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المسلحة

مالحظات بحثية

تحديث عام  2014مع التركيز على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ت�شكل تر�سانات الأ�سلحة اخلفيفة املوجهة املتطورة التي
املجموعات امل�سلحة التي �أفادت التقارير حوزتها
لهذه الأنظمة� :أحدث املعلومات العاملية
بحوزة العنا�صر الغري تابعة للدولة تهديد ًا للأمن الدويل.
حيث �أ�شارت �أبحاث م�سح الأ�سلحة ال�صغرية � -إلى �أنه منذ منذ �إجراء التقييم ال�سابق� ،سجل امل�سح حيازة  25جمموعة
جديدة �إما لأنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف «مانبادز»
العام  - 1998ما ال يقل عن  84من اجلماعات امل�سلحة
�أو للأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات ،مما رفع عدد املجموعات
من  40بلدا �إما متتلك �أو كان بحوزتها مثل هذه الأنظمة.
التي متتلك هذه الأنظمة �إلى  61جمموعة ن�شطة يف جميع دول
وت�شمل� :أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف “مانبادز” العامل� ،أكرث من ن�صف هذه املجموعات امل�سجلة اجلديدة موجود
والأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات ( )ATGWsالتي ي�ستطيع يف �سوريا .حيث �أفادت التقارير ب�أن لدى منت�سبي القاعدة يف
املقاتلون �أو املجموعات امل�سلحة ال�صغرية ا�ستخدامها،
تون�س واالنف�صاليني املوالني لرو�سيا يف �أوكرانيا �أ�سلحة خفيفة
وتكون الأ�سلحة ال�صاروخية �إما موجهة يدوي ًا �أو موجهة ذاتي ًا موجهة للمرة الأولى.
وت�شري منادج و�أنواع الأ�سلحة اخلفيفة املوجهة منذ �إ�صدار
بعد �إطالقها .ي�ستند ملخ�ص البحث على معلومات جديدة
ملخ�ص البحث رقم � )Rigual, 2013( 31إلى تغيريات وا�ضحة
وردت يف قاعدة بيانات امل�سح (م�شروع م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية )2014 ،منذ حتديثها الأخري يف �آذار/مار�س  2013يف �أمناط االنت�شار يف بع�ض الدول .حيث ت�شكل الأجيال احلديثة
من الأنظمة التي طورها االحتاد ال�سوفيتي ،مثل :نظام Strela-2
وتكملة مللخ�ص البحث رقم  .)Rigual, 2013( 31حيث
�أو نظام  - 2Mوالتي ت�سمى  SA-7aو � - bأو �أنظمة الدفاع
ت�صف الطرق التي تتمكن بوا�سطتها املجموعات امل�سلحة من
اجلوي املحمولة على الكتف «مانبادز» و�سل�سلة  9K11من
احل�صول على الأ�سلحة اخلفيفة املوجهة يف جميع دول العامل ،الأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات� ،أغلب ال�صواريخ املوجهة التي
وتذكر �أنواع الأ�سلحة ومدى تطورها .كما تركز على �أمناط
متتلكها هذه املجموعات امل�سلحة (راجع اجلدول  .)1بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،مت توثيق اجليل الأحدث من ال�صواريخ الذي يتميز
انت�شار الأ�سلحة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.

مت فتح خمزن التوزيع الرئي�سي يف من�ش�أة تخزين الأ�سلحة املح�صنة حتت الأر�ض يف �أجدابيا ،يف �آذار/مار�س  2011ليح�صل الثوار الليبيون على اال�سلحة منه ب�سهولة .ويحتوى هذا املخزن على

مئات من �صواريخ �أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف “مانبادز” (وخ�صو�ص ًا من طراز  )9K32والأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات( ،الطراز  9K11 Malyutkaوالطراز 9k111 Fagot
والطراز املتقدم  © ).9k135 Kornetهيومان رايت�س ووت�ش.2011،
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اجلدول � - 1أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف “مانبادز” والأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات التي تفيد التقارير �أنها بحوزة املجموعات
امل�سلحة (ح�سب نوع نظام التوجيه) ،من عام � 1998إلى عام .2014
�أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف “مانبادز”
املجموعات امل�سلحة الن�شطةد التي �أفادت التقارير حيازتها للأنظمة ال�صاروخية من هذا النوع من
الأ�شكال �أ
نوع
املختارةب(بلد املن�ش�أ)ج التوجيه
التوجيه

رادار بحث �سلبي
ذو �أ�شعة حتت
احلمراء
تعرف بـ
( SA-7a( Passive infraredو )b Grail
)seeker
(االحتاد ال�سوفيتي)

طراز 9K32 Strela-2
وطراز � 2Mأو التي

طراز 9K34 Strela-3
(�أو التي تعرف ب طراز
)SA-14 Gremlin
(االحتاد ال�سوفيتي)
طراز  9K310وطراز 9K38
�سل�سلة �( Iglaأو التي تعرف
ب طراز /SA-16 Gimlet
وطراز )Grouse 18
(االحتاد ال�سوفيتي)
طراز 9K338 Igla-S
(التي ت�سمى
()SA-24 Grinch
(رو�سيا االحتادية)
طراز FIM-92 Stinger
(الواليات املتحدة)
طراز ( HN-5امل�صنوع
يف ال�صني)
طراز ( FN-6امل�صنوع يف
ال�صني)
قيادة يدوية لتوجيه طراز Blowpipe
(اململكة املتحدة)
خط الت�سديد

العدد الإجمايل
للمجموعات منذ
عام ( 1998عدد
املجموعات الإ�ضافية
منذ �آخر حتديث)
جتمع الأبخازية من �إمارة القوقاز (جورجيا) ،و�ألوية الأن�صار (الأرا�ضي الفل�سطينية) ،وجبهة الأ�صالة 56
والتنمية (�سوريا) ،و�ألوية النا�صر �صالح الدين (الأرا�ضي الفل�سطينية) ،ومنت�سبي القاعدة (اجلزائر)8+( ،
وكينيا ،ومايل ،وتون�س) ،وحركة ال�شباب ال�صومايل (ال�صومال) ،وتنظيم �أن�صار ال�شريعة (ليبيا)،
واملتمردين البورونديني ،واحتاد القوى من �أجل الدميقراطية والتنمية يف ت�شاد ،والثوار ال�شي�شان،
وقوات كولومبيا امل�سلحة الثورية ،واجلي�ش ال�سوري احلر -و�ألوية فر�سان احلق يف (�سوريا ،بلدة
مورك) ،وحزب اهلل ،وحزب املجاهدين الك�شمرييني (ك�شمري) ،واجلماعات العراقية امل�سلحة ،وحركة
املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية (العراق�/سوريا) ،وحزب العمال الكرد�ستاين
(تركيا) ،والألوية الثورية الليبية ،وجي�ش الرب الأوغندي (�أوغندا) ،واحلركة الوطنية لتحرير �أزواد
(مايل) ،حركة اجلهاد اال�سالمي يف فل�سطني :اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني  ،وجتمع القوى من
�أجل التغيري (ت�شاد) ،وجي�ش دولة �شان (ميامنار) ،جمهورية �أر�ض ال�صومال (املعلنة من جانب
واحد) ،واجلبهة الثورية ال�سودانية ،واملجموعات ال�سورية امل�سلحة املناه�ضة للحكومة ،وحركة طالبان
(�أفغان�ستان) ،وجي�ش والية وا املتحدة (ميامنار) ،واالنف�صاليني املوالني لرو�سيا (�أوكرانيا)
6
اجلماعات امل�سلحة العراقية وحزب اهلل
�أ

جتمع الأبخازية من �إمارة القوقاز (جورجيا) ،و�ألوية الأن�صار (الأرا�ضي الفل�سطينية) ،وجبهة الأ�صالة 16
والتنمية (�سوريا) ،وجماعة �أن�صار الإ�سالم (العراق) ،وحركة ال�شباب ال�صومايل (ال�صومال) ،و�ألوية ()6+
ابن تيمية (�سوريا) ،والثوار ال�شي�شان ،وثوار جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وحركة حزم (�سوريا)،
وحزب اهلل ،واجلماعات العراقية امل�سلحة ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية (العراق�/سوريا) ،وجماعة �أن�صار
بيت املقد�س (�أن�صار القد�س) (م�صر).
()2+
جبهة الأ�صالة والتنمية (�سوريا) ،و�ألوية الفاروق (الوحدة التا�سعة حلركة حزم� ،سوريا)

الثوار ال�شي�شان ،وحزب العمال الكرد�ستاين (تركيا) ،حركة طالبان (�أفغان�ستان)

4

حركة طالبان (�أفغان�ستان) ،وجي�ش والية “وا” املتحدة (ميامنار)

4

جبهة الأ�صالة والتنمية (�سوريا) ،والهيئة الثورية يف حمافظة درعا (�سوريا) ،وهيئة دروع الثورة
(�سوريا) ،والدولة الإ�سالمية (العراق�/سوريا) ،وكتائب الق�صا�ص (�سوريا)
الثوار ال�شي�شان ،وحركة طالبان (�أفغان�ستان)

()5+
2

()MCLOS

عدد اجلماعات التي بحوزتها �أنظمة الدفاع
اجلوي املحمولة على الكتف “مانبادز”
�أ

املجموعات الن�شطة)15+( 50 :

املجموع72 :
()15+

بامل�سافة التي ي�صل �إليها وطريقة الإطالق و�أنظمة
اخلفيفة املوجهة من خالل العديد من الطرق،
 FN-6التي �أنتجتها ال�صني ،والتي ت�صل �أي�ض ًا مل�سافة
التوجيه ب�شكل متزايد .ففي �سوريا على �سبيل املثال 6000 ،مرت .)O’Halloran and Foss, 2011, p. 7( .ف�إن ال�سبب الأهم النت�شار �أنظمة الدفاع اجلوي
املحمولة على الكتف «مانبادز» يف منطقة ال�شرق
لوحظ امتالك جمموعتني على الأقل لأنظمة الدفاع تركيز :انت�شار الأ�سلحة اخلفيفة
الأو�سط و�شمال �إفريقيا هو �سقوط نظام معمر
اجلوي املحمولة على الكتف «مانبادز» من طراز
املوجهة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
القذايف يف ليبيا الذي كان بحوزته خمزونات �سالح
 Igla-Sالتي طورتها رو�سيا (see Schroeder,
و�شمال �إفريقيا
 .)2014, p. 8حيث ي�ستطيع هذا النظام ،الذي
كبرية ( .)UNSC, 2012a, paras. 14–18ويف
�أفادت التقارير ب�أن من بني  25جمموعة جديدة
أهداف
اخترب يف امليدان عام  ،2002الو�صول �إلى ال
عام  ،2014ما زالت �آالف �أنظمة الدفاع اجلوي
متتلك الأ�سلحة اخلفيفة املوجهة ،هناك 24
)KBM,
على م�سافات ت�صل �إلى  6000مرت (2014
،
جمموعة موجودة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال املحمولة على الكتف «مانبادز» يف م�ستودعات
وهي �ضعف امل�سافة التي ت�ستطيع �صواريخ Strela-2
�أ�سلحة املجموعات امل�سلحة (UNSC, 2014b,
الو�صول �إفريقيا و�أكرث من ن�صفها ( 16جمموعة) موجودة
التي تعود لفرتة �ستينيات القرن التا�سع ع�شر
يف �سوريا .وت�شمل هذه املجموعات :اجلي�ش ال�سوري  .)annex XIIIوقد وثق حمققو الأمم املتحدة
�إليها ()O’Halloran and Foss, 2011, p. 37
.
وجود �أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف
ومن املعروف ب�أن هناك �أربعة جمموعات على الأقل يف احلر – املتمردون املتحالفون ،وتنظيم الدولة
«مانبادز» املهربة من ليبيا يف �أربعة دول على
�سوريا – وتنظيم الدولة الإ�سالمية 1غري املحلي الذي الإ�سالمية ،ومنت�سبي تنظيم القاعدة مثل جبهة
3
الأقل :ت�شاد ،ولبنان ،ومايل ،وتون�س .و�شكلت هذه
يقاتل يف العراق و�سوريا ( Binnie,2014b; Sempleالن�صرة.
الأ�سلحة يف حالتني "'جزء ًا كبري ًا من تر�سانة
ورغم ح�صول املجموعات امل�سلحة على الأ�سلحة
 2 )and Schmitt, 2014متتلك �صواريخ من طراز

2
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الأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات
قيادة يدوية لتوجيه طراز 9K11 Malyutka
(�أو التي تعرف بAT-3 :
خط الت�سديد
)Sagger
()MCLOS
(االحتاد ال�سوفيتي)
�أ�سلوب التوجيه
طراز 9K111 Fagot
ن�صف الأتوماتيكي (�أو)AT-4 Spigot :
لل�صواريخ نحو (االحتاد ال�سوفيتي)
الهدف
طراز  9K111-1وطراز
()SACLOS

1M KonKurs

(التي تعرف �أي�ضا ب:
 AT-5aو )Spandrel b
(االحتاد ال�سوفيتي)
طراز 9K115 Metis
 9K115-2وطراز Metis-M
(والتي تعرف �أي�ضا ب:
 AT-7 Saxhornو AT-13
)Saxhorn-2
(االحتاد ال�سوفيتي)
طراز 9K135 Kornet
وطراز ( Kornet Eوالتي
تعرف �أي�ض ًا بAT-14 :
)Spriggan
(رو�سيا االحتادية)
�صواريخ امل�شاة اخلفيفة
امل�ضادة للدبابات
( )MILANفرن�سا)
طراز HJ-8
(م�صنوع يف ال�صني)
طراز TOW
(الواليات املتحدة)
عدد املجموعات�أ التي بحوزتها الأ�سلحة
املوجهة امل�ضادة للدبابات
عدد املجموعات�أ التي بحوزتها الأ�سلحة
اخلفيفة املوجهة منذ عام 1998

حركة ال�شباب ال�صومايل (ال�صومال) ،وحزب اهلل ،واجلماعات العراقية امل�سلحة ،وتنظيم الدولة(العراق/
�سوريا) ،واملجموعات الثورية من طرابل�س (ليبيا) ،واملجموعات ال�سورية امل�سلحة املناه�ضة للحكومة

9
()2+

�ألوية النا�صر �صالح الدين (الأرا�ضي الفل�سطينية)ه ،وحزب اهلل ،وحركة املقاومة الإ�سالمية حما�س/كتائب
الق�سام(الأرا�ضي الفل�سطينية) ،واجلماعات العراقية امل�سلحة ،والأولوية الثورية الليبية ،واالنف�صاليني املوالني
لرو�سيا (�أوكرانيا).

7
()2+

لواء �أحفاد الر�سول (�سوريا) ،وحزب اهلل ،واجلماعات العراقية امل�سلحة ،والأولوية الثورية الليبية،
وحركة املقاومة الإ�سالمية(حما�س)

5
()1+

حركة ال�شباب ال�صومايل (ال�صومال) ،وحزب اهلل ،والألوية الثورية الليبية ،واالنف�صاليني املوالني
لرو�سيا (�أوكرانيا) ،واملجموعات ال�سورية امل�سلحة املناه�ضة للحكومة.

6
()1+

حزب اهلل ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية (العراق�/سوريا) ،وحركة املقاومة الإ�سالمية (حما�س) ،والألوية 6
()3+
الثورية الليبية ،واالنف�صاليني املوالني لرو�سيا (�أوكرانيا) ،وجبهة ثوار �سوريا.
حركة ال�شباب ال�صومايل (ال�صومال) ،وحركة �أحرار ال�شام الإ�سالمية(�سوريا) ،واجلماعات العراقية 9
امل�سلحة ،وجبهة الن�صرة (�سوريا) ،ولواء املهاجرين والأن�صار (�سوريا) ،ولواء احلق (�سوريا) ،وقوات ()5 +
الب�شمركة الكردية (العراق)
()3 +
اجلي�ش ال�سوري احلر (مواقع متعددة وجمموعات فرعية� ،سوريا) ،وحركة �أحرار ال�شام الإ�سالمية
(�سوريا) ،واحلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان – �شمال.
ه
()5+
�ألوية العمري التابعة جلبهة ثوار �سوريا ،وجماعة �أن�صار الإ�سالم (العراق) ،وفرقة فجر الإ�سالم
(�سوريا) ،ولواء العاديات التابع للجي�ش ال�سوري احلر (�سوريا) ،ولواء الريموك التابع للجي�ش ال�سوري
احلر (�سوريا) ،وحركة حزم (�سوريا) ،وحزب اهلل.
املجموع36 :
املجموعات الن�شطة)17+( 27 :
()17 +
املجموع84 :
املجموعات الن�شطة)25+( 61 :
()25 +

 .أاملجموعات والنمادج املذكورة يف اجلدول  .1ميكن االطالع على القائمة الكاملة للنمادج واملجموعات التي �أفادت التقارير حيازتها للأ�سلحة اخلفيفة املوجهة منذ عام  1998على املوقع الإلكرتوين مل�سح الأ�سلحة ال�صغرية علم ًا ب�أن
القائمة يتم حتديثها ب�شكل دوري.
(راجع م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية .)2014 ،يعك�س عدد املجموعات املذكورة هنا النتائج النهائية من قاعدة البيانات ولي�س املجاميع من اجلدول  ،1كما يعر�ض اجلدول تقديرات معتدلة.
.ب�أ�سماء الأ�سلحة امل�ستخدمة هنا هي وفق ت�سمية املُنتِج مع ذكر الت�سميات امل�ستخدمة لدى منظمة حلف �شمال الأطل�سي(الناتو) بني قو�سني .تعك�س كل فئة �أنواع الأنظمة بد ًال من الدولة امل�صنعة ،وميكن �أن ت�شمل �أ�شكال �أجنبية خمتلفة
عندما ال حتدد ب�صورة خمتلفة .مل يتم ذكر جميع الأنواع املختلفة للأنظمة املذكورة ب�شكل حمدد هنا.
 .جذكرت الدول امل�صنعة لغر�ض �أخذ فكرة عن اخللفية فقط .وت�شري �إلى الدول التي مت فيها تطوير الأ�سلحة يف الأ�صل ولي�س بال�ضرورة الدول املنتجة للأ�سلحة الفعلية املوثقة.
 .د�أفادت التقارير ب�أن املجموعات �أ�صبحت ن�شطة ابتداء من كانون الأول/دي�سمرب  .2014نظر ًا للطبيعة ال�سريعة واملرنة لتحالفات هذه املجموعات والهزائم التي متنى بها ،ف�إن قائمة هذه املجموعات هي داللية وقد تخ�ضع للتغيري.
 .هحيث يتوفر عدد كبري من فيديوهات املجموعات ال�سورية امل�سلحة التي ت�ستخدم �صواريخ  TOWعلى الإنرتنت .وبالتايل ،ميكن اعتبار تقديراتنا معتدلة للعدد الفعلي للمجموعات التي بحوزتها هذه الأ�سلحة .تعك�س تقديراتنا م�ستوى
ال�شك يف تعقب الأ�سلحة يف مناطق احلرب والرتدد يف االعتماد على من�شورات املجموعات فقط.
الأحمر جمموعات جديدة�/أ�سلحة جديدة منذ �آخر حتديث لقواعد البيانات يف �آذار/مار�س  .2013مت �إحت�ساب املجموعات الفرعية التي تقاتل يف نف�س البلد بو�صفها ككتائب فرعية �إقليمية مرة واحدة (مثل :اجلي�ش ال�سوري احلر �أو تنظيم الدولة الإ�سالمية).
امل�صدر :م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ()2014

(مثل �أنظمة  9K32 Strela-2و�أنظمة 9K310
.)Chivers, and Schmitt, 2013
اجلماعات الإرهابية ' (UNSC, 2014b, annex
بالإ�ضافة �إلى نظام  QW-1 Vanguardالذي
تعترب �سوري ًا م�سرح ًا لالنت�شار غري املن�ضبط
 .)XIIIا�ستعادت ال�سلطات التون�سية ثمانية �أنظمة
دفاع جوي كاملة من طراز  Strela-2Mمن خمابئ �أنتجته �إيران) ،والأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات للأ�سلحة اخلفيفة املوجهة يف املنطقة .حيث �أن
(وت�شمل :طراز � BGM-71 TOWأو طراز  9K115-م�صدر هذه الأنظمة هو من الغنائم التي ت�ؤخذ يف
منت�سبي تنظيم القاعدة بجانب مدينة مدنني
� ، 2 Metis-Mأو طراز  )9K135 Kornetيف
املعارك و�أي�ضا من جهات �أجنبية .جدير بالذكر �أن
( .)UNSC, 2014b, paras. 102–9ويف مايل،
الفرتة ما بني  1980وWezeman et( .2006
جمموعة من الأ�سلحة امل�صدرة املوجهة امل�ضادة
من بني  13منظومة دفاع جوي حممولة �سرتيال
.)al.,2007, pp.409-11; SIPRI, 2014
للدبابات من طراز  Konkurs-Mاملنتجة يف رو�سيا
 Strela– 2Mالتي �صادرتها ال�سلطات الفرن�سية
من اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة ،اثنني منها وزودت دولة قطر �أ�سلحة خفيفة موجهة م�ضادة
ا�ستعيدت من جمموعة �أحفاد الر�سول يف ليبيا يف
للدبابات من نوع �صواريخ امل�شاة اخلفيفة امل�ضادة عام .)UNSC, 2014b, para. 171( 2000
ذات م�صدر ليبي.
للدبابات ( )MILANللثوار الليبيني خالل ثورة
توثق و�سائل التوا�صل االجتماعي انت�شار كميات
وتعترب الدول الراعية م�صدر ًا �آخر لنقل للأ�سلحة
 ،)UNSC, 2012b, para. 95( 2011و�أفادت
كبرية من الأ�سلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات
اخلفيفة املوجهة .على �سبيل املثال ،زودت �إيران
التقارير �أن قطر لعبت دور ًا يف نقل �أنظمة الدفاع من طراز � TOW 2Aأمريكية ال�صنع ،و�أفادت
و�سوريا حزب اهلل  -والذي ما زال �أحد �أكرث
املجموعات ت�سليح ًا يف املنطقة  -ب�أنواع خمتلفة من اجلوي املحمولة على الكتف «مانبادز» من طراز
التقارير �أن خم�سة جمموعات على الأقل لديها
4
�أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف «مانبادز»  FN-6ال�صينية املن�ش�أ للثوار ال�سوريني ( Mazzetti,هذه الأ�سلحة (راجع اجلدول  . )1ومن املعروف
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حول م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية

�إن م�سح الأ�سلحة ال�صغرية هو م�شروع بحثي
م�ستقل يقع مقره يف معهد الدرا�سات الدولية
 وهو مبثابة. �سوي�سرا،ودرا�سات التنمية يف جنيف
امل�صدر الدويل الرئي�سي للمعلومات العامة حول
جميع جوانب الأ�سلحة ال�صغرية والعنف امل�سلح وهو
، والباحثني، و�صانعي القرار،م�صدر للحكومات
 م�شروع تقييم الأمن يف �شمال �إفريقيا.والن�شطاء
هو م�شروع تابع مل�سح الأ�سلحة ال�صغرية التي تدعم
الأ�شخا�ص امل�شاركني يف بناء بيئات �أكرث �أمان ًا
يف �شمال �إفريقيا ومنطقة ال�ساحل – ال�صحراء
 كما تعد �أبحاث وحتليالت منا�سبة وقائمة.الكربى
على احلقائق حول توفر وانت�شار الأ�سلحة ال�صغرية
و�سلوكيات املجموعات امل�سلحة النا�شئة وحاالت
.انعدام الأمن ذات العالقة
: راجع الرابط،للح�صول على املزيد من املعلومات
www.smallarmssurvey.org/sana
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ملزيد من املعلومات حول حيازة املجموعات للأ�سلحة اخلفيفة
: يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين،املوجهة
www.smallarmssurvey.org/?groups guided-weapons
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ب�أن الكثري من املجموعات لديها الأ�سلحة املوجهة
 يف �سوريا ت�شريHJ-8 امل�ضادة للدبابات من طراز
�إلى �أنها حتمل و�سم الأ�سلحة البو�سنية وال�سودانية
 ومع تو�سع تنظيم5)Jenzen-Jones, 2013(
 يبدو ب�أن،الدولة الإ�سالمية يف العراق و�سوريا
الدول الغربية متيل �إلى تزويد مقاتلي الب�شمركة
 �صادقت، على �سبيل املثال.الأكراد بهذه الأ�سلحة
 قاذفة ل�صواريخ30 �أملانيا على ال�سماح بت�سليم
 �صاروخ500امل�شاة اخلفيفة امل�ضادة للدبابات و
�أغ�سط�س من عام/لقوات الب�شمركة الكردية يف �آب
.6)Germany, 2014( .2014
ورغم اجلهود الدولية املبذولة لتطوير الأمن املادي
للدول و�إجراءات �إدارة خمزونات الأ�سلحة وجمع
 ما زالت هذه،وتدمري الأ�سلحة اخلفيفة املوجهة
 وكما ت�شري.7الأ�سلحة منت�شرة على نطاق وا�سع
 يتزايد عدد املجموعات التي،�إليه هذه املالحظة
متتلك هذه الأ�سلحة بالإ�ضافة �إلى �أن الأ�سلحة التي
 ما زالت هذه الأ�سلحة.بحوزتهم متطورة جد ًا
8
ت�شكل تهديد ًا لكل من الطائرات املدنية والع�سكرية
 ورغم هذا التهديد.بالإ�ضافة �إلى الأهداف الأخرى
 تقدم بع�ض،واجلهود املبذولة ل�ضبط انت�شارها
الدول الراعية هذه الأ�سلحة للمجموعات امل�شاركة
يف ميدان النزاعات امل�ستمرة؛ مما ي�ؤدي �إلى ظهور
 .حتديات جديدة

:مالحظات

وكانت تعرف �سابق ًا بتنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق1.1
.)وال�شام (داع�ش
.تدعم مقاطع الفيديو املنت�شرة على الإنرتنت هذه النتيجة2.2
)2014a( )راجع قرار جمل�س الأمن (الأمم املتحدة3.3
لالطالع على قائمة باملجموعات والأ�شخا�ص املرتبطني
بتنظيم القاعدة التي فر�ضت عليهم جلنة جمل�س الأمن
.(الأمم املتحدة) عقوبات عليهم
 ت�شري التقارير الإخبارية وال�صور،خالل كتابة هذه الوثيقة4.4
املن�شورة على موقع تويرت �أن تنظيم الدولة الإ�سالمية
وجبهة الن�صرة قد تكون قد ا�ستولت على الأ�سلحة املوجهة
Gibbons-(  من الثوار ال�سورينيTOW امل�ضادة للدبابات
.)Neff, 2014; Weiss, 2014
.مل يتم الت�أكد من هو املزود النهائي لهذه الأ�سلحة5.5
ملزيد من املعلومات حول نقل الأ�سلحة امل�سموح بها �إلى6.6
: مبا فيها- منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
(Holtom and Rigual قوات البي�شمركة الكردية – راجع
.(forthcoming))
)Rigual (2013, P.4  راجع،الطالع على �أمثلة عن هذه اجلهود7.7
�أثبتت �أحدث الهجمات التي �شنتها املجموعات امل�سلحة8.8
با�ستخدام �أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف
«مانبادز») مبن فيهم منت�سبي تنظيم القاعدة) �ضد
Binnie,( طائرات هليكوبرت ع�سكرية يف م�صر هذا التهديد
Cenciotti(  و�سوريا،)Binnie, 2014b( ) والعراق2014a
 وراجع �أي�ض ًا.)de Larrinaga, 2014(  �أوكرانيا،)2013
 ن�شرت املجموعات امل�سلحة يف �سوريا.Rigual 2013
مقاطع فيديو متعددة تظهر ا�ستخدام مقاتليها للأ�سلحة
.املوجهة امل�ضادة للدبابات �ضد قوات اجلي�ش ال�سوري
)see, for instance, Baartz et al., forthcoming(
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