
 تنظيم داعش.. كيف يحصل على التمويل من داخل أوروبا

 

 جاسم محمداعداد الباحث 

 تريندز للبحوث واالستشاراتالمصدر: مركز 

 مقدمة

لمعاقله فً العراق وسورٌا، وفقدان قبضته على أماكن أخرى ال تعنً نهاٌة التنظٌم  "داعش"خسارة تنظٌم 

أو نهاٌة أٌدٌولوجٌته اإلرهابٌة، أو وضع حد لمصادر تموٌله، حٌث باتت الجماعات المتطرفة تراهن على 

وفٌما ٌقوم  تروٌج األفكار والعقائد المتطرفة والعمل على سلب عقول الشباب، أكثر من السٌطرة المكانٌة.

فإنه مازال أٌضاً قادراً على جمع التموٌل من  –وإن تراجعت نوعٌتها  –التنظٌم ببعض العملٌات اإلرهابٌة 

بعض المناطق فً العالم، مثل القارة األوروبٌة، وذلك من خالل جمع التبرعات، وإدارة بعض المشروعات 

، وؼسل األموال إلى جانب تهرٌب البشر "ةنظام الحوال"التجارٌة الصؽٌرة، وتحوٌل األموال عن طرٌق 

والممنوعات، وهو ما ٌثٌر الكثٌر من التحدي لدى أجهزة استخبارات الدول األوروبٌة للكشؾ عن تلك 

 العملٌات.

وتسعى هذه الورقة إلى رصد مظاهر تموٌل داعش داخل القارة األوروبٌة من خالل مجموعة من المحاور 

 دعمه مالٌا من القارة. الرئٌسٌة التً تسلط الضوء على

 والدعم المالي "داعش"

 3125وبعد احتالله ألجزاء كبٌرة من العراق فً عام  3122منذ بداٌة الفوضى التً ضربت سورٌا عام 

على تموٌل كبٌر، من خالل القٌام بعملٌات االبتزاز واالتجار وتهرٌب النفط، لٌبلػ  ”داعش“حصل تنظٌم 

لٌار دوالر بحسب ما جاء فً تقرٌر عن تموٌل اإلرهاب، أعد بتكلٌؾ من م :.2بحدود  3125دخله فً عام 

الجمعٌة الوطنٌة الفرنسٌة. أضؾ إلى هذا، فرضه اإلتاوات على ناتج الحقول وقطع الطرق والرهائن 

واالبتزاز والمساومة، خاصة فً المناطق الرٌفٌة النائٌة، فضالً عن عملٌات الخطؾ والسرقة وتهرٌب 

 .[1]اآلثار

فً أعقاب الخسائر الجسٌمة التً تكبدها التنظٌم، بقً التموٌل  3128رؼم توقؾ تدفق األموال بعد عام و

الخارجً ٌمثل رصٌداً حاسماً لبقائه، وموجه فً أؼلب األحٌان لدعم معتقلً التنظٌم والمساعدة فً تموٌل 

 .[2]عودتهم وتهرٌبهم من داخل معسكرات االعتقال

ٌقات تناولتها بعض وسائل اإلعالم مؤخراً، عن وصول حواالت برٌدٌة من فً هذا الصدد، كشفت تحق

ألؾ  81مناطق إدلب شمال ؼربً سورٌا إلى مخٌم الهول فً أقصى شمال شرقً سورٌا الذي ٌضم نحو 

ألؾ عائلة داعشٌة. كما تظهر الوثائق وصول مبالػ مالٌة متفاوتة من مناطق سٌطرة  23داعشً، بٌنهم 



المسلحة المدعومة من تركٌا فً إدلب إلى عائالت التنظٌم األجنبٌة فً المخٌم، إضافة إلى  فصائل المعارضة

 .[3]مدفوعات وصلت لهذه العائالت من دول مختلفة

وتأكٌداً على ما جاء أعاله، تكشؾ المعلومات المتوفرة عن حصول نساء التنظٌم فً مخٌم الهول وباقً 

بمعدل ثالثمائة دوالر، تأتً فً الؽالب من ذوٌهم فً أوروبا، المخٌمات السورٌة، على حواالت شهرٌة 

وأخرى تأتً من خالل حمالت تجرى على شبكة اإلنترنت لجمع التبرعات لهم. وبعد مراجعة مصادر 

إرسال األموال خارج نظام البنوك والمصارؾ ـ  –التموٌل من داخل أوروبا تبٌن أن مصدرها هو الحواالت 

 .[4]اقبة، وتقوم على العالقات المؽلقة داخل أوروباوهً ال تخضع إلى المر

 االقتصادية ”داعش“إمبراطورية 

إمبراطورٌة اقتصادٌة تشمل شبكة شركات صرافة، وموارد جدٌدة للدخل، ومالٌٌن  ”داعش“ٌمتلك تنظٌم 

 الدوالرات التً استولى علٌها فٌما ما مضى، وما زال ٌحتفظ بها.

( وفًقا ألمره OFACة األصول األجنبٌة التابع لوزارة الخزانة األمرٌكٌة )فً هذا الصدد، قام مكتب مراقب

، الذي ٌستهدؾ اإلرهابٌٌن وأولئك الذٌن ٌقدمون الدعم لإلرهابٌٌن أو األعمال 13224 (EO)التنفٌذي رقم 

اإلرهابٌة، بتحدٌد ستة أفراد فً العراق وتركٌا وبلجٌكا، وشركات خدمات مالٌة لعبت جمٌعها دوراً حٌوٌاً 

التنظٌم ، عن طرٌق تحوٌل مئات اآلالؾ من الدوالرات إلى قادة ”داعش“فً تحوٌل األموال لدعم عملٌات 

فً سورٌا والعراق؛ ومن بٌن هذه الشركات، ثالث شركات خدمات مالٌة مقرها سورٌا هً الحرم للصرافة، 

وشركة تواصل، والخالدي للصرافة، باإلضافة إلى مؤسسة نجاة للرعاٌة االجتماعٌة ومدٌرها سٌد حبٌب 

مقرها العراق تقوم بتحوٌل  ، وشبكة الراوي، وهً مجموعة تسهٌل مالً[5]أحمد خان ومقرها أفؽانستان

األموال إلى التنظٌم، واستفادت بدورها فً عملٌات تسهٌل التحوٌالت المالٌة من شركة مالٌة مقرها كٌنٌا، 

 .[6]كان لها كبٌر األثر فً دعم التنظٌم فً شرق إفرٌقٌا

ء على فً العراق وسورٌا، فإن قوات التحالؾ الدولً عجزت عن القضا ”داعش“ورؼم هزٌمة تنظٌم 

إمبراطورٌته االقتصادٌة. فما ٌزال التنظٌم ٌتوافر على قوة مالٌة كبٌرة تصل إلى مئات المالٌٌن من 

الدوالرات، وفًقا لتقدٌرات الخبراء، تمثل ثروة تساعده على االحتفاظ بوالء نواة ملتزمة من الموالٌن 

 وإحداث الفوضى من خالل الهجمات اإلرهابٌة لسنوات قادمة.

 ”الخالفة“ة أخرى، أدى فقدان التنظٌم لألراضً إلى تحرٌره من التكالٌؾ المرتبطة بمحاولة بناء ومن ناحٌ

المعلنة ذاتٌاً، مما سمح له بالتركٌز حصرٌاً على النشاط اإلرهابً؛ وفً هذا الصدد قال أحد مسؤولً وزارة 

اعدة فً العراق، ولم ٌعد بحاجة إلى الخزانة األمرٌكٌة، إن التنظٌم ٌعمل بشكل متزاٌد مثل سلفه المتمرد، الق

الموارد نفسها التً كان ٌحتاجها عندما كان ٌسٌطر على األراضً. كما ما ٌزال النفط ٌجلب اإلٌرادات 

أًٌضا: فبٌنما لم ٌعد التنظٌم ٌسٌطر على الحقول النفطٌة فً سورٌا، فإن سرقة النفط من خطوط اإلمداد فً 

 .[7]ة لدخلهالمنطقة بات أحد المصادر الرئٌسٌ



وباإلضافة إلى هذا، ما زال التنظٌم ٌحتفظ بجزء كبٌر مما حققه من مكاسب مالٌة واستثمارات اقتصادٌة 

خالل ذروة قوته. وفً هذا السٌاق، قال هوارد شاتز، كبٌر االقتصادٌٌن فً مؤسسة راند كوربورٌشن 

ما نعرفه هو أنهم جمعوا مبالػ كبٌرة “: والمؤلؾ المشارك للعدٌد من الدراسات حول الشؤون المالٌة للتنظٌم

. ووفقاً لتقارٌر أخرى، فإن التنظٌم ”من النقد واألصول األخرى.. نحن ال نعرؾ أٌن ذهبت أموال التنظٌم

قادر على تموٌل عملٌاته اإلرهابٌة. كما تملك عناصره أمواالً نقدٌة وتدٌر استثمارات فً سورٌا وتركٌا 

 [.8]والعراق

تركٌاً فً إٌجاد أكبر عدد ممكن من المؤسسات الخٌرٌة والتعلٌمٌة فً الدول األوروبٌة،  ونؤشر هنا دوراً 

 Aid and Solidarityكً تكون أدوات وأذرعاً للنظام، من بٌنها جمعٌة الدعم والتضامن مع الفقراء 

Association for the Poor. 

كبرى المنظمات الداعمة لإلرهاب داخل ورؼم األنشطة الخٌرٌة التً تقوم بها، فإن الجمعٌة أصبحت من 

تركٌا وخارجها خالل الفترة األخٌرة، وكان ٌقودها حسن سوسلو الذي ارتبط اسمه فً سورٌا بما تعرؾ بـ 

. كما قدم داعماً للجماعات التً تتبع تنظٌمات إرهابٌة كالقاعدة وداعش فً أماكن مختلفة ”هٌئة تحرٌر الشام“

 من دول العالم.

جمع األموال من داخل هولندا، عن طرٌق تكوٌن شراكة مع بعض الجمعٌات التركٌة  وقد نشطت فً

المتواجدة هناك، لٌتم نقل األموال من هولندا إلى تركٌا، ثم إلى تنظٌم داعش فً سورٌا، وهو ما لفت أنظار 

 السلطات الهولندٌة التً فتحت تحقٌقاً مع ممثلً المؤسسة فً هولندا.

، وهً شركة Hilal-I Ummah e.Vوالتضامن مع الفقراء فً شراكة مع شركة  كما دخلت جمعٌة الدعم

فً مدٌنة برٌمن األلمانٌة، ٌقودها مجموعة من األتراك الموجودون هناك، وتعلن أنها تقوم بعملٌات خٌرٌة 

 [.:لصالح المواطنٌن األلمان]

تنظٌم “سائل المعتمدة فً تموٌل وتعد التحوٌالت المالٌة التً ٌرسلها مهاجرون فً أوروبا واحدة من الو

وتعتمد على الحوالة هو نظام ؼٌر رسمً لتحوٌل األموال ٌستخدم وسطاء فً بلدان مختلفة، مما  ”داعش

 ٌجعل من الصعب على السلطات تتبع األموال المنقولة عبر الحدود.

إلسالمٌة )داعش( إلى قالت الشرطة اإلسبانٌة إن رجالً سورٌاً متهم بتموٌل عودة أعضاء تنظٌم الدولة ا

أوروبا، اعتقل فً مدرٌد. وٌشتبه فً أن الرجل، الذي لم ٌتم الكشؾ عن اسمه، هو جزء من الهٌكل المالً 

 [21للتنظٌم وٌرسل األموال إلى مقاتلٌن فً سورٌا.]

كما وجه االدعاء األلمانً تهمة االنضمام إلى منظمة إرهابٌة إلى مهاجر عراقً على خلفٌة جمعه آالؾ 

، وقد ألقً القبض علٌه فً الحدود األلمانٌة مع سوٌسرا، زاعماً ”أٌمن“الدوالرات للتنظٌم. وتم تعرٌفه باسم 

أنه كان متجهاً لالنضمام للتنظٌم، وكان ٌنوي القتال فً سورٌا أو فً أي مكان آخر، حسبما قال ممثلو ادعاء 

 فٌدرالٌون.



الجهاد “األصل السفر إلى الشرق األوسط للمشاركة فً كان ٌرٌد فً  ”أٌمن“وزعم االدعاء األلمانً أن 

، لكن أعضاء الجماعة طلبوا منه تأجٌل الخطة والبقاء فً ألمانٌا لجمع األموال. قال ممثلو االدعاء ”المسلح

إن األموال استخدمت لدعم المتعاطفات فً مخٌمات الالجئٌن السورٌٌن ولتموٌل عملٌات تهرٌب النساء. 

ال المرسلة إلى لبنان كانت تهدؾ إلى المساعدة فً إخراج مقاتلً داعش من السجون وزعموا أن األمو

 [.22وتسهٌل عودتهم إلى التنظٌم]

وٌستعٌن داعمو تنظٌم داعش فً عموم أوروبا بتطبٌقات لجمع التبرعات بهدؾ تهرٌب النساء واألطفال 

س المتعاطفون معهن فً برٌطانٌا ولمساعدتهن على الهرب، أس  الموجودٌن فً مخٌمات سورٌا ـ الهول.

عملٌة لجمع التبرعات على مستوى العالم وروجوا لها، وهً تعتمد على تطبٌق تراسل مشفر هو تطبٌق 

تٌلٌؽرام. ٌذكر أن هذه التبرعات ترسل من برٌطانٌا إلى ألمانٌا حٌث ٌقوم وسطاء بتنظٌم عملٌة إرسال 

 من الهرب. األموال بشكل ؼٌر قانونً للمتطرفات حتى ٌتمكن  

وٌبدو أن هنالك شبكة منتشرة فً مختلؾ أرجاء أوروبا تضم متعاطفٌن مع هذه القضٌة ممن ٌحاولون 

 23إخراج تلك األسٌرات من هذه المخٌمات. فقد مثل هولندي أمام المحكمة الشهر الفائت بتهمة مساعدة 

 :3ة الفرنسٌة بإلقاء القبض على امرأة أدرجت أسماؤهن ضمن قوائم مراقبة اإلرهابٌٌن. كما قامت الشرط

شخصاً تورطوا فً جمع التبرعات لتلك المخٌمات. فالداعمات والمناصرات لهذه المجموعة ٌحصلن على 

األموال من قبل المتعاطفٌن مع تلك العائالت فً برٌطانٌا وؼٌرها من الدول األوروبٌة بهدؾ دفع أجور 

 [.23هن]نقلهن بطرٌقة ؼٌر قانونٌة وإعادتهن إلى بالد

وأكد خبراء فً اإلرهاب إن الحكومات فً جمٌع أنحاء أوروبا دفعت عن طرٌق الخطأ مزاٌا الرعاٌة 

االجتماعٌة الممولة من دافعً الضرائب، مثل صنادٌق البطالة ومعاشات العجز وبدل السكن لمقاتلً تنظٌم 

 [24داعش فً الدنمارك والسوٌد وبرٌطانٌا على سبٌل المثال ال الحصر.]

وٌوجه توم كٌتنػ، مدٌر مركز دراسات الجرٌمة المالٌة واألمن فً معهد روٌال ٌوناٌتد سٌرفٌسز فً لندن 

هٌن العاملٌن فً الدول  األنظار حول الجهات الفاعلة المنفردة والخالٌا الصؽٌرة واألفراد الملهمٌن أو الموج 

األوروبٌة هً الممول الرئٌسً للهجمات األوروبٌة، معتبراً أن العنوان الالفت للنظر، هو أن الحكومات 

فً عدد متزاٌد من الحاالت، ٌأخذ الناس األموال التً قدمتها لهم حكوماتهم الوطنٌة “. ”اإلرهابٌة فً أوروبا

االمر الذي حمل رجل الدٌن اإلسالمً الرادٌكالً أنجم  ”وٌستخدمونها فً ؼٌر الؽرض المقصود منه

فً إشارة إلى نظام  – ”البدل الجهادي“شودري، الذي ُسجن بسبب أنشطة إرهابٌة، أتباعه على المطالبة بـ 

. كٌؾ 3126الرعاٌة االجتماعٌة فً البالد. وتردد عبارته صدى دلٌل أصدرته الجماعة المتشددة فً عام 

إذا كان بإمكانك المطالبة بمزاٌا إضافٌة من الحكومة، فافعل “نصح دلٌل المجاهد بأنه تنجو فً الؽرب: ٌ

 [.25]”ذلك

 غير ثابتة ”تنظيم داعش“عائدات 



عمل  مجموعة“على مدى السنوات الماضٌة، استهدؾ التحالؾ الدولً مصادر تموٌل التنظٌم من خالل 

(، اللذان نجحا على نحو كبٌر فً TFTCاب )ومركز استهداؾ تموٌل اإلره CIFG“تموٌل داعش  مكافحة

 متابعة الشبكات المالٌة العالمٌة للتنظٌم والحد من قدرتها المالٌة.

بنكاً ومركزاً مالٌاً لـ داعش، ودمر  41وعلى مدى السنوات الماضٌة، استهدؾ التحالؾ الدولً حوالً 

دولة بمتابعة شبكاته،  76ت أكثر من وقام عشرات المالٌٌن من الدوالرات من األصول السائلة لـ داعش. 

وتقٌٌد بنٌته التحتٌة المالٌة، باإلضافة إلى الجهد العسكري على األرض الذي تقوم به القوات العراقٌة وقوات 

 سورٌا الدٌمقراطٌة والتً تأتً بالتوازي مع العمل االستخباري.

لة، وإزالة قدرته على السٌطرة على وتستمر الضربات الجوٌة للتحالؾ الدولً فً تدمٌر أصول تنظٌم الدو

األراضً وخنق قدرته على فرض ضرائب ؼٌر قانونٌة على السكان. وقد ساهمت هذه الضربات فً طرد 

الممولٌن الرئٌسٌٌن من جمٌع أنحاء المنطقة، وبالتالً إضعاؾ قدرة اإلرهابٌٌن على العمل ككٌان قابل للحٌاة 

 وفرض أٌدٌولوجٌتهم اإلرهابٌة.

التحالؾ الدولً مواصلة ضؽطه المنسق فً مكافحة اإلرهاب والعمل على الكشؾ عن احتٌاطٌات وٌواصل 

التنظٌم النقدٌة فً العراق وسورٌا إلى جانب اإلجراءات اإلدارٌة وإجراءات إنفاذ القانون لتجمٌد أصولها 

 [.26وقطع عالقاته المالٌة]

اإلسالموٌة والعدٌد من  ”أنصار الدولٌة“منظمة وكانت االستخبارات األلمانٌة الداخلٌة قد أعلنت حظر 

الشبكة تمول اإلرهاب حول العالم بالتبرعات “، وأكدت إن 3132المنظمات التابعة لها ٌوم الخامس من ماٌو 

إذا كنت ترٌد محاربة “. ونقل المتحدث باسم وزٌر الداخلٌة األلمانً هورست زٌهوفر القول: ”التً تجمعها

. وتم إرجاع الحظر إلى أن المنظمة تجمع األموال بنٌة تحوٌلها إلى ”ؾ منابع تموٌلهاإلرهاب، فعلٌك تجفٌ

الجماعات اإلرهابٌة فً الخارج، وتحدٌدا جبهة النصرة فً سورٌا، وحركة حماس الفلسطٌنٌة، وحركة 

 الشباب فً الصومال. وٌبدو أنه تم خداع الجهات المانحة بأنه ٌتم توجٌه أموالهم حصرٌاً لألؼراض

مساعدة “أبرزها:  ”أنصار الدولٌة“اإلنسانٌة. وفً أعقاب ذلك تم حظر اآلن تسع منظمات مرتبطة بجمعٌة 

 [.27] ”نداء العالم األفضل”و ”المقاومة العالمٌة

 االستراتيجية األوروبية لمكافحة غسل األموال

ً إلى المعرفة المكتسبة فً تستند االستراتٌجٌة الحالٌة لمكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب بشكل أساس

( حول NRAتحلٌالت المخاطر عبر الوطنٌة لمفوضٌة االتحاد األوروبً وتحلٌل المخاطر الوطنٌة )

 المخاطر المحددة التً تواجهها دول االتحاد، فً مجاالت ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب.

فسه تصوغ تدابٌر فردٌة ملموسة وبارزة وتحدد اإلستراتٌجٌة التدابٌر التً تم البدء بها مؤخراً وفً الوقت ن

ٌمكن للنظام استخدامها لمكافحة ؼسل األموال، حٌث ٌشكل التحلٌل الوطنً للمخاطر واالستراتٌجٌة الشاملة 

والتدابٌر الفردٌة الواردة فٌها جوهر توجه الدول األعضاء وطنٌاً، وبالتوازي مع تعزٌز وتقوٌة نظام مكافحة 

 رهاب.ؼسل األموال وتموٌل اإل



التابعة لمكتب الشرطة  ( GFGففً ألمانٌا على سبٌل المثال، أجرت مجموعة التحقٌقات المالٌة المشتركة )

( فً مكتب التحقٌقات الفٌدرالً، تعزٌز التحقٌقات المشتركة وتنفٌذ ZKAالجنائٌة للشرطة والجمارك )

مركز االختصاص لؽسل “ل ذلك المشارٌع االستراتٌجٌة فً مجال مكافحة ؼسل األموال. وتمكن من خال

تقدٌم معلومات حول األسئلة المتعلقة بعملٌات ؼسل   BKAالتابع لـ مكتب مكافحة الجرٌمة  ”األموال

األموال، باإلضافة إلى تطور تقنٌات تحقٌق جدٌدة ٌتم اعتمادها فً الوالٌات الفٌدرالٌة، وستعمل الحكومة 

باستمرار وتحسٌن الظروؾ لألنماط وسٌنارٌوهات  ”جً إؾ جً“الفٌدرالٌة على تعزٌز عمل مجموعة 

 [ .28التهدٌد]

التً  ”أقراص ؼبتاؼون“طناً من  25شحنة بحجم  3131كما ضبطت الشرطة اإلٌطالٌة فً األول من ٌولٌو 

 ”ؼبتاؼون“ملٌون حبة  95تشتبه فً أنها صنعت فً سورٌا لتموٌل تنظٌم داعش، وقد تم العثور على حوالً 

مزٌفة تقدر قٌمتها بأكثر من ملٌاري دوالر فً حاوٌات فً مٌناء سالٌرنو، كانت مخبأة داخل برامٌل كبٌرة 

 [.29من الورق وعجالت التروس]

 التدابير الوقائية لمحاربة تمويل داعش ودعايته المتطرفة

تً توفٌر التدرٌب لموظفً ال شك فً أن التدابٌر الوقائٌة العامة لمحاربة تموٌل داعش من المهام الرئٌسة ال

 [::2إنفاذ القانون والوكاالت المناظرة التً تكافح اإلرهاب، وٌمكن أن تشمل المهام الرئٌسٌة اآلتٌة]

 الكشؾ عن األنشطة اإلرهابٌة القائمة على اإلنترنت والتعرؾ علٌها وتصنٌفها. ـ

 لقائمة على اإلنترنت.استخدام األدوات اآللٌة وشبه اآللٌة لتحدٌد األنشطة اإلرهابٌة ا ـ

التحقق من األنشطة اإلرهابٌة التً تم تحدٌدها وتطبٌق اإلجراءات الوقائٌة أو اإلجراءات المضادة، على  ـ

 الرؼم من أن وكاالت إنفاذ القانون تحتل الصدارة عندما ٌتعلق األمر بمكافحة اإلرهاب.

الحكومٌة ذات الصلة، وكذلك مع القطاع إقامة حوار وتمكٌن التعاون بٌن جمٌع الوكاالت واإلدارات  ـ

الخاص من أجل منع استخدام اإلنترنت من قبل األفراد والمنظمات اإلرهابٌة. وهذا ٌتطلب من جمٌع 

 األطراؾ أن تضع بالتفصٌل هٌكلٌة منهجٌة مشتركة لمكافحة استخدام اإلرهابٌٌن لإلنترنت.

غسل األموال في االتحاد األوروبي التوجيه الخامس حيز دخل اإلطار القانوني لمكافحة  وتوافقاً مع ما تقدم،

 . ويهدف إلى:2118التنفيذ في يونيو 

تحسٌن الشفافٌة فً ملكٌة الشركات والصنادٌق االئتمانٌة وتعزٌز الضوابط على البلدان الخطرة، ومعالجة -

ن بٌن وحدات االستخبارات المخاطر المرتبطة بالبطاقات مسبقة الدفع، والعمالت االفتراضٌة، وتعزٌز التعاو

المالٌة الوطنٌة، وتبادل المعلومات بٌن المشرفٌن على مكافحة ؼسل األموال والبنك المركزي األوروبً، 

 بتوجٌه بإدخال تدابٌر لمكافحة ؼسل األموال بموجب القانون الجنائً. 3129واسُتكمل فً أكتوبر 



ى زٌادة األمن وحماٌة الحقوق األساسٌة والحرٌات تسعى هذه القواعد إلى تحقٌق التوازن بٌن الحاجة إل-

االقتصادٌة، كما جعلت هذه التعدٌالت تشرٌعات االتحاد األوروبً متوافقة مع المعاٌٌر الدولٌة التً تم 

 [.31تطوٌرها داخل مجموعة العمل المالً]

لالتحاد األوروبً  ومن هنا، ٌبذل االتحاد األوروبً جهوداً واسعة من خالل جدول األعمال االستراتٌجً

( بعد :312ـ  3129( لمكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب التً اعتمدها المجلس فً )3135-:312)

 (، التوجٌه )االتحاد األوروبً(.AMLDأحدث تعدٌل على توجٌه مكافحة ؼسل األموال )

سل األموال بشأن وضع خطة عمل شاملة لمنع ؼ 3131ماٌو  8ولهذا، نصت رسالة المفوضٌة بتارٌخ 

 [.32وتموٌل اإلرهاب، وإقامة تعاون وآلٌة الدعم لوحدات االستخبارات المالٌة]

ٌُعد وقؾ تموٌل اإلرهاب إجراًء فعاالً لوقؾ األنشطة اإلرهابٌة، بقطع مصادر دخلهم وتعطٌل  ومن هنا، 

ؼسل األموال فً  الخدمات اللوجستٌة، ومن أجل تنفٌذ ذلك قام البرلمان األوروبً بتحدٌث توجٌه مكافحة

؛ لزٌادة الشفافٌة حول األشخاص الذٌن ٌقفون وراء الشركات ومعالجة المخاطر المرتبطة 3129عام 

بالعمالت االفتراضٌة والبطاقات المسبقة الدفع المجهولة الهوٌة. وتجلب األنشطة اإلجرامٌة فً أوروبا 

ط من عائدات الجرائم. ٌذكر أنه تم % فق2.2ملٌارات ٌورو كل عام، ومع ذلك، تم مصادرة  221حوالً 

االتفاق على قواعد جدٌدة لتسهٌل تجمٌد ومصادرة األصول اإلجرامٌة فً جمٌع أنحاء االتحاد األوروبً 

 [.33] 3129خالل شهر أكتوبر

 اإلطار األوروبي لمكافحة تمويل اإلرهاب

بقصد ؼلق بعض الثؽرات التً  ٌعتمد اإلطار األوروبً لمكافحة تموٌل اإلرهاب على مجموعة من التدابٌر

شابت اإلجراءات السابقة، حٌث ٌرتكز اإلطار القانونً بشكل أساسً على النصوص األوروبٌة، فعلى سبٌل 

( التوصٌات الصادرة عن المنظمات الدولٌة، مثل تلك AMLDالمثال، تتبع توجٌهات مكافحة ؼسل األموال )

ذ أنظمة عقوبات األمم المتحدة، وٌمكن اعتبار استراتٌجٌة (، وتنفFATFالصادرة عن مجموعة العمل المالً )

أداة عالمٌة لتعزٌز  3117األمم المتحدة العالمٌة لمكافحة اإلرهاب التً اعتمدتها الجمعٌة العامة فً عام 

الجهود الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة لمكافحة اإلرهاب. وتتكون من أربعة أركان وهً: معالجة الظروؾ 

ى انتشار اإلرهاب، تدابٌر منع اإلرهاب ومكافحته؛ والعمل على بناء قدرة الدول على منع المؤدٌة إل

اإلرهاب ومكافحته؛ وتعزٌز دور منظومة األمم المتحدة فً هذا الصدد؛ واتخاذ تدابٌر لضمان احترام حقوق 

 [.34اإلنسان للجمٌع وسٌادة القانون كأساس لمكافحة اإلرهاب]

 رونيةمواجهة الهجمات اإللكت

اتخذ المشرعون فً االتحاد األوروبً خطوات مهمة لزٌادة مرونة االتحاد األوروبً فً مواجهة الهجمات 

اإللكترونٌة، وتعزٌز أطر الحماٌة من اإلرهاب اإللكترونً، بما ٌحدد توجٌه أمن الشبكات والمعلومات 

(NIS الساري المفعول منذ ماٌو )وٌفرض التزامات لإلبالغ عن  ”مقدمً الخدمات األساسٌٌن”، ولـ3129

، وصوالً إلى :312الحوادث اإللكترونٌة إلى السلطات المختصة. باإلضافة إلى تبنً قانون آخر فً إبرٌل 



تعاون أفضل بٌن سلطات إنفاذ القانون الوطنٌة ودعم معزز من قبل هٌئات االتحاد األوروبً المسؤولة عن 

 األمن والعدالة.

واألدوات العدٌدة الجدٌدة التً تم تبنٌها فً السنوات األخٌرة من تنسٌق تعارٌؾ الجرائم وتتراوح القواعد 

والعقوبات اإلرهابٌة، وتبادل المعلومات والبٌانات، إلى حماٌة الحدود ومكافحة تموٌل اإلرهاب ومضاربة 

عب البرلمان األوروبً األسلحة النارٌة. ومع ذلك، فإن تنفٌذ وتقٌٌم التدابٌر المختلفة مهمة صعبة، حٌث ل

دوراً نشطاً لٌس فقط فً تشكٌل التشرٌعات، ولكن أٌضاً فً تقٌٌم األدوات والثؽرات الموجودة من خالل 

، بما ٌتماشى مع توصٌات 3129( فً عام TERRالعمل الذي أنجزته لجنته الخاصة المعنٌة باإلرهاب )

وروبٌة الجدٌدة، وجدول أعمالها لمكافحة اإلرهاب البرلمان، فضالً عن األولوٌات التً حددتها المفوضٌة األ

. وسٌركز عمل االتحاد األوروبً لمكافحة اإلرهاب المستقبلً على توقع التهدٌدات 3131المقدم فً دٌسمبر 

بشكل أفضل، ومكافحة التطرؾ وتقلٌل نقاط الضعؾ، من خالل جعل البنى التحتٌة الحٌوٌة أكثر مرونة، 

بشكل أفضل، وتشمل التطورات القادمة أٌضاً زٌادة تبادل المعلومات من خالل وحماٌة األماكن العامة 

، وكذلك التحقٌق المحتمل Europolتحسٌن تنفٌذ وتحدٌث األدوات الموجودة، وتعزٌز تفوٌض الٌوروبول 

ة فً الجرائم اإلرهابٌة ومقاضاة مرتكبٌها على مستوى االتحاد األوروبً، من خالل التمدٌد المقترح لوالٌ

 [.35مكتب المدعً العام األوروبً الذي تم إنشاؤه مؤخًرا ]

وبالمعنى نفسه، تتمثل المهمة المركزٌة لسٌاسة مكافحة اإلرهاب فً االتحاد األوروبً فً احتواء التهدٌدات 

 الهٌكلٌة والتً ٌشكلها المتطرفون الجهادٌون والٌمٌنٌون. وٌحاول االتحاد األوروبً القٌام بدور تنسٌقً منذ

(، التً تضم اآلن أكثر RANسنوات على وجه الخصوص، وقد أطلقت المفوضٌة شبكة التوعٌة بالتطرؾ )

 عضو من األوساط األكادٌمٌة والحكومٌة والمجتمع المدنً. 4311من 

 التقييم

وستكون أهم اإلجراءات فً العراق وسورٌا هً جمع المعلومات االستخباراتٌة المحلٌة وإنفاذ القانون، 

د الشركات التً لدٌها استثمارات مع تنظٌم الدولة، ومواقع تخزٌن النقد، وشركات الصرافة وتحدٌ

والتحوٌالت التً تتعاون مع التنظٌم. أضؾ إلى ذلك الحاجة إلى تعاون دولً لمعالجة شبكة تنظٌم الدولة 

 المالٌة الموجودة فً جمٌع أنحاء العالم.

اٌة السكان المتضررٌن فً العراق وسورٌا، مع تقدم إعادة وسٌكون من المهم أًٌضا إنفاذ القانون لحم

اإلعمار، سواء من حٌث األمن أو لضمان عدم ابتزاز األموال. وستحتاج السلطات أٌضاً إلى التأكد من أن 

تنظٌم الدولة ال ٌجد وسائل أخرى للوصول إلى أموال إعادة اإلعمار. والبد للحكومات من العمل على إٌجاد 

ل التً أدت إلى تشكٌل الجماعة فً المقام األول، ومعالجة الفقر والبطالة وتوفٌر سبل العٌش حلول للمشاك

 الكرٌم.

مازال تنظٌم الدولة ٌراهن على الدعاٌة المتطرفة عبر شبكة اإلنترنت، ووسائل التواصل االجتماعً 

رؼم ما تبذله الحكومات بالتوازي مع االتصال المباشر عبر المنابر وبعض المساجد والمراكز الدٌنٌة، ب

 والمنظمات من جهود فً محاربة التطرؾ.



وٌبدو أن الحد من دعاٌة الجماعات المتطرفة على شبكة اإلنترنت ٌبقى تحدٌاً قائماً عند أجهزة االستخبارات، 

رؼم مساعٌها إلٌجاد اتفاقات ومواثٌق مع محركات البحث على الشبكة العنكبوتٌة، وربما ٌعود ذلك إلى 

 التكنولوجٌا والبرامج، واستثمار ذلك من قبل الجماعات المتطرفة. تطور

تساعد فً  ”خوارزمٌاتها”وعلٌه، تواجه الحكومات مشكلة تقنٌة؛ ألن منصات وسائل التواصل االجتماعً و

تولٌد تواصل بؽٌض وؼٌر متسامح وانتشاره الواسع فً المجتمع. بٌنما ٌجد مطورو العالم الرقمً والباحثون 

ة فً تحدٌد محتوى الكراهٌة، ومن ثم مراقبته عبر اإلنترنت لٌتم تطوٌر حلول خوارزمٌة مختلفة صعوب

للتعرؾ على الكالم الذي ٌحض على الكراهٌة والوقاٌة منه من قبل شركات المنصات وكجزء من مشارٌع 

لذي ٌتطلب إجراءات البحث األكادٌمً. ومع ذلك، فإن معظم الحلول الحالٌة ٌنقصها العامل البشري، األمر ا

فنٌة ورقابة بشرٌة وخوارزمٌة شدٌدة. فاستراتٌجٌة محاربة الخطاب المتطرؾ اإللكترونً ٌجب أن تكون 

 مصحوبة بمعالجات الخطاب، كلٌّ على حدة؛ أي الٌتم فقط حذؾ النص المتطرؾ، بل ٌجب الرد علٌه أٌضاً.

بما  ”جهادٌة“ولعل حمالت التصدي للتنظٌم تتطلب االنتباه لنهج أضحى معَتمداً ٌتجنب استخدام أي مفردات 

ٌمك ن من اإلفالت من خوارزمٌات شبكة اإلنترنت، حٌث ٌتم جمع التبرعات تحت عناوٌن مساعدة األٌتام 

 واألرامل والمحتاجٌن، وهذا ما ٌحصل اآلن داخل أوروبا.
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