ورقة نقاش ()٣
متويل داعش والنصرة وإهناء احلرب السورية
هوارد شاتز
اقتصادي رئيس مبؤسسة راند RAND

ورقة نقاش لورشة” :الديناميات األمنية الناشئة والتسوية السياسية يف سوراي“ ،سرياكيوز يف إيطاليا،
 ١٩–١٨أكتوبر .٢٠١٨

مركز جنيف للسياسات األمنية ()GCSP
مؤسسة دولية أتسست عام  ١٩٩٥بعضوية  ٥١دولة  ،هدفها الرئيس تعزيز السالم واألمن والتعاون الدويل من خالل
برامج تعليم املهارات التنفيذية ،واحلوار وحبوث السياسات التطبيقيةِّ .
ويدرب مركز جنيف للسياسات األمنية املسئولني يف احلكومة،
والدبلوماسيني ،والضباط العسكريني ،وموظفي اخلدمة املدنية الدولية ،وموظفي املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص يف جماالت
األمن والسالم الدوليني ذات الصلة.
مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية
مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية مؤسسة حبثية وسياسات هدفها تقدمي فهم موضوعي لسوراي واملنطقة؛ سعيًا ألن
مرجعا للسياسات العامة اليت تؤثر على املنطقة .بدأ املركز يف نوفمرب عام  ٢٠١٣يف إسطنبول برتكيا .وأصدر دراسات وموجز
تصبح ً

سياسات تتعلق ابلشئون السورية واإلقليمية من حيث السياسات ،والتنمية االقتصادية ،واإلدارة احمللية .كما يدير املركز مناقشات

انتظاما ومنهجية بني قادة املستقبل يف سوراي .وتدعم
املائدة املستديرة ،وحلقات دراسية ،وورش عمل تعزز ثقافة صنع قرار أكثر ً

أعمال املركز آليات صنع القرار ،وتقدم حلوالً عملية وتوصيات سياسة لصنَّاع القرار ،وتكشف التحدايت يف سياق الوضع السوري،
وكذلك تتوقع سيناريوهات وحلوالً بديلة.
هوارد جيه .شاتز
اقتصادي رئيس مبؤسسة راند  ،RANDمدير األحباث ابملؤسسة ،وعضو هيئة التدريس بكلية ابدري راند للخرجيني .شاتز
متخصص يف االقتصاد الدويل ،والتنمية االقتصادية واالقتصاد واألمن الوطين .تضمنت أحباث شاتز براند متويل وإدارة الدولة
ا ٍإلسالمية واجلماعات السابقة عليها؛ االقتصاد الصيين والتنمية القائمة على االقتصاد يف الصني ،إصالح اخلدمة العامة ،سياسات
التنمية وسوق العمل والنظم اإلحصائية يف منطقة كردستان العراق /واالسرتاتيجية األمريكية االقتصادية الدولية ،وإصالح سوق
العمل يف منغوليا .حصل شاتز على إجازة من راند ،حيث عمل كاقتصادي رئيس يف جملس اخلرباء االقتصاديني التابع للرئيس
األمريكي؛ ح يث كانت مشلت نقاط تطويره للسياسات على االستثمارات اخلارجية واالقتصاد العراقي والصادرات األمريكية.

أفادت الورشة وهذه الورقة من الدعم الكرمي الذي قدمته مؤسستا كارنيغي وروبرت بوش شتيفتونغ .وال تعكس اآلراء املوجودة يف
هذه الورقة سوى آراء كاتبها.
نشرت يف مارس ٢٠١٩
كل احلقوق حمفوظة ملركز جنيف للسياسات األمنية ومركز عمران للدراسات االسرتاتيجية
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مقدمة
تتضمن احلرب السورية العديد من الصراعات والعديد من الفصائل .تنظر هذه الورقة يف الدعم الذي حصل عليه فصيالن
على وجه اخلصوص ومها :تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوراي املعروف بداعش ،وجبهة النصرة .كال التنظيمان موضوعان على
قائمة الوالايت املتحدة للتنظيمات اإلرهابية ويوظفان تكتيكات إرهابية مثل التفجريات االنتحارية ،بيد أنه من املمكن اعتبارمها
مجاعتني متمردتني وف ًقا لتحركاهتم وأهدافهم الرامية إىل حكم بعض املناطق.
ورسوما غري مباشرة ،واخنرطوا يف عمليات
مجعت املليشيات يف سوراي املال بكافة الطرق املمكنة .حمليًّا ،فرضوا ضرائب
ً
اختطاف من أجل مجع الفدى ،وأداروا األعمال وابتزوا أصحاب األعمال األخرى ،وقاموا بعمليات السرقة وإعادة البيع ،ويف جتارة
دعما من مصادر خارجية .ويف حالة جبهة
اآلاثر غري الشرعية وجتارة السالح .على العكس من مترد داعش يف العراق ،يتلقى هؤالء ً
النصرة ،فإن هذا الدعم أييت يف شكل تربعات.
أيضا الدعم املباشر م ن إيران .وفيما عدا حزب هللا اللبناين ،شارك مقاتلون شيعة من
تتلقى العديد من املليشيات الشيعية ً
أفغانستان والعراق وابكستان يف احلرب السورية i.وورد أن املقاتلني األفغان الشيعة قد تلقوا ما بني  ٥٠٠و  ٦٠٠دوالر شهرًّاي،
ii

أيضا ،وإن كان هذا أقل مما قيل أن الشيعة األفغان قد تلقوه ،كما ختربان إحدى احلاالت.
كما أن اإليرانيني دفعوا رواتب للسوريني ً
يتمثل أحد أهم االختالفات عن معظم اجلماعات املتمردة ،أن داعش على وجه اخلصوص ،وغريها من املليشيات ،قد
دعما ماليًا م ن السيطرة على حقول الغاز والبرتول ،وبيع إنتاجها .وتضمنت املبيعات هتريب بعض اإلمدادات عرب املناطق،
رحبت ً
مبا يف ذلك بيع البرتول مباشرة للحكومة السورية واألراضـي اليت تسيطر عليها.

اجلهود الدولية لوقف متويل املليشيات
تتمثل الطريقة الرئيسة إليقاف متويل التنظيمني املتمردين السنيني األكثر أمهية -جبهة النصرة وداعش -يف إعادة السيطرة
على األ راضـي .تنهي هذه الطريقة قدرة هذين التنظيمني على بيع البرتول والغاز من احلقول اليت يسيطرون عليها ،ومتكنهم كذلك
من مجع الضرائب علنًا من املواطنني أو فرض الرسوم على املستفيدين .ويف هذا السياق ،فلقد جرى تنفيذ خطة تستهدف خمزون
iii
داعش من األموال النقدية.
كما أن هناك العديد من اجلهود الدولية اليت تستهدف التنظيمات السنية .فمثال يدير جملس األمن الدويل ابألمم املتحدة
جلنة عقوابت للتعامل مع داعش والقاعدة والكياانت املرتبطة هبا iv.تتضمن قائمة العقوابت جبهة النصرة ابعتبارها كيا ًان مرتبطًا
شخصا أو كيا ًان ما ،على أعضاء األمم املتحدة أن يصدروا قرارات بتجميد األصول ،ومنع
ابلقاعدة v.ويف حال ما تضمنت القائمة
ً
السفر وحظر التسلح.
ابلنسبة لداعش ،على وجه التحديد ،فهناك جمموعة ملكافحة متويل داعش تتضمن  ٥٢دولة وتقودها الوالايت املتحدة
وإيطاليا والسعودية vi.تقع اجملموعة ضمن الت حالف الدويل األوسع وتقوم مبشاركة املعلومات واملساعدات التقنية للمساعدة يف
إيقاف النشاطات التمويلية لداعش .فيما عدا هذه اجلهود الدولية ،فهناك العديد من الدول واحلكومات املفردة اليت تصدر قوائم
عقوابت.
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عوائق جتفيف منابع التمويل

كبريا
حققت الوالايت املتحدة ،وغريها من الدول ذات االقتصادايت الكربى واملنظمات الدولية متعددة األطراف ً
جناحا ً
يف احلد من استخدام القطاع املايل الرمسي يف تسهيل متويل اجلماعات املتمردة vii.بيد أن هناك العديد من العوائق أمام إهناء هذا
التمويل كليًّا .إحدى هذه العوائق هو استخ دام املؤسسات غري الرمسية ونظم التحويل غري الرمسية ،مثل احلواالت ،لنقل التربعات
واألموال .وعلى الرغم من كون احلواالت غري مفهومة كليًّا ابلنسبة لألجانب ،إال أهنا يف الواقع أثبتت فعاليتها يف نقل األموال يف
العديد من احلاالت viii.إال أن الوصول إىل سجالت احلواالت أكثر صعوبة من الوصول إىل سجالت املؤسسات املالية الرمسية
املنظمة.

أما العائق الثاين فهو السيطرة على األراضـي .فإذا كانت اجلماعات املتمردة جتمع املال من الضرائب الثورية أو من أشكال
التمويل احمللي األخرى ،فإن نزع األراضـي من سيطرهتا هو الطريق الوحيد إليقاف هذه التدفقات املالية .ويتمثل العائق األخري يف
تواطؤ الدول أو دعمها للمليشيات أو اجلماعات املتمردة .املثال األهم على هذا يف سوراي يتمثل يف شراء حكومة األسد للمنتجات
ix
اهليدروكربونية من تنظيم داعش.
متويل تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"
اعتمد تنظيم داعش على مصادر واسعة للتمويل .ولكن قبل تناول هذه املصادر ،من الضروري النظر يف فلسفة التنظيم
الشاملة حول مجع التربعات .منذ بزوغ التنظيم كجماعة التوحيد واجلهاد قبل حرب العراق ،كان للتربعات دور ضئيل يف مصادر
متويله الكلية .وال يعين ه ذا نفي وجود التربعات .فقد كانت صغرية لكنها كانت هامة يف بعض األحيان كمصدر للدخل الذي أييت
x
من جمموعة من الداعمني الدوليني.
حمليا ابعتباره مسألة اسرتاتيجية ،وذلك للحفاظ على السيطرة
على الرغم من هذا ،ركز التنظيم على مجع التربعات ًّ

الكاملة xi.ابلتبعية ،كانت مصادر متويلها األساسية حملية .ومع حتول التنظيم إىل التنظيم السري للدولة اإلسالمية يف العراق ابملوصل،
اشتملت مصادر التمويل على نسبة من العقود ،وأرابح من حمطات اجلاز ،ورسوم من مكاتب النقل اليت تنفذ عمليات التجارة
xii
أيضا جباايت من املكاتب احلكومية.
الدولية ،وعلى أموال من املصانع ،وغرامات من األهايل ،ومبالغ صغرية يف شكل تربعات ،و ً
ومع ظهور الدولة اإلسالمية يف العراق وسوراي ،حافظ التنظيم على مصادر التمويل احمللية ووسعها .يف البداية ،عندما
xiii

استوىل التنظيم على املدن ،قام بنهب البنوك يف تلك املدن ،وبلغ حجم املسروقات البنكية ما بني  ٥٠٠مليون إىل  ١مليار دوالر.
ومبجرد أن رسخ حكمه ،أسس لنظم الرسوم والضرائب ،مبا يف ذلك مجع الزكاة من الناس ومن رجال األعمال ،ومجع رسوم اخلدمات
xiv
يضا ضرائب النقل مبعدل
واإلجيارات من األسواق ،والغرامات على اخلروقات املروية أو خرق القوانني الشرعية .كما مجع التنظيم أ ً
xv
ألف دوالر على الشاحنة يف إحدى احلاالت.
متثل أحد مصادر الدخل احمللية اهلامة يف املصادرات .فباإلضافة إىل هنب األموال من البنوك ،استوىل تنظيم داعش على
األرض ،واحملاصيل الزراعية ،واملصانع ،والقطعان ،ومنازل األهايل يف حاالت عديدة .ويف هذا السياق ،متت مصادرة منازل موظفي
xvi
احلكومي السورية واجلنود واملسيحيني الذين غادروا مدينة املوصل العراقية وغريهم.
عندما وصل الت نظيم ذروة قوته ،كان املصدر األكرب للدخل هو حقول الغاز والبرتول اليت استوىل عليها .متت املبيعات
على امتداد املنطقة ،وعلى وجه اخلصوص حلكومة األسد .على سبيل املثال ،يف نوفمرب  ،٢٠١٥فرضت الوالايت املتحدة عقوابت
على رجل األعمال جورج حسواين لقيامه "ابلوساطة إلمتام مبيعات النفط للنظام السوري" من قبل داعش ،وفرضت عقوابت على
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xvii

شركة  HESCOللهندسة والبناء إلدارهتا "منشآت إلنتاج الطاقة يف سوراي ،يف مناطق ورد أهنا خاضعة لسيطرة تنظيم داعش"
يف أعلى معدل هلا عام  ،٢٠١٥وصلت أرابح النقط إىل ما يقارب  ٥٠٠مليون دوالر يف العام.
فيما قوضت احلملة املناوئة لتنظيم داعش سيطرته على حقول الغاز والنفط ،غلب فرض الضرائب على هذه املصادر كي
يكون أكرب مصادر الدخل .حبلول ربيع  ،٢٠١٦حصل التنظيم على ما يقدر ب ٢٥٠مليون دوالر من النفط والغاز ،وعلى ٣٦٠
xviii
مليون دوالر من الضرائب.
إضافة إىل الضرائب أب شكاهلا املختلفة ،وأرابح النفط والغاز ،اشتملت املصادر األقل رحبية على االختطاف مقابلة فدية،
هتريب اآلاثر وحىت بيع القمح xix.حىت بلغ حجم األرابح الكلية السنوية ما يقدر مبليار دوالر .لكن مع خسارة التنظيم لألراضـي
املأهولة وحقول النفط ،اخنفضت هذه األرابح على حنو كبري.
مع خسارته للرقة ،خسر تنظيم داعش آخر مركز سكاين كان حبوزته ،وابلتايل أخر مصدر كبري للضرائب والغرامات يف
سوراي .بيد أن هذا مل ينه مجعه لألموال .لقد استمر التنظيم يف سيطرته على عدد من املراكز السكانية األصغر ،وفيها عاد إىل االبتزاز
واألشكال األخرى من اإلجرام.
ميكن إجياد إشارات من حني آلخر حول أنشطة مجع األموال خالل عمليات احلملة العسكرية ضد تنظيم داعش .يف
مايو  ،٢٠١٨قتلت قوات العمليات املشرتكة -عملية العزم الصلب -أربعة عناصر من شبكة النفط والغاز التابعة لتنظيم داعش،
مبا يشري إىل أن التنظيم كان يتجار يف النفط حىت هذا التاريخ املتأخر xx.وتشري حادثة أخرى إىل أن تنظيم داعش ال زال ميتلك
أمواالً تتحرك من هنا إىل هناك .بني يومي  ٧و ٩أكتوبر  ،٢٠١٨اعتقلت القوات العراقية اخلاصة وقوات مكافحة اإلرهاب الكردية
xxi

ومتتد أعمال هذه

وقوات التحالف الدولية أعضاء شبكة الراوي املالية ،وهي جمموعة ميسرة ألعمال داعش ،يف أربيل وبغداد.
الشبكة حىت سوراي.
بناء على خربة داعش كتنظيم إرهايب سري ومجاعة متمردة يف العراق حىت العام  ،٢٠١١فقد امتلك خربة عريضة للغاية
يف مجع األموال بدون سيطرة على األراضـي .ميتلك التنظيم ميزتني أخريني يف مرحلة ما بعد الرقة -وهي املرحلة اليت خسر فيها
"عاصمته" وأكرب املراكز السكانية اليت كانت يف حوزته .أوالً ،ورد أن التنظيم ال زال ميتلك احتياطات مالية نقدية .اثنيًا ،خالل فرتة
قادرا على مجع معلومات عن ممتلكات وسبل عيش العديد من الناس الذين كانوا يعيشون حتت سلطته .ومع
حكمه ،كان التنظيم ً
األخذ يف االعتبار قدرته على االحتفاظ ابلسجالت ،فمن املرجح أنه احتفظ بتلك املعلومات الستخدامها الح ًقا.
هناك دالالت أمنية خلسارة داعش املزدوجة لألرض والتمويل .يعين القليل من املال أن إيقاع العمليات سينخفض وأن

أمناط القتال الذي خي وضه التنظيم سيتغري بسبب قدرته املتقلصة على سد النقص يف اإلمدادات .إال أن نقص األموال ال يعين أن
التنظيم سيختفي .بل على األرجح ،سينخرط من خالل احلفاظ على خالايه السرية يف هجمات إرهابية تقليدية ،مبا يف ذلك اغتيال
املسؤولني واملعارضني وتدمري املقدرات االقتصادية.
متويل جبهة النصرة
xxii
منذ انفصاهلا عن تنظيم الدولة اإلسالمية ،مجعت جبهة النصرة أمواالً بقدر ما مجعه داعش ،مع بعض االستثناءات.
متثلت أحد أهم املصادر املالية يف ضرائب عبور احلدود مع تركيا ،عند منطقة ابب اهلوى إبدلب .منح التحكم يف هذا املعرب التنظيم
احتك ًارا على املساعدات اإلنسانية وعلى فرض الضرائب عليها xxiii.يف سبتمرب  ،٢٠١٨أخربت وكالة التنمية الدولية التابعة
للوالايت املتحدة  USAIDوقسم التنمية الدولية التابع للملكة املتحدة شركاءهم ضرورة التوقف عن استخدام معرب ابب اهلوى
بسبب الرسوم اليت حتصلها حكومة اإلنقاذ الوطين التابعة جلبهة النصرة .لكن بعد إعالن حكومة اإلنقاذ وقف فرض الرسوم،
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استأنفت اهليئة األمريكية السماح ابستخدام املعرب xxiv.بيد أن جلنة اإلغاثة  ،Charity Commissionاليت تنظم املساعدات
حتذيرا أبن جبهة النصرة قد تستفيد من مترير املساعدات عرب ابب اهلوى،
اإلنسانية يف انكلرتا وويلز أصدرت يف ديسمرب ً ٢٠١٨
xxv
وهو ما يعين إخضاع املساعدات اليت تستخدم هذا املعرب احلدودي الهتامات جنائية حمتملة.
يتمثل االختالف الكبري بني جبهة النصرة وتنظيم داعش هو أن النصرة تعتمد على التربعات من خارج سوراي بشكل
أكرب .وقد ورد أن هذه التربعات تتضمن تربعات من أثرايء يف السعودية وقطر والكويت .يف احلقيقة ،وعلى الرغم من أن التنظيم
كان مرتبطًا رمسيًّا بتنظيم القاعدة ،فقد ادعى أنه أهنى هذا االرتباط؛ ويعود فك هذا االرتباط لتمكني ممويل التنظيم من القول إن
أمواهلم ال متول التنظيم سيء السمعة xxvi.فيما عدا تلك املصادر اخلليجية ،فإن هناك تربعات من تركيا زعم أن جبهة النصرة قد
تلقتها.

xxvii

يشرح هذا االستخدام للمصادر اخلارجية العقوابت املتعددة اليت فرضتها وزارة اخلزانة األمريكية على عدد من املواطنني
الكويتيني لتمويلهم جبهة النصرة .على سبيل املثال ،يف مارس  ، ٢٠١٧عاقبت وزارة اخلزانة حممد هادي العنزي ،املقيم يف الكويت
xxviii
مقيمني يف الكويت الذين كانوا جيمعون األموال حتت
جلمعه أموالً للنصرة.
تضمنت العقوابت يف أغسطس  ٢٠١٤ممو نلني ن
رعاية اجلمعيات اخلريية ،وممولني مقيمني يف الكويت يف مايو  ،٢٠١٦استخدموا اجلمعيات اخلريية جلمع األموال.
شخصا يف سردينيا
لقد جتاوزت خمططات مجع التربعات اخلليج .يف إحدى احلاالت ،ألقت السلطات اإليطالية على ١٤
ً
xxix
ويف مدين ة بريستشيا الشمالية لنقلهم أموال مجعتها اجلاليات املسلمة يف أورواب وحتويلها بنظام احلوالة لتصل إىل النصرة يف النهاية.
ويتمثل املصدر اآلخر لتمثل النصرة والذي خيتلف عن داعش هو االختطاف للحصول على الفدى .على الرغم من أن
التنظيمني ينفذان تلك العمليات ،فمن الواضح أن النصرة قد اعتمدت بشكل أكرب على هذا النشاط .ولوحظ أن حجم التحويالت
xxx
[الفدى] من  4مليون دوالر إىل  25مليون دوالر ،وزعم أن قطر قامت ابلوساطة يف دفع األموال وإطالق سراح الرهائن.
على غرار داعش ،مجعت النصرة أمواالً من مصادر حملية ،من خالل فرض رسوم على املدنيني ،وكما جاء يف أعاله،
xxxi
فرض رسوم على العبور .كذلك استويل التنظيم على نسبة من املعدات واإلمدادات العسكرية اليت كانت حبوزة قوات أخرى.
تتضمن الضرائب ضرائب على الدخل ورسوم على اخلدمات واستخدام املرافق مثل املاء والكهرابء .كذلك فرض التنظيم غرامات
على األهايل الذين يعيشون يف نطاق سلطته ،وأجر املنازل واستوىل على أصول مملوكة لألقليات الطائفية ،كذلك ربح من هتريب
xxxii
السجائر.
هناك مصدران لتمويل جبهة النصرة يشاهبان مصادر داعش أو التنظيم السابق عليها .أوالً ،استفادت جبهة النصرة من

مبيعات النفط ،على األقل عندما حتكمت يف حقول النفط xxxiii.اثنيًا ،اخنرطت النصرة يف أنشطة من الشائع النظر إليها على أهنا
عددا من العناصر يف حمطتني للشرطة السورية
إجرامية ،مثل االستيالء على املساعدات .ووف ًقا ألحد التقارير ،وضعت جبهة النصرة ً
xxxiv
احلرة يف حمافظة إدلب كي حيصلوا على أموال املساعدات الربيطانية اليت كانت موجهة لتلك الشرطة.

قطع التمويل عن املليشيات وهناية احلرب
ميكن أن يكون للجهود الدولية أتثري قوي على حتويالت األموال للجماعات املتمردة يف سوراي ،جبهة النصرة وداعش
على وجه اخلصوص .وحىت األموال اليت تنقل عرب احلواالت ميكن التأثري عليها ،وإن كان من األصعب الولوج إليها .غالبًا ما ترتبط
احلواالت على بعض املستوايت ابلنظام املايل الرمسي ،خاصة يف جهات الوصول النهائية ،وابلتايل فإن إيقاف حساابت احلواالت
يف املؤسسات الرمسية أو معاقبة املؤسسات اليت تتعامل مع احلواالت احملتالة ميكن أن يكون طريقة انجعة.
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 مثل مشرتايت، وينطبق هذا على الدعم غي املباشر.من األصعب إهناء دعم الدول للمليشيات واجلماعات املتمردة
 أما التدفق املايل األصعب يف.احلكومة السورية من النفط والغاز من تنظيم داعش عندما كان يسيطر على حقول النفط والغاز
 ويتطلب إيقاف هذا التدفق يف العموم استعادة األراضي أو هزمية.إيقافه فهو تدفق األموال اليت جتىن حمليًّا مثل الضرائب والرسوم

.هذه املليشيات عسكرًّاي
، فيمكن أن تبقى هذه اجلماعات يف شكل خالاي. لن تنتهي املشكلة هنائيًّا،حىت بعد استعادة األرض أو اهلزمية العسكرية
 انقش، على سبيل املثال. ابإلضافة إىل االخنراط يف سلوكيات إجرامية أخرى للحصول على التمويل،وأن تبتز األموال من األهايل
آخر اجتماعني جملموعة مكافحة متويل تنظيم الدولة اإلسالمية كيفية منع داعش من استغالل استقرار األوضاع وعقود إعادة

 تشري الواثئق املتعلقة بتنظيم الدولة اإلسالمية. أن لديه سجالً يف هنب التعاقدات، على األقل، لقد أثبت تنظيم داعشxxxv.اإلعمار
 إىل التواطؤ بني مكاتب حمافظة نينوى واملوظفني االحتاديني العراقيني للحصول على جزء من، السابق على داعش،يف العراق
xxxvi
.التعاقد
xxxvii
. فمن الضروري االنتقال ابملواجهة من املواجهة العسكرية إىل إنفاذ القانون،يعين هذا أنه مبجرد هزمية هذه التنظيمات
.من الضروري أن يشعر األهايل أهنم آمنون مبا يكفي للتعاون مع عملية إنفاذ القانون حىت يبلغوا ويعملوا ضد بقاء هذه املليشيات
 فهيئات الشرطة الفاسدة قد تتعاون مع بقااي عناصر املليشيات:كذلك ميكن أن يكون االعتماد على إنفاذ القانون رابطًا ضعي ًفا
 فمسامهتها الرئيسية ميكن أن تكون يف، أما ابلنسبة للمساعدات الدولية يف هذا الصدد.على مجع األموال والبقاء يف حالة نشطة
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