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دوالرات داعش
تحليل الحالة المالية ألنصار داعش األمريكيين
ِ
املباشرة
احلرب على تنظيم داعش اإلرهابي أساليب مختلفة ،فهناك احلرب
تتخذ
ُ
حرب املكافحة واحليطة
كما حدث يف العراق وشمال شرقي سوريا ،وهناك
ُ
واحلذر من أتباع التنظيم يف جميع أنحاء العالم؛ إذ يظ ُّل التحالف العاملي وشركاؤه
ً
شامل.
يقظني وهم يستهدفون الشبكة اإلرهابية ويهاجمونها هجو ًما

التقرير الصادر يف سبتمبر 2020م عن برنامج دراسات التطرف
يتناول هذا
ُ
أعده ٍّ
كل من« :لورينزو فيدينو» و«جون لويس»
يف جامعة جورج واشنطن ،الذي َّ
و«أندرو مينز» ،املك ِّو َن املالي لتنظيم داعش اإلرهابي يف الواليات املتحدة األمريكية
بني عامي 2020-2013م ،مع العناية بوقائع التمويل املرتبطة بنحو  209أفراد من
لتورطهم
امل َّتهمني بقضايا مرتبطة بتنظيم داعش ،أو الذين ُحكم عليهم يف أمريكا ُّ
باإلرهاب .ويظهر أن أغلب هؤالء تركوا وراءهم آثا ًرا ملحوظة لتمويلهم ،أو ن َّيتهم
هجمات محلِّية ،أو تقدمي الدعم للتنظيم .وقد
االنضما َم إلى التنظيم ،أو تنفيذ َ
تورط معظ ُم أنصار تنظيم داعش األمريكيني يف جرائ َم مالية مببالغ صغيرة،
َّ
وبأساليب ه ِّينة يسيرة.
َ
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التمويل الفردي الصغير
أغلب أنصار داعش األمريكيني؛ ألداء املبالغ الصغيرة
اعتمد
ُ
فأكثر
املدخرات الشخصية،
الالزمة لألنشطة اإلرهابية ،على َّ
ُ
هؤالء األفراد كانوا موظفني أو عاملني يف ِقطاعات مختلفة،
وراوحت رواتبُهم بني املتوسطة واملنخفضة نسب ًّيا ،ويف حاالت
مناصب ذات دخل ٍ
عال .وملـَّا كانت معظ ُم
بعضهم
قليلة شغل ُ
َ
نفقات التمويل (كإرسال مبال َغ صغيرة إلى أنصار داعش يف
تذاكر طائرة ،أو أسلحة خفيفة) لم تتجاوز بضع َة
اخلارج ،وشراء
َ
ُ
احلفاظ على س ِّرية
آالف من الدوالرات ،كان بإمكان أغلبهم
تصرفاتهم املالية؛ ألنهم لم يلجؤوا إلى االحتيال أو االقتراض.
ُّ

بعض هؤالء يف أنشطة إضافية جلمع األموال
وقد انخرط
ُ
مدخراتهم؛ إذ إن قرابة  %23.4من الذين شَ ِملَتهم
لتكملة َّ
الدراسة التي ضمها هذا التقرير ،انخرطوا يف تقن َّيات وعمليات
قانونية (هبات ،بيع األصول ،ائتمانات نوعية) ،و %6.7جلؤوا
أغلب هؤالء األنصار
أساليب غير مشروعة .ولوحظ أن
إلى
َ
َ
األمريكيني لداعش استخدموا طر ًقا -سواء كانت قانونية أو
غير قانونية -يسيرة غير معقَّدة .وقد أبان قلي ٌل منهم فقط عن
َ
ُحنكة نسب َّية يف االحتيال املالي .وخالفًا للحالة احليوية التي
نراها يف أوروبا عن املاضي اإلجرامي للجناة اإلرهابيني ،جند
ً
قليل من هؤالء األمريكيني ذوي ٍ
ماض إجرامي .فمن
عد ًدا
 209حاالت شَ ِملَها التقرير ،كانت أرب ُع حاالت فقط متعلِّقة
بأنشطة إرهابية ،أو بجرائ َم مسلَّحة مباشرة للحصول على
ِّ
واالتار باملخ ِّدرات.
كالسطو املسلَّح،
املال؛ َّ
وقد حاول معدو التقرير وض َع مقياس للتفريق بني أنشطة
متويل اإلرهاب والتحويالت العادية بني األفراد التي قد تبدو
املختصني واخلبراء.
مشبوه ًة لغير
ِّ
قانون التمويل والمراقبة
أنصار تنظيم داعش اإلرهابي يف أمريكا إلى جتنُّب
مييل
ُ
استخدام املؤسسات املصرفية الرسمية كالبنوك وغيرها،
ً
أكثر
وبدل من ذلك يلجأ أغلبُهم إلى تقن َّيات أخرى يع ُّدونها
َ

عماة
أما ًنا؛ للتخفِّي ومحو آثار ال ُهو َّية ،كاستخدام ال ُعمالت املـ ُ َّ
«املشفَّرة» ،أو االعتماد على أشخاص آخرين لتحويل األموال
نياب ًة عنهم.
اعتمد معظ ُم األفراد يف األموال التي يحتاجون إليها يف
أنشطتهم املتعلِّقة بتنظيم داعش على طرق مختلفة ،كاالعتماد
على روابط القرابة ،أو الصداقة ،وحصل آخرون على
عرفوهم بعد
مساعدات من متطرفني متعاطفني مع املشروع َ
التطرف .وعلى الرغم من التحاق ٍ
عدد قليل من األمريكيني
زمالء آخرين من أنصار تنظيم
بعضهم على
بسوريا ،اعتمد ُ
َ
4

عرفوهم عبر اإلنترنت ،وتبادلوا
داعش اإلرهابي يف اخلارجَ ،
األموا َل لتسهيل سفرهم إلى سوريا.
التبادالت املالية املباشرة مع العمالء الفعليني األجانب
أما
ُ
التقرير إال إلى
لتنظيم داعش اإلرهابي فكانت نادرة؛ إذ لم يُشر
ُ
التبادالت إلى دعم هجوم
حالة واحدة فقط ،هدفَت فيها هذه
ُ
بعض
إرهابي محلِّي داخل التراب األمريكي .وخالفًا ملا يعتقده ُ
ِ
اجلمعيات اخليري َة أُنشئت
الناس ،ليس هناك دلي ٌل على أن
لتمويل منظمات إرهابية ،أو دعم أفرادها ماد ًّيا أو تكتيك ًّيا ،أو
استُخدمت لذلك.
إن احلجم الصغير للبصمة املالية لداعمي تنظيم داعش
سارة
اإلرهابي يف الواليات املتحدة هو يف ح ِّد ذاته بُشرى
َّ
آخر مع َّق ًدا يتعلَّق بالنُّدرة
للسلطات األمريكية؛
َّ
ولكن لها جان ًبا َ
وعدم الوضوح ،فإن من املمكن أن تكون طبيع ُة املعامالت
املالية للعديد من أنصار تنظيم داعش يف الواليات املتحدة
للمخبرين الذين يعتمدون يف الغالب على التحويالت
حت ِّد ًيا ُ
املالية لتوريط األفراد املرتبطني باإلرهاب ،كذلك تُ َّتخذ هذه
ً
دليل يف املالحقات القضائية لهم ،ونُدرتها تعني
املعامالت
ُ
نُدرةَ املعلومات القانونية ملتابعتهم وإدانتهم يف احملاكم.
املستمرة ،والتواصل الدائم
وقد أثبت قانو ُن التمويل واملراقبة
َّ
بني ِ
القطاعني اخلاص والعام -الذي مي ِّيز مكافح َة اإلرهاب يف
هجمات احلادي عشر
الواليات املتحدة ،والذي ُوضع يف أعقاب َ
من سبتمبر 2001م -قوةَ تأثيره وفاعليته يف مكافحة اجلرائم
ِ
اإلجراءات
التقرير أن هذه
املالية يف السنوات املاضية .ويؤ ِّكد
ُ
القانوني َة حتتاج إلى ضبط وتنقيح دقيقَني ملواكبة تط ُّور الشبكات
اإلرهابية -التي هي يف حالة تنظيم داعش اإلرهابي يف أمريكا
أق ُّل تطو ًرا -والتط ُّورات التقنية؛ كالتمويل اجلماعي عبر
اإلنترنت ،وال ُعمالت املشفَّرة ،ومعامالت الويب العميقة واملظلمة.
وسائل تمويل جديدة
عندما نذكر متوي َل اإلرهاب فإننا نقصد األموا َل واملوارد التي
ٍ
بطرق مشروعة وغير مشروعة ،وتخزينها ونقلها؛
ُجمعت
بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ،أو دعم الهيكل ِ
اخلدماتي
لإلرهابيني ،سواءٌ كانوا محلِّيني أو َدوليني .ويسعى اإلرهابيون
للتهرب من القانون،
واملتطرفون دو ًما إلى ابتكار وسائ َل جديدة
ُّ
ومن مسؤولي األمن الذين يس َعون إلى تفقُّد عمل هذه الشبكات
واحتجازها وتعطيلها .إال أن هؤالء املكلَّفني بـمتابعة املوارد
ألن هذا العمل
ومراقبة تدفُّق األموال يواجهون صعوب ًة بالغة؛ َّ
يبقى مع َّق ًدا بالنظر إلى التح ِّديات اجلديدة التي تَ ُعوق حركة
البضائع واألموال واألشخاص عبر احلدود ،وبسبب التخفِّي
والس ِّرية التي يُتيحها اإلنترنت.
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ويرى اخلبراء أن تنظيم داعش أغنى جماعة إرهابية يف التاريخ؛
ففي ذُروة سيطرته على مناط َق شاسعة يف عام 2015م ،كان
التنظيم اإلرهابي ميلك أكثر من  6مليارات دوالر ،ما يعادل
الناجت احمللِّي اإلجمالي لبعض الدول .وها هنا سؤا ٌل مهم هو:
كيف استطاع هذا التنظي ُم إنشاء صندوق حرب بهذا احلجم؟
وكيف أخفقَت الدول ال ُعظمى يف منع ذلك ،وال س َّيما يف بيئة
احلكومات والقطاع اخلاص
ما بعد  11سبتمبر؛ إذ أصبحت
ُ
أكثر مهنية وخبرة يف مكافحة متويل اإلرهاب واجلرائم املالية؟
َ

ومع أن تنظيم داعش اإلرهابي فق َد سيطرته على األرض ال
يزال يحتفظ (ولو نسب ًّيا) بالسلطة املالية؛ إذ يرى املتابعون لهذا
ِّ
امللف أن قيادات التنظيم الهارب َة متلك ماليني الدوالرات التي
استولت عليها من العراق وسوريا ،واستخدمتها يف االستثمار
يف أنشطة جتارية مشروعة بأسماء أخرى يف العراق وسوريا
اشتروا
بعض اخلبراء أن بعض قياديي داعش
وتركيا .وذكر
ُ
َ
كميات كبيرة من الذهب.
أمام هذه احلقيقة الواقعية أدرك اخلبراءُ األمنيون وأصحاب
ٍ
وجماعات إرهابي ًة أخرى ما زالت متلك
القرار أن تنظيم داعش
القدرة على جتنيد أفراد ج ُدد ،ومتويل أنشطة إجرامية ،ليس
يف الشرق األوسط فحسب؛ بل حتى داخل أمريكا ،مما قد يُتيح
ٍ
أراض
للتنظيم فرصة البقاء ح ًّيا ،ورمبا العودة للسيطرة على
جديدة إذا سنحت الظروف األمنية على األرض.
ومع أننا ال منلك معرف ًة دقيقة مبقدار األموال التي ميتلكها
تنظيم داعش اليوم ،يُعتقَد أن التنظيم اإلرهابي يسيطر على
تبرعات خاصة ،وضرائب ،ومبالغ ِ
الفدى،
ملياري دوالر؛ بني ُّ

وتدفقات اإليرادات التجارية التي حصل عليها أيام سيطرته
الشاملة بني عامي 2017-2014م .وعلى سبيل املثال :يف يونيو
2014م وضع التنظي ُم يده على مبلغ نقدي ضخم بلغ 425
مليون دوالر ،بعد االستيالء على مصرف يف املوصل بالعراق.
هذا التدف ُق النقدي اإلضايف لداعش أسهم يف جعله أغنى
لكن مصدر الدخل األكثر ثقة
جماعة إرهابية على اإلطالقَّ .
كان يأتي من عائدات الضرائب من املوالني ،ومن استغالل
حقول النفط السورية والعراقية .ففي ذُروة خالفته املزعومة،
كان تنظيم داعش اإلرهابي يبيع  100شاحنة من النفط يوم ًّيا،
بقيمة ما يقرب من ثالثني مليون دوالر شهر ًّيا.

التقرير الذي حتت أيدينا طر َق أولئك الذين حاولوا
ويشرح
ُ
دعم تنظيم داعش من داخل الواليات املتحدة األمريكية ،سواءٌ
تبرعات بغرض
الذين خططوا َ
لهجمات إرهابية ،أو الذين جمعوا ُّ
ٍ
ألعضاء داخل أمريكا ،أو إرسالها إلى التنظيم اإلرهابي
تسليمها
يف سوريا .ويشير التقرير إلى الطرق والوسائل التي يستخدمها
هؤالء األفرا ُد يف الواليات املتحدة؛ جلمع األموال واألصول
أيضا األنوا َع املختلفة
ونقلها لدعم التنظيم .ويحلِّل التقرير ً
استمد منها األفراد الدعم املالي ،ويح ِّدد عد ًدا
للشبكات التي
َّ
من االجتاهات الرئيسة األخرى يف مجال مكافحة اإلرهاب.
ُ
استهداف األفراد والشركات التي تساعد على حتويل
ويؤ ِّدي
األموال لدعم عمليات داعش ،إلى زيادة الضغط على التنظيم
اإلرهابي على جميع اجل َبهات .وتواصل قوات األمن العراقية
الدولي،
وقوات سوريا الدميقراطية ،بدعم من التحالف َّ
َ
استهداف قادة تنظيم داعش ومقاتليه املتبقِّني ،و َدهم مخابئهم
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التبرعات
جمع
ُّ

بيع املمتلكات

التعويضات وعائدات
ضريبة الدخل

االحتيال املصريف

ِخ ْدمات حتويل
األموال

غسل األموال

تقنيات جمع األموال

اجلبلية والصحراوية وتدميرها ،واالستيالء على اإلمدادات
واألسلحة واملتفجرات املستعملة يف أعمالهم التخريبية.
تتبع المعامالت المالية
ُّ
التقرير على مجموعة من البيانات الرسميةُ ،جمعت
يعتمد هذا
ُ
يف أثناء التحقيقات املرتبطة باجلرائم املالية لتنظيم داعش
البيانات
اإلرهابي يف أمريكا ،على مدار سبع سنوات .وهذه
ُ
مستخلَصة من عشرات اآلالف من الصفَحات؛ كالوثائق
الرسمية لقضايا احملاكم األمريكية ،وملفَّات وزارة العدل،
اخلاصة ،وطلبات قانون حرية احلصول
والبيانات الصحفية
َّ
خبراء يف األمن ،ومقاالت إخبارية
على املعلومة ،ومقابالت مع
َ
مفصلة عن ك ِّل فرد يف هذا التقرير.
َّ
جمع املؤلفون بيانات عن  209أفراد م َّتهمني باإلرهاب
وبجرائ َم أخرى يف الواليات املتحدة ،ذات صلة بتنظيم داعش
اإلرهابي .ومع أن برامج التطرف تتابع مؤ ِّيدي تنظيم داعش
املقيمني يف الواليات املتحدة ،وتتعقَّب أنشطتهم املالية ،حصل
ومهمة عن املعامالت املالية
املؤلفون على مالحظات دقيقة
َّ
لدعم تنظيم داعش.
إن متويل اإلرهاب ظاهرةٌ معقَّدة و ُمب َهمة ومتغ ِّيرة باستمرار ،وقد
نالت اهتما ًما أكبر يف ِ
العق َدين األخيرين بعد أحداث احلادي
عشر من سبتمبر 2001م؛ فقد كان تنظي ُم القاعدة الذي حمل
الدولي يف تسعينيات القرن املاضي ِ
والعقد األول
راي َة اإلرهاب َّ
قدر بنحو 30
من القرن احلادي والعشرين ،يحصل على متويل يُ َّ
أثرياء متعاطفني مع
ومعظم هذا التمويل من
مليون دوالر سنو ًّيا؛
ُ
َ
مصدره اجلمعيات
التنظيم .أما اجلزءُ اآلخَ ر من التمويل فكان
ُ
قصد إرسالها إلى
اخليري َة التي احترفت جم َع
التبرعات ،سواء َ
ُّ
ات إرسال األموال
التنظيم أو استثمارها يف أمور أخرى .أما تقن َّي ُ
لتنظيم القاعدة فكانت غال ًبا باستخدام حتويالت برقية إلى
مصارف أمريكية .على سبيل املثال :م َّول التنظيم َّ
َ
كل نفقات

خاطفي الطائرات يف  11سبتمبر ،من سفر وتدريب ومعيشة،
بر َّمتها نحو نصف مليون دوالر.
وكلَّفت العملية ُ
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ثم أصبح القضاءُ على متويل اإلرهاب أح َد أُسس إستراتيجيات
الدولي ملكافحة اإلرهاب؛ إذ استثمرت الواليات املتحدة
املجتمع َّ
موار َد ضخمة لتضييق ِ
اخلناق على متويل اإلرهاب .وبعد أسابي َع
ٍ
خطوات
الهجمات اإلرهابية ،اتخذت احلكوم ُة األمريكية
من
َ
رئيسة ملعاجلة املشكلة محلِّ ًّيا .وجرى إصدار قوانني صارمة
ملكافحة متويل اإلرهاب؛ عبر تخويل حكومة الواليات املتحدة
حتدي َد األصول األجنبية ،والتضييق عليها ،ومتابعة األفراد
ِ
والكيانات املشاركة يف متويل اإلرهاب ،أو التي تُ َع ُّد خط ًرا كبي ًرا

التصنيفات
الرتكاب أفعال إرهابية .ومنذ ذلك احلني أصبحت
ُ
من األجزاء املركزية يف النهج األمريكي يف املوضوع .أما اليوم
مئات األفراد ِ
والكيانات التي صنَّفتها وزارةُ اخلزانة
فهناك
ُ
األمريكية يف خانة دعم اإلرهاب ،وال تستطيع حتوي َل األموال
أو التح ُّك َم يف أصول ما ِّدية.

وهم وقف التمويل
ُ
ِ
اجلهات
هجمات احلادي عشر من سبتمبر ،نشطت
ُ
حتت ضغط َ
األمنية يف حكومة الواليات املتحدة يف مكافحة اإلرهاب ،ويف
بتتبع اجلرائم املتعلِّقة بتمويل اإلرهاب.
إنشاء َو َحدات
َّ
خاصة ُّ
التحسينات األمريكية الرئيسة يف مكافحة اإلرهاب يف
وجتلَّت
ُ
معظمها بحماسة مع
زيادة التعاون بني الوكاالت املعنية؛ إذ تعاون
ُ
السلطات األمريكية ،وال س َّيما يف مجال تبادل املعلومات ،مما
ُّ
ٍ
أ َّدى إلى مزيد من التعاون بني االستخبارات والوكاالت؛ وكان
ذلك سب ًبا يف الكشف عن كثير من قنوات التمويل غير الشرعية.

املهمة واخلطابات واجلهود الرسمية
وعلى الرغم من اخلطوات َّ
من صانعي القرار الجتثاث جذور اإلرهاب املاليةَ ،س ْرعا َن ما
مجر َد
ُّف متويل اإلرهاب متا ًما كان
أصبح من الواضح أن توق َ
َّ
وهم؛ إذ جلأ اإلرهابيون إلى ابتكار عدد ال يُحصى من الطرق
بأساليب يكاد
املبالغ الصغيرة،
جلني األموال ونقلها ،وال س َّيما
ِ
َ
السلطات
يكون من املستحيل اكتشافُها وضبطها .وأدركت
ُ
ِ
التحقيقات الرسمي َة يف متويل اإلرهاب قد تكون معقَّد ًة
أن
تتبع األموال على
ج ًّدا ،وتراوح هذه التح ِّد ُ
يات بني صعوبة ُّ
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التراب األمريكي الواسع ،وصعوبة احلصول على أدلَّة ما ِّدية
حاسمة من واليات أخرى إلثبات ن َّية احملكمة ،أي إثبات أن
علم سابق بأن األموال التي ح َّولتها كانت
الفرد أو املنظمة لها ٌ
ستُستع َمل يف متويل أعمال اإلرهاب .لهذا كان من الصعب
إيقاف تدفُّق األموال أو ِّ
ُ
االطالع على جميع األنشطة ملعرفة
ال ُعمالء األساسيني يف جمع األموال وإرسالها.

القانوني الصارم بعد عام 2001م ملكافحة متويل
ُوضع النظام
ُّ
اإلرهاب ،و ُع ِّدل مبرور الوقت نحو األحسن ،وكانت النتائ ُج
والدولي .لكن كما كان متو َّق ًعا،
جوهرية على الصعيدين احمللِّي َّ
تك َّيف اإلرهابيون واملتعاطفون معهم وغ َّيروا أساليبَهم بسرعة،
ِّ
القط والفأر مع املخبرين الذين يس َعون
وانخرطوا يف لعبة
لتعقُّب متويلهم ووقفه .وعلى مدى ِ
العق َدين املاضيني تن َّوعت
مصادر التمويل لتشم َل مجموعة واسعة من األنشطة القانونية
ُ
ً
الصرافة
وغير القانونية ،وابتكر اإلرهابيون طرقا بديلة؛ من ِّ
غير الرسمية إلى أنظمة الدفع القائمة على اإلنترنت لنقل
األموال وجمعها.

مصادر داعش المالية

الواليات املتحدة
شركاء َدوليني ُكثْر ،استهدفت
باالشتراك مع
ُ
َ
ِ
شبكات متويل مختلفة استهدافًا مباش ًرا يف جميع أنحاء
ً
الواليات املتحدة
فمثل :يف  18نوفمبر 2019م ،أدرجت
العالم.
ُ
اثنني من وكالء داعش يف تركيا ،وأربع شركات مرتبطة بتنظيم
داعش تعمل يف سوريا وتركيا واخلليج وأوروبا ،أدرجتها يف
ِ
واخلدمي للتنظيم
الئحة اإلرهاب بسبب تقدمي الدعم املالي
اإلرهابي .ويف 2020م استهدفت الواليات املتحدة اثنني من
الداعمني املاليني للتنظيم يف سوريا وتركيا ،وعطلت قدرتهما
على مواصلة جمع األموال ونقلها نياب ًة عن التنظيم.

مستقرة اليوم؛
غير
وملَّا كانت
ُ
عائدات تنظيم داعش اإلرهابي َ
َّ
بسبب افتقاره إلى السيطرة اإلقليمية التي كانت تُتيح له
وفرض الضرائب على
التحك َم يف حقول النفط املربحة ج ًّدا،
َ
السكان ،وابتزا َز األفراد والشركات التجارية ،ح َّول التنظيم
عمالء ج ُدد من أجل جمع املال،
اإلرهابي جه َده إلى استقطاب
َ
لهجمات مختلفة .وجت ُدر اإلشارة إلى أن ما ال
والتخطيط َ
يق ُّل عن  65دولة قامت مبقاضاة أو اعتقال مقاتلني إرهابيني
أجانب أو مساعديهم ،مما ق َّيد البني َة التحتية املالية لداعش
تقيي ًدا كبي ًرا.
مت َّكن تنظي ُم داعش اإلرهابي من إحداث ثورة جديدة يف كثير
من جوانب اإلرهاب ،ومن ذلك طر ُق اإلعالم والتمويل ،وجنح
ُقدر
التنظي ُم ً
أيضا يف احتالل مساحات شاسعة من األراضي ت َّ
مبساحة بريطانيا ال ُعظمى ،يف ٍّ
كل من سوريا والعراق ،والسيطرة
عليها ،وإنشاء «شبه دولة» تعمل بكامل طاقتها للحفاظ على
احلكم؛ بجهود فكرية وعسكرية ضخمة .وكذلك مت َّكن التنظيم
ألي
من التح ُّكم يف أموال ضخمة على نطاق لم يُتص َّور سابقًا ِّ
جماعة إرهابية.
وقد اعتمد تنظي ُم داعش اإلرهابي يف متويل أنشطته ،على
مصدرين رئيسني ،كالهما ناب ٌع من سيطرته الكاملة على
األراضي التي احتلَّها .وهذان املصدران هما:
1.ابتزا ُز الس َّكان املدنيني واملؤسسات التي ُسمح لها بالعمل
ضرائب عليهم.
وفرض
يف العراق وسوريا،
ُ
َ
تهريب املنتجات النفطية وبي ُعها.
2.
ُ

أيضا على وسائ َل إضافية جلمع
واعتمد التنظيم اإلرهابي ً
التبرعات من أنصاره
األموال؛ من نهب املصارف ،إلى طلب
ُّ
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أيضا إلى عمليات اخلطف مقابل
يف جميع أنحاء العالم .وجلأ ً
ِ
الفدية ،وتهريب اآلثار وبيعها ،إلى غير ذلك من الطرق غير
الشرعية .ومع أن املواجه َة مع تنظيم داعش اإلرهابي بدأت
بضربات احللفاء اجلوية إليقاف زحفه نحو مناط َق أخرى
َ
أيضا بتقليص مصادر الدخل
وحماية األزيديني ،كان االهتمام ً
التحالف إستراتيجيات مبني ًة
التي يعتمد عليها ،لهذا تبنَّى
ُ
املوجهة إلى مصايف النفط ،وخطوط
الضربات اجل ِّوية
على
َّ
َ
األنابيب ،والناقالت ،والبنية التحتية الستخراج النفط .إضافة
ٍ
عقوبات على مشتري النفط
الواليات املتحدة
إلى ذلك فرضت
ُ
وعممت
ستخرج من األراضي التي يسيطر عليها التنظيمَّ ،
َ
املـ ُ
ِ
العمليات التي استهدفت اقتصا َده النفطي .ولتعويض هذه

التنظيم إلى تشديد نظامه الضريبي على س َّكان
اخلسائر جلأ
ُ
املناطق اخلاضعة لسيطرته.
وقد دفعت هذه احليوي ُة بعض العلماء إلى مناقشة وظيفة
جهاز التمويل يف البيئة احلالية احلاضنة لإلرهاب ،ومنهم َمن
خَ لَص إلى ضرورة تخلِّي احلكومات عن تلك القوانني التقليدية
ملكافحة اإلرهاب التي جاءت بعد  11سبتمبر؛ ألن تنظيم
وأغلب التنظيمات اإلرهابية ال تتأ َّثر مباشرة
داعش اإلرهابي
َ
بهذه القوانني ،كونها ال تستخدم األنظم َة املصرفية الرسمية،
فهي حت ِّرك أموالها داخل ًّيا ،وتنقلها عبر أنظمة غير تقليدية،
مما يجعل الوسائ َل التقليدية ملكافحة متويل اإلرهاب محدودةَ
األثر أو بال جدوى.
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أكثر من
تعرضت أمريكا يف السنوات العشر األخيرة إلى َ
َّ
هجو ًما إرهاب ًّيا ،كلُّها مستوحاة من الفكر اإلرهابي .وإذا نظرنا
ثاني أكثر البلدان املسته َدفة
إلى أعداد الضحايا ،تُ َع ُّد أمريكا َ
الهجمات فكان
يف الغرب بعد فرنسا .أما من ناحية نوع
َ
معظمها يف الواليات األمريكية الصغيرة ،وبتخطيط يسير
ُ
حد ما .باستثناء هجوم سان برناردينو بكاليفورنيا الذي
إلى ٍّ
خلَّ َف  58ضحي ًة وكثي ًرا من اجلرحى .ومن الصعب حتدي ُد
الهجمات اإلرهابية ،أو نسبتها يقينًا
الن َّيات احلقيقية وراء هذه َ
محددة.
جلماعة إرهابية
َّ
يف كثير من األحيان يتأ َّثر اجلناةُ بالفكر اإلرهابي أو بخطابات
محدد ،ويف أحيان أخرى جند ظروفًا شخصية للجاني؛
تنظيم
َّ
كالصحة العقلية ،أو األزَمات االجتماعية واالقتصادية ،دفعت
سرعت من وتيرة العمل اإلجرامي .وإن بعضهم لم يبايع
أو َّ
تنظي َم داعش اإلرهابي وا َّدعى أنه نفَّذ الهجوم نياب ًة عن
ِّباعا ألوامره ،وهذا يع ِّبر عن والء الفرد
التنظيم ،وليس ات ً
للتنظيم وتعاطفه معه دون أن يكو َن جز ًءا منه.
وجت ُدر اإلشارةُ إلى أن تنظيم داعش اإلرهابي أعلن مسؤوليته
هجمات وقعت يف الواليات املتحدة ،وحتى هذه
عن سبع َ
احلاالت التي ا َّدعى فيها التنظي ُم مسؤوليته عنها ،لم يجد
ُ
املخبرون إال القلي َل من األدلَّة على صلة مباشرة أو غير مباشرة
بني اجلناة والتنظيم اإلرهابي .ويف حاالت قليلة كان هناك
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تواص ٌل مباشر عبر اإلنترنت مع عناصر التنظيم يف اخلارج ،إال
أن ال َعالقة كانت تشجيعية ،وليست للمساعدة يف التخطيط .فقد
ِ
شج َع تنظيم داعش اإلرهابي
َّ
أيضا إلى
هؤالء األنصا َر واملتعاطفني على  .3التعويضات وعائدات ضريبة الدخل :أشار املؤلفون ً
بأنفسهم.
وتنفيذ
ومتويل
تخطيط
من
األعمال؛
بجميع
القيام
لشاب أمريكي من مؤ ِّيدي تنظيم داعش اإلرهابي
حالة واحدة
ٍّ
التعويض يف
تعويضا ماد ًّيا عن حادث عمل ،ثم استعمل هذا
الهجمات يف أمريكا يُظهر جانبني تلقَّى
ً
َ
ومن الوجهة املالية إن حتليل
َ
للجناة السفر إلى سوريا متباه ًيا بدوالراته بني مقاتلي تنظيم داعش.
مهمني يف اإلرهاب ،هما :الالمركزية ،واالستقاللية النسبية ُ
َّ
الهجمات وعلى الرغم من أن كثي ًرا من اجلناة يف هذه الدراسة استخدموا
عن هذه التنظيمات .وأشارت هذه الدراس ُة إلى أن َّ
كل
َ
مدخراتهم الشخصية ،جند فر ًدا واح ًدا فقط قد ربط موع َد
َّ
داخل التراب األمريكي ،لم تكلِّف يف الواقع إال القلي َل من املال؛
بضع َة آالف من الدوالرات لك ِّل حالة .إضافة إلى هذا كانت حياةُ سفره لاللتحاق بتنظيم داعش اإلرهابي بتاريخ تسلُّمه الضريب َة
اخلاصة لشراء األسلحة ،على الدخل التي تُعيدها احلكومة األمريكية للمواطنني بعد شهر
اجلناة طبيعية؛ إذ منهم من استعمل أمواله
َّ
ِّ
الهجمات ،أبريل من كل سنة.
أو استئجار السيارات التي استُخدمت يف تنفيذ بعض
َ
ألي هجوم ناجح.
التبرعات غير القانونية:
ب)
أي دليل على متويل خارجي ِّ
ولم يجد اخلبراء َّ
ُّ
غير املشروعة شائعة ج ًّدا يف أوروبا؛ إذ يشير
املعامالت املالية ُ
تقنيات جمع األموال
اخلبراءُ إلى ال َعالقة الوطيدة بني اجلرمية واإلرهاب بني إرهابيي
أغلب أنصار تنظيم داعش
باستثناء بعض احلاالت ،ترك
ُ
كثير من اإلرهابيني األوروبيني لهم ٍ
ماض إجرامي،
أوروبا .وملـَّا كان ٌ
اإلرهابي املقيمني يف الواليات املتحدة بصم ًة مالية صغيرة،
اللجوء إلى أنشطة إجرامية واسعة جلمع األموال
س َّهل ذلك عليهم
َ
اهتموا بالسفر إلى اخلارج
وآثا ًرا تد ُّل على أنشطتهم ،سواء
ُّ
واستثمارها يف قضايا مرتبطة باإلرهاب .أما يف أمريكا فالوض ُع
هجمات محلِّية ،أو إيجاد
لالنضمام إلى التنظيم ،أو بتنفيذ َ
اخلاصة ،حت َّول عدد
مختلف ،ولدعم التنظيم أو لتمويل أنشطته
َّ
أغلب األموال التي
طرائ َق أخرى من الدعم للتنظيم .وكانت
ُ
أساليب غير قانونية؛ كطلب
من أنصار داعش األمريكيني إلى اتِّباع
َ
وبأساليب يسيرة
جمعها معظ ُم هؤالء األمريكيني صغير ًة
َ
والسطو
املساعدة املالية غير املشروعة ،وبيع األسلحة ،والسرقةَّ ،
مدخراتهم الشخصية يف دفع
ج ًّدا ،مع اعتماد معظمهم على َّ
املسلَّح ،وبيع املخ ِّدرات ،لكنها لم تكن بالدقَّة والفاعلية التي عند
تكاليف الدعم.
نظرائهم األوروبيني.
التبرعات القانونية:
أ)
ُّ
مختلف ً
قليل ،فعلى
التقرير إلى أن الواقع يف أمريكا
لهذا يشير
ٌ
ُ
ير معظ ُم مؤ ِّيدي تنظيم داعش األمريكيني حاج ًة إلى
على حني لم َ
حني جند أن اإلرهابيني األوروبيني لديهم ٍ
ماض مع الشرطة
االنخراط يف أنشطة غير شرعية جلمع أموال إضافية للحصول
أكثر من  %60من اإلرهابيني الهولنديني واألملان
قبل السفر؛ إذ ُ
على موار َد أخرى؛ لتعزيز خُ ططهم املتعلِّقة باإلرهاب ،مكتفني مبا
أي صلة بتنظيم
انخرطوا يف نوع من اإلجرام قبل أن تكو َن لهم ُّ
َ
قرر
ُ
هو قانونيَّ ،
بعض املؤ ِّيدين املشاركة يف أنشطة غير قانونية داعش اإلرهابي ،وبُلِّغ عن أرقام مماثلة يف جميع أنحاء أوروبا
تُ َع ُّد جرائ َم احتادية يُ َ
شخصا فقط يف الواليات املتحدة األمريكية أي
الحقون بسببها يف القانون االحتادي .الغربية .جند 14
ً
وهناك ٌ
كثير من أنشطة جمع األموال لإلرهاب ال تُ َع ُّد جرمي ًة يف بنسبة  %6.7من  209أشخاص شَ ِملَتهم هذه الدراسةُ ،لهم ٍ
ماض
ذاتها إال إذا ارتبطت بـدافع إرهابي .وسنذكر فيما يأتي
َ
بعض إجرامي .والذين جلؤوا إلى طرق غير مشروعة للحصول على
األمثلة القانونية جلمع األموال:
التقرير عد ًدا من األمثلة جلمع
املال أق ُّل من ذلك بكثير .وذكر
ُ
 .1جمع
التبرعات :سواء من املتعاطفني مع املشروع أو من األموال بهدف متويل اإلرهاب ،نكتفي بثالثة منها:
ُّ
األسلوب األكثر
عا َّمة املسلمني ،وهو
ً
ُ
شيوعا يف جمع األموال  .1االحتيال املصريف :وجد اخلبراءُ مثالني لشخصني على األق ِّل
بطريقة قانونية ،وهو ما اتَّب َعه
ُ
َ
مسلك االحتيال املصريف لتمويل تنظيم داعش اإلرهابي.
األنصار األمريكيون لتنظيم داعش سلكا
وأغلب هذه
اإلرهابي.
ُ
ُّ
التبرعات ألفراد من داخل شبكات الدعم أما أح ُدهما فأود َع «شيكات» مسروقة بقيمة  12ألف دوالر يف
القائمة من قبل ،ويف حاالت َّ
أقل ،من شبكات دعم جديدة أنشأها حسابه الشخصي يف ثالثة بنوك مختلفة يف والية كاليفورنيا ،ثم
بعض األنصار أخي ًرا عبر اإلنترنت.
ُ
مدة قصيرة سحب تلك األموا َل نق ًدا ،واستخدمها يف متويل
بعد َّ
هذا القبيل ،ثالثٌ منها تتعلَّق ببيع سيارة فردية لشراء تذاكر طائرة،
وحالة واحدة مت َّكن فيها اجلاني من السفر واالنضمام للتنظيم.

بعض أنصار التنظيم املقيمني يف الواليات سفره إلى سوريا لالنضمام إلى تنظيم داعش اإلرهابي .ولكنَّه
 .2بيع املمتلكات :باع ُ
ً
املتحدة أمال ًكا
وأصول مختلفة؛ لتمويل سفرهم إلى اخلارج لم ينجح يف السفر وقُبض عليه ،و ُو ِّجهت إليه  26تهمة تتعلَّق
ست حاالت من باالحتيال املصريف ،ون َّية السفر لاللتحاق بتنظيم إرهابي.
لالنضمام إلى التنظيم .وأشار مؤلفو التقرير إلى ِّ
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وأما اآلخَ ر فهي س ِّيدة تُدعى زوبيا شهناز من أصل باكستاني،
شاركت يف االحتيال املصريف ومت َّكنت من جمع أضعاف ما جمعه

الشخص األول .إذ كانت شهناز تعمل تقني َة مختبر يف مستشفى
ُ
األمر بها
مقداره  71ألف دوالر يف السنة ،وانتهى
مانهاتن براتب
ُ
ُ

إلى االحتيال على مؤسسات أمريكية وجمع مبال َغ تفوق  90ألف
أكبر قضية لعملية متويل اإلرهاب املرتبط بتنظيم
دوالر ،وهي
ُ
داعش يف الواليات املتحدة حتى اآلن .ويف سنة 2015م بدأت

طرق االنضمام إلى
شهناز البحثَ عن معلومات يف اإلنترنت عن ُ
تنظيم داعش اإلرهابي ،وبعد ستة أشهر يف يناير 2016م ،غادرت

مدة أسبوعني إلى مخ َّيم
الواليات املتحدة يف رحلة ط ِّبية تط ُّوعية َّ
َّ
أثر فكري
للجئني يف األر ُد ِّن ،حيث كان لتنظيم داعش اإلرهابي ٌ
غرض سفرها هو
كبير هناك ،لكن من غير الواضح ما إذا كان
ُ
االتصال بأفراد التنظيم اإلرهابي ،أو أن هذا االتصا َل حدث

مدة وجيزة من عودتها
من غير تدبير نتيج َة عملها باملخ َّيم .بعد َّ
إلى الواليات املتحدة ،بدأت يف تقدمي طلبات للحصول بطريقة

احتيالية على بطاقات ائتمان مصرفية ،زادت على  12بطاقة.
ثم مت َّكنت من شراء ما يزيد على  62ألف دوالر من ال ُعمالت
«املشفَّرة» مثل بيتكوين ،وح َّولت معظ َمها إلى دوالرات أمريكية
أودعتها يف حساب ٍ
جار باسمها .ثم حصلت على جواز سفر

باكستاني ،واشترت تذكرةَ رحلة إلى إسالم أباد ،لكن اعتُقلت قبل

الدولي يف
أن تغاد َر األراضي األمريكية يف مطار جون كينيدي َّ
مدة 13
بالسجن َّ
ديسمبر 2017مُ ،
وحكم عليها يف مارس 2020م َّ
عا ًما؛ لتقدميها الدعم املا ِّدي لتنظيم داعش.
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ِ .2خ ْدمات حتويل األموال أو القيمة غير املصرفية :إن عدم
موحدة لتحويل األموال جعل أنصا َر تنظيم داعش
وجود ُعمالت َّ
شيوعا لتحويل
يفضلون أسه َل الطرق التقليدية وأكثرها
اإلرهابي ِّ
ً
األصول .فعمو ًما نالت األموا ُل غير املصرفية أو ِخ ْدمات حتويل
حص َة األسد بني حتويالت أنصار التنظيم
القيمة ()MVTS
َّ
اإلرهابي يف أمريكا .وكانت ِخدمتا «ويسترن يونيون Western
املفضلتني
 »Unionو«مانيجرام  »MoneyGramالطريقتني
َّ
ألنصار تنظيم داعش اإلرهابي األمريكيني .فمن  209حاالت
مسجلة يف هذا التقرير ،استُخدمت هاتان ِ
اخل ْدمتان يف
متويل
َّ
 24حالة على األقل .وعلى الرغم من املخاوف األخيرة بشأن
حرص اجلناةُ على تفادي
استخدام اإلرهابيني هذه
َّ
املنصاتَ ،
ً
استخدام ُ
وبدل من
نظم  MVTSالتقليدية ،مثل ال ُعمالت املشفَّرة.
بعض اجلناة استخدا َم
حتويل األموال إلى أنصار آخرين اختار
ُ
البيتكوين يف دعم تنظيم داعش ً
أول ،ثم بوصفه وسيل ًة لغسل
األموال التي حصل عليها بطريقة غير قانونية ،باتِّباع االحتيال
املصريف وبطاقات االئتمان.

التقرير إلى مثال واحد لفرد مقيم يف
 .3غسل األموال :يشير
ُ
الواليات املتحدة قام بغسل مباشر لألموال لصالح تنظيم داعش.
شخص يُدعى الشنَّاوي يبلغ من العمر  32سنة ،يف
فقد ربط
ٌ
اتصال مباشر عبر اإلنترنت مع أحد عناصر التنظيم يُدعى سيف
مصر كان قد انض َّم
آخر له من
َ
عرفه بواسطة صديق َ
سوجانَ ،
إلى التنظيم اإلرهابي يف سوريا .كان سوجان أح َد خبراء تنظيم
َ
اإلشراف على العمليات اإللكترونية
داعش اإلرهابي املكلَّفني
للتنظيم .ولتوجيه األموال إلى املجنَّدين باخلارج ،تلقَّى الشنَّاوي
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دوالر يف مارس 2015مُ ،
وطلب منه نتائج التقرير

أو َل حتويل بقيمة
محددة .استخدم الشناوي جز ًءا
معدات
َّ
استعما ُل املال لشراء َّ
من هذا املال لشراء هاتف ،وجهاز حاسوب محمول ،وشبكة
 VPNللتواصل بأمان مع التنظيم وغيره من الشركات التابعة له.
وواصل سوجان إرسا َل مبالغ مختلفة مباشر ًة إلى الشناوي عبر
وسطاء
«بيبال  »PayPalوعبر حتويل «ويسترن يونيون» ،وبواسطة
َ
حصله نحو
آخرين يف بنغالديش وتركيا ومصر .وبلغ
إجمالي ما َّ
ُّ
 8700دوالر يف غضون أربعة أشهر ،واتفق مع سوجان على
شن هجوم إرهابي نياب ًة عن التنظيم
استعمال هذه األموال يف ِّ
اإلرهابي على األراضي األمريكية.

أساليب ووسائل
اتخذت املعرك ُة على تنظيم داعش اإلرهابي
َ
ِ
تقتصر على العراق وسوريا ،بل كانت يف جميع أنحاء
ش َّتى ،ولم
حتاصر هذا التنظيم حصا ًرا تا ًّما،
العالم .وقد حاولت الدو ُل أن
َ
وأن تقط َع عليه جمي َع طرق التمويل ،حتى املبالغ املالية الصغيرة
التي كانت تأتي من مناصريه يف جميع أنحاء العالم.

التقرير أن متويل اإلرهاب املتعلِّق بتنظيم داعش
وأثبت هذا
ُ
اإلرهابي يف الواليات املتحدة يبقى ظاهر ًة محدودة؛ إذ مييل
مؤ ِّيدو هذا التنظيم بأمريكا إلى جمع األموال ونقلها بطرق يسيرة
تتعدى
وتقليدية،
وأغلب معامالت التحويل كانت مبال َغ صغيرة ال َّ
ُ
آالف الدوالرات ،باستثناء بعض احلاالت ،وإن معظ َم املعامالت
الشحن وشبكات الدعم
بعض اجلناة الذين شَ ِملَتهم هذه الدراس ُة بنقل يف داخل الواليات املتحدة كانت بني أفراد قالئ َل حاولوا جتن َُّب
يف حني قام
ُ
أشياء ذات قيمة معهم عند السفر لالنضمام إلى تنظيم داعش النظام املصريف البنكي.
َ
املعدات إلى
اإلرهابي ،فإن آخرين منهم قاموا بشحن
هجمات احلادي
َّ
َ
أصدقاء ومع أن القوانني الصارمة التي صد َرت بعد َ
سبقوهم لالنضمام إلى التنظيم.
عشر من سبتمبر أسه َمت يف الكشف السريع عن كثير من أنصار
والتتبع يف
تنظيم داعش اإلرهابي ،يرى املؤلفون أن نظام املراقبة
ُّ
أمريكا يحتاج إلى إعادة ضبط وحتديث؛ ملواكبة الطبيعة املتط ِّورة
واملتج ِّددة باستمرار يف املجال التقني والتكتيكي للشبكات
اإلرهابية ،وال س َّيما العريقة منها مثل حزب اهلل الشيعي اإلرهابي،
الذي ميتلك أجهز ًة مالية أكثر تط ُّو ًرا داخل التراب األمريكي.

ألصدقاء أمريكيني من أصل بوسني حاولوا
التقرير أمثل ًة
ويذكر
َ
ُ
يسمى حافظ األمريكي ،كان غاد َر الواليات
شح َن َّ
معدات لشخص َّ
املتحدة يف مايو 2013م لالنضمام إلى تنظيم داعش اإلرهابي
يف سوريا .وقد مت َّكن اجلناةُ من جمع نحو  8500دوالر بطرق
مختلفة .ومت َّكنت هذه الشبك ُة الصغيرة من البوسنيني األمريكيني
منسقة ،وحاولت بعد ذلك إرسا َل املال.
مستقرة؛
غير
من جمع ُّ
تبرعات َّ
وأصبحت تدفُّقات عائدات تنظيم داعش اإلرهابي َ
َّ
معدات إلى سوريا ،من ذلكَ :عتا ٌد تكتيكي ،بسبب افتقارها إلى السيطرة اإلقليمية التي كانت تسمح
وحاولت ً
أيضا شح َن َّ
وملحقات أسلحة نارية ،وموا ُّد لها يف املاضي بالوصول إلى حقول النفط املربحة ،وابتزاز
ومالبس عسكرية ،وأحذي ٌة قتالية،
ُ
ُ
الس َّكان والشركات التجارية ،وفرض الضرائب عليهم .وعلى
أخرى مثل الكاكاو الساخن.
الدولي نحو
معدات  2500دوالر ،وأرسلوا مدار السنوات الثالث املاضية استهدف
ُ
التحالف َّ
وقد بلغت قيم ُة ما
اشتروه من َّ
َ
املبل َغ الباقي وهو  6000دوالر عبر حتويالت «ويسترن يونيون» 30 .مصرفًا ومركزًا مال ًّيا تابعة لتنظيم داعش ،ود َّمر عشرات
أخيرا قُبض عليهم وحكم على أربعة منهم بعقوبات تراوح بني املاليني من الدوالرات من األصول السائلة للتنظيم .ومت َّكن
ُ
ً
واعترف اثنان آخران باجلرمية وما تنظيم داعش من التح ُّكم يف عائدات سنوية مبئات املاليني
َ
السجن  36شه ًرا و 96شه ًرا؛
َّ
بي املؤلفون كيف من الدوالرات من َمبيعات النفط ،واحملاصيل الزراعية ،وفرض
زاال ينتظران احلك َم القضائي عليهما .بعد أن َّ
جمع األنصار األمريكيون لتنظيم داعش اإلرهابي األموا َل بوسائ َل الضرائب على الس َّكان احمللِّيني يف املناطق الواقعة حتت
ُ
قانونية وغير قانونية ،وكيف استعملوا هذه املوار َد لدعم التنظيم سيطرته يف العراق وسوريا.

التنظيم على املؤ ِّيدين
اخلاصة ،أ َّكدوا ضرورةَ إضافة إطار حتليلي أما خارج العراق وسوريا فقد اعتمد
اإلرهابي أو أنشطته
ُ
َّ
الهجمات الشبكية املنخفضة ال ُكلفة التي كان
واألنصار ،وعلى
شبكات الدعم.
وهو
ُ
َ
ُ
الدولية.
تصرف مبفرده جلمع املبلغ هدفها
احلفاظ على عالمته التجارية َّ
ومن املناسب حتدي ُد ما إذا كان الفر ُد
َّ
ِ
مزيجا من
األشخاص وللحصول على املوارد املالية استخدم املؤ ِّيدون
هؤالء
املالي أو اعتمد على أشخاص آخرين ،و َمن هم
ً
ُ
وأساليب أخرى تقليدية ،وكان الهدف
التقرير بني أربع حاالت لشبكات الدعم التقنيات احلديثة املتاحة
يف شبكة االتصال .وم َّي َز
َ
ُ
السفر لالنضمام إلى
مي الدعم املالي من بعيد ،وإما
املالي :غياب شبكات رسمية للدعم ُمطلقًا ،واالعتماد على شبكات إما تقد ُ
ُ
شن
دعم موجودة سابقًا ،وإنشاء شبكات دعم جديدة ،وإنشاء شبكات التنظيم اإلرهابي يف مسارح الصراع وساحات املعارك ،وإما ُّ
الهجمات على أرض الواليات املتحدة األمريكية.
الدعم املباشر مع أنصار تنظيم داعش اإلرهابي يف اخلارج.
َ
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