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الذخائر ذات العيار ال�صغري يف ليبيا
حتديث
مقدمة
ي�شكل هذا التقرير تتمة وحتديثا لورقة عمل م�سح الأ�سلحة ال�صغرية رقم ( )16التي حتمل عنوان ”�أثر �أختام الذخرية :تقييم للذخرية �صغرية العيار التي مت
العثور عليها يف ليبيا”» (جنزن – جونز ،)2013 ،ويبحث يف ( )21مثاال �إ�ضافيا من الذخائر ذات العيار ال�صغري التي مت توثيقها يف ليبيا يف الأعوام  2011و
 2012و �( 2013أنظر امللحق  .)1وت�شمل امل�صادر املعلومات وال�صور التي جمعها وقدمها ال�صحفيون واخلرباء واملنظمات للكاتب� ،إىل جانب بع�ض املواد من
امل�صدر املفتوحة ك�أ�سواق ال�سالح على �شبكة الإنرتنت .1وقد التقطت معظم ال�صور يف طرابل�س والزاوية يف مواقع غري م�ؤكدة ومت و�ضع عالمات عليها تدل على
ذلك.
وهذه املجموعة الإ�ضافية من اخلراطي�ش املوثقة تو�سع القاعدة املعرفية لأختام امل�صدر اخلا�صة بالذخائر ذات العيار ال�صغري املنت�شرة يف ليبيا .ويعر�ض
التقرير خراطي�ش �أنتجت يف بلدان كاجلزائر والربتغال وتركيا التي مل تكن من الدول التي مت حتديدها كدول م�صنعة لأي من الذخائر التي ت�ستعر�ضها
ورقة العمل رقم ( .)16وجميع اخلراطي�ش التي مت حتديدها �صنعت يف حقبة احلرب الباردة با�ستثناء واحد منها؛ مما يبني ا�ستمرار تداول الذخائر
القدمية يف ليبيا.
وي�ستعر�ض التقرير �آخر امل�ستجدات يف توفر الذخائر بوجه عام يف ليبيا واملنطقة الأو�سع املحيطة بها؛ ثم ينتقل �إىل حتليل الذخائر التي مت توثيقها م�ؤخرا.

توفر الذخائر بوجه عام
تتوفر الذخرية ذات العيار ال�صغري بكرثة يف ليبيا ،وال �سيما يف العا�صمة طرابل�س .2ومن االجتاهات التي حددتها الن�شرة ال�سابقة من م�سح الذخرية ذات العيار
ال�صغري يف ليبيا تزايد تف�ضيل املدنيني للم�سد�سات والتي ميكن �إخفا�ؤها يف مقابل البنادق الطويلة التي كانوا يف�ضلونها يف فرتة النزاع املفتوح (جنزن – جونز،
3
� ،2013ص  .)13وال يزال احلال كذلك وكنتيجة التزال �أ�سعار امل�سد�سات والذخرية مرتفعة.
كما �أدى هذا التف�ضيل �إىل تغري يف مدى توفر بع�ض �أنواع الذخائر يف ال�سوق .وعلى �سبيل املثال ،فقد �أ�صبحت جمموعة من اخلراطي�ش الفارغة مل�سد�س ال�صوت
الأوتوماتيكي التي ت�ستخدم يف م�سد�سات ال�صوت والتي ت�سمى ” “gas alarm gunsمتوفرة على نطاق وا�سع يف طرابل�س م�ؤخرا .4ورغم وجود امل�سد�سات
ب�أعداد قليلة قبل النزاع الثوري ،فقد �أدى تزايد الطلب عليها �إىل زيادة كبرية يف �أعداد م�سد�سات ال�صوت وبالتايل توفر الذخرية لهذا النوع من الأ�سلحة.5

الأ�سواق على الإنرتنت
نتيجة لطلب املدنيني املتزايد على الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة ،فقد د�أبت الأ�سواق على الأنرتنت على بيع الأ�سلحة والذخائر علنا على �شبكات التوا�صل
االجتماعي .ويعمل الكثري من هذه الأ�سواق – ويبدو �أن �أبرزها هو �سوق الأ�سلحة النارية الليبي (ال�سوق) – على الفي�سبوك (�سوق الأ�سلحة النارية الليبي،
� 2013أ) .وت�صف �صفحة ال�سوق على الفي�سبوك نف�سها ب�أنها تنتمي �إىل فئة «الت�سوق والبيع بالتجزئة» اخلا�صة بهذا املوقع وتذكر �أن موقع عملها يف طرابل�س ،بل
وتوفر رقم هاتف حممول لالت�صال باملالك .وحتى �أواخر �شهر �أكتوبر من عام  ،2013كانت ال�صفحة ما تزال فاعلة وتلقت ما يقرب من (�« )14000إعجاب ًا«.
كما �أن�شئت �صفحات �أخرى عدة على الفي�سبوك بعد انتهاء النزاع الليبي ،وبع�ضها يدعي الوالء جلماعات م�سلحة قوية غري حكومية (كيربي�سلي.)2013 ،
وهنالك ت�شكيلة متنوعة من الأ�سلحة والذخائر املعرو�ضة للبيع على �صفحة ال�سوق على الفي�سبوك .كما تن�شر ال�صفحة طلبات ال�سلع �إىل جانب �أ�سعارها .وعلى
�سبيل املثال� ،أوردت ال�صفحة طلبا لذخرية من عيار ) (38 S&Wاملعروفة كذلك بعيار ( )200/38على ا�سم نظام تذخري بريطاين �شائع .ووفقا لأحد امل�صادر،
هنالك طلب كبري على هذه الذخائر ال�ستخدامها يف م�سد�س )� (Enfield No. 2 Mk Iأو ) (Webley Mk IVومن املعلوم �أن كال النوعني متوفر يف ليبيا
(جنزن – جونز .)2012 ،وقد جذبت ال�سوق بف�ضل املنرب املتمثل يف �شبكات التوا�صل االجتماعي م�شاركات وتعليقات من م�ستخدمني �آخرين كرث ي�سعون لبيع
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�أ�سلحتهم �أو ذخائرهم .ويبدو �أن بع�ضا من ه�ؤالء امل�ستخدمني قد �أن�ش�أوا ح�سابات على الفي�سبوك خم�ص�صة ل�شراء الأ�سلحة �أو بيعها (مثل ،Guns Mark
 .)2013ووفقا مل�صدر يف طرابل�س قام ب�شراء مواد من م�شغل موقع ال�سوق ،ف�إن عملية ال�شراء كانت ب�سيطة ومتت ب�صورة �شخ�صية ،ومل يقم بدفع املال �إال بعد
6
�أن ر�أى الب�ضاعة.

انت�شار الذخائر ذات العيار ال�صغري يف املنطقة
لقد انت�شرت الذخائر ذات العيار ال�صغري من ليبيا �إىل بلدان عدة يف املنطقة .وقد حققت هيئة خرباء الأمم املتحدة ب�ش�أن ليبيا يف عمليات النقل غري امل�شروعة
للأ�سلحة – والتي يف معظم احلاالت يعرف �أو يعتقد �أنها حتوي ذخائر ذات عيار �صغري – من ليبيا �إىل ( )12بلدا خالل ال�شهور االثني ع�شر ال�سابقة ل�شهر
مار�س من عام ( 2013رعد و�آخرون� ،2013 ،ص  5و  .)39-24وت�شمل هذه البلدان تلك املجاورة لليبيا مبا�شرة �إىل جانب بلدان �أخرى عدة يف غرب �إفريقيا
وبالد ال�شام والقرن الإفريقي .وفيما يلي بع�ض املعلومات املتعلقة بعمليات النقل غري امل�شروع للذخائر ذات العيار ال�صغري من ليبيا:
�1 .1أبلغت البعثة الدائمة يف م�صر هيئة خرباء الأمم املتحدة ب�ش�أن ليبيا يف �شهر يناير من عام � 2012أن قوى الأمن امل�صرية �ضبطت ( )1132411خرطو�شا
و(� )567سالحا حني اعرت�ضت حماولة لتهريبها �إىل م�صر (رعد و�آخرون ،2012 ،الفقرة .)117
�2 .2أعلنت ال�سلطات يف النيجر يف �أواخر عام  2011عن �ضبط عتاد ع�سكري من قافلة م�سلحة �أثناء عبورها من ليبيا �إىل مايل (رعد و�آخرون ،2012 ،الفقرة
 .)133وقد �ضبطت الذخائر التالية ذات العيار ال�صغري �إىل جانب جمموعة متنوعة من الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة:
•( )2,067خرطو�ش من عيار  7,62 x 39ملم؛
•( )5,910خرطو�ش من عيار  7,62 x 51ملم؛
•( )1,961خرطو�ش من عيار  7,62 x 54Rملم؛
•( )547خرطو�ش من عيار  12,7 x 108ملم؛
•( )260خرطو�ش من عيار  14,5 x 114ملم؛
3 .3كما �أعلنت تون�س عن م�صادرة ذخائر ذات عيار �صغري من�ش�ؤها ليبيا يف عامي  2011و  ، 2012حيث مت توثيق ( )26482طلقة من العيار ال�صغري ن�صفها
تقريبا ( 13,131خرطو�شا) من عيار ( )39 x 7,62يف قائمة قدمت �إىل هيئة خرباء الأمم املتحدة ب�ش�أن ليبيا يف �شهر يناير من عام ( 2013رعد
و�آخرون ،2013 ،امللحق رقم  .)10وميكن االطالع على �صورة للذخائر ذات العيار ال�صغري امل�ضبوطة يف ال�صورة رقم (.)1
�4 .4ضبطت ال�سلطات اللبنانية يف �شهر �أبريل من عام � 2012شحنة �أ�سلحة وذخائر على منت �سفينة ( )Letfallah IIالتي ترفع علم �سرياليون .و�أ�شارت
التقارير الإعالمية �إىل �أن املواد من�ش�ؤها ليبيا وكانت متجهة �إىل قوى املعار�ضة يف �سوريا (ذا ديلي �ستار2012 ،؛ رعد و�آخرون ،2013 ،الفقرة  .)171ومن
بني املواد التي مت توثيقها ( )566,684طلقة من الذخائر املختلفة ذات العيار ال�صغري (رعد و�آخرون ،2013 ،امللحق رقم .)13
وما يزال الو�ضع الأمني يف ليبيا ه�شا ،وما تزال قدرة قوى الأمن احلكومية على �ضبط احلدود حمدودة (رعد و�آخرون� ،2013 ،ص  .)5ورغم �أن عددا من
اجلماعات امل�سلحة غري احلكومية التي كانت تن�شط خالل النزاع الثوري قد مت دجمها يف قوى الأمن احلكومية ،فما زالت معظم الكتائب ت�سيطر على �أ�سلحتها.
وما تزال م�ستويات ملكية املدنيني للأ�سلحة �أعلى بكثري مما كانت يف ليبيا ما قبل الثورة .7ولقد فاقم الو�ضع الأمني احلرج تلك التقارير عن عمليات تهريب
منظمة متار�سها جماعات ترتبط مبنظمات متطرفة كتنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي (رعد و�آخرون ،2013 ،الفقرة  .)124فما يزال انت�شار العتاد
الع�سكري غري املن�ضبط وت�سرب العتاد اخلا�ضع ل�سيطرة الدولة �أو قواها امل�ساعدة مدعاة للقلق.
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ال�صورة ( :)1التغليف الداخلي (وهو ما ي�سمى "علب اللحم" �أو "علب ال�سردين") ،وكل منها حتوي ( )440طلقة من الذخائر من عيار ) .(7,62 x 54Rوتبني العالمات الظاهرة �أن بع�ض
املغلفات حتوي خراطي�ش ) (LPSمن �إنتاج ) (Arsenalيف بلغاريا ،بينما يحوي البع�ض الآخر خراطي�ش ) (T-46من �إنتاج م�صنع )(Novosibirsk Low Voltage Equipment Plant
يف االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق عام  .8 1970ويحوي ال�صندوق املفتوح بع�ض اخلراطي�ش من عيار ).(7,62 x 39

م�صدر ال�صورة :وزارة الداخلية التون�سية (.)2013

الذخائر الأخرى ذات العيار ال�صغري التي مت العثور عليها يف ليبيا
معظم الذخائر الأخرى املحددة يف هذا التقرير هي من نف�س عيار الذخائر التي �سبق حتديدها يف ليبيا .وي�ستثنى من ذلك النوعية التي لوحظت م�ؤخرا من
خراطي�ش ) P.A (PAKمن عيار ( 9ملم) وهي خراطي�ش فارغة ت�ستخدم مع ” - blank firing - “gas alarm gunsاملذكورة �أعاله .وقد �شوهد هذا النوع
اجلديد يف �صورة �صندوق من خراطي�ش ) (P.Aمن عيار ( 9ملم) من �إنتاج �شركة ) (Özkursanيف تركيا كانت معرو�ضة للبيع على الفي�سبوك (�أنظر ال�صورة
رقم .)2
ال�صورة (� :)2صندوق من خراطي�ش  P.Aمن عيار ( 9ملم) من �إنتاج �شركة ) (Özkursanيف تركيا.

م�صدر ال�صورة� :سوق الأ�سلحة النارية الليبية.
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كما �شوهدت �صناديق من خراطي�ش ) (.32 ACPمن عيار ) (7,65 x 17SRمن �إنتاج �شركة ) (Sellier & Bellotيف ت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقة معرو�ضة للبيع
على الفي�سبوك (�أنظر ال�صورة رقم  .9)3وتاريخ �إنتاج هذه الذخائر لي�س حديثا ومن الأرجح �أن عمرها ال يقل عن ع�شرين عاما .كما مت توثيق �أنواع �أخرى من
ذخائر امل�سد�سات ،مبا يف ذلك خراطي�ش نحا�سية من عيار ( 19 x 9ملم) من �إنتاج �شركة ) (Sellier & Bellotيف جمهورية الت�شيك وخرطو�ش نحا�س من
عيار (� )19 x 9أنتجته �شركة ) (FN Herstalيف بلجيكا عام .1977
ال�صورة (� :)3صناديق من خراطي�ش ) (.32 ACPمن عيار ( 7,65 x 17SRملم) من �إنتاج �شركة  Sellier & Bellotيف ت�شيكو�سلوفاكيا.

م�صدر ال�صورة� :سوق الأ�سلحة النارية الليبية.

وي�شمل هذا التقرير ذخائر من �إنتاج حلف �شمال الأطل�سي والكتلة ال�شرقية على حد �سواء .فقد مت توثيق خرطو�ش من عيار ) (5,56A x 45ملم �أنتجته عام
� 1979شركة )) (Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras (FNMALيف الربتغال وذلك يف مدينة الزاوية عام  ،2013والأمر ذاته على
اخلراطي�ش من عيار ( 7,62 x 51ملم) من �إنتاج �شركة ) (FN Herstalيف بلجيكا عام  1977و�شركة ) (Igman Zavodيف يوغو�سالفيا ال�سابقة 10عام
 .1972كما عر�ض �صندوق يحتوي ( )1000خرطو�ش غري معروف امل�صدر من عيار ( 7,62 x 51ملم) للبيع يف ليبيا على الفي�سبوك (�أنظر ال�صورة رقم .)4
كما لوحظ خرطو�ش من عيار ( 7,62 x 51ملم) من �إنتاج �شركة ) (FNMALيف الربتغال عام  .11 1975كما مت ت�سجيل خرطو�ش ) (.50 BMGواحد من عيار
( 12,7 x 99ملم) من �إنتاج �شركة ) (FN Herstalعام .1983
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ال�صورة (� :)4صندوق يحوي ( )1000خرطو�ش من عيار ( 7,62 x 51ملم) مت عر�ضه للبيع يف ليبيا على الفي�سبوك

م�صدر ال�صورة� :سوق الأ�سلحة النارية الليبية.

كما لوحظت ذخائر من عيار ( 7,62 x 39ملم) و( 7,62 x 54Rملم) .فقد مت توثيق ظروف خراطي�ش من عيار )� (7,62 x 39أنتجها عام  2005م�صنع
) (Barnaul Cartridge Plant CJSCيف رو�سيا االحتادية وامل�صنع احلكومي رقم ( )31يف جمهورية ال�صني ال�شعبية عام  .1974ومت توثيق ظروف خراطي�ش
من عيار ) (7,62 x 54Rمن �إنتاج ) (Uzina Mecanicăيف رومانيا عام  1975وامل�صنع احلكومي رقم ( )352يف جمهورية ال�صني ال�شعبية .12وبالن�سبة لهذه
الأخرية ،فقد حذفت عالمة البيانات التي توجد عليها عادة من ختم امل�صدر .كما لوحظ ظرف خراطي�ش من عيار )� (7,62 x 54Rأنتجته �شركة )(Arsenal
13
يف بلغاريا عام  1983مت توثيقها يف �سبها ،و خرطو�ش من عيار )� (7,62 x 54Rأنتجته �شركة ) (Sellier & Bellotيف ت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقة.
كما لوحظ خرطو�ش �آخر من عيار ( 12,7 x 108ملم) �أنتجه عام  1976م�صنع ) (Novosibirsk Low Voltage Equipment Plantيف االحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق ،وخرطو�ش من عيار )� (14,5 x 114أنتجته عام  1987من طرف �شركة م�صنعة جمهولة يف رومانيا .14كما لوحظ ظرف خراطي�ش من عيار
15
) (14,5 x 114من �إنتاج م�صنع ) (Ulyanovsk Machine Building Plant SPAعام  1981يف االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق.
ومت توثيق عدد من خراطي�ش وظروف خراطي�ش بنادق �صيد .وقامت هيئة خرباء الأمم املتحدة ب�ش�أن ليبيا بتفتي�ش �شحنة من طلقات قذائف بندقية �ضبطتها
ال�سلطات املالطية يف �شهر �سبتمرب من عام ( 2012رعد و�آخرون ،2013 ،الفقرة  .)111وكانت ال�شحنة مكونة من ( )112500خرطو�ش من عيار ( )12من
�إنتاج �شركة ) (Bornaghi Srlيف �إيطاليا .وبع�ض تلك اخلراطي�ش على الأقل هي من نوع ) (Super 34الذي تنتجه �شركة ) (Bornaghiيحوي ( 34غم)
من الطلقة رقم ( .)5ومثل هذه اخلراطي�ش مالئمة للأن�شطة الريا�ضية �أكرث من القتال .و�سجل يف طرابل�س يف عام  2012خرطو�ش من عيار ( )16من �إنتاج
املكتب الوطني للمواد املتفجرة ) (ONEXيف اجلزائر ،وخرطو�ش بندقية �صيد من عيار ( )12من �إنتاج ) (Imperial Metal Industries in theيف اململكة
17
املتحدة .16كما لوحظ ظرف خرطو�ش بندقية �صيد من عيار ( )12من �إنتاج ) (Societá Nazionale Industria Applicazione S.p.Aيف �إيطاليا.
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18

امللحق ( :)1الذخائر الإ�ضافية ذات العيار ال�صغري التي مت العثور عليها يف ليبيا
العيار

بلد ال�صنع

�سنة الإنتاج

اجلهة املنتجة

معلومات ختم امل�صدر

5,56 x 45

الربتغال

1979

FNMAL

FNM | 79 - 7

7,62 x 39

7,62 x 51

ال�صني

1974

امل�صنع احلكومي 31

20

31 | 74

رو�سيا االحتادية

2005

Barnaul Cartridge
Plant CJSC

17 | 05

بلجيكا

1977

FN Herstal

| 77 | FN

الربتغال

1975

FNMAL

FNM | 75-19

1972

22

يوغ�سالفيا
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Igman Zavod

19

الر�سم التو�ضيحي خلتم
امل�صدر �أو �صورته

IK-72 | 7.62MM
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العيار

بلد ال�صنع

�سنة الإنتاج

اجلهة املنتجة

7,62 x 54R

بلغاريا

1983

23

ال�صني

غري حمدد

امل�صنع احلكومي 352

ت�شيكو�سلوفاكيا

غري مقروء

Sellier & Bellot

bxn | ? * 25

رومانيا

1975

Uzina
Mecanică 26

22 | 75

)12,7 x99 (.50 BMG

بلجيكا

1983

FN Herstal

.50 | F.N. B. 83

12,7 x 108

االحتاد ال�سوفياتي

1976

Novosibirsk 28
Low Voltage
Equipment
Plant

188 | 76

14, x 114

رومانيا

1987

جمهول

| 87

1981

Ulyanovsk 30
Machine
Building Plant
SPA

3 | 81

االحتاد ال�سوفياتي
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29

معلومات ختم امل�صدر

Arsenal

الر�سم التو�ضيحي خلتم
امل�صدر �أو �صورته

10 | 83

24

| 352

ال يوجد
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العيار

بلد ال�صنع

)7,65 17SR (.32 ACP

ت�شيكو�سلوفاكيا

9 x 19

بلجيكا

1977

جمهورية الت�شيك

غري حمدد

Sellier & Bellot

 9ملم P.A.

تركيا

جمهول

Özkursan

مل ت�شاهد

عيار 16

اجلزائر

غري حمدد

ONEX

| O? | 16 | ALGERIE

عيار 12

�إيطاليا

غري حمدد

Societá 34
Nazionale
Industria
Applicazione
S.p.A.

SNIA | 12 | ITALY | 12

اململكة املتحدة

غري حمدد

Imperial Metal 35
Industries

ELEY – KYNOCH | 12

31

�سنة الإنتاج

اجلهة املنتجة

معلومات ختم امل�صدر

الر�سم التو�ضيحي خلتم
امل�صدر �أو �صورته

جمهول

Sellier & Bellot 32

مل ت�شاهد *

ال يوجد

FN Herstal

| 77 | FN

S&B | 9mm Br.C.

33

ال يوجد

16

* تعذر التحقق من تاريخ وموقع ال�صورة.
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مالحظات
1 1يود امل�ؤلف �أن يعرب عن امتنانه ب�شكل خا�ص لكل من �ألك�ساندر ديل ونيكوال�س فلوركني وهان�س ميغيل�سكي وح�سن مراجي ودامني �سبليرتز ملا قدموه من معلومات وتعليقات.
2 2مرا�سلة خطية مع امل�صدر ال�سري )� ،(CS1سبتمرب 2013
3 3مرا�سلة خطية مع امل�صدرين ال�سريني ) (CS1و)� ،(CS2سبتمرب 2013
 P.A. 4 4و  PAو  P.A.K.و  PAKت�ستخدمها جهات �صانعة خمتلفة لتحديد هذا النوع من الذخرية.
5 5مرا�سلة خطية مع امل�صدر ال�سري )� ،(CS1سبتمرب 2013
6 6مرا�سلة خطية مع امل�صدر ال�سري )� ،(CS1سبتمرب 2013
7 7مرا�سلة خطية مع امل�صدر ال�سري )� ،(CS2سبتمرب 2013
�8 8أ�صبح الآن ) ،(LVE Novosibirsk Cartridge Plant JSCويقع يف رو�سيا االحتادية.
�9 9أ�صبحت الآن جمهورية الت�شيك.
�1010أ�صبحت الآن ) (IGMAN d.d. Konjicيف البو�سنة والهر�سك.
1111للأ�سف ،فقد تعذر ن�شر هذه ال�صورة.
1212لدينا بوجه عام فكرة جيدة عن كثري من امل�صانع التي تنتج الذخائر يف ال�صني و�إعتماد ًا على اخل�صائ�ص املميزة نعرف على �أقل تقدير ما هو متوقع �أن تكون عليه هيئة البع�ض من منتجاتها؛
غري �أننا ال نعرف ا�سم امل�صنع �أو موقعه يف كثري من احلاالت ،كما هو الأمر يف هذه احلالة .ومن هنا ،فبالرغم من �أننا قد نعرف الكثري عن الذخائر التي ينتجها امل�صنع احلكومي ( ،)352ف�إننا
نعرفها فقط من خالل ذلك الرمز.
1313لوحظ اخلرطو�ش البلغاري يف عام  .2013و�أ�صبحت �شركة ) (Sellier & Bellotالآن ت�سمى ) (Sellier & Bellot JSCوتقع يف جمهورية الت�شيك .وللأ�سف ،فقد تعذر ن�شر هذه ال�صور.
�1414أ�صبح الآن ) (LVE Novosibirsk Cartridge Plant JSCيف رو�سيا االحتادية.
�1515أ�صبحت الآن ) .(OJSC Ulyanovsk Cartridge Worksوللأ�سف ،فقد تعذر ن�شر هذه ال�صورة.
�1616أ�صبحت ) (Imperial Metal Industriesالآن ).(Imperial Metal Industries PLC
1717للأ�سف ،فقد تعذر ن�شر هذه ال�صورة.
1818من املهم �أن نالحظ �أن خراطي�ش بندقية ال�صيد (مبا يف ذلك كل من خراطي�ش عيار  12و  )16من ال�صعب التعرف عليها من ختم امل�صدر وحده ،نظرا لإمكانية ا�شرتاك جمموعة من اجلهات
املنتجة الأخرى يف توفري الظروف و�أحيانا مكوناتها للجهات ال�صانعة للخراطي�ش الكاملة .وكثري من خراطي�ش بنادق ال�صيد املوردة يتم توريدها مبوجب عقود ع�سكرية تتبع ممار�سات الو�سم
التجارية ،ما يجعل متييزها عن اخلراطي�ش امل�ستخدمة للأغرا�ض املدنية �أمرا �صعبا.
1919باجتاه عقارب ال�ساعة من الأعلى ،مع وجود عالمة "|" تف�صل كل جزء .وال ت�شمل معلومات ختم امل�صدر �سوى بيانات اجلهة ال�صانعة وال�سنة ،وعالمات العيار متى كانت موجودة� .أما الرموز
(كالنجوم) فلي�ست م�شتملة .انظر �إىل �صور �أختام امل�صدر ور�سوماته البيانية لالطالع على رموز �أو ن�صو�ص �أخرى� ،إىل جانب الت�صميم الفعلي.
2020التعليق اخلا�ص بامل�صنع احلكومي ( )352يف املالحظ رقم ( )12ينطبق على امل�صنع احلكومي ( )31كذلك.
�2121أ�صبحت الآن البو�سنة والهر�سك.
�2222أ�صبحت الآن ).(IGMAN d.d. Konjic
�2323أ�صبحت الآن ).(Arsenal JSCo
�2424أنظر املالحظة رقم ()12
2525غري مقروء.
�2626أ�صبحت الآن ).(S.C. Uzina Mecanică Sadu S.A
�2727أ�صبح الآن رو�سيا االحتادية.
�2828أ�صبحت الآن ).(LVE Novosibirsk Cartridge Plant JSC
�2929أ�صبح الآن رو�سيا االحتادية.
�3030أ�صبحت الآن ).(OJSC Ulyanovsk Cartridge Works
�3131أ�صبحت الآن جمهورية الت�شيك.
�3232أ�صبحت الآن ).(Sellier & Bellot JSC
3333احلروف املتبقية يف �أعلى اخلتم غري مقروءة ،ولكن يرجح �أن تكون "."NEX
3434مت الت�أكد من كونها اجلهة ال�صانعة للظرف فقط.
�3535أ�صبحت الآن ).(Imperial Metal Industries PLC

املخت�صرات
FNMAL

 Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeirasامل�صنع الوطني للذخرية والأ�سلحة اخلفيفة

ONEX

 Office National Des Substances Explosivesاملكتب الوطني للمواد املتفجرة

PRC

ال�صني  -جمهورية ال�صني ال�شعبية

The Market

ال�سوق � -سوق الأ�سلحة النارية الليبية
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