رقم الن�شرة  – 6ابريل 2006

جتارة الأ�سلحة اخلفيفة عرب
االنرتنت يف ليبيا

مقدمة
�أثناء تواجد نظام القذايف يف احلكم ،قام بتنظيم جتارة الأ�سلحة املحلية الليبية ب�إحكام ،ومل يكن ُي�سمع تقري ًبا عن مبيعات ال�سوق ال�سوداء املحلية .كما مت
تقييد الإمدادات � ً
أي�ضا  -فقد حظرت العقوبات الدولية اال�سترياد القانوين للأ�سلحة يف ليبيا منذ عام � 1992إلى  1 .2003وحتى عندما مت رفع العقوبات يف
�سبتمرب– 2003وبد�أت �صادرات الأ�سلحة الدولية تتدفق مرة �أخرى (مكملة الرت�سانة احلكومية الهائلة اململوكة لنظام القذايف) ،كانت جتارة الأ�سلحة املحلية
راكدة (� ،Jenzen-Jones and McCollumسي�صدر قري ًبا).
لقد �أطاحت الثورة الليبية بنظام القذايف يف عام  2011ومعها جاءت نهاية تنظيم الدولة الليبية لتجارة
الأ�سلحة .ومتت مداهمة املخزونات الع�سكرية ،وانتهى الأمر بالأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة يف �أيدي اجلماعات
امل�سلحة غري التابعة للدولة والبائعني اخلا�صني.
وقد مهدت الثورة وتداعياتها الطريق من �سوق حملي غري موجود تقري ًبا �إلى ظهور جتارة �أ�سلحة غري م�شروعة
على نطاق وا�سع .وقد بد�أ العديد من اجلهات الفاعلة يف هذا ال�سوق اجلديد يف ا�ستخدام التكنولوجيات
اجلديدة لبيع �سلعهم .و�إحدى الأدوات امل�ستخدمة حال ًيا لهذا الغر�ض هي املبيعات عرب االنرتنت من خالل
من�صات و�سائل التوا�صل االجتماعية.
تدر�س هذه الن�شرة التجارة يف الأ�سلحة اخلفيفة (راجع ال�صندوق  )1يف ال�سوق اجلديد على االنرتنت .وبنا ًء
على البحوث التي �أجريت لورقة عمل م�سح الأ�سلحة ال�صغرية املقبلة ،اعتمدت الن�شرة على قاعدة بيانات
و�ضعتها جمموعة خدمات البحوث حول الأ�سلحة ( )ARESلدرا�سة الأ�سلحة عرب االنرتنت يف ليبيا .وحتتوي
كل من جمموعات التجار والتجار الأفراد الن�شطتني على و�سائل الإعالم
قاعدة البيانات على معلومات حول ٍ
االجتماعية ال�شهرية ومن�صات االت�صاالت .ومت تبادل الكثري من هذه املعلومات بني املجموعات اخلا�صة �أو
اخلفية ،ومن ثم مل يكن من املمكن الو�صول �إليها من جانب اجلمهور الوا�سع .مت ا�ستخدام املعلومات اخلا�صة
بعدد � 97صفقة �أو عملية بيع على مدار فرتة � 18شهر (�سبتمرب -2014مار�س  )2016لدرا�سة البائعني و�أنواع
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الأ�سلحة اخلفيفة التي يجري تقدميها للبيع.

ال�صندوق  1الأ�سلحة اخلفيفة
ال يوجد تعريف مقبول عامل ًيا مل�صطلح «�سالح �صغري» �أو
«�سالح خفيف» .وتعتمد جمموعة م�سح الأ�سلحة ال�صغرية
�إلى حد كبري االقرتاح الذي تقدمت به جلنة الأمم املتحدة
للخرباء احلكوميني يف عام  )UNGA, 1997( 1997والذي
يعترب �إمكانية النقل على �أنها �سمة مميِزة.
وت�سرد جلنة الأمم املتحدة ما يلي على �أنها �أ�سلحة خفيفة:
الر�شا�شات الثقيلة؛ وقاذفات القنابل املحمولة باليد واملركبة
حتت موا�سري البنادق واملثبتة على مركبات؛ واملدافع املحمولة
امل�ضادة للطائرات؛ واملدافع املحمولة امل�ضادة للدبابات؛
والبنادق عدمية االرتداد؛ والقاذفات املحمولة لل�صواريخ
امل�ضادة للدبابات و�أنظمة ال�صواريخ؛ والقاذفات املحمولة
للأنظمة ال�صواريخ امل�ضادة للطائرات ()MANPADS؛
وقذائف الهاون التي يقل عيارها عن  100ملم.
وقد �أ�ضاف امل�سح لهذه القائمة ال�صواريخ املطلقة على
ق�ضيب فردي وقذائف الهاون التي يبلغ عيارها  120مم
طاملا ميكن نقلها وت�شغيلها على النحو املق�صود بوا�سطة
مركبة خفيفة.
امل�صدر :م�سح الأ�سلحة ال�صغرية

ولقد ت�ضمنت النتائج الرئي�سية ما يلي:
•تظل املراكز ال�سكنية الكبرية واملهمة املناطق الأكرث ً
ن�شاطا لتجارة الأ�سلحة غري امل�شروعة عرب االنرتنت.
•قد يعك�س توفر الأ�سلحة اخلفيفة يف الأ�سواق عرب االنرتنت احتياجات اجلماعات امل�سلحة غري التابعة للدولة يف ليبيا :ت�شري الأدلة �إلى �أن بع�ض امل�شرتين
والبائعني تربطهم عالقات باجلماعات امل�سلحة وترتبط م�شرتياتهم باحتياجات هذه اجلماعات ،يف حني �أن املبيعات قد تكون بغر�ض التخل�ص من الأ�سلحة
غري املرغوب فيها �أو غري ال�صاحلة لال�ستعمال �أو القدمية من هذه اجلماعات.
•الأ�سلحة اخلفيفة �أغلى ثم ًنا من الأ�سلحة ال�صغرية ،مما قد ي�شري �إلى �أن �سوق الأ�سلحة اخلفيفة يقت�صر على اجلماعات امل�سلحة املمولة جيدً ا
ولي�س الأفراد.
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•جتدر الإ�شارة �إلى الغياب الن�سبي لبع�ض الأ�سلحة اخلفيفة (و�أبرزها قذائف الهاون والبنادق عدمية االرتداد التي ي�شغلها طاقم) من من�صات جتارة
كل من نظام القذايف وقوات الثوار خالل ثورة .2011
الأ�سلحة عرب االنرتنت ،نظ ًرا للأعداد الكبرية لهذه الأ�سلحة اململوكة من جانب ٍ
•تن�ش�أ معظم الأ�سلحة اخلفيفة من واردات ما قبل عام  1992من جانب نظام القذايف ،على الرغم من ا�سترياد بع�ض الأنظمة خالل فرتة ،2011-2003
وواحدة رمبا بعد عام .2001
•معظم الأ�سلحة اخلفيفة التي ميكن حتديد بلد املن�ش�أ لها ب�شكل قاطع من منطقة حلف وار�سو ال�سابق ،مبا يف ذلك االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق
واالحتاد الرو�سي.
يبدا التقرير يف ا�ستك�شاف التوزيع الإقليمي للمبيعات عرب االنرتنت وتوثيق توفر �أنواع خمتلفة من الأ�سلحة .ثم تقوم بدرا�سة مف�صلة عن الأ�سلحة اخلفيفة
املقدمة للبيع ،مبا يف ذلك �أنواعها اخلا�صة وت�سميتها وبلد املن�ش�أ لها .وتت�ضمن الن�شرة العديد من ال�صور للأ�سلحة املقدمة للبيع� ،إلى جانب قائمة باالخت�صارات
والكلمات املركبة .وتختتم بتحليل ذي �صلة ب�سيا�سات �سوق الأ�سلحة اخلفيفة عرب االنرتنت للدولة الليبية احلالية والتطورات امل�ستقبلية املحتملة .وينبغي النظر
�إلى هذا التقرير ال�ستكمال ورقة العمل املقبلة ،والتي �ستطرح يف وقت الحق يف عام � Jenzen-Jones and McCollum( 2017سي�صدر قري ًبا).

نظرة عامة على جتارة الأ�سلحة غري امل�شروعة عرب االنرتنت يف ليبيا
البدايات
من ال�صعب حتديد بدايات جتارة الأ�سلحة غري امل�شروعة عرب االنرتنت يف ليبيا ب�شكل دقيق .فقد ظهرت تقارير �إعالمية وا�سعة ملواقع وخدمات عرب االنرتنت
يتم ا�ستخدامها ملبيعات الأ�سلحة غري امل�شروعة يف منت�صف �إلى �أواخر عام  .2013وبد�أ الباحثون يف درا�سة الق�ضية يف عام  ،2014مع تقدمي و�سائل الإعالم
� ً
أي�ضا للتغطية امل�ستمرة ،على فرتات متقطعة.
ووف ًقا مل�صادر �سرية 3،فقد كانت زيادة الو�صول �إلى اخلدمات عرب االنرتنت مبثابة املحفز الرئي�سي لظهور مبيعات الأ�سلحة عرب االنرتنت .فقبل الثورة ،كان
نظام القذايف يق ِّيد ب�شدة الو�صول �إلى االنرتنت للم�ستخدمني اخلا�صني .وبعد �سقوط القذايف ،اختفت هذه القيود و�سرعان ما �أدرك جتار الأ�سلحة والأفراد
جدوى و�سائل الإعالم االجتماعية لتو�سيع و�صولهم للعمالء املحتملني (� ،Jenzen-Jones and McCollumسي�صدر قري ًبا).

املواقع
تظل املراكز ال�سكانية الرئي�سية هي املناطق الأكرث ً
ن�شاطا لتجارة ال�سوق ال�سوداء .ومن بني جمموعات و�سائل الإعالم االجتماعية الثمانية التي مت جمع البيانات
منها ،ركز �ست منها على املبيعات يف طرابل�س واملناطق املحيطة .وركزت جمموعة �أخرى على بنغازي ،يف حني ركزت املجموعة الأخرية على �صرباتة .ويقع
معظم البائعني الذين توفرت تفا�صيل موقعهم يف هذه املناطق احل�ضرية ،بينما يقع الآخرين يف الزاوية و�سبها.

ال�سوق حمل الأعمال
عاما وي�أتون من جمموعة متنوعة من اخللفيات واملهن
من ال�صعب تلخي�ص امل�شاركة يف ال�سوق .وترتاوح �أعمار غالبية البائعني الفرديني ما بني � 20إلى ً 30
(� ،Jenzen-Jones and McCollumسي�صدر قري ًبا) .ومن املعروف �أو امل�شتبه فيه �أن �أكرث امل�شاركني ً
ن�شاطا يف ال�سوق لديهم عالقات مع املجموعات
امل�سلحة 4.وقد يح�صل ه�ؤالء الأفراد على الأ�سلحة والذخرية لرت�سانات اجلماعات امل�سلحة �أو ال�ستخدامهم ال�شخ�صي خالل عمليات املجموعات امل�سلحة
التي ي�شاركون فيها .وتعلن يف كثري من الأحيان العديد من احل�سابات املوثقة من جانب امل�ؤلفني والتي ُيعتقد �أنها مرتبطة باجلماعات امل�سلحة عن �أ�سلحة �أو
ذخرية «مطلوبة» (� ،Jenzen-Jones and McCollumسي�صدر قري ًبا) .وت�سعى العديد من هذه امل�شاركات للح�صول على ذخرية للأ�سلحة اخلفيفة،
مبا يف ذلك خراطي�ش  108 x 12.7مم و 114 x 14.5مم ،وقذائف للأ�سلحة عدمية ا االرتداد من النوع �آر بي جيه ،7-و�صواريخ للأ�سلحة املوجهة
أي�ضا ً
امل�ضادة للدبابات .وباملثل ،قد يوفر البائعني اخلا�صني والأ�سواق � ً
منفذا لأع�ضاء اجلماعات امل�سلحة للتخل�ص من الأ�سلحة غري املرغوب فيها �أو غري
5
ال�صاحلة لال�ستعمال.
ت�شكل الأ�سلحة اخلفيفة غالبية القوائم بني جمموعات و�سائل الإعالم االجتماعي املدرو�سة لهذا التقرير.
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متيل هذه الأ�سلحة على �أن تكون �أغلى ثم ًنا بدرجة كبرية عن الأ�سلحة ال�صغرية ،مما قد يجعلها بعيدً ا عن متناول معظم امل�شرتين «العاديني» .ويف الواقع،
من املرجح �أن حتد تكلفة وا�ستخدامات الأ�سلحة اخلفيفة امل�شرتين على الأفراد املنتمني �إلى جمموعات م�سلحة منظمة .ومن املحتمل �أن تت�أثر �أحجام التداول
املنخف�ضة برتدد املجموعات امل�سلحة يف التخلي عن الأ�سلحة اخلفيفة خالل فرتات عدم اال�ستقرار .وتكون م�صادر الأ�سلحة اخلفيفة املقدمة للبيع غري معروفة
ب�شكل كبري ،على الرغم من �أنه من املرجح �أن تكون غالبيتها قد ن�ش�أت يف خمزونات فرتة القذايف.

االجتاهات
يوجد عدد �أقل بكثري من بائعي الأ�سلحة اخلفيفة مقارنة بالأ�سلحة ال�صغرية ،مع طلب حمدود تب ًعا لذلك .ويبدوا �أن الطلب قد ارتفع يف عام  60( 2015باملائة
من املبيعات املوثقة) وظل كذلك يف عام  ،2016مع ن�شر  28باملائة من العنا�صر الواردة يف جمموعة البيانات يف الثالث �أ�شهر الأولى من عام  .2016وعلى
ما يبدوا �أن هذه الأرقام ت�ؤكد التقدير املتزايد لفوائد املن�صات االلكرتونية من جانب التجار الذين يتعاملون يف الأ�سلحة على وجه اخل�صو�ص ،ويف الأ�سلحة
والذخرية على نطاق �أو�سع.
ت�أتي غالبية الأ�سلحة اخلفيفة الواردة يف قاعدة البيانات والتي ميكن حتديد بلد املن�ش�أ لها ب�شكل قاطع ( )76من االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق واالحتاد الرو�سي
( 73باملائة) .وقد �صنعت بلجيكا ( 8باملائة) وال�صني ( 6باملائة) �أعداد كبرية من الأ�سلحة املقدمة للبيع� .إال �أنه جتدر الإ�شارة �إلى �أنه ميكن حتديد من�ش�أ
الأ�سلحة ال�صينية والبلجيكية ب�شكل قاطع من ال�صور املتوفرة يف �أكرث الأحيان عن بع�ض الأ�سلحة الأخرى .ومن املرجح �أن غالبية الأ�سلحة الواردة من م�صادر
جمهولة يف قاعدة البيانات ( )21قد ن�ش�أت من دول حلف وار�سو ال�سابق6.
ترجع معظم الأ�سلحة اخلفيفة الواردة يف قاعدة البيانات �إلى واردات ما قبل عام  1992لنظام القذايف .وجتدر الإ�شارة �إلى الغياب الن�سبي لبع�ض الأ�سلحة
اخلفيفة من قاعدة البيانات (و�أبرزها قذائف الهاون والبنادق عدمية االرتداد التي ي�شغلها طاقم) يف �ضوء الأعداد الكبرية لهذه الأ�سلحة اململوكة من جانب
كل من نظام القذايف وامل�ستخدمة من جانب قوات الثوار خالل نزاع  .2011وعلى الرغم من �أنه ميكن تتبع معظم الأ�سلحة اخلفيفة �إلى فرتة ما قبل عام ،1992
ٍ
هناك �أدلة على �أنه قد مت ت�سليم عنا�صر خالل فرتة «ما بني العقوبات» (�سبتمرب -2003فرباير � )2011أو بعد الثورة .ويت�ضمن ذلك عن�ص ًرا واحدً ا من املرجح
�أن يكون قد مت ت�صديره �إلى ليبيا بعد الثورة وت�سليمه حلكومة ليبيا املعرتف بها دول ًيا حتت �إعفاء من العقوبات الدولية.
غالبية العنا�صر املن�شورة يف جمموعات و�سائل الإعالم االجتماعية التي مت تتبعها يف قاعدة البيانات لي�س لها �سعر بيع .بدلاً من ذلك ،تتلقى العنا�صر �إما ً
عرو�ضا
خا�صة �أو عامة ،والتي ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إلى م�سابقات تقدمي عطاءات .ويف حني يحدد بع�ض البائعني �أ�سعار البيع ،ال تقدم الآخرون «�سعر مقرتح» �إال بعد
بدء تقدمي العطاءات .ووف ًقا مل�صادر �سرية ،حتدث الكثري من ال�صفقات من خالل املحادثات عرب الر�سائل �أو املكاملات الهاتفية اخلا�صة .ويبدوا �أن الأ�سلحة
ً
عرو�ضا عامة �أقل مقارنة بالأ�سلحة ال�صغرية والذخرية.
اخلفيفة على وجه اخل�صو�ص تتلقى
مع الأخذ بهذه القيود يف االعتبار ،تقدم قاعدة البيانات �إ�شارة للت�سعري .فالر�شا�شات الثقيلة ،على �سبيل املثال ،ح�صلت على متو�سط عر�ض بلغ  8.125دينار
ليبي ( 5900دوالر �أمريكي) 7.وتلقت الأنظمة امل�ضادة للطائرات ،مثل ً ،ZPU-2
عرو�ضا و�صلت �إلى  85.000دينار ليبي ( 62.000دينار ليبي) 8.وكان متو�سط
العر�ض املقدم على الأ�سلحة عدمية االرتداد  5.417دينار ليبي ( 4.000دوالر �أمريكي) ،يف حني كان متو�سط العر�ض على قاذفات ال�صواريخ  9.000دينار
ليبي ( 6.500دوالر �أمريكي).

�أنواع الأ�سلحة اخلفيفة املتداولة عرب االنرتنت يف ليبيا
الر�شا�شات الثقيلة
الر�شا�شات الثقيلة هي عبارة عن ر�شا�شات يقوم بت�شغيلها طاقم حم�شوة بخرطو�شة تزيد عن  8مم ولكن �أقل من  20مم يف العيار (.)Ferguson et al, 2015
وقد �شكلت �ستة ر�شا�شات من النوع  DShKMو�إحدى ع�شر ر�شا�ش ثقيل من النوع  KPVاجلزء الأكرب من الأنظمة املوثقة ،ومتثل �أثنني من الر�شا�شات الثقيلة
للكتلة ال�شرقية ،حم�شوة بخرطو�شة  108 x 12.7مم و114 x 14.5مم ،على التوايل .ويف حني مت �إنتاج البع�ض يف االحتاد ال�سوفيتي ،مل يكن من املمكن حتديد
م�صدر الأمثلة الأخرى ب�شكل قاطع .وقد �أنتج كال النوعني على نحو وا�سع ودخال ليبيا عرب جمموعة متنوعة من الطرق .وكالهما كانا يف اخلدمة مع القوات
امل�سلحة الليبية يف ظل نظام القذايف وتُ�ستخدم حال ًيا من جانب جميع الف�صائل الرئي�سية يف ليبيا.
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وقد كانت العديد من الأمثلة من النوع  KPVمثبتة على حا�ضنات  ZPUامل�ضادة للطائرات من واحد �أو
ا�ستخداما وا�سع النطاق مع خمتلف
�أثنني �أو �أربعة �أ�سلحة (راجع ال�صور  .)1وقد �شهدت هذه الأ�سلحة
ً
اجلماعات امل�سلحة يف ليبيا ،وقد ارتبط الطلب على الذخرية لهذه الأنظمة على وجه التحديد بالبائعني
امل�ؤكد �أو امل�شتبه يف انتمائهم جلماعات م�سلحة.
كما مت حتديد ر�شا�ش ثقيل بلجيكي من النوع �إف �إن هري�ستال براوننج �إم 2للخرطو�شة 99 x 12.7
مم (ر�شا�ش براوننج  ،)BMG 50.كما هو احلال بالن�سبة لر�شا�ش ثقيل فردي من النوع  NSVاملح�شو
خلرطو�شة  108 x 12.7مم .ومن املرجح �أن الأخري ي�شكل جز ًءا من �صادرات م�صرح بها �إلى ليبيا ،على
الرغم من �أن هذا الطراز متوفر � ً
أي�ضا ب�شكل وا�سع يف املنطقة .كما ينت�شر  NSVعلى نطاق وا�سع يف
كل من نظام القذايف وقوات املتمردين خالل احلرب الأهلية
املنطقة ،ومت توثيق كال الطرازين يف �أيدي ٍ
لعام .2011

ال�صورة  :1ر�شا�ش  ZPU-2مثبت على اجلزء اخللفي
من �سيارة خفيفة ُمعلن عنه يف جمموعة و�سائل الإعالم
االجتماعية الليبية امل�ستخدمة لتجارة الأ�سلحة.

امل�صدر :جملة )ARES (2016

قاذفات ال�صواريخ والأ�سلحة عدمية االرتداد املحمولة على الكتف
حتتوي جمموعة البيانات امل�ستخدمة يف هذا البحث على نطاق من قاذفات ال�صواريخ والأ�سلحة عدمية االرتداد املحمولة على الكتف .وتت�ضمن هذه الأ�سلحة
امل�ستخدمة ملرة واحدة بطلقة واحدة مثل �آر بي جيه 75-الت�شيكو�سلوفاكي و�أنظمة  RShGالرو�سية� ،إلى جانب الأنظمة التي ميكن �إعادة حتميلها مثل الأ�سلحة
�شيوعا ،مع  16مثال يف جمموعة البيانات .ومت حتديد الأنظمة ال�صينية
عدمية االرتداد مب�ساعدة �صواريخ من نوع �آر بي جيه .وكان نظام �آر بي جيه 7-الأكرث ً
والرو�سية والبلغارية ب�شكل قاطع من بينها .وكانت الأ�سلحة التي عليها تواريخ ت�صنيع وا�ضحة بلغارية ،وترجع لعام  1979و .1987وكانت الذخرية املتوفرة
مقت�صرة ب�شكل �شبه ح�صري على �أنواع دفعة الطراز  ،PG-7على الرغم من �أنه لوحظت دفعة واحدة لطراز .PG-7M
�صورة � :2سالح  M 57عدمي االرتداد يوغ�ساليف ُمعلن عنه يف جمموعة
و�سائل الإعالم االجتماعية الليبية امل�ستخدمة لتجارة الأ�سلحة

ال�صورة  :3العالمات املوجودة على
قاذفة �صواريخ الباريوم احلرارية
 RShG-2املُعلن عنه يف جمموعة
و�سائل الإعالم االجتماعية الليبية
امل�ستخدمة لتجارة الأ�سلحة.
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�صورة � :4سالح
ُ WPF89-2معلن عنه
يف جمموعة و�سائل
الإعالم االجتماعية
امل�ستخدمة
الليبية
لتجارة الأ�سلحة

حتتوي جمموعة البيانات على �سالح عدمي االرتداد  M 57يوغ�ساليف قاذفة بعيدة املدى و�شديدة
االنفجار وم�ضادة للدبابات ( )HEATملدى بحد �أق�صى  1.200م (راجع ال�صورة  .)2وتقدم الذخرية
القيا�سية اخرتاق الدروع مبا يقرب من  270مم فيما يكافئ الدروع املتجان�سة املدرفلة (.)RHAe
تاريخ ا�سترياد هذه الأنظمة غري معروف؛ ومع ذلك ،ترجع جمموعة من الأ�سلحة اليوغ�سالفية
الأخرى مبا يف ذلك �أنظمة الدفاع اجلوي التي يحملها الأفراد ( ،)MANPADSوالأ�سلحة املوجهة
امل�ضادة للدبابات ( ،)ATGWsوقاذفات الهاون – التي مت توثيقها يف ليبيا �إلى �أوائل �إلى منت�صف
الثمانينيات ،ومن املرجح �أن تكون هذه الأ�سلحة قد دخلت البالد خالل هذه الفرتة.
من بني الأ�سلحة عدمية االرتداد التي ت�ستخدم ملرة واحدة بطلقة واحدة وقاذفات ال�صواريخ،
حتتوي جمموعة البيانات على النماذج التالية( RPO-A :ثالثة �أمثلة) ،و( RShG-1اثنان) ،و
( RShG-2اثنان) ،و( WPF89-2اثنان) ،و( RPG-75واحد) (راجع ال�صورتني  3وُ .)4يطلق
�سالح  KBP RPO-Aعدمي االرتداد الرو�سي وقاذفات ال�صواريخ  Bazalt RShG-1وRShG-2
ذخرية باريوم حراري عيار  93مم ،و 105مم ،و 72.5مم على التوايل .ويف حني �أن  RPO-Aهو
خ�صي�صا لهذا الغر�ض ومت اعتماده لأول مرة يف  ،1988ومتت تهيئة �سل�سلة RShG
�سالح م�صمم
ً
من قاذفات ال�صواريخ امل�ضادة للدبابات  RPG-26و ،RPG-27ودخلت يف اخلدمة يف �أو يف وقت
قريب من عام  .2000وكان الهدف من هذه الأنظمة �أن تقدم ت�أث ًريا متعدد الأغرا�ض على نطاقات
 200-120م ،على �أ�سا�س النظام .وحتمل اثنني من الأ�سلحة عدمية االرتداد  RPO-Aوواحدة من
كل قاذفات ال�صواريخ  RShG-1و RShG-2ت�شري �إلى �أنها قد �أنتجت يف عام  ،2007مما ي�شري
�إلى �أنها قد تكون قد دخلت ليبيا كجزء من �صفقة الأ�سلحة الرو�سية الكبرية املتفق عليها يف عام
 2004والتي مت ت�سليمها خالل ال�سنوات الالحقة.
حتتوي جمموعة البيانات على اثنني من قاذفات �صواريخ الباريوم احلراري  WPF89-2ال�صينية
امل�صممة لال�شتباك مع الأفراد داخل الهياكل .يعترب �سالح  WPF89-2ن�سخة حمدثة من
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 WPF89-1ال�سابق ويتميز ب�شحنة متهيدية باملخرتقات امل�شكلة باالنفجار ( )EFPامل�صممة الخرتاق احلجارة ال�سميكة قبل ت�سليم �شحنة الباريوم احلراري يف
املبنى امل�ستهدف .و ُيعتقد �أن هذا الطراز قد دخل يف اخلدمة الع�سكرية ال�صينية يف عام � ،Jenzen-Jones and Yan( 2003سي�صدر قري ًبا) .وقد كانت
كل من املثالني يف جمموعة البيانات ت�شري �إلى الإنتاج يف عام  .2007وقد مت �إدراج �سالح عدمي االرتداد واحد من طراز �آر بي جيه 75-يف جمموعة
الت�سمية يف ٍ
البيانات .هذا ال�سالح بر�أ�س �صاروخ حرارية تبلغ  68ملم مبدى ي�صل �إلى  300مرت .وت�شري العالمات على � RPG-75إلى �أنه مت �إنتاجه يف عام .1977

الأ�سلحة امل�ضادة للدبابات
النوع 9M17 Falanga

قد مت توثيق خم�سة طراز متميزة من  ATGWيف جمموعة البيانات ،مبا يف ذلك املجموعة ال�شرقية و�أنواع حلف �شمال الأطل�سي.
(ا�سم تقارير الناتو�« AT-2 :سواتر») و( 9M14 Malyutkaا�سم تقارير الناتو�« AT-3 :ساجر») هما من �أنظمة  ATGWال�سوفياتية من اجليل الأول .وت�شري
العالمات �إلى �أن واحد على الأقل من اثنني من طراز  9M17املراقبني هو بديل ) ،9M17P (AT-2Cالذي كان الأول من نوعه يف ال�سل�سلة لإدخال الأوامر �شبه
التلقائية للتوجيه على امتداد خط الب�صر ) ،(SACLOSمما ي�سهل اال�ستخدام كث ًريا على امل�شغلني .واملعروف �أن القوات امل�سلحة الليبية يف ظل عهد القذايف
كانوا يقومون بت�شغيل طراز  ATGWمن طراز  Mi-8و  Mi-25/35يف طائرات الهليكوبرت ،ويعتقد �أنهم تلقوا بع�ض ال�صواريخ من �سل�سلة  100 9M17من
االحتاد ال�سوفياتي يف عام  .1984والعالمات ت�شري �إلى �أن واحدً ا على الأقل من ال�صواريخ املوثقة هو من طراز  9M17Pالذي يبدو �أنه يتناق�ض مع بيانات
اال�سترياد املتاحة التي ت�شري �إلى �أن الإ�صدار  AT-2Aمت ت�سليمه ).(IISS, 2016, SIPRI, 2016
يتم توزيع �أعداد كبرية من الأ�سلحة من �سل�سلة  9M14يف جميع �أنحاء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،و�شهد وجودها يف اجلزائر ،م�صر� ،إيران،
العراق ،مايل ،املغرب ،وغريها .ومن املعروف �أن ليبيا قد تلقت بع�ض �صواريخ ) 10,000 9M14M (AT-3Bمن االحتاد ال�سوفيتي يف الفرتة 1982-1975
) .(SIPRI, 2016وي�ستخدم هذا الطراز الأوامر اليدوية للت�شغيل على امتداد خط الب�صر ) (MCLOSويتم توجيهه �سلك ًيا .حتتوي جمموعة البيانات على
�صاروخ فردي من �سل�سلة  .9M14كل من �صواريخ ال�سل�سلة  9M14و 9M17املوثقة يف جمموعة البيانات مت عر�ضها للبيع ك�صواريخ فقط ،و�سوف حتتاج لو�ضع
�إطالق النار للبدء والتوجيه.
النوع ( 9M111 Fagotا�سم تقارير الناتو�« AT-4 :سبيجوت») هو الوحيد من اجليل الثاين ال�سابق
حللف وار�سو  ATGWيف جمموعة البيانات .وهذا النظام يوظف توجيه  SACLOSوهو ميثل حت�س ًنا
كب ًريا على ال�سل�سلة ال�سابقة  .9M14 Malyutkaمن التح�سينات الأ�سا�سية هو التخفي�ض يف احلد
الأدنى للمدى �إلى  70م فقط ،مقارنة بـ  500م يف ال�سابق .مت توثيق �أحد �صواريخ  9M111و�صاروخ
 9M111Mالالحق يف جمموعة البيانات (انظر ال�صورة ( 9M111M Faktoriya .)5ا�سم تقارير
حم�سن.
الناتو�« AT-4C :سبيجوت �سي») مبحرك جديد ومدى ّ

ال�صورة  A 9M111M ATGW 5مت الإعالن عنه يف
جمموعة من الو�سائط االجتماعية الليبية التي تتاجر يف
الأ�سلحة.

هذه الأ�سلحة ت�شكل خط ًرا �أكري على مركبات القتال املدرعة الأحدث يف املنطقة ،مع قدرة اخرتاق الدروع
التي تبلغ  400مم على الأقل  .RHAeوت�شري العالمات على  9M111Mيف جمموعة البيانات �إلى �أنه مت
�إنتاجها يف عام  ،1983وعلى الرغم من توثيق العديد من �أنظمة  9M111و 9M111Mخالل احلرب
الأهلية عام � ،2011إال �أن طرق �إدخالها الدقيقة �إلى ليبيا غري معروفة.
مت تطوير �سل�سلة  MILANمن  ATGWمن قبل ال�شركات التابعة لـ  MBDAومقرها يف فرن�سا و�أملانيا.10
تنتج ال�شركات الأملانية مركز الإطالق والر�ؤو�س احلربية ،يف حني يتم جتميع ال�صاروخ يف فرن�سا ،حيث يتم
ت�صدير نظام  ATGWالكامل عادة ) .(Duquet, 2014مت تزويد �أنظمة �سل�سلة  MILANمبا�شرة �إلى
كل من القوات احلكومية والثوار يف ليبيا .ويف عام  2007وقعت فرن�سا وليبيا على �صفقة بقيمة  218مليون
دوالر �أمريكي لت�صدير �صواريخ م�ضادة للدبابات ).1,000 MILAN 3 (France, 2011; Lewis, 2007
كما �أبلغ فريق خرباء الأمم املتحدة يف ليبيا يف عام  2011عن ت�سليم «العتاد الع�سكري من قطر �إلى الثوار
يف ليبيا ،مبا يف ذلك ]نظم[  MILANالفرن�سية» ( ،UN, 2012الفقرة .)95
حتتوي جمموعة البيانات على ثالثة �صواريخ  MILAN F3ومنظار حراري  MIRAمن املرجح �أنه مت
ت�سليمها �إلى ليبيا مبوجب العقد  2007مع فرن�سا (انظر ال�صورة  .)6وهناك � ً
أي�ضا �أنبوب �صاروخ
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) MILAN F2 (DM 92يحمل العالمات الأملانية والرقم الت�سل�سلي �( 246002أنظر �صورة � .)7أربعة �صواريخ � DM 92أخرى ب�أرقام ت�سل�سل �أقل 11حددت
�ساب ًقا يف ليبيا ومت الإبالغ عنها من قبل الربملان الأملاين ب�أنها مل تخزن يف اجلي�ش الأملاين على الإطالق ومل ت�صدر من �أملانيا ).(Germany, 2011
ال�صورة  6منظار حراري  MIRAل�سل�سلة  MILANمن  ATGWsمت الإعالن عنه يف
جمموعة من الو�سائط االجتماعية الليبية التي تتاجر يف الأ�سلحة.

ال�صورة � 7أنبوب �صاروخ  MILAN F2يحمل العالمات الأملانية مت الإعالن عنه يف
جمموعة من الو�سائط االجتماعية الليبية التي تتاجر يف الأ�سلحة.

امل�صدر :جملة )ARES (2016

امل�صدر :جملة )ARES (2016

�أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة
مت توثيق نظامني من �أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة ادعوا البائعني �أنها مكتملة يف جمموعات جتارة الأ�سلحة الليبية
عرب االنرتنت ،اً
ف�ضل عن اثنني من �أنابيب ال�صواريخ دون جريب�ستوك �أو بطاريات حرارية .وعر�ضت ثالث وحدات من
جريب�ستوك � ً
أي�ضا للبيع دون املكونات الأخرى .كال النظامني ‹كاملني› من الطراز ( 9K32M Strela-2M12ا�سم
تقارير الناتو« SA-7B :جريل») وجميع وحدات جريب�ستوك والطراز ( 9P58انظر ال�صور  8و .)9يف حني مل يتم
الإعالن عن الأ�سعار علنا لأنظمة  ،9K32Mمت الإعالن عن اثنني من وحدات جريب�ستوك  9P58مع الأ�سعار 8000
دينار ليبي ( 5800دوالر �أمريكي) و4000دينار ليبي ( 29.00دوالر �أمريكي) يف مار�س و�أكتوبر  ،2015على التوايل.
يف حالة جريب�ستوك ال�سابق ،ادعى البائع �أنه تلقى بالفعل ً
عر�ضا مببلغ  6.000دينار ليبي ( 4.350دوالر �أمريكي).
وذكر �أحد املعلقني �أن مبلغ  5000دينار بحريني ( 3.625دوالر �أمريكي) هو �سعر ال�سوق ل�صاروخ واحد 9M32M
(لنظام  )9K32Mيف �أنبوب �إطالقه ،مزود بدون جريب�ستوك �أو البطارية احلرارية .وذكر نف�س ال�شخ�ص � ً
أي�ضا �أن
«هذا ال�شيء يبحث عنه جميع اخلطوط الأمامية ولي�س لديهم ما يكفي منه» ) .(Smallwood, 2015ويتم ت�صدير
�صواريخ منظومات الدفاع اجلوي املحمولة بكميات �أكرب من جريب�ستوك (قابلة لإعادة اال�ستخدام) ،وهو ما يعني �أن
جريب�ستوك غال ًبا ما تكون مطلوبة ب�شكل كبري .يف حني و�ضعت بطاريات بدائية لال�ستخدام مع �أنظمة � ،9K32Mسيكون
من امل�ستحيل تقري ًبا على اجلماعات غري احلكومية تطوير جريب�ستوك مرجتلة ) .(Smallwood, 2014و�أ�شارت
العالمات على وحدة � 9P58أنه مت �إنتاجها يف عام .1981

ال�صورة  8جريب�ستوك
 MANPADSمت الإعالن عنه يف
جمموعة من الو�سائط االجتماعية
الليبية التي تتاجر يف الأ�سلحة.
9P58

ال�صورة 9K32M MANPADS 9
مت الإعالن عنه يف جمموعة من
الو�سائط االجتماعية الليبية التي
تتاجر يف الأ�سلحة.

كما مت � ً
أي�ضا توثيق �صاروخ  9M32Mو�صاروخ  ،9M342كال منهما يف �أنابيب الإطالق .يتم ا�ستخدام  9M32Mمع
تقدما ( 9K338 Igla-Sا�سم تقارير الناتو:
نظام  .9K32Mومع ذلك ،يتم ا�ستخدام  9M342مع النظام الأكرث ً
‹ SA-24غرين�ش›) يف منظومات الدفاع اجلوي املحمولة .وقد عر�ض  9M342للبيع مع بطارية  9B238متوافقة /
وحدة مربد .و�أ�شارت العالمات الوا�ضحة �إلى �أن ال�صاروخ قد مت ت�صنيعه يف عام  .2005ت�شري ال�صور من وثائق ال�شحن
املقدمة للم�ؤلفني من م�صادر �سرية يف ليبيا �إلى �أن �أكرث من  250من �صواريخ � 9M342سلمت �إلى ليبيا مبوجب عقد
عام  2004مع رو�سيا ملجموعة متنوعة من الأ�سلحة والذخائر .مت تزويد �صواريخ � 9M342إلى ليبيا كجزء من النظام
املحمول على املركبات ويعتقد �أنه مل يتم ت�صدير �أي جريب�ستوك .زعمت م�صادر رو�سية �أن �صواريخ  9M342احلالية يف
ليبيا لي�ست متوافقة مع جريب�ستوك  9P522من منظومات الدفاع اجلوي املحمولة )9K338 (Schroeder, 2014؛
ومع ذلك ،فقد ت�ضاربت امل�صادر 13مع بع�ضها يف هذا الأمر.
امل�صدر :جملة )ARES (2016
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و�أخ ًريا ،مت � ً
أي�ضا توثيق حماكاة �إطالق  9F912لطراز التدريب  9F622للنظام  .9K32Mيحمل  9F912عالمات ت�شري �إلى �أنه مت �إنتاجه يف عام .1981
يت�سق اجلريب�ستوك يف فرتة 1980وجهاز املحاكاة اللذان مت توثيقهما مع الأبحاث امليدانية الأخرى التي �أجريت يف ليبيا التي فح�صت منظومات الدفاع اجلوي
املحمولة ) .(Chivers، 2011وقد مت توثيق مكونات �أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة ال�سوفياتية والبلغارية والباك�ستانية والبولندية والرو�سية 14يف ليبيا حتى الآن،
والكل ما عدا الأنظمة الباك�ستانية والرو�سية ت�شري �إلى تاريخ الإنتاج يف فرتة  .1980وهذا يتطابق مع بيانات الت�صدير املتاحة :من املعروف �أن ليبيا قد تلقت
ما ي�صل �إلى  1000من �أنظمة  9K32Mمن يوغو�سالفيا يف  ،1985-1984على �سبيل املثال ).(SIPRI، 2016

قاذفات القنابل
يف مايو  2008قدمت ليبيا �أم ًرا قيمته  12مليون يورو من الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة والذخائر من العيار ال�صغري لدى �إف �إن هري�ستال
) .(Spleeters, 2012املتلقي املق�صود للأمر كان لواء م�سلح من اجلي�ش الليبي رقم  ،32واملعروف �شعب ًيا با�سم «اللواء خمي�س»� .شمل الأمر  367من
بنادق  F2000 367بالتحميل الذاتي مزودة بقنابل الن�س  (LG1) 1ووحدات قاذفة قنابل بفوهة �سفلية (انظر  Jenzen-Jones, 2016ملزيد من
التفا�صيل) .مت ت�صميم  LG1خ�صي�صا لطراز  F2000وبه غرف باملعيار  40 × 46SRملم وخراطي�ش ب�سرعة منخف�ضة .مت العثور على �ستة �أمثلة على
 LG1يف جمموعة البيانات ،كل مثال يتعلق ببندقية .F2000
ويرد قاذف قنابل مب�ضخة رو�سي  GM-94يف جمموعة البيانات (انظر ال�صورة .)10
وغرفة  GM-94خلرطو�شة حوايل  30 × 43ملم ،مع الإ�صدار القيا�سي امل�ستدير كقنبلة
حرارية . VGM93.100

ال�صورة  10قاذفة قنابل تعمل مب�ضخة  KBP GM-94مت الإعالن عنها يف
جمموعة من الو�سائط االجتماعية الليبية التي تتاجر يف الأ�سلحة.

ويتم �إنتاج هذا يف املقام الأول من البوليمر وم�صمم لتحقيق ن�صف قطر فتاك حمدود،
وتقليل الأ�ضرار اجلانبية يف ال�صراعات احل�ضرية وال�سماح للم�ستخدم ب�إطالق ال�سالح
يف نطاقات فارغة بالقرب من النقطة ).(Jenzen-Jones and Popenker, 2015
يبدو �أن البائع يعلن عن هذا ال�سالح وهو يفتخر به .يف حني عدم وجود عالمات وا�ضحة
يف ال�صورة املتوفرة� ،أال �أن قاذفة القنابل اليدوية على الأرجح دخلت ليبيا بعد رفع �أول
حظر لل�سالح املفرو�ض على البالد يف �سبتمرب  .2003ومن املعروف �أن كميات كبرية من العتاد الرو�سي قد مت ت�صديره �إلى ليبيا حتت عقد مبكر يف عام 2004
).(Jenzen-Jone, 2016
امل�صدر :جملة )ARES (2016

كما مت توثيق قاذفة قنابل واحدة  GL06 40 x 46SRملم تنتجها ال�شركة ال�سوي�سرية  B&T AGيف جمموعة البيانات .وقدمت  GL06يف عام  .2006ويتم
ت�سويقها على �أنها «القاذفة الأكرث دقة  40ملم يف ال�سوق والقادرة على �إطالق جمموعة كبرية من الذخائر الفتاكة و�أقل فتكا من احلجم العادي ( ،B & Tبدون
تاريخ) .ومن غري الوا�ضح كيف جاء هذا ال�سالح �إلى ليبيا .وقد �سبق �أن وثقت قاذفات من النوع  GL06يف �أيدي القوات الكردية يف العراق .من املهم �أن نالحظ
�أن  GL06تنتج مبوجب ترخي�ص من قبل �أربع �شركات �أخرى.

بنادق م�ضادة للعتاد
�أ�سلحة زا�ستافا « M93ال�سهم الأ�سود» هي بندقية م�ضادة للعتاد بخراطي�ش ذات غرف �إما
 99 X 12.7( 50 BMGمم) �أو  108 × 12.7ملم (انظر ال�صورة � .)11إنه ت�صميم يعمل
ب�صاعقة وقادر على اال�شتباك مع �أهداف مدرعة خفيفة على املدى الطويل الذي ي�صل �إلى
 1800مرت ،وف ًقا لل�صانع ) .(Zastava Arms, 2013وت�شمل جمموعة البيانات مثالني
من بنادق « M93ال�سهم الأ�سود».
ويزعم تقرير � 2013أن �صفقة بقيمة  100مليون دوالر كان من املقرر �أن يتم التوقيع عليها
بني ليبيا و�صربيا التي من �ش�أنها �أن ت�شمل �أعدادًا كبرية من ر�شا�شات  M84لأغرا�ض
عامة ،وبنادق  M21ذاتية التحميل وقاذفات قنابل يدوية غري حمددة ،وبنادق م�ضادة
15
للعتاد  ،M93و �أ�سلحة �أخرى ).(Serbia Business، 2013

ال�صورة � 11أ�سلحة زا�ستافا ' M93ال�سهم الأ�سود' بندقية تعمل ب�صاعقة
م�ضادة للعتاد مت الإعالن عنها يف جمموعة الو�سائط االجتماعية الليبية
التي ت�ستخدم لتجارة الأ�سلحة.

امل�صدر :جملة )ARES (2016
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�أ�سلحة �أخرى
بالإ�ضافة �إلى الأ�سلحة يف الفئات املذكورة �أعاله ،ت�ضمنت جمموعة البيانات حفنة من
الأنظمة الأخرى .و�شملت اثنني من بنادق عدمية االرتداد من النوع  :M40A1يبدو على
واحدة �أنها من النوع ال�صيني  75والأخرى � M40A1أ�صلية .وتظهر كالهما عالمات
وا�ضحة للقدم واخلدمة الطويلة .كما يتم ت�ضمني واحد هاون  82ملم ال ميكن حتديده
ب�شكل قاطع من ال�صور املتاحة يف جمموعة البيانات .وت�شري معامله املادية �أنه من املرجح
�أنه من حلف وار�سو ال�سابق.

ال�صورة  12حاوية �صاروخ جو � -سطح  UB-16-57مت الإعالن عنها يف
جمموعة من الو�سائط االجتماعية الليبية التي تتاجر يف الأ�سلحة.

امل�صدر :جملة )ARES (2016

وقد مت توثيق ثالثة قاذفات �صواريخ  107ملم متعددة الرباميل من النوع ال�صيني  63منط.
يبدو �أن اثنني من �أ�صل �صيني ،يف حني �أن الثالث هو �إ�صدار كوريا ال�شمالية م�صمم بالنوع  .75ومت ر�صد قاذفات �صواريخ جو�-سطح متعددة الرباميل
� ً
أي�ضا على من�صات الو�سائط االجتماعية .تظهر �أربعة حاويات �صواريخ  UB-16-57يف جمموعة البيانات (انظر ال�صورة  .)12وعلى الأرجح �أن حاويات
ال�صواريخ هذه من �أ�صل �سوفييتي وتطلق  57ملم يف �سل�سلة  S-5من ال�صواريخ .وقد وثقت � ً
أي�ضا حاوية �صاروخ من النوع ماترا  ،155والتي تطلق  68مم
من �صواريخ  .SNEBمت تطويع كل من حاويات �صواريخ  68مم و 57مم وا�ستخدامها على نطاق وا�سع ك�أنظمة �أر�ض � -أر�ض خالل احلرب الأهلية 2011
).(Jenzen-Jones and Lyamin, 2014

اخلامتة
�إن النتائج التي قدمت يف هذا التقرير املر�سل لي�ست �سوى عينة من البيانات املتاحة من من�صات عديدة على االنرتنت املرتبطة باالجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة
ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة يف ليبيا .وعلى الرغم من �أن البيانات حمدودة ،فمن املنطقي �أن نخل�ص �إلى �أن �سوق الأ�سلحة غري امل�شروعة على االنرتنت ينمو
من حيث العر�ض والطلب.
وعلى الرغم من �أن معظم الأ�سلحة اخلفيفة التي در�ست يف هذا التقرير كانت من ع�صر ما قبل عام � ،1992إال �أن عدة �أ�سلحة مت احل�صول عليها م�ؤخ ًرا عر�ضت
للبيع� .إن الإعالن عن جمموعة  ATGWsمتقدمة ن�سبيا مثل  9M111M Faktoriyaو  MILAN F3يف ال�سوق الليبي على االنرتنت يو�ضح �أن الأ�سلحة
املتطورة متاحة لأولئك الذين لديهم الو�سائل والرغبة يف احل�صول عليها .وباملثل ،ف�إن وجود منظومات الدفاع اجلوي املحمولة يف الأ�سواق (مبا يف ذلك النظم
الكاملة ،وال�صواريخ ،ووحدات جريب�ستوك) ي�شري �إلى �أن املخاوف من انت�شار هذه الأنواع من �أنظمة الأ�سلحة يف ليبيا ومن ليبيا � ً
أي�ضا �إلى �أماكن �أخرى يف
املنطقة ت�ستمر على �أ�س�س �سليمة.
وال تزال �أ�سواق الأ�سلحة غري امل�شروعة على االنرتنت يف مراحلها الأولى يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وقد ت�ستمر يف التطور من حيث التطوير
التقني وتنوع وحجم الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة املعرو�ضة للبيع .على الرغم من �أن املن�صات نف�سها قد ت�صبح �أكرث �صعوبة يف الو�صول �إليها حيث �إن
ال�سيا�سات وتقنيات االعتدال وعوامل �أخرى ت�شكل التوفر� ،إال �أن الأ�سواق ال تزال تت�شكل من الأفراد الذين يبيعون الب�ضائع �إلى امل�شرتين الذين يريدون احل�صول
عليها .هناك حاجة �إلى �إجراء درا�سة متقدمة لتحديد م�صادر الأ�سلحة خارج �سيطرة الدولة وامل�ساعدة يف احلد من انت�شار املزيد من الأ�سلحة ال�صغرية
والأ�سلحة اخلفيفة يف ليبيا واملنطقة على نطاق �أو�سع.

االخت�صارات و�أوائل حروف الكلمات
ATGW

خدمات بحوث الت�سلح
�سالح م�ضاد للدبابات
مدفع ر�شا�ش براوننج

KPV

DShKM

Degtyarev-Shpagin

KPVT

ARES
BMG

EUR
FN Herstal
GM-94
HEAT
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اليورو
امل�صنع الوطني لهري�ستال
قاذفة قنابل يدوية يغذيها املخزن
م�ضادة للدبابات �شديدة االنفجار
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HMG

مدفع ر�شا�ش ثقيل

KBP

Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya

ر�شا�ش فالدميريوف من العيار الثقيل
مدفع ر�شا�ش دبابة فالدميريوف من العيار الثقيل

LG1
LYD
MANPADS
MILAN

قاذفة قنابل 1
دينار ليبي
نظام (�أنظمة) الدفاع اجلوي املحمولة
�صاروخ م�شاة خفيف م�ضاد للدبابات

NSV
R
RHAe
RPG

هذه هي �أ�سماء امل�صممني الرئي�سيني لل�سالح
عندما ت�ستخدم كالحقة يف ت�صميم عيار اخلرطو�شة)
قاذفة قنابل حممولة م�ضادة للدبابات
عندما ت�ستخدم لقاذفة متعددة اال�ستخدامات
مثل RPG-7؛ و� ً
أي�ضا (�صاروخ يدوي م�ضاد للدبابات)
عند ا�ستخدامه لإطالق ال�صواريخ التي ميكن التخل�ص
منها مثل  ،RPG -18والذي يعترب جمموعة من الذخائر
�سالحا يف جمموعة امل�صطلحات الرو�سية احلالية
ولي�س ً

RPO-A
SACLOS
SNEB
UN
USD
WPF
ZPU

قاذف اللهب ال�صاروخي للم�شاة
قيادة �شبه تلقائية �إلى خط الب�صر
�شركة جديدة من املرافق �إدغار براندت
الأمم املتحدة
الدوالر الأمريكي
ال�صاروخ املدفعي احلراري
نظام بندقية مكافحة للطائرات
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