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ن مل  املهتمون مم رمجة متأخرة شيئاً ما، لكنا أحببنا أن يطلع عليها          رمبا كانت هذه الت   : مالحظة املترجم 

 .، خاصة وأننا مل جند أي ترمجة عربية هلذه الدراسة قراءا حىت اآلنمتتيسر هل
 

  نص الترمجة
 

تشكل حماربة متويل اإلرهاب جبهة أساسية يف احلرب على اإلرهاب ويف حماولة تطبيق  •
  اإلرهابينين كال احلالتني، يتوقف قطع تدفق األموال عففي. خارطة الطريق حنو السالم

 .كات الدعم املادي واللوجسيتب التركيز على شعلى
كثرياً ما متيز القوى األمنية واالستخباراتية واملؤسسات الساهرة على تعزيز القانون  •

ن باإلضافة اىل السياسيني والدبلوماسيني، بني اإلرهابيني الناشطني ومن يدعمهم، مع أ
ية يف تنفيذ عمليات اإلرهاب الدويل، سشبكات الدعم املادي واللوجسيت تعترب أسا

فهؤالء الذين ميولون اإلرهاب أو ميهدون الطريق أمام العمليات اإلرهابية ليسوا أقل 
جرماً من اإلرهايب الذي ينفذ العملية فيضغط على الزناد أو يفجر القنبلة أو حيطم 

  .الطائرة
ي الذي جيب بذله يف احلرب على اإلرهاب يكمن يف جتفيف منابع ساسإن اجلهد األ •

التمويل األساسية اليت يقوم اإلرهابيون من خالهلا جبمع التربعات وغسل األموال 
 .وحتويلها من مكان إىل آخر

• لفت بني املنظمات اإلرهابية فيما يتعلق مبوضوع التمويل، فإن الفشل بوجود تداخل م
كات مثل محاس سوف يؤثر سلباً ويضعف اجلهود املبذولة يف قطع التمويل عن حر

  .لقطع اإلمدادات املالية عن تنظيم القاعدة
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مييل النقاد والسياسيون اىل التفكري بأن احلرب على اإلرهاب املتمثل بتنظيم القاعدة من جهة 
ا ظاهرتان واموعات اإلرهابية اليت دد عملية السالم العربية اإلسرائيلية من جهة أخرى مه

هللا ينتميان اىل ري منطقي جزئياً، فال محاس وال حزب امنفصلتان كلياً عن بعضهما البعض، وهو تفك
اموعات اإلرهابية املرتبطة بالقاعدة، فحزب اهللا واملنظمات اإلرهابية الفلسطينية ال " عائلة"نفس 

تعاون اخلاص والعالقات تنفذ أنشطتها العملياتية مع القاعدة، وعلى الرغم من وجود بعض ال
وقد سجلت بعض احلاالت اليت تدرب فيها . الشخصية إال أنه ليس هناك روابط مؤسسية رمسية

رسلوا بعدها لتنفيذ ناشطون يف محاس يف خميمات القاعدة وكانت هلم ارتباطات مع مسؤوليها حيث أُ
د بني القاعدة ومجاعات مثل ولكن األهم من ذلك هو الروابط البعيدة األماعتداءات داخل إسرائيل، 

  .محاس على مستوى شبكات التمويل والدعم اللوجسيت العاملية
الشبكات والعالقات هي أفضل تعبري لوصف حالة اإلرهاب الدويل، فهذا النسيج من 

فعلى سبيل . العالقات بني اموعات اإلرهابية املختلفة هو جانب اخلطورة يف اإلرهاب الدويل اليوم
يس هناك روابط تنظيمية بني القاعدة وحزب اهللا إال ان التنظيمني عقدا اجتماعات على املثال، ل

مستوى املسؤولني يف العقود املاضية وهناك عالقات شخصية خاصة يف جماالت التدريب والدعم 
  .اللوجسيت

 ما يصر الناس على أن حاملي لواء اإلرهاب يكونون أعضاء منظمني يف جمموعة أو وكثرياً
واحلقيقة أن معظم الشبكات اليت . ، وكأن هؤالء الناشطني حيملون بطاقات عضوية يف حمافظهمخرىأ

تشكل اإلرهاب احلايل غري مؤطرة وغري رمسية، فليس كل ناشط يف القاعدة قد أقسم والء البيعة 
ية عضاء من جمموعات إرهابأألسامة بن الدن، يف حني أن الكثري من اإلرهابيني يقيمون عالقات مع 

 على اموعات أخرى حيث يقومون بتسهيل اخلدمات لبعضهم البعض، وهذا األمر ينطبق أيضاً
اإلرهابية الفلسطينية، ففي جمال متويل اإلرهاب والدعم اللوجسيت هناك تداخل مميز بني اجلماعات 

  .اإلرهابية
  

  من يدعم اإلرهاب لوجستياً ومادياً فهو إرهايب
ن هؤالء الذين يقومون أن أيلول عدة دروس مؤملة، ليس أقلها علمتنا أحداث احلادي عشر م

، وبالفعل بأنشطة داعمة لألرهاب هم إرهابيون من نفس عيار أولئك الذين قاموا بالعمليات اإلرهابية
فإن السبب الرئيسي يف جناح اإلرهابيني يف تنفيذ اعتداءات احلادي عشر من أيلول كان متكن الكثري 

مات من تقدمي الدعم اللوجسيت واملادي لعملية من هذا املستوى، وقد حدث هذا من األفراد واملنظ
األمر وقد حيدث مرة أخرى حني تفرق أجهزة األمن واالستخبارات، واملؤسسات الساهرة على تنفيذ 

 ولذلك القانون وحىت السياسيون والديبلوماسيون بني من يقوم بتنفيذ العملية اإلرهابية ومن يدعمه؛
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ن تركز وكاالت االستخبارات على الدعم اللوجسيت واملادي لإلرهاب، ليس أمن املهم جداً فإنه 
فقط ألنه يسهل األعمال اإلرهابية بل ألن التفريق بني اإلرهايب ومن يدعمه سوف يؤخر التعرف 

نفذو مهم ن داعمي اإلرهاب اليوم أىل ما بعد قيامهم ا، إذ إعلى منفذي العملية اإلرهابية املقبلة 
فهؤالء الذين ميولون اإلرهاب أو ميهدون الطريق أمام العمليات اإلرهابية ليسوا أقل شأناً من . الغد

ومن املفترض أن . اإلرهايب الذي ينفذ العملية فيضغط على الزناد أو يفجر القنبلة أو حيطم الطائرة
ات الدعم املايل يكون ما حدث يف احلادي عشر من أيلول قد علمنا مدى أمهية ومركزية شبك

إن أي جهد جدي لتجفيف منابع متويل اإلرهاب .  يف تنفيذ عمليات اإلرهاب الدويللوجسيتلوا
ضروري جداً يف إعاقة وإحباط األنشطة اإلرهابية وهو يتطلب مراقبة عن كثب هلذه الشبكات 

  .الداعمة
  جتفيف منابع التمويل األساسية

إلرهاب يرون أنه بسبب قلة األموال اليت مت جتميدها الكثري من نقاد احلرب االقتصادية على ا
عاملياً حبيث مل تتعد املاليني القليلة من الدوالرات فإن القليل فقط قد مت إجنازه على صعيد هذه 
احلرب؛ شخصياً أرى أن القضية ال تكمن يف كمية الدوالرات امدة، القضية تكمن يف جتفيف 

  . يتم مجع التربعات وغسل األموال وحتويلها من مكان اىل آخراملنابع األساسية اليت من خالهلا
إن الوقوف يف وجه اإلرهاب ال يتعلق بإحلاق اهلزمية به، بل يتعلق مبحاصرة البيئة اليت حتتضنه 
وتضييق اخلناق على اإلرهابيني حبيث يصعب عليهم القيام مبا يردون القيام به على كل املستويات، 

ىل فربكة ومترير التقارير املزورة مروراً بنقل املطلوبني من مكان اىل آخر وليس إمن تنفيذ عملية ما، 
إن موضوع احلرب على اإلرهاب هو تعقيد . انتهاء بعمليات التمويل ومجع التربعات وغسل األموال

  .األمور على اإلرهابيني حبيث يصعب عليهم تنفيذ األنشطة اإلرهابية العملياتية اللوجستية واملالية
وحملاصرة بيئة اإلرهابيني العملياتية وجتفيف منابع متويل اإلرهاب علينا أن ندرس بعض مناذج 

ن الكثري من هذه املنظمات أكة الدعم اللوجسيت لإلرهاب، علماً بمصادر التمويل األساسية يف ش
  :ومن بعض هذه املصادر. ليس خاصاً بشبكة إرهابية واحدة

سات املالية املعروفة ببنك التقوى من أوائل املؤسسات اليت  تعترب جمموعة املؤس:بنك التقوى
وحني أعلن الرئيس . قامت الواليات املتحدة األمريكية بإغالقها بعد أحداث احلادي عشر من أيلول

األمريكي جورج بوش إغالق هذه اموعة أفاد أن كل املؤسسات اليت تندرج حتتها يف الواليات 
املتحدة وخارجها قامت جبمع التربعات للقاعدة وشكلت أداة أساسية لنقل وغسيل األموال، بل 

. ريها من التجهيزاتىل ناشطي القاعدة عاملياً معدات عسكرية وغإذهبت أبعد من ذلك حني نقلت 
 ١٩٩٧وقد أمن بنك التقوى خدمات للكثري من اموعات األرهابية غري تنظيم القاعدة، ففي عام 

 مليون دوالر اىل الضفة الغربية وقطاع غزة وهي ٦٠استخدمت محاس بنك التقوى لنقل ما يزيد عن 
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يطاليون مبعلومات تفيد بأن  املسؤولون اإلمكما تقد. عبارة عن تربعات مت مجعها على صعيد دويل
ساسياً ومركزياً أالبنك نفسه قدم خدمات موعات إرهابية مشال أفريقية أصبحت اليوم تلعب دوراً 

  .يف تنظيم القاعدة
 وهي إحدى املؤسسات اخلريية السعودية األساسية :IIROهيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية 

ة لت اهليئة تنظيم القاعدة مباشرة باإلضافية خمتلفة، فقد مواليت تأكد ارتباطها بتمويل جمموعات إرهاب
ىل جمموعات إرهابية أخرى يف أرجاء العامل من كشمري اىل الفلبني، وقد ترأس مجال خليفة صهر إ

يقع يف مبىن   يف حني أن مكتب اهليئة يف مشال فريجينيا كان،أسامة بن الدن مكتب اهليئة يف الفلبني
كانت تشكل غطاء هلا وهذه املنظمات ختضع حالياً لتحقيقات  منظمة خرييةتشاركها فيه مخسون 

وقد عثرت القوات اإلسرائيلية على جمموعة كبرية من الوثائق عليها . مكثفة حول ارتباطاا اإلرهابية
". انتحارية"شعار اهليئة من ضمنها إيصاالت قبض مساعدات مادية بأمساء عائالت منفذي عمليات 

 مليون دوالر على أقل ٢٨٠ـفة الغربية بضهليئة املؤسسات التابعة حلركة محاس يف الوقد مولت ا
  .تقدير

هناك بعض الثمار اخلبيثة تسقط عن الشجرة الطبية "ومتيل السلطات السعودية اىل التربير بأن 
 مبا  الواليات املتحدةتة عن مؤسسة احلرمني، إذ كلما أثبتيوهذه هي احلال يف دفاع السعود" األصل

 ،ال يدع جماالً للشك بأن أحد فروع هذه املؤسسة متورط ليس فقط يف متويل اإلرهاب بشكل عام
بل بالوقوف وراء عمليات حمددة، تقوم السلطات السعودية بإغالق هذا الفرع حبجة أنه مثرة خبيثة 

ون خبيثة يف سقطت عن شجرة طيبة األصل، مغفلة أن الشجرة حبد ذاا، بل الغابة كلها ميكن أن تك
  .بعض األحيان

 تعترب خلية مدريد التابعة لتنظيم القاعدة من أهم اخلاليا اليت مت تفكيكها منذ :خلية مدريد
أحداث احلادي عشر من أيلول، إذ تتفوق يف أمهيتها على خلية مهبورغ، حيث قام ناشط يف هذه 

 وكاليفورنيا وغريها من املواقع اخللية بتوفري عملية مراقبة للربجني وعدد من اجلسور يف نيويورك
خالل زيارة سياحية له يف أواخر التسيعنيات، كما قامت هذه اخللية بإمداد خلية هامبورغ بالتمويل 

ىل تقدميها تربعات إلحدى اهليئات اخلريية يف الضفة الغربية اكتشف مسؤولون يف إاملباشر ، باإلضافة 
اىل دفع أموال إلمام مسجد يف   محاس، هذا باإلضافةالواليات املتحدة وإسرائيل ارتباطها حبركة

  .مدريد معروف بعالقاته الوثيقة مع حركة محاس
 بعد تضافر الضغوطات من السلطات األمريكية واإلسرائيلية :مؤسسة األقصى الدولية

 حذو الواليات املتحدة األمريكية) وليس االحتاد األورويب كله(حذت عدة دول يف االحتاد األورويب 
بإغالق فروع مؤسسة األقصى الدولية وهي إحدى واجهات حركة محاس املؤسسية، ويشتبه أيضاً 

وقد مت اعتقال مدير مكتب املؤسسة يف اليمن خالل زيارة له اىل أملانيا، . بإرساهلا أمواالً اىل حزب اهللا
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ىل ناشطني يف ليس بتهمة مجع األموال لصاحل محاس، بل بتهمة إرسال أسلحة وماليني الدوالرات ا
  . أيلول١١تنظيم القاعدة بع أحداث 

وبالفعل فإن نظرة فاحصة يف العالقات بني اإلرهابيني من خمتلف املنظمات تكشف لنا بأن 
أشكال التداخل بني هذه اموعات تكمن يف املصادر األساسية من نسيج شبكات الدعم املادي 

  .واللوجسيت
ن ناشطي أقبتها خلطوط اتصاالت هاتفية معينة وقد كشفت السلطات اإليطالية بعد مرا

الشباب املسلم ليشاركوا فيما بعد يف القاعدة يف إيطاليا وسائر أحناء أوروبا يقومون بتأطري وجتنيد 
خميمات تدريب إرهابية مقرها املناطق الكردية يف مشال العراق على احلدود العراقية اإليرانية، ويتم 

يث يستقر املسؤولون عن ناشطي القاعدة يف أوروبا، وكل هذا حيدث إرسال اندين عرب سوريا ح
  .بعلم احلكومة السورية
 يف سوريا يقدم سلسلة من ني االتصاالت كان أحد هؤالء املسؤولني املقيمىويف إحد

التعليمات لنائبه يف إيطاليا حول كيفية التفلت من إجراءات مكافحة اإلرهاب اليت مت اختاذها بعد 
ادي عشر من أيلول، وقد أعطاه نصائح حمددة جداً حول طول االتصاالت اهلاتفية، وأي أحداث احل

نوع من اهلواتف جيب استعماله، وضرروة جتنب استخدام االنترنت، وأين جيب عقد االجتماعات 
 وأين جيب االمتناع عن عقدها؛ كما طمأن هذا املسؤول نائبه بأن ال يقلق على موضوع املال

  ".ودية هي أموالكمفأموال السع"
وما ذكرناه من أمثلة يوضح أن شبكات دعم اإلرهاب غالباً ما تتداخل وتتضافر مع بعضها 

، فإن الفشل يف إحباط عمليات متويل محاس واجلهاد اإلسالمي وحزب يايتالبعض، وعلى صعيد عمل
  .اهللا سوف يوثر سلباً ويضعف احلرب األوسع على اإلرهاب

   : السعودية محاس مصدرهمعظم متويل
إن حقيقة كون محاس املنظمة الوحيدة اليت تقدم خدمات اجتماعية مهمة وأساسية للشعب 

فحماس تستخدم املؤسسات لنفسها لتمويل . الفلسطيين ال يربر النشاط اإلرهايب الذي تقوم به
ر ومساعدة احملتاجني، ففي املدارس اليت متوهلا محاس تزين جدران الصفوف صو" االنتحاريني"

  .االستشهاديني وشعارات حترض األطفال على العنف
ويتطلب االستمرار بالدعوة اليت تقوم ا محاس كميات هائلة من األموال، علماً بأن دعوة 
محاس اليت تشكل البنية التحتية لألعمال اخلريية، ما هي إال واجهة تستخدمها احلركة لتسهيل القيام 

ىل حماولتها إرساء جذور الدعم واالستقطاب يف صفوف الشعب إضافة باالعتداءات اإلرهابية، باإل
اىل " نتحارياإل"وكثرياً ما يكون الناشطون يف الدعوة يف احلركة هم أنفسهم من ينقل . الفلسطيين

 ٦



كما أن العديد من أعضاء محاس ممن ميلكون سجالً إرهابياً هم . نقطة االنطالق من أجل القيام مبهمته
  . اهليئات اخلريية التابعة للحركةأنفسهم املسؤولون عن

ىل أن معظم التمويل الذي تتلقاه محاس حالياً يأيت من مصادر إ  مؤخراً أشارت التقديراتوقدً
داخل اململكة العربية السعودية، وإذا كانت السعودية قد أوقفت عمل هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية 

، فاهليئة املذكورة هي فرع من فروع رابطة العامل فإن هذا األمر ال يعدو كونه خطوة على الطريق
كما أن محاس تتلقى أيضاً متويالً من إيران . اإلسالمي اليت من املفترض أا هيئة خريية حكومية

  .ومناطق أخرى من العامل اإلسالمي باإلضافة إىل أمريكا الشمالية
وجدا لتخدم سياستها أما حركة اجلهاد اإلسالمي فهي حركة تابعة إليران بشكل كامل أ

يران متول حركة اجلهاد اإلسالمي من خالل امليزانية اليت ختصصها حلزب اهللا، إاخلارجية، وقد كانت 
 مليون دوالر سنوياً، إال أنه بعد سنة من اندالع االنتفاضة ١٠٠ويقال أن حزب اهللا يتلقى على األقل 

  %.٧٥ احلزب وزادا بنسبة األخرية فصلت إيران ميزانية حركة اجلهاد عن ميزانية
فال محاس وال اجلهاد وال القاعدة ينقصها املال، وسيبقى الوضع على ما هو عليه حىت يفعل 
شيء حياله، وإذ ما ربطنا ما ذكرنا يف إطار احلرب على اإلرهاب وخارطة الطريق حنو السالم، 

فشل يف احلرب على اإلرهاب سوف نعرف أن الفشل يف حماربة متويل اموعات اإلرهابية يعين ال
  .وتأمني السالم يف الشرق األوسط
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