
يمثــل عنصــر التمويــل، بجانــب عنصــر المــوارد البشــرية المنظمــة، محــوري االرتــكاز الرئيســين فــي اســتمرارية التنظيمــات 
اإلرهابيــة وبقائهــا ونشــاطها. ومــا نقصــده بالتمويــل، ال يقتصــر فقــط علــى الدعــم المالــي، بــل يمتــد ليشــمل كل مــن 
يقــوم بعمليــات تســليح هــذه التنظيمــات وتزويدهــا بالمقاتليــن، فضــًال عــن اعتبــار تدخــل بعــض األطــراف اإلقليميــة 
والدوليــة فــي شــؤون دول المنطقــة؛ بهــدف إشــاعة الفوضــى وعــدم االســتقرار وإثــارة النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة 
ــا ال يقــل خطــورة عــن عمليــات التمويــل  بتوظيــف وكالء محلييــن للقيــام بهــذا الــدور - يعــد فــي تقديرنــا – عمــًال إرهابًي

للجماعات اإلرهابية. وسنركز- لضيق المجال- على حالتي "داعش " و"الحوثيين". 

فــي مصــادر التمويــل: تحــرص قيــادات التنظيمــات اإلرهابيــة عــادة علــى إخفــاء مصــادر تمويلهــا، لتتجنــب اإلفصــاح عــن 
حلفائهــا؛ حتــى ال يتعرضــوا للمحاكمــة، فضــًال عــن حالــة العولمــة الماليــة الراهنــة التــي تتيــح حريــة تدفقــات األمــوال 

بوسائل لم تكن متاحة من قبل، األمر الذي يجعل متابعة مصادر التمويل وتقويمها مهمة صعبة.

أدت ظروف محلية وإقليمية ودولية إلى بروز هذا التنظيم. فقد أدى االحتالل األمريكي للعراق (2003) وتطبيق مبدأ 
المحاصصــة الطائفيــة، وتســريح الجيــش والشــرطة العراقييــن، ثــم اتبــاع نــوري المالكــي لسياســات طائفيــة واســتبعادية 
وتهميشــه للســنة واألكــراد؛ أدت كل هــذه العوامــل وغيرهــا إلــى أزمــة داخليــة محتــّدة، إضافــة لعمليــات االغتيــال 
والتفجيــرات التــي تعــرض لهــا الســنة العراقيــون ومناطقهــم. وفــي ظــل هــذه األجــواء المواتيــة للجماعــات اإلرهابيــة، نجــح 
تنظيــم "داعــش" فــي إقامــة تحالــف مــع مســلحي العشــائر بمختلــف توجهاتهــا، وبصفــة خاصــة العشــائر الســنية التــي 
تعرضــت للظلــم الطائفــي، وهــو مــا يطلــق عليه البعض "التحالفات فوق األيديولوجية" التي تقفز فوق األيديولوجيات، 
والثوابــت الفكريــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف ومصالــح مشــتركة، فبعــد حــل الجيــش والشــرطة، وحظــر أعضــاء حــزب البعــث 
من المناصب العليا، انضم بعضهم لتنظيم "داعش" وأصبحوا أحد مكوناته األساسية، بعد أن ظلوا يعانون من حالة التهميش 
واالســتبعاد والبطالــة، وشــمل ذلــك مســؤولين وقــادًة عســكريين عراقييــن، يعرفــون جيــًدا أســاليب إدارة الدولــة، وذوي 
خبــرات ميدانيــة، فضــًال عــن قيــادة العمليــات العســكرية، وســاعد هــذا الواقــع، وتلــك التحالفــات المرحليــة، علــى تمّكــن 

"داعش" من إخضاع مدن وبلدات كاملة لسلطانها في زمن قياسي.

وقــد أتــاح هــذا التوســع الجغرافــي الكبيــر توافــر المــوارد الماليــة المتجــددة التــي ســاعدته علــى مواصلــة القتــال، وتمويــل 
نشــاطه علــى نطــاق واســع. فالتمويــالت الضخمــة مكنتــه مــن اإلنفــاق علــى مقاتليــه وتمويــل أفالمــه الدعائيــة بســخاء، 
ــب، ولكــن  ــة أو فــرض الضرائ ــار المنهوب ــع اآلث ــى بي ــع النفــط الســوري والعراقــي، إضافــة إل ــا مــن بي ــك جــاء أساًس كل ذل
األهــم مــن كل هــذه المصــادر، أنــه جــاء مــن اســتيالء التنظيــم علــى أمــوال مصــرف الموصــل المركــزي (يونيــو 2014) 
ومصــارف أخــرى قــدرت بـــ 500 مليــار دينــار عراقــي (أو مــا يعــادل 420 مليــون دوالر) دفعــة واحــدة، وتمكــن تنظيم داعش 

من إدارة اقتصاد حقيقي، واستعان بمسؤولين عراقيين سابقين لديهم خبرات متعددة في إدارة الشؤون العراقية.

أدى فقدان تنظيم "داعش" للمساحات الجغرافية الشاسعة التي كان 
مسيطًرا عليها إلى تراجع موارده االقتصادية والمالية بشكل حاد، التي 
كانت قادرة على تأمين نفقات ومرتبات أفراده. ويوضح الشكل التالي 

حجم هذا التراجع حتى الربع الثاني من العام 2017. وبطبيعة الحال 
فإن الربع الرابع شهد انحساًرا أكبر في موارد هذا التنظيم خالل شهر 

نوفمبر 2017 بعد فقدانه كل زخمه اإلستراتيجي وأرضه، باإلضافة إلى 
فقدان بنيته األساسية االقتصادية وكثيًرا من أسلحته وتشتت أفراده، 

ولم يبق حتى تاريخه سوى خاليا صغيرة ومتناثرة جاٍر احتواؤها.
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التمويل السياسي للتنظيمات اإلرهابية: مصادره وتطوراته
د. مصطفى عبد العزيز مرسي

أوًال    ظروف نشأة داعش

   بداية النهاية لتنظيم داعش

"داعــش"  تنظيــم  فقــدان  أدى 
الشاســعة  الجغرافيــة  للمســاحات 
إلــى  عليهــا  مســيطًرا  كان  التــي 
االقتصاديــة  مــوارده  تراجــع 

والمالية بشكل حاد.



إن قيامهــم بحركتهــم االنقالبيــة علــى الســلطة الشــرعية هدفهــا "غيــر المعلــن"، إقامــة دولــة حوثيــة شــيعية جنــوب 
المملكــة العربيــة الســعودية، لتكــون عامــل قلــق مســتمر لهــا، فاليمــن هــي البوابــة الجنوبيــة لمنطقــة الجزيــرة العربيــة، 
وهــي جــزء مــن الخارطــة الجيوإســتراتيجية للخليــج والجزيــرة العربيــة، وبمثابــة "الخاصــرة الرخــوة" لــدول مجلــس التعــاون 

التي ال يمكن لها تجاهل خطورتها، وما يجرى فيها من تطورات أو تدخالت خارجية.

إن نســبة المذهــب الزيــدي ومــن بينهــم فرقــة الجاروديــة (الحوثيــون) تقــارب %30 مــن ســكان اليمــن، الــذي لم يشــهد في 
تاريخــه أي صــورة مــن صــور الصــراع المذهبــي. فالزيديــون يعتبــرون أنفســهم ســنة الشــيعة، والعكــس بالنســبة للســنة، إال 
أن الحوثييــن انخرطــوا فــي تحالــف مــع إيــران، فــي ســياق السياســة اإليرانيــة الراميــة للتمــدد فــي المنطقــة، والتــي 
يصورهــا المســؤولون اإليرانيــون علــى أنهــا مســألة أمنيــة مصيريــة لهــم، وهــو مــا يعــد مــن بــاب التضخيــم الــذي اعتــادوا 
عليــه، إنمــا هــي بقصــد التعبئــة الشــعبية بإشــغال الداخــل بمشــاكل خارجيــة، كمــا أنهــا تتــم فــي إطــار سياســة تصديــر الثــورة 
أو  بالتدريــب  لوجســتي متكامــل، ســواء  دعــم  هــو  للحوثييــن،  اإليرانــي  والدعــم  التوســعية.  اإلمبراطوريــة  واألحــالم 

األسلحة بًرا وبحًرا عبر خليج عدن.
وتعــود أهميــة اليمــن بصفــة عامــة وحركــة الحوثييــن بصفــة خاصــة بالنســبة 
إليــران، إلــى أنهــا تقــع ضمــن السياســة اإليرانيــة؛ للســيطرة علــى مضيــق 
ــا  ــة إقليمًي ــاب المنــدب وخليــج عــدن؛ للتحكــم فــي حركــة المالحــة البحري ب
ــا تأييدهــا  ــه فــي عــام 2009 أعلنــت إريتري ــى أن ــا. وتجــدر اإلشــارة إل وعالمًي
للبرنامــج النــووي اإليرانــي، وقــام بنــك تنميــة الصــادرات اإليرانــي بتحويــل 
35 مليــون دوالر أمريكــي كمســاعدة القتصــاد إريتريــا، ثــم توالــت الدفعــات 

المالية بعد ذلك.

اســتولى الحوثيــون علــى أمــوال 
البنــك اليمنــي المركــزي، وفرضــوا 
واإلتــاوات  الجمركيــة  الرســوم 

وتالعبوا بأسعار الغاز المسال

ثانيًا    حركة الحوثيين
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وكانــت إيــران تخطــط منــذ وقــت مبكــر لتعزيــز وجودهــا فــي إرتيريــا إليجــاد منطقــة لتدريــب المقاتليــن الحوثييــن وتأهيلهــم 
عســكرًيا بمعســكر "دنقللو اإلريتري" فضًال عن تهريب الســالح داخل اليمن، إلى جانب وجود قاعدة عســكرية إيرانية في 
ــران  ــل إي ــا بالنفــط اإليرانــي بســعر مخفــض، ويمكــن القــول إن جــزًءا مــن تموي ــد إريتري ــل تزوي ــاء عصــب اإلريتــري مقاب مين

للحوثيين اتخذ شكل شحنات أسلحة تقدمها لهم في إطار سياستها إلزعاج دول الجوار العربية وزعزعة استقرارها.
وعنــد دخــول الحوثييــن لصنعــاء اســتولوا علــى أمــوال البنــك اليمنــي المركــزي، وســاعدتهم هــذه األمــوال فــي مرحلــة مــا 

بعد االنقالب.

وفضــًال عــن ذلــك، أشــارت بعــض المصــادر إلــى أن األمــر وصــل إلــى حــد تالعــب الحوثييــن بأســعار الغــاز المســال برفعــه 
بمقــدار أربعــة أضعــاف فــي مناطــق ســيطرتها مقارنــة ببقيــة أنحــاء البــالد، كمــا فرضــت أتــاوات علــى المحطــات التــي تبيــع 
المشــتقات النفطيــة، إضافــة للرســوم الجمركيــة، وأســهم ذلــك فــي تمويــل حركــة الحوثييــن (تقديــرات مركــز المســتقبل 

لألبحاث والدراسات المتقدمة 2017/10/25).

وخشــيًة مــن اســتمرار عبــث إيــران فــي الحديقــة الخلفيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي (أي اليمن) قــام تحالف "عاصفة 
الحــزم" يــوم 2015/3/26؛ اســتجابة لطلــب الشــرعية اليمنيــة للــرد علــى التجــاوزات اإليرانيــة فــي المنطقــة العربيــة، 

ولحماية األمن الخليجي من تمدد النفوذ اإليراني.

األولــى: أن التنظيمــات اإلرهابيــة أصبحــت ظاهــرة عابــرة للحــدود الوطنيــة، ومكافحتهــا فــي ظــل العولمــة 
الماليــة؛ تتطلــب ضــرورة مواجهــة كافــة أبعــاد هــذه الظاهــرة. فاإلرهابــي ليــس فقــط مــن يحمــل الســالح، ولكــن 

أيضًا من يزوده به، ومن يموله ويدربه ويوفر له المالذات اآلمنة، ويتيح له وسائل الدعاية لنشر أفكاره.

ــا بالــغ األهميــة للتنظيمــات اإلرهابيــة، ومــن هنــا تأتــي أهميــة  الثانيــة: أن عمليــات التمويــل تمثــل عنصــًرا حيوًي
ــة والتنســيق بيــن مختلــف األجهــزة المعنيــة بإنفــاذ  تجميــد روافــده وتجفيفهــا، وهــو مــا يتطلــب إحــكام الرقاب
ــد كل األرصــدة  ــى تجمي ــة، وبصفــة خاصــة تلــك المتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب، والتــي تنــص عل ــن الدولي القواني

المالية للجماعات المشتبه في تورطها في أعمال إرهابية فضًال عن مساءلة المتورطين في تمويلها.

نلخص ما تقدم بملحوظتين:


