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 تطور التهديد: العبوات الناسفة بدائية الصنع

 نظرة عامة على االجتاهات التارخيية والتحليل الفين للمواد الدعائية

 

 ابولو انبوليتانو بيري

 

 
 ملخص

لسهولة تصنيعها  انظر   ؛لإلرهابيني واملتمردين املفضل   ، وال تزال، اخليار  الصنع   الناسفة بدائية   العبوات   لطاملا كانت  
القليلة  من العامل خالل األشهر   خمتلفة   اليت وقعت يف مناطق   خدامها وقدراهتا التدمريية، كما اتضح من اهلجمات  ستوا

 املاضية.

ووسائل التواصل االجتماعي، اليت تشمل  ،التهديد هو كم املواد الدعائية اإلرهابية املتاحة على اإلنرتنتهذا  ما يفاقم  
 نصائح التكتيكية بشأن كيفية استخدامها.لوتقدمي ا ،العبوات الناسفة بدائية الصنع ع  " لتصنيو"وصفات   تعليمات  

 
 ؛مثريون للجدل يف ذلك الوقت ها أفراد  تصنيع القنابل، أعد   أدلة إرشادية وكتب حول كيفية   1970وجد منذ عام ت  

ملتوفرة اليوم إىل "وصفات" صناعة القنابل ا يةاإلرشاد الك تي  ب اتبعض من  للحكومات. وتعود   مناوئة   حركات   دعم   هبدف  
 املقاتلني من شىت أحناء العامل. إضافة حجج أيديولوجية هلا بغية حشد   تلك، وإن كان قد ت  

 بل أصبح إبمكان األشخاص الذين ليس لديهم خربات   ،متطور النتيجة هي أنه إبمكان أي شخص اليوم تنفيذ هجوم  
 يريد أن يقاتل   أي شخص  كان يتعني على يف مطاخبهم، أما يف السابق فدائية الصنع ب فةالعبوات الناس عملية تصنيع  

  االكتشاف من قبل الشرطة واألجهزة األمنية. ض نفسه خلطر  عر  ، وي  نيإىل معسكر تدريب اإلرهابي ب  اذهال
وكيفية تصنيعها. كما يستعرض ا هتوحيلل مكوان ،العبوات الناسفة بدائية الصنععامة على هتديد  نظرة   هذا التقرير يقدم
  لتطورها من وجهتني نظر خمتلفتني:حتليال  
، 2017إىل  1970إلرهاب من الفرتة املمتدة من عام لابستخدام البياانت املستقاة من قاعدة البياانت العاملية  -

 .صنعالة ابلعبوات الناسفة بدائيت إجراء حتليل إحصائي إللقاء الضوء على خصائص التهديد املتعلق 
لتعليمات الفنية املتعلقة بصناعة القنابل لت إجراء دراسة متعمقة للمواد الدعائية هبدف تقدمي حتليل تفصيلي  -

 اإلرشادية املتوفرة. الك تي  ب اتالواردة يف 
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 ؟بدائية الصنع الناسفة   العبوات  ما  
تتضمن مواد كيميائية  ةمرجتل يوضع أو يصنع بطريقةز هاا: "جأبهنالناسفة بدائية الصنع الناتو العبوة حلف  ف مسرد  عر   ي  

ا قد هنأو التشتيت"، مع حتديد "أ التحرشلتدمري أو شل احلركة أو إىل  مدمرة أو فتاكة أو سامة أو انرية أو حارقة هتدف
 ".غري عسكرية وانت  من مك ا عادة ما تصنع، ولكنهتتضمن مواد عسكرية

ة من املتفجرات، واملفجر، هي: الشحنة الرئيس ؛مكوانت رئيسة أربعية الصنع من ائبدالعبوات الناسفة كون تتة ما وعاد
 (.1 رقم الشكلانظر التحويل ) ومصدر الطاقة، وآلية

 

 
 بدائية الصنع: مكوانت منوذجية لعبوة انسفة 1الشكل رقم 

 
 الناسفة: بوةعلاا على نوع مندجمتني أو منفصلتني، اعتماد  آلية التحويل ومصدر الطاقة قد تكون 
يف حالة العبوة الناسفة اليت يتم التحكم فيها عن بعد، عادة ما تتضمن آلية التحويل مصدر الطاقة، ويصنع من  -

 أجهزة التليفون احملمولة، أو أجهزة التنبيه، أو مستشعرات احلركة.
ة منفصلة تستخدم  اريطبو صنع آلية التحويل من حمول يدوي يف حالة العبوات الناسفة االنتحارية، عادة ما ت   -

 كمصدر للطاقة.
 
 بروكسيد األسيتون، إخلوأزيد الرصاص، ومحض البكريك، و  زةاحملف   صنع املفجر من كمية صغرية من املتفجرات األولية أوي  

 خمتلفة. أخرى ورمبا من مواد
 وآلية التحويل املختارة. ،يعتمد اختيار املفجر على عوامل عدة، مثل الشحنة الرئيسة

 على ما يلي: ،ا يف تصنيع العبوات الناسفة بدائية الصنعاألكثر استخدام   ،املفجرات املختلفة نواع  أ ملتتش
 املفجرات امليكانيكية التقليدية، -
 التقليدية،الكهرابئية املفجرات  -
 ،بدائية الصنعامليكانيكية املفجرات  -
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  .بدائية الصنعاملفجرات الكهرابئية  -
ا ألهنا قد ختتلف يف التعبئة، لكن ليس نظر   ؛العبوات الناسفة بدائية الصنعو  ،ت التقليديةجرافملهناك اختالفات قليلة بني ا
 ميكن صناعة الشحنة الرئيسة مما يلي:و  هناك اختالف يف مكوانهتا.

عمليات العسكرية اهلجومية أو الدفاعية. من بني لل متفجرات عسكرية: مواد تصمم وتستخدم بشكل رئيس   -
  XDR2سوآر دي إك HMX1 اتش إم إكس: ماداتأمثلتها 

املتفجرات التجارية: تصمم وتستخدم للعمليات التجارية والصناعية، مثل هدم املباين ويف املناجم والتعدين. من  -
 4(ANFO وخليط نرتات األمونيوم وزيت الوقود 3TNT يت إن يتأمثلتها )

ا ابسم "سالئف ، اليت تعرف فني  وفرة جتاري  تمن املكوانت امل ج  متفجرات مصنوعة يف املنزل: عبارة عن مزي -
 5(TATPوكسايد )ري تون ترايبيترايسل ذلك اا لصناعة مواد متفجرة. مثاملتفجرات"، اليت يتم مزجها مع  
triperoxide (TATP)   صناعة كثري من املتفجرات ذات الطبيعة التجارية والعسكرية  ارغم أنه ميكن أيض

 ل.يف املنز 
، استخدام املتفجرات ذات الطبيعة العسكرية أو التجارية ألن ذلك سبيال   إن استطاعوا إىل ن،يفضل اإلرهابيو 

 ،ذلك أن االحتكاكويصعب توقع نتائجها.  ،من عدم اليقني عال   يف املنزل تنطوي على قدر   املصن عةاملتفجرات 
وقتل أو جرح  ،نفجارهاميكن أن تؤدي إىل ا هارارة املتولدة منواحلاإلستاتية، والكهرابء املتولد عن التفاعل،  واألثر

 صانعها.
ألنه  ؛بدائية الصنعانسفة  عبوات   يف املنزل إلنتاج   املصن عة أن يستخدم اإلرهابيون املتفجرات  هو ا األكثر ترجيح   لكن

منتجات  ثلاستهالكية شائعة، مألهنا مواد  ااملتفجرات، نظر   سالئفكبرية من   على كميات   ا احلصول  يسهل نسبي  
 مسدة، ومزيالت الطالء.النظافة، األ

 يف املنزل بطريقتني: املصن عةاملتفجرات  إنتاج  ميكن 
ألنه ال يتطلب سوى خلط مادي للسالئف الكيميائية، مع عنصر مؤكسد  ؛هو الطريقة األبسط للتصنيع املزج   -

 (.1على األقل ووقود )انظر اجلدول رقم 

                                                           
1XHM   ،الجزيئي التركيب يتكون. اينسب حساسة غيرو النيتروجينن ار مفجاالن شديدة مادة عن عبارة ن،وجياألوكت باسم أيضا المعروفأو اتش إم إكش 

 .نيتروجين ذرة بكل متصلة نيترو مجموعة مع بالتناوب، ونيتروجين كربونذرات  ثماني من مكونة حلقة من هذه المادةل
2RDX  2(3 في صيغة عضوي مركب يهآر دي إكس  أوNNCH2(O، أكثر متفجرة مادةنها تعتبر أل ار  نظو. واسع نطاق على متفجرة كمادة ستخدميو 

 في تستخدم ما وغالبا. العسكرية ستخداماتاال في ةشائع تزال واسع وما نطاق على الثانية العالمية الحرب في تاستخدمفقد  تي، إن تي مادة من نشاطا

عند  ار حالتهاستقرآر دي إكس با. تتسم  C-4وع ن من البالستيكية المتفجرات في فجرتالم العامل ، وتعتبراألخرىلدائن وال المتفجرات مع الخلطات

 .العسكرية المتفجراتقوى أ أحد عتبرتو التخزين
3Trinitrotoluene (TNT)  3 صيغةب كيميائي مركب يهCH3)2(NO2H6C العسكرية لتطبيقاتفي ا استخداما المتفجرات ة من أكثرحدوتعتبر وا 

 .والتعدينية والصناعية
4ANFO  أو (AN / FO  ،الوقود زيت/  ألمونيوما اتترن )نترات منهذه المادة  تكونت. واسع نطاق على تستخدم صناعية متفجرة مادة عن عبارة 

  .الوقود وزيت لوقود،ا امتصاصمساعد في و مؤكسدك تعمل التي، 3NO4(NH(AN) (المسامية األمونيوم
5Triacetone triperoxide (TATP)  تقاالحل ثالثي األسيتون بروكسيد أوCAP) (T األسيتون لبروكسيد العنصر ثالثي الوحدات هو(APEX)  

 .الهيدروجين وبروكسيد األسيتون تفاعل عن ينتج أولي عالي، ومتفجر عضوي بروكسيديعتبر و
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ألنه يتطلب بعض التفاعالت الكيميائية بني السالئف لتكوين املادة  ؛عهاينتصل اأكثر تعقيد   ريقة  ط تسخني  ال -
 (.2املتفجرة )انظر اجلدول رقم 

 
 : قائمة السالئف الكيميائية املستخدمة يف إنتاج املتفجرات املصنوعة يف املنزل1ول رقم جد

 مؤكسد 
 

 وقود

 منتجات غذائية  مواد عضوية K/+(Na+( أمالح كلورات
 مبيض صناعي ديزل (CHPوجني، مركز )د هيدر سيبروك

 فلفل اسود كريوسني Na/2+(Ca+(أمالح اهليبوكلوريت 
 السوداءبة احلبذور  زيت معدين بروكسيدات املعادن

 أمالح
+(النرتيت

4NH2+Ca/+
4NH/+K/+Na/2+(Ca 

 قرفة زيت حمرك

 كاكاو نشارة اخلشب K/+(Na+( تيأمالح النرت 
+/K+(أمالح الربكلورات 

4NH /+a(N كم ون فازلني 
 دقيق  محض الربكلوريك

 عسل حنل مواد غري عضوية  بواتسيومبرمنجنات ال
 سكر مسحوق مسحوق/ عجينة ألومونيوم 
 مسحوق مزيج مشروابت ث ال ث يُّ الس لفيد األنتيمون 
  فحم 
  مسحوق مغناليوم 
 مركبات عضوية نشطة مسحوق مغنيسيوم 
 ن بنزيو نرت  فسفور أمحر 
 نرتوميثان كربيت 
  مسحوق تيتينيوم 
  مسحوق زنك 
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 ابلتسخني: قائمة السالئف الكيميائية املستخدمة يف إنتاج املتفجرات املصنوعة يف املنزل 2جدول رقم 

 أمحاض قوية أسيتون 
 محض الكربيتيك أسربين

 إريثريتول
 محض اهليدروكلوريك إيثيلني جليكول

 جلسرين
 محض النيرتيك منيساهيك

 هيدرازين
ني، خمفف  أمحاض ضعيفة بريوكسيد اهل يدروج 

 السرتيك محض مانيتول
 ميثانول 

 سيتيكاأل محض ميثيل إثيل كيتون
 فينول

 األسكوربيك محض أزيد الصوديوم
 حملول يوري نرتات األمونيوم

 

أمثلة للخلطات، أما  flash powderضي" وم( و"املسحوق الANFOود )خليط نرتات األمونيوم وزيت الوق
للمتفجرات املصنوعة  فهي أمثلة   (EGDN) جليكول أثيلني واثين نرتاتترايسيتون ترايبريوكسايد، ونرتات اليوري، 

 .ابملنزل ابلتسخني

 
 بدائية الصنع اجتاهات استخدامات العبوات الناسفة 

واخر التسعينيات من القرن املاضي. أمنذ  ،معروف ومستخدم أمر  ء ضد األعدا بدائية الصنع العبوات الناسفةاستخدام 
 يف النصف الثاين من القرن العشرين.  ،واسع ستخدم على نطاق  غري أهنا أصبحت ت  

العبوات  ، وابستخدام قاعدة البياانت العاملية لإلرهاب، ت حتليل هتديد2017إىل  1970ابلرتكيز على الفرتة من عام 
 فيما خيتص بعالقتها ابجتاهات اإلرهاب. ،لصنعا الناسفة بدائية

 ،2017إىل  1970من عام  يف الفرتة  لتبسيط التحليل، وبناء على دراسات اإلرهاب، ميكن تقسيم اإلرهاب كظاهرة 
 مراحل: إىل مخس  
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 /نظمة التحرير الفلسطينيةمثل م ؛منوذجية للمنظمات أبنشطة   1978إىل عام  1970من عام  الفرتة   اتسمت   -
 ية احلمراء، وغريها من املنظمات ذات الدوافع السياسية.و حركة فتح، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، واألل

سياسية عميقة يف منطقة الشرق األوسط، اتسمت ابزدهار  تغريات   1990إىل  1979عام من  الفرتة   شهدت   -
 ها.فياليت تنشط  عة يف الدول  التنظيمات اجلهادية اليت تريد فرض الشري

مع األخرى، بني التنظيمات اجلهادية  ،القاعدة تنظيم   ظهور   2001إىل عام  1991من عام  الفرتة   شهدت   -
 متعددة ضد الواليت املتحدة. هجمات   شن  

فت هبا ة عصعد   دول   استقرار   وزعزعة   ،والعراق أفغانستان يف حرواب   2013إىل  2002من عام  الفرتة   شهدت   -
 .مركزية ه وتبين نظام الالتوسعلتنظيم القاعدة و غرافية الرقعة اجل أدى إىل متددا شعبية، مم ثورات  

ى إىل داعش، مما أد   تنظيم   غري مسبوقة، اتسمت بصعود   مرحلة   2017إىل  2014من عام  الفرتة   ت  ل  شك   -
 جديدة من الدعاية اجلهادية. أشكال   انتشار  
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 1978-1970ما بني  ة  لفت ا يف بدائية الصنعالناسفة العبوات هتديد 
ابستخدام املتفجرات  مرتبطة 3,262 منها حداث   7,252لإلرهاب العاملية   البياانت   ورد قاعدة  إىل تلك الفرتة، ت   ابإلشارة  

  (.2)الشكل رقم 
 

 حسب النوع م صن  ف ة 1978إىل  1970: خريطة للهجمات اإلرهابية من عام 2الشكل رقم 

 
 اللون األخضر: أخر( /هجوم على مرافق/ منشآت بنية حتتيةاللون الرمادي: هجوم مسلح/ اللون األصفر:  /غتيال، اللون الربتقايل: ابل/ تفجريلقنااب قصف)اللون األمحر: 

 
لشرق ، وا(930)، وأمريكا الشمالية (1,426)يف أورواب الغربية  األحداث املتعلقة ابستخدام املتفجراتترتكز معظم 

 (.3)انظر الشكل رقم  (272)أمريكا اجلنوبية ، (405) ايقير فأاألوسط& مشال 
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 حسب املنطقة م صن  ف ة 1978إىل  1970: خريطة للهجمات ابستخدام املتفجرات من عام 3الشكل رقم 

 
 

(، 319) يا(، إيطال383املتحدة ) (، اململكة883ا هي الواليت املتحدة )نفسها، كانت الدول األكثر تضرر   يف الفرتة  
 (.4( )انظر الشكل رقم 257(، وتركيا )261سبانيا )إ

 
 حسب الدولة م صن  ف ة 1978إىل  1970: خريطة للهجمات ابستخدام املتفجرات من عام 4الشكل رقم 
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 ييرلندي األاجليش اجلمهور  بواسطة   1978و 1970ما بني  يف الفرتة  اليت وقعت  ابملتفجرات   اهلجمات   ت معظم  ذ  ف   ن   
(، وجبهة حترير العامل ETA( )90(، ومنظمة إيتا )FALN( )91القوات املسلحة للتحرير الوطين )(، و 281)

 (.46) (UVF)(، وقوة متطوعي ألسرت NWLF( )87اجلديد )
 

 1978إىل  1970املتفجرات من عام  ابستخدام   : خريطة للدول اليت شهدت هجمات  5الشكل رقم 
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 1990حىت  1979ما بني عام  يف الفتة   ية الصنعائبدات الناسفة هتديد العبو 
مرتبطة ابستخدام  16,926 منهاحداث   37,655البياانت العاملية لإلرهاب  إىل تلك الفرتة، تورد قاعدة   ابإلشارة  

  (.6املتفجرات )الشكل رقم 
 

 عحسب النو  ف ةم صن    1990إىل  1979: خريطة للهجمات اإلرهابية من عام 6الشكل رقم 

 
 

، ووسط (3543)، وأورواب الشرقية (5391)املتفجرات يف أمريكا اجلنوبية  ابستخدام   املتعلقة   األحداث   ترتكز معظم  
 (.7)انظر الشكل رقم  (1921)، والشرق األوسط ومشال أفريقيا(2588) والكارييب أمريكا
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 حسب املنطقة م صن  ف ة 1990إىل  1979: خريطة للهجمات اإلرهابية من عام 7الشكل رقم 

 
 

وإسبانيا ، (1,495) وتشيلي ،(1,773) فادورل، والس(2,398) املتضررة هي بريو الدول   يف تلك الفرتة، كانت أكثر  
 (.8)انظر الشكل رقم  (963) ، وكولومبيا(1,044)

 
 حسب الدولة ف ةم صن    1990إىل  1979من  يف الفرتة  ستخدام املتفجرات : خريطة للهجمات اب8الشكل رقم 
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 (SLمنظمة الدرب الساطع ) بواسطة   1990و 1979ما بني  يف الفرتة  اليت وقعت  ابملتفجرات   اهلجمات   ت معظم  ذ  نف   
واجليش اجلمهوري (، 702(، ومنظمة إيتا )FALN( )1,191(، والقوات املسلحة للتحرير الوطين )1,699)

 (ANC) ، وحركة املؤمتر الوطين األفريقي(611) (FPMR) وطنيةاليغيز وجبهة مانويل رودر (، 613) يرلندياأل
(393.) 
 

 1990إىل  1979من  يف الفرتة  جرات ستخدام املتف: خريطة للدول اليت شهدت هجمات اب9الشكل رقم 
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 2001إىل  1991من عام  بدائية الصنعهتديد العبوات الناسفة 
ابستخدام  مرتبطة   10,872 منها حداث   28,595 املية لإلرهابت العاانالبي ورد قاعدة  ابإلشارة إىل تلك الفرتة، ت  

 (.10املتفجرات )الشكل رقم 
 

 حسب النوع م صن  ف ة 2001إىل  1991من  يف الفرتة  : خريطة للهجمات اإلرهابية 10الشكل رقم 

 
 

، والشرق (2,163) الشرقية روابأو و  ،(2,268) ترتكز معظم األحداث املتعلقة ابستخدام املتفجرات يف أمريكا اجلنوبية
 (.11)انظر الشكل رقم ( 1,645)، وجنوب آسيا (1,907ا )األوسط ومشال أفريقي
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 حسب املنطقة م صن  ف ة 2001إىل  1991من  يف الفرتة  : خريطة للهجمات ابستخدام املتفجرات 11الشكل رقم 
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 ، وبريو(1.495) واهلند، (1,773) وفرنسا، (2,398) ا ومبيكولي  املتضررة ه الدول   ذاهتا، كانت أكثر   يف الفرتة  
 (. 12)انظر الشكل رقم  (963)وتركيا ، (1,044)

 
 حسب الدولة م صن  ف ة 2001إىل  1991من  يف الفرتة  : خريطة للهجمات ابستخدام املتفجرات 12الشكل رقم 

 

 SLالدرب الساطع  منظمة   بواسطة   2001و 1991بني ما  يف الفرتة  ابملتفجرات اليت وقعت  اهلجمات   ت معظم  ذ  ف   ن   
(، واجليش اجلمهوري 293جيش التحرير الوطين الكولوميب )(، و 302ومنظمة منور اتميل إيالم للتحرير )(، 447)

 (.FMLN( )217(، وجبهة فارابوندو ماريت للتحرير الوطين )256يرلندي )األ
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 2001إىل  1991من عام  يف الفرتة   ابملتفجرات   ت  ماهجخريطة للدول اليت شهدت : 13الشكل رقم 

 
 2013إىل  2002من عام  بدائية الصنعهتديد العبوات الناسفة 

 مرتبطة ابستخدام   28,602 منها حداث   51,780العاملية لإلرهاب  البياانت   ورد قاعدة  إىل تلك الفرتة، ت   ابإلشارة  
 (.14املتفجرات )الشكل رقم 

 
 النوع حسب   م صن  ف ة 2013إىل  2002من  يف الفرتة  يطة للهجمات اإلرهابية خر  :14الشكل رقم 
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، (11,551)  أفريقيااملتعلقة ابستخدام املتفجرات يف تلك الفرتة يف الشرق األوسط ومشال  األحداث   تركزت معظم  
)انظر الشكل  (1,445)وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ، (1,960) ، وجنوب شرق آسيا(10,722) وجنوب آسيا

 (.15رقم 

 
 حسب املنطقة م صن  ف ة 2013إىل  2002من  يف الفرتة  : خريطة للهجمات ابستخدام املتفجرات 15الشكل رقم 

 

، (3,222)، وأفغانستان (4,461)، وابكستان (8,502)الدول املتضررة هي العراق  كانت أكثر  ذاهتا،   يف الفرتة  
 (.16انظر الشكل رقم ) (974)، واتيالند (2,115)واهلند 

 
 حسب الدولة م صن  ف ة 2013إىل  2002من  يف الفرتة  املتفجرات  : خريطة للهجمات ابستخدام  16الشكل رقم 
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، وقوات  (1,494)من قبل حركة طالبان  2013إىل  2002من عام  يف الفرتة  ت تنفيذ معظم اهلجمات ابملتفجرات 
 ةحرك، و (447)(، واحلزب الشيوعي اهلندي املاوي 501القاعدة يف العراق ) يمنظوت، (518) كولومبيا الثورية املسلحة

  (.370وحركة الشباب )، (443) نابكستايف طالبان 

 

 
 2013إىل  2002من  يف الفرتة   املتفجرات   ابستخدام   : خريطة للدول اليت شهدت هجمات  17الشكل رقم 
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 2017إىل  2014من عام بدائية الصنع هتديد العبوات الناسفة 
ابستخدام  مرتبطة   28,593 منها حداث   56,355 العاملية لإلرهاب البياانت   قاعدة  ورد إىل تلك الفرتة، ت   ابإلشارة  

 (.18الشكل رقم انظر املتفجرات )

 
 حسب النوع م صن  ف ة 2017إىل  2014من  يف الفرتة  : خريطة للهجمات اإلرهابية 18الشكل رقم 

، (15,124)اث املتعلقة ابستخدام املتفجرات يف تلك الفرتة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا داألح تركزت معظم  
)انظر الشكل  (1,659)، وجنوب شرق آسيا (2,299)وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ، (7,700)وجنوب آسيا 

 (.19رقم 

 
 حسب املنطقة م صن  ف ة 2017ىل إ 2014من  يف الفرتة  : خريطة للهجمات ابستخدام املتفجرات 19الشكل رقم 
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، واهلند (2,650)، ابكستان (2,925)، وأفغانستان (9,697)الدول املتضررة هي العراق  ذاهتا كانت أكثر   يف الفرتة  
 (.20)انظر الشكل رقم  (1,077)، وسوري (1,527)

 
 حسب الدولة م صن  ف ة 2017إىل  2014من  يف الفرتة  : خريطة للهجمات ابستخدام املتفجرات 20الشكل رقم 

تنظيم داعش  ت من قبل  ذ  ف   ن    2017إىل  2014من  يف الفرتة  املتفجرات  اليت ارتكبت ابستخدام   معظم اهلجمات  
، واملتطرفني احلوثيني )أنصار هللا( (594)، وبوكو حرام (847)الشباب حركة ، و (1,370)، وحركة طالبان (3,360)

 .(431) اينردست، وحزب العمال الك(555)

 
 2017إىل  2014من  يف الفرتة   املتفجرات   ابستخدام   هجمات  دول اليت شهدت : خريطة لل21الشكل رقم 
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 يف دعاية اإلرهابيني بدائية الصنعصنعها بنفسك: العبوات الناسفة 
، لكن ال ميكن لصنعئية اابداإلرشادية حول كيفية تصنيع العبوات الناسفة  الك تي  ب ات شرت عشرات  ، ن  1970منذ عام 

احلاالت،   . يف معظم  حمددة إرهابية من اليقني إىل منظمة   درجة   أبي    1998شرت حىت عام من تلك اليت ن   أي    نسب  
 .املضادة لثقافة  ا حاولوا تقدمي الدعم للحركات الراديكالية يف حقبة   ،ن للجدليمثري  اوها أشخاص  عدُّ كان م  

على شبكة اإلنرتنت ابسم "منظمة إعداد  «دليل متفجرات اجملاهدين»ندما ت تداول لوضع ع، تغري هذا ا1998يف عام 
، ابستخدام الكومبيوتر املنتقم، أنه "ابستخدام وسائل االتصال احلديثة اجملاهدين". تذكر مقدمة الدليل، بتوقيع عبد

 ."ستمرارثها ابوسيتم حتديسوف يتم توزيع هذه املوسوعة، إبذن هللا، على مستوى العامل، 

 
 «دليل متفجرات اجملاهدين»: غالف 22الشكل رقم 

أكثر من أربعني مادة متفجرة. عالوة  لتصنيع   ابلدقة والتفصيل، وحيتوي على تعليمات   «دليل متفجرات اجملاهدين»م س  يت  
 املواد املتفجرة. رب علىوإجراء جتا ،معمل آمن لتصنيع العبوات الناسفة يف املنزل إنشاء   على ما سبق، يصف كيفية  

 من بني املواد املدرجة يف هذا الدليل، ما يلي:

 .الرصاصأزيد  •
 ،بريوكسيد األسيتون •
 ،نرتات األمونيوم •
 ، كلورات البواتسيوم •
 ،نرتات الصوديوم •
 آر دي إكس •
 ن يت.إيت  •
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 شبكة اإلنرتنت. على -ةالطبعة الرابع -« املتفجرات السهلة»ت نشر دليل ابللغة العربية بعنوان ، 2008يف عام 

 
 ، الطبعة الرابعة.«املتفجرات السهلة»: غالف دليل 23الشكل رقم 

كيفية صناعة الكثري من سالئف املتفجرات.   «املتفجرات السهلة»، يصف دليل «دليل متفجرات اجملاهدين»، على غرار  
 ة.هرابئيعن املفجرات، وأجهزة التحكم عن بعد، والدوائر الك كما حيتوي على أقسام  

. «دليل متفجرات اجملاهدين»ا ، يشبه كثري  2010، صدر عام «دورة تعليمية عن املتفجرات»وهناك دليل آخر بعنوان 
 واإلندونيسية. ،واهلندية ،خمتلفة، مبا يف ذلك اإلجنليزية وت توزيعه من قبل اجلبهة اإلعالمية اإلسالمية العاملية بلغات  

 
 «عن املتفجرات عليميةدورة ت» ف: غال24الشكل رقم 

 



 

23 | P a g e  
 

 ، أصدر داعمون للجهاديني دليلني "تكتيكيني".2015يف عام 
 وورد يف املقدمة ما يلي:. «كيف تعيش يف الغرب: دليل اجملاهد»بعنوان  2015األول صدر يف عام 

بقسوة  ها احلكام  امل فييتع مسلمة، أو يف دولة   غري   أغلبية   ذات   للمسلمني الذين يعيشون يف أرض   "هذا الكتاب هو دليل  
مع املؤمنني. سوف يشرح لك السيناريوهات املختلفة اليت قد تواجهها وكيف تتعامل معها. وسوف يعلمك كيف تكون 

 املقبلة". لعيش يف السنوات  امزدوجة، أمر يتعني على املسلمني أن يقوموا به ليستطيعوا  حياة    تعيش   سريً عميال  

 
 .«تعيش يف الغرب: دليل اجملاهد كيف»ب : غالف كتا25الشكل رقم 

 

 ما يلي: عملية بشأن   تعليمات   م الكتاب  يقد   

 إخفاء اهلوية املتطرفة، -
 كسب املال، -
 احلفاظ على السرية الشخصية على اإلنرتنت، -
 األسلحة أو االستحواذ عليها، تصنيع -
  تصنيع القنابل، -
 ا عن السالمة.حبث  اهلروب  -

بدائية خمتلفة من العبوات الناسفة  أنواع   6ف كيفية تصنيع لبل يف املنزل"، يشرح املؤ القنا اخلاص ب  "صناعة يف القسم  
 :الصنع

  صنع ابستخدام البرتول والسكر،عبوة حارقة ت   :حارقةقنبلة  -
 ملسامري: عبوة انسفة تصنع ابستخدام بطاريت، ومواد قابلة لالشتعال، ومسامري،حمشوة ابقنبلة  -
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ة: عبوة انسفة شبيهة بقنبلة املسامري. يتم تصنيعها ابستخدام إانء ضغط ميأل ابسرباي حملمولقنبلة إانء الضغط ا -
 قابل لالشتعال، والبارود، واملسامري،

 رجتل. ميكن استخدامه لبدء تفجري عبوة انسفة.استخدام تليفون حممول كمفجر: جهاز حتكم عن بعد م   -

تذكر مقدمة . «ني يف الغرب: مستقبل املسلممنيسلامل صائبع»وان بعن 2015صدر الدليل "التكتيكي" الثاين يف عام 
 الكتاب ما يلي:

جهادية  ة انطالق حول كيفية تشكيل عصائبهم وتطويرها إىل حركات  طاملسلمني نق توفري"يهدف هذا الكتاب إىل 
 ".ي عتد هبا يف الغرب   وتصبح قوة   ،تستطيع التجنيد  

 
 .«ستقبل املسلمني يف الغربمني: معصائب املسل»: غالف 26الشكل رقم 

 

 بشأن كيفية جتميع أنواع خمتلفة من العبوات الناسفة: تعليمات   م الكتاب  يف القسم اخلاص ب  "صناعة األسلحة"، يقد   

 قنبلة يدوية غري كهرابئية يف شكل علبة صودا -
 قنبلة إانء طهي يعمل ابلضغط -
 ( Light bulb)ح با مص ابستخدامنوعة قنبلة مص -
 فجرملتليفون احملمول كدام اخاست -
 حزام انسف -

 ،دوري بشكل   ،اإلرهابية التنظيمات   يف السنوات العشر األخرية، حيث نشرت بعض   ،أخرى إرشادية   ات  ب  تي   وصدرت ك  
 ،Inspire هذه املنشورات، كانت من بني كل   و تكتيكية.  وتعليمات   ،يديولوجيةأحجج توي على إلكرتونية حت جمالت  

-م ، اجمللة الوحيدة اليت تقد   2017و 2010بني عامي  يف الفرتة   ،تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربيةل ةلشهري الة اجمل
 ".لقتالعلى ااملؤمنني  ساعدةالقنابل "مل عن صنع   تعليمات   -ابنتظام  
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ن "اصنع قنبلة يف عنواب توي على مقالعدد حيأول "انسباير"  أصدرت، جذابة الصور الفوتوغرافية ورسومات   ابستخدام  
 .بدائية الصنع "وصفة" حول كيفية تصنيع عبوة انسفة ، عبارة عنمطبخ أمك"

 .مجيع املكوانت دون تقدمي أي معلومات عن الكمية املطلوبة ابلضبطاملقال سرد 

 :خطوة خبطوة "الوصفة" كيفية التحضريوصفت ذلك، إضافة إىل 

 املصنوعة يف املنزل، ةتفجر واد املوامل فجر،ملالعبوة الناسفة، مبا يف ذلك الوعاء، وا -
 الطاقة وجهاز التوقيت. الدائرة الكهرابئية، مبا يف ذلك مصدر   -

 بشأن، كيفية صنع ما يلي: تعليمات   "انسباير"يف األعداد الالحقة، قدمت 

 .بروكسيد األسيتون، ابستخدام سالئف كيميائية متفجرة  -
 .لكيسمفجر عن بعد، ابستخدام نظام حتكم ال -
 "قنبلة خمفية"، يتم تفجريها على منت طائرة. -

   
 بدائية الصنعالعبوات الناسفة  حول تصنيع   م تعليمات  تقد    "انسباير"خمتلفة من جملة  : صفحات من أعداد  27الشكل رقم 

 
كيفية تصنيع القنابل   أن  هتم بشواجملالت، وبدأ اجلهاديون يف اآلونة األخرية ينقلون تعليما الك تي  ب اتالوقت، ت وقف  مبرور  

 .عرب مقاطع الفيديو التدريبية
اإلنرتنت بعنوان  على شبكة   "فيديو"من مخسة عشر  مكونة   ، ت توزيع سلسلة  2009و 2008بني عامي  يف الفرتة  

 .ضد املسيحيني هجمات   ، تدعو بوضوح إىل شن  «الصليب حتطيم»
تصنيع بعض  عملية   ،خبطوة خطوة   ،ظهرتأبية دون ترمجة، لكنها ة العر ابللغ ،ت تصوير مقاطع الفيديو اخلمسة عشر

 :ما يلي السالئف املتفجرة أو املواد املتفجرة، مبا يف ذلك
 بروكسيد األسيتون  -
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 نرتات اليوري -
 نرتات األمونيوم -
 حامض البكريك -
 النيرتوجليسرين -
 جيالتني م تفجر -

  
 «الصليب محتطي» بعض فيديوهات سلسلةمن لقطات : 28الشكل رقم 

 

. ورغم أن التفسري بدائية الصنعحيتوي مقطع الفيديو األخري من السلسلة على إرشادات حول صنع متفجرات كهرابئية 
لة بدقة وت ظهر أي خطوة من عملية العربية، فإن مقاطع الفيديو مفص   قد يكون غري مفهوم ابلنسبة ملن ال يتحدثون

  .التصنيع

وبعد  ،ابللغة العربيةالفيديو رمسي. ت تصوير بشكل مهية األ ابلغفيديو والية الرقة -شيم داعنشر تنظ، 2013يف عام 
يف الفيديو رجل يشرح كيفية ظهر وغريها من اللغات األوروبية. ي ،خمتلفة، مبا يف ذلك اإليطالية ذلك ت توزيعه برتمجات  

ال سلكي ، واملفجر كهرابئي، ووحدة حتكم وناألسيت تصنيع عبوة انسفة كاملة، تتكون الشحنة الرئيسة من بروكسيد
 .للتفجري

 
 إيطالية ة   برتمج: لقطات من فيديو نشره والية الرقة التابع لداعش وتداوله مؤيدو داعش مصحواب  29الشكل رقم 
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لى خرى، عأ يةووسائل إعالم وص  نصيف شكل حول املتفجرات،  ا من الدعاية  ا جد  ا كبري  قدر  نشروا  نياجلهاديرغم أن 
 .هنم ليسوا الوحيدين الذين يقومون بذلكفإمدار العقد املاضي، 

ميكن العثور عليها بسهولة على شبكة اإلنرتنت. اليت  همة،اإلرشادية املاثنني من هذه األدلة  األانركيةمات ينظتالنشرت 
مث ، 1971يف عام صدر لذي ، اكتبلمن ااألصلي هلذا النوع كتاب ال ،كثرية  من نواح  ، الذي ي عد   «نياألانركي دليل»

 واثئقأيديولوجيون، فإن هذه الكتب هي إىل حد كبري أعده رغم أن الكتاب و . 1999يف عام  «دليل اإلرهابيني»صدر 
عبوات نية، ال حتتوي على بيان أيديولوجي. يف اآلونة األخرية، نشرت بعض املقاالت اليت توفر اإلرشادات الفنية لتصنيع ف

 .األانركية ”La Bomba“ بومبا" لة "اليف جم ةحارق

 

 ستنتاجاتاال

 الصنع.بدائية خصائص هتديد العبوات الناسفة  بعض   ربز الدراسة  ت  

ثره النفسي. وكما بينت االجتاهات ألقوته التدمريية و  نظر ا ؛السالح املفضل لإلرهابيني بدائية الصنعتظل العبوات الناسفة 
% من اهلجمات ابستخدام 50لعاملية لإلرهاب، يف املراحل اخلمس ت تنفيذ قرابة اانت اياليت ظهرت عرب حتليل قاعدة الب

  متفجرات.

 
 حسب النوع م صن  ف ة: خريطة معدل اهلجمات اإلرهابية 30الشكل رقم 
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اتضح أن بعض التنظيمات اإلرهابية، مثل داعش والقاعدة واجلماعات حيث الرتكيز على القوة الفتاكة للهجمات، 
ة األخرى، هي األكثر دموية من غريها، مع ارتفاع معدل الضحاي الذين قتلوا أو جرحوا يف اهلجمات جلهاديا

ابملتفجرات. ومع ذلك، ال يرتبط هذا ابلتكنولوجيا واألجهزة اليت يستخدموهنا، بل ابألهداف اليت خيتاروهنا، ال سيما 
 .املناطق املدنية املزدمحة

يف السنوات العشر  ،اإلرشادية اليت ت تداوهلا على شبكة اإلنرتنت الك تي  ب اتو  ،إلرهابيةعاية ادمواد ال كما أبرز حتليل  
ميكن  ،فنية وإرشادات   اإلرشادية معلومات   الك تي  ب اتر هذه القضاي األخرى اليت جيب التصدي هلا. إذ توف    بعض   ،األخرية

لية أو خلفية فنية قوية. عالوة على ذلك، توضح ربة عمخأن يفهمها أي شخص، حىت األشخاص الذين ليس لديهم 
 ،واملنظفات ،تصنيع أنواع خمتلفة من املتفجرات من املواد اجلاهزة لالستخدام، مثل املذيبات اإلرشادية كيفية   الك تي  ب ات

 وبعض املكوانت الغذائية.

 قلق:ال" والدتك الكلمات املستخدمة يف مقال "اصنع قنبلة يف مطبخ تثريجيب أن 

 :الرئيسة هلذه القنبلة اخلصائص "فيما يلي

 .متوفرة بسهولة امكوانهت - 

 .شراء هذه املكوانت ال يثري الشك -

  اعلى التعرف عليهكشف املتفجرات بسهولة إذا قام العدو بتفتيش منزلك. ال يتم تدريب كالب   امنه التخلص   كنمي - 
 .كمكوانت لصناعة القنابل

القنبلة جاهزة لقتل عشرة أشخاص على األقل. يف غضون شهر، قد تصنع ميكن أن تصبح ني، وميوم أو ي غضون  يف  -
 ".األشخاص عشرات   ا ميكن أن تقتل  قنبلة أكرب وأكثر فتك  

من  كثري  يف  املقدار الدقيق للمكوانت  غياب  ا لالة، نظر  حىت لو مل تكن بعض "الوصفات" املدرجة يف هذا التقرير فع  
، فإن اإلنرتنت مليء الوصفة يت وضعها معد  تطلبات الملبعض املواد التجارية ال تفي ابإذا كانت الة ح يفاحلاالت أو 

هذا التهديد ال شك أن و ، بدائية الصنعإلنتاج العبوات الناسفة  ،وموثوق هبا ،أكثر فعالية عن أساليب   ابملصادر للبحث  
 .تواصلم حيتاج إىل رصد  
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