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2020آب/أغسطس  7  
78002020-10رقم التحریر:  

 للنشر الفوري
 

لقى ضربة قاصمةمصادر تمویل داعش تت  
 
 

في الوقت  ، وحول العالمداخل العراق وشمال شرق سوریا ، في  ضد داعش أشكاالً عدیدةالجاریة تتخذ المعركة  – اوب غرب آسیجن
.بشكل شامل مھاجمتھاالشبكة اإلرھابیة و إستھدافھ ئوشركا التحالف العالمي فیھ یواصلالذي   

 
التي كانت تتیح في السابق لداعش و،  على أیة رقعة جغرافیةسیطرة للفتقارھا إال تزال تدفقات عائدات داعش غیر مستقرة بسبب 

. على مدى السنوات ھمتزازإببالقیام السكان والشركات التجاریة وفرض الضرائب على لى حقول النفط المربحة للغایة وكذلك االوصول 
لى تدمیر عشرات المالیین من الدوالرات اا أدى بنًكا ومركًزا مالیًا لداعش ، ممّ  30ستھدف التحالف الدولي حوالي إالثالث الماضیة ، 

.عشمن األصول السائلة لدا  
 

ستھداف إ، والحكومة األمریكیة ، ومركز التابعة للتحالف  داعشتمویل تنظیم مكافحة عمل مجموعة تضمن اإلجراءات التي تتخذھا 
ستخدامھا. من إد من قدرتھا على جمع األموال ونقلھا وحُ ا یَ ستمرار الضغط على الشبكات المالیة العالمیة لداعش ، ممّ إتمویل اإلرھاب ، 

دولة على األقل  65لى حد كبیر. قامت استخدام السلطات الفریدة ، وبالتعاون مع الشركاء ، تدھورت التدفقات المالیة لداعش إخالل 
.، وقد تم تقیید البنیة التحتیة المالیة لداعش بشكل كبیر مّمن یقومون بتیسییر ھذه االعمال یھمریسِّمُعتقال إرھابیین أجانب أو إبمقاضاة أو   

 
ستخدمة لدعم عملیات داعش یزید من الضغط الذي تتعرض لھ استھداف األفراد والشركات الذین یساعدون في تحویل األموال المُ  إنّ 

بدعم من التحالف الدولي ، القضاء والدیمقراطیة ،  االمنظمة اإلرھابیة على جمیع الجبھات. تواصل قوات األمن العراقیة وقوات سوری
ستیالء على األسلحة والمتفجرات وتدمیرھا واإلاري والصحال الجبفي  أوكارھمداعش الرئیسیین ، واإلغارة على  إرھابيّ على قادة و

.واإلمدادات التي یحتاجون إلیھا من أجل البقاء  
 

ومركز استھداف  التابعة للتحالف داعشتمویل تنظیم مكافحة عمل مجموعة مع شركائھا في  عاونتبالوستھدفت الوالیات المتحدة ، لقد إ
الوالیات  تصَ شخّ ،  2019نوفمبر تشرین الثاني/ 18بشكل مباشر شبكات تمویل متعددة في جمیع أنحاء العالم. في وتمویل اإلرھاب ، 

تركیا وأربع شركات مرتبطة بتنظیم داعش تعمل في سوریا وتركیا وعبر الخلیج في ثنین من وكالء المشتریات لداعش ومقرھما إالمتحدة 
ستھدفت الوالیات المتحدة إ،  2020 /یولیوتموز 28لداعش. في اآلونة األخیرة ، في  ضروريروبا لتقدیم الدعم المالي واللوجستي الوأو

.وتركیا لتعطیل قدرتھما على مواصلة جمع األموال وتحریكھا نیابة عن التنظیمالمالیین لداعش الموجودین في سوریا  نیریسِّلمُاثنین من إ  
 

لى إزالة قدرتھم على اإلحتفاظ بأي رقعة جغرافیة اتستمر غارات التحالف الجویة في تدمیر أصول داعش ، وقد أدى عدم القدرة على 
ا الممولین الرئیسیین من جمیع أنحاء المنطقة ممّ  قصاءإلقد ساعدت ھذه الغارات على  .فرض ضرائب على السكان بشكل غیر قانوني

یواصل التحالف العالمي مواصلة الضغط  .ستبدادیةستمرار وفرض أیدیولوجیتھم اإلاإلرھابیین على العمل ككیان قابل لإلیقلل من قدرة 
ق لمكافحة اإلرھاب على قیادة الجماعة واحتیاطیاتھا النقدیة في العراق وسوریا مقترنة باإلجراءات اإلداریة وإجراءات إنفاذ القانون نسّ المُ 

.ع عالقاتھا المالیة حول العالملتجمید أصولھا وقط  
 

ستھداف مواردھم المالیة واللوجستیة من األولویات القصوى حیث إداعش واألسلحة والمواد المتفجرة و العمل على إقصاء إرھابيّ بقى سی
.والمجتمع الدوليتواصل داعش التخطیط لشن ھجمات ضد المدنیین األبریاء وشركائنا في جمیع أنحاء العراق وشمال شرق سوریا   

 
 

http://www.inherentresolve.mil/
https://twitter.com/CJTFOIR
http://www.facebook.com/CJTFOIR
https://www.dvidshub.net/unit/CJTF-OIR
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ابط أدناه:والرعلى لإلطالع على المزید ، إنقر   

 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1070 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm831 
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1057 

 
 

 المرفقات:
"،داعشتقوم بھ  الغیر قانوني الذيتكریر الوقود عملیة " نیوزویك تعود الى مجلة صورة -  

بتكریر النفط النتاج الغاز والدیزل. نشأت صناعة صغیرة لتكریر الوقود حول مدینة المنصورة الصحراویة شرق الرقة ، یقوم رجل 
صغیرة تحرق النفط الذي یتم نقلھ بالشاحنات بواسطة حمولة البرامیل من حقول النفط في الحسكة. ال أجھزة تقطیر عاصمة داعش. 

ان كل منھا معالجة حوالي ألف لتر من النفط الخام یومیًا عبر الغاز والدیزل. استولى تنظیم داعش على حقول النفط من یزال بإمك
المتمردین السوریین والحكومة في األشھر األخیرة. یُعتقد أنھم یسیطرون على مئات اآلبار ، وھي مصدر دخل مھم لداعش وتحرم 

)2014مصدر دخل رئیسي. (نوفمبر  حكومة الرئیس السوري بشار األسد من  
 
 

   2019 كانون األول /دیسمبر 6 - داعش"التي تقوم بھا نفط غیر المشروعة التجارة یوضح " التحالف العالميمن یدیو ف -
https://www.youtube.com/watch?v=V8Y6VcXdVJg&feature=youtu.be  
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