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 :والتغيير االستمرار
 تجونوالمن المنتجات

 
 في اآلخذة الصغيرة ألسلحةل الدولية السوق في

 تحريك على القوية التغيير قوى تعمل التراجع،

 الجوانب بين ومن. األسلحة لهذه العالمية الصناعة

 دمج نحو التوجه التحريك، هذا في بروزاً األكثر

 ففي. الصناعة هذه في الرئيسة الشركات وتوحيد

 من اثنتان بادرت ،2003 ديسمبر/األول كانون

 شركة: الصغيرة لألسلحة المنتجة تالشركا أشهر

 باربارا سانتا وشركة األلمانية، وكوخ هيكلر

 جنرال لشركة التابعة الفرعية الشركة (سيستمز

 ستقوم جديدة متضامنة شركة إقامة إلى) داينامكس

 الصغيرة األسلحة من متنوعة سلسلة بصناعة

 المشروع وهذا. الوطني األمن ألغراض الجديدة

 في ُأطلقت التي المبادرات من للعديد مماثل المشترك

 واالتحاد الصين مثل من األخرى، الرائدة المنتجة الدول في ونظيراتها الشركات هذه وتقوم. األخيرة السنوات

 .مبتكرة خفيفة وأسلحة صغيرة أسلحة في كبيرة باستثمارات الروسي،

 
 والعراق، أفغانستان في دار الذي األخير القتال ففي. االستمرار نحو توجه التغيير نحو التوجه هذا ويواكب

. طرازاً أقدم أسلحة يستخدمون مقاتلين مجابهة التكنولوجية، الوسائل أحدث تستخدم التي الجيوش واصلت

 عدة مدى على يذكر تغيير عليها يطرأ لم تكنولوجيا على كبيراً اعتماداً تعتمد تزال ما الحديثة الجيوش وحتى

 األسلحة على يتغير لم طلب وجود عن النقاب الكثير، وغيرها المسلحة النزاعات هذه وتكشف. عقود

 كقاذفات األخرى العريقة والتصاميم والثقيلة، المتوسطة والرشاشات الهجومية، البنادق مثل من القياسية،

 األسلحة منتجي صغار إفادة إلى ستميل التسليح إعادة برامج فإن لذلك، ونتيجة. مثالً. جي. بي. آر صواريخ

 .األحيان من كثير في الرئيسة الشركات من بترخيص تطوراً األقل القديمة

 
 عرض يلي وفيما. فةالخفي واألسلحة الصغيرة األسلحة إلنتاج المتناقضة االتجاهات بإمعان الفصل هذا ويناقش

 :إليها توصل التي الرئيسة للنتائج

 

 

 البندقية من جزءاً تجمع مصنع عاملة

 إزهماش مصنع في 47-ك. أ الهجومية

 في الروسي، االتحاد إزهيفسك، في

 55 بعد ،2002 نوفمبر/الثاني تشرين

 .الكالشينكوف رشاش تدشين من عاماً
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 التي الجيوش تواصل

 أحدث تستخدم

 التكنولوجية الوسائل

 قاتلينم مجابهة

 أسلحة يستخدمون

 .طرازاً أقدم
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 األسلحة إنتاج جوانب بعض في منخرطة دولة 90 من أكثر في شركة 1.249 عن يقل ال ما هناك •

 .الخفيفة واألسلحة الصغيرة

 دول من المنتجين أن رغم نسبياً، مستقرة الخفيفة واألسلحة الصغيرة لألسلحة العالمية الصناعة •

 اُألوروبيين المنتجين يتحدَّون إفريقيا وجنوب وسنغافورة وإسرائيل، والبرازيل، أستراليا، لتشم

 .الشماليين واألمريكيين

 في المسلحة القوات ألن الظهور، في الخفيفة واَألسلحة الصغيرة لَألسلحة جديدة تصاميم أخذت •

 اإلنتاج سيعزز مما التسليح، عادةإل كبيرة برامج بتنفيذ بدأت العالم من أخرى أماكن وفي أوروبا

 .القادمة السنوات في األسلحة هذه من العالمي

 األسلحة أو الصغيرة األسلحة إنتاج على المقدرة لديها الالتينية أمريكا في دول عشر عن يقل ال ما •

 .الالتينية أمريكا في تنوعاً األكثر لألسلحة األكبر المنتج البرازيل وتُعد. الذخيرة أو الخفيفة

 انتشاراً األوسع األسلحة أن إال سريع، بشكل الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة تكنولوجيا تتغير •

 .ثمناً واألرخص طرازاً األقدم هي ستبقى

 

 بعض في منخرطة العالم أنحاء في شركة 1.249 عن يقل ال ما بوجود الجديدة واألبحاث المعلومات وتوحي

 على الدول عدد في طفيفاً تراجعاً ثمة أن يبدو ذلك، ومع. الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة إنتاج جوانب

) رياضي اقتران أو (رياضية دالة وهذه الصغيرة، األسلحة إنتاج على القدرة لديها تتوافر التي العالم مستوى

 أوروبا في جودةمو الصغيرة األسلحة لجميع المنتجة الشركات نصف وحوالي. أفضل معلومات توافر على

 ).السوفياتي االتحاد انهيار بعد حديثاً (المستقلة الدول ورابطة
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 حديثاً المستقلة الدول رابطة في األعضاء الدول تستثني الهادي والمحيط آسيا منطقة: مالحظة

 ).2003 (أوميغا مؤسسة: المصدر

 
 
 

 

 2003 عام في المنطقة حسب الصغيرة، لألسلحة المنتجة المعروفة الشركات عدد: 2-1 الشكل

 
 

 
 واالتحاد األمريكية المتحدة الواليات: العالم في المنتجين كبار من اثنين حول شامالً تحديثاً الفصل ويقدم

 إنتاج أن كذلك يبدو ولكن التراجع، في آخذ البلدين كال في التجارية النارية األسلحة إنتاج أن ويبدو. الروسي

 ثالثة من أكثر إنتاج تم األمريكية، المتحدة الواليات ففي. االزدياد في آخذ الطابع العسكرية الصغيرة األسلحة

 يمثّل إذ ،1992 عام منذ اإلنتاج هذا يبلغه مستوى أدنى وهو ،2001 عام خالل ناري سالح قطعة ماليين

 من أكثر إنتاج تم عندما 1994 عام في اإلنتاج مستوى إليها وصل تيال الذروة عن له تراجع أهم الرقم هذا

 األخيرة، السنوات في ككل، الدفاع صناعة شهدت روسيا، وفي. النوع هذا من سالح قطعة ماليين خمسة

 حوالي من الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة إنتاج انخفض فقد ذلك ومع اإلنتاج، في ومهمة كبيرة زيادة

 .2002 عام في 650.000 حوالي إلى 2001 عام في سالح عةقط مليون

 
 أن حين ففي. الصغيرة لألسلحة العالمية الصناعة من الكثير لصورة مغايرة صورة فترسم الالتينية أمريكا أما

 الفعلية الصناعة أن إال األسلحة، هذه إنتاج على المقدرة بعض فعلياً تملك الالتينية أمريكا دول من دولة كل

 لتجميع مصانع تشغيل أو وإشرافها الدولة إدارة تحت الذخيرة إنتاج من جداً متواضع مستوى بين تتراوح لها

 األسلحة من واسعة لسلسلة الخاص القطاع من النطاق واسع إنتاج وبين معاً، كليهما أو الصغيرة األسلحة

 بصورة الالتينية، أمريكا في الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة صنَّاع ويعتمد. التصدير ألغراض الصغيرة

 بمختلف المسدسات

 األكثر هي أنواعها

 نطاق على توزيعاً

 عدداً واألكبر واسع

 الصغيرة األسلحة بين

 .جميعها
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 في الريادة بزمام يمسك الذي المنتج البرازيل وتعتبر. لها مالئمة وأسواق أجنبية تصاميم على ملحوظة،

. واألرجنتين والمكسيك تشيلي،: صفوفها بين فتضم الحجم المتوسط اإلنتاج ذات جةالمنت الدول أما. المنطقة

 أسلحة تطوير أجل من ضئيل ضغط هناك الروسي، واالتحاد المتحدة الواليات وضع من النقيض وعلى

 .الالتينية أمريكا في جديدة عسكرية

 
 وتلك الرئيسة التكنولوجية المستجدات بعض بإمعان الفصل يناقش كما

 الصغيرة األسلحة فئات بمختلف يتّصل فيما بالمنتجات المتعلقة

 المسدسات أن حين ففي. الطابع العسكرية الخفيفة واألسلحة

 األكثر هي )والطاحونة ةالتعبئ ذاتية( أنواعها بمختلف

 األسلحة أنواع بين تعداداً واألكثر واسع نطاق على توزيعاً

 أن المحتمل من الهجومية البنادق فإن جميعها، الصغيرة

 يمكن التي الصغيرة المشاة أسلحة أكثر اآلن تكون

 العالمية السوق أما. وفعاليتها تنوعها حيث من مصادفتها

 أسواق جميع بين ستقراراًا األكثر فهي الهاون لمدافع

 .الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة

 

 الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة تكنولوجيات بين ومن

 األسلحة هي ثمناً واألرخص طرازاً األقدم األسلحة أنَّ نجد

 على مضى التي ،7-جي. بي. آر قاذفات وتُعد. المفضلة

 المدى على مثال أفضل عاماً، 40 من أكثر إنتاجها بداية

 والتحسين للتعديل القبيل هذا من أسلحة له تخضع الذي

 أو قاذف ماليين بتسعة إنتاجه حجم يقدر الذي – جي. بي. آر صواريخ قاذف يعتبر كما. الزمان مر على كبيرة بدرجة

. بي. آر "غدا فقد ألسبابا ولهذه. واسعة مساحة ضمن ومدمراً االستعمال سهل رخيصاً سالحاً استثنائية بصورة – أكثر

) الدولة لسيطرة تخضع ال التي (الرسمية غير األخرى الفاعلة وللجهات النامي العالم لجيوش المفضل السالح" 7-جي

 صواريخ قاذف يظل أن المحتمل فمن السالح، هذا فعالية لتقويض المضادة التدابير توافر سهولة غياب ومع. بسواء سواء

 .قادمة سنوات لعدة القياسي الخفيف السالح مختلفة، وأنواع أشكال من منه إنتاجه تمي وما 7-.جي. بي. آر

 

 

 المنتجة الالتينية أمريكا دول: 1-1 الخريطة

 الخفيفة واألسلحة الصغيرة لألسلحة


