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المجموعات المسلحة واألسلحة 
الخفيفة الموجهة 

تحديث عام 2014 مع التركيز على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
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ت�صكل تر�صانات �لأ�صلحة �خلفيفة �ملوجهة �ملتطورة �لتي 
بحوزة �لعنا�صر �لغري تابعة للدولة تهديدً� لالأمن �لدويل. 

حيث �أ�صارت �أبحاث م�صح �لأ�صلحة �ل�صغرية - �إلى �أنه منذ 
�لعام 1998 -  ما ل يقل عن 84 من �جلماعات �مل�صلحة 

من 40 بلد� �إما متتلك �أو كان بحوزتها مثل هذه �لأنظمة. 
وت�صمل: �أنظمة �لدفاع �جلوي �ملحمولة على �لكتف “مانبادز” 
و�لأ�صلحة �ملوجهة �مل�صادة للدبابات )ATGWs( �لتي ي�صتطيع 

�ملقاتلون �أو �ملجموعات �مل�صلحة �ل�صغرية ��صتخد�مها، 
وتكون �لأ�صلحة �ل�صاروخية �إما موجهة يدويًا �أو موجهة ذ�تيًا 

بعد �إطالقها. ي�صتند ملخ�ص �لبحث على معلومات جديدة 
وردت يف  قاعدة بيانات �مل�صح )م�صروع م�صح �لأ�صلحة 

�ل�صغرية، 2014( منذ حتديثها �لأخري يف �آذ�ر/مار�ص 2013 
وتكملة مللخ�ص �لبحث رقم Rigual, 2013( 31(. حيث 

ت�صف �لطرق �لتي تتمكن بو��صطتها �ملجموعات �مل�صلحة من 
�حل�صول على �لأ�صلحة �خلفيفة �ملوجهة يف جميع دول �لعامل، 

وتذكر �أنو�ع �لأ�سلحة ومدى تطورها. كما تركز على �أمناط 
�نت�صار �لأ�صلحة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا.

املجموعات امل�سلحة التي اأفادت التقارير حوزتها 
لهذه الأنظمة: اأحدث املعلومات العاملية

منذ �إجر�ء �لتقييم �ل�صابق، �صجل �مل�صح حيازة 25 جمموعة 
جديدة �إما لأنظمة �لدفاع �جلوي �ملحمولة على �لكتف »مانبادز« 
�أو لالأ�صلحة �ملوجهة �مل�صادة للدبابات، مما رفع عدد �ملجموعات 

�لتي متتلك هذه �لأنظمة �إلى 61 جمموعة ن�صطة يف جميع دول 
�لعامل، �أكرث من ن�صف هذه �ملجموعات �مل�صجلة �جلديدة موجود 

يف �سوريا.  حيث �أفادت �لتقارير باأن لدى منت�سبي �لقاعدة يف 
تون�ص و�لنف�صاليني �ملو�لني لرو�صيا يف �أوكر�نيا �أ�صلحة خفيفة 

موجهة للمرة �لأولى.
وت�سري منادج و�أنو�ع �لأ�سلحة �خلفيفة �ملوجهة منذ �إ�سد�ر 

ملخ�ص �لبحث رقم Rigual, 2013( 31( �إلى تغيري�ت و��صحة 
يف �أمناط �لنت�سار يف بع�ض �لدول. حيث ت�سكل �لأجيال �حلديثة 

 Strela-2 من �لأنظمة �لتي طورها �لحتاد �ل�صوفيتي، مثل: نظام
�أو نظام  2M - و�لتي ت�صمى SA-7a و b - �أو �أنظمة �لدفاع 

�جلوي �ملحمولة على �لكتف »مانبادز« و�صل�صلة 9K11 من 
�لأ�صلحة �ملوجهة �مل�صادة للدبابات، �أغلب �ل�صو�ريخ �ملوجهة �لتي 

متتلكها هذه �ملجموعات �مل�صلحة )ر�جع �جلدول 1(. بالإ�صافة 
�إلى ذلك، مت توثيق �جليل �لأحدث من �ل�سو�ريخ �لذي يتميز 

مت فتح خمزن �لتوزيع �لرئي�سي يف من�ساأة تخزين �لأ�سلحة �ملح�سنة حتت �لأر�ض يف �أجد�بيا، يف �آذ�ر/مار�ض 2011 ليح�سل �لثو�ر �لليبيون على �ل�سلحة منه ب�سهولة. ويحتوى هذ� �ملخزن على 
 9k111 Fagot 9 و�لطر�زK11 Malyutka 9( و�لأ�صلحة �ملوجهة �مل�صادة للدبابات، )�لطر�زK32 مئات من �صو�ريخ �أنظمة �لدفاع �جلوي �ملحمولة على �لكتف “مانبادز” )وخ�صو�صًا من طر�ز

و�لطر�ز �ملتقدم 9k135 Kornet.( © هيومان ر�يت�ص ووت�ص،2011.
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�جلدول 1 -  اأنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف “مانبادز” والأ�ضلحة املوجهة امل�ضادة للدبابات التي تفيد التقارير اأنها بحوزة املجموعات 
امل�ضلحة )ح�ضب نوع نظام التوجيه(، من عام 1998 اإلى عام 2014. 

�أنظمة �لدفاع �جلوي �ملحمولة على �لكتف “مانبادز”
نوع

�لتوجيه
�لأ�صكال �أ

�ملختارةب)بلد �ملن�صاأ(ج
�ملجموعات �مل�صلحة �لن�صطةد �لتي �أفادت �لتقارير حيازتها لالأنظمة �ل�صاروخية من هذ� �لنوع من 

�لتوجيه
�لعدد �لإجمايل �أ 
للمجموعات منذ 
عام 1998 )عدد 

�ملجموعات �لإ�صافية 
منذ �آخر حتديث(

ر�د�ر بحث �صلبي 
ذو �أ�صعة حتت 

�حلمر�ء
 Passive infrared(

)seeker

 9K32 Strela-2 طر�ز
وطر�ز 2M �أو �لتي 

تعرف بـ
 )b Grail و SA-7a(

)�لحتاد �ل�صوفيتي( 

جتمع �لأبخازية من �إمارة �لقوقاز )جورجيا(، و�ألوية �لأن�صار )�لأر��صي �لفل�صطينية(، وجبهة �لأ�صالة 
و�لتنمية )�صوريا(، و�ألوية �لنا�صر �صالح �لدين )�لأر��صي �لفل�صطينية(، ومنت�صبي �لقاعدة )�جلز�ئر، 

وكينيا، ومايل، وتون�ص(، وحركة �ل�صباب �ل�صومايل )�ل�صومال(، وتنظيم �أن�صار �ل�صريعة )ليبيا(، 
و�ملتمردين �لبورونديني، و�حتاد �لقوى من �أجل �لدميقر�طية و�لتنمية يف ت�ساد، و�لثو�ر �ل�سي�سان، 

وقو�ت كولومبيا �مل�صلحة �لثورية، و�جلي�ص �ل�صوري �حلر- و�ألوية فر�صان �حلق يف )�صوريا، بلدة 
مورك(، وحزب �هلل، وحزب �ملجاهدين �لك�سمرييني )ك�سمري(، و�جلماعات �لعر�قية �مل�سلحة، وحركة 
�ملقاومة �لإ�صالمية )حما�ص(، وتنظيم �لدولة �لإ�صالمية )�لعر�ق/�صوريا(، وحزب �لعمال �لكرد�ستاين 

)تركيا(، و�لألوية �لثورية �لليبية، وجي�ص �لرب �لأوغندي )�أوغند�(، و�حلركة �لوطنية لتحرير �أزو�د 
)مايل(، حركة �جلهاد �ل�سالمي يف فل�سطني: �جلبهة �ل�سعبية لتحرير فل�سطني ، وجتمع �لقوى من 

�أجل �لتغيري )ت�ساد(، وجي�ض دولة �سان )ميامنار(، جمهورية �أر�ض �ل�سومال )�ملعلنة من جانب 
و�حد(، و�جلبهة �لثورية �ل�صود�نية، و�ملجموعات �ل�صورية �مل�صلحة �ملناه�صة للحكومة، وحركة طالبان 

)�أفغان�ستان(، وجي�ض ولية و� �ملتحدة )ميامنار(، و�لنف�صاليني �ملو�لني لرو�صيا )�أوكر�نيا(

56
)8+(

9K34 Strela-3 طر�ز
)�أو �لتي تعرف ب طر�ز 

)SA-14 Gremlin
)�لحتاد �ل�صوفيتي(

6�جلماعات �مل�سلحة �لعر�قية وحزب �هلل

9K38 9 وطر�زK310  طر�ز
�صل�صلة Igla )�أو �لتي تعرف 

/SA-16 Gimlet ب طر�ز
 )Grouse 18 وطر�ز
)�لحتاد �ل�صوفيتي(

جتمع �لأبخازية من �إمارة �لقوقاز )جورجيا(، و�ألوية �لأن�صار )�لأر��صي �لفل�صطينية(، وجبهة �لأ�صالة 
و�لتنمية )�صوريا(، وجماعة �أن�صار �لإ�صالم )�لعر�ق(، وحركة �ل�صباب �ل�صومايل )�ل�صومال(، و�ألوية 

�بن تيمية )�سوريا(، و�لثو�ر �ل�سي�سان، وثو�ر جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية، وحركة حزم )�سوريا(، 
وحزب �هلل، و�جلماعات �لعر�قية �مل�سلحة، وتنظيم �لدولة �لإ�صالمية )�لعر�ق/�صوريا(، وجماعة �أن�صار 

بيت �ملقد�ص )�أن�صار �لقد�ص( )م�صر(.

16
)6+(

9K338 Igla-S طر�ز
)�لتي ت�صمى

)SA-24 Grinch(
)رو�صيا �لحتادية(

)+2(جبهة �لأ�سالة و�لتنمية )�سوريا(، و�ألوية �لفاروق )�لوحدة �لتا�سعة حلركة حزم، �سوريا(

FIM-92 Stinger طر�ز
)�لوليات �ملتحدة(

4�لثو�ر �ل�سي�سان، وحزب �لعمال �لكرد�ستاين )تركيا(، حركة طالبان )�أفغان�ستان(

طر�ز HN-5 )�مل�صنوع 
يف �ل�صني(

4حركة طالبان )�أفغان�صتان(، وجي�ص ولية “و�” �ملتحدة )ميامنار(

طر�ز FN-6  )�مل�صنوع يف 
�ل�صني(

جبهة �لأ�صالة و�لتنمية )�صوريا(، و�لهيئة �لثورية يف حمافظة درعا )�صوريا(، وهيئة دروع �لثورة 
)�سوريا(، و�لدولة �لإ�سالمية )�لعر�ق/�سوريا(، وكتائب �لق�سا�ض )�سوريا(

)5+(

قيادة يدوية لتوجيه 
خط �لت�صديد

)MCLOS(

Blowpipe طر�ز
)�ململكة �ملتحدة(

2�لثو�ر �ل�صي�صان، وحركة طالبان )�أفغان�صتان(

عدد �جلماعات �أ �لتي بحوزتها �أنظمة �لدفاع 
�جلوي �ملحمولة على �لكتف “مانبادز”  

�ملجموع: 72�ملجموعات �لن�صطة: 50 )+15(
)15+(

بامل�صافة �لتي ي�صل �إليها وطريقة �لإطالق و�أنظمة 
�لتوجيه ب�سكل متز�يد. ففي �سوريا على �سبيل �ملثال، 
لوحظ �متالك جمموعتني على �لأقل لأنظمة �لدفاع 

�جلوي �ملحمولة على �لكتف »مانبادز« من طر�ز 
 see Schroeder,( لتي طورتها رو�صيا�  Igla-S
p. 8 ,2014(. حيث ي�صتطيع هذ� �لنظام، �لذي 

�خترب يف �مليد�ن عام 2002، �لو�صول �إلى �لأهد�ف 
 ،)KBM, 2014( على م�صافات ت�صل �إلى 6000 مرت

 Strela-2 وهي �صعف �مل�صافة �لتي ت�صتطيع �صو�ريخ
�لتي تعود لفرتة �صتينيات �لقرن �لتا�صع ع�صر �لو�صول 

 .)O’Halloran and Foss, 2011, p. 37( إليها�
ومن �ملعروف باأن هناك �أربعة جمموعات على �لأقل يف 

�صوريا – وتنظيم �لدولة �لإ�صالمية1 غري �ملحلي �لذي 
 Binnie,2014b; Semple(  يقاتل يف �لعر�ق و�صوريا

and Schmitt, 2014( 2 متتلك �صو�ريخ من طر�ز 

FN-6 �لتي �أنتجتها �ل�صني، و�لتي ت�صل �أي�صًا مل�صافة 
.)O’Halloran and Foss, 2011, p. 7( .6000 مرت

تركيز: انت�سار الأ�سلحة اخلفيفة 
املوجهة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا
�أفادت �لتقارير باأن من بني 25 جمموعة جديدة 

متتلك �لأ�صلحة �خلفيفة �ملوجهة، هناك 24 
جمموعة موجودة يف منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال 

�إفريقيا و�أكرث من ن�صفها )16 جمموعة( موجودة 
يف �صوريا. وت�صمل هذه �ملجموعات: �جلي�ص �ل�صوري 

�حلر – �ملتمردون �ملتحالفون، وتنظيم �لدولة 
�لإ�صالمية، ومنت�صبي تنظيم �لقاعدة مثل جبهة 

�لن�صرة.3 
ورغم ح�صول �ملجموعات �مل�صلحة على �لأ�صلحة 

�خلفيفة �ملوجهة من خالل �لعديد من �لطرق، 
فاإن �ل�صبب �لأهم لنت�صار �أنظمة �لدفاع �جلوي 

�ملحمولة على �لكتف »مانبادز« يف منطقة �ل�صرق 
�لأو�سط و�سمال �إفريقيا هو �سقوط نظام معمر 

�لقذ�يف يف ليبيا �لذي كان بحوزته خمزونات �سالح 
كبرية )UNSC, 2012a, paras. 14–18(. ويف 
عام 2014، ما ز�لت �آلف �أنظمة �لدفاع �جلوي 

�ملحمولة على �لكتف »مانبادز« يف م�صتودعات 
 UNSC, 2014b,( أ�صلحة �ملجموعات �مل�صلحة�
annex XIII(. وقد وثق حمققو �لأمم �ملتحدة 

وجود �أنظمة �لدفاع �جلوي �ملحمولة على �لكتف 
»مانبادز« �ملهربة من ليبيا يف �أربعة دول على 

�لأقل: ت�صاد، ولبنان، ومايل، وتون�ص. و�صكلت هذه 
جزءً� كبريً� من تر�سانة  �لأ�صلحة يف حالتني  "'
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�لأ�صلحة �ملوجهة �مل�صادة للدبابات
قيادة يدوية لتوجيه 

خط �لت�صديد 
)MCLOS(

9K11 Malyutka طر�ز
 AT-3 :أو �لتي تعرف ب�(

)Sagger
)�لحتاد �ل�صوفيتي(

حركة �ل�سباب �ل�سومايل )�ل�سومال(، وحزب �هلل، و�جلماعات �لعر�قية �مل�سلحة، وتنظيم �لدولة)�لعر�ق/
�صوريا(، و�ملجموعات �لثورية من طر�بل�ص )ليبيا(، و�ملجموعات �ل�صورية �مل�صلحة �ملناه�صة للحكومة 

 9
)2+(

�أ�صلوب �لتوجيه 
ن�صف �لأتوماتيكي  

لل�صو�ريخ نحو 
�لهدف

 )SACLOS(

9K111 Fagot طر�ز
)AT-4 Spigot :أو�(

)�لحتاد �ل�صوفيتي(

�ألوية �لنا�صر �صالح �لدين )�لأر��صي �لفل�صطينية(ه، وحزب �هلل، وحركة �ملقاومة �لإ�سالمية حما�ض/كتائب 
�لق�صام)�لأر��صي �لفل�صطينية(، و�جلماعات �لعر�قية �مل�صلحة، و�لأولوية �لثورية �لليبية، و�لنف�صاليني �ملو�لني 

لرو�صيا )�أوكر�نيا(.

 7
)2+(

طر�ز  9K111-1 وطر�ز  
1M KonKurs

)�لتي تعرف �أي�صا ب: 
)Spandrel b و AT-5a

 )�لحتاد �ل�صوفيتي(

لو�ء �أحفاد �لر�صول )�صوريا(، وحزب �هلل، و�جلماعات �لعر�قية �مل�سلحة، و�لأولوية �لثورية �لليبية، 
وحركة �ملقاومة �لإ�صالمية)حما�ص(

 5
)1+(

9K115 Metis طر�ز
Metis-M 9 وطر�زK115-2

)و�لتي تعرف �أي�صا ب: 
 AT-13 و AT-7 Saxhorn

)Saxhorn-2
)�لحتاد �ل�صوفيتي(

حركة �ل�سباب �ل�سومايل )�ل�سومال(، وحزب �هلل، و�لألوية �لثورية �لليبية، و�لنف�صاليني �ملو�لني 
لرو�صيا )�أوكر�نيا(، و�ملجموعات �ل�صورية �مل�صلحة �ملناه�صة للحكومة.

 6
)1+(

 9K135 Kornet طر�ز
وطر�ز Kornet E )و�لتي 

 AT-14 :تعرف �أي�صًا ب
)Spriggan

)رو�صيا �لحتادية(

حزب �هلل، وتنظيم �لدولة �لإ�صالمية )�لعر�ق/�صوريا(، وحركة �ملقاومة �لإ�صالمية )حما�ص(، و�لألوية 
�لثورية �لليبية، و�لنف�ساليني �ملو�لني لرو�سيا )�أوكر�نيا(، وجبهة ثو�ر �سوريا.

 6
)3+(

�صو�ريخ �مل�صاة �خلفيفة 
�مل�صادة للدبابات 

MILAN( )فرن�صا(

حركة �ل�صباب �ل�صومايل )�ل�صومال(، وحركة �أحر�ر �ل�صام �لإ�صالمية)�صوريا(، و�جلماعات �لعر�قية 
�مل�صلحة، وجبهة �لن�صرة )�صوريا(، ولو�ء �ملهاجرين و�لأن�صار )�صوريا(، ولو�ء �حلق )�صوريا(، وقو�ت 

�لب�صمركة �لكردية )�لعر�ق(

 9
)5 +(

HJ-8 طر�ز
)م�صنوع يف �ل�صني(

�جلي�ص �ل�صوري �حلر )مو�قع متعددة وجمموعات فرعية، �صوريا(، وحركة �أحر�ر �ل�صام �لإ�صالمية 
)�صوريا(، و�حلركة �ل�صعبية لتحرير �ل�صود�ن – �صمال.

)3 +(

TOW طر�ز
)�لوليات �ملتحدة(

�ألوية �لعمري �لتابعة جلبهة ثو�ر �سوريا، وجماعة �أن�سار �لإ�سالم )�لعر�ق(، وفرقة فجر �لإ�سالم 
)�صوريا(، ولو�ء �لعاديات �لتابع للجي�ص �ل�صوري �حلر )�صوريا(، ولو�ء �لريموك �لتابع للجي�ص �ل�صوري 

�حلر )�سوريا(، وحركة حزم )�سوريا(، وحزب �هلل.  

)+5(ه

عدد �ملجموعات�أ �لتي بحوزتها �لأ�صلحة 
�ملوجهة �مل�صادة للدبابات

�ملجموع: 36�ملجموعات �لن�صطة: 27 )+17(
)17 +(

عدد �ملجموعات�أ �لتي بحوزتها �لأ�صلحة 
�خلفيفة �ملوجهة منذ عام 1998

�ملجموع: 84�ملجموعات �لن�صطة: 61 )+25(
)25 +(

أ �ملجموعات و�لنمادج �ملذكورة يف �جلدول 1.  ميكن �لطالع على �لقائمة �لكاملة للنمادج و�ملجموعات �لتي �أفادت �لتقارير حيازتها لالأ�سلحة �خلفيفة �ملوجهة منذ عام 1998 على �ملوقع �لإلكرتوين مل�صح �لأ�صلحة �ل�صغرية علمًا باأن 	.
�لقائمة يتم حتديثها ب�سكل دوري.

)ر�جع م�صروع م�صح �لأ�صلحة �ل�صغرية، 2014(. يعك�ض عدد �ملجموعات �ملذكورة هنا �لنتائج �لنهائية من قاعدة �لبيانات ولي�ض �ملجاميع من �جلدول 1، كما يعر�ص �جلدول تقدير�ت معتدلة. 
أ �أ�سماء �لأ�سلحة �مل�ستخدمة هنا هي وفق ت�سمية �ملُنِتج مع ذكر �لت�سميات �مل�ستخدمة لدى منظمة حلف �سمال �لأطل�سي)�لناتو( بني قو�سني.  تعك�ض كل فئة �أنو�ع �لأنظمة بدًل من �لدولة �مل�سنعة، وميكن �أن ت�سمل �أ�سكال �أجنبية خمتلفة 	.

عندما ل حتدد ب�سورة خمتلفة. مل يتم ذكر جميع �لأنو�ع �ملختلفة لالأنظمة �ملذكورة ب�سكل حمدد هنا.
أ ذكرت �لدول �مل�سنعة لغر�ض �أخذ فكرة عن �خللفية فقط. وت�سري �إلى �لدول �لتي مت فيها تطوير �لأ�سلحة يف �لأ�سل ولي�ض بال�سرورة �لدول �ملنتجة لالأ�سلحة �لفعلية �ملوثقة.	.
أ �أفادت �لتقارير باأن �ملجموعات �أ�صبحت ن�صطة �بتد�ء من كانون �لأول/دي�صمرب 2014. نظرً� للطبيعة �ل�سريعة و�ملرنة لتحالفات هذه �ملجموعات و�لهز�ئم �لتي متنى بها، فاإن قائمة هذه �ملجموعات هي دللية وقد تخ�سع للتغيري.	.
أ حيث يتوفر عدد كبري من فيديوهات �ملجموعات �ل�صورية �مل�صلحة �لتي ت�صتخدم �صو�ريخ TOW على �لإنرتنت. وبالتايل، ميكن �عتبار تقدير�تنا معتدلة للعدد �لفعلي للمجموعات �لتي بحوزتها هذه �لأ�سلحة.  تعك�ض تقدير�تنا م�ستوى 	.

�ل�صك يف تعقب �لأ�صلحة يف مناطق �حلرب و�لرتدد يف �لعتماد على من�صور�ت �ملجموعات فقط. 
�لأحمر جمموعات جديدة/�أ�صلحة جديدة منذ �آخر حتديث لقو�عد �لبيانات يف �آذ�ر/مار�ص 2013. مت �إحت�ساب �ملجموعات �لفرعية �لتي تقاتل يف نف�ض �لبلد بو�سفها ككتائب فرعية �إقليمية مرة و�حدة )مثل: �جلي�ض �ل�سوري �حلر �أو تنظيم �لدولة �لإ�سالمية(.

�مل�صدر: م�صروع م�صح �لأ�صلحة �ل�صغرية )2014(

 UNSC, 2014b, annex( ' جلماعات �لإرهابية�
XIII(. ��ستعادت �ل�سلطات �لتون�سية ثمانية �أنظمة 

دفاع جوي كاملة من طر�ز Strela-2M من خمابئ 
منت�صبي تنظيم �لقاعدة بجانب مدينة مدنني 

)UNSC, 2014b, paras. 102–9(. ويف مايل، 
من بني 13 منظومة دفاع جوي حممولة �صرتيال 

Strela– 2M �لتي �صادرتها �ل�صلطات �لفرن�صية 
من �جلماعات �لتابعة لتنظيم �لقاعدة، �ثنني منها 

ذ�ت م�صدر ليبي.
وتعترب �لدول �لر�عية م�صدرً� �آخر لنقل لالأ�صلحة 

�خلفيفة �ملوجهة. على �صبيل �ملثال، زودت �إير�ن 
و�سوريا حزب �هلل - و�لذي ما ز�ل �أحد �أكرث 

�ملجموعات ت�سليحًا يف �ملنطقة - باأنو�ع خمتلفة من 
�أنظمة �لدفاع �جلوي �ملحمولة على �لكتف »مانبادز« 

 9K310 9 و�أنظمةK32 Strela-2 مثل �أنظمة(
بالإ�صافة �إلى نظام QW-1 Vanguard  �لذي 

�أنتجته �إير�ن(، و�لأ�صلحة �ملوجهة �مل�صادة للدبابات 
9K115- أو طر�ز� BGM-71 TOW وت�صمل: طر�ز(

Metis-M 2  ، �أو طر�ز 9K135 Kornet( يف 
 Wezeman et( .2006لفرتة ما بني 1980 و�

.)al.,2007, pp.409-11; SIPRI, 2014
وزودت دولة قطر �أ�صلحة خفيفة موجهة م�صادة 

للدبابات من نوع �صو�ريخ �مل�صاة �خلفيفة �مل�صادة
 للدبابات )MILAN( للثو�ر �لليبيني خالل ثورة 
UNSC, 2012b, para. 95( 2011(، و�أفادت 

�لتقارير �أن قطر لعبت دورً� يف نقل  �أنظمة �لدفاع 
�جلوي �ملحمولة على �لكتف »مانبادز« من طر�ز 

 Mazzetti,( ل�صينية �ملن�صاأ للثو�ر �ل�صوريني� FN-6

.)Chivers, and Schmitt, 2013
 تعترب �صوريًا م�صرحًا لالنت�صار غري �ملن�صبط 

لالأ�صلحة �خلفيفة �ملوجهة يف �ملنطقة.  حيث �أن 
م�سدر هذه �لأنظمة هو من �لغنائم �لتي توؤخذ يف 

�ملعارك و�أي�صا من جهات �أجنبية. جدير بالذكر �أن 
جمموعة من �لأ�صلحة �مل�صدرة �ملوجهة �مل�صادة 

للدبابات من طر�ز Konkurs-M �ملنتجة يف رو�صيا 
��صتعيدت من جمموعة �أحفاد �لر�صول يف ليبيا يف 

.)UNSC, 2014b, para. 171(  2000 عام
 توثق و�سائل �لتو��سل �لجتماعي �نت�سار كميات 

كبرية من �لأ�صلحة �ملوجهة �مل�صادة للدبابات 
من طر�ز  TOW 2A �أمريكية �ل�صنع، و�أفادت 
�لتقارير �أن خم�صة جمموعات على �لأقل لديها 

هذه �لأ�صلحة )ر�جع �جلدول 1(4. ومن �ملعروف 
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باأن �لكثري من �ملجموعات لديها �لأ�صلحة �ملوجهة 
�مل�صادة للدبابات من طر�ز HJ-8 يف �صوريا ت�صري 
�إلى �أنها حتمل و�صم �لأ�صلحة �لبو�صنية و�ل�صود�نية 

)Jenzen-Jones, 2013(5 ومع تو�صع تنظيم 
�لدولة �لإ�صالمية يف �لعر�ق و�صوريا، يبدو باأن 

�لدول �لغربية متيل �إلى تزويد مقاتلي �لب�سمركة 
�لأكر�د بهذه �لأ�صلحة. على �صبيل �ملثال، �صادقت 

�أملانيا على �ل�صماح بت�صليم 30 قاذفة ل�صو�ريخ 
�مل�صاة �خلفيفة �مل�صادة للدبابات و500 �صاروخ 

لقو�ت �لب�صمركة �لكردية يف �آب/�أغ�صط�ص من عام 
.6)Germany, 2014( .2014

 ورغم �جلهود �لدولية �ملبذولة لتطوير �لأمن �ملادي 
للدول و�إجر�ء�ت �إد�رة خمزونات �لأ�سلحة وجمع 
وتدمري �لأ�صلحة �خلفيفة �ملوجهة، ما ز�لت هذه 
�لأ�صلحة منت�صرة على نطاق و��صع7. وكما ت�صري 

�إليه هذه �ملالحظة، يتز�يد عدد �ملجموعات �لتي 
متتلك هذه �لأ�صلحة بالإ�صافة �إلى �أن �لأ�صلحة �لتي 

بحوزتهم متطورة جدً�.  ما ز�لت هذه �لأ�صلحة 
ت�سكل تهديدً� لكل من �لطائر�ت �ملدنية و�لع�سكرية8 
بالإ�سافة �إلى �لأهد�ف �لأخرى. ورغم هذ� �لتهديد 

و�جلهود �ملبذولة ل�صبط �نت�صارها، تقدم بع�ص 
�لدول �لر�عية هذه �لأ�صلحة للمجموعات �مل�صاركة 

يف ميد�ن �لنز�عات �مل�ستمرة؛ مما يوؤدي �إلى ظهور 
 .حتديات جديدة

مالحظات:
وكانت تعرف �صابقًا بتنظيم �لدولة �لإ�صالمية يف �لعر�ق . 1

و�ل�صام )د�ع�ص(.
تدعم مقاطع �لفيديو �ملنت�صرة على �لإنرتنت هذه �لنتيجة. . 2
3 . )2014a( )ر�جع قر�ر جمل�ص �لأمن )�لأمم �ملتحدة

لالطالع على قائمة باملجموعات و�لأ�سخا�ض �ملرتبطني 
بتنظيم �لقاعدة �لتي فر�صت عليهم جلنة جمل�ص �لأمن 

)�لأمم �ملتحدة( عقوبات عليهم.
خالل كتابة هذه �لوثيقة، ت�سري �لتقارير �لإخبارية و�ل�سور . 4

�ملن�صورة على موقع تويرت �أن تنظيم �لدولة �لإ�صالمية 
وجبهة �لن�صرة قد تكون قد ��صتولت على �لأ�صلحة �ملوجهة 

 Gibbons-( من �لثو�ر �ل�صوريني  TOW مل�صادة للدبابات�
.)Neff, 2014; Weiss, 2014

مل يتم �لتاأكد من هو �ملزود �لنهائي لهذه �لأ�سلحة.. 5
ملزيد من �ملعلومات حول نقل �لأ�سلحة �مل�سموح بها �إلى . 6

منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا - مبا فيها: 
 )Holtom and Rigual قو�ت �لبي�صمركة �لكردية – ر�جع

.)forthcoming((
7 .)Rigual )2013, P.4 لطالع على �أمثلة عن هذه �جلهود، ر�جع
�أثبتت �أحدث �لهجمات �لتي �سنتها �ملجموعات �مل�سلحة . 8

با�صتخد�م  �أنظمة �لدفاع �جلوي �ملحمولة على �لكتف 
»مانبادز«( مبن فيهم منت�صبي تنظيم �لقاعدة( �صد 

 Binnie,(  طائر�ت هليكوبرت ع�سكرية يف م�سر هذ� �لتهديد
 Cenciotti( و�صوريا ،)Binnie, 2014b( و�لعر�ق )2014a
2013(، �أوكر�نيا )de Larrinaga, 2014(. ور�جع �أي�صًا 
Rigual 2013.  ن�صرت �ملجموعات �مل�صلحة يف �صوريا 

مقاطع فيديو متعددة تظهر ��صتخد�م مقاتليها لالأ�صلحة 
�ملوجهة �مل�صادة للدبابات �صد قو�ت �جلي�ص �ل�صوري. 

)see, for instance, Baartz et al., forthcoming(
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ملزيد من �ملعلومات حول حيازة �ملجموعات لالأ�سلحة �خلفيفة 
�ملوجهة، يرجى زيارة �ملوقع �لإلكرتوين: 

www.smallarmssurvey.org/?groups guided-weapons

حول م�ضروع م�ضح الأ�ضلحة ال�ضغرية
بحثي  م�صروع  هو  �ل�صغرية  �لأ�صلحة  م�صح  �إن 
�لدولية  �لدر��صات  معهد  يف  مقره  يقع  م�صتقل 
�لتنمية يف جنيف، �صوي�صر�. وهو مبثابة  ودر��صات 
حول  �لعامة  للمعلومات  �لرئي�سي  �لدويل  �مل�سدر 
جميع جو�نب �لأ�صلحة �ل�صغرية و�لعنف �مل�صلح وهو 
و�لباحثني،  �لقر�ر،  و�صانعي  للحكومات،  م�صدر 
�إفريقيا  �صمال  �لأمن يف  تقييم  و�لن�صطاء. م�صروع 
هو م�صروع تابع مل�صح �لأ�صلحة �ل�صغرية �لتي تدعم 
�أمانًا  �أكرث  بيئات  بناء  يف  �مل�صاركني  �لأ�صخا�ص 
�ل�صحر�ء   – �ل�صاحل  ومنطقة  �إفريقيا  �صمال  يف 
�لكربى. كما تعد �أبحاث وحتليالت منا�سبة وقائمة 
على �حلقائق حول توفر و�نت�سار �لأ�سلحة �ل�سغرية 
وحالت  �لنا�صئة  �مل�صلحة  �ملجموعات  و�صلوكيات 

�نعد�م �لأمن ذ�ت �لعالقة.

للح�سول على �ملزيد من �ملعلومات، ر�جع �لر�بط: 
www.smallarmssurvey.org/sana
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 info@smallarmssurvey.org :لربيد �لإلكرتوين�

دعم  خالل  من  �لبحثي  �مللخ�ض  هذ�  �إ�سد�ر  مت 
�لإد�رة �لحتادية �ل�صوي�صرية لل�صوؤون �خلارجية.
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