليةُالمنظمةُمنُجديد.ُ

ُ ُاتجهتُالمنظمة ُالىُهذا ُاإلباالضافة انشاءُالىُرهابية
ُاإلسالميةُ ُ"الحركة ُباسم ُالديني ُبالفكر ُجديدة وحدات
ُالتيُ ُالخسائر ُبعد ُقوتها ُاستعادة ُبهدف الكردستانية"
ُتؤمنُ ُإرهابية ُمنظمة ُبأنها ُالعلم ُمع ُبها، منيت

ُالماركسيةبا ُبانُ اللينينية. - أليديولوجية وكشفتُاأليام
ً تكتيكياً، وقفُاطالقُالنا قرارُالمنظمةُفي ر كان قرارا
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Marksist Leninist çizgisini saklamayan terör 

örgütü, bu tarihlerde yeniden güç kazanmak için 

Kürdistan İslami Hareketi adıyla dini çizgide 

birimler de oluşturmaya yönelmiştir. 24 Mayıs 

1993 tarihinde Bingöl-Elazığ karayolunda 33 

askerin şehit edilmesiyle örgüt, sözde ateşkesinin 

bir taktik olduğunu ortaya koymuştur. 1994 yılı 

da PKK terör örgütünün yine kadın, çocuk, yaşlı, 

sivil veya asker ayırmadan yaptığı katliamlar, 

köy baskınları, mayınlama ve bombalama 

eylemleriyle geçmiştir.

Örneğin 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan 

İlinin Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyünde 

PKK tarafından 33 sivilin öldürülüp,  köyün 

ateşe verildiği katliamı gerçekleştiren PKK lideri 

Abdullah ÖCALAN, olaydan habersiz olduğunu 

ve olayın sorumlusunun Dr. Baran kod adlı bir 

PKK sorumlusu olduğunu ifade ederek, katliamı 

PKK’nın düzenlediğini kabul etmiştir. 

PKK terör örgütü 7-27 Ocak 1995 tarihleri 

arasında Kuzey Irak’ta Haftanin bölgesinde 

IV. Kongresini yapmıştır. Kongreyi takiben 

siyasallaşma faaliyetlerine hız veren örgüt 

12 Nisan 1995’te Hollanda’da bir sözde Kürt 

Parlamentosu toplamıştır. Toplantıya birçok 

ayrılıkçı grubun yanında, dokunulmazlıkları 

kaldırılan ve yurt dışına kaçan bazı DEP 

milletvekilleri de katılmışlardır.

ُ ُ 27بتاريخ ُعام ُال 1978نوفمبر ُفيس ُقرية تابعةُفي
 بكر.ُلقضاءُليجةُفيُمحافظةُديار

ُالماضي ُالقرن ُمن ُالسبعينات ُنهاية ُقواتُكش في فت
"بيُمنظمةُاألمنُالتركيةُجميعُاألنشطةُالتيُتقومُبهاُ

ُ كا/كا كا ُاإلركاجي ُفاضطر" ُالمنظمةُ هابية، اعضاء
ُلبنانُال ُالى ُسوريا ُعبر ُالهروب ُالى مذعورين

ُعينُ ُتخصيصُمخيم ُتم ُالبقاع. ُوادي ُفي واألستقرار
ُ ُ"بيُالحلوة " الذي كان مخصص سابقاً  كا كالمنظمة

ُالحدودُللفلسطينين والذي يقع على ب عد ك ُمن لومترين
زعيمُالمنظمةُاإلرهابيةُعبدهللاُ اتخذفيُحينُالسورية.ُ

 لنفسه.ُأوجالن  من العاصمة السورية دمشق مقرأً 

بالقاءُالقبضُ سبتمبر 12عملياتُالعسكريةُفيُال أنتهتو
ُمنُ ُيتمكنوا ُلم ُالذين ُالمنظمة ُاعضاء ُمن ُكثير على
الهروبُالىُالخارج،ُوخاللُهذهُالفترةُأوشكتُمنظمةُ

ُ ُاإلنته كا كا"بي ُعلى ُاإلرهابية ُ ُفيُ" ُكامل ُبشكل اء
 الداخل.ُُ

ُ تعقد ُ"بي ُمركزُكا كامنظمة ُالذيُنقل ُاإلرهابية ُ "
ُالىُالخارج، ُوتدربياته الوطنيُاألولُ امؤتمره أوامره

وفيُهذاُ. 1988يوليوُ 26-15 بينُأيام فيُبيروتُ
تبنيُنموذجُحربُالعصاباتُاألجتماعُقررتُالمنظمةُ

t ệ(Viمثلُالجبهةُالوطنيةُلتحريرُفيتنامُالفيتُكونغُُ
 ng)ộcُ ُاألثناء ُوفيُهذا .ُ ُأقدم ُاعضائهُالمنظمة اثارة

ُبنشاطاتُالتمردُالموجودينُفيُالسجونُالتركيةُ وبدأوا
 والعصيانُوالتجمع.ُ

ُو   ُ"بي ُمنظمة ُمؤتمرهكا كاعقدت ُاإلرهابية ُ  ا"
ُ ُدمشق ُالسورية ُالعاصمة ُفي ُالثاني ُأيامُُالوطني بين

20-25 ُ ُعام ُاألجتماعُوتقرر .1982اغسطس خالل
العملياتُالمسلحة،ُقامةُدولةُكرديةُمستقلةُعنُطريقُا

ُبعملياتُ ُللقيام ُتركيا ُالى ُالمتدربين ُالمقاتلين وارسال
ُبدعمُ ُاألستعانة ُتم ُالقرارات ُهذه ُولتطبيق ارهابية.
المنظماتُاإلرهابيةُلتدريبُمقاتليهُعلىُتكتيكاتُحربُ

 العصابات.ُ

ُ ُ 15فيُليلة ُ 1984اغسطسُعام ُالتنظيمُقام عناصر
باطُفيُاقضيةُبالهجومُعلىُمركزُالدركُومساكنُالض

ُو ُهكاري. ُلمحافظة ُالتابعة ُوأروه هذهُ شكلتشمدينلي
"ُُكا كاالعملياتُبدايةُللمذابحُالتيُارتكبتهاُمنظمةُ"بيُ

وموظفُ اإلرهابيةُبدونُانُيفرقُبينُعسكريُوشرطي
ُوأمرو ُأمسن ُ طفل.وة ُ"بي ُمنظمة "ُُكا كاعقدت

ُمؤتمره ُ ااإلرهابية ُأيام ُبين ُبتاريخ  30-26الثالث
هُبأكاديميةُمحسنُتفيُالمخيمُُالذيُاسم 1986اكتوبرُُ

 . لبنان /قورقمازُالواقعُفيُواديُالبقاع

ُ ُ تشكل 1985مارسُ 21بتاريخ ُ"بي "ُُكا كامنظمة
(ُ ُأرنك ُباسم ُسياسي ُجناح وجناحُ (ERNKاإلرهابية

منظمةُ (.ُوبهذاُحققتARGKُعسكريُبأسمُارجكُ)
ُ ُلحروبُالشعبُحسبُكا كا"بي ُالتشكيالتُالثالثة ُ "

ُمنُ ُالمتشكلة ُالهيكلية ُاللينينية. ُالماركسية األيديولوجية
حتىُعامُ ثالثيةُالحزبُوالجبهةُوالجيشُكانتُتهدفُ

ُالمناصرينُ 1987 ُوجمع ُالشعبية األنتشارُفيُالقاعدة
وتدريبهمُ،ُوأيجادُمصادرُالتمويلُالالزمةُلهذهُاألمور.ُ

ريُللمنظمةُبأجراءُاولُعمليةُارهابيةُقامُالجناحُالعسك
   .  1984اغسطسُ 15فيُ

 تمويلُالتنظيمب"ُكا كامنظمةُ"بيُ خاللُهذهُالفترةُقامت
ُعنُطريقُالتوسطُفيُ  عمولةتهريبُالمخدراتُوأخذ

منُالمهربين.ُفيُنهايةُالثمانيناتُوبدايةُالتسعيناتُمنُ
% 85القرن الماضي اصبحت زراعة الخشخاش ت شكل 

ُجانبُ ُالى ُالبقاع. ُوادي ُفي ُالزراعي ُاألنتاج من
ُ ُ"بي ُمنظمة ُبدأت ُاألثارُكا كاالمخدارات ُبتهريب ُ "

ُوبذلكُحصلتُعلىُالكثيرُ منُاألموالُعنُالتاريخية،
تركياُوجنوبُقبرص.ُوبموجبُعبرُطريقُتجارةُاألثار

ُالثاني ُالمؤتمر ُفي ُالمتخذة ُالمنظمةُ القرارات بدأت
ُ ُالتبرعات ُبجمع ُرجالُاإلرهابية ُمن ُاألتاوات واخذ

ُوحسبُ ُالكردية. ُاألصول ُمن ُوالمقاولين األعمال
مفهومهاُقامتُالمنظمةُبتقسيمُتركياُالىُوالياتُوعينتُ

 مسؤولينُمنُاعضائهاُعلىُهذهُالواليات.ُ

ُمن ُ أعتبارا ُ 1987عام ُ"بي ُمنظمة "ُكا كابدأت
ُبالمجازرُ ُالمنطقة ُسكان ُعلى ُبالضغط اإلرهابية

بينُ عقدتُمؤتمرهاُاألولُفيُالداخلُواإلرهاب، حيث  
ُ 30-13 أيام ُقضاءُ 1989سبتمبر ُتاتارش ُجبل في

ُ ُالتابعة ُجاتاك ُفان. ُمحاكمةُولمدينة ُقرار ُأتخاذ تم
ُ ُالذين ُالمقاتلين ُومعاقبة ُمنُ بمحاولةسيقومون الهرب

  . األخرى الىُجانبُالعديدُمنُالقرارات المنظمة

نجاحاُ حققتُقواتُاألمنُالتركية 1992عامُ حلولمعُ
ً في عملياتها ضد منظمة "بي  ُاإلرهابية.ُكا كاكبيرا "

ُفيُ ُالمنظمة ُاتخذت ُ ُكبيرة ُلخسائر ُتعرضها ونتيجة
تحسينُ متوقعةقرارُوقفُاطالقُالنارُ 1993بدايةُعامُ

 معنوياتُمقاتليهاُوأعادةُبناءُهيكليةُالمنظمةُمنُجديد.ُ

ُ ُاتجهتُالمنظمة ُالىُهذا ُاإلباالضافة انشاءُالىُرهابية
ُاإلسالميةُ ُ"الحركة ُباسم ُالديني ُبالفكر ُجديدة وحدات
ُالتيُ ُالخسائر ُبعد ُقوتها ُاستعادة ُبهدف الكردستانية"
ُتؤمنُ ُإرهابية ُمنظمة ُبأنها ُالعلم ُمع ُبها، منيت

ُالماركسيةبا ُبانُ اللينينية. - أليديولوجية وكشفتُاأليام
ً تكتيكياً، وقفُاطالقُالنا قرارُالمنظمةُفي ر كان قرارا

مايوُ 24بتاريخُ تسببُاعضاءُالمنظمةُاإلرهابيةحيثُ
ُ ُكانواُ 33 أستشهادب 1993عام ُمسلح ُغير جندي

ُبالحافالتُالمدنيةُعلىُطريقُ يلتحقونُالىُمعسكراتهم
ُ .األزع-بينغول ُعام ُالمنظمةُارتك 1994وفي بت

هابيةُالمجازرُضدُجميعُفئاتُالمجتمعُمنُغيرُانُراإل
ُاوُ ُوالمدنيين ُوالمسنين ُواألطفال ُالنساء تستثني

القرى،ُونفذتُعملياتُعلىُ،ُوقامتُبالهجومُالعسكرين
 تلغيمُوتفجيرُضدُالمدنيين.ُ

عناصرهذهُالمنظمةُاإلرهابيةُ استهداف وخير  مثال على
اتُالمجتمع،ُحيثُُقامُعددُمنُعناصرُمنظمةُلجميعُفئ

ُ ُالتابعةُكا كا"بي ُباغلر ُباش ُقرية ُبحرق ُاإلرهابية "
ُ ُقتل ُبعد ُأرزينجان ُمحافظة ُفي ُكمالية   33لقضاء

 ً ُشخصا مدنيا ُزعيم1993ُ يوليو 5بتاريخ ُوصرح .
"ُاإلرهابيةُعبدهللاُاوجالنُبانهُلمُيكنُكا كامنظمةُ"بيُ

ُبالموضوع ُعلم ُ على ُنفسه انُ مشيراً الى ،لتبرئة
 كتورمجزرةُهوُاحدُعناصرهمُالمدعوُدلُعنُالوالمسؤ

اعترف بان المجزرة ا رتكبت من قبل قدُباران،ُوبذلكُ
 "ُاإلرهابية.ُكا كامنظمةُ"بيُ

مرهاُالرابعُفيُت"ُاإلرهابيةُمؤكا كاعقدتُمنظمةُ"بيُ
ُمنطقةُهافتانينُالواقعةُفيُشمالُ -7 العراقُبينُأيام

27 ُ ُالتنظيم1995ُيناير ُبدأ ُالمؤتمر ُاعقاب ُوفي .
ُالبرلما زيادةب ُمايسمى ُجمع ُحيث ُالسياسية نُانشطتها

ُوشارك1995ُأبريلُ 12بتاريخُ االكرديُفيُهولند .
ُوبعضُ ُاألنفصالية ُالجماعات ُمن ُالعديد ُاألجتماع في

(ُ ُحزب ُأعضاء ُمن ُالفارينDEPالبرلمانيين الىُ  (
  . الدبلوماسية الخارحُوالمرفوعةُحصانتهم

ُ ُعام ُنهاية ُ 1996في ُ"بي ُمنظمة "ُكا كاوقعت
ُالعملُ اإلرهابية ُقرار ُفيها ُاتخذت ُالوحدة، بروتوكول

ُالماركسي ُالمنظماتُاإلرهابية ُمع اللينينيةُُ - ةالمشترك
ُالخارج. ُفي ُالمنظمةُ الموجودة ُسياسة ُمع توافقا

اإلرهابيةُالتوسعيةُلوحظُازديادُالعملياتُاإلرهابيةُفيُ
ُ ُ)منطقة ُاألسقارادنيز ُ (ودالبحر ُاعوام -1996في
ُو1997 ُاألرهابيةُ. ُالمنظمة ُاستهدف ُالعام ُنفس في

ُالس   ُياح ُفي ُكبير ُلغرضُتقويضُبشكل ُانطاليا منطقة
ُ عائدات ُتركيا. ُفي ُالسياحة ُالمصادرُوقطاع كشفت

ُفيُ ُتدريباتهم ُتلقوا ُقد ُالعمليات ُهذه ُمنفذي ُان األمنية
 اليونان.ُ

ُ ُبان ُواشنطن ُفي ُالموقعة ُتاألتفاقية سبتمبرُ 17اريخ
1998 ُ ُبين ُ)الحزب ُالكردستاني (KDPُالديمقراطي

ُ ُالبارزاني ُلمسعود ُالكردستانيُالتابع ُالوطني واالتحاد
(KYBُُالتابعُلجاللُالطالبانيُشكلتُنقطة تحولُفيُ(

ُ ُالعراق. ُشمال ُ"بي ُمنظمة ُمحاوالت "ُكا كارغم
ُالحزبينُ ُمع ُالمشترك ُوالعمل ُاألندماج اإلرهابية

(، فأنها لم تنجح ابداً وكان KYB(ُوُ)KDPالكرديينُ)
ُالمتحدةُ ُالواليات ُتأييد ُمع ُدوما. ُاألستبعاد مصيرها
األمريكيةُلتركياُفيُحربهاُضدُمقاتليُالتنظيم،ُاتخدتُ
ُبعينُ ُاخذة ُفيُسوريا، ُالتنظيم ُوجود ُأنهاء ُقرار تركيا

فأضطرُاألعتبار الدخول في حرب مع سوريا ايضاً. 
ُالمنظمةُاإلرهابيةُعبدهللاُأو ُفيُزعيم اكتوبرُ 9جالنُ

ُ ً الى  1998عام الى مغادرة األرضي السورية متجها
ُطلبُ ُاليونانية ُ ُالرسمية ُرفضُالجهات ُوبعد اليونان،

. موسكواللجوءُالمقدمُمنُقبلُأوجالن،ُقررُالذهابُالىُ
ُروسياُ ُفي ُأوجالن ُبقاء ُعلى ُمجلسُدوما ُوافق حيث

ُ ُرفضُاألمر. ُالروسي ُالوزراء ُرئيس ُولكن  12في
ُ ُبجوازُنوفمبر ُروما ُالى ُمتجها ُموسكو ُأوجالن غادر

ُفالقيُ ُبأسمُعبدهللاُصاريُقورت، سفرُمزورةُصادرة
ُالحمايةُ ُرغم ُاأليطالية. ُالشرطة ُقبل ُمن القبضُعليه

ُاضطر ُفانه ُاأليطالية ُالحكومة ُقبل ُمن الىُ الصريحة
ُبتاريخُ ُ 16المغادرة ُسفرُاحمرُ 1999يناير وبجواز
"ُ ُبأسم ُمافروسصادرة ُحكومةُ "الزاروس ُقبل من

ُالجنوبية ُمرةُالقبرص ُموسكو ُالى ُأوجالن ُوصل .
ُ ُموسكو ُمن ُواتجه ُأخرى، ُاليونان ُتابعةُالى بطائرة

اليونانيةُومنُثمُتمُتهريبهُالىُكينيا.ُلجهازُالمخابراتُ
ُ ُ 16بتاريخ ُكينياُ 1999فبراير ُفي ُعليه ُالقبض تم

بعمليةُخاصةُمنُقبلُوكاالتُاألستخباراتُالتركيةُوتمُ
 هُالىُتركيا.اقتياد

ُاإلرهابية ُالمنظمة ُالقبضُعلىُزعيم  وفيُاعقابُالقاء
ُ 16بتاريخُ عبدهللاُأوجالن بدأتُالفترةُ 1999فبراير

ُالدعاوىُ. بحقُاإلرهابي القضائية ُجميع ُتوحيد ُتم وقد
القضائيةُالمرفوعةُُضدهُفيُمختلفُانحاءُتركياُوحكمُ

ُباألعدام ُاإل  عليه ُالمحسبُقرار ُوتهام  أبريل 26رخ
المرقمُ منُقبلُمحكمةُأمنُالدولة الذيُتمُاعداده 1999

2ُ ُالمادة ُألحكام ُووفقا ُالعقوباتُ 125، ُقانون من
ُ ُبتاريخ ُ 22التركية. ُالدائرةُ 1999نوفمبر صادقت

 الجنائيةُالتاسعةُفيُالمحكمةُالعلياُعلىُقرارُاألعدام.ُ

ُاإلرهابية ُالمنظمة ُزعيم ُاعتقال ُالتنظيمُ ،عقب عقد
 –فيُمنطقةُقنديلُشمالُالحدودُالعراقيةُ موتمرهُالسابع

ُالمؤتمر2000ُينايرُ 23بتاريخُ اإليرانية ،ُوفيُنهاية
ادعىُالتنظيمُتركهُالعملُالمسلحُواالنتقالُُالىُالمرحلةُ

ُكامل. ُبشكل ُالسياسيةُ السياسية ُالنشاطات ُإطار في
ُ ُ"بي ُمنظمة ُاإلرهابيةكا كاطالبت ُالدستورُ " بضمان
ية،ُواالعترافُبالحقوقُالتعليميةُللغاتُوالهوياتُالعرق

إعفاءُجميعُأعضاءُمعُ .والغاءُعقوبةُاألعدام والثقافية،



40 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

Terör örgütü, 1996 yılı sonunda yurt dışındaki Marksist 

Leninist terör örgütleriyle yurt dışında bir birlik 

protokolü imzalayarak ortak hareket kararı almıştır. 

1996-1997 yıllarında terör örgütünün genişleme 

politikasına uygun olarak Karadeniz bölgesindeki 

eylemlerinde artışlar görülmüştür. Aynı yıl içinde 

Antalya bölgesinde özellikle turistlere yönelik 

eylemlere de hız veren örgüt, bu yolla Türkiye’nin 

turizm gelirlerini baltalamayı hedeflemiştir. Bu 

eylemleri gerçekleştirenlerin Yunanistan’da eğitim 

gördükleri ortaya çıkmıştır.

17 Eylül 1998’de, Barzani’nin Kürdistan Demokratik 

Partisi (KDP) ile Talabani’nin Kürdistan Yurtseverler 

Birliği (KYB) arasında Washington’da yapılan anlaşma 

Kuzey Irak içinde bir dönüm noktası olmuştur. KDP ve 

KYB tarafından dışlanan PKK, bu birleşmeye katılmak 

istediyse de başarılı olamamıştır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nin de açıkça PKK’ya tavır alması üzerine 

Türkiye, savaşı da göze alarak PKK’nın Suriye’deki 

varlığına son vermek için atağa geçmiştir. Terör 

örgütünün başı Abdullah Öcalan 9 Ekim 1998 

tarihinde Suriye’yi terk etmek zorunda kalmıştır. 

Buradan Yunanistan’a kaçan Öcalan, iltica talebi 

kabul edilmeyince Moskova’ya gitmiştir. Duma 

Meclisi Öcalan’ın Rusya’da kalmasını onaylarken, 

Rusya Başbakanı karşı çıkmıştır. 12 Kasım’da Abdullah 

SARIKURT adına düzenlenmiş sahte pasaportla 

Moskova’dan Roma’ya gelince İtalyan polisince 

tutuklanmıştır. Dönemin İtalyan hükümetinin açık 

koruması da sonuç vermemiş ve 16 Ocak 1999 

tarihinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nce “Lazaros 

Mavros” adına düzenlenen kırmızı pasaportla buradan 

ayrılmıştır. Yeniden Moskova’ya oradan Yunan Gizli 

Servisine ait uçakla Yunanistan’a ve buradan da 

Kenya’ya kaçırılmıştır. 16 Şubat 1999 tarihinde 

ise Kenya’da düzenlenen özel bir operasyonla 

yakalanarak Türkiye’ye getirilmiştir.

Terör örgütünün başı Öcalan’ın 16 Şubat 1999’da 

yakalanmasını takiben yargı süreci başlamıştır. 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki mahkemelerde 

açılan davalar birleştirilerek, Ankara 2 Numaralı 

Devlet Güvenlik Mahkemesince hazırlanan 26 Nisan 

1999 tarihli iddianame ile yargılanıp Türk Ceza 

Kanununun 125. Maddesine göre idama mahkum 

edilmiştir. 22 Kasım 1999 tarihinde de idam kararı 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onaylanmıştır. 

مايوُ 24بتاريخُ تسببُاعضاءُالمنظمةُاإلرهابيةحيثُ
ُ ُكانواُ 33 أستشهادب 1993عام ُمسلح ُغير جندي

ُبالحافالتُالمدنيةُعلىُطريقُ يلتحقونُالىُمعسكراتهم
ُ .األزع-بينغول ُعام ُالمنظمةُارتك 1994وفي بت

هابيةُالمجازرُضدُجميعُفئاتُالمجتمعُمنُغيرُانُراإل
ُاوُ ُوالمدنيين ُوالمسنين ُواألطفال ُالنساء تستثني

القرى،ُونفذتُعملياتُعلىُ،ُوقامتُبالهجومُالعسكرين
 تلغيمُوتفجيرُضدُالمدنيين.ُ

عناصرهذهُالمنظمةُاإلرهابيةُ استهداف وخير  مثال على
اتُالمجتمع،ُحيثُُقامُعددُمنُعناصرُمنظمةُلجميعُفئ

ُ ُالتابعةُكا كا"بي ُباغلر ُباش ُقرية ُبحرق ُاإلرهابية "
ُ ُقتل ُبعد ُأرزينجان ُمحافظة ُفي ُكمالية   33لقضاء

 ً ُشخصا مدنيا ُزعيم1993ُ يوليو 5بتاريخ ُوصرح .
"ُاإلرهابيةُعبدهللاُاوجالنُبانهُلمُيكنُكا كامنظمةُ"بيُ

ُبالموضوع ُعلم ُ على ُنفسه انُ مشيراً الى ،لتبرئة
 كتورمجزرةُهوُاحدُعناصرهمُالمدعوُدلُعنُالوالمسؤ

اعترف بان المجزرة ا رتكبت من قبل قدُباران،ُوبذلكُ
 "ُاإلرهابية.ُكا كامنظمةُ"بيُ

مرهاُالرابعُفيُت"ُاإلرهابيةُمؤكا كاعقدتُمنظمةُ"بيُ
ُمنطقةُهافتانينُالواقعةُفيُشمالُ -7 العراقُبينُأيام

27 ُ ُالتنظيم1995ُيناير ُبدأ ُالمؤتمر ُاعقاب ُوفي .
ُالبرلما زيادةب ُمايسمى ُجمع ُحيث ُالسياسية نُانشطتها

ُوشارك1995ُأبريلُ 12بتاريخُ االكرديُفيُهولند .
ُوبعضُ ُاألنفصالية ُالجماعات ُمن ُالعديد ُاألجتماع في

(ُ ُحزب ُأعضاء ُمن ُالفارينDEPالبرلمانيين الىُ  (
  . الدبلوماسية الخارحُوالمرفوعةُحصانتهم

ُ ُعام ُنهاية ُ 1996في ُ"بي ُمنظمة "ُكا كاوقعت
ُالعملُ اإلرهابية ُقرار ُفيها ُاتخذت ُالوحدة، بروتوكول

ُالماركسي ُالمنظماتُاإلرهابية ُمع اللينينيةُُ - ةالمشترك
ُالخارج. ُفي ُالمنظمةُ الموجودة ُسياسة ُمع توافقا

اإلرهابيةُالتوسعيةُلوحظُازديادُالعملياتُاإلرهابيةُفيُ
ُ ُ)منطقة ُاألسقارادنيز ُ (ودالبحر ُاعوام -1996في
ُو1997 ُاألرهابيةُ. ُالمنظمة ُاستهدف ُالعام ُنفس في

ُالس   ُياح ُفي ُكبير ُلغرضُتقويضُبشكل ُانطاليا منطقة
ُ عائدات ُتركيا. ُفي ُالسياحة ُالمصادرُوقطاع كشفت

ُفيُ ُتدريباتهم ُتلقوا ُقد ُالعمليات ُهذه ُمنفذي ُان األمنية
 اليونان.ُ

ُ ُبان ُواشنطن ُفي ُالموقعة ُتاألتفاقية سبتمبرُ 17اريخ
1998 ُ ُبين ُ)الحزب ُالكردستاني (KDPُالديمقراطي

ُ ُالبارزاني ُلمسعود ُالكردستانيُالتابع ُالوطني واالتحاد
(KYBُُالتابعُلجاللُالطالبانيُشكلتُنقطة تحولُفيُ(

ُ ُالعراق. ُشمال ُ"بي ُمنظمة ُمحاوالت "ُكا كارغم
ُالحزبينُ ُمع ُالمشترك ُوالعمل ُاألندماج اإلرهابية

(، فأنها لم تنجح ابداً وكان KYB(ُوُ)KDPالكرديينُ)
ُالمتحدةُ ُالواليات ُتأييد ُمع ُدوما. ُاألستبعاد مصيرها
األمريكيةُلتركياُفيُحربهاُضدُمقاتليُالتنظيم،ُاتخدتُ
ُبعينُ ُاخذة ُفيُسوريا، ُالتنظيم ُوجود ُأنهاء ُقرار تركيا

فأضطرُاألعتبار الدخول في حرب مع سوريا ايضاً. 
ُالمنظمةُاإلرهابيةُعبدهللاُأو ُفيُزعيم اكتوبرُ 9جالنُ

ُ ً الى  1998عام الى مغادرة األرضي السورية متجها
ُطلبُ ُاليونانية ُ ُالرسمية ُرفضُالجهات ُوبعد اليونان،

. موسكواللجوءُالمقدمُمنُقبلُأوجالن،ُقررُالذهابُالىُ
ُروسياُ ُفي ُأوجالن ُبقاء ُعلى ُمجلسُدوما ُوافق حيث

ُ ُرفضُاألمر. ُالروسي ُالوزراء ُرئيس ُولكن  12في
ُ ُبجوازُنوفمبر ُروما ُالى ُمتجها ُموسكو ُأوجالن غادر

ُفالقيُ ُبأسمُعبدهللاُصاريُقورت، سفرُمزورةُصادرة
ُالحمايةُ ُرغم ُاأليطالية. ُالشرطة ُقبل ُمن القبضُعليه

ُاضطر ُفانه ُاأليطالية ُالحكومة ُقبل ُمن الىُ الصريحة
ُبتاريخُ ُ 16المغادرة ُسفرُاحمرُ 1999يناير وبجواز
"ُ ُبأسم ُمافروسصادرة ُحكومةُ "الزاروس ُقبل من

ُالجنوبية ُمرةُالقبرص ُموسكو ُالى ُأوجالن ُوصل .
ُ ُموسكو ُمن ُواتجه ُأخرى، ُاليونان ُتابعةُالى بطائرة

اليونانيةُومنُثمُتمُتهريبهُالىُكينيا.ُلجهازُالمخابراتُ
ُ ُ 16بتاريخ ُكينياُ 1999فبراير ُفي ُعليه ُالقبض تم

بعمليةُخاصةُمنُقبلُوكاالتُاألستخباراتُالتركيةُوتمُ
 هُالىُتركيا.اقتياد

ُاإلرهابية ُالمنظمة ُالقبضُعلىُزعيم  وفيُاعقابُالقاء
ُ 16بتاريخُ عبدهللاُأوجالن بدأتُالفترةُ 1999فبراير

ُالدعاوىُ. بحقُاإلرهابي القضائية ُجميع ُتوحيد ُتم وقد
القضائيةُالمرفوعةُُضدهُفيُمختلفُانحاءُتركياُوحكمُ

ُباألعدام ُاإل  عليه ُالمحسبُقرار ُوتهام  أبريل 26رخ
المرقمُ منُقبلُمحكمةُأمنُالدولة الذيُتمُاعداده 1999

2ُ ُالمادة ُألحكام ُووفقا ُالعقوباتُ 125، ُقانون من
ُ ُبتاريخ ُ 22التركية. ُالدائرةُ 1999نوفمبر صادقت

 الجنائيةُالتاسعةُفيُالمحكمةُالعلياُعلىُقرارُاألعدام.ُ

ُاإلرهابية ُالمنظمة ُزعيم ُاعتقال ُالتنظيمُ ،عقب عقد
 –فيُمنطقةُقنديلُشمالُالحدودُالعراقيةُ موتمرهُالسابع

ُالمؤتمر2000ُينايرُ 23بتاريخُ اإليرانية ،ُوفيُنهاية
ادعىُالتنظيمُتركهُالعملُالمسلحُواالنتقالُُالىُالمرحلةُ

ُكامل. ُبشكل ُالسياسيةُ السياسية ُالنشاطات ُإطار في
ُ ُ"بي ُمنظمة ُاإلرهابيةكا كاطالبت ُالدستورُ " بضمان
ية،ُواالعترافُبالحقوقُالتعليميةُللغاتُوالهوياتُالعرق

إعفاءُجميعُأعضاءُمعُ .والغاءُعقوبةُاألعدام والثقافية،

مايوُ 24بتاريخُ تسببُاعضاءُالمنظمةُاإلرهابيةحيثُ
ُ ُكانواُ 33 أستشهادب 1993عام ُمسلح ُغير جندي

ُبالحافالتُالمدنيةُعلىُطريقُ يلتحقونُالىُمعسكراتهم
ُ .األزع-بينغول ُعام ُالمنظمةُارتك 1994وفي بت

هابيةُالمجازرُضدُجميعُفئاتُالمجتمعُمنُغيرُانُراإل
ُاوُ ُوالمدنيين ُوالمسنين ُواألطفال ُالنساء تستثني

القرى،ُونفذتُعملياتُعلىُ،ُوقامتُبالهجومُالعسكرين
 تلغيمُوتفجيرُضدُالمدنيين.ُ

عناصرهذهُالمنظمةُاإلرهابيةُ استهداف وخير  مثال على
اتُالمجتمع،ُحيثُُقامُعددُمنُعناصرُمنظمةُلجميعُفئ

ُ ُالتابعةُكا كا"بي ُباغلر ُباش ُقرية ُبحرق ُاإلرهابية "
ُ ُقتل ُبعد ُأرزينجان ُمحافظة ُفي ُكمالية   33لقضاء

 ً ُشخصا مدنيا ُزعيم1993ُ يوليو 5بتاريخ ُوصرح .
"ُاإلرهابيةُعبدهللاُاوجالنُبانهُلمُيكنُكا كامنظمةُ"بيُ

ُبالموضوع ُعلم ُ على ُنفسه انُ مشيراً الى ،لتبرئة
 كتورمجزرةُهوُاحدُعناصرهمُالمدعوُدلُعنُالوالمسؤ

اعترف بان المجزرة ا رتكبت من قبل قدُباران،ُوبذلكُ
 "ُاإلرهابية.ُكا كامنظمةُ"بيُ

مرهاُالرابعُفيُت"ُاإلرهابيةُمؤكا كاعقدتُمنظمةُ"بيُ
ُمنطقةُهافتانينُالواقعةُفيُشمالُ -7 العراقُبينُأيام

27 ُ ُالتنظيم1995ُيناير ُبدأ ُالمؤتمر ُاعقاب ُوفي .
ُالبرلما زيادةب ُمايسمى ُجمع ُحيث ُالسياسية نُانشطتها

ُوشارك1995ُأبريلُ 12بتاريخُ االكرديُفيُهولند .
ُوبعضُ ُاألنفصالية ُالجماعات ُمن ُالعديد ُاألجتماع في

(ُ ُحزب ُأعضاء ُمن ُالفارينDEPالبرلمانيين الىُ  (
  . الدبلوماسية الخارحُوالمرفوعةُحصانتهم

ُ ُعام ُنهاية ُ 1996في ُ"بي ُمنظمة "ُكا كاوقعت
ُالعملُ اإلرهابية ُقرار ُفيها ُاتخذت ُالوحدة، بروتوكول

ُالماركسي ُالمنظماتُاإلرهابية ُمع اللينينيةُُ - ةالمشترك
ُالخارج. ُفي ُالمنظمةُ الموجودة ُسياسة ُمع توافقا

اإلرهابيةُالتوسعيةُلوحظُازديادُالعملياتُاإلرهابيةُفيُ
ُ ُ)منطقة ُاألسقارادنيز ُ (ودالبحر ُاعوام -1996في
ُو1997 ُاألرهابيةُ. ُالمنظمة ُاستهدف ُالعام ُنفس في

ُالس   ُياح ُفي ُكبير ُلغرضُتقويضُبشكل ُانطاليا منطقة
ُ عائدات ُتركيا. ُفي ُالسياحة ُالمصادرُوقطاع كشفت

ُفيُ ُتدريباتهم ُتلقوا ُقد ُالعمليات ُهذه ُمنفذي ُان األمنية
 اليونان.ُ

ُ ُبان ُواشنطن ُفي ُالموقعة ُتاألتفاقية سبتمبرُ 17اريخ
1998 ُ ُبين ُ)الحزب ُالكردستاني (KDPُالديمقراطي

ُ ُالبارزاني ُلمسعود ُالكردستانيُالتابع ُالوطني واالتحاد
(KYBُُالتابعُلجاللُالطالبانيُشكلتُنقطة تحولُفيُ(

ُ ُالعراق. ُشمال ُ"بي ُمنظمة ُمحاوالت "ُكا كارغم
ُالحزبينُ ُمع ُالمشترك ُوالعمل ُاألندماج اإلرهابية

(، فأنها لم تنجح ابداً وكان KYB(ُوُ)KDPالكرديينُ)
ُالمتحدةُ ُالواليات ُتأييد ُمع ُدوما. ُاألستبعاد مصيرها
األمريكيةُلتركياُفيُحربهاُضدُمقاتليُالتنظيم،ُاتخدتُ
ُبعينُ ُاخذة ُفيُسوريا، ُالتنظيم ُوجود ُأنهاء ُقرار تركيا

فأضطرُاألعتبار الدخول في حرب مع سوريا ايضاً. 
ُالمنظمةُاإلرهابيةُعبدهللاُأو ُفيُزعيم اكتوبرُ 9جالنُ

ُ ً الى  1998عام الى مغادرة األرضي السورية متجها
ُطلبُ ُاليونانية ُ ُالرسمية ُرفضُالجهات ُوبعد اليونان،

. موسكواللجوءُالمقدمُمنُقبلُأوجالن،ُقررُالذهابُالىُ
ُروسياُ ُفي ُأوجالن ُبقاء ُعلى ُمجلسُدوما ُوافق حيث

ُ ُرفضُاألمر. ُالروسي ُالوزراء ُرئيس ُولكن  12في
ُ ُبجوازُنوفمبر ُروما ُالى ُمتجها ُموسكو ُأوجالن غادر

ُفالقيُ ُبأسمُعبدهللاُصاريُقورت، سفرُمزورةُصادرة
ُالحمايةُ ُرغم ُاأليطالية. ُالشرطة ُقبل ُمن القبضُعليه

ُاضطر ُفانه ُاأليطالية ُالحكومة ُقبل ُمن الىُ الصريحة
ُبتاريخُ ُ 16المغادرة ُسفرُاحمرُ 1999يناير وبجواز
"ُ ُبأسم ُمافروسصادرة ُحكومةُ "الزاروس ُقبل من

ُالجنوبية ُمرةُالقبرص ُموسكو ُالى ُأوجالن ُوصل .
ُ ُموسكو ُمن ُواتجه ُأخرى، ُاليونان ُتابعةُالى بطائرة

اليونانيةُومنُثمُتمُتهريبهُالىُكينيا.ُلجهازُالمخابراتُ
ُ ُ 16بتاريخ ُكينياُ 1999فبراير ُفي ُعليه ُالقبض تم

بعمليةُخاصةُمنُقبلُوكاالتُاألستخباراتُالتركيةُوتمُ
 هُالىُتركيا.اقتياد

ُاإلرهابية ُالمنظمة ُالقبضُعلىُزعيم  وفيُاعقابُالقاء
ُ 16بتاريخُ عبدهللاُأوجالن بدأتُالفترةُ 1999فبراير

ُالدعاوىُ. بحقُاإلرهابي القضائية ُجميع ُتوحيد ُتم وقد
القضائيةُالمرفوعةُُضدهُفيُمختلفُانحاءُتركياُوحكمُ

ُباألعدام ُاإل  عليه ُالمحسبُقرار ُوتهام  أبريل 26رخ
المرقمُ منُقبلُمحكمةُأمنُالدولة الذيُتمُاعداده 1999

2ُ ُالمادة ُألحكام ُووفقا ُالعقوباتُ 125، ُقانون من
ُ ُبتاريخ ُ 22التركية. ُالدائرةُ 1999نوفمبر صادقت

 الجنائيةُالتاسعةُفيُالمحكمةُالعلياُعلىُقرارُاألعدام.ُ

ُاإلرهابية ُالمنظمة ُزعيم ُاعتقال ُالتنظيمُ ،عقب عقد
 –فيُمنطقةُقنديلُشمالُالحدودُالعراقيةُ موتمرهُالسابع

ُالمؤتمر2000ُينايرُ 23بتاريخُ اإليرانية ،ُوفيُنهاية
ادعىُالتنظيمُتركهُالعملُالمسلحُواالنتقالُُالىُالمرحلةُ

ُكامل. ُبشكل ُالسياسيةُ السياسية ُالنشاطات ُإطار في
ُ ُ"بي ُمنظمة ُاإلرهابيةكا كاطالبت ُالدستورُ " بضمان
ية،ُواالعترافُبالحقوقُالتعليميةُللغاتُوالهوياتُالعرق

إعفاءُجميعُأعضاءُمعُ .والغاءُعقوبةُاألعدام والثقافية،
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Terör örgütü başının yakalanmasını takiben, 23 Ocak 

2000 tarihinde İran-Irak sınırının kuzeyindeki Kandil 

Bölgesi'nde yapılan VII. Kongre sonunda örgüt silahlı 

eylemlerine sözde ara vererek tümüyle siyasallaşma 

sürecini başlattığını iddia etmiştir. Siyasallaşma 

faaliyetleri çerçevesinde PKK terör örgütü, etnik 

dil ve kimliklerin Anayasa güvencesi altına 

alınmasını, eğitim ve kültür haklarının tanınmasını, 

idam cezasının kaldırılmasını, genel af çıkarılarak 

bütün PKK mensuplarına siyaset hakkı tanınmasını 

gerçekleştirmek istemiştir. Avrupa Birliği uzun süre 

direndikten sonra 1 Mayıs 2002 tarihinde PKK'yı terör 

listesine alabilmiştir. PKK terör örgütü, uluslararası 

terör örgütleri listesine alınmak endişesi ve terörist 

örgüt imajından kurtulmak gayreti gibi sebeplerden 

dolayı 04 Nisan 2002 tarihinde düzenlediği PKK'nın 

8. KADEK'in I. kongresinde ismini KADEK olarak 

değiştirdiğini açıklamıştır.

Örgüt yaklaşık bir buçuk yıl bu isim altında her türlü 

şiddet (silahlı çatışma, molotof atma, kundaklama vb.) 

ve propagandif eylemlerini sürdürmüş olup, 27 Ekim-

06 Kasım 2003 tarihleri arasında gerçekleştirmiş 

olduğu IX. kongresi ile ismini KONGRA-GEL (Kürdistan 

Halk Kongresi) olarak değiştirmiş ve KONGRA-GEL 

adı altında aynı şekilde şiddet içerikli (silahlı saldırı, 

silahlı çatışma, kundaklama, molotof atma, bomba 

koyma, vb.) terör eylemlerine devam etmiştir. Örgütün 

her üç (PKK-KADEK-KONGRA-GEL) isim adı altında 

da yönetiminde, sevk ve organizesinde, emir komuta 

kademesinde aynı şahısların olduğu, aynı eğitim 

ve kamp alanlarının kullanıldığı, birbirinin devam 

niteliğinde aynı örgütsel stratejiler benimsenerek 

uygulanmasına çalışıldığı görülmüştür.

KCK, TAK, PYD-YPG vb. isimlerle farklı kollara ayrılan 

ama nihai noktada aynı çatı altında organize edilen 

ve başvurmuş olduğu silah ve şiddet yöntemiyle 

etnik ayrılıkçı emeller güden PKK/KCK terör örgütü 

uzun yıllardır ülke güvenliği için büyük bir tehdit 

olmuştur. Son  zamanlarda el yapımı patlayıcı (EYP), 

canlı bomba ve bombalı araçlarla terör eylemini daha 

çok ön plana çıkaran terör örgütü günümüze kadar 

sivil ve güvenlik kuvvetlerimizden yaklaşık 50.000 

insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 

مايوُ 24بتاريخُ تسببُاعضاءُالمنظمةُاإلرهابيةحيثُ
ُ ُكانواُ 33 أستشهادب 1993عام ُمسلح ُغير جندي

ُبالحافالتُالمدنيةُعلىُطريقُ يلتحقونُالىُمعسكراتهم
ُ .األزع-بينغول ُعام ُالمنظمةُارتك 1994وفي بت

هابيةُالمجازرُضدُجميعُفئاتُالمجتمعُمنُغيرُانُراإل
ُاوُ ُوالمدنيين ُوالمسنين ُواألطفال ُالنساء تستثني

القرى،ُونفذتُعملياتُعلىُ،ُوقامتُبالهجومُالعسكرين
 تلغيمُوتفجيرُضدُالمدنيين.ُ

عناصرهذهُالمنظمةُاإلرهابيةُ استهداف وخير  مثال على
اتُالمجتمع،ُحيثُُقامُعددُمنُعناصرُمنظمةُلجميعُفئ

ُ ُالتابعةُكا كا"بي ُباغلر ُباش ُقرية ُبحرق ُاإلرهابية "
ُ ُقتل ُبعد ُأرزينجان ُمحافظة ُفي ُكمالية   33لقضاء

 ً ُشخصا مدنيا ُزعيم1993ُ يوليو 5بتاريخ ُوصرح .
"ُاإلرهابيةُعبدهللاُاوجالنُبانهُلمُيكنُكا كامنظمةُ"بيُ

ُبالموضوع ُعلم ُ على ُنفسه انُ مشيراً الى ،لتبرئة
 كتورمجزرةُهوُاحدُعناصرهمُالمدعوُدلُعنُالوالمسؤ

اعترف بان المجزرة ا رتكبت من قبل قدُباران،ُوبذلكُ
 "ُاإلرهابية.ُكا كامنظمةُ"بيُ

مرهاُالرابعُفيُت"ُاإلرهابيةُمؤكا كاعقدتُمنظمةُ"بيُ
ُمنطقةُهافتانينُالواقعةُفيُشمالُ -7 العراقُبينُأيام

27 ُ ُالتنظيم1995ُيناير ُبدأ ُالمؤتمر ُاعقاب ُوفي .
ُالبرلما زيادةب ُمايسمى ُجمع ُحيث ُالسياسية نُانشطتها

ُوشارك1995ُأبريلُ 12بتاريخُ االكرديُفيُهولند .
ُوبعضُ ُاألنفصالية ُالجماعات ُمن ُالعديد ُاألجتماع في

(ُ ُحزب ُأعضاء ُمن ُالفارينDEPالبرلمانيين الىُ  (
  . الدبلوماسية الخارحُوالمرفوعةُحصانتهم

ُ ُعام ُنهاية ُ 1996في ُ"بي ُمنظمة "ُكا كاوقعت
ُالعملُ اإلرهابية ُقرار ُفيها ُاتخذت ُالوحدة، بروتوكول

ُالماركسي ُالمنظماتُاإلرهابية ُمع اللينينيةُُ - ةالمشترك
ُالخارج. ُفي ُالمنظمةُ الموجودة ُسياسة ُمع توافقا

اإلرهابيةُالتوسعيةُلوحظُازديادُالعملياتُاإلرهابيةُفيُ
ُ ُ)منطقة ُاألسقارادنيز ُ (ودالبحر ُاعوام -1996في
ُو1997 ُاألرهابيةُ. ُالمنظمة ُاستهدف ُالعام ُنفس في

ُالس   ُياح ُفي ُكبير ُلغرضُتقويضُبشكل ُانطاليا منطقة
ُ عائدات ُتركيا. ُفي ُالسياحة ُالمصادرُوقطاع كشفت

ُفيُ ُتدريباتهم ُتلقوا ُقد ُالعمليات ُهذه ُمنفذي ُان األمنية
 اليونان.ُ

ُ ُبان ُواشنطن ُفي ُالموقعة ُتاألتفاقية سبتمبرُ 17اريخ
1998 ُ ُبين ُ)الحزب ُالكردستاني (KDPُالديمقراطي

ُ ُالبارزاني ُلمسعود ُالكردستانيُالتابع ُالوطني واالتحاد
(KYBُُالتابعُلجاللُالطالبانيُشكلتُنقطة تحولُفيُ(

ُ ُالعراق. ُشمال ُ"بي ُمنظمة ُمحاوالت "ُكا كارغم
ُالحزبينُ ُمع ُالمشترك ُوالعمل ُاألندماج اإلرهابية

(، فأنها لم تنجح ابداً وكان KYB(ُوُ)KDPالكرديينُ)
ُالمتحدةُ ُالواليات ُتأييد ُمع ُدوما. ُاألستبعاد مصيرها
األمريكيةُلتركياُفيُحربهاُضدُمقاتليُالتنظيم،ُاتخدتُ
ُبعينُ ُاخذة ُفيُسوريا، ُالتنظيم ُوجود ُأنهاء ُقرار تركيا

فأضطرُاألعتبار الدخول في حرب مع سوريا ايضاً. 
ُالمنظمةُاإلرهابيةُعبدهللاُأو ُفيُزعيم اكتوبرُ 9جالنُ

ُ ً الى  1998عام الى مغادرة األرضي السورية متجها
ُطلبُ ُاليونانية ُ ُالرسمية ُرفضُالجهات ُوبعد اليونان،

. موسكواللجوءُالمقدمُمنُقبلُأوجالن،ُقررُالذهابُالىُ
ُروسياُ ُفي ُأوجالن ُبقاء ُعلى ُمجلسُدوما ُوافق حيث

ُ ُرفضُاألمر. ُالروسي ُالوزراء ُرئيس ُولكن  12في
ُ ُبجوازُنوفمبر ُروما ُالى ُمتجها ُموسكو ُأوجالن غادر

ُفالقيُ ُبأسمُعبدهللاُصاريُقورت، سفرُمزورةُصادرة
ُالحمايةُ ُرغم ُاأليطالية. ُالشرطة ُقبل ُمن القبضُعليه

ُاضطر ُفانه ُاأليطالية ُالحكومة ُقبل ُمن الىُ الصريحة
ُبتاريخُ ُ 16المغادرة ُسفرُاحمرُ 1999يناير وبجواز
"ُ ُبأسم ُمافروسصادرة ُحكومةُ "الزاروس ُقبل من

ُالجنوبية ُمرةُالقبرص ُموسكو ُالى ُأوجالن ُوصل .
ُ ُموسكو ُمن ُواتجه ُأخرى، ُاليونان ُتابعةُالى بطائرة

اليونانيةُومنُثمُتمُتهريبهُالىُكينيا.ُلجهازُالمخابراتُ
ُ ُ 16بتاريخ ُكينياُ 1999فبراير ُفي ُعليه ُالقبض تم

بعمليةُخاصةُمنُقبلُوكاالتُاألستخباراتُالتركيةُوتمُ
 هُالىُتركيا.اقتياد

ُاإلرهابية ُالمنظمة ُالقبضُعلىُزعيم  وفيُاعقابُالقاء
ُ 16بتاريخُ عبدهللاُأوجالن بدأتُالفترةُ 1999فبراير

ُالدعاوىُ. بحقُاإلرهابي القضائية ُجميع ُتوحيد ُتم وقد
القضائيةُالمرفوعةُُضدهُفيُمختلفُانحاءُتركياُوحكمُ

ُباألعدام ُاإل  عليه ُالمحسبُقرار ُوتهام  أبريل 26رخ
المرقمُ منُقبلُمحكمةُأمنُالدولة الذيُتمُاعداده 1999

2ُ ُالمادة ُألحكام ُووفقا ُالعقوباتُ 125، ُقانون من
ُ ُبتاريخ ُ 22التركية. ُالدائرةُ 1999نوفمبر صادقت

 الجنائيةُالتاسعةُفيُالمحكمةُالعلياُعلىُقرارُاألعدام.ُ

ُاإلرهابية ُالمنظمة ُزعيم ُاعتقال ُالتنظيمُ ،عقب عقد
 –فيُمنطقةُقنديلُشمالُالحدودُالعراقيةُ موتمرهُالسابع

ُالمؤتمر2000ُينايرُ 23بتاريخُ اإليرانية ،ُوفيُنهاية
ادعىُالتنظيمُتركهُالعملُالمسلحُواالنتقالُُالىُالمرحلةُ

ُكامل. ُبشكل ُالسياسيةُ السياسية ُالنشاطات ُإطار في
ُ ُ"بي ُمنظمة ُاإلرهابيةكا كاطالبت ُالدستورُ " بضمان
ية،ُواالعترافُبالحقوقُالتعليميةُللغاتُوالهوياتُالعرق

إعفاءُجميعُأعضاءُمعُ .والغاءُعقوبةُاألعدام والثقافية،
ُ ُ"بي ُكا كامنظمة ُمع ُ ُالسياسي.ُ" ُبالعمل ُلهم السماح

ُ ُ 1بتاريخ ُاسو 2002مايو ُطويلة ُمقاومة  تطاعتبعد
ُ األتحاد األوربي ُ"بي ُمنظمة ُادراج ُقرار "ُُكا كااتخاذ

انُهذاُالقرارُخلقُتوتراُفيُقائمةُالمنظماتُاإلرهابية.ُ
كبيراً في المنظمة األرهابية مما دفعه عقد موتمره الثامن 

"ُُكا كاوتغيرُاسمُالمنظمةُمنُُ"بيُ 2002أبريلُ 4فيُ
ُوللتخلصُمنُصورةُ ُبهدفُتخفيفُالقلق ُ"كادك" الى

 منظمةُأرهابية.ُُ

ُ تمارس ُالمنظمة ُمن ُالعنف ُانواع ُاألشتباكُجميع (
( وماُشابه المسلح،ُورميُالمولوتوف،ُوإضرامُالحرائق

ُ ُلألنشطةمع ُ تنظيمها ُسنةُالدعاية ُلمدة ُاألسم بهذا
ُ ُبتاريخ ُالتاسع ُالمؤتمر ُعقدت ُوبعدما  27ونصف،

جل"ُ-قامتُبتغيرُهذاُاألسمُالىُ"كونغرا 2003أكتوبرُ
ُالمنظمةُُ ُواستمرت ُالشعبية(، ُكردستان )المؤتمر

منُ)ُتنظيمُبممارسةُحميعُانواعُالعنفُ بالطريقُنفسها
ُوإضرامُ ُالمسلح، ُواالشتباك ُالمسلحة، الهجمات
الحرائق،ُورميُالمولوتوف،ُووضعُاالقنابلُوماُشابه(ُ

ُ"كونغرا ُوتنظيمُ -بأسم ُإدارة ُيتم ُبانه ُولوحظة جل".
ُنفسُاألشخاصُ ُقبل ُمن ُالمنظمة تحتُاألسماءُوقيادة

جل(،ُاضافةُالىُهذاُ -كادك/ُكونغرا /كا كاالثالثةُ)بيُ
ُوا ُنفسُمعسكراتُالتدريب، ُاستخدام ستراتيجياتُإليتم

ُ ُهي ُالمطبقة ُقبلها إمتدادالتنظيمية  من لما
   .  اإلستراتيجيات

/تُاُكُ/ُ كاجيُ كامثلُ" مهماُتعددتُوتنوعتُاألسماء
فأنهاُفيُنقطةُالنهايةُتنظمُوتجتمعُ يُبُج" –بُيُدُ

جيُ كا /كا كابيُتحتُنفسُالسقف،ُوقدُشكلتُمنظمةُ"
ً لألمن القومي التركي كا ً خطيرا " اإلرهابية تهديدا

ُوالعملياتُ ُالعنف ُأساليب ُألنتهاجها ُطويلة لسنوات
ُ ُاألنفصالية. ُاغراضها ُلتحقيق ُاألونةُالمسلحة وفي

ُعملياتهاُ ُبتنفيذ ُاإلرهابية ُالمنظمة ُبدأت األخيرة
ُالحيةُ ُوالقنابل ُيدويا، ُالمصنوعة بالمتفجرات

سببُهذهُالمنظمةُبن(،ُوالسياراتُالملغومة.ُو)االنتحاري
ُ ُاإلرهابية ُمايقارب ُمنُ 50,000استشهد شخص

 المدنيينُوالقواتُاألمنيةُحتىُيومناُهذا.ُ

 القاء نظرة مفصلة على نشاطات المخدرات 

  " اإلرهابيةكاجي  كا /كا كالمنظمة "بي 

تنظرُ"ُاإلرهابيةُالتيُكاجيُ كا /كا كاانُمنظمةُ"بيُ 
ُومربحةُ الى ُسهلة ُكطريقة ُالمخدرات ُوتجارة أنتاج

ُاإلرهابية، ُعمليتها ُولتطوير ُاإليرادات ُعلى  للحصول
ُمجال حيث ُجميع ُفي ُبمهنية ُبنشاطاتها ُتهريبُتقوم ت

األمرُُكانتُمنظمةُ"بيُ ىءوتجارةُالمخدرات.ُفيُباد

ُكاجيُ كا /كا كا ُباخذ ُتقوم ُ ُاإلرهابية منُ العموالت"
ُمقابل ُ المهريبين ُانشطةُتوفير ُعن ُوالتغاضي األمن

عصاباتُالمخدرات،ُوبعدُإدراكهاُلحجمُالمكاسبُالتيُ
ُقرر ُالمخدرات ُتجارة ُهذهُ تتحققها ُفي األشتراك

 التجارة.ُ

ُأ ُلمكافحة ُالمتخذة ُالتدابير ُالمخدراتُظهرت مهربي
ُ ُقوية ُصلة ُوجود ُتركيا ُفي ُالمنفذة بينُواالعتقاالت

ُ ُ"بي ُ كا /كا كامنظمة ُوتجارةُكاجي ُاإلرهابية "
المخدرات.ُوقدُتمُضبطُكمياتُكبيرُمنُالمخدراتُمنُ
ُاستهدفتُ ُالتي ُالعمليات ُفي ُاإلرهاب ُمكافحة ُقسم قبل

ُكاجيُ كا /كا كامنظمةُ"بيُ هذاُيوضحُو"ُاإلرهابية.
ُ ُ"بي ُمنظمة ُتداخل ُمدى ُ كا /كا كااألمر "ُكاجي

 اإلرهابيةُمعُتجارةُوتهريبُالمخدرات.ُ

تنظرُ"ُاإلرهابيةُالتيُكاجيُ كا /كا اكانُمنظمةُ"بيُ
ُومربحةُ الى ُسهلة ُكطريقة ُالمخدرات ُوتجارة أنتاج

ُاإلرهابية،ُ ُعمليتها ُولتطوير ُاإليرادات ُعلى للحصول
ُ ُتهريبُحيث ُمجالت ُجميع ُفي ُبمهنية ُبنشاطاتها تقوم

 وتجارةُالمخدرات.ُ

 ُ ُالمهمة ُالنتائج ُالعالميةُ الواردةبعض ُالمصادر في
ُأهمُ ُمن ُواحدة ُالمخدرات ُتجارة ُتشكيل بخصوص

ُ ُ"بي ُلمنظمة ُاإليرادات ُ كا /كا كامصادر "ُكاجي
 كاألتي:ُ هيُ اإلرهابية

• ُ ُاإلستخباراتية ُالتقارير  مكافحة إلدارةحسب
 الواليات المتحدة األمريكية المخدرات

(DEA)ُأسلوب ُبان ، ُ ُ"بي "ُ كا كامنظمة
ُمنُ اإلرهابية ُالواردات ُعلى ُالحصول في

ُالهيروين،ُ ُإنتاج ُطريق ُعن ُهو المخدرات
ُالمخدراتُ ُمهربي ُمن ُالضرائب وتحصيل

ُاألرا ُعبر ُتمر ُالتي ُالمواد التيُ ضيعلى
يمارسونُنشاطاتهمُفيها،ُوالسيطرةُعلىُجزءُ

 كبيرُمنُسوقُالهيروينُفيُأوربا.
المخدرات الواليات  مكافحة إدارة مدير دكأ •

،ُهاتشينسون آسا (DEA) األمريكيةالمتحدة 
ُ ُبأن ُ"بي ُاإلرهابية كا كامنظمة  فرضت  "

 مناطق فيالمخدراتُ شحنات على الضرائب
ُلمهربيُ تركيا شرق جنوب ُالحماية وتوفر

 المخدرات.ُ
ُي ذكر في  •  المخدرات مكافحة إدارةتقارير

منظمةُ"بيُبأنُ:" الواليات المتحدة األمريكية
ُ كا /كا كا ُكاجي ُبأنتاجُ اإلرهابية" تقوم

ُاإلرهابيةُ وتهريبُالمخدراتُلتمويلُحركاتها



42 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

Terör eylemlerini gerçekleştirmek 
ve gelir elde etmek için uyuşturucu 
madde imal ve ticareti yapmayı 
kolay ve kazançlı bir yol olarak 
gören PKK/KCK terör örgütü, 
uyuşturucu madde ticaretinin her 
alanında profesyonelce faaliyet 
göstermektedir.



 القاء نظرة مفصلة على
 نشاطات المخدرات

 لمنظمة “بي كا كا/ ك ج ك”
 اإلرهابية

43

PKK/KCK
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN

UYUŞTURUCU 
FAALİYETLERİNE 
AYRINTILI BAKIŞ

Terör eylemlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek 

için uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmayı 

kolay ve kazançlı bir yol olarak gören PKK/KCK terör 

örgütü, uyuşturucu madde ticaretinin her alanında 

profesyonelce faaliyet göstermektedir. Gerçekte, 

ilk önceleri uyuşturucu organizasyonlarından, 

faaliyetlerine göz yumma ve güvenliklerini sağlama 

karşılığı komisyon alan PKK/KCK terör örgütü, 

uyuşturucu madde ticaretinin sağladığı kazancın 

büyüklüğünü anlayınca bizzat bu işin içinde yer 

almayı tercih eder olmuştur.

Ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye 

yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen 

yakalamalar, PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu 

ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Yine 

terörle mücadele birimleri tarafından PKK/KCK terör 

örgütü hedeflenerek yapılan birçok operasyonda 

önemli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği 

görülmektedir. Bu durum terör örgütünün uyuşturucu 

madde ticareti ile ne denli iç içe olduğunu açıkça 

göstermektedir.

Terör eylemlerini gerçekleştirmek 
ve gelir elde etmek için uyuşturucu 
madde imal ve ticareti yapmayı 
kolay ve kazançlı bir yol olarak 
gören PKK/KCK terör örgütü, 
uyuşturucu madde ticaretinin her 
alanında profesyonelce faaliyet 
göstermektedir.

ُ ُ"بي ُكا كامنظمة ُمع ُ ُالسياسي.ُ" ُبالعمل ُلهم السماح
ُ ُ 1بتاريخ ُاسو 2002مايو ُطويلة ُمقاومة  تطاعتبعد

ُ األتحاد األوربي ُ"بي ُمنظمة ُادراج ُقرار "ُُكا كااتخاذ
انُهذاُالقرارُخلقُتوتراُفيُقائمةُالمنظماتُاإلرهابية.ُ

كبيراً في المنظمة األرهابية مما دفعه عقد موتمره الثامن 
"ُُكا كاوتغيرُاسمُالمنظمةُمنُُ"بيُ 2002أبريلُ 4فيُ

ُوللتخلصُمنُصورةُ ُبهدفُتخفيفُالقلق ُ"كادك" الى
 منظمةُأرهابية.ُُ

ُ تمارس ُالمنظمة ُمن ُالعنف ُانواع ُاألشتباكُجميع (
( وماُشابه المسلح،ُورميُالمولوتوف،ُوإضرامُالحرائق

ُ ُلألنشطةمع ُ تنظيمها ُسنةُالدعاية ُلمدة ُاألسم بهذا
ُ ُبتاريخ ُالتاسع ُالمؤتمر ُعقدت ُوبعدما  27ونصف،

جل"ُ-قامتُبتغيرُهذاُاألسمُالىُ"كونغرا 2003أكتوبرُ
ُالمنظمةُُ ُواستمرت ُالشعبية(، ُكردستان )المؤتمر

منُ)ُتنظيمُبممارسةُحميعُانواعُالعنفُ بالطريقُنفسها
ُوإضرامُ ُالمسلح، ُواالشتباك ُالمسلحة، الهجمات
الحرائق،ُورميُالمولوتوف،ُووضعُاالقنابلُوماُشابه(ُ

ُ"كونغرا ُوتنظيمُ -بأسم ُإدارة ُيتم ُبانه ُولوحظة جل".
ُنفسُاألشخاصُ ُقبل ُمن ُالمنظمة تحتُاألسماءُوقيادة

جل(،ُاضافةُالىُهذاُ -كادك/ُكونغرا /كا كاالثالثةُ)بيُ
ُوا ُنفسُمعسكراتُالتدريب، ُاستخدام ستراتيجياتُإليتم

ُ ُهي ُالمطبقة ُقبلها إمتدادالتنظيمية  من لما
   .  اإلستراتيجيات

/تُاُكُ/ُ كاجيُ كامثلُ" مهماُتعددتُوتنوعتُاألسماء
فأنهاُفيُنقطةُالنهايةُتنظمُوتجتمعُ يُبُج" –بُيُدُ

جيُ كا /كا كابيُتحتُنفسُالسقف،ُوقدُشكلتُمنظمةُ"
ً لألمن القومي التركي كا ً خطيرا " اإلرهابية تهديدا

ُوالعملياتُ ُالعنف ُأساليب ُألنتهاجها ُطويلة لسنوات
ُ ُاألنفصالية. ُاغراضها ُلتحقيق ُاألونةُالمسلحة وفي

ُعملياتهاُ ُبتنفيذ ُاإلرهابية ُالمنظمة ُبدأت األخيرة
ُالحيةُ ُوالقنابل ُيدويا، ُالمصنوعة بالمتفجرات

سببُهذهُالمنظمةُبن(،ُوالسياراتُالملغومة.ُو)االنتحاري
ُ ُاإلرهابية ُمايقارب ُمنُ 50,000استشهد شخص

 المدنيينُوالقواتُاألمنيةُحتىُيومناُهذا.ُ

 القاء نظرة مفصلة على نشاطات المخدرات 

  " اإلرهابيةكاجي  كا /كا كالمنظمة "بي 

تنظرُ"ُاإلرهابيةُالتيُكاجيُ كا /كا كاانُمنظمةُ"بيُ 
ُومربحةُ الى ُسهلة ُكطريقة ُالمخدرات ُوتجارة أنتاج

ُاإلرهابية، ُعمليتها ُولتطوير ُاإليرادات ُعلى  للحصول
ُمجال حيث ُجميع ُفي ُبمهنية ُبنشاطاتها ُتهريبُتقوم ت

األمرُُكانتُمنظمةُ"بيُ ىءوتجارةُالمخدرات.ُفيُباد

ُكاجيُ كا /كا كا ُباخذ ُتقوم ُ ُاإلرهابية منُ العموالت"
ُمقابل ُ المهريبين ُانشطةُتوفير ُعن ُوالتغاضي األمن

عصاباتُالمخدرات،ُوبعدُإدراكهاُلحجمُالمكاسبُالتيُ
ُقرر ُالمخدرات ُتجارة ُهذهُ تتحققها ُفي األشتراك

 التجارة.ُ

ُأ ُلمكافحة ُالمتخذة ُالتدابير ُالمخدراتُظهرت مهربي
ُ ُقوية ُصلة ُوجود ُتركيا ُفي ُالمنفذة بينُواالعتقاالت

ُ ُ"بي ُ كا /كا كامنظمة ُوتجارةُكاجي ُاإلرهابية "
المخدرات.ُوقدُتمُضبطُكمياتُكبيرُمنُالمخدراتُمنُ
ُاستهدفتُ ُالتي ُالعمليات ُفي ُاإلرهاب ُمكافحة ُقسم قبل

ُكاجيُ كا /كا كامنظمةُ"بيُ هذاُيوضحُو"ُاإلرهابية.
ُ ُ"بي ُمنظمة ُتداخل ُمدى ُ كا /كا كااألمر "ُكاجي

 اإلرهابيةُمعُتجارةُوتهريبُالمخدرات.ُ

تنظرُ"ُاإلرهابيةُالتيُكاجيُ كا /كا اكانُمنظمةُ"بيُ
ُومربحةُ الى ُسهلة ُكطريقة ُالمخدرات ُوتجارة أنتاج

ُاإلرهابية،ُ ُعمليتها ُولتطوير ُاإليرادات ُعلى للحصول
ُ ُتهريبُحيث ُمجالت ُجميع ُفي ُبمهنية ُبنشاطاتها تقوم

 وتجارةُالمخدرات.ُ

 ُ ُالمهمة ُالنتائج ُالعالميةُ الواردةبعض ُالمصادر في
ُأهمُ ُمن ُواحدة ُالمخدرات ُتجارة ُتشكيل بخصوص

ُ ُ"بي ُلمنظمة ُاإليرادات ُ كا /كا كامصادر "ُكاجي
 كاألتي:ُ هيُ اإلرهابية

• ُ ُاإلستخباراتية ُالتقارير  مكافحة إلدارةحسب
 الواليات المتحدة األمريكية المخدرات

(DEA)ُأسلوب ُبان ، ُ ُ"بي "ُ كا كامنظمة
ُمنُ اإلرهابية ُالواردات ُعلى ُالحصول في

ُالهيروين،ُ ُإنتاج ُطريق ُعن ُهو المخدرات
ُالمخدراتُ ُمهربي ُمن ُالضرائب وتحصيل

ُاألرا ُعبر ُتمر ُالتي ُالمواد التيُ ضيعلى
يمارسونُنشاطاتهمُفيها،ُوالسيطرةُعلىُجزءُ

 كبيرُمنُسوقُالهيروينُفيُأوربا.
المخدرات الواليات  مكافحة إدارة مدير دكأ •

،ُهاتشينسون آسا (DEA) األمريكيةالمتحدة 
ُ ُبأن ُ"بي ُاإلرهابية كا كامنظمة  فرضت  "

 مناطق فيالمخدراتُ شحنات على الضرائب
ُلمهربيُ تركيا شرق جنوب ُالحماية وتوفر

 المخدرات.ُ
ُي ذكر في  •  المخدرات مكافحة إدارةتقارير

منظمةُ"بيُبأنُ:" الواليات المتحدة األمريكية
ُ كا /كا كا ُكاجي ُبأنتاجُ اإلرهابية" تقوم

ُاإلرهابيةُ وتهريبُالمخدراتُلتمويلُحركاتها

ُ ُ"بي ُكا كامنظمة ُمع ُ ُالسياسي.ُ" ُبالعمل ُلهم السماح
ُ ُ 1بتاريخ ُاسو 2002مايو ُطويلة ُمقاومة  تطاعتبعد

ُ األتحاد األوربي ُ"بي ُمنظمة ُادراج ُقرار "ُُكا كااتخاذ
انُهذاُالقرارُخلقُتوتراُفيُقائمةُالمنظماتُاإلرهابية.ُ

كبيراً في المنظمة األرهابية مما دفعه عقد موتمره الثامن 
"ُُكا كاوتغيرُاسمُالمنظمةُمنُُ"بيُ 2002أبريلُ 4فيُ

ُوللتخلصُمنُصورةُ ُبهدفُتخفيفُالقلق ُ"كادك" الى
 منظمةُأرهابية.ُُ

ُ تمارس ُالمنظمة ُمن ُالعنف ُانواع ُاألشتباكُجميع (
( وماُشابه المسلح،ُورميُالمولوتوف،ُوإضرامُالحرائق

ُ ُلألنشطةمع ُ تنظيمها ُسنةُالدعاية ُلمدة ُاألسم بهذا
ُ ُبتاريخ ُالتاسع ُالمؤتمر ُعقدت ُوبعدما  27ونصف،

جل"ُ-قامتُبتغيرُهذاُاألسمُالىُ"كونغرا 2003أكتوبرُ
ُالمنظمةُُ ُواستمرت ُالشعبية(، ُكردستان )المؤتمر

منُ)ُتنظيمُبممارسةُحميعُانواعُالعنفُ بالطريقُنفسها
ُوإضرامُ ُالمسلح، ُواالشتباك ُالمسلحة، الهجمات
الحرائق،ُورميُالمولوتوف،ُووضعُاالقنابلُوماُشابه(ُ

ُ"كونغرا ُوتنظيمُ -بأسم ُإدارة ُيتم ُبانه ُولوحظة جل".
ُنفسُاألشخاصُ ُقبل ُمن ُالمنظمة تحتُاألسماءُوقيادة

جل(،ُاضافةُالىُهذاُ -كادك/ُكونغرا /كا كاالثالثةُ)بيُ
ُوا ُنفسُمعسكراتُالتدريب، ُاستخدام ستراتيجياتُإليتم

ُ ُهي ُالمطبقة ُقبلها إمتدادالتنظيمية  من لما
   .  اإلستراتيجيات

/تُاُكُ/ُ كاجيُ كامثلُ" مهماُتعددتُوتنوعتُاألسماء
فأنهاُفيُنقطةُالنهايةُتنظمُوتجتمعُ يُبُج" –بُيُدُ

جيُ كا /كا كابيُتحتُنفسُالسقف،ُوقدُشكلتُمنظمةُ"
ً لألمن القومي التركي كا ً خطيرا " اإلرهابية تهديدا

ُوالعملياتُ ُالعنف ُأساليب ُألنتهاجها ُطويلة لسنوات
ُ ُاألنفصالية. ُاغراضها ُلتحقيق ُاألونةُالمسلحة وفي

ُعملياتهاُ ُبتنفيذ ُاإلرهابية ُالمنظمة ُبدأت األخيرة
ُالحيةُ ُوالقنابل ُيدويا، ُالمصنوعة بالمتفجرات

سببُهذهُالمنظمةُبن(،ُوالسياراتُالملغومة.ُو)االنتحاري
ُ ُاإلرهابية ُمايقارب ُمنُ 50,000استشهد شخص

 المدنيينُوالقواتُاألمنيةُحتىُيومناُهذا.ُ

 القاء نظرة مفصلة على نشاطات المخدرات 

  " اإلرهابيةكاجي  كا /كا كالمنظمة "بي 

تنظرُ"ُاإلرهابيةُالتيُكاجيُ كا /كا كاانُمنظمةُ"بيُ 
ُومربحةُ الى ُسهلة ُكطريقة ُالمخدرات ُوتجارة أنتاج

ُاإلرهابية، ُعمليتها ُولتطوير ُاإليرادات ُعلى  للحصول
ُمجال حيث ُجميع ُفي ُبمهنية ُبنشاطاتها ُتهريبُتقوم ت

األمرُُكانتُمنظمةُ"بيُ ىءوتجارةُالمخدرات.ُفيُباد

ُكاجيُ كا /كا كا ُباخذ ُتقوم ُ ُاإلرهابية منُ العموالت"
ُمقابل ُ المهريبين ُانشطةُتوفير ُعن ُوالتغاضي األمن

عصاباتُالمخدرات،ُوبعدُإدراكهاُلحجمُالمكاسبُالتيُ
ُقرر ُالمخدرات ُتجارة ُهذهُ تتحققها ُفي األشتراك

 التجارة.ُ

ُأ ُلمكافحة ُالمتخذة ُالتدابير ُالمخدراتُظهرت مهربي
ُ ُقوية ُصلة ُوجود ُتركيا ُفي ُالمنفذة بينُواالعتقاالت

ُ ُ"بي ُ كا /كا كامنظمة ُوتجارةُكاجي ُاإلرهابية "
المخدرات.ُوقدُتمُضبطُكمياتُكبيرُمنُالمخدراتُمنُ
ُاستهدفتُ ُالتي ُالعمليات ُفي ُاإلرهاب ُمكافحة ُقسم قبل

ُكاجيُ كا /كا كامنظمةُ"بيُ هذاُيوضحُو"ُاإلرهابية.
ُ ُ"بي ُمنظمة ُتداخل ُمدى ُ كا /كا كااألمر "ُكاجي

 اإلرهابيةُمعُتجارةُوتهريبُالمخدرات.ُ

تنظرُ"ُاإلرهابيةُالتيُكاجيُ كا /كا اكانُمنظمةُ"بيُ
ُومربحةُ الى ُسهلة ُكطريقة ُالمخدرات ُوتجارة أنتاج

ُاإلرهابية،ُ ُعمليتها ُولتطوير ُاإليرادات ُعلى للحصول
ُ ُتهريبُحيث ُمجالت ُجميع ُفي ُبمهنية ُبنشاطاتها تقوم

 وتجارةُالمخدرات.ُ

 ُ ُالمهمة ُالنتائج ُالعالميةُ الواردةبعض ُالمصادر في
ُأهمُ ُمن ُواحدة ُالمخدرات ُتجارة ُتشكيل بخصوص

ُ ُ"بي ُلمنظمة ُاإليرادات ُ كا /كا كامصادر "ُكاجي
 كاألتي:ُ هيُ اإلرهابية

• ُ ُاإلستخباراتية ُالتقارير  مكافحة إلدارةحسب
 الواليات المتحدة األمريكية المخدرات

(DEA)ُأسلوب ُبان ، ُ ُ"بي "ُ كا كامنظمة
ُمنُ اإلرهابية ُالواردات ُعلى ُالحصول في

ُالهيروين،ُ ُإنتاج ُطريق ُعن ُهو المخدرات
ُالمخدراتُ ُمهربي ُمن ُالضرائب وتحصيل

ُاألرا ُعبر ُتمر ُالتي ُالمواد التيُ ضيعلى
يمارسونُنشاطاتهمُفيها،ُوالسيطرةُعلىُجزءُ

 كبيرُمنُسوقُالهيروينُفيُأوربا.
المخدرات الواليات  مكافحة إدارة مدير دكأ •

،ُهاتشينسون آسا (DEA) األمريكيةالمتحدة 
ُ ُبأن ُ"بي ُاإلرهابية كا كامنظمة  فرضت  "

 مناطق فيالمخدراتُ شحنات على الضرائب
ُلمهربيُ تركيا شرق جنوب ُالحماية وتوفر

 المخدرات.ُ
ُي ذكر في  •  المخدرات مكافحة إدارةتقارير

منظمةُ"بيُبأنُ:" الواليات المتحدة األمريكية
ُ كا /كا كا ُكاجي ُبأنتاجُ اإلرهابية" تقوم

ُاإلرهابيةُ وتهريبُالمخدراتُلتمويلُحركاتها
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PKK’nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesinin 

uyuşturucu ticareti olduğuna ilişkin uluslararası 

kaynaklarda öne çıkan önemli sonuçlardan bazıları şu 

şekildedir;

•  DEA (ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi)’nın 

istihbarat raporuna göre; PKK’nın uyuşturucudan 

gelir elde etme yöntemi; eroin üretimi, uyuşturucu 

tacirlerinin sınır ötesi topraklarından geçen 

mallarından vergi alması ve Avrupa’da eroin 

piyasalarının önemli bir bölümünü kontrol 

etmesidir.

•  DEA‘nın yöneticisi Asa Hutchinson, PKK’nın 

Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde uyuşturucu 

sevkiyatının vergilendirmesi ve uyuşturucu 

kaçakçılarının korunmasında yer aldığını not 

etmiştir.

•  Amerikan Narkotik Örgütü’nün (DEA) raporlarında; 

‘‘Terörist örgüt PKK/KCK, Türk hükümetine karşı 

terör hareketini desteklemek için eroin üretimi 

ve kaçakçılığını kullanmaktadır.  Geleneksel 

uyuşturucu kaçakçısı aileleri ve kaçakçı 

organizasyonları da aktiftirler.’’ denilmektedir.

•  1998 yılında İtalyan Mali Polisi’ne göre PKK 

uluslararası uyuşturucu ticaretine doğrudan 

dahildir, ayrıca göçmen ticareti ile yurt dışındaki 

Türk işadamları ve işçilerinin sistematik 

korunmasından yasadışı gelir elde etmektedir .

•  UNODC, Orta Asya, Afganistan ve diğer ülkelerden 

Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yıllık 5 milyar 

dolarlık bir kazanç sağladığını tahmin ediyor. Bir 

Avrupa istihbarat analistine göre bu kazancın 

yarısı PKK’ya gidiyor.

•  Almanya Başsavcılığı, Avrupa’da yakalanan 

uyuşturucunun %80’inin PKK ile bağlantısı 

olduğunu öne sürmüştür. Son yıllarda İnterpol; 

Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya’da yer alan 

çeşitli Kürt grupların uyuşturucu ticaretini takip 

etmiştir ve bu grupların PKK ile ilişkileri olduğu 

düşünülmektedir. PKK, Türkiye ve Kuzey Irak’ta 

uyuşturucu laboratuvarlarını işleten grup olarak 

bilinmektedir. Operasyonları desteklemek için tek 

tek hücreler tarafından yapılan uyuşturucu imal 

ve ticaretinin yanı sıra PKK, Batı Avrupa’daki Kürt 

uyuşturucu tacirlerinden de vergi almaktadır.
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Uyuşturucu ile mücadele eden birimlerimiz tarafından yapılan operasyonlar neticesinde gerçekleştirilen tespitler 

bu analizleri destekler nitelik olup, PKK/KCK’nın sadece uyuşturucu madde ticaretini yapan şahıslardan gelir elde 

etmekle kalmadığı, uyuşturucu madde ticaretinin tüm aşamalarında rol oynadığı ortaya konulmuştur. PKK/KCK 

terör örgütünün; 

• Uyuşturucu ticaretini bizzat koordine ettiği, 

• Ülkemiz sınırları üzerinden uyuşturucu madde nakliyesi 

yapan ve illegal giriş yapmaya çalışan, tüm şahıs ve 

organizasyonlardan vergi adı altında haraç aldığı, 

• Avrupa’da uyuşturucu dağıtımında etkin olduğu,

• PKK’ya haber vermeden uyuşturucu madde ticareti 

yapan şahıs veya organize gruplara ait uyuşturucu 

maddelere örgüt tarafından el konulduğu,

• Uyuşturucu imalatı yapan organizasyonlara yer temini 

ve koruma sağladığı, 

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki yasadışı 

kenevir ekiminde aktif rol oynadığı,

• PKK’nın uyuşturucu ticareti ile ilgili operasyonlarını örgüt içerisinde özel hücrelerin yürüttüğü ve diğer 

teröristlerin bu konuda bilgilendirilmediği tespit edilmiştir. 

Almanya Başsavcılığı, 
Avrupa’da yakalanan 
uyuşturucunun %80’inin 
PKK ile bağlantısı olduğunu 
öne sürmüştür. 

ُ ُ"بي ُمنظمة ُ كا /كا اكان ُكاجي ُالتي ُاإلرهابية ُالى" ُسهلةُ تنظر ُكطريقة ُالمخدرات ُوتجارة أنتاج
ُ ُاإلرهابية، ُعمليتها ُعلىُاإليراداتُولتطوير ُللحصول ُفيُجميعُحيثُومربحة ُبمهنية ُبنشاطاتها تقوم

 مجالتُتهريبُوتجارةُالمخدرات.ُ

 ُ ُمنُأهمُ الواردةبعضُالنتائجُالمهمة ُالمخدراتُواحدة ُبخصوصُتشكيلُتجارة ُالعالمية فيُالمصادر
 كاألتي:ُ هيُ "ُاإلرهابيةكاجيُ كا /كا كامصادرُاإليراداتُلمنظمةُ"بيُ

• ُ ُاإلستخباراتية ،ُ(DEA) الواليات المتحدة األمريكية المخدرات مكافحة إلدارةحسبُالتقارير
فيُالحصولُعلىُالوارداتُمنُالمخدراتُهوُعنُ "ُاإلرهابية كا كامنظمةُ"بيُ بانُأسلوب

ُعبرُ ُالتيُتمر ُالمواد ُالمخدراتُعلى ُوتحصيلُالضرائبُمنُمهربي ُالهيروين، طريقُإنتاج
ُفيُ ضياألرا ُالهيروين ُسوق ُمن ُكبير ُجزء ُعلى ُوالسيطرة ُفيها، ُنشاطاتهم ُيمارسون التي
 أوربا.

بأنُ،ُهاتشينسون آسا (DEA) األمريكيةالمخدرات الواليات المتحدة  مكافحة إدارة مدير دكأ •
 شرق جنوب مناطق فيالمخدراتُ شحنات على الضرائب فرضت  "ُاإلرهابية كا كامنظمةُ"بيُ

 وتوفرُالحمايةُلمهربيُالمخدرات.ُ تركيا
 كا /كا كامنظمةُ"بيُبأنُ:" الواليات المتحدة األمريكية المخدرات مكافحة إدارةتقاريرُي ذكر في  •

ُ ُكاجي ُالحكومةُ اإلرهابية" ُضد ُاإلرهابية ُحركاتها ُلتمويل ُالمخدرات ُوتهريب ُبأنتاج تقوم
  تقليديةُمعرفةُفيُتهريبُالمخدرات."التركية.ُويوجدُفيهمُعوائلُوعصاباتُ

تشتركُبشكلُ "ُاإلرهابيةكا كامنظمةُ"بيُبأنُُ 1998فيُعامُ الشرطة المالية اإليطاليةصرحُ •
ُال ُتجارة ُفي ُباالضمخدراتُعلىُمباشر ُالعالمي، ُبنشاطاتُاالتجارُالصعيد ُتقوم ُهذا ُالى افة

ُفيُ ُوالعمال ُاألتراك ُاألعمال ُلرجال ُالحماية ُتوفير ُمن ُالدخل ُعلى ُوالحصول بالمهاجرين،
 خارجُالقطر.ُ

• ُ ُتقديرات ُتهريبُ (UNODCمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )حسب ان
ُ ُمن ُ الى أخرى ودول وأفغانستان الوسطى آسياالمخدرات ُتوفر ُمنُ 5أوروبا ُدوالر مليار

منظمةُ"بيُتذهبُالىُاألرباحُهذهُاألرباح سنوياً. ويوكد محلل استخباراتي أمريكي بان نصف 
 . "ُاإلرهابيةكا كا

• ُ ُ النائب العام األلمانيصرح ُمع80ُبان ُذاتُصلة ُأوربا %ُمنُالمخدراتُالتيُضبطتُفي
ُ ُ"بي ُاإلرهابية كا كامنظمة ُو. " ُ االنتربولتتبعت ُاألخيرة ُالسنوات ُألمانيافي  وإيطاليا في

ُهذهُ وهولندا ُان ُوتبين ُالمخدرات، ُبتهريب ُتقوم ُالتي ُالكردية ُالجماعات ُمن ُالعديد واسبانيا
"ُكا كامنظمةُ"بيُومنُالمعروفُانُ. "ُاإلرهابية كا كامنظمةُ"بيُالجماعاتُعلىُصلةُمعُ

انتاجُالمخدراتُفيُتركياُوشمالُالعراق.ُالىُجانبُتوفيرُهي التي ت شغل مختبرات  اإلرهابية
ُ ُبأنتاجُوتهريبُالمخدرات، ُمنفردةُمختصة ُاإلرهابيةُمنُقبلُخاليا ُلعمليتها منظمةُفأنُالدعم

 فيُاألورباُالغربية.ُ األكراد بُعلىُتجارُالمخدراتئتفرضُالضرا "ُاإلرهابية كا كا"بيُ
ُمنُقبلُ ُبها ُالقيام ُبأنقسم مكافحة المخدرات التركيةاظهرتُنتائجُالعملياتُالتيُتم منظمةُ ،

ُ ُاإلرهابيةكا كا"بي ُتجارُ " ُعلى ُالضرائب ُفرض ُمن ُالمستحصلة ُباإليرادات ُتكتفي لم
 كامنظمةُ"بيُقدُتمُالتأكدُمنُانُالمخدرات.ُوالمخدرات،ُوانماُتشتركُفيُجميعُمراحلُتجارةُ

  : "ُاإلرهابيةكاجيُ كا /كا
 عمليةُتنسيقُتجارةُالمخدراتُبنفسها،بتقومُ  ▪



46 Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu madde 
kaçakçılığına yönelmesinin başlıca nedenleri 
değerlendirildiğinde;

UYUŞTURUCUNUN GÜZERGAHI

Ülkemiz üzerindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı 

güzergahlarına ana hatları ile değinecek olursak; 

ülkemiz coğrafi konumu itibariyle uyuşturucu 

maddelerin üretildikleri bölgeler ile bu maddelerin 

tüketim pazarları olan bölgeler arasında köprü 

konumundadır. Afyon ve türevleri olan uyuşturucu 

maddelerin, özellikle de eroinin, başlıca tüketim 

pazarı Avrupa ülkeleri olup,  bu uyuşturucu maddelerin 

dünya üzerindeki en önemli üretim merkezleri ise 

Afganistan, Pakistan ve İran ülkeleridir. Ülkemiz bu iki 

bölge arasında transit bir geçiş noktasıdır ve ülkemiz 

üzerinden geçen bu eroin güzergahı geleneksel 

olarak “Balkan Rotası” olarak adlandırılmaktadır.  

BİRLİKTE HAREKET ETME 

Bu durum, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini 

yoğunlaştırdığı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinin, yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılığı 

organizasyonlarının faaliyetlerinin de yoğun olarak 

görüldüğü bölgeler olduğunu göstermektedir. 

Dolayısıyla, yasadışı faaliyetlerde bulunan 

uyuşturucu organizasyonlarıyla PKK ortak çıkarları 

doğrultusunda birlikte hareket etme imkânı 

bulmuştur. Bölgede ve Avrupa ülkelerinde terör 

örgütü PKK’nın ve uyuşturucu organizasyonlarının 

Kürt kökenli şahıslardan oluşması her iki grubun 

sosyolojik anlamda kaynaşmasını sağlamaktadır.

 تقييم  األسباب الرئيسية التي دعت الى توجه
 منظمة “بي كا كا/ ك ج ك” اإلرهابية نحو

تهريب المخدرات

 طرق المخدرات

التحرك الجماعي
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YÜKSEK GELİR

Uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edilen 

gelirin yüksek olması önemli bir diğer etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Zira uyuşturucu maddelerin 

üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasındaki 

uyuşturucu fiyatlarında önemli farklar vardır. Bahse 

konu fiyat farklılığı o denli belirgindir ki; uyuşturucu 

madde kaçakçılığında transit bir ülke olan Türkiye’nin, 

uyuşturucu maddelerin giriş bölgesi olan doğu 

bölgeleri ile batı bölgeleri arasında bile bu fiyat 

farkı görülmektedir. Sadece sınırlarımız içerisindeki 

bölgeler arasında fiyat farkına sahip olan uyuşturucu 

maddelerin fiyatları, üretim bölgelerinden tüketim 

bölgeleri olan Avrupa pazarına kadar ki binlerce 

kilometrelik mesafenin sonunda çok daha fazla değer 

kazanmaktadır.

Eroin Avrupa ülkelerine ulaştığında fiyatının 

katbekat artmasının yanı sıra,  saflık oranı oldukça 

düşürülmektedir. PKK/KCK terör örgütü, uyuşturucu 

maddelerin üretimi ve nakliyesinin yanı sıra Avrupa 

pazarında sokak satıcılığını da organize ederek 

eroinin perakende satışındaki fiyat avantajından 

yararlanmaktadır. Çünkü sokaklarda gram bazından 

pazarlanan eroinin fiyatı yükselmekte ve bunun yanı 

sıra saflık oranları %10’lara kadar düşürüldüğü göz 

önüne alındığında, çok yüksek boyutlarda maddi kazanç 

ortaya çıkmaktadır. Bu fiyat farklılığı kolay ve bol 

kazanç elde etmek isteyen PKK/KCK terör örgütü için 

cazip bir unsur olarak kabul edilmekte ve uyuşturucu 

madde ticareti faaliyetlerini körüklemektedir. 

 اإليرادات المرتفعة
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AYNI FAALİYET ALANLARI 

PKK/KCK terör örgütünün teşkilatlanması göz önüne 

alındığında; yurtdışı teşkilatının, Ortadoğu’dan Batı 

Avrupa ülkelerine kadar uzandığı görülmektedir. 

Bu geniş alan, Dünyanın en önemli uyuşturucu 

madde ticareti güzergahlarından birisi olan 

“Balkan Rotası”nın tamamını kapsamaktadır. Yoğun 

uyuşturucu madde akımının geçtiği bu rota üzerinde 

teşkilatlanması bulunan PKK/KCK terör örgütü, 

ürettiği veya kaynağından temin ettiği uyuşturucu 

maddeleri bu güzergah üzerinden kolaylıkla 

nakledebilmektedir.

Balkan Rotası (2015 UNODC Raporu) /

Dünyanın en önemli 
uyuşturucu madde ticareti 

güzergahlarından birisi olan 
“Balkan Rotası”nın tamamını 

kapsamaktadır. 

 مجاالت عمل مشتركة
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YASADIŞI GÖÇ 

Birçok Batı Avrupa ülkesinde yaygın olarak bulunan 

örgüt mensupları, örgüt adına çalışan dernekler ve bu 

ülkelerdeki mülteci kampları başta olmak üzere gizli 

buluşma yerlerinde bir araya gelerek, bu ülkelere 

nakledilen uyuşturucu maddelerin sokaklarda 

perakende satışı için görevlendirilmektedir. Böylece 

uyuşturucuların sokak satışını da gerçekleştirerek 

önemli miktarlarda kazanç imkânı bulmaktadır.

Alman SAT-1 televizyonunda 06.01.1993 tarihinde 

yayınlanan “24 Saat” isimli uyuşturucu madde 

ticareti yapan PKK/KCK terör örgütü sempatizanı 

Kürt kökenli bir şahısla yapılan programda; 

“Polisin gerçekleştirdiği mutat aramalar sırasında, 

eroin bağımlısı bir Alman ile Kürt asıllı satıcının 

tutuklandığı, satıcının üzerinden Kürt sığınmacıların 

kaldığı bir lojmana ait anahtarlar çıktığı, bu 

lojmanda daha önceden de uyuşturucu yakalandığı 

belirtilerek, bu sefer yapılan aramada; odaların PKK/

KCK terör örgütü ve Abdullah ÖCALAN’ın afişleriyle 

dolu olduğu belirtilerek, PKK’nın mücadelesini eroin 

ticaretinden finanse ettiği,  küçük yaşlardaki çocukları 

bile uyuşturucu işine sokmaktan çekinmedikleri, 

çünkü 14 yaşına kadar çocuklar için cezai yaptırımın 
bulunmadığı” ifade edilmiştir.

UYUŞTURUCU TALEBİNDE
SÜREKLİLİK 

Uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini 

PKK/KCK terör örgütü adına cazip kılan bir diğer 

husus ise bir sevkiyatta yakalanan uyuşturucu 

maddenin maddi kaybının başka sevkiyatlarla telafi 

edilebilir olmasıdır. Uyuşturucunun müşterisinin 

çok olması, kolay nakite çevrilebilmesi ve Avrupa 

ülkelerindeki ağı sayesinde rahatlıkla uyuşturucu 

madde ticareti yapma imkânı bulan PKK/KCK terör 

örgütü, kolluk birimleri tarafından gerçekleştirilen 

yakalamalardaki zararını sonraki nakliyatlarda telafi 

edebilmektedir.

 األستمرارية في طلب المخدرات

الهجرة غير المشروعة
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Ülkemizde terörist faaliyetler içerisinde yer 

aldıklarından dolayı, aranır durumda iken, illegal 

yollardan yurtdışına çıkan ve gittikleri bazı Avrupa 

ülkelerinin yasal boşluklarından yararlanmak suretiyle, 

örgütlenme ve kadrolaşmalarını oluşturan bölücü 

örgüt mensuplarının, Ülkemiz aleyhinde propaganda 

faaliyetlerine yöneldikleri, içerisinde faaliyet 

gösterdikleri örgütlere maddi gelir temin etmek 

amacıyla uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları 

bilinmektedir.

PKK terör örgütü halen Avrupa ülkelerinde kendi 

kontrolleri altında bulunan siyasi mülteciler veya 

yasadışı yollardan bu ülkelere gelenler aracılığıyla 

Avrupa uyuşturucu pazarında sokak satıcılığını kontrol 

etmektedir. Bu pazardaki payını artırma isteğinde olan 

PKK’nın, kontrolü altında bulunanları çeşitli tehdit 

unsurları (özellikle polise ihbar etme tehdidi) ile bu 

alanda çalıştırmaya zorladığı raporlarda yer almaktadır. 

PKK/KCK terör örgütü uyuşturucu madde ticaretinin 

her alanında profesyonelce faaliyet göstermektedir.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile profesyonel 

düzeyde uğraşan ve iç içe olan PKK/KCK terör örgütü;

safhalarında aktif olarak rol almaktadır. Bu safhalar 

bizzat kendi örgüt elemanları tarafından organize 

edilmekte ve yönetilmektedir. Bu bölümde örgütün 

bu alanlardaki faaliyetleri ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır.
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PKK/KCK terör örgütü uyuşturucu madde ticaretinin her alanında profesyonelce faaliyet 
göstermektedir 

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile profesyonel düzeyde uğraşan ve iç içe olan PKK/KCK 
terör örgütü bu faaliyetlerini; 

a- Uyuşturucu ekimi, 
b- Uyuşturucunun imalatı, 
c- Uyuşturucunun nakliyesi, 
d- Uyuşturucunun dağıtımı ve sokak satışları, 
e- Uyuşturucu üreticisi ve kaçakçılarından komisyon alma, 

safhalarında aktif olarak rol almaktadır. Bu safhalar bizzat kendi örgüt elemanları tarafından 
organize edilmekte ve yönetilmektedir. Bu bölümde örgütün bu alanlardaki faaliyetleri ayrıntılı 
olarak ele alınacaktır. 

 

7.2.“PKK/KCK ve Uyuşturucu” Kardeşliği 

Varlığını sürdürebilme noktasında uyuşturucu imal ve ticaretini kolay ve kazançlı bir yol olarak 
gören PKK/KCK terör örgütü, uyuşturucu madde ticaretinin her alanında profesyonelce 
faaliyet göstermektedir. Gerçekte ilk önceleri uyuşturucu organizasyonlarından, faaliyetlerine 
göz yumma ve güvenliklerini sağlama karşılığı komisyon alan PKK/KCK terör örgütü, 
uyuşturucu madde ticaretinin sağladığı kazancın büyüklüğünü anlayınca bizzat bu işin içinde 
yer almayı tercih etmiştir.  

1. Uyuşturucu Ekimi

2. Uyuşturucunun İmalatı ve Nakliyesi

3. Uyuşturucunun Dağıtımı ve Sokak Satışları

4. Uyuşturucu Üreticisi ve Kaçakçılarından    
    Komisyon Alma
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(1980-2017) NARKOTERÖR / (2017-1980) المخدرات من  الممول   اإلرهاب 
                    UYUŞTURUCU OLAYLARI (TOPLAM) /                                              

427 Olay/Operasyon Sayısı / عدد العمليات / الحدث
1.376 Şüpheli Sayısı / عدد المشتبه بهم 

MİKTAR / المقدار ELE GEÇİRİLEN MALZEME / المواد التي تم ضبطها 
62.654 Esrar/Kg / الحشيش / كغم 
5.452 Eroin/ Kg / الهيروين / كغم
71,2 Afyon/ Kg / األفيون / كغم
4314 Bazmorfin/ Kg / قاعدة مورفين / كغم
952 Kokain/ Kg / الكوكايين / كغم

800.000 Captagon/Adet / كبتاجون / عدد
72.345 Ecstasy/Adet / إكستاسي / عدد
28.348 Asit Anhidrit / حامض االندريد / لتر 

0,01 Metamfetamin/ Kg / الميثامفيتامين / كغم
88.148.263 Kenevir Bitkisi/Adet / نبات القنب / عدد 

(1980-2017) NARKOTERÖR / (2017-1980) المخدرات من  الممول   اإلرهاب 
                UYUŞTURUCU OLAYLARI (PKK) /

414 Olay/Operasyon Sayısı / عدد العمليات / الحدث
1.325 Şüpheli Sayısı / عدد المشتبه بهم 

MİKTAR / المقدار ELE GEÇİRİLEN MALZEME / المواد التي تم ضبطها 
62.610 Esrar/Kg / الحشيش / كغم 
5.413 Eroin/ Kg / الهيروين / كغم

71 Afyon/ Kg / األفيون / كغم
4314 Bazmorfin/ Kg / قاعدة مورفين / كغم
9,4 Kokain/ Kg / الكوكايين / كغم
0 Captagon/Adet / كبتاجون / عدد

72.315 Ecstasy/Adet / إكستاسي / عدد
28.348 Asit Anhidrit / حامض االندريد / لتر 

 0 Metamfetamin/ Kg / الميثامفيتامين / كغم
88.148.037 Kenevir Bitkisi/Adet / نبات القنب / عدد 

(1980-2017) NARKOTERÖR / (2017-1980) المخدرات من  الممول   اإلرهاب 
                 UYUŞTURUCU OLAYLARI (FETÖ) /

5 Olay/Operasyon Sayısı / عدد العمليات / الحدث
18 Şüpheli Sayısı / عدد المشتبه بهم 

MİKTAR / المقدار ELE GEÇİRİLEN MALZEME / المواد التي تم ضبطها 
252 Kokain/ Kg / الكوكايين / كغم

800.000 Captagon/Adet / كبتاجون / عدد
30 Ecstasy/Adet / إكستاسي / عدد

0,01 Metamfetamin/ Kg / الميثامفيتامين / كغم
252 Kenevir Bitkisi/Adet / نبات القنب / عدد 

(1980-2017) NARKOTERÖR / (2017-1980) المخدرات من  الممول   اإلرهاب 
UYUŞTURUCU OLAYLARI (DHKP/C, TİKKO, VB.) / 

8 Olay/Operasyon Sayısı / عدد العمليات / الحدث
33 Şüpheli Sayısı / عدد المشتبه بهم 

MİKTAR / المقدار ELE GEÇİRİLEN MALZEME / المواد التي تم ضبطها 
38,5 Esrar/Kg / الحشيش / كغم 
38,6 Eroin/ Kg / الهيروين / كغم
690 Kokain/ Kg / الكوكايين / كغم
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DİYARBAKIR/ LİCE KIRSALINDAKİ
KENEVİR TARLASI

 حقل القنب في ريف دياربكر/ ليجة
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 دور منظمة “بي كا كا/
 ك ج ك” اإلرهابية في

 تهريب المخدرات
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PKK/KCK’NIN
UYUŞTURUCU 
KAÇAKÇILIĞINDAKİ
ROLÜ

Eldeki deliller, PKK/KCK’nın uyuşturucu madde 

ticaretinin tüm aşamalarında rol aldığını ortaya 

koymaktadır. Bunlar ise şunlardır;

1. Uyuşturucu Ekimi

2. Uyuşturucunun İmalatı ve Nakliyesi

3. Uyuşturucunun Dağıtımı ve Sokak Satışları

4. Uyuşturucu Üreticisi ve Kaçakçılarından  
    Komisyon Alma



 دور منظمة “بي كا كا/
 ك ج ك” اإلرهابية في

زراعة المخدرات

 مكافحة اإلرهاب الممول من المخدرات - منظمة »بي كا كا/ ك ج ك« اإلرهابية والمخدرات55

PKK/KCK
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
UYUŞTURUCU 
EKİMİNDEKİ ROLÜ

Örgüt, yasadışı kenevir ekimini, bu alanın en kazançlı 

yöntemi olarak görmektedir. Bilhassa Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu kırsalında kenevirden elde ettiği 

esrar ticaretinden büyük gelir elde eden örgüt, bu 

süreci bizzat organize etmenin yanı sıra köylülere 

ve bölge insanına kenevir ektirmekte veya kenevir 

ekimine teşvik etmekte, üretilen esrardan komisyon 

almaktadır.

Bizatihi içerisinde yer aldığı esrar imal ve ticaretinin 

tamamından, bölge halkının üretim faaliyetinden ise 

% 50 oranında pay aldığı tespit edilmiştir. Örgütün 

bu alanda yılda 500 milyon dolar gelir sağladığı 

değerlendirilmektedir.

Son yıllarda gerçekleştirilen önemli operasyonlardan 

bazıları ise;
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YER : Diyarbakır/Lice

TARİH : 2014

PKK/KCK terör örgütü tarafından kenevir ekim 

ve üretimi yapılan bölgede gerçekleştirilen 

operasyonda;

• 4.700 kg toz esrar ile 

• 1 adet uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. 

Operasyon esnasında, uyuşturucuyu korumaya 

çalışan teröristler ile yaşanan çatışmada bir 

güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Yaşanan çatışmanın 

ardından teröristler, arazi ve hava koşullarının 

olumsuzluğundan istifade ederek kaçmışlardır. 
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BAYRAK-14 ŞEHİT         
JANDARMA TEĞMEN 
ABDÜLSELAM ÖZATAK 
OPERASYONU
YER : DİYARBAKIR/LİCE

TARİH : 2016

22 Haziran-3 Temmuz 2016 tarihleri arasında PKK/

KCK terör örgütünün Lice-Hazro-Kocaköy kırsalında 

yürüttüğü uyuşturucu faaliyetlerini sonlandırmak 

üzere güvenlik güçlerimiz tarafından icra edilen 

Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam 

ÖZATAK Operasyonu neticesinde 6’sı ölü olmak üzere 

14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonda 3 

askerimiz ise şehit olmuştur. 

Operasyon kapsamında;

• 67,9 milyon kök kenevir bitkisi, 

• 17, 4 ton esrar maddesi, 

• 19 adet uzun namlulu silah, 

• 6 adet tabanca,

• Bombalı eylemlerde kullanılmak amacıyla çalınan 

veya gasp edilen 3‘ü kamuya ait olmak üzere 22 

araç,

• 43 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 4 Milyar 
TL olduğu tespit edilmiştir.

 عملية بيراك - 14 شهيد مالزم
الدرك عبدالسالم أوزاتا
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YER : Diyarbakır/Lice

TARİH : 2016

PKK/KCK terör örgütü tarafından ekim ve üretimi 

yapılan bölgede yapılan aramada;

örgüt 
üyesi 
tutuklanmıştır.5

2.2 ton esrar maddesi, 

10.000 kök kenevir bitkisi, 

8 adet ruhsatsız tabanca, 

50 adet fişek ve 

çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş,



 دور منظمة “بي كا كا/ ك
 ج ك” اإلرهابية في إنتاج

ونقل المخدرات

 مكافحة اإلرهاب الممول من المخدرات - منظمة »بي كا كا/ ك ج ك« اإلرهابية والمخدرات59

PKK/KCK
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
UYUŞTURUCU İMALAT 
VE NAKLİYESİNDEKİ 
ROLÜ

Terör örgütü PKK/KCK bir dönem Lübnan’ın Bekaa 
Vadisinde bulunan kamp bölgelerinde (Baelbek ve 
Hermen) kenevir ve haşhaş ekimi yaparak kurduğu 

laboratuvarlarda uyuşturucu imal etmekteydi. 

Şimdiler de ise Kuzey Irak kamplarında ve ülkemiz 

sınırına yakın sınır ülke köylerinde uyuşturucu imal 

ederek nihai pazara sunmaktadır. Bilhassa Afgan 

afyonunu işleyerek elde ettiği eroinin Avrupa 

pazarında arzına büyük önem vermektedir.

Nitekim 1998 yılında yakalanan örgütün sözde ileri 

gelen yöneticilerinden Şemdin SAKIK, PKK/KCK’nın 

uyuşturucu ile olan ilişkisine dair önemli bilgiler 

aktarmıştır. SAKIK ifadesinin bir bölümünde özetle, 

ÖCALAN’ın kendisine ‘‘örgütü ayakta tutmak kolay 
değil, uyuşturucu geliri olmazsa bu kadar insanı nasıl 
doyuracağız’’ dediğini itiraf etmiştir.

Güvenlik güçlerimiz tarafından örgütün 1980 

yılından günümüze 6 ayrı uyuşturucu imalathanesi 

ele geçirilmiş, çok sayıda imal malzemesi ve 

uyuşturucuya el konulmuştur.

	39	
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NİRVANA          

OPERASYONU 
YER : ADANA

TARİH : 2008

Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, 

eroin imal ederek Avrupa pazarına nakleden PKK/

KCK üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 

• 757 kg eroin maddesi ele geçirilmiş,

• Uyuşturucu faaliyetini PKK/KCK adına yürüten 

44 şahıs yakalanmıştır. 

Terör örgütü üyelerinin; telefon görüşmelerinde 

rakamları şifreledikleri, ardışık şekilde sıralanan 

rakamların ise ‘KURDISTAN’’ kelimesine karşılık 

geldiği tespit edilmiştir. 

YER : Hakkari/Yüksekova

TARİH : 2002

Yüksekova’ya bağlı Sarıtaş mezrasında uyuşturucu 

imal edilen bir ikamette yapılan aramada;

• 52 kg 360 gr eroin maddesi ile

• Çok sayıda imal malzemesi ele geçirilmiştir.

Sanıkların PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet 

gösterdiği tespit edilmiştir.

 عملية  نيروانة



 عملية سفينة قيسمتيم - 1
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Kısmetim-1 Gemisi          
OPERASYONU 
YER : Mersin/Akdeniz Uluslararası Suları

TARİH : 1992

Pakistan’dan yüklediği çok miktarda uyuşturucuyu 

taşıyan Türk Bandıralı “KISMETİM 1” isimli gemiye 

Akdeniz’de uluslararası sularda müdahale edilmek 

istenmiş, ancak gemi mürettebat tarafından 

batırılmıştır. Sanıklardan K.D ifadesinde; 

“Kısmetim 1 yük gemisinin özel bölmelerinde 3100 

kg eroin maddesi bulunduğunu ve bunun büyük bir 

kısmının PKK/KCK terör örgütüne ait olduğunu” ifade 

etmiştir. 

Alınan ifadeler ve istihbarat raporları, gemideki eroinin 

büyük bir kısmının PKK terör örgütüne ait olduğunu 

doğrulamıştır. 

YER : İstanbul/Büyükçekmece

TARİH : 1999

Büyükçekmece ilçesi Gürpınar beldesinde imalathane 

olarak kullanılan ikamette ve araçta yapılan arama 

neticesinde;

• 4.535 gr eroin, 

• 225 kg aseton, 

• 437 kg asit,

• 20 litre hidroklorik asit,

• 320 kg karbonat maddesi ele geçirilmiştir. 

Sanıkların PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet 

gösterdiği tespit edilmiştir.
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PKK/KCK
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
UYUŞTURUCU 
DAĞITIM VE SOKAK 
SATIŞINDAKI ROLÜ

PKK/KCK terör örgütü gerek ülkemizde gerekse 

yurtdışında faaliyet gösteren uyuşturucu 

organizasyonları ile yakın ilişki içerisindedir. 

Özellikle Kürt kökenli organizasyonlarla olan etnik, 

coğrafi, sosyolojik ve kültürel yakınlık her iki tür 

örgütlenmenin ilişkilenmesini sağlamıştır. 

 دور منظمة “بي كا كا/ ك ج
 ك” اإلرهابية في توزيع وبيع

 المخدرات في الشوارع بالتجزئة
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YER	 :	DİYARBAKIR

TARİH	 :	2015

Sokakta satmak üzere temin edilen uyuşturucuyu 

nakleden araca yönelik gerçekleştirilen 

operasyonda;

• 1 kg 700 gr eroin maddesi ile

• 2 adet tabanca ele geçirilmiştir.

Operasyon esnasında yaşanan çatışmada, PKK/

KCK Terör Örgütü üyesi bir şahıs ölü olarak ele 

geçirilmiş, 2’si yaralı olmak üzere 5 örgüt elemanı 

ise yakalanmıştır. Bir güvenlik görevlimiz ise ağır 

yaralanmıştır. 

YER	 :	ADANA

TARİH	 :	2016

Adana ilinde 2016 yılında bir ikamette 

gerçekleştirilen operasyonda;

• 586 gr esrar
• 1 adet ruhsatsız tabanca

• 1 adet sahte kimlik ele geçirilmiştir.

Şüphelilerin;

• PKK/KCK üyesi olduğu,

• Adana’da el yapımı patlayıcı ile meydana gelen 

iki ayrı patlama olayını gerçekleştirdikleri,

• Son olarak 2016 yılında Adana Cumhuriyet 

Başsavcılığının keşif aracına düzenlenen bombalı 

saldırı olayını planladıkları tespit edilmiştir.
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YER	 :	DİYARBAKIR

TARİH	 :	2015-2016

PKK/KCK terör örgütü üyelerince kurulan 

barikatların kaldırılması, yollara tuzaklanan 

el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi 

ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin 

sağlanması amacıyla güvenlik güçlerince 

gerçekleştirilen müşterek operasyonlarda, bu 

eylemleri gerçekleştiren 34 ayrı örgüt üyesinin 

aynı zamanda uyuşturucu ticareti faaliyetinde 

bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu operasyonlarda;

• 50 kg esrar, 

• 3 gr eroin, 

• 2 gr kokain, 

• 5784 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir.  

BARIKAT/ÇUKUR EYLEMLERI  عمليات الخنادق/ الحواجز

	45	
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PKK/KCK TERÖR 
ÖRGÜTÜNÜN 
UYUŞTURUCU 
ÜRETICI VE 
KAÇAKÇILARINDAN 
KOMISYON 
VE HARAÇ ALMASI

Örgütün haraç toplama faaliyetinin başında, ülkemiz 

doğu sınırından uyuşturucu tacirleri tarafından 

getirilen uyuşturucudan kilo başına belirlenen 

fiyatlarda vergi adı altında haraç alması ve uyuşturucu 

madde ticareti yapan şahıslardan tehdit, şantaj ve 

silahlı zor kullanma ve rehin alma yoluyla para alması 

gelmektedir.

Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği birçok 

operasyon ve istihbarat raporları, örgütün bilhassa 

uyuşturucunun Kuzey Irak sınırlarından geçişi ve 

Avrupa’daki uyuşturucu faaliyetleri üzerinden 

komisyon aldığını göstermektedir.

Nitekim EUROPOL’ün 2013 Terörizm Durumu 

ve Trend Raporu’nda yer alan ifade şu şekildedir; 

“Türk	 soruşturma	 raporları	 PKK/KCK’nın,	 terörist	
faaliyetlerini	 finanse	 etmek	 amacıyla	 uyuşturucu	
kaçakçılığına	 dâhil	 olduğunu	 göstermektedir.	 PKK/
KCK	 Türk	 sınırını	 geçen	 uyuşturucu	 kaçakçılarından	
aldığı	vergiler	aracılığıyla	para	toplamaktadır.	Ayrıca	
PKK/KCK’nın,	 uyuşturucuların	 Türkiye	 üzerinden	
nakliyatı,	 AB’ne	 ulaştırılması	 ve	 AB’de	 dağıtımı	 ve	
satışının	 her	 aşamasında	 kârlardan	 pay	 almaktadır.	
Buna	 karşılık	 olarak	 kaçakçılara	 genellikle	 PKK’dan	
koruma	 ve	 anlaşmazlıklar	 için	 arabuluculuk	 teklif	
edilmektedir.”

 دور منظمة “بي كا كا/ ك ج
 ك” اإلرهابية في  اخد األتاوات
 والعموالت من منتجي ومهربي

المخدرات
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YER	 :	İSTANBUL

TARİH	 :	1996

Gerçekleştirilen operasyonda;

• 750 kg bazmorfin, 

• 200 gr eroin ele geçirilmiştir.

Sanıkların uyuşturucu faaliyetleri karşılığında PKK/

KCK terör örgütüne pay verdikleri tespit edilmiştir.  
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PKK/KCK terör örgütü uyuşturucu faaliyetlerine 

tacir ve üreticilerden komisyon alarak başlamış olsa 

da son zamanlarda uyuşturucunun Avrupa sokak 

piyasasını kontrol etmeye kadar ilerlemiştir. PKK/

KCK Avrupa’da uyuşturucu maddenin dağıtımını 

bizzat organize etmekte ve yönetmektedir. 

Uyuşturucu fiyatlarındaki yüksek kâr oranları 

örgütün sokak dağıtımına yönelmesinin en önemli 

nedenidir. Bu durum birçok uluslararası raporda yer 

almıştır.

1970’li yıllardan itibaren Kürt diasporası Avrupa’da 

geniş bir alana yayılmıştır. Örgüt, Türkiye ve 

Avrupa’nın genelinde üslenme fırsatı bulmuş olsa 

da terör eylemlerini Türkiye’nin doğu ve güneydoğu 

bölgelerinde yürütmüştür. PKK/KCK ‘nın geniş 

alanlara yayılımı örgütün terör kampanyasının 

yanı sıra diğer kriminal faaliyetlerine de avantaj 

sağlamaktadır. Örgüt üyeleri arasında hiyerarşik 

bir yapının bulunması, iletişim ağı ve kurye 

sisteminin verimli bir şekilde işlemesi, uyuşturucu 

organizasyonlarının korku ve tedirginlikten 

dolayı örgütle rekabetten çekinmesi, PKK/KCK’ya 

uyuşturucu dağıtımında uygun bir atmosfer 

sağlamaktadır.

Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin 

dağıtımında uyguladığı yöntemleri, PKK/

KCK terör örgütü Avrupa ülkelerinde rahatlıkla 

uygulamaktadır. Güney Amerika’daki kartellerin 

kullandıkları paravan şirketleri ile maaşlı dağıtım 

elemanlarının yerine, PKK/KCK terör örgütü siyasi 

amaçlı dernekleri ve deşifre olmamış militanlarını 

kullanmaktadır.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 
AVRUPA’DAKI UYUŞTURUCU 
FAALIYETLERI

 نشاطات المخدرات لمنظمة
 “بي كا كا/ ك ج ك”
اإلرهابية في أوربا
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YER	 :	ALMANYA	

TARİH	 :	-

Almanya’da günümüze kadar tarihleri arasında 

PKK-KCK terör örgütü bağlantılı 54 olayda 179 

şahıs yakalanmıştır. Bu olaylarda yüklü miktarlarda 

uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 

YER	 :	ALMANYA	

TARİH	 :	07.09.1999

07.09.1999 tarihinde Almanya’da Hamburg ve 

Hannover’de gerçekleştirilen yaklaşık 700 polisin 

katıldığı operasyonlar sonrasında Hannover 

Emniyet Müdürü Hans Dieter KLOŞA Almanya’nın 

yüksek tirajlı ciddi dergileri arasında yer alan 

FOCUS dergisine verdiği demeçte;

“PKK’nın	 organize	 suç	 şebekeleri	 ile	 ilişkisi	
olduğu	 uzun	 zamandan	 beri	 tahmin	 ediliyordu.	
Ancak	 geçen	 hafta	 çökertilen	 bir	 uyuşturucu	
şebekesiyle	 bu	 durum	 ilk	 kez	 ortaya	 çıktı.	
Şebekenin	 faaliyetlerinden	 haberi	 olan	 PKK’nın	
elde	edilen	paranın	önemli	 bir	 bölümünü	aldığını	
belirledik.	Hannover	ve	Hamburg’ta	örgütlenen	ve	
tüm	 Almanya’ya	 eroin	 dağıtan	 şebekenin,	 dokuz	
aydan	beri	PKK’ya	haftada	1	Milyon	Mark	aktardığı	
vurgulandı.	Tamamı	Bingöl	doğumlu	vatandaşlardan	
oluşan	 çetenin	 uyuşturucu	 kaçakçılığından	 yılda	
250	 Milyon	 Mark	 gelir	 elde	 ettiği	 ve	 bu	 geliri	
kendilerine	 ait	 çok	 sayıdaki	 işyerinde	 akladıkları	
anlaşıldı.	Şebekenin	eroin	ticaretinden	elde	edilen	
paraların	 bir	 bölümü	 ile	 de	 Hannover’in	 Hinden	
semtinde	konut	ve	arsa	aldığı	ortaya	çıktı” şeklinde 

açıklamalarda bulunmuştur.
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YER	 :	ALMANYA	

TARİH	 :	23.06.1998

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 

ifadesi alınan H. Ç isimli  PKK/KCK üyesi ifadesinde 

özetle örgüt adına Avrupa’nın çeşitli kentlerinde 

uyuşturucu satışı yaptığını itiraf etmiştir. 
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YER	 :	TÜRKİYE/ALMANYA	

TARİH	 :	13.01.2017

Van ilinden kargo yöntemiyle İzmir’e gönderilmek 

istenen pakette uyuşturucu bulunduğunun tespit 

edilmesi üzerine tüm unsurların deşifresi amacıyla 

ülke içi kontrollü teslimat kararı alınarak kargo 

paketinin doğal hareketliliği izlenmeye başlan-

mıştır. Paketin İzmir’de alıcısı tarafından teslim 

alınarak bir depoya götürüldüğünün anlaşılması 

üzerine operasyon kararı alınmıştır. Gerçekleştirilen 

operasyonda, depoda bulunan Almanya plakalı tıra 

yüklenmek üzere;

• 50 kg afyon sakızı,

• PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel 

doküman ele geçirilmiştir.

Uyuşturucuyu ve örgütsel dokümanları Almanya’ya 

göndereceği tespit edilen 3 şüpheli tutuklanmıştır.

ÜLKE IÇI KONTROLLÜ TESLIMAT 
VAN/ALMANYA  التسليم الُمراقب داخل البلد 

 وان/المانيا
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DIĞER 
ÜLKELER
PKK/KCK terör örgütünün başta Avrupa ülkeleri 

olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde aktif olarak 

uyuşturucu simsarlığı yaptığını gösteren birçok örnek 

mevcuttur. Uluslararası raporlarda gösterildiği üzere 

uyuşturucu ile adı yan yana rahatlıkla anılabilecek 

olan bu örgütün;

1987-2008 yılları arasında Avusturya, Bulgaristan, 

Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, 

İtalya, Kanada, Moldova, Norveç, Portekiz, Polonya, 

Slovenya, Suriye, Venezuela, Yunanistan ve dağılmadan 

önce Yugoslavya ülkelerinde toplam 38 olayda PKK-

KCK terör örgütüne üye 109 şahıs ile birlikte 871 

Kg eroin, 3,5 kg kokain ve tablet halde 10.000 adet 

Amfetamin ele geçirilmiştir.

 الدول األخرى
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ULUSLARARASI 
RAPORLARDA 
NARKOTERÖR 

Küresel uyuşturucu piyasasına ilişkin yapılan en 

kayda değer tahminlerden birisine Birleşmiş Milletler 

Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından çıkarılan 

Dünya Uyuşturucu Raporlarında yer verilmiş olup, 

2007 yılı Raporunda; Dünya genelindeki uyuşturucu 

ticareti piyasasının 320 Milyar Dolar olduğuna, bunun 

organize suç ve terörist organizasyonların finansal 

kaynağının büyük bir kısmını oluşturduğuna dikkat 

çekilmiştir.

03/13/2002	 tarihinde	 ABD	 Dışişleri	 Bakanlığı	
tarafından	 Senatonun	 alt	 komisyonuna	 sunulmak	
üzere	 hazırlanan	 dosyanın	 Avrupa	 bölümünün	 alt	
kısmında	 PKK	 etnik	 Kürt	 örgütünün	 uyuşturucu	
trafiğinde	 yer	 aldığı,	 hücresel	 olarak	 Eroin	 trafiğini	
desteklediği	belirtilmiştir.	

UNODC tarafından 2008 yılında yayımlanan “Dünya 

Uyuşturucu Raporu”nda; uyuşturucu kontrolünün, 

organize suçlar, yolsuzluk ve terörizm gibi kavramlarla 

ilişkisinin daha geniş bir perspektifte ele alınması 

gerektiği, uyuşturucudan elde edilen gelirin yolsuzluğu 

kolaylaştırdığı ve terör eylemlerinin finansmanında 

kaynak olarak kullanıldığı ifade edilmiştir.

03/13/2002 tarihinde ABD Dışişleri 
Bakanlığı tarafından Senatonun 

alt komisyonuna sunulmak üzere 
hazırlanan dosyanın Avrupa 

bölümünün alt kısmında PKK 
etnik Kürt örgütünün uyuşturucu 

trafiğinde yer aldığı, hücresel 
olarak Eroin trafiğini desteklediği 

belirtilmiştir. 

 التقارير العالمية حول اإلرهاب
 الممول من المخدرات
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20	Temmuz	2008	tarihinde	DEA’nın	Operasyonel	Birim	
Şef’i	Micheal	Braun	tarafından	yapılan	açıklamalarda	
yasadışı	örgüt	olan	PKK’nın	diğer	uluslararası	suçlar	
gibi	 uyuşturucu	 trafiği	 suçunun	 da	 içinde	 olduğu	
belirtilmiştir.	

Hazine	 Bakanlığı’nın	 yapmış	 olduğu	 2009	 yılındaki	
açıklamadan	sonra	Benjamin	Freedman	ve		Matthew	
Levitt	tarafından	kaleme	alınan	yazıda,	PKK’nın	kısaca	
tarihinden,	farklı	isimlerle	kirli	geçmişinden	kurtulma	
mücadelesinden,	 İran	 PEJAK’ının	 PKK	 kontrolü	
altında	 olmasından	 bahsedilirken,	 PKK/Kongra-Gel	
uyuşturucu	trafiği	başlığı	altında	aşağıdaki	tespitlerde	
bulunulmuştur.	 PKK	 işlenmemiş	 morfini	 İran,	
Afganistan,	 Pakistan	 üçgeninden	 getirerek	 Türkiye	
toprakları	 üzerindeki	 laboratuvarlarında	 eroin’e	
dönüştürerek	 Avrupa’ya	 satışa	 sunduğu,	 PKK	 Güney	
Kıbrıs	 lideri	 ve	 2	 örgüt	 üyesinin	 tespitiyle	 birlikte	
şüpheli	aracın	incelenmesi	sonucu	10	kg	eroin,	uzun	
namlulu	 silah	 ve	 örgütsel	 dokümanlar	 bulunduğu	
daha	sonrasında	örgüt	liderinin	örgütsel	dokümanlar,	
çok	 sayıda	 suç	 unsurları	 ve	 225,000	 dolar	 örgüt	
parası	ile	Yunanistan’a	kaçtığından	bahsedilmiştir.

Aynı yazının devamında ise PKK’nın uyuşturucu 

bağlantısının yeni olmadığı, İNTERPOL raporlarına 

göre 1992 ve	 1994	 arasında	 Avrupa	 uyuşturucu	
pazarının	yüzde	60	ile	70	arasında	PKK	kontrolünde	
olduğu,	 2005	 yılında	 ise	 Avrupa	 pazarına	 gelen	
uyuşturucunun	 yüzde	 80’inde	 PKK	 kontrolü	
bulunduğu	vurgulanmıştır.

EUROPOL tarafından 2011 yılında yayımlanan 

“Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trend Raporu”nda; 

PKK/KCK ve LTTE gibi ayrılıkçı terör örgütlerinin 

finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ve insan 

kaçakçılığı suçlarıyla uğraştığı, Kürt diasporasının 

yerleştiği birçok Avrupa Birliği ülkesinin, PKK/

KCK terör örgütünün organize suç faaliyetlerinden 

(özellikle uyuşturucu ticaretinden) finansmanına 

karşı mücadele ettiği belirtilmiştir.
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Aynı Raporda; PKK/KCK terör örgütünün üyelerinden 

“bağış” ve “üyelik ücreti” adı altında para topladığı, 

ancak bunun gerçekte haraç ve yasadışı vergi toplama 

olduğu, organize haraç kampanyalarına ek olarak, 

PKK/KCK terör örgütünün karapara aklama, yasa dışı 

uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı ile Avrupa 

Birliği içerisinde ve dışında yasadışı göç suçlarına 

aktif olarak karıştığını gösteren bulguların mevcut 

olduğu, Mart 2010’da Belçika, Fransa, Hollanda ve 

Türkiye’de PKK/KCK terör örgütüne karşı eş zamanlı ve 

ortak bir operasyon düzenlendiği, PKK/KCK hakkında 

İtalya, Romanya ve Slovakya’da da soruşturmalar 

yürütüldüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine 

karşı yürütülen bu soruşturmaların örgüte eleman 

kazandırma, finansman, lojistik destek, propaganda 

ve eğitim kamplarına yönelik olarak düzenlendiği 

bilgileri yer almıştır.

UNODC tarafından 2012 yılında yayımlanan “Dünya 

Uyuşturucu Raporu”nda; Balkan Rotası’nın bazı 

bölgelerinde, organize suçların işlendiği yerler ile 

terörizm faaliyetlerinin yaşandığı yerlerin örtüştüğü, 

bu duruma örnek olarak bilgilere göre İran’dan ve 

Irak’tan Türkiye’ye gelen uyuşturucu sevkiyatlarını 

PKK/KCK’nın vergilendirdiği, PKK/KCK’nın ayrıca 

Avrupa’daki Kürt eroin tacirlerinden vergi topladığı, 

NATO istihbarat analistlerine göre PKK/KCK’nın 

sadece eroin ticaretinden 50 Milyon Dolardan 100 

Milyon Dolara kadar gelir elde ettiği, PKK/KCK’nın 

bu ticarete dahil olmasının, 2008’de bazı üyelerinin 

Avrupa’da eroin ticareti suçundan tutuklanmasıyla 

daha da gözler önüne serildiği yer almıştır.
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NATO’nun	 2007	 tarihli	 Takviyeli	 Ekonomik	 Komite	
toplantısındaki	 raporunda;	 ‘‘yasadışı	 narkotik	
endüstrisinin	 PKK/KCK’nın	 en	 karlı	 kriminal	
faaliyeti	 olduğu,	 Pakistan’daki	 uyuşturucunun	 ham	
üretiminden,	 Irak’ta	 damıtılmasına,	 sokaklarda	
pazarlanmasından	 PKK/KCK	 tarafından	 sürülmemiş	
uyuşturucunun	 Avrupa’da	 vergilendirilmesine	 kadar,	
örgütün	narkotik	ticaretinin	her	safhasında	yer	aldığı’’	
ifade edilmiştir.

EUROPOL tarafından 2013 yılında yayımlanan 

“Terörizm Durumu ve Trend Raporu”nda; Türk 

soruşturma raporlarının PKK/KCK’nın, terörist 

faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu 

ticaretine dâhil olduğunu gösterdiği, PKK/KCK’nın 

Türk sınırını geçen uyuşturucu tacirlerinden aldığı 

vergiler aracılığıyla para topladığı, ayrıca PKK/

KCK’nın, uyuşturucuların Türkiye üzerinden nakliyatı, 

AB’ye ulaştırılması, AB’de dağıtımı ve satışının her 

aşamasındaki kârlardan pay aldığı, buna karşılık 

olarak uyuşturucu tacirlerine genellikle PKK’dan 

koruma ve anlaşmazlıklar için arabuluculuk teklif 

edildiği bilgilerine yer verilmiştir.

UNODC tarafından 2015 yılında yayımlanan “Dünya 

Uyuşturucu Raporu”nda; uyuşturucu ticaretinin temel 

bir unsurunu oluşturduğu organize suçlarla terörizm 

arasındaki ilişkinin temel bir tehdit oluşturduğu, 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin organize 

suçlar ve uyuşturucudan terörizmin finanse 

edilmesinin önlenmesine yönelik çabaların artırılması 

yönünde çağrı yaptığı belirtilmiştir.
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EUROPOL ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu 

Bağımlılığı İzleme Merkezi koordinesinde 2016 

yılında çıkarılan “Avrupa Uyuşturucu Pazarları 

Raporu”nda; 2013 yılında Avrupa Birliği’ndeki toplam 

uyuşturucu pazarı değerinin en az 24 Milyar Avro 

olduğu, bu pazarın %38’ini esrar (9,3 Milyar Avro), 

%28’ini eroin (6,8 Milyar Avro), %24’ünü kokain 

(5,7 Milyar Avro), %8’ini ATS’ler (amfetamin tipi 

uyarıcılar) (1,8 Milyar Avro) ve %3’ünü ecstasynin 

(0,7 Milyar Avro) oluşturduğu ifade edilmektedir. 

Aynı Raporda; uyuşturucu imal ve ticaretinin maddi 

kaynak oluşturmak amacıyla terörizm ve diğer suç 

aktivitelerini finanse etmek için kullanıldığı ve 

uluslararası alanda faaliyet gösteren organize suç 

örgütlerinin uyuşturucu suçlarına müdahil olduğu 

ve terörist aktivitelere dahil oldukları, ayrıca Avrupa 

genelinde terörist faaliyetlerin gittikçe daha küçük 

parçalara bölünmüş olan hücrelerce gerçekleştirildiği, 

bu hücrelerin faaliyetlerini uyuşturucu ticareti ile 

sağladığı hususlarına dikkat çekilmektedir.

İki ünlü Amerikalı terör uzmanı tarafından kaleme 

alınan Amerikan ve Türk terör uzmanlarının görüşlerine 

de yer verildiği ‘‘THE	 PKK’’	 adlı	 kitapta	 PKK’nın	
narkotikten	elde	ettiği	yıllık	gelirin	500	milyon	euro	
ile	2,5	milyar	dolar	arasında	değiştiği	vurgulanmıştır.	
Aynı	kitapta	eski	bir	Alman	Başsavcısının	ifadesinden	
yola	 çıkarak,	 Avrupa’da	 yakalanan	 uyuşturucunun	
%80’inde	PKK/KCK	bağlantısı	olduğu	ve	bu	paranın	
çoğunluğu	ile	silah	alındığından	söz	edilmektedir.
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Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Raporu (INCSR) 

2016 sayısında ise Afganistan’dan Türkiye’ye uzanan 

uyuşturucu trafiğinde pek çok Kürt ve İranlının 

yakalandığı, Bunların PKK/KCK’ye destek verdikleri. 

2015 yılında da pek çok Türk şehrinde ve Avrupa’da 

uyuşturucu kaçakçısı bu örgüt üyelerine operasyonlar 

düzenlendiği belirtilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 

sitesinde yer alan metinlerde PKK/KCK’nın 

Afganistan’dan Türkiye’ye eroin trafiğini yönlendirdiği 

ve bunların genellikle Kürt ve İranlılar olduğu ve 

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2012 yılında PKK 

destekçilerinin Moldova ve Romanya’da uyuşturucu 

trafiği bağlamında yasa kapsamına alındıkları 

belirtilmiştir. 

Terör uzmanları Yvon Dandurand ve Vivienne 

Chin tarafından Nisan 2004’te Birleşmiş Milletler 

Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Kanada Dışişleri 

Bakanlığına sunulan ‘‘Terörizm ile Diğer Suç Türleri 

Arasındaki Bağlantılar’’ raporunda şu ifadelere yer 

verilmiştir; ‘‘Yapılan araştırmalara göre, PKK/KCK ve 

kürt grupları arasındaki işbirliği Sicilya mafya aileleri 

arasındaki işbirliğine benziyor. PKK uyuşturucu 

ticaretinin, üretiminden piyasaya satışına kadar her 

aşamasında yer alan çok katmanlı bir organizasyon 

gibi çalışıyor.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali 

Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Ekim 2015 de 

yayımlanan raporun 18. sayfasında PKK’nın tıpkı 

Taliban gibi yasadışı uyuşturucu trafiğinden gelir 

elde ettiği, uyuşturucunun Türkiye üzerinden Avrupa 

pazarına ulaştırılmasından vergi aldığı belirtilmiştir.
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BM Uyuşturucu Kontrol Programı çerçevesinde, 29 

Haziran-03 Temmuz 1998 tarihleri arasında Beyrut’ta 

toplanan “Orta ve Yakın Doğu’da Yasadışı Uyuşturucu 

Ticareti ve Bağlantılı Sorunlar Alt Komisyonu”nun 

nihai raporunda, PKK, narko-terör örgütlerine örnek 

olarak gösterilmiş, anılan örgüt ile diğer sınır-aşırı 

suç grupları arasında uyuşturucu trafiğinde açık 

bağlantılar olduğu belirtilmiştir. 

ABD	 Adalet	 ve	 Dışişleri	 Bakanlıkları’nın	 1995	 ve	
1996	 yılında	 yayımladıkları	 raporlarında;	 PKK’nın	
terör	 eylemlerini	 finanse	 etmek	 amacıyla	 eroin	
üretimi	 ve	 kaçakçılığı	 yaptığı	 belgelenmektedir.	
Yine ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 1998 raporunda, 

uyuşturucu ticaretinden PKK’nın sadece pay almadığı, 

söz konusu uyuşturucunun Avrupa’ya taşınmasında 

ve pazarlanmasında da doğrudan rol aldığı 

vurgulanmaktadır. 

Paris Kriminoloji Enstitüsünün 1996 yılında hazırladığı 

“Tamil Eylam Özgürlük Kaplanları ve Kürdistan İşçi 

Partisi” adlı raporda, terör örgütü PKK’nın Avrupa 

genelinde uyuşturucu nakli ve kaçakçılığı işlerini 

nasıl organize ettiğini, elde edilen maddi delillere ve 

istihbari kaynaklara göre ortaya koymaktadır.  

Der Spiegel Dergisi,  Aralık 1995 tarihli sayısında 

bölücü PKK terör örgütünün “Almanya’da 8-12 yaş 

arasındaki çocuklara sokaklarda uyuşturucu sattırarak 

bu paraları yine onlar aracılığıyla örgüte aktardığını” 

vurgulamıştır.
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Ülkemizde ve dünyada yürütülen soruşturmalar; 

terör örgütlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığının 

her safhasında (imalat/aracılık/satış v.b.) yer alarak 

finansal kaynak sağladıklarını ortaya koymuştur. 

Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren PKK-KCK, ASALA, 

DHKP/C, TKP/ML ve FETÖ terör örgütlerinin de 

uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı, uluslararası 

raporların yanı sıra Türkiye’de gerçekleştirilen 

suçüstü operasyonlarından, uyuşturucu madde 

operasyonlarında yakalanan şahıs ifadelerinden, terör 

örgütleri ile bağlantılı suç kayıtlarından, örgüt ve 

hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden 

ve dokümanlardaki uyuşturucu alışveriş kayıtlarından 

anlaşılmaktadır.

2002 ve 2017 yılları arasında yapılan güncel 

operasyonlar da PKK-KCK terör örgütünün, uyuşturucu 

kaçakçılığı yapmaya devam ettiğini ve bu alanı 

önemli bir finans kaynağı olarak gördüğünü ortaya 

koymaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada yürütülen 

soruşturmalar; terör örgütlerinin 

uyuşturucu madde kaçakçılığının 

her safhasında (imalat/aracılık/ 

satış v.b.) yer alarak finansal 

kaynak sağladıklarını ortaya 

koymuştur.

SONUÇ الخاتمة
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Ülkemizde gerçekleştirilen bu operasyonlarda uyuşturucu ve terör 

ilişkisinin somut verilerle ortaya konması noktasında büyük bir 

hassasiyet ve gayret gözetilmektedir. Bu kriterler ise şu şekilde 

sıralanmaktadır; 

• Operasyonel çalışmalar,

• Örgüt mensuplarının ifadeleri, 

• Örgüt sığınak ve hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu ve 

dokümanlar,

• İstihbarat raporları,

• Uluslararası kuruluşlar ve Kanun uygulayıcı birimler tarafından 

hazırlanan raporlar ve analizler, 

• Açık kaynaklar.

Terör-uyuşturucu bağlantısı incelenirken unutulmaması gereken 

bir husus ise; hiçbir şekilde uyuşturucu faaliyetlerine karışmadığını 

belirten bir örgütün sempatizan ve teröristlerinin son derece yoğun bir 

şekilde uyuşturucu olaylarıyla ilgilerinin tespit edilmesi, bunların kişisel 

faaliyetlerin çok ilerisinde olduğudur. Terör örgütleri uyuşturucunun 

ticareti ve üretimi için örgüt üyelerine etki alanı yaratmakta, karşılığında 

finansal getiriler elde etmektedir. Diğer bir deyişle, bu şahıslar 
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örgüt tarafından uyuşturucu madde kaçakçılığına 

yönlendirilip görevlendirilmektedirler. Zira hiçbir 

örgüt üyesinin, hiyerarşik yapıları gereği örgüt üst 

düzey yönetiminin bilgisi olmadan, tasvip edilmeyen 

faaliyetler içerisinde bulunması mümkün değildir.  

Özellikle bazı AB ülkelerince PKK/KCK’nın uyuşturucu 

faaliyetleri bilinmesine rağmen bu örgütün siyasi bir 

yapılanma olduğu öne sürülerek örgütün unsurlarıyla 

ilişki ve diyalog kurulmaktadır. Oysaki, insanlığa 

karşı işlenen uyuşturucu ve terör suçları her ülkenin 

öncelikli mücadele alanlarından olmalıdır.

Bilhassa PKK/KCK terör örgütü, uyuşturucu 

kaçakçılığında önemli bir yere sahip olan Balkan 

Rotasının Türkiye üzerinden geçmesinden dolayı;

Bu güzergahta yer alan uyuşturucu örgütleri ile 

çeşitli suç ağları oluşturarak gerek onlardan komisyon 

alma yolu ile gerekse uyuşturucu kaçakçılığını 

bizzat yürüterek gelir elde etmektedir. PKK/KCK 

terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığındaki 

bu yapılanması Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar 

uzanmaktadır. Türkiye bu trafiğin önlenmesi amacıyla 

büyük bir çaba ve özveri göstermektedir. Nitekim, 
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2016 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre 28 Avrupa 

Birliği Üyesi Ülke ve Norveç tarafından toplam 8.9 

ton eroin ele geçirilirken, sadece Türkiye tarafından 

12, 7 ton eroin ele geçirilmiştir. Türkiye tarafından ele 

geçirilen eroin miktarı Avrupa genelinde ele geçirilen 

eroin miktarının yaklaşık 1.5 katıdır.

Unutulmamalıdır ki, PKK/KCK; AB Ülkeleri için en 

tehlikeli uyuşturucu olarak kabul gören ve 2016 

yılında AB ülkelerindeki uyuşturucuya bağlı ölümlerin 

%82’sine neden olan opioidlerin kaçakçılığını 

koordine eden en büyük terör örgütüdür.
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Birçok suç türü terör 
eylemlerine gelir sağlamak 
için kullanılırken, 
uyuşturucu imal ve ticareti 
suçları da bu gelir kalemleri 
arasında büyük bir yer 
tutmaktadır.

Dünya ülkeleri için büyük bir tehdit unsuru olan 

terörizm, gelişen teknolojik imkânlarla birlikte varlığını 

giderek can yakıcı bir şekilde hissettirmiştir. Terörizm 

olgusuyla mücadele aynı zamanda bu fiilleri işlenebilir 

kılan mali kaynakların kurutulmasıyla mümkündür. 

Birçok suç türü terör eylemlerine gelir sağlamak için 

kullanılırken, uyuşturucu imal ve ticareti suçları da 

bu gelir kalemleri arasında büyük bir yer tutmaktadır. 

Uyuşturucu sosyal, psikolojik ve uluslararası bir 

konudur. PKK terör örgütü demokratik ülkelerde sosyal 

ve siyasal hakları kullanarak sivil toplum kuruluşu, 

vakıf ve dernek olarak örgütlenmektedir. Bu örgütlenme 

uyuşturucu trafiğinde bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Demokratik hakları kullanarak, içtimai hayatı zehirleyen 

bu tür uluslararası terör örgütleri ile mücadelenin 

yolu beynelmilel raporlara riayet etmektir. Globalleşme 

ile ülke sınırlarının ortadan kalktığı dünyanın küçük 

bir köye döndüğü kabul edilmektedir. Her bireyin bir 

dünya kadar değerli olduğu bir ortamda, uyuşturucu 
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bataklığına kaptırılacak tek bir insanın bile büyük bir kayıp olacağı 

değerlendirildiğinde; demokrasinin ve toplumsal hayatın zaaflarını kullanan 

bu tür örgütlere imkân tanınmamalıdır. Zira kimsenin sözde özgürlük adına 

yaptığı terör, madde bağımlığı ile yitip giden bir gençlik demek değildir. 

Tüm insanlığı tehdit eden uyuşturucu ile mücadele hem toplumsal sağlık 

ve huzurun devamlılığı için hem de güven içinde yaşayacak nesiller için 

büyük önem taşımaktadır. 
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UYUŞTURUCU 

VE TERÖR 
AYRILMAZ BIR 
BÜTÜNDÜR

Bu itibarla bu iki kavramın birleştiği noktada 

yer alan narkoterörizm ile mücadelenin başarıya 

ulaşması ve terör örgütlerinin gelir kaynaklarının 

kurutulması için uluslararası hukuk normlarının tüm 

dünya ülkelerince uygulanabilir olması, uluslararası 

işbirliğinin güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler 

gibi uluslararası kuruluşlar tarafından alınan kararlar 

doğrultusunda samimiyetle hareket edilmesi 

gerekmektedir.

Küresel bir boyut kazanan terörle mücadele,  ülkelerin 

öncelikli gündemleri arasında yer almaktadır. Terör 

örgütlerinin varlık ve faaliyetlerinin kaynak teminine 

bağlı olduğu göz önüne alındığında, terörün 

finansmanı ile mücadele terörle mücadelenin 

vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu sebeple, terör örgütlerinin finansal olarak 

destek görmesini engellemek amacıyla terörün 

finansmanıyla mücadele kapsamında alınacak 

tedbirler, terörle mücadeleyi güçlendirmek için atılan 

en önemli adımlardan biri olacaktır.

Finans kaynaklarının kurutularak terörün 

sonlandırılması için kurumlararası koordineli çalışma 

ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra, terör ve terörün 

finansmanıyla mücadele eden tüm birimlerin etkin 

ve sonuç odaklı çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

 اإلرهاب والمخدرات
وحدة متكاملة التتجزء
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Bu çerçevede,  terörün finansmanına ilişkin kaynakların 

belirlenmesi, ülkeler ve kurumlar arası adli, idari 

ve istihbari bilgi paylaşımının sağlanması, suçun 

delillendirilmesi sürecinde etkinliğin sağlanması, 

uluslararası mücadele konusunda işbirliğinin 

geliştirilmesi, terörün finansmanıyla mücadeleye 

ilişkin uygulama etkinliğinin değerlendirilmesi ve 

takibine yönelik çalışmalarda bulunulması, önleyici 

tedbirlerin geliştirilmesi veya alınmasının sağlanması 

ve farkındalık oluşturulması gerekmektedir. 

İnsanlık için yapılabilecek en anlamlı mücadele 

terörizmin ve uyuşturucu terörünün yer küremizden 

silinmesidir.
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