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اخلطاب الر�سمي 1

البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة يف ليبيا
دليل جلمع البيانات

تقييم الأمن يف �سمال 
اأفريقيا

م�سروع تابع مل�سروع م�سح الأ�سلحة ال�سغرية، جنيف

مقدمة

بعد انت�سار البنادق من طراز كال�سينكوف، اأ�سبحت البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة (FAL) من بني الأ�سلحة النارية وا�سعة النت�سار اإّبان النزاع امل�سّلح يف ليبيا1 عام 
2011. وقد مت لحقًا اإعادة تداول عدد من البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة التي ا�ستخدمت خالل النزاع يف خمتلف اأجزاء الأقاليم الفرعية الوا�سعة. وما بني عامي 
2011 و 2013، مت يف الواقع م�سادرة اأو توثيق البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة التي مت ح�سب التقارير تهريبها من ليبيا يف عّدة بلدان، مبا يف ذلك اجلزائر، لبنان، 

النيجر، �سوريا وتون�س. 2

وبالرغم من اأن عالمات امل�سنع والأرقام املت�سل�سلة واملوا�سفات التقنية ل توفر دليال قاطعًا على عمر اأو امل�ستخدم النهائي للبنادق الأوتوماتيكية اخلفيف بلجيكية ال�سنع 
التي مت ا�ستخدامها يف النزاع الليبي، اإل اأنها ت�سمح با�ستخال�س ا�ستنتاجات مفيدة يف هذا ال�سدد. يناق�س هذا التقرير اأ�سا�س تلك ال�ستنتاجات ويقدم اإر�سادات حول 
جمع البيانات بهدف تطوير معرفتنا العامة حول ا�ستخدام وتداول البنادق الأوتوماتيكية اخلفيف بلجيكية ال�سنع وت�سجيع ال�سلطات املعنية على تكثيف جهود اقتفاء اأثر 

الأ�سلحة. 

بلدان املن�شاأ

مت ت�سميم وت�سنيع البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة من قبل �سركة اأف اأن هري�ستال (FN Herstal) يف بلجيكا، وقد مت ت�سميتها ر�سميا يف مار�س 1945. وقد خ�سعت هذه 
البنادق، التي كانت تلقب بـ «الذراع الأمين للعامل احلر« اإّبان احلرب الباردة، لعّدة تعديالت ومت  َتَبِنيَها من قبل عدد من البلدان، يف حني قامت بع�س البلدان بت�سنيع 
هذه البنادق مبوجب تراخي�س معينة. وبحلول عام 1981، اأنتجت �سبعة بلدان عدا عن بلجيكا البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة وهي: الأرجنتني، النم�سا، الربازيل، كندا، 

.(Stevens and Rutten, 1981, pp.299,368) جنوب افريقيا، اململكة املتحدة وفنزويال

ت�سري الأدلة اإلى اأن معظم البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة التي ا�ستخدمت يف ليبيا يف نزاع عام 2011 كانت بنادق من الإنتاج البلجيكي (FN FALs). وتوثق ال�سجالت 
البلجيكية ت�سدير م�سّرح به ملا جمموعه 46.260 بندقية بلجيكية ال�سنع اإلى ليبيا خالل الفرتة من عام 1969 اإلى عام 1988 3، رغم اأن العدد الفعلي للبنادق التي مت 
ت�سديرها قد يكون اأقل من ذلك. وبالإ�سافة اإلى املبيعات املبا�سرة من بلجيكا، قد يكون حدث اإعادة ت�سدير للبنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�سنع من بلدان 
اأخرى اإلى ليبيا قبل اأو خالل النزاع يف عام 2011 4. وميكن اأن ت�سّكل اأي�سا املبيعات غري امل�سروعة للبنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة اإلى جهات معينة يف ليبيا عرب جّتار 

الأ�سلحة ال�سريني جزءا من البنادق التي ا�ستخدمت اإبان نزاع عام 2011. 

العالمات

عالمات امل�شنع

بالرغم من اأن عالمات امل�سنع املوجودة على اجلانب الأمين من البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�سنع ل ت�سري �سراحة اإلى تاريخ ت�سنيع الأ�سلحة، اإل اأنها توفر 
معلومات مالئمة وذات �سلة. وُتظهر البحوث التي اأجريت يف الأر�سيف الوطني البلجيكي اأنه ما بني �سهري نوفمرب ودي�سمرب من عام 1971، قامت �سركة اأف اأن هري�ستال 
(FN Herstal) بتعديل ا�سمها من Fabrique Nationale d’Armes de Guerre Herstal Belgique اإلى Fabrique Nationale Herstal Belgique اأو 

كخيار بديل Fabrique Nationale Herstal Belguim 5. وبالتايل فاإن عالمات امل�سنع التي ت�سري اإلى ال�سم ال�سابق تعود اإلى تاريخ ت�سنيع ي�سبق ذلك التغيري 
)انظر ال�سورة 1(. اأما عالمات امل�سنع التي حتمل ال�سم املعّدل فت�سري، من جهة اأخرى، اإلى تاريخ ت�سنيع بعد نوفمرب-دي�سمرب 1971 )انظر ال�سورة 2(.



2 البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة يف ليبيا: دليل جلمع البيانات  �خلطاب �لر�شمي 1 - ت�شرين �أول 2013

ال�سورة 1: عالمة امل�سنع ُتظهر تاريخ الت�سنيع قبل نوفمرب-دي�سمرب 1971

ال�سورة 2: عالمة امل�سنع ُتظهر تاريخ الت�سنيع بعد نوفمرب-دي�سمرب 1971

ووفقا للوثائق املتاحة، مت اإنتاج معظم البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�سنع امل�سّدرة من بلجيكا اإلى ليبيا بعد عام 1971، وحتتوي ال�سجالت البلجيكية على 
تفوي�س بت�سدير ع�سرة بنادق فقط قبل عام 1971، بينما حدثت معظم ال�سادرات امل�سّرح بها ما بني دي�سمرب 1971 ونوفمرب 1985 )انظر امللحق 1(. وت�سري ال�سجالت 

البلجيكية يف الواقع اإلى ان ليبيا �سّكلت تقريبا ن�سف مبيعات �سركة اأف اأن هري�ستال يف عام 1977 )انظر امللحق 2(.

الأرقام املت�شل�شلة

توجد الأرقام املت�سل�سلة يف البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�سنع على جانب واحد اأو كال جانبي الق�سم «receiver«. وهي تظهر عموما على الق�سم العلوي بدل 
من الق�سم ال�سفلي )انظر ال�سورتني 3 و 4(.

ال�سورة 3: الرقم املت�سل�سل يظهر على اجلانب الأمين من الق�سم العلوي لبندقية اأوتوماتيكية خفيفة بلجيكية ال�سنع
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ال�سورة 4: الأرقام املت�سل�سلة تظهر على اجلانب الأي�سر من الق�سمني العلوي وال�سفلي لبندقية اأوتوماتيكية خفيفة بلجيكية ال�سنع*

*مالحظة: عندما يظهر رقمني اثنني على اجلانب الأي�سر للبندقية، فاإنهما يجب اأن يكونا متطابقني. اإذ ت�سري الأرقام املختلفة اإلى جتميع الق�سمني العلوي وال�سفلي من بندقيتني 

خمتلفتني.

ي�سري   .(Stevens and Rutten, 1981, p.300) الأي�سر  اجلانب  على  واحد  مت�سل�سل  رقم  حتمل  باأنها   1972 عام  قبل  اإنتاجها  مت  التي  البنادق  جميع  تظهر 
املوجود   123456 املت�سل�سل  الرقم  ي�سري  املثال،  �سبيل  على  معني.  بلد  ل�سالح  ت�سنيعها  مت  التي  البلجيكية  اخلفيفة  الأوتوماتيكية  البنادق  عدد  اإلى  الرقم  هذا 
نظام  ونتيجة  امل�سرتي.  البلد  ل�سالح  ت�سنيعها  مت  التي   123.456 رقم  البندقية  اأنها  اإلى  ال�سنع  بلجيكية  خفيفة  اأوتوماتيكية  بندقية  من  الأي�سر  اجلانب  على 
املت�سل�سلة  الأرقام  تكرار  اإزاء  قلقها  البلجيكية  ال�سلطات  اأبدت  وقد  املت�سل�سل.  الرقم  نف�س  لبلدان خمتلفة  ت�سنيعها  التي مت  البنادق  بع�س  العالمات هذا، حتمل 
با�ستحداث رقم مت�سل�سل جديد على اجلانب  اأن هري�ستال  اأف  امل�سكلة، قامت �سركة  (Stevens and Rutten, 1981, p.300). وملعاجلة هذه   1972 يف عام 
عام  من  بدءا  اإنتاجها  مت  التي  البنادق  يخ�س  فيما  فاإنه  وبالتايل  ال�سنع.  بلجيكية  اخلفيفة  الأوتوماتيكية  البنادق  من  الكلي  الإنتاج  لإظهار  البندقية  من  الأمين 
على  املت�سل�سل  الرقم  ي�سري  حني   يف  البلدان،  مبختلف  اخلا�س  الرتقيم  نظام  يف  للبندقية  العددي  املوقع  اإلى  الأي�سر  اجلانب  على  املت�سل�سل  الرقم  ي�سري   ،1972

اأن هري�ستال. اأف  ل�سركة  الكلي  الإنتاج  البندقية �سمن  موقع  اإلى  الأمين  اجلانب 

وفيما يتعلق بالبنادق التي مت اإنتاجها بعد عام 1972، من املحتمل اأن يكون الرقم املت�سل�سل على اجلانب الأمين هو الرقم الأكرث اأهمية يف الطلبات الر�سمية لقتفاء اأثر 
الأ�سلحة، حيث اأنه ينبغي اأن ي�ساعد �سركة اأف اأن هري�ستال وال�سلطات البلجيكية على حتديد �سنة الت�سنيع بالإ�سافة اإلى امل�ستخدم النهائي للبندقية امل�سّرح له  ميكن 
للرقم املت�سل�سل اأي�سا اأن يقدم فكرة تقريبية عن ال�سنة التي مت فيها ت�سنيع البندقية، مع الخذ بعني العتبار احت�ساب الإنتاج املعلوم ل�سركة اأف اأن هري�ستال )انظر 

اجلدول 1(.

اجلدول 1: الإنتاج اخلا�س ب�سركة اأف اأن هري�ستال، 1980-1953

1967785.620�سفر1953
195414.2841968835.614
195578.5621969849.898
1956214.2601970871.324
1957257.1121971907.034
1958314.2481972949.886
1959357.10019731.042.732
1960428.52019741.164.146
1961528.50819751.256.992
1962557.07619761.364.122
1963578.50219771.421.258
1964642.78019781.499.820
1965692.77419791.514.104
1966699.91619801.535.530

Stevens and Rutten (1981, p. 146) امل�سدر: اإ�سهاب املوؤلف يف املعلومات املقدمة يف
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من املهم الإ�سارة اإلى اأن معظم اأجزاء البندقية الأوتوماتيكية اخلفيفة هي اأجزاء قابلة للتبادل. كما اأن وجود عالمات على الق�سم «receiver« اأو عدم وجودها يعترب 

موؤ�سر قوي على بلد ت�سنيع ال�سالح. اإل اأن العالمات الأخرى مثل عالمات الإثبات اأو الأختام املوجودة على فوهة البندقية ميكن اأن ت�ساعد يف حتديد من�ساأ البندقية وميكن 

اأن تتيح لل�سلطات اقتفاء اأثر الأ�سلحة بدرجة عالية من الدقة. وحيث اأن هذه العالمات توجد على �سبطانة البندقية الأوتوماتيكية اخلفيفة، فاإنه ميكن الو�سول اإليها فقط 
يف حال تفكيك واقية اليد، وهي عملية قد تكون خطرة اأو �سعبة اأو قد تبدو عملية م�سبوهة.6

املوا�شفات التقنية

اأنواع البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة

لقد اأ�ساف اأكرث من 90 بلدًا البندقية الأوتوماتيكية اخلفيفة اإلى تر�سانة اأ�سلحته منذ عام 1953 (Gander, 2001, p. 9). وقد اأنتجت بع�س البلدان ن�سختها من البندقية 

الأوتوماتيكية اخلفيفة مبوجب تراخي�س معينة، يف حني طلبت بلدان اأخرى باأن تقوم �سركة اأف اأن هري�ستال باإجراء تعديالت على الطراز الأ�سلي. ونتيجة لذلك، ميكن 

اإيجاد اأ�سكال خمتلفة من البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة يف امليدان، وتكون مكوناتها الرئي�سية قابلة للتبادل.

اإن النوع الأكرث �سيوعا من البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة، �سواء ب�سكل عام اأو يف ليبيا، هي البندقية 50.00 التي توجد باأ�سكال عديدة. وهناك نوع اأقل �سيوعا لكن نراه 

 FN وتتكون من َعِقب بندقية نايلون وفوهة بندقية ثقيلة وواقيات يد مميزة( والبندقية FALO التي ُتعرف اأي�سًا با�سم( FN FAL 50.41 اأي�سا يف ليبيا وهي البندقية

FAL 50.60 )التي ُتعرف اأي�سًا با�سم Para وتتكون من فوهة بندقية معيارية طولها 533 ملم َعِقب بندقية  قابل للطي( )Stevens and Rutten, 1980, p.300؛ 

انظر ال�سورتني 5 و 6(.

ال�سورة 5: بندقية FN FALO، م�سراتة، ليبيا، يونيو 2012

ال�سورة 6: بندقية FN FAL 50.61، بنغازي، فرباير 2012
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اأنواع الأق�شام

اإن الق�سم العلوي «receiver« يف البندقية الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�سنع هو املكون املادي الذي ميكنه، اإلى جانب الرقم املت�سل�سل، توفري معلومات حول فرتة 
ت�سنيع البندقية. وقد طورت �سركة اأف اأن هري�ستال ثالثة اأنواع رئي�سية من الأق�سام العلوية للبندقية الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�سنع، والذي يت�سم كل نوع منها 

مبوا�سفات مميزة.

 .(Stevens and Rutten, 1980, p.303) 1962 بداأ اإنتاج البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة البلجيكية ب�سنع النوع الأول حوايل الفرتة 1953-1954 وقد يكون ا�ستمر حتى عام
يتميز هذا النوع بوجود قطعتني م�سيئتني مائلتني على طول احلافة ال�سفلية للق�سم ال�سفلي وراء خمزن البندقية )انظر ال�سورة 7(.

ال�سورة 7: ق�سم من النوع الأول بقرب را�س لنوف، ليبيا، مار�س 2011

© Goran Tomasevic/Reuters

يف اأوائل ال�ستينيات، حددت �سركة اأف اأن هري�ستال وجود نقطة �سعف حمتملة يف الق�سم «receiver« وقامت بتعزيزها عن طريق �سذب القطعتني امل�سيئتني. وقد مت 
ا�ستحداث الق�سم الناجت من النوع الثاين يف عام 1962 ومت اإنتاجه على الأرجح حتى عام Stevens and Rutten, 1981, p.303( 1973؛ انظر ال�سورة 8(.

ال�سورة 8: ق�سم من النوع الثاين، م�سراتة، ليبيا، يونيو 2012

ويف مواجهة احلاجة لتخفي�س تكاليف الإنتاج، قامت �سركة اأف اأن هري�ستال با�ستحداث ق�سم من النوع الثالث يف عام 1973. وقد حّلت اأ�سطح م�ستوية مفردة ومتو�سطة 
العر�س حمل القطعتني امل�سيئتني ال�سابقتني )انظر ال�سورة 9(. وقبل ا�ستحداث الق�سم «receiver« من النوع الثالث، اأنتجت �سركة اأف اأن هري�ستال مليون بندقية 

اأوتوماتيكية خفيفة )Stevens and Rutten, 1981, pp.146، 303؛ انظر ال�سورة 8(.
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ال�سورة 9: ق�سم من النوع الثالث، م�سراتة، ليبيا، يونيو 2012

اخلال�شة: توثيق البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�شنع يف ليبيا

يحدد اجلدول 2 نوع الق�سم والأرقام املت�سل�سلة املوجودة على البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة البلجيكية ال�سبعة التي مت فح�سها من قبل املوؤلف يف ليبيا يف عام 2012. 
وميكن تقدير عمر كل بندقية بناء على هذه املعلومات. و يف حالتني، مت تاأكيد نطاق العمر املقدر بوا�سطة املعلومات الواردة يف تقرير هيئة خرباء الأمم املتحدة حول 
ليبيا (UNSC, 2013, paras. 99-100). وتعترب تواريخ الت�سنيع وامل�ستخدمني النهائيني للبنادق اخلم�سة املتبقية غري موؤكدة. وبناء على ال�سجالت املتاحة لل�سادرات 
البلجيكية، يبدو من املحتمل اأنها كانت جزء من ال�سادرات البلجيكية امل�سّرح بها اإلى ليبيا يف فرتة ال�ستينيات وال�سبعينيات- وهي نتيجة ميكن اأن يوؤكدها فقط طلب 

ر�سمي لإقتفاء اأثر الأ�سلحة.

اجلدول 2: البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�سنع املوثقة يف ليبيا، 2012
فرتة الت�سنيع املقدرةالأرقام املت�سل�سلةنوع الق�سم عالمة امل�سنع

»receiver» تاريخ الت�سنيع ما قبل عام
1972 )رقم مميز على 

اجلانب الأي�سر(

تاريخ الت�سنيع بعد عام 1972 اأو فيما بعد 
)رقم واحد اأو رقمان(

اجلانب الأي�سر 
)الرقم املت�سل�سل 

للعميل(

اجلانب الأمين )الرقم 
املت�سل�سل لالإنتاج 

الكلي(
 Fabrique

 Nationale
 d’Armes de

 Guerre Herstal
Belgique

بني عامي 1962 و 215951971النوع الثاين

 Fabrique
 Nationale

 Herstal
Belguim

بني عامي 1971 و 418051972النوع الثاين

 Fabrique
 Nationale

 Herstal
Belguim

بني عامي 1971 و 463801972النوع الثاين

 Fabrique
 Nationale

 Herstal
Belgique

بني عامي 1973 و 7525010081831974النوع الثالث
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فرتة الت�سنيع املقدرةالأرقام املت�سل�سلةنوع الق�سمعالمة امل�سنع
تاريخ الت�سنيع ما قبل عام 

1972 )رقم مميز على 
اجلانب الأي�سر(

تاريخ الت�سنيع بعد عام 1972 اأو فيما بعد 
)رقم واحد اأو رقمان(

اجلانب الأي�سر 
)الرقم املت�سل�سل 

للعميل(

اجلانب الأمين )الرقم 
املت�سل�سل لالإنتاج 

الكلي(
 Fabrique

 Nationale
 Herstal

Belgique

بني عامي 1975 و 16207412749751976النوع الثالث

 Fabrique
 Nationale

 Herstal
Belgique

بني عامي 1977 و 14614041978ل يوجد رقمالنوع الثالث

 Fabrique
 Nationale

 Herstal
Belgique

بني عامي 1979 و 1980. مت 1514944الوثائق حمظورةالنوع الثالث
تاأكيد الت�سليم يف عام 1979؛ كان 
امل�ستخدم النهائي امل�سّرح له هو 

 UNSC,) الإمارات العربية املتحدة
(2013, para. 99

 Fabrique
 Nationale

 Herstal
Belgique

بعد عام 1980. 1731984الوثائق حمظورةالنوع الثالث
مت تاأكيد الت�سليم يف عام 1991؛ كان 

امل�ستخدم النهائي امل�سّرح له هو 
 UNSC,) الإمارات العربية املتحدة

(2013, para. 100

باإمكان الباحثني واملمار�سني، عن طريق توثيق الأرقام املت�سل�سلة واأنواع الأق�سام وغريها من املعلومات حول البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة، زيادة القاعدة املعرفية القائمة 
وامل�ساعدة على تعزيز فهمنا لديناميكيات انت�سار الأ�سلحة ال�سغرية يف مناطق النزاع احلالية وامل�ستقبلية. وميكن اأن يكون هذا البحث �سببا يف اإ�سدار معلومات ر�سمية 

اإ�سافية.
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املالحق

 Archives Generales du Royaume, اإلى ليبيا، 1988-1969«.  امللحق 1: «تراخي�س بلجيكية خمتارة لت�سدير البنادق الأوتوماتيكية اخلفيفة بلجيكية ال�سنع 
Belgique  )الأر�سيف الوطني البلجيكي(. مت احل�سول عليها خالل الفرتة 2012-2013 يف بروك�سل، بلجيكا. 

 www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/R-SANA/SANA-Dispatch1-Annexe1-export-licenses.pdf

Archives Diplomatiques-Min- .»1977 2: «بيان معلومات داخلي لوزارة ال�سوؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية والتعاون التنموي البلجيكية، 6 دي�سمرب  امللحق
اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  يف   2013-2012 الفرتة  خالل  عليها  احل�سول  مت  البلجيكي(  الدبلوما�سي  )الأر�سيف   istere des Affaires Etrangeres, Belgique

البلجيكية، بروك�سل، بلجيكا. 
www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/R-SANA/SANA-Dispatch1-Annexe2-internal-breifing.pdf
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