تمويل «داعش»
تُعترب «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام» («داعش») املنظمة اإلرهابية األفضل متويالً يف العامل ،حتى أنها أغنى من بعض الدول
الصغرية .والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تغذي «داعش» ،التي تسيطر حالياً عىل أر ٍ
اض يف العراق وسوريا ،صناديقها؟

$

ثراء مستقل

$

“إرث” غري قانوين

$

تنمية األعامل

$

الهبات الخاصة من منطقة الخليج

$

الر ّد األمرييك

عىل خالف الجامعات األخرى التي تعتمد عىل دول راعية أو جهات مانحة
رئيسية أو إساءة استعامل املساعدات الخريية ،فإن «داعش» مستقلة مالياً
بسبب أنشطتها اإلجرامية الناجحة.

حني كانت الجامعة تُعرف باسم تنظيم «القاعدة يف العراق» ،كانت تجلب
أمواالً تصل إىل حوايل  70مليون دوالر أمرييك سنويّاً من خالل األنشطة
اإلجرامية  -وأصبحت ثرية إىل درجة دفعت بـ تنظيم «القاعدة» املركزي
إىل طلب املال منها يف عام .2005
تستمر «داعش» يف االنخراط يف أنشطة غري قانونية كالتهريب وإبتزاز
األموال والجرائم األخرى .إن عدم ارتباط التنظيم بجهات مانحة رئيسية قد
ساعد الجامعة عىل التهرب من التدابري املالية ملكافحة اإلرهاب.

املجرمون املتجرئون

» إبتزاز األموال

تفرض «داعش» “رضائب” عىل األعامل
املحلية بقيمة  8ماليني دوالر شهرياً.

» الخطف
» السطو

وفَّر االستيالء عىل “البنك املركزي يف املوصل”
عرشات املاليني من الدوالرات لـ «داعش»

» التزوير
» التهريب

النفط واألسلحة واآلثار

» السلب عن طريق التهديد

تشكل التربعات الخاصة لـ «داعش» ،ولجامعات أخرى تعمل يف سوريا كـ «جبهة النرصة» التابعة لتنظيم «القاعدة» ،مصدر قلق
رسب مواطنون أغنياء وغريهم من دول الخليج العريب مئات املاليني من الدوالرات للنزاع
لصانعي السياسات يف الواليات املتحدة .فقد ّ
الدائر يف سوريا.
بإمكان واشنطن تشديد التعاون مع اململكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى يف مجال مكافحة متويل اإلرهاب ،إلاّ أن تقويض منابع
«داعش» املالية بشكل كبري يتطلب اآلن دحر قدرتها عىل النفاذ إىل مصادر الدخل املحلية يف سوريا والعراق.

املصادر
Ð

إعالن دولة إسالمية ،إدارة أعامل إجرامية

Ð

قطر ومتويل «داعش» :املقاربة األمريكية

Ð

التمويل السعودي لـ تنظيم «الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام»

Ð

االنقطاع مع قطر والكويت بشأن متويل
اإلرهاب

استباق األحداث يف العراق
WashingtonInstitute.org/ar
@mahadwash

كل يشء محصور يف الجوار :التمويل الخليجي
وفقاً لوكيل وزارة الخزانة األمريكية لشؤون اإلرهاب
واالستخبارات املالية ،تشكل الكويت “مركز جمع
األموال للجامعات اإلرهابية يف سوريا”.
هناك بيئة حاضنة أخرى لتمويل اإلرهاب هي
قطر ،التي تتعارض مصالحها السياسية أحياناً
مع أجندة الواليات املتحدة ملكافحة اإلرهاب.
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وعىل خالف األفكار التقليدية ،فإن جهود املراقبة املالية التي
تقوم بها السعودية فعالة مبا يكفي لدفع الواهبني هناك إىل
إرسال األموال عن طريق الكويت لضامن وصولها إىل سوريا.
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