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الشبكات التي تقف وراء برامج األسلحة 
المرتجلة الخاصة بتنظيم داعش

 83 ضمَّ  الذي  ولي  الَدّ التحالف  كفاءة  اإلرهابي  داعش  تنظيم  هزميُة  أظهرت 
يف  أنشأها  التي  املزعومة  دولته  على  القضاء  يف  وجناحه  َدولية،  ومنظمة  دولة 
العراق وسوريا. وعلى الرغم من انحساره إلى بقعٍة جغرافية صغيرة متناثرة ال 
تتجاوز مساحتُها 1% من مساحة دولته البائدة، إال أنه تزداُد املخاوف من عودة 
نشاط التنظيم اإلرهابي، فقد شنَّ أكثَر من مئة هجوم يف شمال شرقيِّ سوريا يف 
شهر يناير 2021م. لكن السؤال املطروح هو كيف استطاع هذا التنظيُم اإلرهابي 
السيطرة على أراٍض يف العراق وسوريا تزيد مساحتها على ضعف مساحة لبنان، 

وكيف بنى هياكله العسكرية؟ 
هذا  ومنها  مختلفة،  جوانَب  من  السؤال  هذا  عن  اإلجابَة  ة  عدَّ دراسات  حاولت 
اخلاصة  املرجتلة  األسلحة  برامج  وراء  تقف  التي  »الشبكات  ولي  الدَّ التقريُر 
الصراعات أثناء  يف  التسلُّح  بحوث  مؤسسة  ته  أعدَّ الذي  داعش«   بتنظيم 
األوروبي،  االحتاد  ملصلحة   )CAR )كار   Conflict Armament Research
ت خطوط إمدادها  والذي يبحث يف جوانَب خفيَّة من برامج تسلُّح داعش التي امتدَّ
إلى بلدان مختلفة يف الشرق األوسط وأوروبا، وساعدته على إنشاء دولته املزعومة.
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دة توطئة ممهِّ
رصَد هذا التقريُر مصادَر تسليح تنظيم داعش اإلرهابي بني 
عامي 2014م و2017م، وكيف أنشأ التنظيُم إحدى أكثر َوَحدات 
اإلنتاج استخداًما واملختصة بتصنيع العبوات الناسفة البدائية، 
إضافًة لألسلحة املرجَتلة )Improvised weapons(، وهي 
اخُلردة،  موادِّ  مثل:  بسهولة،  متاحٍة  موادَّ  من  تُصنَع  أسلحة 
واملوادِّ الكيميائية املنزلية الشائعة )املنظفات ونحوها(، واملوادِّ 

املتوافرة يف املتاجر التقليدية. 

من  ولية  الدَّ التوريد  سالسل  عبر  التنظيم  ن  متكَّ وقد 
امتالك قاعدة إنتاج أسلحة شبه صناعية يف األراضي التي 
اُت التي قاتلت داعش يف  سيطر عليها، حيث سيطرت القوَّ
ة على أسلحة مرجَتلة وعبُوات ناسفة ُصنعت يف املدَّ  هذه 

أوروبا وآسيا.

إلى  )كار(  مؤسسة  أجرتها  التي  امليدانية  التحقيقاُت  وسعت 
دت أكثر من  ولية تلك، وحدَّ رسم خريطة لسالسل التوريد الدَّ
50 شركة، يف أكثر من 20 دولة، تُنتج أو توزِّع البضائع التي 
الناسفة،  العبوات  ُصنع  يف  الحًقا  داعش  قواُت  استخدمتها 

والطائرات املسيَّرة، وأنظمة األسلحة املرجَتلة. 

الكيميائية  للموادِّ  وموزِّعني  مصنِّعني  الشركاُت  هذه  وَشِملَت 
الكيميائية،  العوامل  أو  رات  املتفجِّ إنتاج  يف  املستخَدمة 
حاويات  صناعة  يف  املستخَدمة  العناصر  تنتج  وشركات 
رات من املوادِّ املتاحة  للعبوات الناسفة املرجتلة، ومنتجي املتفجِّ
نات  املكوِّ دًة مثل:  التي تصنع منتجاٍت معقَّ جتارّيًا، والشركات 
اجلاهزة  املسيَّرة  الطائرات  وأنظمة  التقليدية،  اإللكترونية 

لالستعمال واملتوافرة جتارّيًا.

ألف   40 من  أكثر  التقرير  هذا  امليدانيون يف  قون  احملقِّ ووثََّق 
ميكن  التي  الناسفة  العبوات  نات  ومكوِّ وذخيرة  سالح  قطعة 
وسوريا.  العراق  داعش يف  تنظيم  من  استُردَّت  والتي  تتبُّعها، 
ومنذ عام 2019م حاولوا حتديَد أساليب نقل العناصر الرئيسة 
إنتاج  منشآت  إلى  اإلقليميني  املوزِّعني  من  األسلحة  لتلك 

األسلحة التابعة لتنظيم داعش.

ة  اخلاصَّ الشراء  شبكات  عمل  أساليب  عن  قون  احملقِّ وكشف 
بتنظيم داعش، وحتديد النمط الذي ظهرت به تلك الشبكات؛ 
معرفة  على  اخِلْدمات  مي  ومقدِّ واملوزِّعني  املصنِّعني  ملساعدة 
املشبوهة،  التزوُّد  عمليات  على  الدالَّة  التحذيرية  رات  املؤشِّ
أو  مماثلة  جماعات  يد  على  املريبة  الوجهة  حتويل  وعمليات 

تابعة للتنظيم.

م بها املشترون  وأولى التقريُر اهتماًما تفصيلّيًا بالطرق التي قدَّ
االتصاالت  وطبيعة  التجاريني،  واملوزِّعني  للمصنِّعني  أنفَسهم 

معهم، وطرق الدفع املستخَدمة، وكيفية نقل البضائع. 

وتناول التقريُر خمس مجموعات ِسلَع رئيسة استخدمها تنظيُم 
راته: داعش يف ُصنع أسلحته ومتفجِّ

رات  �� نة من النترات، وتُستخَدم يف إنتاج املتفجِّ األسمدة املكوَّ
املصنَّعة يدوّيًا.

رات  �� املتفجِّ إنتاج  يف  أيًضا  ويُستخَدم  األملنيوم،  معجون 
املصنَّعة يدوّيًا.

السوربيتول، ويُستخَدم يف إنتاج َوقود الصواريخ. ��

التي  �� جتارّيًا،  املتاحة  طيار(  )دون  املسيَّرة  الطائرات 
للمراقبة  كبيرة؛  بأعداٍد  داعش  مقاتلو  استخدمها 
ولتوصيل  املباشر،  غير  الناريِّ  والتوجيه  واالستطالع 

العبوات الناسفة املرجتلة الصغيرة.

العناصر التي اشتُريت لتطوير أو تصنيع طائرات مسيَّرة  ��
البصرية،  واألنظمة  كات،  احملرِّ ذلك:  ومن  وتسليحها، 

ة بحَسب الطلب. والبرمجيَّات الـُمَعدَّ

مصادر معلومات التقرير
بدأت حتقيقاُت مؤسسة )كار( اجلامعة ملعلومات هذا التقرير 
نات التجارية، سواءٌ التي عثَرت  لَع واملكوِّ باالقتفاء الرسمي للسِّ
املهجورة  امليدانية يف مصانع األسلحة  التحقيقات  عليها فرُق 
ات تنظيم داعش، أو التي قامت بتوثيقها يف إثر اكتشاف  لقوَّ
العبوات الناسفة، واألسلحة املرجتلة الناجتة عن احلوادث التي 

استُخدَمت فيها هذه العناصر. 

ولتحديد عمليات النقل الالحقة لهذه العناصر، أجرت املؤسسُة 
األوسط  والشرق  أوروبا  يف  ومشترين  مورِّدين  مع  مقابالت 
واجلمارك  املبيعات  وثائِق  على  وحصلت  مالية،  الشَّ وأمريكا 
نفسها،  داعش  ات  لقوَّ الداخلي  التوثيق  وفحَصت  والنقل، 
والواليات  وتركيا  الدمنارك  يف  احملاكم  ت  ِسِجالَّ وراجعت 
دت مجموعًة من الشركات واألشخاص من: هونغ  املتحدة، وحدَّ

كونغ، واململكة املتحدة، واإلمارات، ولبنان، وتركيا.  

ووثقت فرُق التحقيق األسلحَة والذخائر غيَر املشروعة، والعتاَد 
مصادر  باقتفاء  وقامت  راعات،  الصِّ مناطق  يف  بها  املتصل 
القواُت  التي حصلت عليها  توريدها. وفحصت أسلحَة داعش 
األمنية احلكومية، والتي ُسلِّمت عند وقف املواجهات، وقد وثَقت 
كلَّ ذلك بالصور، وأثبتت تاريَخ التوثيق ومواقعه، وأضافت بياناٍت 
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قون مع القوات  ة من املقابالت التي أجراها احملقِّ سياقيًة مستمدَّ
املسيطرة على تلك العناصر عند تاريخ التوثيق.

يف  وثقتها  التي  العناصر  من  فقط  جزًءا  املؤسسة  واقتَفت 
ة للتحقيقات. ففي حال  امليدان، وهو العتاُد ذو األهمية اخلاصَّ
الوطنية  احلكوماُت  ل  ستتحمَّ العناصر  من  كبير  عدٍد  اقتفاء 
بعض  أن  عن  فضاًل  زائًدا،  عبًئا  املعنية  املصنِّعة  والشركات 
العناصر املوثقة غيُر قابلة لالقتفاء، مثل: معظم الذخائر غير 
املغلَّفة ذات العيارات الصغيرة؛ ألنها ال حتمل أرقاَم التشغيل 
ت اإلنتاج والبيع والتصدير، وأن  الالزمة لتحديدها يف ِسِجالَّ
وبيعها  القدمية  األسلحة  من  كثير  بإنتاج  املتعلِّقَة  ت  ِجالَّ السِّ

وتصديرها لم تُعد متوافرة.

ية  قون االقتفاء الرسميَّ لألسلحة؛ بتحليل األدلَّة املادِّ ز احملقِّ وعزَّ
التي ُجمعت من األسلحة والعتاد املتصل بها، وباحلصول على 
ة بالنقل وغيرها،  الوثائق احلكومية والتجارية والوثائق اخلاصَّ
ومقابلة األشخاص الذين لديهم معلوماٌت بشأن عمليات نقل 

العتاد الذي هو يف قيد التمحيص.

جمعها  التي  واملالحظات  الوثائق  بكلِّ  املؤسسُة  واحتفظت 
قوها؛ من مقابالٍت ورسائَل إلكترونية وتسجيالٍت مرئية  محقِّ
أطراف  من  عليها  التي حصلوا  البيانات  من  وغيرها  وصور، 
خارجية. وحمايًة ملصادر املؤسسة، فإنها ال تنُشر كلَّ التفاصيل 
بعض  على  فيها  حصلت  التي  الظروف  أو  باملصادر  املتعلِّقة 
وعن  طوًعا  العناصر  هذه  كلَّ  املصادُر  أتاحت  فقد  العناصر، 
تتعلَّق  وألغراض  لها.  املؤسسة  استخدام  بكيفية  ة  تامَّ دراية 
باخلصوصية، فإن املؤسسة ال تشيُر إلى األشخاص بأسمائهم 

ني معروفني.  إال يف حال تعلُّق األمر مبسؤولني عامِّ

أو  التصنيع،  بلدان  أسماء  ورود  أن  إلى  التقرير  أشار  وقد 
أو  املوزِّعني،  أو  الوسيطة،  األطراف  أو  عة،  املصنِّ الشركات 
أو غيرهم من األشخاص  املقصودين،  النهائيني  املستخِدمني 
متواطئني يف حتويل وجهة  كانوا  أنهم  تعني  الشركات- ال  أو 
منتجاتهم إلى إنتاج أسلحة داعش، أو أنهم قاموا مبا يخالف 

القانون، ما لم ُيذَكر خالُف ذلك صراحة. 

معجون األلمنيوم
إن دورةَ إنتاج أسلحة داعش تتطلَُّب أن يكوَن العاملون يف شبكات 
رة  متكرِّ شراء  عمليات  تنفيذ  على  قادرين  املتعاونة  التوريد 
الستخدامها  لة  مسجَّ شركات  وتشغيل  باجلملة،  أو  بالتجزئة 
القدرةُ  ولديها  الكبيرة،  املبالغ  ودفع  الشراء  لعمليات  واجهًة 
على ترتيب اخِلْدمات الداعمة )اللوجستية( املرتبطة بتوصيل 
البضائع إلى األراضي اخلاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ونقل 
األموال بواسطة التحويالت املصرفية. ولذلك استخدم التنظيُم 
املتحدة، وإسبانيا،  واململكة  الدمنارك،  أشخاًصا وشركاٍت يف 
، وكانوا غالًبا شبكات عائلية.  وسوريا، وتركيا ألداء هذه املهامِّ

2015م  عامي  بني  )كار(  مؤسسة  يف  التحقيق  فرُق  وثََّقت 
و2017م، أكثَر من مئة ِوعاء من معجون األملنيوم الورقيِّ صيني 
هانات  الدِّ للمصنِّعني الستخدامها يف  تُباع  ة  مادَّ نع، وهي  الصُّ
رات  الواقية، عثرت عليها يف ستة مواقَع متفرقة إلنتاج املتفجِّ
األوعية  َصنَعت جميَع  العراق، وقد  أنشأتها داعش يف وَسط 

شركُة واحدة. 

وحتمل جميُع األوعية ملَصقاٍت تشير إلى أنها تُباع حصًرا لدى 
موزِّع موادَّ كيميائية واحد يف إسطنبول، وليس هناك ما يشير 
َع كان بأيِّ حال من األحوال متواطًئا يف تزويد  إلى أن هذا املوزِّ
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ل  داعش بها، أو أنه متورِّط يف أيِّ مخالفات أخرى. ولم يسجِّ
ُع يف إسطنبول املبيعاِت على أساس َرْقم التشغيل أو  هذا املوزِّ
ُهويَّة  من حتديد  ن  يتمكَّ لم  ولذلك  2018م،  عام  قبل  فعة  الدُّ
العراق.  يف  املؤسسُة  وثقتها  التي  العمليات  تلك  يف  املشتري 
ولكنَّ املوزِّع ذكر أنه عند مراجعة قائمة العمالء الذين اشتََروا 
بيع  عمليَة  الحظ  2013م  عام  منذ  الورقي  األملنيوم  معجون 
واحدة كانت غيَر اعتيادية، وهي بيع كميَّة كبيرة يف أواخر عام 
2014م وأوائل 2015م بلغت ستة أطنان من معجون األملنيوم، 
كان مصدَرها أحد متاجر تقنية املعلومات. وكانت هذه الكميَّة 
املوزِّع.  هذا  مع  املتجُر  أبرمها  التي  والوحيدة  األولى  هي 
دت الشركة أعمالها يف أنشطة استيراد الهواتف احملمولة  وحدَّ
ُمعتاد لكميَّات كبيرة  وتصديرها، وكانت الشركة مشترًيا غيَر 

من معجون األملنيوم الورقي.
وثبت لدى مؤسسة )كار( أنه يف يوليو عام 2015م ُقبض على 
بعد  آخرين،  رجال  وأربعة  إخوته،  من  واثنني  الشركة  مالك 
هت لهم تهُم االنتماء  أربعة أشهر من مراقبة الشرطة لهم، وُوجِّ
وتبادلها  خِطرة،  موادَّ  وحيازة  مسلَّحة،  إرهابية  منظمة  إلى 
إذا  ما  حتديد  من  )كار(  ن  تتمكَّ ولم  مشروعة.  غير  بطريقة 
ة مبعجون األملنيوم.  التهُم تتعلَّق باملعامالت اخلاصَّ كانت هذه 
ت احملكمة التركية إلى أن هؤالِء الرجاَل السبعة  وتشير ِسِجالَّ

يخضعون حملاكمة جنائية منذ 10 فبراير 2016م. 
وأُطلق  ُسجن  أنه  )كار(  ملؤسسة  الشركة  مالك  شقيق  وأكَّد 
نه من تقدمي  سراحه بعد 17 شهًرا، زاعًما أن ذلك راجع إلى متكُّ
من   21 الشركة يف  وُحلَّت  ئه.  تُبرِّ وقوائم عمالء  بيع  ت  ِسِجالَّ
أكتوبر 2019م. وفرضت ِوزارةُ اخلزانة األمريكية يف 18 نوفمبر 
2019م، عقوباٍت على شخصني يحمالن اسَمي مالك الشركة 
الِوزارةُ  وزعمت  بهما.  على صلة  إلى شركة  إضافة  وشقيقه، 
ات يف  دوا داعش باملعدَّ أن هذين الشخصني وهذه الشركة زوَّ
ملصلحة  شراء  وكالء  مبنزلة  وكانوا  و2017م،  2015م  عامي 
أن  )كار(  مؤسسة  جمعتها  التي  األدلَّة  وتؤكِّد  داعش.  تنظيم 
هذين الشخصني لم يكونا يُديران الشركة املعنية، وإمنا هما 
َعالقٌة  لهما  تكن  ولم  نفَسه،  االسم  يحمالن  أخيه  وابن  رجٌل 
بالشركة، ولم تفرض حكومة الواليات املتحدة حتى كتابة هذا 

التقرير أيَّ عقوبات على الشركة.
إليكترونيكس  »إباكستل  شركة  اشترت  2014م،  ديسمبر  ويف 
Ibacstel Electronics Ltd«، إحدى شركات »سيف احلقِّ 
ًكا )توربيًنا( صغيًرا من مورِّد  سوجان« يف اململكة املتحدة، محرِّ
 2400 ودفعت  املدنية،  املسيَّرة  والطائرات  للتوربينات  أملاني 

يورو ثمًنا له، بواسطة حتويل مصريف من حسابها. كان النشاُط 
اإللكترونية  البيع  ِنقاط  أنظمة  مجال  يف  للشركة  التجاري 
َعالقة  أيُّ  لها  يكن  ولم  بالتجزئة،  البيع  وشركات  للمطاعم 
واضحة بالطائرات املسيَّرة. وثبت لدى احملاكمات اجلنائية يف 
بتنظيم  مرتبًطا  كان  »سوجان«  أن  وإسبانيا  املتحدة  الواليات 
داعش. وَوفًقا ملكتب التحقيقات االحتادي، سافر »سوجان« إلى 
ة بسوريا يف منتصف عام 2014م، وعمل خبيًرا يف تقنيَّة  الرقَّ

املعلومات واألسلحة لدى تنظيم داعش.

ية للتحالف الذي تقوُده  وأفاد سالُح اجلوِّ األمريكي أن غارًة جوِّ
ة يف 10  الواليات املتحدة قتلت »سيَف احلقِّ سوجان« يف الرقَّ
ديسمبر 2015م، وأُلقَي القبض على شقيقه يف إسبانيا يف 22 
بتهمة  2020م  أبريل  من   27 يف  وأُدين  2017م،  سبتمبر  من 
الواليات  يف  داعش  لتنظيم  ُمواٍل  شخٍص  إلى  أموال  إرسال 

املتحدة؛ ألغراض التحضير لهجوم إرهابي.

رات ماد لصناعة المتفجِّ السَّ
متصاًل  ثانًيا  عائلّيًا  ًعا  جتمُّ )كار(  مؤسسة  حتقيقاُت  كشفت 
ة سماد »نترات األمونيوم« الذي استخدمته  بسلسلة توريد مادَّ
رات مصنَّعة يدوّيًا. وليس  قواُت داعش يف العراق؛ إلنتاج متفجِّ
ع العائلي، والشركات  لدى املؤسسة أيُّ دليل على أن هذا التجمُّ
التي ميتلكها، قد قام عن قصٍد بإمداد تنظيم داعش، أو كان 
السورية،  التركية  احلدود  عبر  البضائع  تهريب  يف  متواطًئا 
موقع  فإن  ذلك،  ومع  أخرى.  مخالفات  أيِّ  يف  ًطا  متورِّ أو 
سالسل  يف  قصد-  غير  عن  كان  -وإن  العائلي  ع  التجمُّ هذا 
عات  التجمُّ أهميَة  يوضح  داعش،  بتنظيم  ة  اخلاصَّ التزويد 
لدعم داعش  استغلَّتها  التي  احلدود  عبر  التجارة   العائلية يف 

إنتاجها العسكري.

التُقَطت  التي  واسع،  نطاق  على  املنشورة  الصوُر  وأظهرت 
2015م،  أبريل  من   27 يف  احلدودية  قلعة«  »أقجة  بوابة  عند 
ااًل محلِّيني  َقت منها )كار( بإجراء مقابالت - أظهرت عمَّ وحتقَّ
ينقلون بضع مئات من أكياس سماد »فيتاغرو Vitagro« الذي 
يحتوي على نسبة 33% من »نترات األمونيوم« عالي النترات، 
من اجلانب التركي من احلدود إلى بلدة »تلِّ أبيض« اخلاضعة 
احلدود.  من  السوري  اجلانب  على  داعش  لسيطرة  آنذاك 
مع  مقابالٍت  وأجَروا  هذه،  النقل  عملية  َحفيون  الصَّ وشهد 
»نترات  أن عملياِت نقل سماد  دوا  أكَّ الذين  ان احمللِّيني،  السكَّ
ة أشهر. وأخبرت  األمونيوم« عبر احلدود كانت جتري منذ عدَّ
املواطنني  أن  َحفيني  الصَّ أورفا«  التركية يف »شانلي  لطات  السُّ
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السوريني الذين كانوا عائدين من تركيا إلى سوريا عبر بوابة 
»أقجة قلعة« احلدودية كان ميكنهم العبوُر حاملني 30 إلى 40 

كيًسا من األسمدة املنخفضة النترات.

وللعلم فإنه ميكن استخداُم السماد املنخفض النترات يف إنتاج 
رات يدوّيًا، بعد قدٍر كبير من املعاجلة. أما السماُد العالي  املتفجِّ
رات،  النترات فهو أسهُل بكثير يف االستخدام إلنتاج هذه املتفجِّ
ر حظَره يف عدد من البلدان. وعقب تقاريَر إعالمية  مما يفسِّ
لطات  عن نقل السماد العالي النترات عبر احلدود، منَعت السُّ
احمللِّية يف »أقجة قلعة« مروَر هذه البضائع. غير أن هذه البوابة 
لم تكن نقطَة العبور الوحيدة يف تركيا التي تستخدُمها شبكات 
التزوُّد التابعة لقوات تنظيم داعش. فقد حصلت مؤسسة )كار( 
مجهولني  رجااًل  تُظهر  2015م  أبريل  يف  التُقَطت  صور  على 
على ضفاف نهر »البليخ« جنوب احلدود التركية السورية، على 
بُعد نحو أربعة كيلومترات شرق بوابة »أقجة قلعة« احلدودية، 
متنوِّعة  كيميائية  ومنتجات  غاز،  عبوات  انتشال  يف  منهمكني 
ة  داخل عبوات بالستيكية، وتشمل هذه املنتجاُت الكيميائية مادَّ

»النيتروسليلوز« ومعجون األملنيوم الورقي. 

وتوحي الصوُر أنه بينما كان التهريُب واسع النطاق جارًيا عند 
بون  بوابة »أقجة قلعة« احلدودية حتى أبريل 2015م، كان املهرِّ
املائيَة يف املنطقة لنقل  ات  الوقت نفسه، يستخدمون املمرَّ يف 
رة عبر احلدود التركية السورية. ويف يونيو 2015م  املوادِّ املتفجِّ
إنتاج  ملنشأة  أنها  تزعم  دعائية  صوًرا  داعش  قواُت  نشرت 

لها التنظيم يف الَفلُّوجة بالعراق.  رات مصنَّعة يدوّيًا يشغِّ متفجِّ
وتُظهر الصور أكياًسا من سماد »فيتاغرو«. 

إضافيًة  شروًطا  2015م،  أكتوبر   10 يف  تركيا  فرضت  وقد 
على موزِّعي السماد العالي النترات )الذي يحتوي على نسبة 
33% أو أكثر من النيتروجني(، َشِملَت حتديَد ُهويَّة املشتري، 
إلى  املبيعات  ت  سجالَّ تقدمَي  املوزِّعني  على  يفرض  مما 
ُسلطات املقاطعات واحملافظات بانتظام. ويف أعقاب سلسلة 
يونيو  تركيا يف  خة يف  مفخَّ سيَّارات  بواسطة  التفجيرات  من 
العالي  للسماد  احمللِّي  البيع  التركية  احلكومُة  منعت  2016م، 

النترات متاًما.

رة  صناعة طائرات مسيَّ
إذا كانت سالسُل توريد املوادِّ الكيميائية خطًرا بسبب حتويل 
فإن  الشائعة،  الصناعية  املنتجات  مورِّدي  ِقبَل  من  الوجهة 
جهود تنظيم داعش لتطوير نُظم جديدة لألسلحة املرجَتلة، 
باتت أيًضا خطًرا ملورِّدي منتجات التقنية العالية واخِلْدمات 

صة. التقنية املتخصِّ
اإلرهابي  التنظيم  يف  األسلحة  يف  صون  املتخصِّ اكتسب  وقد 
اخلبرةَ، وأنشؤوا النُظَم والبرامَج بإشراك املورِّدين دون علمهم، 
دوا  نات التي تزوَّ وصنعوا مناذَج وظيفيًة باستخدام املوادِّ واملكوِّ
الشراء  ترتيبات  خالف  وعلى  الشبكات.  عبر  جزئّيًا  بها 
الشخصية واحمللِّية للمجموعات القائمة على الَعالقات العائلية 
مو أسلحة داعش يف  التي أوضحناها فيما سبق، سعى مصمِّ
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واإللكترونية  العاملية  األسواق  استغالل  إلى  احلاالت  هذه 
للحصول على األجهزة واخلبرة.

واستخدم تنظيُم داعش الطائرات املسيَّرة )دون طيَّار( يف العراق 
املروحية  بالطائرات  ة  بشدَّ واعتنى  2016م،  سنة  منذ  وسوريا 
الصغيرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، واملتوافرة يف األسواق 

التجارية يف جميع أنحاء العالم.

والغالبيُة العظمى من عيِّنة الطائرات املسيَّرة التي وثقتها )كار( 
نع،  يف العراق وسوريا هي طائراٌت رباعية املراوح، صينية الصُّ
بلغت 28 طائرة حصلت عليها َوَحدات الدفاع واألمن العراقية 
يف عمليات شنَّتها على قوات داعش فيما بني ديسمبر 2016م 
التابعون لتنظيم داعش  وسبتمبر 2019م، وقد أدخل التقنيُّون 
أنواع  إلقاء  من  َن  لتتمكَّ الطائرات؛  هذه  بعض  على  تعديالٍت 
لة من الذخائر التقليدية، أو العبوات الناسفة املرجتلة على  معدَّ

أهداف أرضية.

لية،  األوَّ الكيميائية  املوادِّ  شراء  عمليات  من  النقيض  وعلى 
املشترين  من  ضئيل  عدٌد  بها  قام  التي  األخرى  نات  واملكوِّ
باجلملة مباشرة من املوزِّعني اإلقليميني، استندت عمليُة شراء 
رمبا  املورِّدين،  من  أكبَر  عدٍد  إلى  املراوح  الرباعية  الطائرات 
والُكلفة  التجزئة،  باعة  توافرها على نطاق واسع لدى  بسبب 
العالية لكل واحدة منها، مما يجعل املشتريات باجلملة تتطلَّب 

حتويالٍت مصرفيًة كبيرة ورسمية وقابلة للتعقُّب.

استولت  املراوح،  رباعية  )كار( سبَع طائرات  وتتبََّعت مؤسسة 
موزِّعني  إلى  للوصول  العراق،  يف  داعش  تنظيم  قواُت  عليها 
مستقلِّني يف الكويت، ولبنان، وسنغافورة، وتركيا، وأوزبكستان. 
عمليات  إلى  للوصول  الطائرات  هذه  بعض  املؤسسُة  واقتَفت 

بيع الحقة يف العراق واإلمارات العربية املتحدة، إال أن كيفية 
وصولها إلى قوات تنظيم داعش ال تزال غامضة.

يف نوفمبر 2015م باع موزِّع لبناني إحدى هذه الطائرات إلى 
صة يف مجال تقنية املعلومات يف بغداد،  شركة عراقية متخصِّ
21 طائرًة مسيَّرة، بني  وكانت جزًءا من خمس ِشحنات تضمُّ 
فرضت  نفسه  الشهر  ويف  2016م.  ومارس  2015م  أغسطس 
اللبنانية  الشركة  على  عقوباٍت  األمريكية  اخلزانة  ِوزارةُ 
)وكيل  بصفة  عملت  الشركة  أن  بدعوى  التنفيذي،  ورئيسها 
وملحقاتها  مسيَّرًة  طائراٍت  واشترت  اهلل(،  حلزب  مشتريات 
املتحدة  الواليات  يف  شركات  من  متنوِّعة  إلكترونية  ات  ومعدَّ

وأوروبا وآسيا والشرق األوسط.

توثيُقهما  جرى  مسيَّرتني  طائرتني  سنغافورة  يف  موزِّع  ى  وتلقَّ
يف العراق، وباع طائرًة منهما يف أغسطس 2016م، يف عملية 
بيع 150 طائرة رباعية املراوح لشركة مبيعات أبلغت مؤسسَة 
املراوح  الرباعية  املسيَّرة  الطائرات  جميَع  باعت  أنها  )كار( 
لعمالء التجزئة الذين يدفعون نقًدا عبر متجر إلكتروني، ولم 
أو  الطائرات،  هذه  اشتَروا  الذين  العمالء  ت  بسِجالَّ حتتفظ 
نحو  يبيع  كان  أنه  املوزِّع  وزعم  للطائرات.  التسلسلية  األرقام 
100 طائرة رباعية املراوح شهرّيًا لهذه الشركة، يف ذروة الطلب 
انخفض هذا  املعامالت  حجم  وأن  و2016م،  2015م   أواخر 

بعد ذلك. 

لهذه  املصنِّعة  الصينية  الشركة  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وجتُدر 
الطائرات أدرَجتها يف وثائق الشحن على أنها كاميرات َرْقميَّة، 
ولية لهذه الطائرات بواسطة  حنات الدَّ وهذا ما جعل تتبَُّع الشِّ

البيانات اجلمركية أمًرا أكثر صعوبة. 
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وسعى تقنيُّو تنظيم داعش أيًضا منذ عام 2015م، إلى تطوير 
اث نبضي، وهو  ك نفَّ طائرات مسيَّرة أكبر وأسرع تعمل مبحرِّ
صواريخ أجل  من  األصل  يف  ُطوِّرت  التي  كات  احملرِّ من   نوع 
كروزV1 على طريقة )القنبلة احمللِّقة( يف ِحقبة احلرب العاملية 
الثانية، ولم تُعد تُستعَمل يف الطائرات الكبيرة منذ خمسينيَّات 
تصاميُم  عرفته  الذي  السريع  م  التقدُّ بعد  املاضي،  القرن 

اث التوربيني.  ك النفَّ احملرِّ

بشراء  تقنية  شركة  من  شخٌص  قام  2015م،  أغسطس  ويف 
ٍد بِصماٍم  اث نبضي أكبر حجًما، مزوَّ ك نفَّ ة مبحرِّ تصاميَم خاصَّ
ذي قوة دفع تصل إلى نحو 222 نيوتن )50 رطاًل( من شركة 
وبعث  إلكترونّيًا،  اشتراها  مني،  املتقدِّ بالهواة  تُعنى  أمريكية 
ا إذا  رسالًة بالبريد اإللكتروني لصاحب الشركة لالستفسار عمَّ
ك لتشغيل طائرة يبلغ وزنها 40 كلغ.  كان ميكن استخداُم احملرِّ

َع  مجمَّ داعش  قواُت  استخدمت  املوِصل،  احتالل  أثناء  ويف 
مستشفى الشفاء يف غربيِّ املوِصل لتخزين األسلحة والذخيرة، 
سبتمبر  ويف  ا،  جّوً احملمولة  املرجتلة  الناسفة  العبوات  وإنتاج 
2017م ُعثر على محرِّك نبضي طوله أكثُر من مترين يف عملية 
وتشير  ع.  املجمَّ منفجرة يف  غير  ناسفة  وعبوات  ذخائَر  إزالة 
اثة النبضية التي ُعثر عليها هناك إلى أنه إضافًة  كات النفَّ احملرِّ
اكتسب  التقنية،  شركة  مسؤول  اشتراها  التي  التصاميم  إلى 
اثة  كات النفَّ مو الطائرات املسيَّرة يف داعش خبرًة يف احملرِّ مصمِّ

اث النبضي  ك النفَّ د. فتصميُم احملرِّ من مصادَر أخرى لم حُتدَّ
الذي وجدوه يف املوِصل يختلف عن التصاميم املذكورة سابًقا. 
اث النبضي لدى  ك النفَّ وتتوافر تصاميُم الطائرات ذات احملرِّ
مورِّدين  عن  فضاًل  اإلنترنت،  شبكة  على  مختلفة  مصادَر 

صني يف الواليات املتحدة وأوروبا. متخصِّ
وأظهرت مالحظاٌت َميدانية أخرى جهوَد قوات تنظيم داعش 
اإلرهابي يف ُصنع طائراٍت مسيَّرة أكبر حجًما من تلك املتاحة 
يف األسواق التجارية، التي كان استعمالها سائًدا يف عملياتها 
يف سوريا والعراق. ووثَّق الباحثون امليدانيون يف مؤسسة )كار( 
يف  داعش  مصانع  يف  مسيَّرة  طائرة  نات  مكوِّ من  مجموعًة 

املوِصل والرمادي.

ة للطائرات تطوير أنظمة مضادَّ
رو  مطوِّ سعى  2015م،  سنة  يف  أنه  املؤسسة  أكَّدت حتقيقاُت 
األسلحة يف داعش إلى تصميم نظام تتبُّع جوِّي بصري، ليكون 
ة للطائرات. ويف العام نفسه أبرمت  أساًسا ملنظومة آلية مضادَّ
م أسلحة  لة يف اململكة املتحدة، أنشأها مصمِّ شركٌة وهمية مسجَّ
مالية وآسيا  لدى تنظيم داعش، عقوًدا مع مورِّدين يف أمريكا الشَّ
الكاميرات  مثل:  اآللية،  الرؤية  وأجهزة  البرمجيات  مجال  يف 
م يف احلركة، بغرض وهمي  العالية املواصفات وَوَحدات التحكُّ
مثل:  الطائرة،  األجسام  الكتشاف  بصري  نظام  تطويُر  هو 
بالونات األرصاد اجلوية، وتسجيل مواقعها، َوفَق ادِّعاء الشركة 
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عت الشركة هذا الغرض الظاهري  الوارد يف أحد العقود، ووسَّ
ليشمَل مراقبة املجال اجلوِّي لألراضي الزراعية؛ لرصد رشِّ 

احملاصيل على سبيل املثال. 

على  مثبَّتة  كاميرات  استخداُم  هو  احلقيقي  الهدَف  وكان 
طائًرا،  عنصًرا  النظام  د  يحدِّ وعندما  متحركة،  ات  ِمنصَّ
العنصر  هذا  بتحديد  تقوم  النظام  يف  الكاميرات  جميع  فإن 
م يف احلركة يف جميع  به، باستخدام َوَحدات متينة للتحكُّ وتتعقَّ
االجتاهات. وكان ممثِّلو الشركة الوهمية حريصني على إخفاء 
ُهويَّاتهم وإخفاء أيِّ نية عسكرية الستخدام النظام، فتواصلُهم 
مع املتعاقدين واملورِّدين كان يجري فقط عبر البريد اإللكتروني 
احملادثات  أو  املكاملاُت  وكذلك  ثالث،  لطرف  تابعٍة  ومواقَع 

بواسطة تقنيَّة الصوت عبر اتفاقيات اإلنترنت.

واستخدمت الشركُة ثالثة عناوين إلكترونية بأسماٍء مستعارة، 
ودفعت للمورِّدين عبر شركات حتويل العمالت بواسطة شخٍص 
ن مؤسسة )كار( من حتديد ُهويَّته. ويف  يف هونغ كونغ لم تتمكَّ
دوالر  ألف   18 مبلغ  دفع  إلى  الشركة  ت  اضُطرَّ ات  املرَّ إحدى 
مالية عبر حتويل مصريف  أمريكي ملورِّد أجهزة يف أمريكا الشَّ
النقدية  التحويالت  مثل:  األخرى،  التحويل  مباشر؛ ألن طرق 
كان  حال  املرِسل يف  ُهويَّة  من  َق  التحقُّ تتطلَّب  بال(،  )باي  أو 
املبلغ كبيًرا. وأبلغ ممثِّل الشركة أن التحويل املصريف سيكون 
لكنَّ  كونغ،  هونغ  أو  املتحدة  اململكة  يف  شركاتهم  إحدى  عبر 
تركي لشركة غير ذات  ُدفعًة من حساٍب مصريف  ى  تلقَّ د  املورِّ
لها قبل خمسة أشهر يف  صلة يف إسطنبول، ملواطن تركي سجَّ
يناير 2015م، كشركة تأجير سيارات فاخرة. ولم تِصل مؤسسة 
)كار( إلى أيِّ دليل على أن هذه الشركَة أو مالكها كانا على علم 

بتورُّط وكالء تنظيم داعش يف هذه املعاملة، أو أنهما تورَّطا يف 
أيِّ مخالفات. 

والبُعد  التقني  الطموح  يبنيِّ  املثاَل  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 
العاملي جلهود تطوير أسلحة تنظيم داعش، لم تِصل )كار( إلى 
أنَهوا  املورِّدين  اكتمل، فبعُض  النظام قد  أن  دليل قطعي على 
عقودهم قبل األوان، بعد أن ساورتهم شكوٌك بخصوص ُهويَّة 

الشركة الوهمية ونيَّاتها.

ُخالصة التقرير 
هة إلى املناطق  نت سالسُل التوريد العابرةُ للحدود املتوجِّ تضمَّ
السورية اخلارجة عن سيطرة احلكومة، ومنها: تلك التي َشِملَت 
التي  اإللكترونية  نات  واملكوِّ رة،  املتفجِّ لية  األوَّ الكيميائية  املوادَّ 
نت الشراء املركزي والتسلُّم  استخدمتها قواُت داعش - تضمَّ
العائلية  الشبكات  ِقبل  من  مختلفة  لِسلَع  الالحق  والتحويل 
على طول احلدود التركية السورية. وأظهرت طلباُت املنتجات 
للطريقة  نظًرا  املألوفة،  غير  األمناط  من  كثيًرا  واملدفوعات 
م بها العمالءُ أنفسهم، والطرق التي استخدموها للدفع  التي قدَّ

مقابل املنتجات واخِلْدمات.
وأوضحت جهوُد تنظيم داعش للحصول على التقنية واخلبرة؛ 
رات  ن )مؤشِّ لتطوير نُظم أسلحة جديدة وطموحة، أمناًطا تتضمَّ
حتذيرية( تبنيِّ نشاًطا غير مشروع يف حدِّ ذاته. ومع ذلك فإنها 
خارج  يعملون  رمبا  والشركاِت  األفراَد  أن  إلى  مجتمعًة  تشيُر 
نطاق عملهم املعتاد، فهم رمبا يتعاونون ألغراض أخرى، غير 
تلك املرتبطة بأعمالهم التجارية الظاهرة للعموم. وليس هناك 
ما يؤكِّد أن هذه األغراَض كانت شائنة، ومع ذلك تستدعي هذه 

املعامالُت مزيًدا من احلرص الواجب.
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التي  والشركات  األفراد  من  صغيرة  مجموعاٌت  عملت  وقد 
سالسل  ضمن  البضائع  نقل  يف  عائلية،  َعالقاٌت  تربطهم 
الوصول  من  اإلرهابي  داعش  تنظيُم  ن  متكَّ مختلفة  توريد 
إليها واستغاللها. وهؤالء املشترون واجلهاُت املرَسل إليها لم 
وليني لهذه  يكونوا ظاهرين ظهوًرا كاماًل للمنتجني واملورِّدين الدَّ
لَع. ففي معظم احلاالت لم يكونوا ظاهرين إال للموزِّعني  السِّ
ضمن  بدرجٍة  أدنى  موقع  يف  أي  اإلقليميني،  أو  الوطنيني 
املنتجون  تبادل  لو  حتى  هذا،  وعلى  التوريد.  سلسلة  درجات 
عن  العالم  مستوى  على  املعلومات  الرئيسون  املورِّدون  أو 
املشتَريات املشبوهة، فرمبا ما كانوا لينجحوا يف حتديد ُهويَّة 

عات العائلية وِصالتها. هذه التجمُّ
عني أو املوزِّعني؛ إذ  ب التقريُر إلقاء اللوم على املصنِّ وقد جتنَّ
قاطع  تكشف على نحو  التحذيرية  رات  املؤشِّ أيٌّ من  تكن  لم 
د غير مشروعة، أو مرتبطة بأنشطة عسكرية، لكنَّ  عمليات تزوُّ
رات يف منطها التراكمي كفيلٌة بالتنبيه على ضرورة  هذه املؤشِّ

دين تدابيَر إضافيًة من العناية الواجبة. اتخاذ املورِّ

وتشير األمثلُة املبيَّنة يف هذا التقرير إلى أن اجلهاِت املشتريَة 
الشبكات  على  تعتمد  لم  اإلرهابي  داعش  لتنظيم  التابعة 
جتاريًة  اٍت  ِمنصَّ استخدمت  بل  فحسب؛  احمللِّية  الشخصية 
عاملية للتجارة اإللكترونية والتوظيف. ويف الوقت الذي قد تكون 
ة للنوع األول، فإن قوات تنظيم داعش  فيه الثقُة الشخصية مهمَّ
د  استغلَّت إخفاء الُهويَّة النسبيَّ الذي يتميَّز به النوع الثاني. وسدَّ
املشترون التابعون للتنظيم املدفوعات مببالَغ صغيرة عبر نظام 
نقًدا،  بالدفع  ولية  الدَّ التحويل  عمليات  أو  بال(،  )باي  حتويل 

املراسلة  وتطبيقات  اإللكتروني  البريد  عناويَن  واستخدموا 
بأسماٍء مستعارة للتواُصل مع املورِّدين واملتعاقدين احملتملني، 
وليني، واالعتماد على  الذين رمبا اعتادوا العمَل مع العمالء الدَّ

البريد اإللكتروني، وتطبيقات املراسلة أُسًسا للتواصل. 

ة  صحَّ من  اإلنترنت  عبر  التعاقد  ات  ِمنصَّ بعُض  ق  تتحقَّ وال 
التابعون  املشترون  كان  فقد  البائعني،  أو  املشترين  بيانات 
باستخدام  املورِّدين  مع  التعامل  على  قادرين  داعش  لتنظيم 
لة بأسماء مديرين وُمسهمني وهميني، ولم  شركة وهمية مسجَّ
املتحدة.  اململكة  يف  الشركات  سجلِّ  يف  ُهويَّاتهم  من  ق  يُتحقَّ
على  يجب  اللَذين  الواجبني  واحلرص  العناية  عن  وفضاًل 
مصالح  مقدرة  يف  يكون  قد  بهما،  التحلِّي  اخلاصِّ  القطاع 
ة  الشاذَّ اكتشاُف احلاالت  التجارة احلكومية  ودوائر  اجلمارك 
يف العمليات التجارية العابرة للحدود من النوع املبنيَّ يف هذا 
السوربيتول،  أو  األملنيوم  معجون  مثل:  بِسلَع  املتعلِّقة  التقرير، 
ة أنواع من املوادِّ  وال سيَّما إذا ارتفعت صادرات أو واردات عدَّ

لية ارتفاًعا الفًتا يف وقت واحد. الكيميائية األوَّ

هذا  يف  املبيَّنة  التوريد  سالسل  أن  إلى  اإلشارةُ  املهمِّ  ومن 
التقرير لم تكن تعتمُد على السيطرة على املناطق، أو االستيالء 
تنظيم  قوات  أن  ومع  لذلك  التجارية؛  املنشآت  أو  لع  السِّ على 
ية  داعش لم تُعد تسيطر على األراضي، أصبحت خالياها املتبقِّ
رات التحذيرية  يف العراق وسوريا أكثَر نشاًطا، وإن رصد املؤشِّ
اإلرهابي،  التنظيم  تسلُّح  جهود  لتعطيل  التجارية  للمعامالت 

سيظلُّ أداًة مهمة ملناهضة عودة ظهوره أو ظهور خلفائه.
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