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FRONTLINE PERSPECTIVE

تتبع مصادر فتزويد داعش بالمواد
المتفجره ي� سوريا والعراق
االول
العرض ّ ي
قامت قوات داعش بتصنيع وتطوير المواد المتفجره عىل طول
خطوط المعارك من خالل قدرات صناعيه شخصيه  .حيث تسببت
ين
المدني�
كث�ه وبالغه ف ي� صفوف
هذه المواد بايقاع اصابات ي
ين
وتاخ� العمليات
كب�
خطر
المواد
والعسكري�  .تسبب هذه
ي
ي
ين
النازح� اىل مدنهم
تاخ� عوده
العسكريه ضد تنظيم داعش وكذلك ي
االصليه .
المكونات المصنعه محليا لهذه المتفجرات متوفره ورخيصه .
المتفجرات اصبحت سالحا فتاكا بيد داعش  .مصادر تمويل داعش
بالمواد المتفجره يختلف عن مصادر تمويل داعش باالسلحه
العسكريه .بكل االحوال  ،المواد المصنعه محليا هي عباره عن مواد
است�اد من قبل الحكومات ولذلك فهي
تجاريه ال تحتاج اىل رخصه ي
سهلت التنقل والتجاره مقارنتاً بنقل االسلحه .

صواعق عادية صنعتفي الهند .وجدت ف� ن
كوبا� بسوريا
ي
ي
شهر شباط 2015

منذ تموز لعام  ٢٠١٤تقوم منظمه ( )CARببحث نز
ال�اع التسليحي ف ي�
ين
الحكومت� من اجل متابعه ورصد المواد
العراق وسوريا وبالتعاون مع
واالسلحه المصادره من داعش بعد تحرير المدن من قبضتهم .
فرق العمل الميدانيه لمنظمه ( )CARرصدت استخدام داعش ل
ت
ال� تستخدم ف ي� الصناعه المحليه لصنعه
سبعمائه نوع من المواد ي
المتفجرات  ،حيث تمكنت من رصد ومتابعه مصادر واماكن ومعرفه
ت
ش
ال� تقوم بتصنيع هذه المواد .
ال�كات ي

تفج�.مصنوع بالهند تم تصديره اىل تركيا
بكرات صاعق ي
عام  2104وثق وجوده ف� مدينة ن
كوبا� بسوريا ف ي� شهر
ي
ي
شباط عام2015
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النتائج المستخلصه :
• ٥٠ش�كه تتوزع عىل  ٢٠بلد تقوم ت ز
ب�ويد داعش بالمواد
الكيمياويه والدوائر الكهربائيه والحساسات واالسالك الكهربائيه
ت
ت
ال� يستخدمها داعش ف ي� صناعه المتفجرات
ومعدات الك�ونيه ي
.
• ش�كه ت
تعت� المصدر
مش�كه بالتمويل  ،والصدمه هنا ان تركيا ب
االهم ف ي� تمويل وتزويد داعش بهذه المواد .
• ش�كات هنديه تقوم بصناعه حساسات دوائر ت
الك�ونيه ونقاط
امان كهربائيه قد قمنا بتوثيق وجودها اثناء جوالتنا الميدانيه .

كيس يحوي تن�ات االمونيا مصنوع ف ي� تركيا بتاريخ .2014
وجد ف ي� تكريت بالعراق ف ي� شهر نيسان 2014

•ستطاعت داعش من اكتساب هذه المواد والحصول عليها من
االخ� ت
بف�ه قياسيه تت�اوح ما ي ن
ين
ب�
قبل
الممول� والمستخدم ي
شهر ل ستة اشهر .
ف
ن
ميدا� ف ي� شهر  ٢من عام  ٢٠١٦ومن خالل
و� احدث بحث
ي
• ي
ف
التحقق ي� مدينه الرمادي تم التعرف عىل عده انواع لمواد
ت
ال�
تجاريه ب
تعت� المصدر الوحيد الممول لهذه المواد ي
تستخدم ف ي� صناعه المتفجرات .

علبة المنيوم صنعت ف ي� رومانيا وتم شحنها اىل تركيا ف ي� عام
 .2014وجدت ف ي� تكريت ف ي� العراق عام 2015
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