
C O R P O R A T I O N

السيناريوهات المالية 
المستقبلية للدولة اإلسالمية 

في العراق والشام
RAND نتائج من ورشة عمٍل لمؤسسة

كوِلن ب. كالرك )Colin P. Clarke(، كيمبرلي جاكسون )Kimberly Jackson(، باتريك ب. جونستون 
)Howard Shatz( هاورد شاتز ،)Eric Robinson( إريك روبنسون ،)Patrick B. Johnston(

http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF361.html
http://www.rand.org/


NATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISIONNATIONAL SECURITY RESEARCH DIVISION

السيناريوهات المالية 
المستقبلية للدولة اإلسالمية 

في العراق والشام
RAND نتائج من ورشة عمٍل لمؤسسة

كوِلن ب. كالرك )Colin P. Clarke(، كيمبرلي جاكسون )Kimberly Jackson(، باتريك ب. 
 Howard( هاورد شاتز ،)Eric Robinson( إريك روبنسون ،)Patrick B. Johnston( جونستون

)Shatz

تّمت الموافقة عليه للنشر العاّم؛ ال قيود على التوزيع



حقوق الطبع والنشر اإللكترونّي محدودة
الخاصة  الفكرية  للملكية  التمثيل  هذا  يتوّفر  القانون.  بموجب  محميٌة  فيها  الواردة  التجارية  )العالمات(  والعالمة  الوثيقة  هذه 
ح به لهذا المنشور عبر اإلنترنت. ُيصّرح  بمؤسسة RAND لالستخدام ألغراض غير تجارية حصرّيًا. يحظر النشر غير المصرَّ
بنسخ هذه الوثيقة لالستخدام الشخصّي فقط، شريطة أن تظل مكتملًة دون إجراء أي تعديٍل عليها. يلزم الحصول على تصريٍح 
من مؤسسة RAND، إلعادة إنتاج أو إعادة استخدام أي من الوثائق البحثية الخاصة بنا، بأي شكٍل كان، ألغراٍض تجارية. 
للمزيد من المعلومات حول إعادة الطباعة وتصاريح الربط على المواقع اإللكترونية، الرجاء زيارة صفحة التصاريح في موقعنا 

 www.rand.org/pubs/permissions.html :اإللكتروني

مؤسسة RAND هي منظمٌة بحثية تعمل على تطوير حلوٍل لتحّديات السياسات العامة وللمساعدة في جعل المجتمعات في أنحاء 
العالم أكثر أمنًا وأمانًا، وأكثر صّحًة وازدهارًا. مؤسسة RAND هي مؤسسٌة غير ربحية، حيادية، وملتزمٌة بالصالح العاّم.

ال تعكس منشورات مؤسسة RAND بالضرورة آراء عمالء ورعاة األبحاث الذين يتعاملون معها.

RAND ادعم مؤسسة
تبّرع بمساهمٍة خيريٍة معفاٍة من الضريبة على:

www.rand.org/giving/contribute

www.rand.org         

للحصول على مزيٍد من المعلومات حول هذا المنشور، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني: 
www.rand.org/t/CF361

تّم نشر هذا البحث بواسطة مؤسسة RAND، سانتا مونيكا، كاليفورنيا
RAND حقوق الطبع والنشر لعام 2017 محفوظٌة لصالح مؤسسة ©

®R عالمة تجارية مسّجلة. 

إن المعلومات المتعلقة بطباعة هذا المنشور متوفرة في مكتبة الكونغرس تحت الترقيم التالي:
ISBN: 978-0-8330-9739-2 :الرقم الدولّي المعيارّي للكتاب

)Fotolia( وفوتوليا )Reuters( صورة الغالف: الصور مأخوذٌة بتصّرٍف من رويترز

http://www.rand.org/t/CF361
http://www.rand.org/pubs/permissions.html
http://www.rand.org/giving/contribute
http://www.rand.org


iii

تمهيد

لقــد ُوِصَفــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( بأنهــا أغنــى مجموعــٍة إرهابيــٍة فــي التاريــخ. مــن االســتيالء علــى 
المصــارف، إلــى االبتــزاز، إلــى االّتجــار بالنفــط والمنتجــات النفطيــة، طــّورت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام روافــَد متنّوعــًة 
مــن اإليــرادات. يصــف هــذا التقريــر التطــّور المحتمــل لمــوارد تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام فــي ظــل ثالثــة 
ســيناريوهاٍت محــددة، تعــرض مجموعــًة مــن الظــروف. تشــمل هــذه األخيــرة )1( اســتمرارًا فــي الحملــة الحاليــة لمكافحــة هــذا 
التنظيــم، )2( تســويًة تفاوضيــًة فــي ســوريا وتســويًة سياســيًة فــي العــراق و)3( خســارة كامــل األراضــي عــن طريــق القتــال، بــدون 
تســويٍة تفاوضيــٍة أو تســويٍة سياســية. تنبثــق الخالصــات مــن ورشــة عمــٍل ُأقيَمــت فــي مقــر مؤسســة RAND فــي آرلينغتــون 
)Arlington( خــالل شــهر يونيو/حزيــران 2016. َشــَمَل الحضــور موظفيــن مــن مؤسســة RAND ومــن غيرهــا، والســبب فــي 

َشــمل جميــع هــؤالء عائــٌد إلــى خبرتهــم فــي المجــال المتعلــق بالدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام أو بالعــراق.
لقــد َرَعــت هــذا المشــروع مجموعــٌة مشــتركٌة بيــن الــوكاالت ضمــن الحكومــة األمريكيــة، وتــّم تنفيــذه داخــل مركــز السياســات 
 Intelligence and Policy Center of the RAND( للدفــاع الوطنــّي RAND االســتخباراتية التابــع لمعهــد أبحــاث
National Defense Research Institute(، وهــو مركــز بحــوٍث وتطويــٍر يعمــل بتمويــٍل فيدرالــّي، وبرعايــة مكتــب وزيــر 
 ،)Unified Combatant Commands( ــّدة الدفــاع، وهيئــة األركان المشــتركة )Joint Staff(، وقيــادة المقاتليــن الموحَّ
وقوات البحرية )Navy(، وقوات مشــاة البحرية )Marine Corps(، ووكاالت الدفاع )Defense Agencies(، ومجموعة 

.)Defense Intelligence Community( اســتخبارات الدفــاع
للمزيد من المعلومات حول مركز السياسات االستخباراتية، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني

المركــز )معلومــات االتصــال متوفّــرٌة علــى صفحــة  www.rand.org/nsrd/ndri/centers/intel، أو االتصــال بمديــر 
اإلنترنــت(.
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لقــد ُوِصَفــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( بأنهــا أغنــى مجموعــٍة إرهابيــٍة فــي التاريــخ. مــن االســتيالء علــى 
المصــارف إلــى االبتــزاز، إلــى االّتجــار بالنفــط والمنتجــات النفطيــة، طــّورت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام روافــَد 
متنّوعــًة مــن اإليــرادات مــن أجــل تكديســها فــي صنــدوٍق للحــروب ال يســتهان بــه، والــذي تســتخدمه لتمويــل تنظيمهــا. خيــارات 
السياســات لمحاربــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام تشــمل جهــودًا لبتــر اإليــرادات عــن المجموعــة. إضافــًة، الطــرق التــي 
تولّــد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام بموجبهــا المــال وتنفقــه يمكــن أن تعكــس التغييــرات فــي نقــاط قّوتهــا ونقــاط ضعفهــا 
واســتراتيجيتها. بالتالــي، إّن فهــم كيفيــة تأثيــر النشــاطات الماليــة للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام وتأّثرهــا بالعوامــل 
الداخليــة والخارجيــة مهــمٌّ جــدًا مــن أجــل تطويــر صــورٍة تحليليــة كاملــٍة للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام - وفــي نهايــة 

المطــاف لمكافحتهــا.
علــى الرغــم مــن أّن جهــود التحالــف الدولــّي أنقصــت بالفعــل إيــرادات الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام ، تســتمر 
المجموعــة فــي توليــد دخــٍل وشــّن هجمــات. نظــرًا لمرونــة المجموعــة، والجهــد العالمــّي ضدهــا، فــإّن مالحظــة المســار المالــّي 
للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام فــي ظــل ظــروٍف متنّوعــة ُيَعــّد مســعى جديــرًا باالهتمــام. ِوفقــًا لذلــك، أجــرت مؤسســة 
RAND دراســًة لألمــد القصيــر مــن أجــل استكشــاف مســتقبل مــوارد تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام. لهــذه الغايــة، 
عقــدت مؤسســة RAND ورشــة عمــٍل صغيــرٍة فــي مكتبهــا فــي آرلينغتــون )Arlington(، فــي شــهر يونيو/حزيــران 2016. 
المشــاركون كانــوا ثمانيــًة مــن المحترفيــن الذيــن يملكــون خبــرًة تتعلــق بالشــرق األوســط، والدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
والشــام، ومكافحــة اإلرهــاب، واالقتصــاد. هويــات وتعليقــات المشــاركين فــي هــذه المحاضــر تظــل ســّرية. التزمــت مؤسســة 
RAND بحمايــة المشــاركين فــي البحــث فــي ورشــة العمــل وفــي هــذا التقريــر تمّشــيًا مــع السياســات األمريكيــة الفيدراليــة 
وتنظيمــات وزارة الدفــاع التــي تحكــم حمايــة المشــاركين فــي األبحــاث. تســتند تعليقــات المشــاركين إلــى تجاربهــم االحترافيــة، 

وال تمّثــل سياســات ومواقــف وكاالتهــم، أو وزارة الدفــاع األمريكيــة، أو الحكومــة األمريكيــة. 
عــن طريــق اســتخدام مجموعــٍة مــن ثالثــة ســيناريوهاٍت بناهــا فريــق المشــروع، حــّدَد المشــاركون فــي ورشــة العمــل 
كيــف يمكــن أن يؤّثــر كل ســيناريو علــى إيــرادات الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام  ونفقاتهــا. لــم تُنشــئ ورشــة العمــل 
نموذجــًا لســلوك جبهــة النُّصــرة )التــي أصبــح اســمها اآلن جبهــة فتــح الشــام( أو غيرهــا مــن المجموعــات المتمــّردة فــي ظــل 

الســيناريوهات الثالثــة.
مــن أجــل دراســة الكيفيــة المحتملــة لتطــّور مــوارد تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، طلــب فريــق مؤسســة 
RAND مــن المشــاركين فــي ورشــة العمــل أن يحّللــوا تأثيــر كل ســيناريو علــى تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام 
عنــد انقضــاء 6 أشــهر، و12 شــهرًا، و18 شــهرًا منــذ بدايــة كل ســيناريو. شــّكَلت مناقشــة هــذه الســيناريوهات الثالثــة - )1( 
الوضــع القائــم، )2( تســويٌة تفاوضيــٌة فــي ســوريا وتســويٌة سياســيٌة فــي العــراق، و)3( خســارة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
والشــام لكامــل أراضيهــا عبــر الطــرق القتاليــة فــي ســوريا والعــراق - أرضيــًة للمناقشــة فــي ورشــة العمــل وللنتائــج التحليليــة 

فــي هــذا التقريــر.
يعكــس هــذا التقريــر بأمانــة نتائــج ورشــة العمــل: لــم ُيشــِرب المؤلفــون تحليلهــم الخــاص فــي الوثيقــة بمــا يتجــاوز نقــاط 
اإليضــاح. إضافــًة لذلــك، ُأرِســَلت نســخٌة أّوليــٌة مــن التقريــر إلــى كل المشــاركين فــي ورشــة العمــل للحصــول علــى تعليقاتهــم، 

مــن أجــل ضمــان أن يعكــس التقريــر بدقــٍة مــا رشــح داخــل ورشــة العمــل ذاتهــا.

الملّخص
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السيناريوهات

نظر المشاركون في ورشة العمل إلى سيناريوهاٍت ثالثة. َعَرَض السيناريو األول الوضع القائم، وفيه تستمر كل التحركات 
الحالية لمكافحة الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( في المستقبل بدون تغييراٍت رئيسيٍة في الحملة العسكرية أو 
أفعال الحكومَتين العراقية والسورية. بالتحديد، تظل الدولة اإلسالمية في العراق والشام تحت الضغط في مناطَق من ِكال 
قَّة باإلضافة إلى مساحاٍت كبيرٍة من األراضي، تشمل الموصل ومناطَق  سوريا والعراق، ولكنها تحتفظ بعاصمتها في الرَّ

تقع إلى جنوبها. هي أيضًا تحافظ على قدرة شّن الهجمات اإلرهابية في أنحاء المنطقة.
َعَرَض الســيناريو الثاني تســويًة تفاوضيًة في ســوريا ومصالحًة في العراق. ُيَنّحى بشــار األســد عن الســلطة وُيســتبَدل 
بحاكٍم جديد. يشــمل اتفاٌق ناجٌح متعدد األطراف وقفًا إلطالق النار بين كل الجهات المعنية، باســتثناء الدولة اإلســالمية في 
العــراق والشــام وجبهــة النُّصــرة )التــي تغّيــرت تســميتها إلــى جبهــة فتــح الشــام فــي يوليو/تمــوز 2016(. حتــى بوجــود وقــٍف 
إلطــالق النــار، ســتظل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام تتحّكــم بجيــوٍب مــن األراضــي فــي أنحــاء وســط وشــرق ســوريا، 
ولكنهــا ســتكون أكثــر عزلــًة بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل التســوية. األحــزاب الكورديــة ومــا تبقّــى مــن المؤسســة السياســية السُّــّنّية 
توافــق علــى التعــاون مــع الحكومــة المركزيــة، بوصــف ذلــك جــزءًا مــن المصالحــة فــي العــراق، والحكومــة المركزيــة بدورهــا، 

تكــون أكثــر مراعــاًة لمطالبهــم.
يعــرض الســيناريو الثالــث حــاًل عســكريًا بشــكٍل حصــرّي. مــن خــالل العمليــات القتاليــة، ُتطــَرد الدولــة اإلســالمية فــي 
قَّــة. يبقــى األســد علــى رأس الســلطة فــي ســوريا؛ تظــل الحكومــة العراقيــة مشــرذمًة وغيــر  العــراق والشــام مــن الموصــل والرَّ
فعالــة، ولكــّن إقليــم كوردســتان مــا زال جــزءًا مــن العــراق. قــد يبقــى بعــض عناصــر الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام 
مبعثريــن فــي أنحــاء ســوريا والعــراق. ومــع أنهــم لــن يســيطروا علــى أراٍض، ســيظلون قادريــن علــى شــّن هجمــاٍت إرهابيــة.

نظــرًا للقيــود علــى الوقــت والمــوارد، اختــار المؤلفــون التركيــز علــى هــذه الســيناريوهات الثالثــة. تــّم الوصــول إلــى 
الســيناريوهات بالتشــاور مع مســؤولين في الحكومة األمريكية، وجرى تصميمها بحيث تكون مســتقلًة من الناحية التحليلية. 
إّن أّي حملــٍة ضــد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام ُيحتمــل أن تحتــوَي علــى عناصــَر مــن الســيناريوهات الثالثــة جميعــًا، 
لكــّن الفصــل بينهــا أفضــى إلــى مناقشــٍة أكثــر تركيــزًا بشــأن تداعيــات كلٍّ مــن هــذه الســيناريوهات. إّن التركيــز علــى ثالثــة 
ســيناريوهاٍت ســمح للمشــاركين بتغطية االتســاع والعمق الضروريَّين كليهما، الســتثارة الفروق الدقيقة المهمة بدون التوّرط 
فــي التفاصيــل الصغيــرة. كل الســيناريوهات افترضــت ضغطــًا عســكريًا متناميــًا علــى الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، 

نظــرًا للتوافــق بيــن مؤسســة RAND والمســؤولين فــي الحكومــة األمريكيــة بــأّن هــذا هــو مســار الصــراع األكثــر احتمــااًل.

النقاط الرئيسية للتوافق والخالف

واحدٌة من فوائد صيغة ورشة العمل كانت قدرتنا على التعريف بنقاط التوافق والخالف بين الخبراء المختّصين. تشير نقاط 
التوافق الرئيسية إلى الكيفية التي ستتطّور الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( بحسبها من الناحية المالية، بغّض 
النظر عن تحركات التحالف المكاِفح لها. ُتضيء نقاط الخالف الرئيسية على مواطن الغموض المتعلقة بالتطّور المالّي 
للدولة اإلسالمية في العراق والشام، مما يمكن أن يقوم مقام األولويات الجماعية الكتساب وضوح الرؤية بشأن كيف سوف 

تتطّور الدولة اإلسالمية في العراق والشام.
ظهرت في ورشة العمل مجاالٌت عديدٌة من التوافق في ما بين الخبراء المختّصين. أواًل، الدولة اإلسالمية في 
ّن إيراداته من االبتزاز وفرض الضرائب من المرّجح  العراق والشام تنظيٌم ذو قدرٍة عاليٍة على التكّيف ويتمتع بالمرونة، واإ
أن تستمر حتى في غياب السيطرة على األراضي. ثانيًا، سوف تستمر الدولة اإلسالمية في العراق والشام تنظيمًا إرهابيًا 
على امتداد أّي إطاٍر زمنيٍّ يطاله التخطيط، وهو أمٌر عائٌد بدرجٍة كبيرٍة إلى قدرة المجموعة على التكّيف تحت الضغط. 
ثالثًا، إّن انتصارًا عسكريًا على الدولة اإلسالمية في العراق والشام، ال يعالج في الوقت نفسه العوامل السياسية األساسية 
الكامنة وراء صعود المجموعة، لن يكون إال انتصارًا مؤقتًا، ألّن ُمَخلَّفات المجموعة سوف تحاول أن تعيد تشكيل نفسها 
)ربما تحت ُمسّمى جديد(، أو أّن مجموعًة بديلًة ستتحرك أو تتشّكل ألخذ مكانها. أخيرًا، كلما استمر المأزق بين الدولة 
العراق  في  للدولة اإلسالمية  بالنسبة  أفضل  الوضع  أطول، سيكون  لمدٍة  التحالف  والشام وقوات  العراق  في  اإلسالمية 

والشام، إذ إنها ستغدو مستحكمًة أكثر على هيئة كياٍن سياسيٍّ في أجزاٍء من العراق وسوريا.
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المشاركون اختلفوا كذلك بشأن قضايا متعددة، َشَمَلت ما إذا كان ُيحتَمل أن تسعى الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام للحصول على رعايٍة من دولٍة خارجيٍة إْن هي استمرت في مواجهة ضغٍط مالّي؛ ومدى بقاء المجموعات التابعة 
ذا ما  للدولة اإلسالمية في العراق والشام مرتبطًة ماليًا بالمصدر في حال الهزيمة في الحرب أو حصول تسويٍة سياسية؛ واإ
كان التنظيم سوف يحاول بناء اقتصاٍد مغلق، أو تحويل المزيد من موارده باتجاه الحوكمة في أيٍّ من األراضي المتبّقية؛ 

والسرعة التي ستتهاوى بها العالمة الفارقة للدولة اإلسالمية في العراق والشام بعد الهزيمة العسكرية أو السياسية. 

)ISIL( التداعيات بالنسبة لتحركات مكافحة الدولة اإلسالمية في العراق والشام

لقد قدََّمت مناقشة التبعات المحتملة بالنسبة للدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( عبر هذه السيناريوهات الثالثة 
المتعارضة عددًا من التداعيات بالنسبة لجهد مكافحة الدولة اإلسالمية في العراق والشام. َشَمَلت هذه، القيام بتحركاٍت 
لمكافحة طرٍق محددٍة لجمع المال داخل أراضي الدولة اإلسالمية في العراق والشام، باستخدام المعلومات المالية من أجل 
اإلضرار بالمجموعة، مما يؤدي إلى تآكل قدرتها على جمع المال على امتداد أرضها، وضمان أال تتحول نحو جمع المال 

مما هو خارٌج عن أرضها.
من أجل شّل المصادر الرئيسية للثروة لدى المجموعة، سيكون من الضرورّي االستمرار في الضغط على العمليات 
النفطية للدولة اإلسالمية في العراق والشام، ومواقع المبالغ النقدية الضخمة داخل العراق وسوريا من خالل الضربات 

الجوية والغارات.
في ما يتجاوز النفط، على المدى القصير، إّن غياب قواٍت معاِرضٍة تتمكن من استعادة كل أراضي الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام والمحافظة عليها يعني أّن المجموعة سوف تستمر في السيطرة على موارَد اقتصاديٍة مهمة، تشمل أجزاًء 
من قطاعات الزراعة والتصنيع والمال في العراق وسوريا. سوف تستمر الدولة اإلسالمية في العراق والشام بتعويض 
الخسائر في بعض روافد اإليرادات عن طريق زيادة توليد اإليرادات في مجاالٍت أخرى، مثل الموارد االقتصادية األخرى 

التي قد تسيطر عليها. هذه الموارد يجب أن ُينَظَر في استهدافها أو إخضاعها للعقوبات.
الدولة  غير  من  عناصَر  مع  والخدمات  السلع  لتجارة  والشام  العراق  في  اإلسالمية  الدولة  لدى  اإلمداد  سالسل 
اإلسالمية في العراق والشام وأّي وسطاء يسّهلون تلك التجارة، والمشترون النهائيون الذين يعلمون أنهم يتعاملون مع 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام، يجب أيضًا التعّرف إليهم والنظر في فرض العقوبات عليهم واستهدافهم. النظر في 

أّي سلطاٍت جديدٍة ضروريٍة يجب أن يبدأ بشكٍل مبكر.
إذا كان بمقدور التحالف أن ُيحِدَث التآكل في تمويل الدولة اإلسالمية في العراق والشام إلى الحّد الذي تعاني فيه 
المجموعة من أجل دفع الرواتب، قد يمّزق هذا األمر التماسك الداخلّي بين المقاتلين والقيادة العليا وقد يعّطل التجنيد. يشير 
تحليٌل سابٌق لوثائَق سريٍة تابعٍة للمجموعة التي َسَلَفت الدولة اإلسالمية في العراق والشام، أي الدولة اإلسالمية في العراق، 
إلى أّن الدولة اإلسالمية في العراق والشام قلقٌة أيضًا بشأن اختالس األموال الذي يقوم به مقاتلوها أنفسهم. إّن اإلضاءة 
على هذه اإلخفاقات المالية بواسطة الرسائل الفعالة سيؤدي حتمًا إلى تأزيم التصّورات لدى العموم بشأن االقتدار المالّي 
للمجموعة وجدارتها بالثقة، السيما بين األعضاء، أو األعضاء المحتملين، أو المتعاطفين. إّن رفع السّرية عن وثائَق أحدث 
عهدًا تّم االستيالء عليها، تخّص الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وفيها ِذكٌر للضغط المالّي، من شأنه تقوية هذه الرسالة 

بصورٍة أكبر وُيِعين على التنسيق بين بلدان التحالف الدولّي لمكافحة الدولة اإلسالمية في العراق والشام.
في ما يتجاوز القطاعات واألنشطة المحددة، مثل النفط أو التجارة، من الضرورّي أن تقوم قوات التحالف بكسر 

سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق والشام على االقتصاد، وفصلها عن الشعب الذي تستفيد منه.
عند استعادة األرض من الدولة اإلسالمية في العراق والشام، سوف تكون هناك حاجٌة ألن يعتمد القسم األكبر من 
مهمة المكافحة المالية للدولة اإلسالمية في العراق والشام على أدوات إنفاذ القانون بداًل من األدوات العسكرية حصريًا 
من أجل معالجة اإليرادات المستمرة للدولة اإلسالمية في العراق والشام من االبتزاز وفرض الضرائب. هذا ألّن الدولة 
األراضي  إلى  وصوٍل  قدرة  على  ستحافظ  األراضي،  على  للسيطرة  فقدانها  بعد  حتى  والشام،  العراق  في  اإلسالمية 
واإليرادات المتعلقة بها، كما فعل َسَلفها تنظيم القاعدة في العراق )AQI( عندما كان مجموعًة سّريًة منخرطًة في عدٍد من 
ُخَدع االبتزاز وغيرها من أنشطة جمع األموال التي أبَقت المجموعة عاملة. يشير هذا األمر إلى حاجٍة الستثمار المزيد 
من الموارد في تدريب الكيانات العراقية إلنفاذ القانون وغيرها في ما يتجاوز تقديم المشورة إلى المساعدة والتدريب 
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وتجهيز جهودها العسكرية.
لقد تفادت الدولة اإلسالمية في العراق والشام االعتماد على جهاٍت فاعلٍة خارجيٍة من أجل التمويل، لكّن هذا االتجاه 
إبقاء المجموعة معزولًة  التقليدية لمكافحة تمويل اإلرهاب في  قد ال يستمر إلى ما ال نهاية. يجب أن تستمر األدوات 
عن الجهات المانحة الثرية. ينبغي أن يستمر التحالف في رصد التدفقات المالية إلى األراضي التي تسيطر عليها الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام من أجل المعرفة بالتغييرات الحاصلة في التمويل، السيما من جهة بلداٍن كان لألفراد األثرياء 
فيها تاريٌخ من تمويل القضايا الجهادية. إّن ما يزيد على عقٍد من الحرب ضد تنظيم القاعدة زّود وزارة الخزانة األمريكية 
)U.S. Treasury Department( ووكاالٍت أمريكيٍة أخرى بتجربٍة قّيمٍة في التعّرف إلى أموال اإلرهابيين المرتبطة 

بالقطاع المالّي المشروع ومحاربتها.
بغّض النظر عن الخطوات القادمة في الحرب ضد الدولة اإلسالمية في العراق والشام، إن يكن من حيث استمرار 
الوضع القائم، أو التسوية التفاوضية في سوريا والتسوية السياسية في العراق، أو االنتصارالحربّي على الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام في كلٍّ من العراق وسوريا، فإّن معالجة المظالم األساسية والعوامل الهيكلية الكامنة التي قادت إلى 
ظهورالدولة اإلسالمية في العراق والشام، يجب أن تكون مكّونًا مهمًا في االستجابة الشاملة من جهة التحالف. يستند خط 
الجهد هذا بشكٍل أساسيٍّ إلى الديبلوماسية، في ما يتعلق بِكاًل من العمل في اتجاه تسويٍة تفاوضيٍة في سوريا، وممارسة 
التأثير على الحكومة العراقية لكي تقوم بسعٍي أكثر جّدّيًة إلنهاء الطائفية التي تّتصف بها السياسة العراقية. االنتصار 
العسكرّي وحده لن يحقق هذا األمر. بدون خطواٍت باتجاه المصالحة السياسية في كل بلد، ستظل الدولة اإلسالمية في 
العراق والشام عاملًة في أوساط المجتمعات الّسّنّية المحلية وتجمع اإليرادات منها، حتى في غياب السيطرة على األراضي.
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شكٌر وعرفان

يشكر المؤلفون المشاركين في ورشة العمل لمكافحة الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( المعنّية بسيناريوهاتها المالية  
المستقبلية )Counter-ISIL Finance Futures Workshop(، لمشاركاتهم ومساهماتهم الصادقة، ويشكرون ليا هرشي 
لدعمها اإلدارّي. نشكر أيضًا المسؤولين الحكوميين المعنيين في جهود مكافحة   RAND من مؤسسة )Leah Hershey(
 Jeffrey( تمويل الدولة اإلسالمية في العراق والشام للمناقشات المثمرة ولدعم هذا العمل، وكذلك مراِجَعْينا، جيفري مارتيني
Martini( وفيل ويليامز )Phil Williams(، لتعليقاتهما المدروسة التي َحسََّنت مسّودة التقرير بصورٍة كبيرة. كل األخطاء 

تقع مسؤوليتها على المؤلفين.
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إّن مكافحة تمويل الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( هي خطٌّ مهٌم من الجهد في أوساط التحركات األمريكية 
والدولية الساعية إلى إحداث التآكل في المجموعة وتدميرها. لقد سيطرت المجموعة على مساحاٍت واسعٍة من العراق 
وسوريا، وأسست مجموعاٍت تابعًة لها، وبذرت الرعب حول العالم، واستعبدت الناس، وقتلت اآلالف، وساعدت على 

زعزعة استقرار الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 Counter-ISIL Finance( دوليًا، تقود المجموعة المعنية بمكافحة تمويل الدولة اإلسالمية في العراق والشام
التآكل في تمويل الدولة  Group( والتي تترأسها إيطاليا والمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة، الجهد إلحداث 
اإلسالمية في العراق والشام. على الصعيد الوطنّي، هناك عدٌد كبيٌر من الوكاالت المنخرطة في هذا الجهد. جهود مكافحة 
النفطية المفترضة من 500 مليون دوالر أمريكّي عام  التمويل قادت إلى نجاحاٍت ملحوظة، مثاًل، تخفيض اإليرادات 
2015 إلى ما ُيَتَوقَّع أن يكون 250 مليون دوالر أمريكّي في عام 2016. هذه النجاحات ترافقت مع مكاسَب عسكريٍة 
ضد الدولة اإلسالمية في العراق والشام ومكاسَب في األراضي بمقابل التنظيم المذكور )الشكل رقم 1.1(، وكانت في آٍن 

الفصل األول

المقّدمة

الشكل رقم 1.1

خسائر األراضي للدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( بين يناير/كانون الثاني 2015 ويوليو/تموز 2016

كم

RAND CF361-1

المدن العواصم
البلدات/المدن الرئيسية

المناطق التي تسيطر عليها الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام (ISIL) (التي لم َيَنْلها تغيير)

المكاسب اإلقليمية للدولة اإلسالمية في 
العراق والشام (ISIL) في عام 2016 
الخسائر اإلقليمية للدولة اإلسالمية في 
العراق والشام (ISIL) في عام 2016 
الخسائر اإلقليمية للدولة اإلسالمية في 
العراق والشام (ISIL) في عام 2015

حدود البلدان 
األنهار الرئيسية 

األراضي التي تسيطر عليها جهاٌت
فاعلٌة أخرى 

مناطُق صحراويٌة خاليٌة من السكان 

 The Islamic Caliphate Shrinks a Further) “2016 الخالفة اإلسالمية تتقلص بنسبٍة إضافيٍة تبلغ 12 في المئة في عام” ،(Columb Strack) المصدر: كولمب ستراك
Percent in 2016 11 12)، شركة آي أتش أس جينز 360 (IHS Jane’s 360)،     يوليو/تموز، 2016.
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2   السيناريوهات المالية المستقبلية للدولة اإلسالمية في العراق والشام 

معًا سببًا لهذه المكاسب ونتيجًة لها.
مع ذلك، يبقى سؤاٌل بسيٌط ولكن مهم: كيف تؤّثر هذه الجهود على الدولة اإلسالمية في العراق والشام، وبالخصوص، 
على قدرتها على جمع المال واستخدامه لتمويل عملياتها؟ إّن قسمًا رئيسيًا من ذاك السؤال هو ما إذا كانت الدولة اإلسالمية 
في العراق والشام تتمكن من تعويض الخسائر في أحد روافد اإليرادات عن طريق زياداٍت في رافٍد آخر، وكيف تستطيع 
أن تقوم بذلك. إّن مالحظة تطّور الدولة اإلسالمية في العراق والشام في ظل مجموعٍة من الظروف المتَوقََّعة يمكن أن 

يساعد في تنوير الجهود لمكافحتها، وتشكيل التوقعات بشأن النجاحات واإلخفاقات المستقبلية.
في يونيو/حزيران 2016، عقدت مؤسسة RAND ورشة عمٍل صغيرٍة من نصف يوٍم في آرلينغتون، فرجينيا 
)Arlington, Virginia(، من أجل النظر في المسارات المالية المحتملة للدولة اإلسالمية في العراق والشام خالل المدى 
القصير والمتوسط، ومناقشة التبعات الناتجة في السياسات. َجَمَعت مؤسسة RAND بين ثمانية خبراَء من اختصاصاٍت 
للسياسات،  ومحللين  واقتصاديين،  السياسية،  العلوم  في  أخصائيين  المجموعة  َشَمَلت  مترابطة.  ولكن  متعددٍة  مستقلٍة 
ومسؤولين سابقين رفيعي الرتبة من المجموعة العسكرية واالستخباراتية مّمن لديهم تجربة عقوٍد من السنوات في دراسة 
اإلرهاب، ومكافحة اإلرهاب، والتمرد، والمال المستخدم للتهديد. كذلك، كان العديد من المشاركين أصحاب تجربٍة مباشرٍة 
ُأبقَيت هويات المشاركين  البيئات التي فيها انتشاٌر عسكرّي، السيما العراق وأفغانستان، بصفٍة عسكريٍة أو مدنية.  في 
وتعليقاتهم سرّية في هذه المحاضر، ويعود ذلك جزئيًا لضمان مناقشٍة صادقة. اّتبعت مؤسسة RAND اجراءات حماية 
المشاركين في البحث في ورشة العمل وفي هذا التقرير، تمشيًا مع السياسات األمريكية الفيدرالية وتنظيمات وزارة الدفاع 
التي تحُكم حماية المشاركين في األبحاث. تستند تعليقات المشاركين إلى تجاربهم االحترافية وهي ال تمّثل سياسات ومواقف 

وكاالتهم، أو وزارة الدفاع األمريكية، أو الحكومة األمريكية.
تحضيرًا لورشة العمل، زّودت مؤسسة RAND المشاركين بوثيقَتين. قّدمت األولى تحلياًل موجزًا فيه تفصيٌل للحالة 
الراهنة لتمويل الدولة اإلسالمية في العراق والشام. َشَمَلت الوثيقة مقاطَع تتعلق بإيرادات الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام ونفقاتها واإلجراءات المضادة من ِقَبل التحالف، ومناقشًة الستطاعة المجموعة إدامَة قدراتها العملياتية والتنظيمية. 

الملحق B يعرض هذه الوثيقة.
الوثيقة الثانية َوَصَفت ثالثة سيناريوهات. ُطِلَب من المشاركين أن ُيصِدروا ُحكمًا بشأن كيفية تأّثر إيراد ونفقات الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام بعد 6 أشهر، و12 شهرًا، و18 شهرًا من بداية كل سيناريو. ُصمَِّمت السيناريوهات بحيث 
ظهار مساراٍت مستقبليٍة ممكنة. طّورت مؤسسة RAND السيناريوهات بالتشاور  تكون نقاط انطالٍق الستثارة المناقشة واإ
مع مسؤولين في الحكومة األمريكية، ثم عِمَلت داخل الفريق البحثّي للوصول إلى اختالٍف كاٍف بين السيناريوهات. ُكلَِّف 
المشاركون في ورشة العمل بأخذ نقاط االنطالق في كل سيناريو أخذ المَسلَّمات، بحيث ُتحَمل المناقشة لما يترتب على 
السيناريوهات إلى حّدها األقصى. لم تُنشئ ورشة العمل نموذجًا لسلوك جبهة النُّصرة )التي أصبح اسمها اآلن جبهة فتح 

الشام( أو غيرها من المجموعات المتمّردة في ظل السيناريوهات الثالثة.
كان كلٌّ من السيناريوهات المعروضة مستقاًل من الناحية التحليلية: أبرز أحدها الوضع القائم، وأبرز آخر تسويًة 
سياسية، وواحٌد أبرز انتصارًا عسكريًا على الدولة اإلسالمية في العراق والشام. إّن أّي حملٍة ضد الدولة اإلسالمية في 
العراق والشام ُيحتمل أن تحتوَي على عناصَر من السيناريوهات الثالثة جميعًا، لكّن الفصل بينها أفضى إلى مناقشٍة أكثر 
تركيزًا بشأن تداعيات كلٍّ من هذه السيناريوهات. نظرًا للقيود على الوقت والموارد، اختار المؤلفون التركيز على هذه 
السيناريوهات الثالثة فقط، مما يسمح للمشاركين باستثارة الفروق الدقيقة المهمة بدون التوّرط في التفاصيل الصغيرة. 
كل السيناريوهات افترضت ضغطًا عسكريًا متناميًا على الدولة اإلسالمية في العراق والشام، نظرًا للتوافق بين مؤسسة 

RAND والمسؤولين في الحكومة األمريكية بأّن هذا هو مسار الصراع األكثر احتمااًل.
ابتغاًء  طفيفٍة  تعديالٍت  )مع  العمل  ورشة  في  المشاركين  إلى  ُأرِسَلت  التي  أدناه  معروضٌة  السيناريوهات  هذه 

للوضوح(. وقد ُأضيفت المالحظات ألغراض هذا التقرير من أجل تغطية األحداث التي حدثت منذ تنفيذ ورشة العمل.

السيناريو األول: الوضع القائم

قَّة للثمانية عَشر شهرًا القادمة على أقل تقدير. الدولة  تتشّبث الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( بالموصل أو الرَّ
اإلسالمية في العراق والشام واقعٌة تحت ضغط في مناطَق من كلٍّ من سوريا والعراق، ولكنها تحافظ على عاصمتها في 
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قَّة باإلضافة إلى السيطرة على مساحاٍت كبيرٍة من األراضي، تشمل الموصل ومناطَق تقع إلى جنوبها على طول ِكال  الرَّ
ضّفَتي ِدجلة، والبلدات والقرى الرئيسية على طول وادي نهر الفرات، ومناطق في محيط تدمر، وِقَطعًا من األراضي شرق 
قَّة. في وقٍت أقرب، أعلنت الدولة اإلسالمية في العراق والشام عن والية الساحل، على الساحل الشمالّي  حلب تمتّد نحو الرَّ
الغربّي لسوريا، حيث َشنَّت هجماٍت انتحاريًة معّقدًة في مدينة طرطوس وجبلة في أواخر شهر مايو/أيار 1.2016 مع أّن 
قوات األمن العراقية، أو البشمركة الكوردية، أو وحدات الحشد الشعبّي )]Popular Mobilization Units [PMU( قادرٌة 
على استرداد األرض من الدولة اإلسالمية في العراق والشام، فمن المرّجح أن تظل هذه األخيرة مسيطرًة على مناطَق 
كبيرٍة لفترٍة مستقبليٍة غير محددة. ما زالت الدولة اإلسالمية في العراق والشام تحتفظ كذلك بالقدرة على الضرب في عمق 
بغداد والضواحي المحيطة بها، كما إّن قوة الدولة اإلسالمية في العراق والشام كمجموعٍة إرهابيٍة تملك قدرة تناوٍل فتاكة، 
من غير المرّجح أن تنحسر في وقٍت قريب. سوف يستمر المدنيون العراقيون والسوريون في المعاناة من عبء األضرار 
التي ينتجها ِكاًل من العمليات الهجومية المضادة للدولة اإلسالمية في العراق والشام، والهجمات الجريئة التي تنّفذها الدولة 
يران(، والجهات  اإلسالمية في العراق والشام.2 في سوريا، تستمر ِكاًل من الجهات الفاعلة التي تمّثل دَواًل )روسيا واإ
الفاعلة غير الحكومية )حزب اهلل( في المحافظة على نفوٍذ كبيٍر في مناطَق مختلفٍة من البلد. في العراق، األسباب الجذرية 
ضد الحكومة  والعوامل الهيكلية التي تؤدي إلى حرمان السُّّنة من الحقوق ما تزال غير ُمعاَلجة، واالحتجاجات المستمرة 
العراقية تحّد ال محالة من قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على التأليف بين الفصائل السياسية المتباعدة التي ُيحتاُج 
إليها للمحافظة على الوحدة.3 تحافظ الواليات المتحدة على مستواها الحالّي من التدريب والمشاركة وإمدادات األسلحة، 

والدعم الجّوّي، وأنشطة العمليات الخاصة.

السيناريو الثاني: التسوية التفاوضية

فــي ســوريا، ُيَنّحــى بشــار األســد عــن رأس الســلطة وُيؤتــى بحاكــٍم جديــٍد إلــى الحكــم. يمكــن لتســويٍة تفاوضيــٍة فــي ســوريا أن 
 .)]Geneva III[ III َتنتُــج عــن مبــادراٍت ديبلوماســيٍة ناجحــٍة بوصفهــا جــزءًا مــن محادثــات الســالم بشــأن ســوريا فــي )جنيــف
األطــراف الرئيســية تشــمل كوكبــًة مــن ِكال الجهَتيــن الفاعلَتيــن: الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، حيــث تشــمل األولــى نظــام األســد 
يــران، والواليــات المتحــدة، وتركيــا، والمملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى األرجــح،  ممثِّــاًل للدولــة الســورية، وداِعَميــه روســيا واإ
بعــض دول الخليــج األصغــر حجمــًا والتــي تظــل مــع ذلــك صاحبــة نفــوذ، مثــل َقطــر. الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة تشــمل 
المجموعــات الســورية المتمــردة المتنوعــة علــى امتــداد الطيــف األيديولوجــّي، والفصائــل الكورديــة. المجموعــات اإلســالمية 
األكثــر تصّلبــًا، أي الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( وجبهــة النُّصــرة، لــن تكــون جــزءًا مــن تســويٍة تفاوضيــة. 
ــة، باســتثناء الدولــة  إّن اتفاقــًا ناجحــًا متعــدد األطــراف مــن المرّجــح أن يشــمل وقفــًا إلطــالق النــار بيــن كل األطــراف المعنّي
اإلســالمية فــي العــراق والشــام وجبهــة النُّصــرة. الجهــود األوليــة للحوكمــة ترّكــز علــى إصــالح المؤسســات الســورية، وتشــكيل 
نشــاء خــطٍّ زمنــيٍّ واقعــيٍّ النتخابــاٍت حــّرٍة وعادلــة، وتحديــد مالمــح خطــٍة إلعــادة توحيــد البلــد بشــكٍل مــن  حكومــٍة جديــدة، واإ
األشــكال. حتــى بوجــود وقــٍف إلطــالق النــار، ســتظل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام وجبهــة النُّصــرة تتحّكمــان بجيــوٍب 

مــن األراضــي فــي أنحــاء وســط وشــرق ســوريا، ولكنهمــا ســتكونان أكثــر عزلــًة بكثيــر ممــا كانتــا عليــه قبــل التســوية.
يحقّــق العــراق أيضــًا مصالحــًة سياســية، للمــدى القصيــر علــى األقــل. فــي هــذه المصالحــة، األحــزاب الكرديــة ومــا تبقّــى 
ــّنّية توافــق علــى التعــاون مــع الحكومــة المركزيــة، وهــذه بدورهــا تكــون أكثــر مراعــاًة لمطالبهــم.  مــن المؤسســة السياســية السُّ
تضــع حكومــة إقليــم كوردســتان جانبــًا اســتفتاًء حــول االســتقالل. تنجــح الحكومــة، بدعــم الحلفــاء مــن العــرب الّســّنة والحكومــة 
األمريكية في إبعاد وحدات الحشد الشعبّي )]Popular Mobilization Units [PMUs( الشيعية األكثر تطّرفًا )عصائب 

َع بها على المشاركين  الوالية هي مقاطعٌة بحسب إعالن الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL(. لم ُنشِمل هذا التعريف في السيناريو بالهيئة التي ُوزِّ  1
في ورشة العمل، إذ كان الجميع ُمّطلعين على المصطلح.

ما نعنيه بعبارة “الهجمات الجريئة” هو األحداث المسببة للقتل الجماعّي، مثل األجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المحمولة بواسطة المركبات، التي يتم   2
تفجيرها في األسواق وغيرها من األماكن التي يتجمع الناس فيها. لقد نّفذت الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( مثل هذه الهجمات إما في مواقَع 

ما في نفس الموقع في تواٍل سريع، بحيث ُيقَصد من اإلنفجار الثاني إيذاء الُمنِقذين. مختلفٍة بشكٍل شبه متزامن، واإ

إننا ممتّنون ألحد الُمراجعين الذي أشار إلى أّن هذا األمر ُيمكن أن ُيَعبََّر عنه بأنه قدرة العبادي على استعادة الوحدة.  3



4   السيناريوهات المالية المستقبلية للدولة اإلسالمية في العراق والشام 

أهــل الحــّق وكتائــب حــزب اهلل( عــن ســاحات المعــارك التــي تجــري فيهــا مكافحــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام.

السيناريو الثالث: خسارة كامل األراضي عن طريق القتال

قَّــة.4 يبقــى  عــن طريــق العمليــات القتاليــة، ُتطــَرد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( مــن الفلوجــة والموصــل والرَّ
األســد علــى رأس الســلطة فــي ســوريا، وتبقــى الحكومــة العراقيــة مشــرذمًة وغيــر فعالــة، ولكــّن األكــراد مــا زالــوا جــزءًا مــن 
العــراق. قــد يبقــى بعــض عناصــر الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مبعثريــن فــي أنحــاء ســوريا والعــراق، وقــد يعــود 
آخــرون إلــى بلدانهــم األصليــة، بينمــا قــد يفــّر غيرهــم إلــى معاقــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام فــي أماكــَن مثــل ليبيــا 
مــن أجــل إعــادة التجّمــع واالســتمرار فــي القتــال. فــي وقــٍت ال تكــون الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مســيطرًة علــى شــيٍء 
مــن األراضــي، أو علــى القليــل منهــا فقــط، فإنهــا قــادرٌة علــى شــّن هجمــاٍت إرهابيــٍة دوريــٍة ضــد األهــداف الســهلة فــي المراكــز 

الســكانية الكبــرى، مثــل األســواق فــي بغــداد، وعلــى تشــغيل مخططــاٍت إجراميــٍة متنوعــٍة لجمــع المــال.5

هيكلية ورشة العمل

عندما بدأت ورشــة العمل، ُطِلَب من المشــاركين أن يتفادوا مناقشــة احتمال كل ســيناريو بالتحديد، أو كيفية وصول الفريق 
البحثــّي إلــى هــذه الســيناريوهات المحــددة، وأن يناقشــوا فقــط تداعيــات كل ســيناريو علــى إيــرادات الدولــة اإلســالمية فــي 
العــراق والشــام )ISIL( ونفقاتهــا عنــد انقضــاء 6 أشــهر، و12 شــهرًا، و18 شــهرًا مــن البدايــة. كان الفريــق البحثــّي حاضــرًا 
أثنــاء ورشــة العمــل لإلجابــة علــى أّي أســئلٍة بشــأن الســيناريوهات، وتوضيــح أّي معلومــٍة بشــأن التحليــل المرجعــّي، ولكنــه لــم 

يشــارك فــي المناقشــات.
لقد خّطط فريق مؤسسة RAND في األصل لتوجيه مناقشات ورشة العمل ضمن كل سيناريو عند المعايير المعّينة 
ــة، المحــددة بســتة أشــهر، ولكــّن هــذه الخطــة تغّيــرت عندمــا بــدأت ورشــة العمــل. طبيعــة الســيناريوهات،  للمقارنــة المرجعّي
والتقييمــات المختلفــة التــي وّفرهــا المشــاركون، والمتغّيــرات المتعــددة التــي تســاهم فــي الســلوك المســتقبلّي للدولــة اإلســالمية 
ــَج عنهــا حــواٌر تحليلــيٌّ غنــيٌّ أحــاط بالمواضيــع واألنمــاط المشــتركة التــي اخترقــت األطــر الزمنيــة،  فــي العــراق والشــام، َنَت

بــداًل مــن تحليــٍل خّطــيٍّ يّتبــع تقويمــًا مــن 6 و12 و18 شــهرًا.
باإلضافــة إلــى المحادثــات المتعلقــة باإليــرادات والنفقــات، حــاَد المشــاركون فــي بعــض األحيــان عــن المناقشــة المتركــزة 
علــى المــال، مــن أجــل مناقشــة المتغّيــرات التــي تؤثّــر علــى الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام كتنظيــم، والتدابيــر األخــرى 
التــي قــد تتخذهــا نتيجــًة للنجاحــات واالنتكاســات، بوصفهــا جــزءًا مــن الســيناريوهات. فــي هــذا التقريــر، نعــرض النقــاط 
الرئيســية للتوافــق والخــالف التــي تنبثــق مــن المناقشــات حــول الســيناريوهات الثالثــة جميعــًا. إّن قيمــة عــرض نقــاط التوافــق 
الرئيســية هــي فــي كونهــا تشــير إلــى الكيفيــة التــي ســتتطّور الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام بحســبها مــن الناحيــة الماليــة، 
ّن قيمــة عــرض نقــاط الخــالف الرئيســية  بغــّض النظــر عــن تدابيــر التحالــف المكاِفــح للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام. واإ
للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، وبوســعها توجيــه  هــي كونهــا تضــيء علــى مواطــن الغمــوض المتصلــة بالتطــّور المالــّي 

الجهــود الجماعيــة المتعلقــة بالمعلومــات التــي مــن شــأنها إلقــاء الضــوء علــى تطــّور الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام.
يعكــس هــذا التقريــر بأمانــة نتائــج ورشــة العمــل: لــم ُيشــِرب المؤلفــون تحليلهــم الخــاص فــي الوثيقــة بمــا يتجــاوز نقــاط 
اإليضــاح. إضافــًة لذلــك، ُأرِســَلت نســخٌة أّوليــٌة مــن التقريــر إلــى كل المشــاركين فــي ورشــة العمــل للحصــول علــى تعليقاتهــم، 
داخــل ورشــة العمــل نفســها. فــي الفصــل الثانــي، نقــّدم لمحــًة حــول تمويــل  مــن أجــل ضمــان أن يعكــس التقريــر بدقــٍة مــا رشــح 
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام. بعــد ذلــك، يعــرض الفصــل الثالــث النقــاط الرئيســية للتوافــق والخــالف فــي مناقشــات 
لتدابيــر مكافحــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام. يوفّــر الملحــق  ورشــة العمــل، ويعــرض الفصــل الرابــع التبعــات بالنســبة 

منذ ورشة العمل، ُطِرَدت الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( من الفلوجة وخسرت أيضًا أجزاًء من الموصل.  4

هذا هو السيناريو كما تّمت مناقشته في ورشة العمل. السيناريو بالهيئة التي كان عليها عند توزيعه مسبقًا يختلف بشكٍل طفيف. ُيناَقش هذا االختالف في   5
.B الملحق



مقّدمة    5

A تحليــاًل مفّصــاًل لمناقشــات ورشــة العمــل فــي مــا يخــص كل ســيناريو. يصــّور الملحــق B الخلفيــة الماليــة علــى الهيئــة التــي 
تــّم تزويدهــا لــكل المشــاركين فــي ورشــة العمــل بالضبــط.





7

قليم كوردستان - العراق، تدعمها قواٌت مقاِتلٌة ذات  في 17 أكتوبر/تشرين األول، 2016، بدأ جنود من العراق الفيدرالّي واإ
طابٍع رسميٍّ أدنى، وتحالٌف متعّدد الجنسيات بقيادة الواليات المتحدة، بحملتها العسكرية السترجاع الموصل، التي تقع تحت 
سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL(، وهي ثاني أكبر مدن العراق. إّن االنتصار في هذه المعركة من شأنه 
نما رمزيًا أيضًا؛ في يوليو/تموز 2014، استخدم أبو  التسبب بضرٍر كبيٍر للدولة اإلسالمية في العراق والشام ال فقط عمليًا، واإ
بكر البغدادي، قائد الدولة اإلسالمية في العراق والشام، مسجدًا في الموصل من أجل دعوة كاّفة المسلمين لطاعته بوصفه 

قائدًا للخالفة الُمسَتعادة.1
بعــد وقــٍت قصيــٍر مــن اقتحــام الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام للمســرح العالمــّي فــي صيــف عــام 2014، إذ اجتاحــت 
نجــازات المجموعــة تّتصــف بالمبالغــات  المــدن الرئيســية فــي غــرب وشــمال العــراق وســيطرت علــى الموصــل، أصبحــت أفعــال واإ
والغلــّو. مــع ذلــك، االّدعــاء الــذي يفيــد بــأّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام كانــت أغنــى مجموعــٍة إرهابيــٍة فــي العالــم بعــد 
اســتيالئها علــى مــوارَد فــي أنحــاء العــراق - ويشــمل ذلــك مــا ال يِقــّل عــن 500 مليــون دوالر أمريكــّي مــن مصــارَف متعــددٍة فــي 
شــمال وغــرب العــراق - لــم يكــن يخلــو مــن الدقــة بالكامــل. حتــى بتاريــخ أكتوبر/تشــرين األول 2016، أفــادت بعــض التقديــرات 
أّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام كانــت تجمــع 4 مالييــن دوالر أمريكــّي فــي الشــهر علــى شــكل ضرائــَب فــي الموصــل.2 
اليــوم، هنــاك جهــوٌد ُمَنسَّــَقٌة لمكافحــة النشــاط المالــّي للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام. الــوكاالت الحكوميــة األمريكيــة، 
وفرقــة العمــل المتعــددة األطــراف المعنيــة باإلجــراءات الماليــة )]Financial Action Task Force [FATF(، والمجموعــة 
)Counter-ISIL Finance Group [CIFG[( المتعددة الجنسيات المعنية بمكافحة تمويل الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

نفــاق المــال فــي دعــم  هــي مــن بيــن منظمــاٍت عديــدٍة مســؤولٍة عــن َمنــع الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن جمــع وتحويــل واإ
أهدافهــا الحربية.

إّن فهــم تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مهــمٌّ ألّن إيــرادات المجموعــة تســمح لهــا بتنفيــذ عمليــاٍت عســكريٍة 
للدفــاع عــن حدودهــا واالســتحواذ علــى أراٍض جديــدة، وعمليــاٍت أمنيــٍة لقمــع المعارضــة، وعمليــاٍت إعالميــٍة لجــذب أتبــاٍع ُجــُدد، 
لدولــٍة عاملــة.  وأنشــطٍة مشــابهٍة لمــا تقــوم بــه الــدول مــن أجــل توفيــر بعــض الخدمــات علــى األقــل للشــعب، وتقديــم صــورٍة 

أظهــرت أبحــاٌث ســابقٌة أّن وتيــرة العمليــات العســكرية يمكــن ربطهــا بأنمــاط اإلنفــاق.3
هذه الجهود المتعددة لمكافحة تمويل الدولة اإلســالمية في العراق والشــام تؤدي إلى ســؤاٍل مهم: كيف يســتطيع صانعو 
السياســات أن يعرفــوا مــا هــي التأثيــرات التــي ستنشــأ مــن إحــداث التــآكل فــي تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام فــي ظــل 

ســيناريوهاٍت متنوعــة؟ مــن أجــل التنبــؤ بهــذه التأثيــرات، ينبغــي أن نفهــم تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام.
يعــرض هــذا الفصــل لمحــًة حــول تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام حتــى نهايــة صيــف 2016، مــع بعــض 

 Islamic State Leader Abu( ”قائــد الدولــة اإلســالمية أبــو بكــر البغــدادي يتوجــه إلــى المســلمين فــي الموصــل“ ،)Hannah Strange( هانــا ســترينج  1
Bakr al-Baghdadi Addresses Muslims in Mosul(، ذا تلغــراف )The Telegraph(، 5 يوليو/تمــوز، 2015.

 As Territory( ”مــع تقّلــص األراضــي، الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا تبحــث عــن مصــادَر جديــدٍة للمــال“ ،)Vivian Salama( فيفيــان ســالمة  2
Shrinks, ISIS Looks for New Money Sources(، ســياتل تايمــز )Seattle Times(، 19 أكتوبر/تشــرين األول، 2016.

 Renny( رينــي ماكفرســون ،)Carroll Ganier( كارول غانييــر ،)Howard J. Shatz( هــاورد ج. شــاتز ،)Benjamin Bahney( بنجاميــن باهنــي  3
McPherson(، وباربــارا ُســْود )Barbara Sude(، مــع ســارة بيــث إلســون )Sara Beth Elson( وغســان شــبلي )Ghassan Schebly(، “تحليــٌل 
MG-1026- ،)An Economic Analysis of the Financial Records of al-Qa’ida in Iraq( ”اقتصــاديٌّ للســجالت الماليــة لتنظيــم القاعــدة فــي العــراق

 .2010 ،RAND ســانتا مونيــكا، كاليفورنيــا: مؤسســة ،OSD

الفصل الثاني
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التحديثــات المتواضعــة مــن أجــل أخــذ األحــداث األقــرب زمنيــًا فــي الحســبان. هــي نســخًة ُمَعدََّلــٌة بشــكٍل طفيــٍف مــن مذّكــرة 
معلومــاٍت أساســيٍة ُأرِســَلت إلــى جميــع المشــاركين فــي ورشــة العمــل فــي وقــٍت ســابٍق علــى هــذه الورشــة )مذّكــرة المعلومــات 

.)B األساســية الفعليــة مبَّيَّنــٌة حرفيــًا فــي الملحــق

كيف تجني الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( مالها

إّن قدرة الدولة اإلســالمية في العراق والشــام )ISIL( على كســب مبالَغ كبيرٍة من المدخول من روافَد متعددٍة لإليرادات، ســاهم 
َد مصــدران لإليــراد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام بحّصــة األســد مــن صنــدوق الحــروب لديهــا:  فــي تمويلهــا الناجــح. لقــد َزوَّ
النفــط و“فــرض الضرائــب” )تشــمل األخيــرة مــا قــد نعتبــره ابتــزازًا(. إيــرادات الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام اإلجماليــة لعــام 

2015 قُــدَِّر أنهــا تتــراوح بيــن مليــار دوالر أمريكــّي و2.4 مليــار دوالر أمريكــّي.4

النفط
إّن حّصــًة كبيــرًة مــن المــال الــذي تجمعــه الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( تأتــي مــن النفــط. لقــد اســتولت المجموعــة 
علــى حقــوٍل نفطيــٍة رئيســيٍة وعلــى مصــاٍف للتكريــر فــي شــمال شــرق ســوريا وشــمال العــراق بيــن يونيو/حزيــران 2014 وســبتمبر/

أيلــول 2014، كمــا إنهــا تســيطر علــى طــرٍق رئيســيٍة وغيرهــا مــن المراكــز التجاريــة.5 فــي منتصــف عــام 2016، كانــت الدولــة 
اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــا زالــت تســيطر علــى قرابــة 60 فــي المئــة مــن آبــار النفــط فــي ســوريا و5 فــي المئــة مــن آبــار 
النفط في العراق.6 الدولة اإلســالمية في العراق والشــام تبيع النفط والمنتجات النفطية والغاز لمجموعٍة من المشــترين، ويشــمل 
هــؤالء تّجــارًا فــي ســوريا والعــراق، يعيــدون بيعهــا للســوق المحلــّي ولنظــام األســد.7 تســتمّد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام 
معظــم إيرادهــا النفطــّي مــن المبيعــات المحليــة، والتــي تُفــَرض عليهــا الضرائــب مــراٍت متعــددًة علــى طــول سلســلة اإلمــداد مــن 
الحقــل النفطــّي إلــى مصفــاة التكريــر ثــم إلــى األســواق المحليــة. تراوحــت التقديــرات بشــأن اإليــراد النفطــّي للدولــة اإلســالمية فــي 
العــراق والشــام منــذ أواخــر ربيــع عــام 2016 مــا بيــن 250 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا إلــى قرابــة 365 مليــون دوالر أمريكــّي 
نمــا مــن غيــر ِذْكــِر أرقــاٍم محــددٍة بالــدوالر األمريكــّي.9 لقــد كان التراجــع حــاّدًا  ســنويًا.8 لقــد ُقــدَِّر أّن هــذه اإليــرادات تراجعــت، واإ
بشــكٍل خــاص فــي العــراق؛ كمــا ذكــرت التقاريــر، فــإّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام لــم تعــد تســيطر علــى أّي آبــاٍر نفطيــٍة 

هنــاك علــى اإلطــالق منــذ ســبتمبر/أيلول 10.2016

دانييــل ل. غليــزر )Daniel Glaser(، شــهادٌة أمــام اللجنــة الفرعيــة المعنيــة بشــؤون اإلرهــاب وحظــر االنتشــار والتابعــة للجنــة مجلــس النــواب المعنيــة   4
 House( بالشــؤون الخارجية، وأمام اللجنة الفرعية المعنية بالتهديدات والقدرات الُمســتِجّدة التابعة للجنة التجارة ومجلس النواب المعنية بالخدمات العســكرية
 Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation, and Trade and House Committee on Armed
Cen-( 2016، المركز المعني بتحليالت اإلرهابb ،9 يونيو/حزيران ،)Services Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities
ter for the Analysis of Terrorism(، “تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا 2015” )ISIS Financing 2015(، باريــس، مايو/أيــار 2016.

How the Islamic State Sus-( ”كيــف ُتعيــل الدولــة اإلســالمية نفســها: أهميــة اقتصــاد الحــرب فــي ســوريا والعــراق“ ،)Tom Keatinge( تــوم كيتنــج  5
 The Royal United( تحليالت المعهد الملكّي للخدمات المتحدة ،)tains Itself: The Importance of the War Economy in Syria and Iraq 

.2014b ،29 أغسطس/آب ،)RUSI Analysis( )Services Institute [RUSI[

جوبــي ووريــك وليــز ســالي )Joby Warrick and Liz Sly(، “الضربــات التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة تفــرض ضغطــًا ماليــًا علــى الدولــة اإلســالمية”   6
)U.S.-Led Strikes Putting a Financial Squeeze on the Islamic State(، واشنطن بوست )Washington Post(، 2 أبريل/نيسان، 2016.

 Jay( 2016؛ دجــاي ســولومون وبونــوا فوكــونa ،لنــدن، 8 فبراير/شــباط ،)Chatham House( دانييــل ل. غليــزر، مالحظــاٌت ُألِقَيــت فــي تشــاثام هــاوس  7
 An Energy Mogul Becomes Entangled with( ”أحــد أقطــاب الطاقــة أصبــح متوّرطــًا مــع الدولــة اإلســالمية“ )Solomon and Benoit Faucon

Islamic State(، وول ســتريت دجورنــال )Wall Street Journal(، 8 مايو/أيــار، 2016.

ييغانــي تورباتــي )Yeganeh Torbati(، “اإليــراد النفطــّي الســنوّي للدولــة اإلســالمية انخفــض إلــى النصــف البالــغ 250 مليــون دوالر أمريكــّي: مســؤوٌل   8
أمريكــّي” )Islamic State Yearly Oil Revenue Halved to $250 million: U.S. Official(، رويتــرز )Reuters(، 11 مايو/أيــار، 2016؛ 
 The Rise( ”الصعــود والســقوط المميــت لزعيــم نفــط الدولــة اإلســالمية“ ،)Benoit Faucon and Margaret Coker( بونــوا فوكــون ومارغــاِرت كوكــر

and Deadly Fall of Islamic State’s Oil Tycoon(، وول ســتريت دجورنــال )Wall Street Journal(، 24 أبريل/نيســان، 2016.

 ISIS Revenues from( ”ب تتراجــع بعــد تحريــر الشــرقاط لقــاء عــادل )Loaa Adel(، “إيــرادات الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن النفــط الُمَهــرَّ  9
Smuggled Oil Decline After Sharqat Liberation(، إيراكــي نيــوز )Iraqi News(، 24 ســبتمبر/أيلول، 2016.

النفــط العراقــّي” )ISIS No Longer Controls Any Iraqi Oil(، روداو  لــم تعــد تســيطر علــى أيٍّ مــن  العــراق وســوريا  فــي  “الدولــة اإلســالمية   10

)Rudaw(، 27 سبتمبر/أيلول، 2016.
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فرض الضرائب واالبتزاز
تبتــز الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( مــا بيــن 2.5 و20 فــي المئــة مــن اإليــراد مــن األعمــال التجاريــة فــي أراضيهــا، 
كمــا تشــّغل خدعــًا علــى “طريقــة المافيــا”، تســاعد المجموعــة علــى كســب المــال. َشــَمَلت هــذه الضرائــب غرامــاٍت تجمعهــا الشــرطة 
األخالقيــة للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام.11 تعّبــر الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام عــن أنشــطتها المتعلقــة باالبتــزاز 
باســتعمال مصطلَحيــن همــا الــزكاة، أي الضريبــة اإلســالمية التقليديــة علــى رأس المــال أو الثــروة، والِجزيــة، وهــي تقليديــًا 
ضريبــٌة يدفعهــا غيــر المســلمين الذيــن يعيشــون فــي أراضــي المســلمين، وهــي مشــابهٌة ألشــكاٍل أخــرى مــن الضرائــب “الثوريــة” 

التــي يجمعهــا عــدد مــن المجموعــات المتمــردة األخــرى.12
علــى مــدى صيــف عــام 2016، بقــي مــن غيــر الواضــح إذا كانــت ســوريا هــي التــي تــزّود الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
والشــام بإيــراٍد ضريبــيٍّ أكبــر أو العــراق. لقــد كانــت الموصــل مصــدرًا رئيســيًا لإليــراد الضريبــّي بالنســبة للدولــة اإلســالمية فــي 
عــادة اإلعمــار والنفــط.13 تبتــز الدولــة  العــراق والشــام، حيــث كان القســم األكبــر مــن التمويــل يأتــي مــن قطاعــات التجــارة واإ
اإلســالمية فــي العــراق والشــام كذلــك األفــراد والمجموعــات التــي تتحــرك عــن طريــق المعابــر الحدوديــة إلــى أراضيهــا وخروجــًا 
منهــا وبيــن ســوريا والعــراق.14 لقــد اكتســبت المجموعــة إيــرادًا حتــى مــن الحكومــة الســورية، كمــا كان الحــال فــي فبراير/شــباط 
2013، عندمــا اســتولى مقاتلــو الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام علــى َســّد الطبقــة وأعــادوا بيــع الكهربــاء لنظــام األســد.15

مصادُر أخرى لإليراد
تملــك الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( حافظــًة متنوعــًة مــن التمويــل. هــي تســيطر علــى مــوارَد مهمــٍة داخــل قطاعــات 
الصناعــة والزراعــة فــي ســوريا والعــراق، ومــع أّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام خســرت فــي الغالــب قدرتهــا علــى الوصــول 
إلــى المصــارف الحكوميــة فــي شــمال وغــرب العــراق، فــإّن هــذه المصــارف زّودت المجموعــة فعليــًا بمبلــغ 500 مليــون دوالر 
ــدََّرت  أمريكــّي علــى األقــل.16 كســبت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــااًل أيضــًا عــن طريــق االختطــاف مقابــل فديــة؛ َق
ــْت مــا بيــن 20 مليــون دوالر أمريكــّي و45 مليــون دوالر  وزارة الخزانــة األمريكيــة أّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام َجَن
أمريكــّي فــي عــام 2015. تجمــع الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام المــال أيضــًا مــن خــالل بيــع اآلثــار؛ موازنــة ســعر الصــرف 
)المشــاركة غيــر المباشــرة مــع ُدْور الصــرف والمصــارف أثنــاء المــزادات علــى العمــالت، والتــي يقــوم بهــا المصــرف المركــزّي 
العراقــّي، وفيهــا يمكــن شــراء الــدوالرات بســعٍر أدنــى مــن أســعار الســوق ثــم ُيعــاد بيعهــا بنفــس أســعار الســوق(؛ واألنشــطة اليوميــة، 
مثــل إدارة مــزارع األســماك وبيــع الســيارات المســتعملة. حافظــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام علــى اعتمــاٍد ضئيــٍل علــى 
الجهــات المانحــة األجنبيــة، بالرغــم مــن االتهامــات التــي َطَفــت إلــى الســطح بشــأن متعاطفيــن مــن األثريــاء وأفــراٍد مــن َقطــر 

والكويــت يمنحــون المــال للمجموعــة.17

باتريك ب. جونســتون )Patrick B. Johnston(، “المشــاكل المالية للدولة اإلســالمية” )Islamic State’s Money Problems(، يو أس إي توداي   11

)USA Today(، 4 مــارس/آذار، 2016.

Following the Money: Fi-( ”ــع المــال: تمويــل التوّســع اإلقليمــّي للمتمرديــن اإلســالميين فــي ســوريا مايــكل جونســون )Michael Jonsson(، “تتّب  12

 Swedish Defense Research( الوكالة السويدية ألبحاث الدفاع ،)nancing the Territorial Expansion of Islamist Insurgents in Syria
Agency(، المذكــرة رقــم 4947 لقانــون حريــة المعلومــات )FOI Memo #4947(، مايو/أيــار 2014. 

باتريــك ب. جونســتون و بنجاميــن باهنــي )Patrick B. Johnston and Benjamin Bahney(، ضــرب الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا حيــث   13

 Hitting ISIS Where it Hurts: Disrupting ISIS’s Cash Flow( “ يؤِلــم: تعطيــل التدفــق النقــدّي فــي العــراق للدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا
in Iraq(، نيويــورك تايمــز )New York Times(، 13 أغســطس/آب، 2014.

ريــك شــميت )Eric Schmitt(، “المتمــردون فــي ســوريا يفرضــون الســيطرة  ِبــن هاِبــرد )Ben Hubbard(، كليفــورد كــراوس )Clifford Krauss(، واإ  14

 ،)Raja Abdulrahim( 28 يناير/كانــون الثانــي، 2014؛ رجــا عبــد الرحيــم ،)Rebels in Syria Claim Control of Resources( ”علــى المــوارد
 In Syria’s Mangled Economy, Truckers Stitch Together( ”ه، يربــط ســائقو الشــاحنات المناطــق المتحاربــة ببعضهــا “فــي اقتصــاد ســوريا المشــوَّ

Warring Regions(، وول ســتريت دجورنــال )Wall Street Journal(، 24 مايو/أيــار، 2016.

 ،)The Dangerous Mixture of Oil and Water in Iraq( ”المزيــج الخطيــر مــن النفــط والمــاء فــي العــراق“ ،)Ariel Ahram( آرييــل أهــرام  15

بوليتيكال فايوِلنس آت آ غالنس )Political Violence @ a Glance ]العنف السياسّي في لمحة](، 18 أغسطس/آب، 2014؛ هويدا سعد وريك غالدستون 
 Syrian Insurgents Claim( ”المتمــردون الســوريون يفرضــون الســيطرة علــى ّســدٍّ كبيــٍر للطاقــة المائيــة“ ،)Hwaida Saad and Rick Gladstone(

to Control Large Hydropower Dam(، نيويــورك تايمــز )New York Times(، 11 فبراير/شــباط، 2013.

.2016b ،)Glaser( غليزر  16

ســكوت برونســتين ودرو غريفيــن )Scott Bronstein and Drew Griffin(، “تمــّول نفســها وعميقــة التجــّذر: كيــف تجنــي الدولــة اإلســالمية فــي العــراق   17

وســوريا ماليينهــا” )CNN.com ،)Self-Funded and Deep-Rooted: How ISIS Makes its Millions، 7 أكتوبر/تشــرين األول، 2014.
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كم تجني الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( من المال؟

ال يوجــد إجمــاٌع بشــأن مقــدار المــال الــذي تجنيــه الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL(. مســاعد وزيــر الخزانــة األمريكيــة 
دانييــل ل. غليــزر )Daniel L. Glaser( علّــَق بالفعــل بقولــه إّن إيــراد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن النفــط انخفــض 
إلــى النصــف مــن 500 مليــون دوالر أمريكــّي إلــى قرابــة 250 مليــون دوالر أمريكــّي.18 حتــى مــع هــذا االنخفــاض فــي اإليــراد 
ــُد أّن  النفطــّي، قــد تكــون الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام كســبت 350 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا مــن االبتــزاز.19 ُيعَتَق
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام اســتولت علــى مــا يتــراوح بيــن 500 مليــون دوالر أمريكــّي إلــى أكثــر مــن مليــار دوالر 
أمريكــّي مــن الخزانــات المحّصنــة فــي المصــارف علــى امتــداد ســوريا والعــراق، مــع أّن حصصــًا كبيــرًة مــن االحتياطــّي النقــدّي 
اإلجمالــّي للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام ربمــا تكــون قــد دمرتــه الضربــات الجويــة للتحالــف علــى امتــداد العــام الماضــي.20 
تؤكــد األرقــام الصــادرة عــن شــركة آي أتــش أس )IHS( أّن اإليــراد الشــهرّي للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام َنَقــَص بمقــدار 
30 فــي المئــة خــالل الســنة الماضيــة، مــن 80 مليــون دوالر أمريكــّي شــهريًا تقريبــًا، إلــى 56 مليــون دوالر أمريكــّي شــهريًا 
)ممــا يســاوي 960 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا، و672 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا، علــى التوالــي(.21 هــذا يشــمل هبوطــًا فــي 
اإليــراد المكتَســب مــن النفــط والغــاز قــدره 26 فــي المئــة، وهبوطــًا قــدره 23 فــي المئــة فــي اإليــراد المكتســب مــن فــرض الضرائــب 
واالبتــزاز، وهبوطــًا بنســبة 67 فــي المئــة فــي اإليــراد المكتســب مــن مصــادَر ُأدِرَجــت تحــت عنــوان “أخــرى”، ممــا تعّرفــه شــركة 
آي أتــش أس بأنــه تهريــب المخــدرات، وبيــع الكهربــاء، والِمنــح الماليــة.22 بشــكٍل مماثــل، قالــت قــوة المهــام المشــتركة – عمليــة 
العــزم الصلــب )]Combined Joint Task Force– Operation Inherent Resolve [CJTF-OIR( وهــي القيــادة 
التــي تتــرأس التحالــف المتعــدد الجنســيات لمكافحــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، إّن العمليــات الجويــة المســماة الموجــة 
العارمــة Operation Tidal Wave II( II(، والتــي بــدأت فــي أكتوبر/تشــرين األول 2015، خّفضــت اإلنتــاج النفطــّي للدولــة 
اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن 45 ألــف برميــل يوميــًا إلــى 34 ألــف برميــل يوميــًا – وهــو نقــٌص بنســبة 24 فــي المئــة. 
شــركة آي أتــش أس )IHS( تزعــم أيضــًا أّن 43 فــي المئــة مــن اإليــراد اإلجمالــّي للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام يأتــي 
مــن النفــط، بينمــا تأتــي نســبة 50 فــي المئــة عــن طريــق فــرض الضرائــب واالبتــزاز، وذلــك يبــدو ُمدانيــًا لألرقــام الســنوية البالغــة 

250 مليونــًا و360 مليونــًا.

كيف تنفق الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( مالها

فــي بعــض الطــرق، تنفــق الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( مالهــا بشــكٍل يشــبه إلــى حــدٍّ كبيــٍر غيرهــا مــن المجموعــات 
اإلرهابيــة والمتمــردة. يذهــب بعــض مالهــا لدفــع رواتــب المقاتليــن ويذهــب بعــٌض لشــراء األســلحة. إنمــا، خالفــًا للمجموعــات 
اإلرهابيــة والمتمــردة األخــرى، تضطــر الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام لتخصيــص التمويــل مــن أجــل المحافظــة علــى 

.2016a ،)Glaser( غليزر  18

غليــزر )Glaser(، 2016b. الِحــظ أّن غليــزر ُنِقــَل عنــه قولُــه إّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( كســبت 360 مليــون دوالر أمريكــّي، بــداًل   19

.)2016 ،[Torbati[ مــن 350 مليونــًا، ســنويًا مــن االبتــزاز وفــرض الضرائــب )تورباتــي

ماثيــو روزنبــرغ )Matthew Rosenberg(، هيليــن كوبــر )Helene Cooper( ونيكــوالس كوليــش )Nicholas Kulish(، “الدولــة اإلســالمية فــي   20

ISIS Expands Reach Despite Military and Financial Set- )العــراق وســوريا توّســع متناَوَلهــا بالرغــم مــن االنتكاســات العســكرية والماليــة” 
backs(، نيويورك تايمز )New York Times(، 12 أبريل/نيســان، 2016. بعد أن ســيطرت الدولة اإلســالمية في العراق والشــام على الموصل مباشــرة، 
وأصبــح االســتيالء علــى المصــارف معروفــًا، كان هنــاك تقريــٌر إعالمــيٌّ واحــٌد علــى األقــل يفيــد بــأّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام لــم تأخــذ، فــي الواقــع، 
ــال المصــرف )بــورزو داراغــي ]Borzou Daraghi]، “أكبــر ســرقة مصــرٍف ’لــم تحــدث أبــدًا’ - ســطٌو بقيمــة 400 مليــون دوالر أمريكــّي نّفذتــه الدولــة  م
 Financial[ فايننشــل تايمــز ،[Biggest Bank Robbery that ”Never Happened“ - $400m ISIS Heist[ ”اإلســالمية فــي العــراق وســوريا
Times[، 17 يوليو/تمــوز، 2014(. إنمــا، منــذ ذلــك الحيــن، أصــدر مســؤولو وزارة الخزانــة األمريكيــة ووســائل اإلعــالم تقاريــَر تفيــد بانتظــام، أّن اســتباحات 

ــال هــذه حصلــت بالفعــل، ولــم تظهــر تقاريــُر تفيــد عكــس ذلــك. الم

 Islamic State( ”إيــراد الدولــة اإلســالمية يهبــط إلــى 56 مليــون دوالر أمريكــّي، علــى حــّد قــول شــركة آي أتــش أس“ ،)IHS Inc.( شــركة آي أتــش أس  21

)Revenue Drops to $56 Million, IHS Says

شــركة آي أتــش أس ).IHS Inc(، 2016. تشــير التطــورات األخيــرة إلــى أّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا )ISIS( ربمــا تســتفيد مــن فــرض   22

Ruk- )الضرائــب علــى المخــدرات التــي يجــري تهريبهــا عبــر األراضــي التــي تســيطر عليهــا فــي ليبيــا. للمزيــد، راِجــع: روكمينــي كاليماشــي ولورنــزو تونــدو  
 Scaling-Up( ”)ISIS( توســيع تجارٍة المخدرات، في قلب منطقة الدولة اإلســالمية في العراق وســوريا“ ،)mini Callimachi and Lorenzo Tondo

a Drug Trade, Straight Through ISIS Turf(، نيويــورك تايمــز )New York Times(، 13 ســبتمبر/أيلول، 2016.
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البنيــة التحتيــة الواســعة لخالفتهــا وتوفيــر الخدمــات األساســية ألولئــك الذيــن يعيشــون ضمــن أراضيهــا. يصعــب الحصــول 
 )Financial Times( علــى التفاصيــل، ولكــن كانــت هنــاك عــدة تقاريــَر ذات مصداقيــة، خاصــًة فــي صحيفــة فايننشــل تايمــز

ــورك تايمــز )New York Times(.23 مــا تبّقــى مــن هــذا القســم ُمســتَمدٌّ مــن تلــك الســرديات. وصحيفــة نيوي
تملــك المجموعــة موازنــًة مركزيــًة فــي الموصــل، باإلضافــة إلــى موازنــاٍت مناطقيــة. تفيــد التقاريــر بانتظــاٍم أّن معظــم 
اإلنفــاق يدعــم الجهــد الحربــّي. أفــاد تقريــٌر لصحيفــة نيويــورك تايمــز )New York Times( أّن اإلنفاقــات الشــهرية َشــَمَلت 20 
مليــون دوالر أمريكــّي مــن أجــل القــوة القتاليــة األساســية، ومــا بيــن 15 مليونــًا إلــى 20 مليــون دوالر أمريكــّي مــن أجــل الجنــود 
المســاعدين والمقاتليــن المحلييــن، وعشــرات المالييــن مــن أجــل الذخائــر، و10 مالييــن إلــى 15 مليــون دوالر أمريكــّي ألقســامها 
األمنيــة. الحــظ التقريــر أنــه عنــد نقطــٍة مــا، بلــغ المــال الداخــل إلــى المجموعــة 600 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا، أي ثُُلثَــي 

نفقاتهــا تقريبــًا فــي ذلــك الحيــن.24
تنّوعــت التقاريــر بشــأن الرواتــب. أّكــد أحــد التقاريــر أنــه فــي صيــف عــام 2015، كانــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
والشــام تدفــع ألعضائهــا 100 دوالر أمريكــّي شــهريًا، باإلضافــة إلــى 100 دوالر أمريكــّي إضافيــٍة لــكلٍّ مــن الوالديــن و40 
دوالر أمريكــّي لــكلٍّ مــن األشــّقاء.25 لكــّن وثائــَق أحــدث تحــدد هــذه الِقَيــم بمبلــغ 50 دوالر أمريكــّي لــكل مقاتــٍل وزوجــٍة وامــرأٍة مــن 
الرقيــق الجنســّي، و35 دوالر أمريكــّي لغيرهــم مــن الُمعاليــن.26 أشــارت تقاريــُر أخــرى إلــى أّن العمــال المهــرة يتلّقــون أكثــر مــن 
ذلــك؛ مثــاًل، فــي تقريــٍر مــن شــهر ديســمبر/كانون األول 2015، َذّكــَر تقنــيٌّ فــي أحــد حقــول النفــط أنــه كان يتلّقــى 675 دوالر 
أمريكــّي شــهريًا، وهــذا أعلــى مــن الراتــب األساســّي البالــغ 450 دوالر أمريكــّي - وأعلــى بكثيــٍر مــن راتبــه البالــغ 150 دوالر 

أمريكــّي مــن الحكومــة الســورية.27
خــالل ذروة قّوتهــا فــي صيــف عــام 2015، بــدا أّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام تنفّــذ أشــغااًل عامــة، مثــل 
إصــالح خطــوط نقــل الطاقــة الكهربائيــة، وحفــر أنظمــٍة للصــرف الصحــّي، وطلــي األرصفــة، وتشــغيل خدمــاٍت للحافــالت العامــة 
مــن ســوريا إلــى العــراق. نفّــذت المجموعــة أيضــًا وظائــَف تنظيميــة، مثــل ضمــان ســالمة الغــذاء فــي األســواق، وأدارت المــدارس 
والمستشــفيات، إال إّن مســتوى جودة تلك الخدمات كان متدنيًا على ما يبدو. إضافًة إلى ذلك، لطالما وّفرت الدولة اإلســالمية 

فــي العــراق والشــام نظــام العدالــة الخــاص بهــا فــي أراضيهــا.
ــًا فــي عــام 2016، بــدا أّن العديــد مــن هــذه الخدمــات إمــا ُأنِقَصــت  بحلــول شــهر ديســمبر/كانون األول 2015 وُمِضّي
قَّــة كان ُمغَلقــًا بشــكٍل أساســّي ألّن معظــم  مــا ُألِغَيــت؛ باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم َتجــِر أعمــاٌل للصيانــة. المستشــفى الوطنــّي فــي الرَّ واإ
األطبــاء كانــوا قــد فــّروا. ُذِكــَر أّن رواتــب المقاتليــن اقُتِطَعــت منهــا نســبة 50 فــي المئــة. األشــخاص الذيــن غــادروا أراضــَي الدولــة 

اإلســالمية فــي العــراق والشــام قالــوا إّن وعــود المجموعــة لــم يتــّم الوفــاء بهــا.28

التغيير مع الزمن
إّن مكافحــة تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( هــي واحــدٌة مــن الخطــوط الرئيســية للجهــود لــدى التحالــف. 
فــي ظــل عمليــة الموجــة العارمــة Operation Tidal Wave II( II(، َأنَقَصــت الضربــات الجويــة للتحالــف اإليــرادات النفطيــة 
للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام بمــا يتــراوح بيــن 30 إلــى 50 فــي المئــة. قبــل العمليــة، كانــت المجموعــة تجنــي قرابــة 40 

ريــكا ســولومون )Sam Jones and Erika Solomon(، “شــركة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا المحــدودة: الجهاديــون يمّولــون  ســام جونــز واإ  23

 Financial( فايننشــل تايمــز ،)ISIS Inc.: Jihadis Fund War Machine But Squeeze Citizens( ”’آلــة الحــرب ولكنهــم يعصــرون ’المواطنيــن
Times(، 15 ديســمبر/كانون األول، 2015؛ ِبــن هبــارد )Ben Hubbard(، “وعــد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا بكيــاٍن للدولــة يقُصــر عــن ذلــك 
إلــى حــٍد كبيــر، علــى حــد قــول مقيميــن ســابقين” )ISIS Promise of Statehood Falling Far short, Ex-Residents Say(، نيويــورك تايمــز 
)New York Times(، 1 ديســمبر/كانون األول، 2015b؛ ِبــن هبــارد )Ben Hubbard(، “تقديــم الخدمــات، الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا تحفــر 
 New York( نيويــورك تايمــز ،)Offering Services, ISIS Digs in Deeper into Seized Territories( ”أعمــق داخــل األراضــي الُمســَتوَلى عليهــا

.2015a ،16 يونيو/حزيــران ،)Times

.2015 ،)Jones and Solomon( جونز وسولومون  24

.2015a ،)Hubbard( هبارد  25

 A Caliphate Under Strain: The Documentary( الوثائقيــة”  األدلــة  الضغــط:  تحــت  “خالفــٌة   ،)Aymenn al-Tamimi( التميمــي  أيمــن   26

2016، ص. 8-1. ابريل/نيســان   ،4 رقــم  عــدد   ،9 رقــم  مجلــد   ،)CTC Sentinel( ِســنتينل  ســي  تــي  ســي   ،)Evidence

.2015b ،)Hubbard( هبارد  27

 ISIS Fighters Just( ”مقاتلــو الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا حصلــوا للتــّو علــى تخفيــٍض ضخــٍم فــي رواتبهــم“ ،)Denver Nicks( دنفــر نيكــس  28

Got a Huge Pay Cut(، مانــي )Money(، 19 يناير/كانــون الثانــي، 2016.



12   السيناريوهات المالية المستقبلية للدولة اإلسالمية في العراق والشام 

مليــون دوالر أمريكــّي شــهريًا.29 ضمــن خــط الجهــد هــذا، بقــي التركيــز علــى االســتهداف المباشــر لسلســلة إمــداد النفــط والغــاز. 
زالــة األهــداف العاليــة القيمــة، ذات  تشــمل خطــوٌط مســتقلٌة مــن الجهــود مهاجمــة مواقــع تخزيــن المبالــغ النقديــة الضخمــة، واإ
األهميــة الحرجــة بالنســبة لعمليــات الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام الماليــة واللوجســتية، واالســتفادة مــن عــدة متغيــراٍت مهمــٍة 
أخــرى، تشــمل الركــود االقتصــادّي فــي ســوريا والعــراق. قــد يكــون لســعر النفــط المنخفــض عالميــًا بعــض التأثيــر أيضــًا، باإلضافــة 
إلــى خســارة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام المســتمرة لألراضــي. فــي بعــض المناطــق التــي تخســر الدولــة اإلســالمية فــي 
العــراق والشــام فيهــا األراضــي، اعتمــدت اســتراتيجية األرض المحروقــة، فدّمــرت منشــآت حقــول الغــاز فــي أثنــاء تراجعهــا.30 مــع 
حلــول يونيو/حزيــران 2016، كانــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام قــد خســرت قرابــة 47 فــي المئــة مــن كل األراضــي 
التــي كانــت تســيطر عليهــا.31 حــررت القــوات العراقيــة مدينــة بيجــي الشــمالية، ومدينتَــي الرمــادي والفلوجــة فــي محافظــة األنبــار، 
كمــا كانــت فــي أواخــر أكتوبر/تشــرين األول تتقــدم باتجــاه تحريــر الموصــل. أخرجــت قــوات األكــراد واليزيدييــن مقاتلــي الدولــة 
اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن مدينــة ســنجار الشــمالية. فــي ســوريا، بحلــول خريــف عــام 2016، اســتعادت القــوات الســورية 
الديموقراطيــة التــي يهيمــن عليهــا األكــراد ومقاتلــو الجيــش الســورّي الحــر المدعــوم مــن تركيــا مدينتَــي منِبــج وجرابلــس، ممــا ُينــِذر 

قَّــة. بتقــدٍم الحــٍق نحــو عاصمــة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام فــي الرَّ

تعطيل سلسلة إمداد النفط والغاز
يشــمل اســتهداف سلســلة إمــداد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( مــن النفــط والغــاز الضربــات الجويــة لحقــول النفــط 
ومصافــي التكريــر والشــاحنات المــزّودة بالصهاريــج - أي سلســلة إمــداد الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن النفــط والغــاز 
بكاملهــا.32 لقــد دّمــر التحالــف مئــات الشــاحنات، وعّطــل خطــوط إمــداد الوقــود عبــر أراضــي الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام 
وخارجهــا، وضــرب بنــى تحتيــًة رئيســيًة فــي حقــول النفــط وغيرهــا مــن مواقــع إنتــاج النفــط. باإلجمــال، لقــد أنقــص هــذا األمــر قــدرة 
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام علــى بيــع النفــط وقدرتهــا وقــدرة الشــارين علــى صنــع وبيــع المنتجــات المكــررة، مثــل البنزيــن.

تركيــا زادت أخيــرًا مــن جهودهــا لمنــع تدفــق الرجــال والمــواد التــي تعبــر حدودهــا، ُمَقيِّــَدًة بذلــك قــدرة الدولــة اإلســالمية فــي 
العــراق والشــام علــى الوصــول إلــى الســوق الســوداء.33 إّن تأميــن الحــدود مهمــٌة هائلــة، ولكنهــا ممــا يبــدو أّن األتــراك ملتزمــون بــه 
ــح أّن الحــدود لــن  بشــكٍل أكثــر حزمــًا علــى أثــر الهجمــات اإلرهابيــة التــي حصلــت مؤخــرًا فــي بعــض مدنهــم الرئيســية. بينمــا ُيَرجَّ
تكــون أبــدًا آمنــًة بشــكٍل كامــل، فــإّن جهــودًا أكثــر جّدّيــًة لنشــر العســكريين والشــرطة علــى طــول الحــدود ســاعدت بوضــوٍح علــى 

َبــة جيئــًة وذهابــًا. ردع المهربيــن عــن نقــل الســلع الُمَهرَّ

استهداف المبالغ النقدية الضخمة
اســتهدفت الضربــات الجويــة أيضــًا فــي العــراق مواقــع تخزيــن النقــد للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL(. دّمــرت ضربتــان 
جويتــان فــي يناير/كانــون الثانــي 2016 فــي الموصــل مقــدارًا غيــر محــدٍد مــن المــال، بينمــا أصابــت أربــع ضربــاٍت جويــٍة 
إضافيــٍة فــي فبراير/شــباط مرافــَق لتخزيــن النقــد وتوزيعــه؛ تراوحــت التقديــرات مــن عشــرات المالييــن مــن الــدوالرات إلــى مليــار 
دوالر أمريكــّي، رغــم أّن كل التقديــرات هــي إلــى حــٍد كبيــٍر غيــر مؤكــدة.34 حصــل مزيــٌد مــن الهجمــات علــى مواقــع تخزيــن النقــد 

.2016 ،)Johnston( جونستون  29

جيمــس بورِجــس )James Burgess(، “اســتراتيجية األرض المحروقــة؟ الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا تفّجــر العديــد مــن منشــآت حقــل الشــاعر   30

للغــاز” )Oilprice.com ،)Scorched Earth Strategy? ISIS Blows Up Several Al Shaer Gas Field Installations، 17 مايو/أيــار، 
.2016

 Top U.S Official:( ”مسؤوٌل أمريكٌي رفيع: لقد خسرت الدولة اإلسالمية 47 في المئة من أراضيها في العراق“ ،)John Hudson( جون هدسون  31

Islamic State Has Lost 47 Percent of its Territory in Iraq(، فوِرن بوليسي )Foreign Policy(، 28 يونيو/حزيران، 2016.

آدم زوبيــن )Adam Szubin(، “مالحظــات وكيــل وزيــر الخارجيــة بالنيابــة آدم زوبيــن بشــأن مكافحــة تمويــل اإلرهــاب فــي كليــة بــول ه. نيتــزه للدراســات   32

 Remarks of Acting Under Secretary Adam Szubin on Countering the Financing of Terrorism at the Paul( ”الدوليــة المتقدمــة
H. Nitze School of Advanced International Studies(، وزارة الخزانــة األمريكيــة )U.S. Treasury(، 20 أكتوبر/تشــرين األول، 2016.

آيــال البيــرق ودانــة بلــوط )Ayla Albayrak and Dana Ballout(، “الواليــات المتحــدة وتركيــا ترفعــان مــن مســتوى الحملــة الحدوديــة ضــد الدولــة   33

 26 ،)Wall Street Journal( وول ســتريت دجورنــال ،)U.S., Turkey Step Up Border Campaign Against Islamic State( ”اإلســالمية
.2016 أبريل/نيســان، 

 .2016 ،)Johnston( جونستون  34



13    )ISIL( تمويل الدولة اإلسالمية في العراق والشام

منــذ مــارس/آذار 2016. فــي أكتوبر/تشــرين األول، قــّدرت وزارة الخزانــة األمريكيــة )U.S. Treasury( أّن “مــا ال يِقــّل عــن 
عشــرات المالييــن، ومــن الممكــن، أكثــر مــن مئــة مليــون دوالر أمريكــّي” قــد تــّم تدميرهــا.35

لقــد اســتهدفت الضربــات الجويــة بنجــاٍح أفــرادًا مهميــن، فقتلــت عــددًا مــن المســؤولين ذوي الرتــب العاليــة، وَشــَمَل ذلــك 
اثَنيــن مــن وزراء ماليــة المجموعــة، أبــو صالــح فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015، وحاجــي إمــام فــي مــارس/آذار 2016 )مــع 
أّن حاجــي كان يغلــب عليــه طابــع المســؤول العملياتــّي أكثــر مــن المســؤول المالــّي(، ووزيــرًا للنفــط، أبــو ســياف، فــي مايو/أيــار 
2015. الضربــات الجويــة علــى مواقــع المبالــغ النقديــة الضخمــة، ومراكــز التوزيــع المالــّي وجبايــة الضرائــب تكّمــل االســتطالع 
اإللكترونــّي والعمليــات اإللكترونيــة التــي تنّفذهــا الواليــات المتحــدة ضــد األصــول الماليــة للدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام.36 
بدورهــا، تكشــف االســتخبارات الماليــة عــن معلومــاٍت غيــر ماليــة، مثــل العالقــات بيــن أفــراد كادر الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 
عــادة اإلمــداد بالمــوارد.37 الهجمــات علــى مســتودعات  والشــام، وأنمــاط الحيــاة، وحــركات المقاتليــن األجانــب، ومراكــز اإلمــداد واإ
تخزيــن النقــد تســببت فــي قيــام المجموعــة ببيــع بعــض أصولهــا القّيمــة، ويشــمل ذلــك المركبــات.38 بالنســبة للمركبــات التــي مــا 

زالــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام تملكهــا بالفعــل، فإنهــا قــد ُأجِبــَرت علــى االقتصــاد فــي الوقــود.39

التناقص في السيولة
إّن جهــدًا جديــدًا نســبيًا للتحالــف جــاٍر إلنقــاص النقــد المتدفــق إلــى داخــل األراضــي التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســالمية فــي 
العــراق والشــام )ISIL(. بحلــول صيــف 2015، قــررت الحكومــة العراقيــة حظــر توزيــع الرواتــب الحكوميــة ضمــن األراضــي التــي 
بهــا كضمــاٍن بــداًل عــن ذلــك؛ لقــد كانــت الدولــة اإلســالمية فــي  تســيطر عليهــا الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، واالحتفــاظ 
العــراق والشــام تفــرض ضريبــًة علــى هــذه الرواتــب كمصــدٍر لإليــراد. قبــل أن يتــّم أخــذ هــذا القــرار، كانــت الحكومــة العراقيــة تدفــع 
قرابــة 170 مليــون دوالر أمريكــّي شــهريًا عــام 2015 - أي مــا يســاوي مليــاَري دوالر أمريكــّي ســنويًا - فــي داخــل األراضــي 
التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام.40 أكثــر مــن ذلــك، بــدأ العــراق بحظــر القيــام بتحويــالٍت دوليــٍة علــى 
فــروع المصــارف فــي المــدن والبلــدات التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، وطلــب بــأن ُيصــاَر بــداًل مــن 
ذلــك إلــى تمريــر كل الطلبــات مــن خــالل المصــرف المركــزّي فــي بغــداد، حيــث يمكــن، نظريــًا، أن يتــّم اعتراضهــا ومنعهــا. 
تعمــل وزارة الخزانــة األمريكيــة )U.S. Treasury( بالتعــاون مــع المصــرف المركــزّي فــي العــراق، لمنــع الدولــة اإلســالمية فــي 
العــراق والشــام مــن الوصــول إلــى النظــام المالــّي العالمــّي. تســعون فرعــًا مصرفيــًا واقعــًا داخــل األراضــي التــي تســيطر عليهــا 
الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام ُبِتــَرت عــن النظــام المصرفــّي الدولــّي والنظــام المصرفــّي العراقــّي كليهمــا، وُمِنعــت 150 
دارًا للصرافــة مــن المشــاركة فــي مــزادات المصــرف المركــزّي العراقــي علــى الــدوالر. هــذه القيــود المصرفيــة تعنــي أّن الدولــة 
نــة التــي تصبــح  اإلســالمية فــي العــراق والشــام ســتضطر إلــى االســتمرار بتخزيــن نقدهــا فــي المســتودعاٍت والمخــازن المحصَّ
ضعيفــًة بشــكٍل متزايــٍد أمــام الضربــات الجويــة.41 باإلضافــة إلــى ذلــك، إّن منعــًا للوصــول إلــى ُدْوِر الصرافــة والمــزادات علــى 
العمــالت ســيحّد مــن قــدرة الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام علــى التــزّود بالــدوالرات األمريكيــة، ويحــرم المجموعــة مــن إيــراٍد 

محَتَمــٍل مــن المتاجــرة بســعر الصــرف.

.2016 ،)Szubin( زوبين  35

ديفيــد إي. ســانغر )David E. Sanger(، “الهجمــات اإللكترونيــة األمريكيــة تســتهدف الدولــة اإلســالمية فــي العــراق وســوريا ضمــن خــٍط جديــٍد للقتــال”   36

)U.S. Cyberattacks Target ISIS in a New Line of Combat(، ذا نيويــورك تايمــز )The New York Times(، 24 أبريل/نيســان، 2016.
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 CIFG( علــى الجبهــة المتعــددة األطــراف، ُكلَِّفــت المجموعــة المعنيــة بمكافحــة تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام 
Counter–ISIL Finance Group( بمهمــة منــع الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن اســتخدام النظــام المالــّي العالمــّي، 
ويشــمل ذلــك القائميــن بالتحويــالت الماليــة مــن غيــر المنظَّميــن؛ مكافحــة االبتــزاز واالســتغالل الــذي تقــوم بــه الدولــة اإلســالمية 
فــي العــراق والشــام لألصــول والمــوارد االقتصاديــة؛ حرمــان الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن التمويــل الخارجــّي؛ ومنــع 
الدولة اإلســالمية في العراق والشــام من توفير دعٍم ماليٍّ أو ماّديٍّ للمجموعات األجنبية التابعة لها.42 إّن فرقة العمل المعنية 
باإلجــراءات الماليــة )]Financial Action Task Force [FATF(، وهــي الهيئــة الحكوميــة الدوليــة الواضعــة للمعاييــر ضــد 

تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، تعمــل مــع المجموعــة المعنيــة بمكافحــة تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام.43
باإلضافــة إلــى ذلــك، أسســت الواليــات المتحــدة والعــراق اللجنــة الثنائيــة األطــراف لمكافحــة التمويــل المتعلــق باإلرهــاب 
المعلومــات  فــي  التبــادالت  علــى  ترّكــز  وهــي   ،)Bilateral Commission to Counter Terrorist Financing(
واالســتخبارات؛ لقــد فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبــاٍت علــى 30 قائــدًا أوليــًا، وممــوِّاًل، ومســّهاًل لشــؤون المقاتليــن اإلرهابييــن 
ــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام؛ وكانــت  األجانــب، مــن المرتبطيــن بالدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام، وعلــى فــروٍع للدول
منظمــة األمــم المتحــدة )]United Nations [UN( قــد أصــدرت قــرار مجلــس األمــن رقــم 2253، الــذي يســتند إلــى نظــام 
العقوبــات القائــم ضــد تنظيــم القاعــدة، ويســعى لتوطيــد التعــاون المتعــدد األطــراف لمكافحــة تمويــل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق 

والشــام.

ــب  ــي المصاع ــن تخّط ــام )ISIL( م ــراق والش ــي الع ــالمية ف ــة اإلس ــتتمكن الدول ــل س ه
ــة؟ المالي

الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام )ISIL( مرنــة - وقــد يقــول البعــض إنهــا تعيــد تجديــد نفســها.44 إّن قدرتهــا علــى تخفيــف 
الجهــود الُمكاِفحــة لتمويلهــا ترتبــط مباشــرًة بعوامــَل عــّدة. لقــد احتفظــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام بالخبــرة التقنيــة مــن 
الحكومــات الســابقة والقطــاع الخــاص )مثــاًل، الهيكليــة النفطيــة المعتمــدة لــدى الشــركات(، وهــي تــرّوج لمحدوديــة ملكيــة الدولــة 
يراداتهــا.45 تملــك الدولــة  للقطــاع الصناعــّي فــي مــا يتجــاوز األدوار التنظيميــة والضريبيــة، وتتباهــى بقــدرٍة علــى موازنــة نفقاتهــا واإ
اإلســالمية فــي العــراق والشــام مصــادَر إيــراٍد مرتكــزٍة إقليميــًا غيــر النفــط، مثــل مناجــم الفوســفات والزراعــة؛ فــي أوقــاٍت مختلفــة، 
ســيطرت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام علــى مــا بلــغ خمســة مصانــَع مهمــٍة لإلســمنت فــي العــراق وســوريا.46 خالفــًا لتنظيــم 
القاعــدة، فــإّن الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام ال تتّــكل علــى الِمَنــح كمصــدٍر كبيــٍر لإليــراد، وهــي بذلــك أقــل ُعرضــًة للعقوبــات 
التقليديــة. إن الكتلــة الصرفــة مــن المــال، والتــي راكَمتهــا الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام بشــكٍل أولــيٍّ تفــوق مــا راَكَمتــه أّي 
مجموعــٍة فــي التاريــخ الحديــث، ممــا مــن شــأنه أن يعزلهــا بشــكٍل أكيــٍد عــن خســائرها الحاليــة لمــدٍة مــا، ويســمح للمجموعــة بــأن 
ــًة إلــى ذلــك، فــي ماضيهــا كمجموعــٍة ســّرية،  ــًا فــي أثنــاء تعاملهــا مــع إجــراءات التقّشــف المســتمرة.47 إضاف تبقــى مســتقلًة مالي
تمكنــت الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام مــن اختصــار النفقــات واالســتمرار فــي جمــع األمــوال مــن خــدع االبتــزاز وغيرهــا 
مــن أنشــطة جمــع المــال. هــذه العوامــل تَــَدُع مســتقبل الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام غامضــًا، مــع مواجهــة المجموعــة 

لضغــٍط عســكريٍّ ومالــيٍّ أكبــر.
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ناقــش المشــاركون فــي ورشــة العمــل تداعيــات ثاثــة ســيناريوهاٍت للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( تتعلــق بمســتقبل 
تمويلهــا: حالــة الوضــع القائــم، وفيهــا تســتمر االتجاهــات السياســية والعســكرية الحاليــة؛ تســويٌة تفاوضيــٌة فــي ســوريا ومصالحــٌة 
سياســيٌة في العراق؛ أو انتصاٌر قتاليٌّ كامٌل على الدولة اإلســامية في العراق والشــام، بدون أّي تســويٍة تفاوضيٍة أو مصالحٍة 
سياســية. أثنــاء المناقشــة، بــرزت عــدة مواضيــَع مهمــٍة ونتائــَج مشــتركٍة علــى امتــداد كل ســيناريو. نســّلط الضــوء علــى تلــك 
المواضيــع فــي هــذا الفصــل، مــن ِكا ناِحَيتَــي توافقــات المشــاركين فــي ورشــة العمــل وخافهــم. هــذه النتائــج الُمســَتخَلَصة أصبحــت 

ُمتداولــًة اعتبــارًا مــن أواخــر يونيو/حزيــران 2016.
تشــير نقــاط التوافــق إلــى الكيفيــة التــي ســوف تتطــور الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام بحســبها، بغــّض النظــر عــن 
أفعــال التحالــف الُمكاِفــح للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، وتوفّــر ثقــًة أقــوى فــي بعــض الفرضيــات المرجعيــة المتعلقــة 
بالمســتقبل المالــّي للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام. نقــاط الخــاف قــد تصبــح أولويــاٍت فــي الجمــع والتحليــل مــن أجــل 

اكتســاب وضــوح الرؤيــة فــي تطــور الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام.
المواضيــع التــي تّمــت مناقشــتها شــملت قــدرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى التكّيــف ومرونتهــا؛ قــدرة الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى المحافظــة علــى عامتهــا الفارقــة، مــع خســارة الخافــة أو مــن دونهــا؛ وجهــات نظــر الجهــات 
الفاعلــة األخــرى بشــأن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام إن هــي ظلّــت عالقــًة فــي مــأزٍق عســكريٍّ مــع التحالــف الدولــّي؛ قــدرة 
ورغبــة الحكومَتيــن فــي ســوريا والعــراق فــي معالجــة المظالــم األساســية التــي توفّــر الشــرعية للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
في أوســاط أقســاٍم من شــعَبي هذين البلدين ُكًا بما يخصه؛ ومســتوى الُضلوع المســتقبلّي للجهات الفاعلة الحكومية الخارجية، 

والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، والقائمــة العالميــة للمجموعــات التابعــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام.

مجاالت التوافق عبر السيناريوهات

ــَق المشــاركون فــي ورشــة العمــل علــى عــدة قضايــا. َشــَمَلت هــذه قــدرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( علــى  َتواَف
صــرار الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL(، وتأثيــرات المــأزق علــى الدولــة اإلســامية فــي العــراق  التكّيــف ومرونتهــا، واإ

والشــام.

الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( منظمٌة ذات قدرٍة عاليٍة على التكّيف ومرنة
ربمــا كانــت الماحظــة التــي جــرى حولهــا أدنــى قــدٍر مــن الجــدل ضمــن ورشــة العمــل هــي القــول بــأّن الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام )ISIL(، كتنظيــم، ذات قــدرٍة اســتثنائيٍة علــى التكّيــف كمــا إنهــا مرنــة. توافــق المشــاركون علــى هــذه النقطــة حتــى 
فــي ســيناريوهات المصالحــة السياســية أو االنتصــار القتالــّي علــى المجموعــة. قــّدم المشــاركون أمثلــًة كثيــرًة مــن الســنين الماضيــة 
العديــدة التــي تغّلبــت فيهــا الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى التحديــات والعقبــات، حتــى مــن دون وجــود ســيطرٍة ُأحاديــٍة 
علــى األراضــي. إّن بعضــًا ممــا يجعــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام قــادرًة علــى التكّيــف إلــى هــذا الحــد هــو هيكليتهــا 
التنظيميــة. مــع أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام منظمــٌة بشــكٍل جّيــد، مــع بيروقراطيــٍة محــددٍة وتبعيــات تنظيميــة، فإنهــا 

الفصل الثالث

المواضيع الرئيسية في السيناريوهات المالية المستقبلية للدولة 
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نــة تجعلهــا شــبيهًة بحركــٍة انتهازيــٍة غيــر متكتلــة.1 الحافظــة الماليــة للدولــة  ليســت متحّجــرة، واالســتقالية الُمعطــاة ألجزائهــا الُمكوِّ
اإلســامية فــي العــراق والشــام تطــّورت فــي مواجهــة الضغــط فــي الماضــي، مــع ســعي المجموعــة للتعويــض عــن النواقــص فــي 

بعــض روافــد اإليــراد فــي أســواٍق لــم ُتطــَرق مــن قبــل.
الحــظ المشــاركون أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام قــد تكــون قــادرًة علــى التكّيــف والبقــاء علــى قيــد الحيــاة، 
بالرغــم مــن االنتكاســات الماليــة والعملياتيــة، عــن طريــق التحــول إلــى تنظيــٍم علــى غــرار تنظيــم الشــباب، الــذي ال يســيطر علــى 
نمــا ينّظــم وينفّــذ هجمــات الَكــّر والَفــَر والكمائــن، أو عــن طريــق التحــّول إلــى مجموعــٍة إجراميٍة-إرهابيــٍة هجينــٍة مشــابهٍة  أراٍض واإ
لتنظيــم القاعــدة فــي العــراق )AQI(. فــي عــام 2006، بــّدل تنظيــم القاعــدة فــي العــراق اســمه إلــى الدولــة اإلســامية فــي العــراق، 
واحتفــظ بقاعــدٍة مهمــة للمــوارد فــي الموصــل، حيــث اســتمرت خــدع االبتــزاز التــي يمارســها، واقتطــاع المــال مــن العقــود، وغيرهــا 
ــٍم مــن اإليــراد. حصــل كل ذلــك فــي مواجهــة حملــٍة عســكريٍة وسياســيٍة شرســٍة ضــد  مــن األنشــطة اإلجراميــة فــي توفيــر رافــٍد قّي
ــّنّية، وزيــادٍة فــي أعــداد الجنــود األمريكييــن، وتغييــٍر فــي اســتراتيجية التحالــف، وعمليــات  المجموعــة اشــتركت فيهــا الصحــوة السُّ

اســتهداٍف متطــّورة، وأنشــطٍة عســكريٍة مســتمرٍة يقــوم بهــا تحالــٌف دولــيٌّ مــع قــوات األمــن العراقيــة.
بغّض النظر عن الهيكلية التنظيمية أو الســيطرة اإلقليمية المســتقبلية، َخُلَص المشــاركون إلى أّن قدرة الدولة اإلســامية 
في العراق والشــام على تمّلك الموارد وفرض الضرائب وابتزاز الشــعوب المحلية ســوف تســمح للمجموعة باالحتفاظ بمســتوياٍت 
متواضعــٍة مــن اإليــراد. إّن حاجــة المجموعــة إلنفــاق هــذه اإليــرادات مــن أجــل دفــع تكاليــف ُحكــم المناطــق المحليــة ورواتــب 

المقاتليــن تنّوعــت بشــكٍل كبيــٍر بنــاًء علــى الســيناريو الــذي تّمــت مناقشــته.

سوف تستمر الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( تنظيمًا متمردًا وإرهابيًا للسنوات القادمة
بشــكٍل مشــابٍه للماحظــة الجماعيــة التــي تفيــد أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( ذات قــدرٍة عاليــٍة علــى التكّيــف، 
َتواَفــَق المشــاركون فــي ورشــة العمــل علــى أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ســتظل موجــودًة علــى هيئــٍة مــا مــن هيئــات 
التنظيــم اإلرهابــّي أو التنظيــم اإلرهابــّي الهجيــن بعــد ّمضــّي وقــٍت طويــٍل علــى انقضــاء اإلطــار الزمنــّي البالــغ 18 شــهرًا والــذي 
َجــَرت مناقشــته فــي ورشــة العمــل. توافــق المشــاركون علــى أّن حتــى التــآكل الكبيــر فــي تمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
لــن يدمــر المجموعــة. بغــّض النظــر عمــا إذا خســرت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام األراضــي مــن خــال المســار الحالــّي، 
وهــو مســار العمليــات القتاليــة، أو مــن خــال هزيمــٍة عســكريٍة كبــرى، قــال المشــاركون إّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
سوف تستمّر في الحياة في األجل الوسيط، السيما إذا لم تتّم معالجة المظالم األساسية لدى الشعَبين السورّي والعراقّي. توافق 

المشــاركون أيضــًا علــى أّن اإلرادة السياســية لتســكين مظالــم الشــعوب السُّــّنّية غائبــٌة فــي ِكا العــراق وســوريا حاليــًا.
زيــادًة علــى ذلــك، توافــق المشــاركون بشــكٍل كبيــٍر علــى أّن العوامــل الهيكليــة التــي أّدت إلــى ظهــور الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام، إن اســتمرت - ويشــمل ذلــك الفــراغ األمنــّي الناتــج عــن الحــرب األهليــة الســورية والتهميــش المســتمر للسُّــّنة فــي 
العــراق - فُيحَتَمــل أن تظهــر مجموعــٌة أخــرى حينهــا لتحــل محــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام فــي حــال تصــّدع األخيــرة 
أو هزيمتهــا. إّن مجموعــًة مثــل هــذه يمكــن أن تكــون مســاويًة فــي التطــرف والعنــف للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام نفســها، 

أو ربمــا تكــون أكثــر تطرفــًا وعنفــًا، مــع اســتمرار المظالــم األساســية بكامــل قّوتهــا.
أخيــرًا، الحــظ المشــاركون أّن الواليــات المتحــدة وشــركاءها يجــب أن يســتمروا بإحــداث التــآكل فــي القــدرات العملياتيــة 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى المــدى الطويــل، أيــًا يُكــن الشــكل الــذي تتخــذه المجموعــة. هــذا األمــر قــد يتطلّــب التزامــًا 
طويــل األمــد مــن جهــة أعضــاء التحالــف مــن أجــل دعــم حملــٍة عســكريٍة وُمكاِفحــٍة لإلرهــاب تقودهــا المعلومــات االســتخباراتية، 

َمــًة علــى هيئــة جهــٍد مماثــٍل ُبــِذَل ضــد النــواة األساســية لتنظيــم القاعــدة فــي باكســتان. تكــون مثاِبــرًة وعدوانيــة، وُمَصمَّ

 )ISIL( العالمة الفارقة للدولة اإلسالمية في العراق والشام
تســّخر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( مــوارَد كبيــرًة للجهــود اإلعاميــة والدِّعائيــة، لكــي ُتظِهــَر نفســها علــى هيئــة 

 Demystifying the Islamic( ”رفــع الغمــوض عــن الدولــة اإلســامية“ ،)Andrew Liepman and Colin Clark( أنــدرو ليبمــان وكوِلــن كارك  1
 Patrick B.( جونســتون  ب.  باتريــك  2016؛  أغســطس/آب،   23  ،)U.S. News & World Report( ريبــورت  وورلــد   & نيــوز  أس  يــو   ،)State
Johnston(، جاكــوب ن. شــابيرو )Jacob N. Shapiro(، هــاِورد ج. شــاتز )Howard J. Shatz(، بنجاميــن باهنــي )Benjamin Bahney(، دانييــل 
ف. يونــغ )Danielle F. Jung(، باتريــك رايــان )Patrick Ryan(، وجوناثــان واالس )Jonathan Wallace(، “ركائــز الدولــة اإلســامية: اإلدارة، 
والمــال، والرعــب فــي العــراق” )Foundations of the Islamic State: Management, Money, and Terror in Iraq(، 2010-2005، ســانتا مونيــكا، 

.2016 ،PR1192-DARPA ،RAND كاليفورنيــا، مؤسســة
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قائــٍد للحركــة الجهاديــة العالميــة. ُتظِهــر المجموعــة جهازهــا الحوكمــّي علــى أنــه متطــّوٌر ومدعــوٌم جّيــدًا بالمــوارد، وأّن هجماتهــا 
الخارجيــة جــزٌء مــن شــبكٍة عابــرٍة للحــدود الوطنيــة يكّونهــا منتســبون قــادرون علــى شــّن جهــاٍد عالمــّي. العامــة الفارقــة للدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام، علــى غــرار التنظيــم نفســه، أثبتــت مرونتهــا فــي وجــه االنتكاســات، والمجموعــة مــا زالــت تحظــى 

بالشــعبية فــي أوســاٍط ديموغرافيــٍة خاصــٍة مــن المنتســبين واألتبــاع المتذلليــن.
ن فقــدت الصــورة الحاليــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام  توافــق المشــاركون فــي ورشــة العمــل علــى أنــه حتــى واإ
مصداقيتهــا، فالمجموعــة ســتحاول علــى األرجــح إعــادة تشــكيل نفســها، ربمــا تحــت اســٍم مختلــف، بينمــا تســتمر فــي اســتغال 
الشــعب مــن أجــل المــال والمــوارد. بوجــود أراٍض أقــل فــي حيازتهــا، ســتملك الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــااًل أقــل، 
ولكنها ســوف تحاول تغيير رســائلها وتصميم أنشــطتها في ســبيل االحتفاظ بعامتها الفارقة - فتســتمر في تنفيذ هجماٍت على 
المســتوى المحلــّي ضمــن اإلقليــم، وعلــى مســتوى أبعــد فــي الخــارج. إنمــا، كان المشــاركون فــي شــكٍّ فــي مــا إذا كانــت منــاورٌة مــن 

هــذا النــوع ســوف تنجــح فــي النهايــة فــي إنقــاذ العامــة الفارقــة علــى المــدى الطويــل.

 )ISIL( المأزق ُيؤِذُن بانتصار الدولة اإلسالمية في العراق والشام
َشــَعَر المشــاركون فــي ورشــة العمــل بنحــٍو جامــٍع أّن مأزقــًا متوســط األمــد إلــى طويــل األمــد فــي العــراق وســوريا ســوف يســمح 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( بكســب التفــّوق عــن طريــق بنــاء مالّيتهــا وعامتهــا الفارقــة وقدراتهــا العملياتيــة، كّل 
ذلــك بينمــا توّطــد دورهــا المتمثّــل بكيــاٍن سياســيٍّ قــوّي. كان هــذا التوافــق قويــًا بشــكٍل خــاص أثنــاء مناقشــة ســيناريو الوضــع القائــم. 
الخبــراء فــي مجــال مكافحــة التمــرد أدلــوا بماحظــٍة هــي أّن مجموعــًة متمــردًة مــا تكــون رابحــًة بمحــض عــدم خســارتها.2 َولَّــَدت 
هــذه الماحظــة توافقــًا واســعًا بشــأن دوام الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام وقدرتهــا علــى البقــاء مــن دون انتصــاٍر سياســيٍّ 
وعســكريٍّ معــًا علــى المجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، إّن قــدرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى البقــاء علــى قيــد الحيــاة، 
حتــى فــي حيــٍن تنّفــذ فيــه هجمــاٍت أقــل وترتــّد مــن وقــٍت آلخــر إلــى مرحلــٍة شــبه كاملــٍة مــن الَبيــات، ســوف توِجــد انطباعــًا مــن 

القــوة ال ُيمحــى فــي أوســاط الشــعوب المحليــة فــي مناطــق الحكــم المتنــاَزع عليهــا.

مجاالت الخالف

اســتثارت ورشــة العمــل أيضــًا آراءًا متخالفــًة حــول احتمــال ودقــة توقيــت بعــض التطــورات فــي ماليــة الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام )ISIL(. بعــض هــذه الخافــات كان جوهريــًا مــن حيــث الطبيعــة - فــإّن شــطرًا مــن المجموعــة كان يعتقــد بــأّن 
ــح حصولهــا بينمــا لــم يعتقــد بذلــك شــطٌر آخــر. كانــت خافــاٌت أخــرى زمنيــة الطبيعــة - إذ توقّــع بعــض  بعــض النتائــج كان ُيَرجَّ
المشــاركين حصــول تأثيــرات ســيناريو مــا فــي وقــٍت مبكــٍر أكثــر، بينمــا جــادل آخــرون بــأّن هــذه التغييــرات قــد تنشــأ فــي مرحلــٍة 

الحقــة.
األســئلة التاليــة أنتجــت مجــاالٍت خاصــًة للخــاف عبــر كل الســيناريوهات - الوضــع القائــم، التقــّدم السياســّي فــي مواجهــة 

المجموعــة، أو االنتصــار العســكرّي علــى المجموعــة.

•  هــل ســوف تســعى الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام للرعايــة مــن ِقَبــل دولــٍة خارجيــٍة ثــم تحصــل علــى هــذه الرعايــة )أو 
أن تقبــل عرضــًا لــم تُبــاِدر إليــه برعايــٍة مــن دولــٍة خارجيــة(؟ هــل ســيؤّثر ذاك التمويــل فعــًا بشــكٍل كبيــٍر علــى مســتقبل 

الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام؟
هل سوف تحاول الدولة اإلسامية في العراق والشام بناء اقتصاٍد مغلٍق في األراضي التي بقَيت تحت سيطرتها؟  •

•  هــل ســوف تحــّول الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام أولويتهــا االســتراتيجية مــن الجهــاد العنيــف باتجــاه الحوكمــة ســعيًا 
وراء اســتراتيجيٍة مدنيٍة-عســكريٍة أكثــر توازنــًا، كمــا فعلــت جبهــة النُّصــرة؟ هــل ســوف يزيــد تحــّوٌل كهــذا مــن امتــداد حياتهــا 
عــن طريــق جعلهــا الخيــار “األقــل ســوءًا” مــا بيــن الفصائــل المحتَمَلــة التــي تّدعــي تمثيــل الشــعب السُّــّنّي فــي العــراق 

إليــوت كوهيــن )Eliot Cohen(، كونــراد كريــن )Conrad Crane(، يــان هورفــاث )Jan Horvath(، وجــون ناغــل )John Nagl(، “مبــادئ وحتميــات   2
 ،)Military Review( ميليتَــري ريفيــو ،)Principles, Imperatives, and Paradoxes of Counterinsurgency( ”التمــرد وتناقضــات ُمكافحــة 

مارس/آذار-أبريل/نيســان 2006، ص. 53-49.
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وســوريا؟
 ،)WMD( هــل ســوف تزيــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن جهودهــا للحصــول علــى أســلحٍة للدمــار الشــامل  •

وتســتخدمها لتنفيــذ هجمــاٍت مســببٍة لإلصابــات الجماعيــة أم أنهــا ســتقّلل مــن هــذه الجهــود؟

هــذه الخافــات مشــابهٌة للخافــات التــي كانــت لــدى المحلليــن بشــأن مســتقبل الدولــة اإلســامية فــي العــراق، أي َســَلف 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، عاَمــي 2010 و2011.

عــاوًة علــى ذلــك، اختلــف المشــاركون فــي ورشــة العمــل بشــأن الــدور الــذي قــد تلعبــه عوامــُل مختلفــٌة فــي المســتقبل المالــّي 
للدولة اإلســامية في العراق والشــام. َشــَمَلت هذه:

نــًة أحيانــًا مــن مجموعــاٍت ذات امتيــاز(  •  مســتوى انخــراط الواليــات، أي محافظــات العــراق وســوريا )التــي تكــون مكوَّ
التــي تقــع خــارج نــواة منطقــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL(. رأى بعــض المشــاركين عاقــة نفــٍع متبــادٍل 
بيــن نــواة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام وبعــض المجموعــات ذات االمتيــاز التــي تكــون أكثــر صابــة، مثــل تلــك 
التــي فــي ليبيــا وســيناء وجنــوب آســيا، بينمــا اعتقــد آخــرون أّن العاقــة بيــن الصميــم والمحيــط ضعيفــٌة وتســتند إلــى حــدٍّ 
كبيــٍر علــى العامــة الفارقــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام. إّن قــوة هــذه الروابــط لهــا تأثيــٌر كبيــٌر علــى قــدرة الواليــات 
علــى جمــع اإليــراد ألّي أصــٍل بــاٍق فــي العــراق وســوريا للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، أو مــن أجــل احتضــان قيــادٍة 

جماعيــٍة فــي حــال حــدوث هزيمــٍة فــي العــراق وســوريا.
•  كــم تبلــغ درجــة قــوة ارتبــاط العامــة الفارقــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( بفكــرة الخافــة ذات 
قَّــة والموصــل ســوف تــؤدي إلــى تلطيــخ العامــة  الحيــازات اإلقليميــة. اختلــف المشــاركون بشــأن مــا إذا كانــت خســارة الرَّ
الفارقــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام بشــكٍل دائــم. )الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تحــاول إدارة خســائرها؛ 
قبــل وفاتــه فــي صيــف 2016، بــدأ الناطــق باســم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، محّمــد العدنانــي بذكــر جــذور 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى أنهــا تمــرٌد علــى شــكل حــرب عصابــات، فــي محاولــٍة إلظهــار أّن أغــراض 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام لــم تكــن مرتبطــًة مباشــرًة بالســيطرة اإلقليميــة.( كان عــدٌد أكبــر مــن المشــاركين يعتقــد 
بــأّن الخســائر اإلقليميــة مــن شــأنها تدميــر العامــة الفارقــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، ولكــّن مجموعــاٍت أخــرى 

قــد تظهــر وال يختفــي حلــم الخافــة.
•  كــم يلــزم مــن الوقــت لكــي تخســر العامــة الفارقــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( جاذبيتهــا فــي حــال 
تطــّوٍر عســكريٍّ أو سياســيٍّ فــي مواجهــة المجموعــة. قــال بعــض المشــاركين فــي ورشــة العمــل إّن الدولــة اإلســامية فــي 
قَّــة، فإنهــا حينئــٍذ ســوف تخســر عامتهــا الفارقــة بســرعة.  العــراق والشــام )ISIL(، إذا كان لهــا أن تخســر الموصــل والرَّ
جــادل آخــرون بقولهــم إّن هــذا االنحــال قــد يكــون عمليــًة أكثــر طــواًل مــن ذلــك بكثيــر، وأّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
والشــام قــد تســتمر فــي اســتغال المظالــم المحليــة وزيــادة التركيــز علــى الهجمــات اإلرهابيــة مــن أجــل محاولــة المحافظــة 

علــى عامتهــا الفارقــة.

مــن المهــم ماحظــة أنــه بالرغــم مــن أّن المشــاركين حضــروا ورشــة العمــل مــن أجــل التركيــز علــى القضايــا الماليــة، فإنهــم 
قــد ناقشــوا أيضــًا القضايــا غيــر الماليــة، مثــل بحــث الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام المحتمــل عــن أســلحة الدمــار الشــامل 
)WMD(، وعاقــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــع محافظاتهــا، والقضايــا المتعلقــة بالعامــة الفارقــة للدولــة اإلســامية 
فــي العــراق والشــام. كل واحــدٍة مــن هــذه القضايــا غيــر الماليــة تملــك شــيئًا مــن العاقــة بتمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق 

والشــام - بعضهــا أقــوى، وبعضهــا أضعــف - وكانــت لذلــك وثيقــة الصلــة بالمناقشــة اإلجماليــة وأجنــدة ورشــة العمــل.
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 .)ISIL( قّدَمــت مناقشــة الســيناريوهات الثاثــة عــددًا مــن التداعيــات بالنســبة لجهــد مكافحــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام
إّن مكافحــة التمويــل تتطلّــب تعطيــل األســواق والشــبكات غيــر المشــروعة، وتحفــر طريقهــا باتجــاه مكافحــة حكــم الدولــة اإلســامية 
فــي العــراق والشــام وتقــّوض شــرعيتها. ناقــش المشــاركون فــي ورشــة العمــل كل هــذه الجوانــب وَشــَملوا تدابيــَر لمكافحــة وســائَل 
العــراق والشــام، مســتخدمين معلومــاٍت ماليــًة إللحــاق الضــرر  فــي  المــال ضمــن أراضــي الدولــة اإلســامية  محــددٍة لجمــع 
حــداث التــآكل فــي قدرتهــا علــى جمــع المــال عبــر أراضيهــا، وضمــان أال تتحــّول نحــو جمــع المــال ممــا يتجــاوز  بالمجموعــة، واإ

أراضيهــا.
أظهــرت قــوات التحالــف القــدرة علــى تنفيــذ ضربــاٍت دقيقــٍة تقودهــا المعلومــات االســتخباراتية ضــد العمليــات النفطيــة للدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام ومواقــع المبالــغ النقديــة الضخمــة التــي تملكهــا فــي العــراق وســوريا. مــن أجــل شــّل المصــادر 

الرئيســية للثــراء لــدى هــذه المجموعــة، ســوف يظــل االســتمرار فــي هــذه العمليــات أمــرًا ضروريــًا.
فــي المــدى القصيــر، إّن نقصــًا فــي القــوات المعاِرضــة القــادرة علــى اســتعادة كامــل أراضــي الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
والشــام واالحتفــاظ بهــا يعنــي أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ســتظل تتحّكــم بمــوارَد اقتصاديــٍة ال نفطيــٍة مهمــة، وتشــمل 
هــذه أجــزاًء مــن القطاعــات الزراعيــة والتصنيعيــة والماليــة فــي العــراق وســوريا. ســوف تســعى الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
للتعويــض عــن الخســائر فــي بعــض روافــد اإليــراد عــن طريــق زيــادة توليــد اإليــراد فــي مجــاالٍت أخــرى، وهــذه المــوارد األخــرى 
يجــب النظــر فــي اســتهدافها أو إخضاعهــا للعقوبــات. هــذا األمــر يصــّح بشــكٍل خــاص بالنســبة للزيــادة فــي فــرض الضرائــب 
وابتــزاز الشــعوب المحليــة. ســتحتاج قــوات التحالــف لتخصيــص المزيــد مــن المــوارد فــي تدريــب كيانــات إنفــاذ القانــون العراقيــة 
وغيرهــا، فــي مــا يتجــاوز تقديــم المشــورة والمســاعدة والتدريــب وتجهيــز جهودهــا العســكرية. بإمــكان هــذه القــوات أن تركــز علــى 

محاربــة الجهــود المتجــددة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام لكســب اإليــراد مــن خــال فــرض الضرائــب واالبتــزاز.
ساســل اإلمــداد العائــدة إلــى الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن أجــل تجــارة الســلع والخدمــات مــع عناصــَر مــن غيــر 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، وأّي وســطاء يســّهلون تلــك التجــارة، والمشــترين النهائييــن الذيــن يعلمــون أنهــم يتعاملــون مــع 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، يجــب التعــّرف إليهــم والنظــر فــي فــرض العقوبــات عليهــم واســتهدافهم. إّن كســب وضــوٍح 
فــي الرؤيــة بشــأن المــوارد االقتصاديــة وساســل اإلمــداد قــد يتطّلــب إعــادة توجيــٍه لمــوارد المعلومــات االســتخباراتية أو المــوارد 
الجديــدة للمعلومــات االســتخباراتية. يكــون الهــدف إدامــة العمليــات ضــد الشــبكات التجاريــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، 
وتعطيــل القطاعــات االقتصاديــة التــي تســتخدمها الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام لتمويــل نفســها. النظــر فــي أّي ســلطاٍت 

جديــدٍة ضروريــٍة يجــب أن يبــدأ بشــكٍل مبكــر.
إذا كان بمقــدور التحالــف أن ُيحــِدَث التــآكل فــي تمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام إلــى الحــّد الــذي تعانــي فيــه 
ــّي بيــن المقاتليــن والقيــادة وقــد يعّطــل التجنيــد.  المجموعــة مــن أجــل دفــع الرواتــب، فــإّن هــذا األمــر قــد يمــّزق التماســك الداخل
المجموعــة التــي كانــت َســَلفًا للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، أي الدولــة اإلســامية فــي العــراق )ISI(، كانــت لديهــا مشــاكُل 
تتعلــق باالختــاس، وقــد يكــون للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مشــاكل مثــل هــذه مــع مقاتليهــا. إّن اإلضــاءة علــى هــذه 
اإلخفاقــات الماليــة بواســطة الرســائل الفعالــة قــد يــؤدي إلــى تأزيــم التصــّورات لــدى العمــوم بشــأن االقتــدار المالــّي للمجموعــة 
وجدارتهــا بالثقــة، الســيما بيــن األعضــاء، أو األعضــاء المحتمليــن، أو المتعاطفيــن. إّن رفــع الســّرية عــن وثائــَق أحــدث عهــدًا 
تــّم االســتياء عليهــا، تخــّص الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، وفيهــا ِذكــٌر للضغــط المالــّي، مــن شــأنه تقويــة هــذه الرســالة 

الفصل الرابع
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بصــورٍة أكبــر وُيِعيــن علــى التنســيق بيــن بلــدان التحالــف الدولــّي لمكافحــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام.1 فــي مــا يتجــاوز 
القطاعــات واألنشــطة المحــددة، مثــل النفــط أو التجــارة، يجــب أن تكســر قــوات التحالــف ســيطرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
والشــام علــى االقتصــاد، وأن تفصلهــا عــن الشــعب الــذي تســتفيد منــه. إّن االســتمرار فــي توكيــد الســيطرة علــى األراضــي التــي 
كانــت تســيطر عليهــا الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ســوف يســاعد علــى إلحــاق الضــرر بالعامــة الفارقــة للتنظيــم ويبــدد 
أســطورة أنهــا ال ُتهــَزم. أيضــًا، مــع تَلّقــي الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام لضغــٍط أكثــر، فــإّن قدرتهــا علــى حكــم الشــعب 

والســيطرة عليــه ســوف تتراجــع أيضــًا، ومعهــا، بشــكٍل كامــن، قدرتهــا علــى جمــع المــال.
مــع اســتعادة األراضــي مــن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، فــإّن قســمًا كبيــرًا مــن مهمــة مكافحــة تمويــل الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام ســيحتاج لاعتمــاد علــى أدوات إنفــاذ القانــون بــداًل مــن األدوات العســكرية الصرفــة مــن أجــل 
معالجــة إيــرادات الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام المســتمرة مــن االبتــزاز وفــرض الضرائــب. يشــير هــذا األمــر إلــى الحاجــة 

الســتثمار المزيــد مــن المــوارد فــي تدريــب كيانــات إنفــاذ القانــون العراقيــة وغيرهــا.
لقــد تفــادت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام حتــى اآلن االعتمــاد علــى جهــاٍت فاعلــٍة خارجيــٍة مــن أجــل التمويــل، لكــّن 
هــذا االتجــاه قــد ال يســتمر إلــى مــا ال نهايــة. يجــب أن تســتمر األدوات التقليديــة لمكافحــة تمويــل اإلرهــاب فــي إبقــاء المجموعــة 
معزولــًة عــن الجهــات المانحــة الثريــة. ينبغــي أن يســتمر التحالــف فــي رصــد التدفقــات الماليــة إلــى األراضــي التــي تســيطر عليهــا 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن أجــل المعرفــة بالتغييــرات الحاصلــة فــي التمويــل، الســيما مــن جهــة بلــداٍن كان لألفــراد 

األثريــاء فيهــا تاريــٌخ مــن تمويــل القضايــا الجهاديــة، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والكويــت وَقطــر. 
بغــّض النظــر عــن الخطــوات القادمــة فــي الحــرب ضــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، َتواَفــَق المشــاركون فــي ورشــة 
العمــل بنحــٍو جامــٍع علــى أّن معالجــة المظالــم األساســية والعوامــل الهيكليــة الكامنــة التــي قــادت إلــى ظهــور الدولــة اإلســامية فــي 
العراق والشــام يجب أن تكون مكّونًا مهمًا في االســتجابة الشــاملة من جهة التحالف. يســتند خط الجهد هذا بشــكٍل أساســيٍّ إلى 
الديبلوماســية، فــي ِكا مجاَلــي العمــل باتجــاه تســويٍة تفاوضيــٍة فــي ســوريا، وممارســة التأثيــر علــى الحكومــة العراقيــة لكــي تقــوم 
بســعٍي أكثــر جّديــًة لتخفيــف الطائفيــة فــي السياســة العراقيــة. االنتصــار العســكرّي وحــده لــن يحقــق هــذا األمــر. بــدون خطــواٍت 
باتجــاه المصالحــة السياســية فــي كل بلــد، ســتظل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام عاملــًة فــي أوســاط المجتمعــات الّســّنّية 

المحليــة وتجمــع اإليــرادات منهــا، حتــى فــي غيــاب الســيطرة علــى األراضــي.
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َوَصــَف الفصــل الثالــث مجــاالت التوافــق الجماعــّي ونقــاط الخــاف الهامــة عبــر كل الســيناريوهات. لكــّن المشــاركين فــي ورشــة 
العمــل أثــاروا أيضــًا نقاطــًا خاصــًة بــكل ســيناريو. هــذا الملحــق يصــف تلــك النقــاط.

السيناريو األول: الوضع القائم

َعــَرَض الســيناريو األول الوضــع القائــم، وفيــه تســتمر كل التحــركات الحاليــة لمكافحــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
)ISIL( فــي المســتقبل بــدون تغييــراٍت رئيســيٍة فــي الحملــة العســكرية أو أفعــال الحكومَتيــن العراقيــة والســورية. بالتحديــد، تظــل 
قَّــة  الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تحــت الضغــط فــي مناطــَق مــن ِكا ســوريا والعــراق، ولكنهــا تحتفــظ بعاصمتهــا فــي الرَّ
باإلضافــة إلــى مســاحاٍت كبيــرٍة مــن األراضــي، تشــمل الموصــل ومناطــَق تقــع إلــى جنوبهــا. هــي أيضــًا تحافــظ علــى قــدرة شــّن 

الهجمــات اإلرهابيــة فــي أنحــاء المنطقــة.
َشــَمَلت مناقشــة ســيناريو الوضــع القائــم عــدة متغّيــراٍت يمكــن لهــا أن تؤثّــر علــى إيــرادات ونفقــات الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام بشــكٍل ال خّطــّي. َشــَمَلت هــذه أســعار النفــط، وقــدرة التحالــف علــى االســتمرار فــي اســتهداٍف عدوانــيٍّ لمواقــع 
تخزيــن المبالــغ النقديــة الضخمــة، والطبيعــة المنغلقــة أو المفتوحــة القتصــاد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، والتغييــرات فــي 
التمويــل الخارجــّي للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، والتقّلبــات العملياتيــة، ويشــمل ذلــك قيمــة العامــة الفارقــة للمجموعــة.

التكّيف العملياتّي والمالّي 
فــي ظــل ســيناريو الوضــع القائــم، ومــع أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( تبقــى تحــت الضغــط، فإنهــا تحافــظ 
قَّــة باإلضافــة إلــى الســيطرة علــى مســاحاٍت كبيــرٍة مــن األراضــي فــي أنحــاء كلٍّ مــن ســوريا والعــراق. َجــَزَم  علــى عاصمتهــا فــي الرَّ
المشــاركون فــي ورشــة العمــل بــأّن ماليــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ســتبقى قويــًة نســبيًا فــي المســتقبل القريــب وحــددوا 
أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ســوف تســتمر فــي إنفــاق المــال بمعدلهــا الحالــّي ضمــن األشــهر الســتة القادمــة، فتنفــق 
كمــا ُيحتَمــل علــى األســلحة ورواتــب المقاتليــن فــي جهــٍد لتوســيع قاعــدة دعمهــا فــي أوســاط المقاتليــن المحلييــن غيــر الواقعيــن 

حاليــًا تحــت قيادتهــا.
الحــظ المشــاركون فــي ورشــة العمــل أنــه حتــى لــو اّتَســَعت الخســائر اإلقليميــة فــي المســتقبل، فــإّن قــدرة الدولــة اإلســامية 
فــي العــراق والشــام علــى التكّيــف ســوف تســمح لهــا بالتعويــض عــن الخســائر المســتمرة فــي اإليــراد، فــي المــدى القريــب علــى 
األقــل. مثــًا، يمكــن أن تزيــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن الضرائــب المفروضــة علــى الســلع المــاّرة عبــر مــا تبقّــى مــن 
أراضيهــا. اقتــرح بعــض المشــاركين أنــه لــن يكــون هنــاك تغييــٌر كبيــٌر فــي اإليــرادات، بينمــا اعتقــد آخــرون أّن الدولــة اإلســامية 
فــي العــراق والشــام يمكنهــا حتــى توليــد إيــراٍد أكبــر إذا تمكنــت المجموعــة مــن تعويــض بعــض الخســائر التــي َلِحَقتهــا مؤّخــرًا فــي 

حافظتهــا النفطيــة.
خــال المــدى المتوســط، اعتقــد بعــض المشــاركين أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام قــد تشــعر باإلغــراء لتوســيع 
قاعــدة عملياتهــا فــي مــا يتجــاوز العــراق وســوريا. بدورهــا، يمكــن لخســائر األراضــي المســتمرة أن تحــّض الدولــة اإلســامية فــي 

العــراق والشــام علــى اختصــار النفقــات بالســعي وراء أهــداٍف أكثــر تواضعــًا. 
بعــد انقضــاء عــاٍم واحــٍد تقريبــًا، ســيظل االبتــزاز مصــدرًا للدخــل قابــًا للتطبيــق. مــن بيــن المشــاركين، أولئــك الذيــن كانــوا 
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نــوا أّن الدولــة اإلســامية  يعتقــدون أّن ســيناريو الوضــع القائــم مــن شــأنه أن يــؤدَي إلــى هبــوٍط فــي اإليــرادات مــع الوقــت، َخمَّ
فــي العــراق والشــام قــد تخنــق نفســها بطريقــٍة مماثلــٍة لتنظيــم القاعــدة فــي العــراق )AQI( فــي منتصــف أعــوام 2000. فــي حالــة 
تنظيــم القاعــدة فــي العــراق، كانــت المجموعــة مــن التلهّــف لكســب اإليــراد بحيــث ارتكبــت سلســلًة مــن الــزاّلت الحرجــة؛ ممــا أدى 
إلــى ظهــور صحــوة األنبــار )Anbar Awakening(، أّدى اعتمادهــا الشــديد علــى األنشــطة اإلجراميــة والمحــاوالت الســتخدام 
ــّنة ضــد المجموعــة، ممــا حــّث علــى تراجعهــا  الخــدع العشــائرية التقليديــة مثــل التهريــب، إلــى انقــاب شــيوخ العشــائر مــن السُّ

الحــاّد. الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تقــوم حاليــًا ببعــض األنشــطة المماثلــة.
ــَم العديــد مــن المشــاركين أنــه فــي حــال وجــود مــأزٍق بعــد مضــّي عــاٍم واحــٍد تقريبــًا، فسيســتقر عــدد المقاتليــن  أيضــًا، قّي
األجانــب. مــن أجــل تجــاوز الطريــق المســدود، قــد تضطــر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام لتخصيــص مــوارَد ماليــٍة أكبــر 
مــن أجــل الدفــع للمزيــد مــن المهاجميــن االنتحارييــن، فتســتخدم هــؤالء المقاتليــن إلكمــال مقاربــٍة فــي الحــرب، تقليديــٍة بصــورٍة 
أكبــر. تأّمــل أعضــاء المجموعــة فــي مــا إذا كان اســتخدام المفجريــن االنتحارييــن فــي هجمــاٍت مشــابهٍة ألســلوب المتمرديــن ُيــؤِذُن 
بإشــارة ضعــٍف مــن جهــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام. َشــَمَلت احتمــاالٌت أخــرى َذَكَرهــا المشــاركون حملــَة تجنيــٍد متجــددة 
لســّد النقــص فــي الــكادر الــذي ُفِقــَد فــي ســاحة القتــال وخيــار “البطاقــة الجامحــة” الســاعي للحصــول علــى أســلحة الدمــار الشــامل 
)WMD( مــن أجــل تنفيــذ هجمــٍة عاليــة الفتــك تســيطر علــى العناويــن، ويمكنهــا أن ترفــع المعنويــات فــي أوســاط األعضــاء 

والمناصريــن.

الزيادات المحتملة في اإليراد والتغييرات في حماية األصول
موضــوٌع مهــٌم بــرز أثنــاء مناقشــة تمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( بعــد انقضــاء عــاٍم علــى ســيناريو الوضــع 
القائــم كان إمكانيــة أن تَؤسَّــس آليــاٌت )محليــٌة أو غيــر ذلــك( مــن شــأنها تزويــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام بروافــد إيــراٍد 
جديــدة، الســيما مــن خــال فــرض الضرائــب. التطــورات فــي أماكــَن أخــرى فــي العــراق وســوريا، الســيما فــي مــا يتعلــق باألراضــي 
والطــرق الشــريانية الرئيســية التــي تتبــدل الســيطرة عليهــا بيــن الجهــات، قــد تحــّول التجــارة وعمليــات نقــل الســلع إلــى داخــل أراضــي 
الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، ممــا يســمح للمجموعــة بفــرض ضريبــٍة علــى الشــاحنات التــي تعبــر أراضيهــا. مــع أّن 
النفــط قــد يكــون فــي حــد ذاتــه مصــدرًا لتوليــد اإليــراد، فــإّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تســتطيع جنــَي المــال عــن طريــق 
فــرض الضرائــب علــى أّي ســلعة، كالنفــط، تضطــر لعبــور أراضيهــا. إذا كانــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام قــادرًة علــى 
االســتمرار بالتصــرف كدولــة، اعتقــد المشــاركون أّن المجموعــة بوســعها زيــادة إيرادهــا عــن طريــق كســب موطــئ قــدٍم فــي أراٍض 

فيهــا مســتوياٌت عاليــٌة مــن التجــارة والنشــاط االقتصــادّي.
واحــدٌة مــن المتغّيــرات المهمــة التــي عّرفهــا المشــاركون هــي المقــدار المتبقّــي مــن مواقــع تخزيــن المبالــغ النقديــة الضخمــة 
لــى أّي مــدى ســتحمي الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام احتياطّياتهــا عــن طريــق تخزيــن النقــد بكميــاٍت  القابلــة لاســتهداف، واإ
أصغــر فــي عــدٍد أكبــر مــن المنشــآت. بعــد تجــاوز عــاٍم فــي ســيناريو الوضــع القائــم، قــال المشــاركون إّن الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام قــد تصبــح أكثــر مهــارًة فــي تخزيــن نقدهــا فــي أماكــَن قــد يجــد التحالــف صعوبــًة أكبــر فــي التعــرف عليهــا وتدميرهــا، 
مثــل المؤسســات المدنيــة التــي تكــون فيهــا الــدروع البشــرية. زيــادًة علــى ذلــك، يمكــن أن تســعى الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
والشــام أيضــًا لتأســيس عاقــاٍت أكثــر تطبيعــًا مــع كيانــاٍت أخــرى فــي المنطقــة، ويشــمل ذلــك جهــاٍت فاعلــٍة خارجيــة )ولكــّن 
المشــاركين فــي ورشــة العمــل لــم يعّرفــوا بجهــاٍت فاعلــٍة خارجيــٍة محــددة(. توافــق المشــاركون بشــكٍل عــام علــى أنــه كلمــا طــال 
الوضــع القائــم، فــإّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ســتظهر بشــكٍل أكبــر للكيانــات األخــرى كأمــٍر ثابــٍت مــن أمــور الحيــاة 

اليوميــة. فــي الحقيقــة، قــد تربــح الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام فقــط بعــدم خســارتها.
إّن مأزقــًا قــد يقــوم بمهمــة مســاعدة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى تقويــة عامتهــا الفارقــة بشــكٍل أكبــر فــي 
المجــاالت المباشــرة الواقعــة تحــت ســيطرتها حاليــًا. فــي ظــل ســيناريو الوضــع القائــم، أثــار المشــاركون نقطــًة هــي أّن االقتصــاد 
قــد يبــدأ بالعمــل كدولــٍة مغلقــة، مــع حركــٍة قليلــٍة جــدًا للســلع إلــى داخــل األراضــي التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام أو إلــى خارجهــا، بحســب التأثيــر الــذي تتمكــن الجهــات الفاعلــة األخــرى مــن ممارســته. إّن ســؤااًل مهمــًا يتعلــق 
باســتدامة هــذا الترتيــب يعتمــد علــى مــا إذا كان النظــام ســيبقى مغلقــًا حقــًا، ودرجــة الضغــط التــي تســتطيع الجهــات الفاعلــة 
األخــرى ممارســتها لتبديــل الوضــع. قــال المشــاركون فــي ورشــة العمــل إّن قــدرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى زيــادة 
إيرادهــا ســتعتمد بشــكٍل كبيــٍر علــى كــم تبلــغ فعاليتهــا فــي تنويــع مصــادر اإليــراد التــي تخصهــا مــع الوقــت، ضمــن ُمعاِمــات 

ســيناريو الوضــع القائــم.
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كانــت المجموعــة ُمجِمَعــًة إلــى حــدٍّ كبيــٍر علــى أنــه بالنظــر إلــى ســيناريو الوضــع القائــم، قــد تســتمر الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام بتفــادي تأميــن تمويــٍل خارجــيٍّ أو مســاعدٍة مــن دوٍل راعيــٍة أو أفــراٍد راعيــن فــي المنطقــة.

السيناريو الثاني: التسوية التفاوضية

يعــرض الســيناريو الثانــي تســويًة تفاوضيــًة فــي ســوريا، ومصالحــًة فــي العــراق. ُيَنّحــى األســد عــن الســلطة وُيســتبَدل بحاكــٍم جديــد. 
يشــمل اتفــاٌق ناجــٌح متعــدد األطــراف وقفــًا إلطــاق النــار بيــن كل الجهــات المعنيــة، باســتثناء الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
)ISIL( وجبهــة النُّصــرة. حتــى بوجــود وقــٍف إلطــاق النــار، ســتظل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تتحّكــم بجيــوٍب مــن 
األراضــي فــي أنحــاء وســط وشــرق ســوريا، ولكنهــا ســتكون أكثــر عزلــًة بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل التســوية. األحــزاب الكورديــة 
ومــا تبقّــى مــن المؤسســة السياســية السُّــّنّية توافــق علــى التعــاون مــع الحكومــة المركزيــة، بوصــف ذلــك جــزءًا مــن المصالحــة فــي 

العــراق، والحكومــة المركزيــة بدورهــا، تكــون أكثــر مراعــاًة لمطالبهــم.
إّن مجموعــًة مــن العوامــل قــد تؤثّــر علــى نتيجــة هــذا الســيناريو. أواًل، قــد تســّرع الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
جهودهــا للحصــول علــى أســلحة الدمــار الشــامل )WMD(، إذ إنهــا قــد تشــعر باالضطــرار للمبــادرة بهجمــٍة تفــوق المتوقــع، مــن 
شــأنها تحســين المعنويــات واّتقــاء المزيــد مــن الخســائر. التحــوالت فــي النفقــات للتركيــز علــى توفيــر الخدمــات، والحوكمــة الوهميــة 
قــد تســتفيد مــن نمــوذج طالبــان فــي أفغانســتان، وقــد تنفــق الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام المــال فــي جهــٍد الجتــذاب السُّــّنة 

الســاخطين بينمــا تعمــل علــى تخريــب التســوية التفاوضيــة.

التكيف العملياتّي
قَّــة مــن أجــل مهاجمــة المعقــل  َتناَقــَش المشــاركون بشــأن مــا إذا كان الجيــش الســورّي وداعمــوه سيســَعون للتحــرك إلــى داخــل الرَّ
المتبّقــي للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( بعــد مضــّي عــدة أشــهٍر علــى اكتمــال تســويٍة تفاوضيــة. َقــدََّر أحــد 
المشــاركين أّن أثــر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام يمكــن تقليلــه بنســبٍة تبلــغ 75 فــي المئــة جــّراء ذلــك؛ ويتناســب مــع هــذا 
األمــر أن يتأثــر صنــدوق الحــروب لــدى المجموعــة بشــكٍل ســلبيٍّ أيضــًا. إنمــا، إذا تمكنــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
قَّــة كمقــرٍّ للقيــادة، ســتظل تســّوق عامتهــا الفارقــة، وتضمــن بذلــك تدفقــًا لإليــراد )أقــل  مــن مقاومــة التقــّدم الســورّي والتمّســك بالرَّ

بكثيــٍر ممــا كان عليــه(.
اعتقــد المشــاركون أنــه حتــى لــو َأحلّــت تســويٌة تفاوضيــٌة مــا الســام فــي أقســاٍم مــن العــراق وســوريا، ســتبقى الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام قــوًة مقاِتلــًة قديــرًة فــي المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتها منــذ وقــٍت طويــل. كونهــا تنظيــٌم متكّيــٌف 
قَّــة، بوســع الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام أن تســتمر فــي عمليــة  ــًة فــي الرَّ ن كان يــزداد عزل يملــك مقــرًا للقيــادة ســالمًا واإ
التغييــر نحــو تنظيــٍم هجيــن - مجموعــٌة إرهابيــٌة بشــكٍل جزئــّي، وتنظيــٌم إجرامــيٌّ بجــزٍء آخــر. ســوف يحــل الربــح محــل السياســة 

ليكــون المحّفــز الرئيســّي ألقســاٍم كبيــرٍة مــن التنظيــم.
فــي إضــاءٍة علــى اآلراء المتنوعــة للمشــاركين فــي ورشــة العمــل فــي مــا يتعلــق بالتكّيــف العملياتــّي المحتمــل للدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام بعــد حصــول تســويٍة تفاوضيــة، ناقــش البعــض إمكانيــة أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، 
فــي محاولــٍة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، قــد تســّرع مــن نشــاطها العســكرّي، فــي نفــس الوقــت الــذي تصبــح فيــه المجموعــة ذات تركيبــٍة 
ســوريٍة غالبــة، ومــع تناقــص أعدادهــا اإلجماليــة. قــد تــؤدي انشــقاقاٌت داخليــٌة محتملــٌة وعــدة جــوالٍت مــن “تغييــرات الرايــة” إلــى 
التدهــور فــي قــدرات الحوكمــة لــدى المجموعــة، ممــا يؤثّــر مباشــرًة علــى مقــدار المــال الُمنَفــِق علــى األنشــطة غيــر القتاليــة. بوجــود 
حاجــٍة أقــل لإلنفــاق علــى الحوكمــة، قــد تزيــد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن إيقــاع عملياتهــا الهجوميــة، وتجنــد أعضــاَء 

جــددًا يهّمهــم شــأن الخافــة بصــورٍة أقــل ويرّكــزون أكثــر علــى الهجمــات العنيفــة فــي أنحــاء المنطقــة.
بعــد 18 شــهرًا، قــد تــؤدي نفقــات الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام فــي ظــل ســيناريو التســوية التفاوضيــة بالمجموعــة 
إلــى االرتــداد نحــو مراحــل التمــرد المســماة: “المرحلــة األولــى” )الكامنــة والناشــئة( أو “المرحلــة الثانيــة” )حــرب العصابــات(، ممــا 
يؤّثــر علــى كيفيــة إنفاقهــا لمالهــا. فضــًا عــن ذلــك، فــي إعــادٍة للهجمــات التــي ُشــنَّت فــي أواخــر يونيو/حزيــران وأوائــل يوليــو/

تموز 2016، تســتطيع الدولة اإلســامية في العراق والشــام أن تركز ثانيًة على الخارج، ضمن منطقة الشــرق األوســط )مثًا، 
إســطنبول وَعّمان(، أو أوروبا. إذا اختارت الدولة اإلســامية في العراق والشــام بالفعل أن تتبع اســتراتيجيًة من إعادة التخنُدق، 

فيمكنهــا حينئــٍذ اّدخــار مواردهــا الحاليــة بينمــا ُتحافــظ علــى أثــٍر أصغــر داخــل ســوريا.
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التداعيات الخاّصة بالعراق
نفقــات الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( التــي تأتــي علــى أثــر تســويٍة تفاوضيــٍة قــد ترّكــز علــى تعطيــل االنتخابــات 
ــّنة مــن ِقَبــل  العراقيــة خــال المــدى القصيــر. أحــد المســارات األخــرى المحتملــة للتحــرك، الســيما إذا تــّم احتضــان العراقييــن السُّ
ــًة إلــى  ــًا يقــوم بــه المقيمــون فــي الموصــل، وتحويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام لعملياتهــا جمل بغــداد، يشــمل عصيان
قَّــة. مــن شــأن ذلــك أن ُيَمركــز النفقــات، إذ تكــون الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مجبــَرًة علــى توطيــد تنظيمهــا وعملياتهــا. الرَّ
إّن مظهــرًا آخــر مــن التســوية السياســية قــد يكــون التجنيــد المتزايــد للعراقييــن السُّــّنة فــي قــوات األمــن العراقيــة؛ أشــار 

المشــاركون فــي ورشــة العمــل إلــى أّن زيــادًة مــن هــذا النــوع قــد ترفــع مــن جــودة تلــك القــوات.

التغييرات في اإليراد
ــح أن تســعى لزيــادة مــا تقــوم  خســارة األراضــي قــد تَُترجــم إلــى إيــراٍد أقــل، مــع أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( ُيَرجَّ
بــه مــن أنشــطة االختطــاف مقابــل فديــٍة فــي المناطــق التــي مــا زالــت واقعــًة تحــت ســيطرتها. منــذ يوليو/تمــوز 2016، كانــت 
هنــاك مؤشــراٌت إلــى أّن هــذه الطريقــة كانــت تحــدث بالفعــل فــي محافظــة األنبــار. قــد تســعى الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 

أيضــًا إلــى زيــادة رافدهــا مــن اإليــراد المتعلــق باالبتــزاز.
الحــظ المشــاركون أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام قــد تظــل محتفظــًة بالقــدرة علــى ابتــزاز المــال داخــل ســوريا. 
اإليــرادات النفطيــة يمكــن اعتصارهــا إذا كانــت الحكومــة الســورية قــادرًة علــى حشــد قواتهــا الســتعادة حقــول النفــط فــي ديــر الــزور 
مــن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام. تحــّدث المشــاركون فــي ورشــة العمــل عــن حصــول هــذا األمــر خــال نطــاٍق زمنــيٍّ 

مــن ســتة أشــهٍر بعــد التســوية التفاوضيــة.
ــَن المشــاركون فــي ورشــة العمــل أّن العامــة الفارقــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام  نتيجــًة لتســويٍة تفاوضيــٍة مــا، َخمَّ
ســوف تملــك صفــًة مميــزة أقــل عنــد نقطــٍة مــا، بشــكٍل يتناســب مــع نقــٍص فــي قــدرة المجموعــة علــى كســب المــال. التأثيــر الصافــي 
لتســويٍة تفاوضيــٍة فــي ســوريا قــد يكــون اعتصــار قبضــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى األراضــي إلــى درجــٍة أكبــر، 
فُتحَشــُر فــي جيــوٍب منعزلــٍة فــي أنحــاء البلــد، ممــا يحــّد مــن قدرتهــا علــى اســتهداف المدنييــن والمجموعــات األخــرى الضعيفــة 

فــي المجتمــع.

المظالم األساسية واالحتمال الكامن للمصالحة
ضمــن مجموعــة ورشــة العمــل، كان أحــد أكثــر العناصــر اســتفزازًا فــي الســيناريو هــو مــدى التغييــر الــذي يمكــن للتقــارب فــي 
ــّنة والحكومــة العراقيــة أن ُيحِدثَــه فــي مســتقبل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL(. كان أحــد الخبــراء  العــراق بيــن السُّ
ــّنة جازمــًا بــأّن الســيناريو، إن هــو تضّمــن مصالحــًة جّديــًة مــن جهــة حكومــة العــراق، فــإّن قــدرة الدولــة  البارزيــن فــي شــؤون السُّ
اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى االســتمرار فــي َجنــي المــال فــي العــراق ســتقّل بشــكٍل كبيــر. قــد يــؤدي ســيناريو التســوية 
التفاوضيــة بشــكٍل كامــٍن إلــى صحــوٍة ســّنّيٍة ثانيــة، تتحــّول فيهــا المجموعــات القوميــة العراقيــة والبعثيــون الســابقون بعيــدًا عــن دعــم 

الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، ممــا يوِهــن إلــى درجــٍة أكبــر قــدرة المجموعــة علــى كســب المــال.

السيناريو الثالث: خسارة كامل األراضي عن طريق القتال

يعرض الســيناريو الثالث حًا عســكريًا بشــكٍل حصرّي. من خال العمليات القتالية، ُتطَرد الدولة اإلســامية في العراق والشــام 
قَّــة. يبقــى األســد علــى رأس الســلطة فــي ســوريا؛ تظــل الحكومــة العراقيــة مشــرذمًة وغيــر فعالــة، ولكــّن  )ISIL( مــن الموصــل والرَّ
األكــراد مــا زالــوا جــزءًا مــن العــراق. قــد يبقــى بعــض عناصــر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مبعثريــن فــي أنحــاء ســوريا 

والعــراق. ومــع أنهــم لــن يســيطروا علــى أراٍض، ســيظلون قادريــن علــى شــّن هجمــاٍت إرهابيــة.
لــه فريــق  الســيناريو الثالــث علــى الهيئــة التــي تّمــت مناقشــته بهــا اختلــف بشــكٍل طفيــٍف عــن الســيناريو الثالــث الــذي خطَّــَط 

مؤسســة RAND في األصل. الســيناريو األصلّي َشــَمَل المقطع اآلتي:

قَّــة. يبقــى األســد   مــن خــال العمليــات القتاليــة، ُتطــَرد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( مــن الفلوجــة والموصــل والرَّ
علــى رأس الســلطة فــي ســوريا؛ تظــل الحكومــة العراقيــة مشــرذمًة وغيــر فعالــة، ولكــّن األكــراد مــا زالــوا جــزءًا مــن العــراق، 
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ــّنة. قــد يبقــى بعــض عناصــر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام  وبغــداد تبــذل علــى األقــل جهــودًا جّديــًة باتجــاه دمــج السُّ
مبعثريــن فــي أنحــاء ســوريا والعــراق، وقــد يعــود آخــرون إلــى بلدانهــم األصليــة، بينمــا قــد يفــّر غيرهــم إلــى معاقــل الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام فــي أماكــَن مثــل ليبيــا مــن أجــل إعــادة التجّمــع واالســتمرار فــي القتــال. فــي وقــٍت ال تكــون الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام مســيطرًة علــى شــيٍء مــن األراضــي، أو علــى القليــل منهــا فقــط، فإنهــا قــادرٌة علــى شــّن هجمــاٍت 
إرهابيــٍة دوريــٍة ضــد األهــداف الناعمــة فــي المراكــز الســكانية الكبــرى، مثــل األســواق فــي بغــداد، وعلــى تشــغيل مخططــاٍت 

إجراميــٍة متنوعــٍة لجمــع المــال.1

قبــل بدايــة المناقشــة، الَحــَظ المشــاركون أّن الســيناريو الثالــث، بالطريقــة التــي ُكِتــَب بهــا، كان قريبــًا أكثــر ممــا يجــب مــن 
الســيناريو الثانــي بســبب الجملــة المتعلقــة باالندمــاج السُّــّنّي. توافقــوا علــى أنــه فــي ســيناريو مــن االنتصــار القتالــّي، مــن المرّجــح 
أن تعتمــد الجهــود باتجــاه المصالحــة علــى تدابيــر المتابعــة مــن ِقَبــل الواليــات المتحــدة أو التحالــف، وُيحتمــل أال تنّفذهــا الحكومــة 
العراقيــة بشــكٍل مســتقل. ِوفقــًا لذلــك، راَجــع فريــق مؤسســة RAND الســيناريو الثالــث لكــي يزيــل ِذكــَر االندمــاج السياســّي للسُّــّنة.
المتغيــرات الرئيســية بالنســبة للســيناريو الثالــث تتمحــور حــول قــدرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى إدامــة 
عملياتهــا بوجــود موازنــٍة محــدودة. عندمــا تتوقــف الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام عــن اّدعــاء خافــٍة عاملــة، كيــف تمّيــز 
المجموعــة نفســها عــن جبهــة النُّصــرة وتنظيــم القاعــدة؟ فضــًا عــن ذلــك، أّي كيــاٍن أو كيانــاٍت قــد تظهــر للحلــول محــل الدولــة 

اإلســامية فــي العــراق والشــام فــي األراضــي التــي خســَرتها؟

التكّيف العملياتّي والتغيير الهيكلّي
ِطبقــًا لمــا قالــه بعــض أعضــاء ورشــة العمــل، إّن خســارًة كاملــًة لألراضــي عــن طريــق القتــال ســُتحِدث التــآكل فــي القيــادة األولــى 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( إلــى حــدٍّ كبيــر. إّن قــدرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى تنفيــذ هجمــاٍت 
عاليــة المســتوى ســيصبح محــدودًا، الســيما إذا رّكــزت مكافحــة اإلرهــاب المســتمرة علــى إزالــة مــا تبقــى مــن قيــادة المجموعــة. 
لكــّن المشــاركين اعتقــدوا أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ســتكون حينهــا مــا زالــت تقاتــل الســتعادة األراضــي فــي محاولــٍة 
إلعــادة تشــكيل التنظيــم حتــى بعــد مضــّي عــاٍم علــى خســارتها الكاملــة لألراضــي. أشــار المشــاركون إلــى أّن الخســارة اإلقليميــة 
بالطــرق القتاليــة مــن شــأنها أن َتــَدَع الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــع فائــٍض مالــيٍّ متضائــٍل تعتمــد عليــه، ممــا يجبــر 

المجموعــة علــى إبــداء صبــٍر اســتراتيجيٍّ مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة.
حــكام تخنُدقهــا فــي  التكّيفــات التكتيكيــة قــد تســمح للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام بالتواجــد علــى المــدى القصيــر، واإ
المنطقــة علــى المــدى الطويــل. فــي النهايــة، إّن النصــر العســكرّي علــى الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام التــي تكــون عاملــًة 
نمــا هــي واحــدٌة قــد تظــل الحكومــات اإلقليميــة مســتعدًة لقبولهــا، مهمــا  بشــكٍل ســّرّي، ليــس مفاضلــًة مرغوبــًة مــن جهــة التحالــف، واإ

كان مــدى قصــر النظــر فيهــا.
اســتنتج المشــاركون فــي ورشــة العمــل أيضــًا أنــه حتــى بعــد خســارة مســاحاٍت كبيــرٍة مــن األراضــي فــي ِكًا مــن ســوريا 
والعــراق، فــإّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ســتظل تنفــق مــااًل للمحافظــة علــى مقاتليهــا وشــّن الهجمــات، الســيما علــى 
المســتوى المحلّي، حتى بعد مضّي 18 شــهرًا. عاوًة على ذلك، من ُمنطَلق اإلنفاق، جادل المشــاركون بأّن الدولة اإلســامية 
فــي العــراق والشــام بعــد خســارة األراضــي، قــد تحــاول نقــل إنفاقهــا بعيــدًا عــن البنيــة التحتيــة، إذ ســتكون لهــا أراٍض أقــل تســيطر 

عليهــا، وترّكــز بشــكٍل متزايــٍد علــى توســيع الحضــور فــي األراضــي غيــر الخاضعــة للحوكمــة وشــّن هجمــات الكــّر والفــّر.
خــال المــدى القصيــر إلــى المتوســط، ســتتطلب الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام إيــرادًا أقــل، ألّن العــبء ســيكون قــد 
تحــّول مــن توفيــر الخدمــات إلــى العمليــات العســكرية. مــع تغييــر مســتويات المــوارد وتركيــز الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
علــى الغــارات وغيرهــا مــن تكتيــكات التمــرد الكاســيكية، ســيكون الغالــب علــى نفقاتهــا هــو عمليــات شــراء األســلحة والذخيــرة، 

ومطالــُب عملياتيــٌة أخــرى فــي الصراعــات ذات الحــّدة المتدنيــة.

ــَر فــي وقــٍت ســابٍق علــى ورشــة عمــل يونيو/حزيــران 2016، والتــي تشــّكل أســاس النتائــج فــي هــذا  الِحــظ أّن نــّص هــذا الســيناريو المنقــول هنــا كان قــد ُحضِّ  1
ــك بشــكٍل مقصــود. بالتالــي، كانــت الخســائر اإلقليميــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام  التقريــر، ويبقــى النــص لــم َيَطلــه التغييــر منــذ تلــك النقطــة الزمنيــة، وذل
)ISIL( مــن يونيو/حزيــران 2016 أقــل بشــكٍل طفيــٍف مــن التقديــرات المنقولــة فــي المتــن الرئيســّي لهــذا التقريــر، والــذي قــد جــرى تحديثــه منــذ ذلــك الحيــن 

ليعكــس الظــروف الحاليــة، بمــا فــي ذلــك اســتعادة الفلوجــة.
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التغييرات الكبيرة في اإليرادات
كامل األراضي ســتؤدي على األرجح إلى خســائَر مســتمرٍة في اإليراد على المدى  قال المشــاركون في ورشــة العمل أّن خســارة 
المتوســط، مما يجبر أعضاء الدولة اإلســامية في العراق والشــام )ISIL( على اســتعمال االحتياطات النقدية وتقييد المصادر 
الجديــدة للتمويــل مــن خــال االبتــزاز. استشــَرَف المشــاركون بالفعــل أنــه بعــد خســارٍة كاملــٍة لألراضــي عــن طريــق القتــال، يمكــن 
أن تحصــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى زيــادٍة فــي اإليــراد مــن مصــادَر فــي الخــارج، مــع أّن عمليــة إعــادة المــال 

إلــى العــراق وســوريا ســتطرح تحديــًا علــى األرجــح.
بعد ُقرابة عاٍم على خســارة كامل األراضي، قد يزيد إيراد الدولة اإلســامية في العراق والشــام بســبب النشــاط اإلجرامّي. 
إذا كانــت المظالــم مــا تــزال واســعة االنتشــار فــي أوســاط الشــعوب السُّــّنية فــي ِكًا مــن العــراق وســوريا، ســتظل الدولــة اإلســامية 

فــي العــراق والشــام قــادرًة علــى العمــل وجنــي المــال.

 )ISIL( حوكمة الدولة اإلسالمية في العراق والشام
َشــَمَلت المناقشــة فــي ورشــة العمــل بيانــاٍت تفيــد بــأّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL(، إن تمكنــت مــن المحافظــة 
علــى مظهــٍر مــن مظاهــر تنظيمهــا األساســّي، فإنهــا قــد تســعى إلعــادة التجمــع والتوســع داخــل شــمال ســوريا، حيــث تكــون 
إيراداتهــا مترّكــزًة علــى تأســيس دولــٍة ِظلِّيــة. فــي هــذا القســم مــن البلــد، ســتضطر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام للتبــاري 
مــع مجموعــاٍت متمــردٍة أخــرى، تشــمل جبهــة النُّصــرة، وقــد ُتجَبــر علــى إنفــاق المزيــد مــن المــال علــى الحوكمــة بينمــا تتنافــس مــع 

جهــاٍت فاعلــٍة أخــرى غيــر حكوميــٍة مــن أجــل الشــرعية السياســية.
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يبّيــن هــذا الملحــق مذّكــرة المعلومــات األساســية الفعليــة المتعلقــة بتمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL(، والتــي 
ُأرِســَلت إلــى كل المشــاركين فــي ورشــة العمــل بشــكٍل ســابٍق علــى ورشــة العمــل التــي ُعِقــَدت فــي يونيو/حزيــران 2016. نعــرض 
هــذه المذّكــرة بــدون تغييــٍر فــي المحتــوى الــذي ُأعِطــَي للمشــاركين فــي ذاك الوقــت )باســتثناء عمليــات تحريــٍر بســيطٍة لتصليــح 
أخطــاٍء طباعيــٍة ونحويــة، باإلضافــة إلــى تغييــٍر إداريٍّ طفيــف( مــن أجــل توفيــر خــطٍّ مرجعــيٍّ متطابــٍق بشــأن وضــع تمويــل الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام فــي وقــت ورشــة العمــل. مــع أّن معظــم العوامــل بقيــت بــدون تغييــر، إال إّن الخســائر اإلقليميــة 

للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام لــم تَــزَدد إال ســوءًا منــذ يونيو/حزيــران 2016.
المذكرة تبدأ هنا:

بعــد وقــٍت قصيــٍر مــن اقتحــام الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( للمســرح العالمــّي فــي صيــف عــام 2014، 
نجــازات المجموعــة تّتصــف بالمبالغــات والغلــّو. مــع  حيــث اجتاحــت مدنــًا رئيســيًة فــي غــرب وشــمال العــراق، أصبحــت أفعــال واإ
ذلــك، فــإّن االّدعــاء الــذي جــاء بــه العديــدون، والــذي يفيــد بــأّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام كانــت أغنــى مجموعــٍة إرهابيــٍة 
فــي العالــم بعــد اســتيائها علــى مــوارَد فــي أنحــاء العــراق - ويشــمل ذلــك مــا ال يِقــّل عــن 500 مليــون دوالر أمريكــّي إلــى مليــار 
دوالر أمريكــّي مــن مصــارَف متعــددة - لــم يكــن يخلــو مــن الدقــة بالكامــل. اليــوم، هنــاك جهــوٌد متضافــرٌة لمكافحــة النشــاط المالــّي 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام. الــوكاالت الحكوميــة األمريكيــة، وفرقــة العمــل المتعــددة األطــراف المعنيــة باإلجــراءات 
الماليــة )]Financial Action Task Force [FATF(، والمجموعــة المتعــددة الجنســيات المعنيــة بمكافحــة تمويــل الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام )]Counter-ISIL Finance Group [CIFG( هــي مــن بيــن منظمــاٍت عديــدٍة مســؤولٍة عــن 

نفــاق المــال فــي دعــم أهدافهــا الحربيــة. َمنــع الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن جمــع وتحويــل واإ
إّن فهــم تمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مهــمٌّ ألّن إيــرادات هــذه المجموعــة تســمح لهــا بتنفيــذ عمليــاٍت عســكريٍة 
للدفــاع عــن حدودهــا واالســتحواذ علــى أراٍض جديــدة، وعمليــاٍت أمنيــٍة لقمــع المعارضــة، وعمليــاٍت إعاميــٍة لجــذب أتبــاٍع ُجــُدد، 
وأنشــطٍة مشــابهٍة لمــا تقــوم بــه الــدول مــن أجــل توفيــر بعــض الخدمــات علــى األقــل لشــعبها، وتقديــم صــورٍة لدولــٍة عاملــة. أظهــرت 

أبحــاٌث ســابقٌة أّن وتيــرة العمليــات العســكرية يمكــن ربطهــا بأنمــاط اإلنفــاق.1
الجهــود المتعــددة لمكافحــة تمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تــؤدي إلــى ســؤاٍل مهــم: كيــف يســتطيع صانعــو 
السياســات أن يعرفــوا مــا هــي التأثيــرات التــي ستنشــأ مــن إحــداث التــآكل فــي تمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام فــي 
ظــل ســيناريوهاٍت متنوعــة؟ مــن أجــل النظــر فــي هــذا األمــر، مــن المفيــد أن تمويــل ماليــة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 

بشــكٍل أفضــل.

كيف تجني الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( مالها؟

أحــد أســباب كــون الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( ناجحــًة إلــى هــذا الحــد فــي تمويــل تنظيمهــا كان قــدرة المجموعــة 
علــى كســب مبالــَغ كبيــرٍة مــن الدخــل مــن روافــد إيــراٍد متعــددة. حتــى هــذا التاريــخ، وّفــر مصــدران لإليــراد بالخصــوص للدولــة 
وفــرض الضرائــب، واألخيــرة تشــمل مــا قــد  اإلســامية فــي العــراق والشــام حصــة األســد فــي صنــدوق الحــروب لديهــا: النفــط 

.2016 ،)Bahney, Shatz, Ganier, et al.( باهني، شاتز، غانيير، وآخرون  1
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نعتبــره فــي العــادة ابتــزازًا. اإليــرادات اإلجماليــة لعــام 2015 ُقــدَِّر أنهــا تتــراوح بيــن مليــار دوالر أمريكــّي تقريبــًا إلــى 2.4 مليــار 
دوالر أمريكــّي.2

النفط
إّن قســمًا كبيــرًا مــن المــال الــذي جمعتــه الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( أتــى مــن اســتحواذ المجموعــة علــى حقــوٍل 
نفطيــٍة رئيســية ومصــاٍف للتكريــر فــي شــمال شــرق ســوريا باإلضافــة إلــى أجــزاٍء مــن شــمال العــراق بيــن يونيو/حزيــران 2014 
وســبتمبر/أيلول 2014، باإلضافــة إلــى ســيطرتها علــى الطــرق الشــريانية الرئيســية ومراكــَز أخــرى للتجــارة.3 بحلــول وســط عــام 
2016، كانــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــا زالــت مســيطرًة علــى قرابــة 60 فــي المئــة مــن آبــار النفــط فــي ســوريا 
ــاع لمجموعــٍة مــن  و5 فــي المئــة مــن آبــار النفــط فــي العــراق.4 المــال يأتــي مــن النفــط والمنتجــات النفطيــة والغــاز،5 والتــي تُب
ــّي ولنظــام األســد نفســه.6 معظــم اإليــرادات  المشــترين، ويشــمل هــؤالء تّجــارًا فــي ســوريا والعــراق، يعيــدون بيعهــا للســوق المحل
النفطيــة تأتــي مــن المبيعــات المحليــة، والتــي تُفــَرض عليهــا الضرائــب مــراٍت متعــددًة علــى طــول سلســلة اإلمــداد مــن الحقــل 
النفطــّي إلــى مصفــاة التكريــر ثــم إلــى األســواق المحليــة. تراوحــت التقديــرات األحــدث مــا بيــن 250 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا 

إلــى قرابــة 365 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا.7

فرض الضرائب واالبتزاز
تجنــي الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( مــااًل مــن النفــط مــن ســوريا أكثــر ممــا تجنيــه مــن العــراق، ومــع ذلــك يبقــى 
مــن غيــر الواضــح أّي البلَديــن يوفّــر لهــا مــااًل أكثــر مــن خــال فــرض الضرائــب. تطلــب ممارســات االبتــزاز التــي تقــوم بهــا الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( مــا بيــن 2.5 و20 فــي المئــة مــن اإليــراد مــن األعمــال التجاريــة فــي أراضيهــا، كمــا تشــّغل 
خدعــًا علــى “طريقــة المافيــا”، تســاعد المجموعــة علــى كســب المــال. َشــَمَلت هــذه الضرائــب غرامــاٍت تجمعهــا “الحســبة”، أي 
الشــرطة األخاقيــة8 للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام. تعّبــر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام عــن أنشــطتها المتعلقــة 
ــة، وهــي  ــزكاة، أي الضريبــة اإلســامية التقليديــة علــى رأس المــال أو الثــروة، والِجزي باالبتــزاز باســتعمال مصطلَحيــن همــا ال
تقليديــًا ضريبــٌة يدفعهــا غيــر المســلمين الذيــن يعيشــون فــي أراضــي المســلمين، وهــي مشــابهٌة ألشــكاٍل أخــرى مــن الضرائــب 

“الثوريــة” التــي يجمعهــا عــدد مــن المجموعــات المتمــردة األخــرى.9
لقــد كانــت مدينــة الموصــل العراقيــة مصــدرًا رئيســيًا لإليــراد الضريبــّي بالنســبة للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، حيــث 
عــادة اإلعمــار والنفــط10. تبتــز الدولــة اإلســامية فــي العــراق  كان القســم األكبــر مــن التمويــل يأتــي مــن قطاعــات التجــارة واإ
والشــام كذلــك األفــراد والمجموعــات التــي تتحــرك جيئــًة وذهابــًا عــن طريــق المعابــر الحدوديــة إلــى أراضيهــا وخروجــًا منهــا وبيــن 
ســوريا والعــراق.11 لقــد اكتســبت المجموعــة إيــرادًا حتــى مــن الحكومــة الســورية، كمــا كان الحــال فــي فبراير/شــباط 2013، عندمــا 

اســتولى مقاتلــو الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى َســّد الطبقــة وأعــادوا بيــع الكهربــاء لنظــام األســد.12

.2016 ،)Center for the Analysis of Terrorism( 2016، المركز المعنّي بتحليات اإلرهابb ،)Glaser( غليزر  2

.2014b ،)Keatinge( كيتنج  3

.2016 ،)Warrick and Sly( ووريك وساي  4

.2016a ،)Glaser( غليزر  5

.2016 ،)Solomon and Faucon( سولومون وفوكون  6

 .2016 ،)Faucon and Coker( 2016؛ فوكون وكوكر ،)Torbati( تورباتي  7

.2016 ،)Johnston( جونستون  8

.2014 ،)Jonsson( جونسون  9

.2014 ،)Johnston and Bahney( جونستون وباهني  10

.2016 ،)Abdulrahim( 2014؛ عبد الرحيم ،)Hubbard, Krauss, and Schmitt( هبارد، كراوس، وشميت  11

.2013 ،)Saad and Gladstone( 2014. راِجع أيضًا: سعد وغادستون ،)Ahram( أهرام  12
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مصادُر أخرى لإليراد
كمــا هــو الحــال فــي أّي منظمــٍة ناجحــة، تملــك الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( حافظــة تمويــٍل متنوعــة. هــي تســيطر 
علــى مــوارَد مهمــٍة داخــل قطاعــات الصناعــة والزراعــة فــي ســوريا والعــراق، ومــع أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام خســرت 
فــي الغالــب قدرتهــا علــى الوصــول إلــى المصــارف الحكوميــة فــي شــمال وغــرب العــراق، فــإّن عمليــات الســطو التــي نّفذتهــا الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام، والتــي يعــود تاريخهــا إلــى عــام 2014، زّودت التنظيــم بمــاٍل كثيــٍر لتمويــل حاجاتهــا العملياتيــة 
والتنظيميــة الوليــدة، ال يقــّل عــن 500 مليــون دوالر أمريكــّي تقريبــًا.13 كســبت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــااًل أيضــًا 
عــن طريــق االختطــاف مقابــل فديــة )KFR(، وَقــدََّرت وزارة الخزانــة األمريكيــة )U.S. Treasury( أّن الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام َجَنــْت مــا بيــن 20 مليــون دوالر أمريكــّي و45 مليــون دوالر أمريكــّي فــي عــام 2015؛ بيــع اآلثــار؛ موازنــة ســعر 
مــع ُدْور الصــرف والمصــارف أثنــاء المــزادات علــى العمــات، والتــي يقــوم بهــا  الصــرف مــن خــال المشــاركة غيــر المباشــرة 
المصــرف المركــزّي العراقــّي، وفيهــا يمكــن شــراء الــدوالرات بســعٍر أدنــى مــن أســعار الســوق ثــم ُيعــاد بيعهــا بنفــس أســعار الســوق؛ 
واألنشــطة العاديــة فــي الظاهــر، مثــل إدارة مــزارع األســماك وبيــع الســيارات المســتعملة. حتــى هــذا التاريــخ، حافظــت الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى اعتمــاٍد ضئيــٍل علــى الجهــات المانحــة األجنبيــة، بالرغــم مــن االتهامــات التــي َطَفــت إلــى 

الســطح بشــأن متعاطفيــن مــن األثريــاء وأفــراٍد مــن َقطــر والكويــت يمنحــون المــال للمجموعــة.14

كم تجني الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( من المال؟

ليــس هنــاك مصــدٌر واحــٌد متََّفــٌق عليــه فــي مــا يتعلــق بكــم مــن المــال تجنــي الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL(. مســاعد 
الوزيــر دانييــل ل. غليــزر )Daniel L. Glaser( الحــظ بالفعــل فــي تعليقــاٍت مــن شــهر فبراير/شــباط أّن اإليــراد النفطــّي للدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام انخفــض إلــى النصــف مــن 500 مليــون دوالر أمريكــّي إلــى قرابــة 250 مليــون دوالر أمريكــّي15. 
حتــى مــع ذاك االنخفــاض فــي اإليــراد النفطــّي، قــد تكــون الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام كســبت 350 مليــون دوالر أمريكــّي 
ســنويًا مــن االبتــزاز16. ُيعَتَقــُد أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام نهبــت أكثــر مــن مليــار دوالر أمريكــّي مــن الخزانــات 
المحّصنــة فــي المصــارف علــى امتــداد ســوريا والعــراق، مــع أّن حصصــًا كبيــرًة مــن االحتياطــات النقدّيــة الضخمــة للدولــة 
اإلســامية في العراق والشــام ربما تكون قد أفَنتها الضربات الجوية للتحالف على امتداد العام الماضي17، كما ســتتّم مناقشــته 
فــي مــا يلــي. تؤكــد األرقــام الصــادرة عــن شــركة آي أتــش أس )IHS( أّن اإليــراد الشــهرّي للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، 
باإلجمــال، َنَقــَص بمــا يصــل إلــى 30 فــي المئــة خــال الســنة الماضيــة، مــن 80 مليــون دوالر أمريكــّي شــهريًا تقريبــًا، إلــى 
56 مليــون دوالر أمريكــّي شــهريًا )ممــا يســاوي 960 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا، و672 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا، علــى 
التوالــي(. هــذا يشــمل هبوطــًا فــي اإليــراد المكتَســب مــن النفــط والغــاز قــدره 26 فــي المئــة، وهبوطــًا قــدره 23 فــي المئــة فــي اإليــراد 
المكتســب مــن فــرض الضرائــب واالبتــزاز، وهبوطــًا بنســبة 67 فــي المئــة فــي اإليــراد المكتَســب مــن مصــادَر ُأدِرَجــت تحــت عنــوان 
“أخــرى”، ممــا تعّرفــه شــركة آي أتــش أس )IHS( بأنــه تهريــب المخــدرات، وبيــع الكهربــاء، ومنــٌح ماليــة18. بشــكٍل مماثــل، قالــت 
 Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve( قــوة المهــام المشــتركة – عمليــة العــزم الصلــب 
]CJTF-OIR]( إّن العمليات الجوية المسماة الموجة العارمة II )Operation Tidal Wave II(، والتي بدأت في أكتوبر/

تشــرين األول، خّفضــت اإلنتــاج النفطــّي للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن 45 ألــف برميــل يوميــًا إلــى 34 ألــف برميــل 
يوميــًا - وهــو نقــٌص بنســبة 24 فــي المئــة. شــركة آي أتــش أس )IHS( تزعــم أيضــًا أّن 43 فــي المئــة مــن اإليــراد اإلجمالــّي 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام يأتــي مــن النفــط، بينمــا تأتــي نســبة 50 فــي المئــة عــن طريــق فــرض الضرائــب واالبتــزاز، 

.2016b ،)Glaser( غليزر  13

.2014 ،)Bronstein and Griffin( برونستين وغريفين  14

.2016b ،)Glaser( غليزر  15

غليــزر )Glaser(، 2016b. الِحــظ أنــه ُنِقــَل عــن غليــزر قولــه إّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( كانــت تكســب 360 مليــون دوالر أمريكــّي،   16

.)2016 ،[Torbati[ بــداًل مــن 350 مليــون دوالر أمريكــّي ســنويًا مــن االبتــزاز وفــرض الضرائــب )تورباتــي

.2016 ،)Rosenberg, Cooper and Kulish( روزنبرغ، كوبر وكوليش  17

.2016 ،)HIS Inc.( شركة آي أتش أس  18
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وذلــك يبــدو ُمدانيــًا لألرقــام الســنوية التــي قّدمهــا غليــزر )Glaser(، والبالغــة 250 مليونــًا و360 مليونــًا، علــى التوالــي.

كيف تنفق الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( مالها

تنفــق الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام)ISIL( مالهــا بشــكٍل يشــبه إلــى حــدٍّ كبيــٍر غيرهــا مــن المجموعــات اإلرهابيــة والمتمــردة. 
ــُص للمحافظــة علــى البنيــة التحتيــة  يذهــب بعــض مالهــا لدفــع رواتــب مقاتليهــا ويذهــب بعــٌض لشــراء األســلحة، وبعــٌض ُيَحصَّ
الواســعة لخافتهــا وتوفيــر الخدمــات األساســية ألولئــك الذيــن يعيشــون ضمــن األراضــي التــي تســيطر عليهــا. يصعــب الحصــول 
 )Financial Times( علــى التفاصيــل، ولكــن كانــت هنــاك عــدة تقاريــَر ذات مصداقيــة، خاصــًة فــي صحيفــة فايننشــل تايمــز

وصحيفــة نيويــورك تايمــز )New York Times(19. مــا تبّقــى مــن هــذا القســم ُمســتَمدٌّ مــن تلــك الســرديات. 
تملــك المجموعــة موازنــًة مركزيــًة فــي الموصــل، باإلضافــة إلــى موازنــاٍت مناطقيــة دون المســتوى المركــزّي. تفيــد التقاريــر 
بانتظــاٍم أّن معظــم اإلنفــاق يدعــم الجهــد الحربــّي. أفــاد تقريــٌر لصحيفــة نيويــورك تايمــز )New York Times( أّن اإلنفاقــات 
الشــهرية َشــَمَلت 20 مليــون دوالر أمريكــّي مــن أجــل القــوة القتاليــة األساســية، ومــا بيــن 15 مليونــًا إلــى 20 مليــون دوالر أمريكــّي 
مــن أجــل الجنــود المســاعدين والمقاتليــن المحلييــن، وعشــرات الماييــن تُنَفــُق علــى الذخائــر، و10 ماييــن إلــى 15 مليــون دوالر 
أمريكــّي ألقســامها األمنيــة. الحــظ التقريــر أنــه عنــد نقطــٍة مــا، بلــغ المــال الداخــل إلــى المجموعــة 600 مليــون دوالر أمريكــّي 

ســنويًا، أي ثُُلثَــي نفقاتهــا تقريبــًا فــي ذلــك الحيــن.20
تنّوعــت التقاريــر بشــأن الرواتــب. أّكــد أحــد التقاريــر أنــه فــي صيــف عــام 2015، كانــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق 
والشــام تدفــع ألعضائهــا 100 دوالر أمريكــّي شــهريًا، باإلضافــة إلــى 100 دوالر أمريكــّي إضافيــٍة لــكلٍّ مــن الوالديــن و40 
دوالر أمريكــّي لــكلٍّ مــن األشــّقاء.21 لكــّن وثائــَق أحــدث تحــدد هــذه الِقَيــم بمبلــغ 50 دوالر أمريكــّي لــكل مقاتــٍل وزوجــٍة وامــرأٍة 
مــن الرقيــق الجنســّي، و35 دوالر أمريكــّي لغيرهــم مــن الُمعاليــن.22 أشــارت تقاريــُر أخــرى إلــى أّن العمــال المهــرة كانــوا 
أنــه كان يتلقّــى 675 دوالر  يتلقّــون أكثــر مــن ذلــك، علــى األقــل فــي مرحلــٍة مــا. مثــًا، َذّكــَر تقنــيٌّ فــي أحــد حقــول النفــط 
أمريكــّي شــهريًا، وهــذا أعلــى مــن الراتــب األساســّي البالــغ 450 دوالر أمريكــّي - وأعلــى بكثيــٍر مــن راتبــه البالــغ 150 

دوالر أمريكــّي مــن الحكومــة الســورية.23
خــال ذروة قّوتهــا فــي صيــف عــام 2015، بــدا أّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تنفّــذ أشــغااًل عامــة، مثــل 
إصــاح خطــوط نقــل الطاقــة الكهربائيــة، وحفــر أنظمــٍة للصــرف الصحــّي، وطلــي األرصفــة، وتشــغيل خدمــٍة للحافــات مــن 
ســوريا إلــى العــراق. نّفــذت المجموعــة أيضــًا وظائــَف تنظيميــة، مثــل ضمــان ســامة الغــذاء فــي األســواق. وكانــت أيضــًا تديــر 
المــدارس والمستشــفيات، إال إّن مســتوى جــودة تلــك الخدمــات كان متدنيــًا علــى مــا يبــدو )مثــًا، المنهــج فــي المدرســة لــم يكــن 
ُمَصمَّمــًا بالفعــل لمســاعدة النــاس علــى اجتيــاز اقتصــاٍد حديــٍث أو االنخــراط فــي تفكيــٍر نقــدّي(. إضافــًة إلــى ذلــك، توفيــر العدالــة 

كان ثابتــًا ولكنــه كان قاســيًا.24
بحلــول شــهر ديســمبر/كانون األول 2015 وُمِضّيــًا فــي عــام 2016، بــدا أّن العديــد مــن هــذه الخدمــات أصبحــت أبطــأ 
قَّــة كان ُمغَلقــًا بشــكٍل أساســّي ألّن معظــم األطبــاء كانــوا  وُألِغَيــت، ولــم تُعــد أعمــال الصيانــة جاريــة. المستشــفى الوطنــّي فــي الرَّ
قــد فــّروا. ُذِكــَر أّن رواتــب المقاتليــن اقُتِطَعــت منهــا نســبة 50 فــي المئــة.25 األشــخاص الذيــن غــادروا أراضــَي الدولــة اإلســامية 

فــي العــراق والشــام قالــوا إّن وعــود المجموعــة لــم يتــّم الوفــاء بهــا.
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التغيير مع الزمن
إّن مكافحــة تمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( هــي واحــدٌة مــن عــدة خطــوٍط رئيســيٍة للجهــود لــدى التحالــف. 
فــي ظــل عمليــة الموجــة العارمــة Operation Tidal Wave II( II(، َأنَقَصــت الضربــات الجويــة للتحالــف اإليــرادات النفطّيــة 
للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام بمــا يتــراوح بيــن 30 إلــى 50 فــي المئــة. قبــل العمليــة، كانــت المجموعــة تجنــي قرابــة 40 
مليــون دوالر أمريكــّي شــهريًا.26 ضمــن خــط الجهــد هــذا، بقــي التركيــز علــى االســتهداف المباشــر لسلســلة إمــداد النفــط والغــاز. 
زالــة األهــداف العاليــة القيمــة، ذات األهميــة الحرجــة بالنســبة  تشــمل خطــوٌط مســتقلٌة مــن الجهــود مهاجمــة مواقــع تخزيــن النقــد، واإ
للعمليــات الماليــة واللوجســتية للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، واالســتفادة مــن عــدة متغيــراٍت مهمــٍة أخــرى، تشــمل الركــود 
االقتصــادّي فــي ســوريا والعــراق. قــد يكــون لســعر النفــط المنخفــض عالميــًا بعــض التأثيــر أيضــًا، باإلضافــة إلــى خســارة الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام المســتمرة لألراضــي. فــي بعــض المناطــق التــي تخســر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام فيهــا 
األراضــي، اعتمــدت اســتراتيجية األرض المحروقــة، فدّمــرت منشــآت حقــول الغــاز فــي أثنــاء تراجعهــا.27 كانــت خســائر األراضــي 
مهمــٌة ألّن المزيــد مــن األراضــي يعنــي المزيــد مــن النــاس واألعمــال التجاريــة التــي يمكــن فــرض الضرائــب عليهــا. خــال العــام 
الماضــي، كانــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام قــد خســرت قرابــة 40 فــي المئــة مــن أراضيهــا.28 اســتعادت القــوات العراقيــة 
مدينــة بيجــي الشــمالية، ومدينــة الرمــادي فــي محافظــة األنبــار، ومــن المرّجــح أن تســتعيد الفلوجــة قريبــًا. أخرجــت قــوات األكــراد 
واليزيدييــن مقاتلــي الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن مدينــة ســنجار الشــمالية. القــوات العراقيــة هــي فــي طــور التأّهــب 

لهجــوٍم الحــٍق علــى الموصــل.

تعطيل سلسلة إمداد النفط والغاز
يشــمل اســتهداف سلســلة إمــداد الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( مــن النفــط والغــاز ضربــاٍت جويــًة لحقــول النفــط 
ومصافــي التكريــر والشــاحنات المــزّودة بالصهاريــج. حتــى هــذا التاريــخ، دّمــر التحالــف مئــات الشــاحنات، وعّطــل خطــوط إمــداد 
الوقــود عبــر أراضــي الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام وخارجهــا، وضــرب بنــى تحتيــًة رئيســيًة فــي حقــول النفــط وغيرهــا مــن 
مواقــع إنتــاج النفــط. باإلجمــال، لقــد أنقــص هــذا األمــر قــدرة الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى بيــع النفــط وقدرتهــا وقــدرة 

المشــترين علــى صنــع وبيــع المنتجــات المكــررة، مثــل البنزيــن.
تركيــا زادت أخيــرًا مــن جهودهــا لمنــع تدفــق الرجــال والمــواد التــي تعبــر حدودهــا، ُمَقيِّــَدًة بذلــك قــدرة الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام علــى الوصــول إلــى الســوق الســوداء.29 إّن تأميــن الحــدود مهمــٌة هائلــة، ولكنهــا ممــا يبــدو أّن األتــراك ملتزمــون بهــا 
ــح أّن الحــدود لــن  بشــكٍل أكثــر حزمــًا علــى أثــر الهجمــات اإلرهابيــة التــي حصلــت مؤخــرًا فــي بعــض مدنهــم الرئيســية. بينمــا ُيَرجَّ
تكــون أبــدًا آمنــًة بشــكٍل كامــل، فــإّن جهــودًا أكثــر جّدّيــًة لنشــر العســكريين والشــرطة علــى طــول الحــدود ســاعدت بوضــوٍح علــى 

َبــة جيئــًة وذهابــًا. ردع المهربيــن عــن نقــل الســلع الُمَهرَّ

استهداف المبالغ النقدية الضخمة
باإلضافــة إلــى مهاجمــة سلســلة اإلمــداد مــن النفــط والغــاز الطبيعــّي للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL(، اســتهدفت 
الضربــات الجويــة أيضــًا مواقــَع فــي العــراق تخــزن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام فيهــا نقدهــا. دّمــرت ضربتــان جويتــان فــي 
يناير/كانــون الثانــي 2016 فــي الموصــل مقــدارًا غيــر محــدٍد مــن المــال، بينمــا أصابــت أربــع ضربــاٍت جويــٍة إضافيــٍة فــي فبرايــر/
شــباط منشــآٍت لتخزين النقد وتوزيعه؛ تراوحت التقديرات من عشــرات المايين من الدوالرات إلى مليار دوالر أمريكّي، رغم أّن 
كل التقديــرات هــي إلــى حــٍد كبيــٍر غيــر مؤكــدة.30 حصــل مزيــٌد مــن الهجمــات علــى مواقــع تخزيــن النقــد منــذ مــارس/آذار 2016.

لقــد اســتهدفت الضربــات الجويــة بنجــاٍح أفــرادًا مهميــن، فقتلــت عــددًا مــن المســؤولين المالييــن ذوي الرتــب العاليــة، وَشــَمَل 
ذلــك اثَنيــن مــن وزراء ماليــة المجموعــة، أبــو صالــح فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015، وحاجــي إمــام فــي مــارس/آذار 2016 
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)مــع أّن حاجــي كان يغلــب عليــه طابــع المســؤول العملياتــّي أكثــر مــن المســؤول المالــّي(، ووزيــرًا للنفــط، أبــو ســياف، فــي 
العــام الــذي َســَبق. الضربــات الجويــة علــى مواقــع المبالــغ النقديــة الضخمــة، ومراكــز التوزيــع المالــّي وجبايــة الضرائــب تكّمــل 
االســتطاع اإللكترونــّي والعمليــات اإللكترونيــة التــي تنّفذهــا الواليــات المتحــدة ضــد األصــول الماليــة للدولــة اإلســامية فــي العــراق 
والشــام.31 بدورهــا، كانــت االســتخبارات الماليــة مصــدرًا مهمــًا للمعلومــات فــي مــا يتجــاوز التمويــل، وتمتــد إلــى العاقــات بيــن 
عــادة  أفــراد كادر الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، وتحليــات أنمــاط الحيــاة، وحــركات المقاتليــن األجانــب، ومراكــز اإلمــداد واإ
اإلمــداد بالمــوارد.32 الهجمــات علــى مســتودعات تخزيــن النقــد تســببت فــي قيــام المجموعــة بالشــروع فــي بيــع بعــض أصولهــا 
القّيمــة، ويشــمل ذلــك المركبــات.33 بالنســبة للمركبــات التــي مــا زالــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تملكهــا بالفعــل، فإنهــا 

قــد ُأجِبــَرت علــى االقتصــاد فــي الوقــود.34

التناقص في السيولة
 .)ISIL( إّن جهدًا جديدًا نســبيًا للتحالف جاٍر إلنقاص الســيولة المتدفقة إلى داخل أراضي الدولة اإلســامية في العراق والشــام
بحلــول صيــف 2015، قــررت الحكومــة العراقيــة حظــر توزيــع الرواتــب الحكوميــة ضمــن األراضــي التــي تســيطر عليهــا الدولــة 
اإلســامية فــي العــراق والشــام، واالحتفــاظ بهــا كضمــان؛ لقــد كانــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام تفــرض ضريبــًة علــى 
هــذه الرواتــب كمصــدٍر لإليــراد. قبــل أن يتــّم أخــذ هــذا القــرار، كانــت الحكومــة العراقيــة تدفــع قرابــة 170 مليــون دوالر أمريكــّي 
شــهريًا عــام 2015 - أي مــا يســاوي مليــاَري دوالر أمريكــّي ســنويًا.35 أكثــر مــن ذلــك، بــدأ العــراق بحظــر قيــام فــروع المصــارف 
فــي المــدن والبلــدات التــي تســيطر عليهــا الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام بتحويــاٍت دوليــة، وطلــب بــأن ُيصــاَر بــداًل مــن 
ذلــك إلــى تمريــر كل الطلبــات مــن خــال المصــرف المركــزّي فــي بغــداد، حيــث يمكــن، نظريــًا، أن يتــّم اعتراضهــا ومنعهــا. 
تعمــل وزارة الخزانــة األمريكيــة )U.S. Treasury( بالتعــاون مــع المصــرف المركــزّي فــي العــراق، لمنــع الدولــة اإلســامية فــي 
العــراق والشــام مــن الوصــول إلــى النظــام المالــّي العالمــّي. هكــذا، ُبِتــَر تســعون فرعــًا مصرفيــًا واقعــًا داخــل األراضــي التــي تســيطر 
عليهــا الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام عــن النظــام المصرفــّي الدولــّي والنظــام المصرفــّي العراقــّي كليهمــا، كمــا إّن 150 
دارًا للصرافــة جــرى “التشــهير بهــا وفضحهــا”، ومنُعهــا مــن المشــاركة فــي مــزادات المصــرف المركــزّي العراقــي علــى الــدوالر. 
مــع بقــاء المجموعــة مقيَّــَدًة عــن الوصــول إلــى النظــام المصرفــّي علــى ِكا الصعيَديــن المحلــّي واإلقليمــّي، فإنهــا ســتضطر إلــى 
نــة التــي تصبــح ضعيفــًة بشــكٍل متزايــٍد أمــام الضربــات الجويــة  االســتمرار بتخزيــن نقدهــا فــي المســتودعات والمخــازن المحصَّ
للتحالــف.36 باإلضافــة إلــى ذلــك، إذا ُمِنَعــت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن الوصــول إلــى ُدْوِر الصرافــة والمــزادات 
علــى العمــات، فــإّن ذلــك ســوف يحــّد مــن قدرتهــا علــى التــزّود بالــدوالرات األمريكيــة، ممــا يحــرم بــدوره المجموعــة مــن إيــراٍد 

محتمــٍل مــن المتاجــرة بســعر الصــرف.
علــى الجبهــة المتعــددة األطــراف، ُكلَِّفــت المجموعــة المعنيــة بمكافحــة تمويــل الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام 
)]Counter–ISIL Finance Group [CIFG(، التــي تشــترك فــي قيادتهــا إيطاليــا والمملكــة العربيــة الســعودية والواليــات 
المتحــدة، والتــي تضــّم حاليــًا فــي أعضائهــا 37 دولــًة ومنظمــة، بمهمــة منــع الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن اســتخدام 
النظــام المالــّي العالمــّي، ويشــمل ذلــك القائميــن بالتحويــات الماليــة مــن غيــر المنظَّميــن؛ مكافحــة االبتــزاز واالســتغال الــذي تقــوم 
به الدولة اإلســامية في العراق والشــام لألصول والموارد االقتصادية؛ حرمان الدولة اإلســامية في العراق والشــام من التمويل 
الخارجــّي؛ ومنــع الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام مــن توفيــر دعــٍم مالــيٍّ أو مــاّديٍّ للمجموعــات األجنبيــة التابعــة لهــا.37 إّن 
فرقــة العمــل المعنيــة باإلجــراءات الماليــة )]Financial Action Task Force [FATF(، وهــي الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
الواضعــة للمعاييــر ضــد تبييــض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، تعمــل مــع المجموعــة المعنيــة بمكافحــة تمويــل الدولــة اإلســامية فــي 
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العــراق والشــام لمحاربــة التهديــد الــذي تطرحــه الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام وتمويــل اإلرهــاب بشــكٍل أوســع.38
باإلضافــة إلــى ذلــك، أسســت الواليــات المتحــدة والعــراق اللجنــة الثنائيــة األطــراف لمكافحــة التمويــل المتعلــق باإلرهــاب 
المعلومــات  فــي  التبــادالت  علــى  ترّكــز  وهــي   ،)Bilateral Commission to Counter Terrorist Financing(
واالســتخبارات؛ لقــد فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبــاٍت علــى 30 قائــدًا أوليــًا، وممــوِّاًل، ومســّهًا لشــؤون المقاتليــن اإلرهابييــن 
ــة اإلســامية فــي العــراق والشــام؛ وكانــت  األجانــب، مــن المرتبطيــن بالدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام، وعلــى فــروٍع للدول
منظمــة األمــم المتحــدة )]United Nations [UN( قــد أصــدرت قــرار مجلــس األمــن )UNSCR( رقــم 2253، الــذي يســتند 
إلــى نظــام العقوبــات القائــم ضــد تنظيــم القاعــدة، ويســعى لتوطيــد التعــاون المتعــدد األطــراف لمكافحــة تمويــل الدولــة اإلســامية 

فــي العــراق والشــام.

ــب  ــي المصاع ــن تخّط ــام )ISIL( م ــراق والش ــي الع ــالمية ف ــة اإلس ــتتمكن الدول ــل س ه
ــة؟ المالي

الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام )ISIL( مرنــة - وقــد يقــول البعــض إنهــا تعيــد تجديــد نفســها.39 إّن قدرتهــا علــى تخفيــف 
الحملــة العنيفــة الحاليــة مــن جهــود التحالــف المتأهبــة لُمكافحــة قدرتهــا علــى جمــع اإليــراد، ترتبــط مباشــرًة بعوامــَل عــّدة. أواًل، 
تحافــظ الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام علــى ميــٍل الســتبقاء الخبــرة التقنيــة مــن أنظمــة الحكومــات الســابقة والقطــاع الخــاص 
)الهيكليــات النفطيــة المعتمــدة لــدى الشــركات والتــي أسســها أبــو ســياف بقيــت ســالمًة إلــى حــدٍّ كبيــر(، وهــي تــرّوج لمحدوديــة ملكيــة 
يراداتهــا )األرصــدة  الدولــة للقطــاع الصناعــّي فــي مــا يتجــاوز األدوار التنظيميــة والضريبيــة، وتتباهــى بقــدرٍة علــى موازنــة نفقاتهــا واإ
الَمدينــة والدائنــة(40. مــع ذلــك، ســيطرت الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام فــي أوقــاٍت مختلفــٍة علــى مــا بلــغ خمســة مصانــَع 
مهمــٍة لإلســمنت فــي ِكًا مــن العــراق وســوريا. تشــّكل مناجــم الفوســفات والقطــاع الزراعــّي مصــادَر أخــرى لإليــراد ذات ارتــكاٍز 
إقليمــّي.41 خافــًا لتنظيــم القاعــدة، فــإّن الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام ال تتّــكل علــى الِمَنــح كمصــدٍر كبيــٍر لإليــراد، وهــي 
بذلــك أقــل ُعرضــًة للعقوبــات التقليديــة التــي تُنِفُذهــا وزارة الخزانــة. إن الكتلــة الصرفــة مــن المــال، والتــي راكَمتهــا الدولــة اإلســامية 
فــي العــراق والشــام بشــكٍل أولــيٍّ تفــوق مــا راكَمتــه أّي مجموعــٍة فــي التاريــخ الحديــث، ممــا مــن شــأنه أن يعزلهــا بشــكٍل أكيــٍد 
عــن خســائرها الحاليــة )لفتــرٍة علــى األقــل(، ويســمح للمجموعــة بــأن تبقــى معتِمــدًة علــى نفســها ومســتقلًة ماليــًا فــي أثنــاء تعاملهــا 
مــع إجــراءات التقّشــف المســتمرة.42 إضافــًة إلــى ذلــك، تضّمــن ســلوكها الماضــي عندمــا كانــت مجموعــة ســّريًة عــددًا مــن خــدع 
االبتــزاز وغيرهــا مــن أنشــطة جمــع األمــوال ممــا أبقاهــا عاملــة. فــي تلــك األوقــات، تمّكَنــت أيضــًا مــن اختصــار النفقــات. هــذه 
العوامــل َتــَدُع قضيــة الســيناريوهات المســتقبلية للدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام غامضــة، مــع مواجهــة المجموعــة لضغــٍط 

عســكريٍّ ومالــيٍّ أكبــر.
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