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يف مــارس 2019م ُطــرد تنظيــُم داعــش مــن آخــر األراضــي التــي كان ســيطر عليهــا 
يف العــراق وســوريا، وهــي تعــادل مســاحة بريطانيــا. فهــل يعنــي ذلــك نهايــة التنظيــم؟ 
األمــر يتوقــف علــى األوضــاع املاليــة للتنظيــم وبدائلــه املســتقبلية. وهــذا مــا تســعى 
ــُم  ــا التنظي ــع به ــي جم ــل الطــرق الت ــوره هــذه الدراســة، ببحــث تفاصي ــبر َغ ــى َس إل
يف  وتوقعاتهــا  املاضــي،  يف  للتنظيــم  املاليــة  التجِربــة  وحتليــِل  وأنفقهــا،  األمــواَل 

ًة أخــرى.  املســتقبل، ورصــِد أثــر ذلــك يف احتمــال ظهــوره مــرَّ

ولــي لسياســات األمــن والدفــاع مبؤسســة »رانــد«،  أعــدَّ الدراســَة فريــٌق يف املركــز الدَّ
احلكومــة  عديــدة يف  جهــات  لصالــح  والتحليــات  البحــوث  بإجــراء  يقــوم  الــذي 
ووكاالت  املشــتركة،  األركان  وهيئــة  »البنتاغــون«،  الدفــاع  وزارة  مثــل  األمريكيــة، 
حكومــات  عــن  فضــًا  األمريكيــة،  واالســتخبارات  البحريــة،  ات  والقــوَّ الدفــاع، 

حليفــة.  أجنبيــة  ومؤسســات 
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ة أخــرى  ــد املؤلفــون أن تنظيــم داعــش ســيحاول العــودةَ مــرَّ يُؤكِّ
ــا، وســيعمل علــى مــا عمــل  حتًمــا، وســيتطلَّب ذلــك متويــًا مالّيً
عليــه باســتمرار يف املاضــي، وهــو تنويــُع مصــادر اإليــرادات. 
ــال بواســطة  ــع امل ــى جم ــه عل ــم داعــش مقدرت ــت تنظي ــد أثب لق
األنشــطة اإلجراميــة، ويبــدو أن لديــه أصــواًل كبيــرة يحتفــظ 
بهــا، ويف وضعــه احلالــي بوصفــه متــرًدا وليــس ســلطة إقليميــة، 
كمــا كان يف الســابق، فــإنَّ نفقاتــه ســتكون حتًمــا أقــلَّ بكثيــر 
ممــا كانــت عليــه. لقــد كَســب تنظيــم داعــش عائــدات مبليــارات 
الــدوالرات، اســتخدمها لغــزو األراضــي، وإنشــاء مــا يشــبه دولــًة 
انها، وإنشــاء  ذاتيــة احلكــم، وتســيير حيــاة املايــن مــن ســكَّ
ــع أنحــاء الشــرق  ــة يف جمي ــة فتَّاك ــات إرهابي ــام بعملي ــش ق جي

ــم.  األوســط والعال

وقــد جنحــت حملــٌة عســكرية متعــددة اجلنســيات يف تدميــر 
دولــة داعــش، والقضــاء عليهــا، لكــن ال تــزال التقاريــُر تشــير 
إلــى نشــاط للتنظيــم يف أجــزاء كثيــرة مــن العــراق وســوريا، 
وإلــى اســتمرار إيــرادات التنظيــم، وإن كانــت مبســتًوى أقــلَّ 
ممــا كان، ففــي مطلــع عــام 2019م، ذكــرت تقاريــُر أن التنظيــم 
ــون دوالر مــن األصــول. لقــد كان  ــَر مــن 400 ملي احتفــظ بأكث
د«.  شــعار تنظيــم داعــش يف أثنــاء خافتــه الوهميــة »بــاٍق ويتمــدَّ

د«؟ والســؤال اآلن هــو مــا إذا كان التنظيــم »عائــٌد ويتمــدَّ

إيرادات داعش 
كان لــدى تنظيــم داعــش تدفقــاٌت ماليــة متنوعة، راوحــت بــن 
علــى  ســيطرته  ذروة  يف  ســنوّيًا  دوالر  ومليــاري  دوالر  مليــار 
مســاحات واســعة مــن األراضــي الســورية والعراقيــة، وعمــل 
ــاد  ــن االعتم ــداًل م ــة ب ــن املصــادر احمللِّي ــوال م ــع األم ــى جم عل
عــات اخلارجيــة، وذلــك مــن إيــرادات حقــول النفــط  علــى التبرُّ
ــع  ــن، وبي ان احمللِّي ــى الســكَّ ــب عل ــرض الضرائ ــن ف ــاز، وم والغ
اآلثــار. لكــن شــهد عــام 2017م انخفــاَض املســاحة التــي كان 
إيراداتــه  وانخفــاض   ،%60 بنســبة  التنظيــم  عليهــا  يســيطر 
بنســبة 80%. وعلــى الرغــم مــن انتهــاء دولــة داعــش، وِفقدانــه 
الســيطرةَ علــى األراضــي، ال تــزال هنــاك مخــاوُف مــن احتفاظه 

واحتمــال  ســيطرته،  حتــت  كانــوا  الذيــن  األفــراد  ت  بســجاَّ
اســتخدامهم يف زيــادة إيراداتــه بوســائَل إرهابيــٍة دون حاجــة 
ــى  ــم قــادًرا عل ــزال التنظي ــى األراضــي. وال ي ــى الســيطرة عل إل

ــاَل والدعــم.  ــك امل ــا دام ميل ــدة م ــات معقَّ شــنِّ هَجم

موارد ما بعد الخالفة
أظهــر تنظيــم داعــش بعــد اندحــار دولتــه مــن اإلصــرار واملرونــة 
مــا يشــير إلــى إمــكان عودتــه مــن جديــد. وقــد أعــاد التنظيــم 
ــرادات فحســب،  ــة ليــس لرفــع اإلي ــة واملالي ــه األمني ــة بنيت هيكل

ولكــن لنقــل األمــوال أيًضــا.

وبقــي النفــط مصــدَر دخــل للتنظيــم بعــد مدة طويلة مــن فقدانه 
الســيطرة علــى حقــول النفــط الكبــرى، وأشــار تقريــر أصدرتــه 
احلكومــة األمريكيــة يف أواخــر عــام 2018م، إلــى أن االبتــزاز 
ــة وبيعهــا همــا املصــدران الرئيســان  وتهريــب املنتجــات النفطي
لعائــدات التنظيــم. فعلــى ســبيل املثــال: أُبلــغ التحالــف عــن 
مقتــل أربعــة أعضــاء يف شــبكة النفــط والغــاز التابعــة للتنظيــم 
يف عمليــات مايــو 2018م بــوادي نهــر الفــرات يف ســوريا. وأشــار 
ولــي يف أواخــر يوليــو  تقريــٌر صــادر عــن مجلــس األمــن الدَّ
ــى حقــول  2018م، إلــى أن تنظيــم داعــش اســتعاد ســيطرته عل
النفــط يف شــمال شــرق سوريا، واســتمرَّ يف اســتخراج النفــط، 
ان احمللِّيــن. ويف  ســواء لاســتخدام اخلــاص أو للبيــع للســكَّ
نهايــة ديســمبر 2018م كانــت وســائل اإلعــام املســتقلَّة تُؤكِّد 
أن تنظيــم داعــش يســيطر علــى حقــول النفــط يف محافظــة 
التنظيــم  كان  2018م  أكتوبــر  وحتــى  ســوريا،  دير الــزور يف 

ــا.  ا بنقــل األمــوال واالحتفــاظ به مســتمّرً

ومــا بــن 7 و9 مــن أكتوبــر 2018م اعتقلــت قــواُت العمليــات 
إقليــم  يف  اإلرهــاب  مكافحــة  وقــواُت  العراقيــة  اخلاصــة 
ــف، عشــرةَ أعضــاء مــن  ــاون مــع قــوات التحال كردســتان، بالتع
وأربيــل.  بغــداد  يف  بداعــش  »شــبكة الراوي املالية« املرتبطة 
ويف ديســمبر 2018م كشــفت الوثائــق عــن احتياطــاٍت كبيــرة 
للتنظيــم، واســتثماراٍت يف كثيــٍر مــن األعمــال املشــروعة. ووفًقــا 
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لتقريــر نُِشــر يف وســائل اإلعــام العراقيــة، نقــًا عــن تلــك 
الوثائــق، فــإن التنظيــم كَســب قرابــة 280 مليــون دوالر مــن 
االســتثمارات يف الِقطــاع العقــاري، وتربيــة األســماك، وجتــارة 

الســيارات.

وبــدأ احمللِّلــون يلحظــون التحوَل يف أســاليب إدرار تنظيم داعش 
ألموالــه، وبحلــول أواخــر عــام 2018م وأوائــل عــام 2019م كانــت 
رهــا  هنــاك تقديــراٌت مختلفــة ألصــول التنظيــم، أحدهــا قدَّ
بنحــو 400 مليــون دوالر، وبعــد طــرد التنظيــم مــن املــدن التــي 
ســيطر عليهــا حتــى عــام 2018 وتوقفــه عــن اإلنفــاق عليهــا، 
أصبــح حتويــل هــذه األمــوال إلــى أعمــال مشــروعة إحــدى طــرق 
التنظيــم للحفــاظ عليهــا، بــل وتنميتهــا. يف بعــض احلــاالت، قــد 
ال يكــون أصحــاب األعمــال الذيــن يوظفــون هــذه األمــوال علــى 
فــون  درايــة مبصادرهــا، ويف حــاالت أخــرى، قــد يعرفــون ويتلهَّ
مــع  ويتعاطفــون  يعرفــون  رمبــا  أو  إضافيــة،  أربــاح  لتحقيــق 
التنظيــم. وتشــير التقاريــر اإلعاميــة، نقــًا عــن حكومــة إقليــم 
ــت يف أنحــاء  ــد ُدفن ــض هــذه األصــول ق ــى أن بع كردســتان، إل

العــراق وســوريا.

وال تــزال الباغــات عــن حتــوُّل تنظيــم داعــش إلــى مخططــات 
االســتثمار غيــر القانونــي وملكيــة الشــركات محــدودة، وتشــير 
ـغ عنهــا إلــى أن التنظيــم يظــل قــادًرا علــى  األنشــطة التــي بُلِـّ
املشــاركة يف نشــاط إجرامــي مالــيٍّ متطــور لإلبقــاء علــى آلتــه 

ــم.  ــاء التنظي ا، وإعــادة بن ــة وتنشــيطها ســّرً احلربي

نقل األموال
باســتخدام  األمــوال  ينقــل  داعــش  تنظيــم  أن  يبــدو 
املؤسســات  تلــك  مثــل  الرســمية،  غيــر  املاليــة  املؤسســات 
2016م  ديســمبر  ففــي  معها شــبكة الراوي،  تتعامــل  التــي 
»فــواز  علــى  عقوبــات  األمريكيــة  اخلزانــة  وزارة  فرضــت 
أحــد  بأنــه  يُوصــف  الــذي  محمد جبير البردويل الــراوي«، 
رافــة«  لــن لداعــش، بوســاطة شــركته »حنيفة للصِّ كبــار املموِّ
األولــى  ة  املــرَّ تلــك  وكانــت  الســورية.  البو كمــال  يف مدينــة 
ماليــًة  ِخْدمــات  مؤسســَة  اخلزانــة  وزارة  فيهــا  د  حتــدِّ التــي 
مرتبطــة بداعــش. ويف يونيــو 2017م فرضــت وزارة اخلزانــة 
»عمر الكبيســي«،  رافة« ومالكهــا  على »الكوثر للصِّ عقوبــات 
ــَع وســحوباٍت لهــا  املرتبطة بتنظيــم داعــش، يف إثــر رصــِد ودائ
مــع شــركة »حنيفــة« التــي لقــَي صاحبهــا »الــراوي« مصرَعــه بعــد 

2017م. يونيــو   16 للتحالــف يف  جويــة  غــارة  يومــن يف 

وتتوافــر لداعــش وســائُل أخــرى لنقــل األمــوال، ففــي مــارس 
2019م ُكشــفت شــبكٌة مــن أكثــَر مــن ألــف مقاتــل للتنظيــم، 
ب كلُّ واحــد منهــم 25 ألــف دوالر مــن ســوريا إلــى العــراق،  هــرَّ
رت املصــادر األمنيــة إجمالــيَّ  ابتــداًء مــن ســبتمبر 2018م، وقــدَّ
ــر  ــك أشــار تقري ــون دوالر. كذل ــي ملي ــَر مــن مئت ب بأكث ــرِّ ــا ُه م
ــر 2019م إلــى تهريــب داعــش  األمم املتحــدة الصــادر يف فبراي
األمــوال إلــى دول مجــاورة للعــراق وســوريا، لكنــه لــم يصــف 

ــب. ــَة التهري طريق

إعادة البناء
ــل  يــات كثيــرة، وظــل مُيثِّ صمــد تنظيــُم داعــش يف مواجهــة حتدِّ
ا علــى مــدى تاريخــه بطرقه وأســمائه التنظيمية  تهديــًدا مســتمّرً
املختلفــة، حتــى قبــل أن يســيطَر علــى األراضــي ويعلــَن خافتــه، 
ــه واســتمراره،  ــز قدرت ــى تعزي ــت إل ــه التنظيمــيُّ الثاب ى هيكل أدَّ
علــى الرغــم مــن معــدالت الــدوران العاليــة بــن قياداتــه العليــا 
ــٌم كبيــر لــه أو يؤَســر، يكــون اآلخــرون  . فعندمــا كان يُقتــل زعي
ـه. ويزيــد االســتقال الذاتــي املمنــوح  ـوا محلَـّ ين ليحلُـّ مســتعدِّ
ألجــزاء التنظيــم مــن قدرتــه علــى التكيُّــف بســرعة مــع الظــروف 
ــى  ــف عل ــى التكيُّ ــدرةَ عل ــق داعــش هــذه الق ــد طبَّ ــرة. وق املتغيِّ
جلمــع  متنوعــة  فــرص  مــن  فاســتفاد  لــه،  املالــي  الســلوك 

ــى أرض الواقــع. ــر الظــروف عل ــرادات مــع تغيُّ اإلي

ــى  ــاك عامــاٌت واضحــة عل ــدًءا مــن عــام 2019م، كانــت هن وب
أن التنظيــم أعــاد جتميــع صفوفــه؛ ففــي جميــع أنحــاء محافظــة 
كركــوك يف العــراق بنــى مقاتلــوه ِنقــاَط تفتيــش وهميــة لنصــب 
ــروا  كمائــَن لقــوات األمــن العراقيــة العاملــة يف املنطقــة، ودمَّ
كركــوك  يف  الشــيعة  املدنيــن  واســتهدفوا  نفــط،  ناقــات 
العراقيــة.  احملافظــات  مــن  وغيرهــا  الديــن  وديالى وصــاح 
ويف ســوريا احتفــظ التنظيــم بالقــدرة علــى تنفيــذ هَجمــات 
ــدة يف كل األراضــي التــي تســيطر عليهــا املعارضــة  مفاجئــة معقَّ
أو احلكومــة. فقــد واصــل التنظيــم قتالــه قــوات النظــام يف 

محافظتــي حمــاة وِحمــص.

جتنيــد  علــى  قدرتــه  علــى  أيًضــا  داعــش  تنظيــم  وحافــظ 
مقاتلــن ُجــدد، مــا ســاعده يف احلفــاظ علــى نفســه بالرغــم 
بطيئــة،  التجنيــد  عمليــات  املعركــة.  ســاحة  من خســائره يف 
وغالًبــا مــا يكــون املجنَّــدون اجلــدد محلِّيــن مــن ســوريا والعراق، 
يف ظــل القيــود علــى ســفر الشــباب مــن أوروبــا والغــرب، وهــذا 

متاًمــا مــا كان عليــه حــال التنظيــم قبــل أن يعلــن خافتــه.
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متــرٌد  بأنــه  هزميتــه  بعــد  داعــش  تنظيــَم  الكتــاب  ويصــف 
منخفــض املســتوى لــن يفــوز بهزميــة احلكومــة والســيطرة علــى 
د  األراضــي علــى نحــو دائــم، وإن كان هــذا النــوع مــن التمــرُّ
ــم  ــت هزميــة التنظي ــد كان ــد. لق ــَة األم ــدث صراعــاٍت طويل يُح
د  ــى هزميــة التمــرُّ ل مباشــرًة إل ــم تتحــوَّ ــا ل ــا، لكنه إجنــاًزا مهّمً
الــذي عــاد إليــه التنظيــم، واســتمرار وصولــه إلــى املــوارد املاليــة 
ــه علــى قيــد احليــاة ليتمكــَن مــن االســتفادة مــن  ميكــن أن يبقيَ
إخفــاق احلكومــة يف العــراق أو ســوريا، أو أي بلــد آخــر يف 
املنطقــة يعانــي درجــةً عاليــة مــن عــدم االســتقرار السياســي. 

المستقبل المالي لداعش
خســارته  بعــد  نفقاتــه  يف  ا  حــاّدً انخفاًضــا  التنظيــم  ــق  حقَّ
ــم نفســه، مــع  ــه، وقــام بإعــادة تنظي ــع إيرادات األراضــي، وتراُج

بثــاث طــرق: للنفقــات  تخفيــٍض كبيــر 

التنظيــم هجوًمــا عســكرّيًا علــى جميــع جبَهاتــه  لقــد واجــه 

نفقات 
املوظفني

النفقات 
العسكرية

نفقات 
احلوكمة

عليــه  املســتحيل  مــن  كان  للحصــار  تعرُّضــه  وعنــد  تقريًبــا، 
ــَص أمــوااًل  تخصيــُص جميــع مــوارده للقتــال؛ ألن عليــه أن يُخصِّ
لــإلدارة واحلكــم، لــذا واجــه التنظيــم معضلــَة حتقيــق التــوازن 
ــي يســيطر  ــاق إلدارة املناطق الت ــاق العســكري واإلنف ــن اإلنف ب

ــا. عليه

وقــد أثبــت التنظيــم براعتَــه يف موازنــة إيراداتــه ونفقاتــه، - 
ــده الكتــاب - فحتــى عندمــا كانــت خزانتــه َمــأى  وفــَق مــا يُؤكِّ
ا يف  بالنقــود، ظلــت ميزانيتــه منضبطــة، وهــي ســمٌة نفَعتــه جــّدً
ــل  ــع التنظيــم النفقــاِت مــن كثـَـب، وحمَّ ــف. لقــد تتبَّ أوقــات التقشُّ
أعضــاءه املســؤولية باتبــاع مجموعــة واســعة من القيــود والرقابة 
علــى جميــع املســتويات، وكان اإلبقــاء علــى البنيــة التنظيميــة لــه 
علــى رأس أولوياتــه، إذ كانــت الرواتــُب هــي أعلــى النفقــات، إلــى 

ــص القليــَل للِخْدمــات.  جانــب النفقــات العســكرية، وخصَّ

وعلــى الرغــم مــن انخفــاض اإليــرادات وخســارة األراضــي، 
ال يــزال التنظيــم قــادًرا علــى شــنِّ هَجمــات قويــة، مثلمــا فعــل 
ور يف أواخــر نوفمبــر 2018م، حيــث  يف شــرق مدينــة دير الــزَّ
قتلــت قواتــه قرابــَة مئــة مقاتــل مــن قــوات ســوريا الدميقراطيــة 

ــع أن يكــون التنظيــم  املدعومــة مــن الواليــات املتحــدة. ويُتوقَّ
ــزاز  ــرادات مــن طريــق االبت ــى جنــي اإلي يف املســتقبل قــادًرا عل

والفســاد والســرقة والنهــب.

لقــد أثبــت تنظيــم داعــش قدرتــه علــى االعتمــاد علــى مجموعــة 
متنوعــة مــن الطــرق االقتصاديــة لتمويــل عملياتــه، وعلــى الرغــم 
مــن نكســاته املاليــة والتشــغيلية فــإنَّ لديــه خبــرًة يف العمــل 
كتنظيــم دون أراٍض، وهــو قــادٌر علــى جمــع األمــوال، وتنفيــذ 
الســابقة  يفعلــه يف نســخته  مــا كان  هَجمــات مؤثــرة، وهــذا 
»الدولــة اإلســامية يف العــراق« يف ِنيْنَوى بــن عامــي 2008م 

و2011م. 

ًمــا ملحوًظــا يف تعطيــل قــدرة  ولــي تقدُّ وقــد أحــرز التحالــف الدَّ
تنظيــم داعــش علــى توليــد األمــوال ونقلهــا وتخزينهــا، بــدًءا مــن 
أواخــر عــام 2015م حتــى االنتهــاء مــن تأليــف هــذا الكتــاب يف 
َي تدهــوُر  عــام 2019م. ومــع ذلــك فإنــه مــن غيــر احملتَمــل أن يــؤدِّ
متويــل تنظيــم داعــش إلــى تدميــره. وبغــضِّ النظــر عــن ســيطرة 
التنظيــم علــى األراضــي، فإنــه ال يــزال ميتلــك قــدرًة علــى توفيــر 
ان احمللِّين، وممارســة األنشــطة  املــوارد املناســبة بابتزاز السكَّ
التجاريــة؛ للحفــاظ علــى نفســه، ورمبــا جتديــد قدراتــه املفقــودة 
تأســيس  إعــادة  القريــب واملتوســط. ويظــل هدفــه  املــدى  يف 
نســخته مــن اخلافــة حتــت رايتــه، والتمويــل ضــروريٌّ لتحقيــق 
هــذا الهــدف، لكــن مشــروع التنظيــم لبنــاء دولتــه ال يعتمــد علــى 
احلصــول علــى ائتمــاٍن مــن طــرف ثالــث فحســب، وال علــى 
توليــٍد مســتمرٍّ لإليــرادات الكبيــرة كتلــك التــي حصــل عليهــا بــن 
عامــي 2014م و2015م. فتنظيــم داعــش كغيــره مــن اجلماعــات 
عبــر  الــدول  علــى  للســيطرة  ســَعت  التــي  الكثيــرة  املســلَّحة 
التاريــخ، يســتخدم حــرَب العصابــات غيــَر النظاميــة علــى نطــاق 

واســع، إلســقاط الســلطة والســيطرة علــى احلكــم. 

ان ابتزاز السكَّ
ــات  ق ــادة تنشــيط تدفُّ ــى إع ــم إل ــا، يســعى التنظي للمضــيِّ قُدًم
ان الذيــن يعيشــون يف مناطــَق  إيراداتــه مــن طريــق ابتــزاز الســكَّ
ــة  ــات بديل ــة والســورية، أو ِكيان ــان العراقي تعمــل فيهــا احلكومت
مثــل اإلدارة املســتقلَّة لَشــمال ســوريا وشــرقها. حتــى عندمــا 
ــح  تســتطيع هــذه احلكومــاُت والســلطات أن تعمــَل، فمــن املرجَّ
أن يكــون لداعــش نفــوٌذ علــى الناس. فقد أقــرَّ تقريــٌر لــأمم 
املتحــدة يف أوائــل عــام 2019 هــذه املســألة: »هنــاك تقاريُر تفيد 
بــأن التنظيــم يحتفــظ مبعلومــات اســتخبارية عن املجتمعــات 
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العودة والتوسع - تمويُل تنظيم داعش ومستقبُله بعد سقوط خالفته

األمــوال  الســتخراج  مســتقبًا؛  اســتخدامها  ميكنــه  احمللِّيــة 
ســيطرته  حتــت  كانــت  التــي  املناطــق  مــن  أخــرى  بطريقــة 
ســابًقا«. ومــع الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن املعلومــات، ســيكون 
التنظيــم قــادًرا علــى تخويــف املدنيــن وابتزازهــم، وجتديــد 

احتياطاتــه النقديــة.

االستفادة من األعمال والتعمير
هنــاك طريقــة أخــرى ميكــن أن يواصــَل بهــا تنظيــم داعــش 
فمــع  األرض،  علــى  ســيطرته  إلــى  حاجــة  دون  املــال  كســَب 
ولــي  انتهــاء النزاعــات يف العــراق وســوريا، ســيُدعى املجتمــع الدَّ
ــرة اإلقليميــة إلــى املســاعدة علــى إعــادة إعمــار  واجلهــات املؤثِّ
ــرة. وقــد قامــت التنظيمــات الســابقة لتنظيم داعش،  املــدن املدمَّ
ى الدولــة اإلســامية  مثــل تنظيــم القاعــدة يف العــراق ومــا يُســمَّ
يف العــراق، بابتــزاز شــركات البنــاء والِكيانــات األخــرى يف أثنــاء 
عملهــا إلعــادة بنــاء املــدن والبلــدات والقــرى، وال ســيِّما بــن 
عامــي 2008م و2011م، ولــم تكــن هــذه اجلماعــاُت تســيطر 
ــح أن يكــرر  علــى أيِّ مســاحة مــن األراضــي وقتئــذ، ومــن املرجَّ
تنظيــم داعــش العمليــَة نفســها يف الســنوات القليلــة املقبلــة، 
رتهــا احلــرب  عندمــا تبــدأ إعــادة اإلعمــار يف املناطــق التــي دمَّ

ــع أنحــاء العــراق وســوريا. يف جمي

األصول ومصادر اإليرادات األخرى
لــدى تنظيــم داعــش كثيــٌر مــن مصــادر اإليــرادات األخــرى، وال 
يــزال بيــع اآلثــار بواســطة شــبكات التهريــب والوســطاء خيــاًرا، 
وكذلــك االختطــاف للحصــول علــى فديــة، مســتغّاً البيانــات 
ان الذيــن حكمهــم يوًمــا  الشــخصية التــي جمعهــا عــن الســكَّ
ما. ومــن الثابــت أن لــدى تنظيــم داعــش أصــواًل ماليــة كبيــرة، 
يســتثمر بعضهــا يف أعمــال مشــروعة، وميكنهــا أن تتيــح لــه 

ا مــن اإليــرادات لســنوات. تدفًقــا مســتمّرً

منع عودة داعش 
ة جهــود متضافــرة  داعــش عــدَّ تنظيــم  ـب ضمــاُن زوال  يتطلَـّ
تتمثَّــل يف: مكافحــة متويــل اإلرهــاب، وجمــع املعلومــات احمللِّيــة 
وليــة، وإنفــاذ القانــون، وإعــادة اإلعمــار، ووجــود حكومــة  والدَّ

أفضــل يف ســوريا والعــراق، وأخيــًرا العمــل العســكري.

وســتكون أهــم التدابيــر يف العــراق وســوريا هــي جمــع املعلومــات 
الســلطات  القانون. وســتحتاج  وإنفــاذ  احمللِّيــة،  االســتخبارية 

تنظيــم  يف  اســتثماراٌت  لديهــا  التــي  الشــركات  إلــى حتديــد 
ــل  رافــة وحتوي ــن النقــود، وشــركات الصِّ داعــش، ومواقــع تخزي
األمــوال التــي تعاونــت مــع التنظيــم. فحتــى أواخــر عــام 2018م، 
كان لــدى تنظيــم داعــش شــبكٌة مــن شــركات ِخْدمــات املــال 
لون اإلرهاب يف جميع  ــرين املاليــن الذيــن ميوِّ واحلــواالت وامليسِّ
أنحــاء الشــرق األوســط. ويظــل لتطبيــق القانــون واالســتخبارات 
ان،  احمللِّيــة أثــٌر قــد يكــون أكثــَر أهميــة، وهــو إيجــاد األمــن للســكَّ
ــن مــن عــدم ابتــزاز أمــوال إعــادة اإلعمــار. وســتتطلَّب  والتيقُّ
اإلجــراءات ضــد املؤسســات املاليــة املرتبطــة بتنظيــم داعــش 
بــن دول املنطقــة.  َدوليــة، وتعاوًنــا حقيقّيًــا  جمــَع معلومــات 
ويجــب ضمــان بيئــة يشــعر فيهــا النــاس باألمــان عنــد إباغهــم 
ــن مــن  ــن مــن أنــه لــن يتمكَّ الســلطات بأنشــطة التنظيــم، والتيقُّ

االســتفادة مــن عقــود إعــادة البنــاء أو يشــارك فيهــا. 

وميكــن لعمليــة إعــادة البنــاء أن تســاعد أيًضــا علــى تقليــل فرص 
عــودة تنظيــم داعــش الــذي انضــم النــاس إليــه وإلــى غيــره مــن 
اجلماعــات ألســباب شــتَّى، قد ال يكــون علــى رأســها الفقــر، 
لكــن احلاجــة املاليــة تــؤدِّي إلــى انضمــام بعــض األشــخاص إلــى 
تلــك التنظيمــات. ولذلــك ســيكون االســتقراُر وإعــادة البنــاء 
ــن حلمايــة العــراق وســوريا مــن عــودة داعــش. عنصريــن مهمَّ

وكذلــك يتطلَّــب ضمــان عــدم عــودة تنظيــم داعش وجــود حكومة 
أفضــل، فقــد كان لعــودة التنظيــم بــن عامــي 2009م و2013م 
ة أســباب، منهــا وجــود  العــراق وســوريا عدَّ إلــى أجــزاء مــن 
ة، ففــي العــراق مثــًا اســتفادت اجلماعــات  حكومــات مســتبدَّ
املســلَّحة مــن غضــب املجتمــع الســنِّي وحرمانــه احلقــوق وردِّ 
التــي  ــلمية  السِّ االحتجــاج  حــركات  القاســي على  احلكومــة 

د مســلَّح.  ــى متــرُّ ــا إل له حوَّ

وقــد يواجــه األشــخاص الذيــن أُجبــروا علــى التعــاون مــع تنظيــم 
داعــش يف العــراق تهديــًدا مزدوًجــا. فمــن ناحيــة، ميكــن لداعــش 
احلكوميــة  الســلطات  بإبــاغ  التهديــد  طريــق  عــن  ابتزازهــم 
عنهــم، ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يواجهــون خطــًرا قانونّيًــا مــن 
امليليشــيات  مــن  انتقاميــة  أعمــااًل  أو  احلكوميــن،  املســؤولن 
التــي يهيمــن عليهــا الشــيعة، واملعروفــة باســم وحــدات احلشــد 
َي عمليــات االقتحــام التــي تقــوم بهــا هــذه  الشــعبي، وميكــن أن تــؤدِّ
الوحــدات، واالعتقــاالت والغــارات التــي تقــوم بهــا قــوات احلكومــة 
العراقيــة النظاميــة يف ِنقــاط التفتيــش يف املناطــق التــي كانــت 
د  حتــت ســيطرة داعــش، إلــى تفاقــم االضطرابــات القائمــة، وجتــدُّ

ــى هــذه املناطــق.  ــن عــادوا إل ــم بــن العــرب الســنَّة الذي املظال
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العســكرية  َشــِملَت احلملــة  الوضــع أســوأ، فقــد  ويف ســوريا 
النطــاق  واســعة  عنيــف  قصــف  عمليــات  األســد  حلكومــة 
للمناطــق املدنيــة، واستخدام األســلحة الكيميائية. ويبــدو أن 
احلكومــة شــاركت يف حملــة منهجيــة للقتــل اجلماعــي. واتخــذت 
احلكومــة خطــواٍت ملصــادرة ممتلــكات معارضيهــا والاجئــن 
يقــلُّ  ال  مــا  إلــى  نســبتهم  تصــل  الذيــن  داخلّيًــا  دين  واملشــرَّ
عــن نصــف ســكان البــاد قبــل احلــرب، ويف بعــض احلــاالت 
ُعرضــت املنــازل والشــقق علــى املقاتلــن الشــيعة األجانــب مــن 

أفغانســتان وباكســتان والعــراق ولبنــان. 

الحلُّ العسكري
ويظــلُّ العمــل العســكري مطلوًبــا، فقد أظهــرت احلــرب علــى 
تنظيــم داعــش حــدوَد مكافحــة متويــل اإلرهــاب؛ إذ لــم تكــن 
م داعــش، حتــى الضربــاُت علــى  العقوبــات كافيــًة لوقــف تقــدُّ
البنيــة التحتيــة للنفــط وتخزيــن النقــد لــم توقــف التنظيــم، 
ــل  ــى عم ــاك حاجــٌة إل ــه. وســتظل هن ت ب ــد أضــرَّ ــت ق وإن كان
عســكريٍّ جــادٍّ وُمحَكــم للقضــاء علــى كثيــر مــن خايــا التنظيــم 
يف جميــع أنحــاء العراق وســوريا، وحراســة احلــدود، واالحتفاظ 

ــي قــد تكــون ُعرضــًة خلطــر االســتعادة. باألراضــي الت

يحــدده  مــا  وفــق   - املتحــدة  للواليــات  األساســي  الــدور 
أنشــطتها حملاربــة متويــل داعــش؛  املؤلفــون - هــو مواصلــة 
ليــه واملؤسســات  ــع تدفقــات أمــوال التنظيــم، ومعاقبــة مموِّ بتتبُّ

املاليــة املرتبطــة بــه، والتعــاون مــع املصــارف املركزيــة اإلقليميــة 
ــة يف هــذا املجــال. وقــد تنطــوي  ــدات االســتخبارات املالي ووَح
ــى عنصــر عســكري،  ــا عل ــم داعــش أيًض ــل تنظي ــة متوي مواجه
فقــد تدهــورت املــوارد املاليــة للتنظيــم يف املاضــي بإجــراءات 
وشــنِّ  قتلهــم،  أو  التنظيــم  أعضــاء  علــى  كالقبــض  عســكرية 
الغــارات اجلويــة علــى مرافقــه ومواقــع تخزيــن أموالــه. وقــد 
مــت  كشــفت تلــك اإلجــراءات عــن مجموعــة مــن املســتندات قدَّ
مــن  مزيــد  إلــى  ت  وأدَّ التمويــل،  أنشــطة  علــى  ــة  مهمَّ أدلــًة 

اإلجــراءات جتــاه التنظيــم. 

ــد املؤلفــون أن تنظيــم داعــش منظمــة إرهابيــة  ويف اخلتــام ُيؤكِّ
ــا  غنيــة، ولكّنــه كان دولــة فقيــرة، وعلــى الرغــم مــن أن لديــه حالّيً
ــا كان لديــه يف مراحــَل ســابقة، مــن املهــم أن  أمــواًل أقــلَّ بكثيــر ممَّ
هــا األدنــى مقارنــًة مبــا كانــت عليــه  نتذكــر أن نفقاتــه اآلن يف حدِّ
حتــى عــام 2017م، عندمــا كان يحــاول احلفــاظ علــى آخــر بقايــا 
دولتــه. فمــع ِفقدانــه آخــَر مــا كان يســيطر عليــه مــن أراض، لــم 
يُعــد لديــه إدارٌة مســؤولة عــن تقــدمي ِخْدمــات الرعايــة الصحيــة 
ــة. فمقابــل خســارته  والتعليم، ورواتــب البلدية، واألشــغال العامَّ
األرض  علــى  ســيطرته  مــن  عليهــا  يحصــل  كان  التــي  املــوارَد 
وهــذا  كبيــًرا،  تخفيًضــا  التشــغيل  ميزانيــَة  التنظيــُم  ــَض  خفَّ
يتيــح لــه الكتفــاء مبــا لديــه مــن مــال لشــراء العتــاد، والبقــاء 
ية لديهــا القــدرُة علــى شــنِّ حَمــات مــن حــرب  حركــًة إرهابيــة ســرِّ

العصابــات يف جميــع أنحــاء العــراق وســوريا.

المؤلفون 

د. باتريك جونستون 
Patrick B. Johnston

بحوثــه  تُعنــى  »رانــد«،  مؤسســة  السياســة يف  علمــاء  كبيــر 
د، واالقتصــادات غيــر املشــروعة،  وحتلياتــه باإلرهــاب والتمــرُّ
داعــش،  بتنظيــم  ــة  خاصَّ خبــرة  مــع  التهديــدات،  ومتويــل 
يف  الكونغــرس  جلــان  أمــام  شــهد  الفلبِّــن.  يف  والصــراع 
الواليــات املتحــدة والبرملــان الكنــدي بوصفه خبيًرا يف جلَســات 
االســتماع عــن تنظيــم داعــش ومتويــل اإلرهــاب. حاصــل علــى 
الدكتــوراه يف العلــوم السياســية مــن جامعــة نــورث وســترن، 
وحصــل علــى زمــاالت يف كليــة هارفــارد كينيــدي، وجامعــة 

ســتانفورد، ومعهــد الواليــات املتحــدة للســام.

د. منى العَلمي
Mona Alami

 صحفيــة لبنانيــة فرنســية، وزميلــة غيــر مقيمــة يف برامــج 
الشــرق األوســط مبؤسســة »رانــد«، وزميلــة مشــاركة يف 
اإلســامية«  والدراســات  للبحــوث  فيصــل  امللــك  »مركــز 
يف  واالقتصاديــة  السياســية  القضايــا  تتابــع  بالريــاض. 
األرُدنِّ ومصــرَ ولبنــان وســوريا والســودان واخلليــج. أجــرت 
علــى  املتطرفــة. حاصلــة  احلــركات  عــن  موســعة  بحوًثــا 
لومييــر  مــن جامعــة  السياســية  الدكتــوراه يف اجلغرافيــا 

ليــون، وهــي تكتــب باإلنكليزيــة والفرنســية والعربيــة.
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د. كولين كالرك
Colin P. Clarke

عالــم سياســي يف مؤسســة رانــد، معنــيٌّ بدراســة اإلرهــاب 
د والشــبكات اإلجراميــة. لــه دراســاٌت عــن متويــل  والتمــرُّ
داعــش، ومســتقبل اإلرهــاب، واجلرميــة العابــرة للحــدود، 
د بــن نهايــة  والــدروس املســتفادة مــن جميــع حــركات التمــرُّ

ــام 2009. ــة وع ــة الثاني احلــرب العاملي
ولــي ملكافحــة اإلرهــاب  وهــو زميــل مشــارك يف املركــز الدَّ
)ICCT( يف الهــاي، وعضــو يف شــبكة اخلبــراء يف املبــادرة 
للحــدود،  العابــرة  مــة  املنظَّ اجلرميــة  ملكافحــة  العامليــة 
ــدرِّس مــوادَّ  ــون حيــث ي ومحاضــر يف جامعــة كارنيجــي ميل

د ومســتقبل احلــرب. تتصــل باإلرهــاب والتمــرُّ

د. هوارد ج. شاتز
Howard J. Shatz

كبيــر خبــراء االقتصــاد مبؤسســة »رانــد«، وأســتاذ بكليــة 
ــص يف االقتصــاد  بــاردي رانــد للدراســات العليــا. متخصِّ
ولــي واالقتصــاد واألمــن القومــي. حصــل علــى الدكتــوراه  الدَّ
معهــد  يف  باحًثــا  زميــًا  وعمــل  هارفــارد.  جامعــة  مــن 
ولــي  ــة يف كاليفورنيــا، ومستشــاًرا للبنــك الدَّ السياســة العامَّ
يف مشــاريَع استشــارية لبلــدان يف أمريــكا الاتينيــة وإفريقيا 

ــيِّ آســيا.  وجنوب

Return and Expand?
The Finances and Prospects of the 
Islamic State After the Caliphate

Patrick B. Johnston, Mona Alami, Colin P. Clarke, Howard J. Shatz
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