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 ـْ ِمْف ُقوٍَّة َوِمْف ِرَباطِ َوَأِعدُّوا ـْ َما اْسَتَطْعُت ـْ َوآَخِريَف  َلُي ُك اْلَخْيِؿ ُتْرِىُبوَف ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَعُدوَّ
ـْ َوَما تُْنِفُقوا ِمْف َشْيءٍ  ِمفْ  ـُ المَُّو َيْعَمُمُي ـْ ال َتْعَمُموَنُي ـْ  ُدوِنِي ـْ َوَأْنُت ِفي َسِبيِؿ المَِّو ُيَوؼَّ ِإَلْيُك
 (56)األنفاؿ: ُتْظَمُموفَ  ال
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 اإلىداء
 . أىدي ىذا الكتاب أواًل لحبيب اهلل وحبيبي سيد الخمؽ األوليف واآلخريف محمد

إلى والدي الكريميف، أمد اهلل في عمرىما داعيًا اهلل جمت قدرتو أف يجزييما خير 

خوتي وأخواتي صغارًا.الجزاء   وأف يرحميما كما ربياني وا 

بارؾ الميـ فييـ عداد الكتاب، فإإلى زوجتي الكريمتيف، المتيف سيرا عمى راحتي أثناء 

 .الجزاءواجزىـ خير 

 ،في تأىيؿ شخصيتي العسكريةإلى مف تتممذت عمى يديو وكاف لو الدور األعظـ 

 .األخ القائد أبو ياسر حفظو اهلل

خواني الشيداء الذيف قضيت معيـ أروع أياـ حياتي وىـ األخوة األحباب يحيى إإلى 

دياب، منير حمودة، محمد حمودة، ناصر حمودة، خالد عبد اهلل، عيسى البطراف، 

 .عمار حجازي، وأحمد الوصيفي
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 لو اً مخمص لو، شريؾ ال وحده اهلل إال إلو ال أف وأشيد العالميف، رب هلل الحمد
 آلو وعمى عميو اهلل صمى األميف، الصادؽ ورسولو عبده اً محمد أف وأشيد الديف،

 ... اً كثير  اً تسميم وسمـ الديف يوـ إلى بإحساف ليـ والتابعيف وأصحابو

 التي والقربات العبادات ليـ نوع أف عمييـ وفضمو بعباده تعالى اهلل رحمة مف
 قولي أو مالي أو بدني بعمؿ مشروطة والقربات العبادات ىذه يجعؿ ولـ إليو، تقربيـ

 مف أيسر ىو بما  عمييـ تفضؿ بؿ عمييـ، تشؽ أو البعض عمى أدائيا يصعب قد
 الجادة والعزيمة الصادقة النية وىو أال ،تعب أو جيد بدوف إنساف كؿ ويستطيعو ذلؾ،
 بالنية اً مرتبط اً وعقاب اً ثواب الفعؿ جزاء اإلسالـ جعؿ وليذا .وفعمو الخير حب عمى
 مكافأة المعروؼ يصنع مف الناس فمف العمؿ، لقبوؿ شرطاً  وجعميا اً وثيق اً ارتباط

 وال ذلؾ بكؿ يعتد ال اإلسالـ لكف وشيرة، سمعة لطمب يصنعو مف ومنيـ لإلحساف،
:  قاؿ وليذا تعالى، اهلل لوجو اً خالص عممو وكاف نيتو صمحت إذا إال العبد مف يقبمو
نما بالنيات، األعماؿ إنما»  ورسولو اهلل إلى ىجرتو كانت فمف نوى، ما امرئ لكؿ وا 

 فيجرتو ينكحيا امرأه أو يصيبيا دنيا إلى ىجرتو كانت ومف ورسولو، اهلل إلى فيجرتو
: الرَُّجؿُ  َفَقاؿَ   النَِّبي   ِإَلى َرُجؿٌ  َجاءَ : َقاؿَ  ، ُموَسى َأِبي َعفْ ، و «إليو ىاجر ما إلى
، ُيَقاِتؿُ  : َقاؿَ  المَِّو؟ َسِبيؿِ  ِفي َفَمفْ  َمَكاُنُو، ِلُيَرى ُيَقاِتؿُ  َوالرَُّجؿُ  ِلمذ ْكِر، ُيَقاِتؿُ  َوالرَُّجؿُ  ِلْمَمْغَنـِ
 أف  ىريرة أبي عف. و «المَّوِ  َسِبيؿِ  ِفي َفُيوَ  الُعْمَيا ِىيَ  المَّوِ  َكِمَمةُ  ِلَتُكوفَ  َقاَتؿَ  َمفْ »

 رسوؿ فقاؿ الدنيا؟ مف عرضاً  يريد وىو الجياد، يريد رجؿ ، اهلل رسوؿ يا: قاؿ رجالً 
 لـ فمعمؾ اهلل لرسوؿ عد: لمرجؿ فقالوا الناس؛ ذلؾ فأعظـ. «لو أجر ال»:  اهلل

 .مرات ثالث ذلؾ فعموا حتى. «لو أجر ال»: فقاؿ كالمو، فأعاد الرجؿ، فعاد تفيمو،
 بو ليصيب إال يتعممو ال  اهلل وجو بو يبتغي اً عمم تعمـ مف»: ويقوؿ رسوؿ اهلل 

 وجاء، شديد وعيد وىذا ريحيا يعني «القيامة يوـ الجنة عرؼ يجد لـ الدنيا مف اً عرض
 وذكر: ثالثة القيامة يوـ النار بيـ تسعر مف أوؿ»: قاؿ أنو  النبي عف الحديث في
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 فيسأؿ القيامة يوـ يأتي العمـ وطالب: الحديث ألفاظ بعض وفي القرآف، قارئ منيـ
 طمبت بؿ كذبت،: لو فيقاؿ فيؾ، القرآف وقرأت فيؾ العمـ طمبت: فيقوؿ عممو عف
 في فيمقى وجيو عمى يسحب ثـ قيؿ، فقد قارئ،: ليقاؿ القرآف وقرأت عالـ،: ليقاؿ العمـ
 بو ليجاري العمـ طمب مف»: قاؿ  النبي أف األحاديث بعض في وجاء، «النار

 ىؤالء مف نكوف أف باهلل نعوذ، و «الجنة رائحة يرح لـ السفياء بو يماري أو العمماء
 أغراضاً  منو يريد ال اهلل، وجو لمعمـ بطمبو يقصد أف المجاىد عمى وجب وليذا، القوـ

 ابف اإلماـ ويقوؿاألقراف،  مباىاة وال ماؿ، وال جاه، وال رياسة، تحصيؿ وال دنيوية،
 يكوف ال النية حسف إف: العمـ طمب في النية حسف مسألة في تعالى اهلل رحمو جماعة

العمـ،  بيذا يعمؿ أف بو يقصد أف، و تعالى اهلل وجو العمـ بطمب اإلنساف يقصد أف إال
 رضوانو مف العمـ ألىؿ اهلل أعده لما والتعرض القيامة يوـ تعالى اهلل مفوأف يتقرب بو 

 اهلل يدي بيف لو حجة ال عميو حجة يكوف ربما يحممو الذي العمـ ، ألففضمو وعظيـ
بمغنا أف عيسى عميو الصالة الثوري رحمو اهلل تعالى يقوؿ: "وكاف سفياف ، تعالى

والسالـ كاف يقوؿ: مثؿ مف يتعمـ العمـ وال يعمؿ بو، كمثؿ امرأة زنت سّرًا، فجاءىا 
المخاض فافتضحت، وكذلؾ مف لـ يعمؿ بعممو يفضحو اهلل يوـ القيامة عمى رؤوس 

إذا رأيتـ طالب العمـ يطمب "رحمو اهلل تعالى يقوؿ:  وكاف سفياف الثوري "،األشياد
فإف مف لـ يعمؿ بعممو كشجر الحنظؿ، كمما  العمـ دوف العمؿ فال تعّمموه،الزيادة مف 

عمـ  !أبا ذرجاء أعرابي يريد أف يعرؼ اإلسالـ فقاؿ: يا ، و "ازداد ريًا بالماء ازداد مرارة
ما عنده أي فكرة عف الديف، فبدأ وقرأ  اإلسالـ والرجؿ أبو ذرأخاؾ اإلسالـ، فعممو 

َوَمْف   َفَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيًرا َيَره  :سورة الزلزلة إلى أف بمغ آخرىا أبو ذرعميو 
! أبا ذر، فترقرقت الدموع في عيني األعرابي، وقاؿ: يا َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشرِّا َيَره
يوـ القيامة؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: كفاني مف اإلسالـ ىذا وكأنو  أيحاسبنا رب العباد بالذرة

، َفَمْف َيْعَمْؿ ِمْثَقاَؿ َذرَّةٍ  يقوؿ: ما فائدة العمـ إذا لـ أطبؽ؟ فالرجؿ مجرد ما سمع
كفتو اآلية، فالخير الذي أعممو سأجده في كتاب الحسنات، والشر الذي أعممو قد أجده 

كمثؿ الحمار العمـ بال عمؿ لما ذميـ اهلل بقولو مو نفع الناس ف، !في كتاب السيئات
يقولوف بأفواىيـ ما ولو نفع العمؿ بال إخالص لما ذـ المنافقيف بقولو  يحمؿ أسفارا
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كاف عيسى عميو "وكاف الحسف البصري رحمو اهلل تعالى يقوؿ: ، ليس في قموبيـ
القوؿ إال العمـ و ير في ال خف ،"الصالة والسالـ يقوؿ: مف عمؿ بما عمـ كاف وليًا حقاً 

األماني ، فاستعف باهلل وال تعجزالقوي يعمؿ والضعيؼ يتمنى!! فػ الرجؿف، مع العمؿ
ال ينتصر عمى نفسو لف ينتصر فمف ، والعمؿ بضاعة األقوياء، بضاعة الضعفاء

الحياة ، وال تركف لمعثرات، فمف ىزمتو نفسو قبؿ أف ييزمو عدوهعمى غيره، فالميزوـ 
جمؿ ، و تصعد بو نحو النجاح ابف بيا سمماً بالحجارة فال تتعثر بيا، بؿ اجمعيا و مميئة 

: )إف اهلل ال ينظر إلى كما قاؿ  قمبؾ كما تجمؿ صورتؾ فيو محؿ نظر اهلل 
إذا كاف لؾ قمب رقيؽ كالورد.. ف أجسامكـ وال إلى صوركـ ولكف ينظر إلى قموبكـ(.

رادة صمبة كالفوالذ.. ويد مفتوحة كا كالسماء.. فأنت مف صناع  لبحر.. وعقؿ كبيروا 
الطعاـ سعادة يوـ والسفر سعادة أسبوع والزواج سعادة ، وال تركف إلى الدنيا، فمجاداأل

باألكؿ وال  واللف تسعد بالنوـ  ،شير والماؿ سعادة سنة واإليماف سعادة العمر كمو
نما تسعد بالعمؿ وىو ال ، تحت الشمس مكاناً  ذي أوجد لمعظماءبالشرب وال بالنكاح وا 

 مف أحد أو ثناء، فالورد يفوح عطرًا وال يبغي الجزاء. ال تنتظر شكراً و 
عمى أحب خمؽ اهلل إلي، وىـ أبناء كتائب الشييد  ىذه بعض النصائح ألقيت بيا

أنا أشد الناس حاجة إلييا، فأسأؿ اهلل لعميا تجد مف يصغي إلييا، و  عز الديف القساـ،
نسأؿ ، جة لنا ال عميناالقياـ بيا، وأف ينفعنا بما عممنا، ويجعمو ح تعالى أف يعيننا عمى

ياكـ مف المخَمصيف المخِمصيف، وأف يتقبؿ  اهلل الكريـ رب العرش العظيـ أف يجعمني وا 
 .منا أعمالنا جميعًا، وأف ال يجعؿ فييا شيئًا ألحٍد غيره إنو سميع مجيب

سبعة فصوؿ، فالفصؿ األوؿ لقد جعمت الكتاب في بابيف، الباب األوؿ وفيو 
يتحدث عف نشأة الدبابات ونشأة األسمحة المضادة لمدروع وتطورىا مقابؿ تطور 
التدريع في الدبابات، وكذلؾ يتحدث عف تقسيمات األسمحة المستخدمة ضد الدروع 
سواء كانت خفيفة أـ ثقيمة، والفصؿ الثاني يتحدث عف المدافع المباشرة عديمة 

سواء كانت ثقيمة أو متوسطة أو خفيفة، واجتيدت أف تكوف األمثمة  االرتداد وأنواعيا
عمييا مف األسمحة التي استخدمتيا القوات العربية والقوات الصييونية، وىذا ال يعني 
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أني أجممت كؿ األسمحة المستخدمة في العالـ مف ىذه النوعية، ألف ذلؾ يحتاج إلى 
لخامس عف القواذؼ الصاروخية موسوعة، وتحدثت في الفصؿ الثالث والرابع وا

الروسية المضادة لمدروع كميا مف بدايتيا إلى آخر تطور فييا، وذلؾ ألننا نستخدـ 
جزءًا منيا ونطمح بالحصوؿ عمى ما يناسبنا منيا في جيادنا ضد العدو الصييوني، 
وتحدثت في الفصؿ السادس عف القواذؼ الصاروخية األمريكية المضادة لمدروع التي 

ميا العدو الصييوني فقط، وتحدثت في الفصؿ السابع عف القواذؼ الصاروخية يستخد
المضادة لمدروع التي قاـ بتصنيعيا واستخدميا العدو الصييوني، أما الباب الثاني فيو 
مقسـ إلى أربعة فصوؿ، حيث تحدثت في الفصؿ األوؿ عف نشأة الصواريخ الموجية 

أجياليا، وفي الفصؿ الثاني تحدثت عف المضادة لمدروع في العالـ وتقسيماتيا و 
الصواريخ الموجية مف الجيؿ األوؿ، وفي الفصؿ الثالث تحدثت عف الصواريخ 
الموجية مف الجيؿ الثاني، وفي الفصؿ الرابع تحدثت عف الصواريخ الموجية مف 
الجيؿ الثالث، وخالؿ الفصوؿ الثالثة األخيرة لـ أجمؿ كؿ الصواريخ في العالـ ولكف 

األكثر شيرة منيا، لمتعرؼ عمييا وعمى قدراتيا ونسعى لمحصوؿ عمى ما  ذكرت
أحسب أني و فيذا جيد المقؿ، ، ويعمـ اهلل أني اجتيدت بقدر المستطاعيناسبنا منيا. 
حسف فميدعو اهلل لي ب خيراً  فيو اً ، فإف وجد أحدالعصمة، وال أدعي بذلت طاقتي

وال  غير ذلؾ فميعذرني فما أردت جاىاً ، ومف وجد الخاتمة ومرافقة النبي في الجنة
أف يقبؿ ىذا الجيد خالصًا لوجيو الكريـ وآخر ، ونسأؿ اهلل إال اإلصالح أريدإف  ،ماالً 

 .دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف

 

الروميصييب                                          
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 انثاب األول

 أنىاع األسهحح اخلفيفح املثاشرج 

 املضادج نهدروع 
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 انفصم األول

أنىاع األسهحح املضادج نهدروع
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 تاريخ الدبابات ومضاداتيا
خالؿ الحرب العالمية األولى، حيث استعمؿ الجيش  استخداـ الدباباتبدأ 

عاـ سبتمبر  04في ( Mark I) 0 مارؾمف نوع  دبابة 15البريطاني ألوؿ مرة 
 8983يبمغ طوليا  0مارؾ  دبابة .في معركة السوـ في فرنسا ضد األلماف ـ0805

ف مف الحديد الصمب متر، ودرعيا يتكو  1933وارتفاعيا  ،متر 3922متر، وعرضيا 
كيمو متر/ساعة، ومسمحة بمدفع ىاوف مف  5 ممـ. بمغت سرعتيا القصوى 7وسمكو 
كمضاد ليذه  استخدـ األلماف. ممـ 6951مف عيار  ممـ وأربع رشاشات 46عيار 
طمقة الفوالذية مع ال( Mauser Gewehr 98) 87بندقية موزر جواىر  ،الدبابة
  .تستطيع أف تخترؽ الدبابة التيو ( K)ذخيرة  46×  6981عيار مف لمدروع  الخارقة

 
 (Mark I)  1مارؾ  - الدبابة البريطانية

 
   (Mauser Gewehr 98) :;موزر جواىر  - البندقية األلمانية

 
 (K)ذخيرة ممـ  79×  7;99عيار مف لمدروع  طمقة الفوالذية الخارقةال
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بمغـ ـ أوؿ لغـ مضاد لمدروع في العالـ وسمي 0805كذلؾ أنتج األلماف عاـ 
 سـ 16 سـ وعرضو 26(، مكعب الشكؿ، وطولو Flachmine 17) 06فالش مايف 
لكنو كاف غير فعاؿ كثيرًا نتيجة ثباتو في  كيمو جراـ. 395سـ، ووزنو  4وارتفاعو 
. مع العمـ أف  وألنو يعتبراألرض،  أوؿ استخداـ لأللغاـ كاف سالح دفاع وليس لميجـو

 ضد سكؾ الحديد.  استخدمتـ( و 0754-0750)في الحرب األىمية األمريكية 
في أواخر الحرب العالمية األلغاـ موجودة قبؿ أف توجد الدبابات.  وىذا يعني أف

وكانت أكثر ( Mark IV) 3 دبابة مارؾ البريطانيوف، أنتج ـ0807عاـ األولى 
 .ممـ 03درعيا حيث بمغ  ،تصفيحاً 

 
 أرض الميداف أثناء الحرب العالمية األولى( في Mark IV) 4مارؾ  -الدبابة البريطانية 

 
 ( في المتحؼMark IV) 4مارؾ  -الدبابة البريطانية 
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في  بإنتاج أوؿ بندقية مضادة لمدباباتفي تدريع الدبابة،  قابؿ األلماف ىذا التطور
مف عيار ( Mauser Tank Gewehr) موزر تانؾ جواىربندقية وسميت  العالـ،
 متر 066عف بعد  ممـ في الحديد 14 ذخيرة ىذه البندقية تخترؽ .ممـ 81×  0291

، حيث انتيت لـ تستعمؿ كثيراً و  متأخرة جداً ىذه البندقية دخمت الحرب  .مف الرماية
 .العالمية األولى الحرب

 
  (Mauser tank Gewehr)موزر تانؾ جواىر  -األلمانية بندقية ال

 
 ممـ 7;×  1.97عيار مف لمدروع  بندقية موزر تانؾ جواىر الخارقة ذخيرة

ـ أوؿ مدفع مرتد مضاد لمدروع في العالـ وسمي 0807كذلؾ أنتج األلماف عاـ 
 ألف الرماية فيو غير دقيقة، ستعمؿ كثيراً يلـ و ممـ،  26( مف عيار TAKمدفع تاؾ )

 .العالمية األولى انتيت الحربو 

 
 في الحرب العالمية األولى المرتد المضاد لمدروع مع الجنود األتراؾ TAKمدفع تاؾ 
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بعد انتياء الحرب العالمية األولى بدأ الصراع بيف إنتاج الدبابات ومضاداتيا في  
بداية الحرب العالمية الثانية ما بعد نياية الحرب العالمية األولى و  خالؿ الفترةفالعالـ. 

 0بانزر مثؿ الدبابة األلمانية في العالـ الدبابات  ـ(، أنتج العديد مف0807-0828)
(Panzer I ) 1ـ، والدبابة البريطانية ماتيمدا 0823والتي أنتجت عاـ (Matilda II )

 ـ.1939والتي أنتجت عاـ 

 
 (                               Panzer I) 1 ربانز  -الدبابة األلمانية 

 
 (Matilda II) 7ماتيمدا  -الدبابة البريطانية 
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العديد مف البنادؽ المضادة لمدبابات والتي كذلؾ ج أنت خالؿ الفترة ما بيف الحربيف
ممـ، مع العمـ لـ يكف يوجد سالح آخر مضاد لمدبابات سوى البنادؽ  16وصؿ عيارىا 

 . والمدافع المرتدة واأللغاـ

 أشير البنادؽ المضادة لمدبابات:
  :(Solothurn S-18/100) 111/:1 -أسالبندقية السويسرية سولوثرف  -1

أنتجت عاـ ممـ،  064×  16وىي عبارة عف بندقية مضادة لمدروع مف عيار 
  .مف الرماية متر 066ممـ في الحديد عف بعد  24قدرتيا عمى االختراؽ و  ،ـ0823

 
 (Solothurn S-18/100) 111/:1 -أسالبندقية السويسرية سولوثرف 

 :(Boysبويز )البندقية البريطانية  -7
أنتجت عاـ ، ممـ 88×  02988مف عيار وىي عبارة عف بندقية مضادة لمدروع  
 مف الرماية. متر 066ممـ في الحديد عف بعد  14قدرتيا عمى االختراؽ و  ،ـ0826

 
 (Boysالبندقية البريطانية بويز )
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 :PTRS-41البندقية الروسية )بي تي آر أس(  -.
أنتجت عاـ ، ممـ 003×  0394مف عيار وىي عبارة عف بندقية مضادة لمدروع 

 مف الرماية. متر 066ممـ في الحديد عف بعد  36قدرتيا عمى االختراؽ و  ـ،0830

 
  PTRS-41بي تي آر أس  -البندقية الروسية 

 ، لكف بعد ذلؾفي بداية الحرب العالمية الثانيةاستخدمت البنادؽ المضادة لمدروع 
ال  البنادؽ رصاصاتلذلؾ أصبحت و  ،وتدريعاً  وأكثر تصفيحاً  ىأصبحت الدبابات أقو 

يتطمب أف تكوف  كافممـ،  16مف عيار مقذوفات أكبر  إنشاء طبعاً  تستطيع اختراقيا.
ويجب أف يكوف الرامي  ،وسيكوف مف الصعب التحكـ في االرتداد ،البندقية أقوى وأثقؿ

 جديد وجود سالح ىموف عممدقية. لذلؾ عكؼ المصحتى يحتمؿ ردة فعؿ البن قوياً 
خالؿ عقد األربعينات مف  .وتدريعاً  يكوف ذو فعالية ضد الدبابات األكثر تصفيحاً 

لكف مثؿ  ،المضادة لمدروع المرتدة القرف السابؽ، تـ تصنيع العديد مف المدافع الخفيفة
الخفيؼ األمريكي المرتد إلى الدقة في التصويب، مثؿ المدفع ىذه المدافع كانت تفتقد 

 والمدفع المرتد. ـ0836ممـ، والذي دخؿ الخدمة عاـ  26مف عيار  (M-3) 2-أـ
ممـ، والذي دخؿ الخدمة عاـ  34مف عيار ( M-42) 31-أـالخفيؼ الروسي 

 ـ.0831
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 (M-3) .-أـ المدفع الخفيؼ األمريكي

 
 (M-42) 47-المدفع الخفيؼ الروسي أـ

كذلؾ مف األسمحة التي استخدمت ضد الدروع في الحرب العالمية الثانية، األلغاـ 
األرضية، لكنيا كانت غير فعالة كثيرًا في المعارؾ نتيجة أنيا أسمحة دفاع وليست 

، أيضا مف عيوبيا أنيا كانت غير موجية فكاف  مف  مطموب كمية كبيرةأسمحة ىجـو
انفجار عبوة خرؽ موجية ذات حجـ االختراؽ في قدرة المتفجرات لتدمير الدبابة. إف 

في عبوة غير موجية. مف قدرة االختراؽ أضعاؼ  06يساوي  ،معيف مف مادة متفجرة
 24-أشير األلغاـ التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية، المغـ الروسي تي أـ

(TM-35 والمغـ األلماني تيميرمايف ،)32 (Tellermine 43.) 
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 (TM-35) 7.-تي أـالمغـ الروسي (     Tellermine 43) .4المغـ األلماني تيميرمايف   

كذلؾ مف األسمحة التي استخدمت ضد الدروع، القنابؿ المضادة لمدروع، ومف 
 أشير ىذه القنابؿ:

  (:Hawkins or 75 Grenade) 97أو قنبمة رقـ  ينزىوكالقنبمة البريطانية  -1
وكانت تستخدـ لقطع استخدـ البريطانيوف ىذه القنبمة ضد الدبابات األلمانية، 

 ـ.0831دخمت الخدمة عاـ  ،جنزير الدبابة حتى تعطميا عف الحركة

 
 (Hawkins or 75 Grenade) 97أو قنبمة رقـ  ينزىوكالقنبمة البريطانية 

  :Sticky Bombالقنبمة البريطانية الالصقة  -7
فتمتصؽ القنبمة بالدبابة، عمى الدبابة مف خالؿ مجند،  ترمىوفكرة عمميا أنيا 

، وتعمؿ مف خالؿ صاعؽ المتفجرة النيتروجميسريفمادة جراـ مف  466تحتوي عمى و 
 ـ.0836دخمت الخدمة عاـ  ثواني بعد فتح الغطاء الذي يحتوييا. 4تأخيري لمدة 
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 Sticky Bombالقنبمة البريطانية الالصقة 

  (:No. 68 Grenade) :8 رقـ القنبمة البريطانية -.
، Stand Off بػدوف مسػافة مباعػدةلكنيػا كانػت أوؿ عبػوة خػرؽ فػي العػالـ،  وىػي

والتي تعتمد عمى نظرية مونرو والتي اكتشؼ فييا الموجة االنفجاريػة، وىػي عبػارة عػف 
دخمػػت . EY Rifleقنبمػػة تطمػػؽ مػػف خػػالؿ كػػأس حديػػدي فػػي مقدمػػة بندقيػػة إي واي 

 ضد الدروععبوة خرؽ تعتبر ىذه القنبمة ىي أوؿ سالح يستخدـ . ـ0836عاـ  الخدمة
High Explosive Anti Tank (HEAT) ، وتحتػوي ،ممػـ فػي الحديػد 46تخترؽ و 

. وتنفجػر عنػدما تصػدـ فػي الدبابػة ،Pentoliteبينتوليػت الجػراـ مػف خمػيط  045 عمى
 متر. 46مدى القنبمة  جراـ كاف 866وألنيا كانت ثقيمة وتزف 

 
 EY Rifle, The Grenade Launcherذفة القنابؿ اق البريطانية البندقية
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 (No. 68 Grenade) :8القنبمة البريطانية رقـ 

 
 EY Rifle, The Grenade Launcherذفة القنابؿ اق البريطانية البندقية

  (:Panzer Knacker) كراالقنبمة األلمانية بانزر ن -4
ليا ثالث قطع سـ في الحديد.  03ختراقية موجية، حيث تخترؽ اوىي قنبمة 

 ، وتعمؿ كمسافة مباعدة حتى تتشكؿالدبابةبالقنبمة  تساعد في التصاؽمغناطيسية 
الدبابة ونزع األماف ثـ يبتعد  ىإذ يقوـ الجندي بمصؽ القنبمة عم الموجة االنفجارية،
ومحدودة الفعالية وتعرض حياة الجندي  ىقصيرة المد القنابؿ كؿ حتى تنفجر القنبمة.

  الخطر الشديد ألنو يجب أف يقترب مف الدبابة. ىإل
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  (Panzer Knackerناكر )بانزر القنبمة األلمانية 

نتيجة المخاطر عمى حياة الجندي والمترتبة عمى اقترابو مف دبابة الخصـ، ابتكر 
 Anti Tankالقذائؼ المضادة لمدروع وىي  ،أىـ األسمحة المضادة لمدروعواستخدـ 

Projectile  والتي يستخدميا جنود المشاة. خالؿ الحرب العالمية الثانية استخدـ أربع
 قواذؼ مضادة لمدروع في العالـ وىي: 

 :PIATالقاذؼ البريطاني بيات  -1
يطمؽ قذيفة فييا حشوة مجوفة،  وىو أوؿ قاذؼ مضاد دروع في العالـ، حيث

ممـ، ومداىا  64سـ، وقطر القذيفة  88طوؿ القاذؼ  ـ.0831الخدمة عاـ دخؿ 
 سـ في 06متر ويتـ تمقيميا مف األماـ. تخترؽ القذيفة المضادة لمدروع  86الفعاؿ 

مف خالؿ زنبرؾ في القاذؼ يتـ ضغطو قبؿ ميكانيكية، الحديد. آلية الدفع في القذيفة 
متر تقريبًا، عيب  86مسافة  بقوة إلىلقذيفة ، وعند تحرير الزنبرؾ يدفع اوضع القذيفة

 .ىذا القاذؼ أنو يحتاج إلى رجؿ قوي لضغط الزنبرؾ، وفترة زمنية طويمة في التمقيـ
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 PIATالقاذؼ البريطاني بيات 

 
 عند العدو الصييوني PIATالقاذؼ البريطاني بيات 

 :(Bazooka M-1) 1-القاذؼ األمريكي بازوكا أـ -7
يطمؽ نوعيف مف القذائؼ، قذيفة فييا مضاد لمدروع في العالـ، و  قاذؼوىو ثاني 
فراد، دخؿ الخدمة عاـ ، واألخرى قذيفة مضادة لألتستخدـ ضد الدروع حشوة مجوفة

متر،  046ممـ، ومداىا الفعاؿ  56قطر القذيفة و سـ،  026طوؿ القاذؼ  ـ.0831
سـ في الحديد. آلية الدفع  01ويتـ تمقيميا مف الخمؼ. تخترؽ القذيفة المضادة لمدروع 

 .في القذيفة مف خالؿ مادة دافعة موجودة في القذيفة، ويتـ إشعاليا كيربائياً 
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 (Bazooka M-1) 1-القاذؼ األمريكي بازوكا أـ

  (:Panzer Faust) القاذؼ األلماني بانزر فوست -.
يطمؽ عدة أنواع مف القذائؼ المضادة لمدروع  وىو عبارة عف قاذؼ مضاد لمدروع

وسرعة انطالقيا،  والتي تحتوي عمى حشوة مجوفة، حيث تختمؼ القذائؼ في قطرىا
ممـ،  038 والقذيفة التي قطرىا ،سـ 066طوؿ القاذؼ  ـ.0832دخؿ الخدمة عاـ 

ة متر، ويتـ تمقيميا مف األماـ. وآلي 56سـ في الحديد، ومداىا الفعاؿ  16تخترؽ 
 .الدفع فييا مف خالؿ مادة دافعة موجودة في القذيفة. ويتـ إشعاليا ميكانيكياً 

 
 (Panzer Faustالقاذؼ األلماني بانزر فوست )
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  (:Panzer Schreck 54) 74 شرؾالقاذؼ األلماني بانزر  -4 
بحكـ أنيـ حمفاء في الحرب العالمية  ـ زود األمريكاف الروس0831في عاـ 

ولكف وقع إحداىا في يد البازوكا حتى يستخدموىا ضد األلماف،  قواذؼببعض  الثانية،
قاذؼ  .43 نزر شرؾاب لمدروعمضاد ال القاذؼبناء عمى ذلؾ صمـ األلماف األلماف و 

، ومزود بساتر يحمي الرامي عند جوفاءيطمؽ قذائؼ فييا حشوة  43البانزر شرؾ 
 ،سـ 053طوؿ القاذؼ  ـ.0832عاـ  مف اشتعاؿ دافع القذيفة، دخؿ الخدمة الرماية

متر، ويتـ تمقيميا مف الخمؼ، وتخترؽ  046ممـ، ومداىا الفعاؿ  77قطر القذيفة و 
سـ في الحديد. آلية الدفع في القذيفة مف خالؿ مادة دافعة موجودة في القذيفة،  11

 .ويتـ إشعاليا كيربائياً 

 

 
 (Panzer Schreck 54) 74 شرؾالقاذؼ األلماني بانزر 
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في الحرب العالمية الثانية الكالب األسمحة التي استخدمت ضد الدروع  مف كذلؾ
كاف الروس يجوعوف الكالب ألياـ ثـ يضعوف ليا طعاـ حيث  ،المضادة لمدبابات

تحت الدبابات، وبتكرار ىذه الحالة يتعود الكمب أف يبحث عف الطعاـ تحت الدبابات 
فيركض نحو  ،راـ بعد تجويعوج كيمو 16رة بوزف وعند المعركة يمبس الكمب بدلة متفج

الدبابات األلمانية، وكانت تطمؽ رصاصات قريبة مف الكمب أثناء بحثو عف الطعاـ 
يقوؿ األلماف أف ىذه  لتعويده. ويذىب إلى أسفؿ الدبابة حيث يكوف الدرع ضعيفًا.

روسية وعند  الطريقة لـ تكف ناجحة ألف الدبابات التي درب عمييا الكمب ىي دبابات
ف الكمب ال يعرؼ جيتو ويحتار إلى أي دبابة عميو الذىاب خصوصًا إالمعركة ف

يتـ تفعيؿ الحشوة المتفجرة مف خالؿ صاعؽ  عندما تشارؾ الدبابات الروسية.
ميكانيكي، حيث عندما يدخؿ الكمب تحت الدبابة يتـ انحراؼ عصا التفعيؿ 

 لحشوة المتفجرة.الميكانيكية، فيتـ تفعيؿ الصاعؽ وتفجير ا

 
 محنط في المتاحؼ الروسية كمب مضاد لمدروع
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 أثناء تدريبو الروسية( T-34) 4.-تي دبابةكمب مضاد لمدروع يقترب مف 

 :تطور األسمحة المضاد لمدروع بعد الحرب العالمية الثانية
الصراع بيف الدبابات واألسمحة المضادة ليا كاف مع بداية  أف لقد ذكرنا سابقاً 

استخداـ الدبابات في مياديف القتاؿ خالؿ الحرب العالمية األولى، فقد كانت البنادؽ 
الثقيمة والمدافع المضادة لمدبابات تستخدـ في ذلؾ الوقت لمتصدي ليجمات الدبابات 

. ومع نشوب الحرب العالمية الثانية التي كانت ال تزاؿ بطيئة الحركة وخفيفة التدريع
واستخداـ مدرعات أكثر تسمحًا وتطورًا، نشطت الجيود لتطوير األسمحة المضادة 

الخفيفة عديمة االرتداد  لمدبابات وكاف مف أشير األسمحة المضادة لمدروع القواذؼ
، إال أف تطور 54والبانزر شرؾ  فوست رالمباشرة مثؿ البازوكا والبيات والبانز 

 لدبابات لـ يتوقؼ نظرًا ألىمية بقائيا كسالح حسـ في المعركة البرية. ومع تطورا
 RPG-7، استخدمت قواذؼ مطورة عديمة االرتداد مثؿ تدريعياالدبابات وزيادة سمؾ 

، بعد ذلؾ طور تدريع الدبابات وأصبحت مزودة بدروع ردية تفاعمية، M72 LAWو
غير قادرة  RPG-7مضادة لمدبابات مثؿ وعندىا أصبحت المقذوفات غير الموجية ال

تبمغ قوة الدبابات في الجيوش الحديثة حوالي  حالياً عمى التعامؿ مع الدروع الحديثة، 
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يرانية، مما أدى إلى تعاظـ دورىا في حسـ المعارؾ، حتى أصبحت أىـ ثمث قواتيا الن
مف الضروري  فمذلؾ كافنظـ التسميح الرئيسية في معركة األسمحة المشتركة الحديثة. 

أف يتطور السالح المضاد لمدروع لتزويد قدرتو عمى االختراؽ وزيادة مداه، ونتج عف 
لكبح جماح ذلؾ تطوير األجياؿ المختمفة مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع 

التفوؽ النوعي لمدبابة، فكمما ظيرت وسائؿ حماية جديدة لمدبابة ظير جيؿ جديد مف 
ب عمى سبؿ الحماية سواء كاف عف طريؽ زيادة التدريع أو الصواريخ بيدؼ التغم

بعاده عف ىدفو، أو بزيادة  إدخاؿ المستشعرات التي تقوـ بخداع الصاروخ المياجـ وا 
  .خفة الحركة وكفاءة أجيزة الخداع

 
 األمريكية مف الحرب العالمية الثانية           دبابة شيرماف  دبابة مارؾ البريطانية مف الحرب العالمية األولى 

 
 الصييونية الحديثة 4دبابة ميركافا 
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 :Projectile المقذوفات
مى أي جسـ يطمؽ في اليواء مف خالؿ قوة دفع سواء يطمؽ مصطمح المقذوؼ ع

بواسطة الغازات المتولدة مف انفجار الدوافع. يطمؽ عمى المقذوؼ كانت ميكانيكية أو 
أما إذا كاف ال يحتوي عمى مادة  Shellالذي يحتوي عمى مادة متفجرة اسـ القذيفة 
، وعادة تكوف الطمقة Shot or Roundمتفجرة أو حشوة أخرى فيطمؽ عميو اسـ طمقة 

-16ذيفة فتكوف كبيرة القطر )ممـ( وتطمؽ مف البنادؽ، أما الق 16-1قميمة القطر )
ممـ( وتطمؽ مف المدفعية والدبابات، وأضخـ قذيفة عرفيا التاريخ ىي القذيفة  766

 76طف وقطرىا  6األلمانية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية وكاف وزنيا 
سـ. في حالة الطمقات والقذائؼ يحترؽ الدافع لحظيًا والغازات المتولدة منو تدفع 

قذوؼ بعيدًا عف السالح حسب قوة الدفع ونوع المقذوؼ، أما في حالة القذيفة الم
نالحظ أنيا تحتوي عمى دافع صاروخي مستمر أثناء انطالقيا  Rocketالصاروخية 

 .Missileفيطمؽ عميو اسـ صاروخ  إذا كانت موجيةوىي غير موجية، أما 
األسمحة الكيميائية أو أي مقذوؼ ال يحتوي عمى مادة متفجرة أو مواد أخرى مثؿ 

أو مقذوؼ يعمؿ بالطاقة  Kinetic Projectileالبيولوجية، يسمى مقذوؼ ميكانيكي 
الحركية، ومف أشير مقذوفات الطاقة الحركية األسيـ والحراب والطمقات التي ال 
تحتوي عمى مادة متفجرة. كمما كانت ىذه المقذوفات صمبة وسريعة كانت قدرتيا عمى 

. بعض المقذوفات يمكف أف يكوف ليا تأثير تدميري مزدوج مف خالؿ االختراؽ أكبر
الطاقة الحركية والطاقة االنفجارية، مثؿ المقذوفات التي تطمؽ مف الطائرات وتسمى 

 .Bombsبدورىا قنابؿ 

 
 مقذوؼ ميكانيكي أو يعمؿ بالطاقة الحركية
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 أقساـ رئيسية:  عشرةتقسـ األسمحة المضادة لمدروع حاليًا إلى كالسيكيًا 
 Anti-Armor Minesاأللغاـ المضادة لمدروع . 1
 Anti-Armor Rifles. البنادؽ المضادة لمدروع 1
 Anti-Armor Grenades. القنابؿ المضادة لمدروع 2
 Anti-Armor Gunsالمضادة لمدروع  . المدافع4
 Armor Destroyers. مدمرات الدروع 4
 Recoilless Rifles or Guns. المدافع أو البنادؽ عديمة االرتداد 6
 Anti-Armor Rounds or Shells  لمدروعالمضادة  . القذائؼ6
 Anti-Armor Rockets المضادة لمدروع . القواذؼ الصاروخية8
 Anti-Armor Guided Missilesالصواريخ الموجية المضادة لمدروع . 9

 Anti-Armor Aircraft  لمدروع الطائرات المضادة. 06

 :Anti-Armor Mines األلغاـ المضادة لمدروع -1
إلعطاب  سواء كانت أرضية أو جانبيةالمضادة لمدروع  )العبوات( األلغاـ صممت

قارنة مع األلغاـ المضادة مبالوالمدرعات،  أو تدمير المركبات المدرعة السيما الدبابات
لالنفجار  ةمعد ياوصواعقكبيرة  تدميريةلألفراد فإف األلغاـ المضادة لمدروع لدييا قدرة 

استخدمت في الحرب العالمية  المركبات الثقيمة. معظـ األلغاـ القديمة التي فيفقط 
ي األولى كاف غالفيا مف الخشب، أما األلغاـ المضادة لمدبابات التي استخدمت ف

الحرب العالمية الثانية كاف غالفيا مف معدف الحديد أو مف الخشب، أما األلغاـ 
المضادة لمدبابات الحديثة فيتكوف غالفيا مف البالستيؾ لتفادي كشفيا بأجيزة الكشؼ 

 TC-6 (5-)تي سيعف األلغاـ. ومف أشير األلغاـ البالستيكية الحديثة المغـ اإليطالي 
جراـ ويحتوي كيمو  895سـ، ووزنو  0794ارتفاعو سـ و  16اسطواني الشكؿ، وقطره 

نوع مف األلغاـ  056كيمو مف متفجرات مركب بي. أنتج في العالـ ما يقارب  5عمى 
 266 – 076المضادة لمدبابات. معظـ األلغاـ المضادة لمدبابات تحتاج ضغط مف 

  جراـ حتى يتـ تفعيميا.كيمو 
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 T-4 الخشبي رضي الروسيالمغـ األ 

 
 TC-6( 8-)تي سي البالستيكي يطالياألرضي اإلالمغـ 

 
 (DM-12)األلماني الصاروخي الجانبي المغـ 
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 :Anti-Armor Riflesالبنادؽ المضادة لمدروع  -7
كما ذكرنا  بدأ استخداـ البنادؽ المضادة لمدبابات في نياية الحرب العالمية األولى

سابقًا، وبقيت في الخدمة ضد الدبابات إلى منتصؼ الحرب العالمية الثانية تقريبًا، 
لكف بعد زيادة التدريع في الدبابات توقؼ استخداميا ضد الدبابات، لكنيا تستخدـ 
لغاية اآلف ضد الدروع الخفيفة والمباني. ومف أشير البنادؽ الحديثة في العالـ اليـو 

سـ  104، وىي عبارة عف بندقية نصؼ أتوماتيكية طوليا Istiglalؿ بندقية استقال
ـ واشتراىا 1667كجـ مف صناعة دولة أذربيجاف، دخمت الخدمة عاـ  0897ووزنيا 

ممـ  x 003 0394ـ. الذخيرة المستخدمة فييا مف عيار 1668العدو الصييوني عاـ 
ممـ  36الحديد إلى متر، ويصؿ اختراقيا في  2666تمتاز بمدى فعاؿ يصؿ إلى و 

 متر. 066عف بعد 
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 Istiglalستقالؿ بندقية ا

 :Anti-Armor Grenades القنابؿ المضادة لمدروع -.

بدأ استخداـ القنابؿ المضادة لمدروع مف الحرب العالمية األولى، وكاف انفجارىا 
غير موجو، واستمر استخداميا في الحرب العالمية الثانية، وكاف انفجارىا في البداية 

 High Explosive Anti-Tank (HEAT)غير موجو، ثـ تـ توجيو انفجارىا 
ليزيمة الدروع السميكة التي تـ تطويرىا في الحرب العالمية الثانية، لكف كاف عيب 

الخطر  إلىوتعرض حياة الجندي  ،ومحدودة الفعالية ىقصيرة المدىذه القنابؿ أنيا 
، ولذلؾ حاوؿ المصمموف العسكريوف حؿ ىذه ألنو يجب أف يقترب مف الدبابة ،يدالشد

دة لمدروع عف بعد، لضماف سالمة الجندي الرامي، المشكمة بإطالؽ القنابؿ المضا
 وتوجد عدة آليات مختمفة إلطالؽ القنابؿ:

أوؿ آليػػة إطػػالؽ لمقنابػػؿ عػػف بعػػد بػػدأت مػػف الحػػرب العالميػػة األولػػى، وكانػػت تطمػػؽ  -
بعػػػض القنابػػػؿ اليدويػػػة المضػػػادة لألفػػػراد، أمػػػا أوؿ اسػػػتخداـ إلطػػػالؽ القنابػػػؿ المضػػػادة 

 EY Rifleالعالمية الثانية عندما استخدمت بريطانيػا البندقيػة لمدروع، فبدأ مف الحرب 
 مف خالؿ كأس في فوىة البندقية. 57رقـ إلطالؽ القنبمة المضادة لمدروع 
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 EY Rifle, The Grenade Launcherذفة القنابؿ اق البريطانية البندقية

نما مف خالؿ أنبوب  ما زالت ىذه الطريقة مستخدمة لغاية اآلف لكف بدوف كأس وا 
لمقنبمة يدخؿ في فوىة السبطانة، ومف أشير القنابؿ الحديثة المضادة لمدروع الحديثة 

( والتي دخمت الخدمة في Type 06 Rifle Grenade) 65البندقية نوع قنبمة 
 متر.  166في الرماية  ـ ومداىا الفعاؿ1665الجيش الياباني عاـ 

 
 مع جندي ياباني Type 06 Rifle Grenade 18قنبمة البندقية نوع 
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 68ـ صمـ األمريكاف قاذؼ قنابؿ مستقؿ بذاتو، وىو قاذؼ القنابؿ أـ 0850عاـ  -
(M79 وبمغ المدى الفعاؿ في الرماية ،)متر. 246 

 

 
 مع العديد مف أنواع القنابؿ M79 grenade launcher 79قاذؼ القنابؿ أـ 

استخدـ األمريكاف آلية إطالؽ أخرى مف خالؿ قاذؼ قنابؿ يدوي ممحؽ بالبنادؽ  -
متر،  246(، حيث يبمغ المدى الفعاؿ في الرماية M203) 162مثؿ قاذؼ القنابؿ أـ 

، M4و M16ويمكف تركيب ىذا القاذؼ عمى العديد مف أنواع البنادؽ وعمى رأسيا 
 ـ. 0856دخؿ الخدمة مف عاـ  ىذا القاذؼ
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 M203 Grenade Launcher 203قاذؼ القنابؿ أـ 

 
 M16A1متصؿ بالبندقية  M203 Grenade Launcher 203قاذؼ القنابؿ أـ 

 5ـ قاذؼ قنابؿ نصؼ أتوماتيكي يحتوي عمى 0872طورت جنوب أفريقيا عاـ  -
وألنو متعدد  (،M32 Grenade Launcher) 21قنابؿ اسمو قاذؼ القنابؿ أـ 

 Multiple Grenade(MGLإطالؽ القنابؿ اصطمح عميو باختصار )

Launcher 264، أي قاذؼ متعدد إطالؽ القنابؿ، ويبمغ مداه الفعاؿ في الرماية 
 متر.
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 M32 grenade launcher 32قاذؼ القنابؿ أـ 

يحتوي عمى حزاـ مف  وتوماتيكيأقاذؼ قنابؿ  في أواخر الستينات صمـ األمريكاف -
قنبمة ويمكف ربط الحزاـ مع أحزمة أخرى ليصؿ بعدد غير محدود مف  40فيو  القنابؿ

ويمكف  (Mk 19 Grenade Launcher) 19أـ كي القنابؿ، وسمي قاذؼ القنابؿ 
استخدامو مع المشاة عمى األرض مف خالؿ منصب ثالثي أو تركيبو عمى الدبابات 

  متر. 1500غ المدى الفعاؿ في الرماية والناقالت والجيبات، ويبم

 
 MK-19 Grenade Launcher 19كي قاذؼ القنابؿ أـ 
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 :Anti-Armor Guns المضادة لمدروع المدافع -4
صممت لتدمير المدرعات مف مواقع مقطورة، وىي عبارة عف مدافع مباشرة مرتدة 

السبطانة لتضمف دفاعية، ونالحظ أنيا صممت بحيث تكوف قميمة القطر وطويمة 
تعمؿ مقذوفاتيا األجياؿ القديمة منيا ، و الدروعلممقذوؼ حتى يدمر  سرعة عالية جداً 
. ىذه المدافع مدافع ثقيمةو  مدافع متوسطةو  مدافع خفيفة، ويوجد منيا بالطاقة الحركية
ي الخدمة حاليًا ألنيا مقطورة وتحتاج إلى طاقـ كبير، ورماياتيا غير غير موجودة ف

وتحتاج عربة لنقميا مف مكاف إلى آخر، فتـ االستغناء عنيا في معظـ الدوؿ. دقيقة 
 .وتـ تركيب المدافع المرتدة عمى عربات متخصصة سميت مدمرة المدرعات

 
 ممـ المضاد لمدروع عند العدو الصييوني 79مف عيار  QF-6 لبريطاني المتوسط المرتدالمدفع ا

 
 ممـ المضاد لمدروع عند العدو الصييوني 111مف عيار  BS-3 الروسي الثقيؿ المرتدالمدفع 
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 :Armor Destroyers الدروع اتمدمر  -7
وىي عبارة عف عربة قتالية مدرعة، مزودة بمدفع مرتد أو قاذؼ صواريخ موجية، 
وىي أقؿ تدريعًا مف الدبابات وأخؼ وزنًا وأكثر حركة. مصممة خصيصًا لمتعامؿ مع 

ر منيا صمـ عمى ىيكؿ المجنزرات والحديث منيا تعمؿ المدرعات المعادية، الكثي
عمى عجالت رباعية أو سداسية أو ثمانية، وظيفتيا دعـ قوات المشاة في المعارؾ 

جو. بدأ استخداـ  -البرية، وبعضيا يعمؿ ضد الطائرات ألنيا مزودة بصواريخ أرض 
اية اآلف في عربات تدمير الدروع في الحرب العالمية الثانية وما زالت تعمؿ لغ

المعارؾ الحديثة، وأكثر مف أىتـ بيذه العربات ىو العدو الصييوني، حيث معظـ 
 ناقالت الجند عنده زودىا بقواذؼ الصواريخ الموجية، فمنيا مف يحمؿ صواريخ تاو
  أمريكية الصنع ومنيا ما يحمؿ صواريخ الىات وماباتس وسبيؾ صييونية الصنع. 

 
 عند العدو الصييوني  Cromwellكرومويؿ المضاد لمدروع البريطاني الصنع مدمر الدبابات 

 
 صواريخ تموز تطمؽ M113قمة الجند المطورة عف ناHafiz ناقمة الجند حافظ 
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 تاو صاروخ تطمؽ M113قمة الجند المطورة عف نا Giref (TOW) غريؼ تاوناقمة الجند 

 
 جيب ىمر صييوني مزود بصواريخ تموز
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 :Recoilless Rifles Or Guns المدافع أو البنادؽ عديمة االرتداد -8
وىي عبارة عف مدافع خفيفة الوزف تطمؽ قذائؼ ثقيمة بالمقارنة مع المدافع 
المرتدة التي تطمؽ نفس عيار القذيفة، وأوؿ استخداـ ليا كاف في الحرب العالمية 

افع عديمة االرتداد، ىو أف الثانية. الفرؽ األساسي بيف القواذؼ الصاروخية والمد
القذيفة الصاروخية تندفع باتجاه اليدؼ والمحرؾ الصاروخي يحترؽ، أما القذيفة التي 
تطمؽ مف المدافع عديمة االرتداد يحترؽ كامؿ الدافع قبؿ أف تخرج القذيفة مف القاذؼ 

ذيفة وتتجو القذيفة باتجاه اليدؼ نتيجة قوة الدفعة األولية، لذلؾ نجد أف سرعة الق
الصاروخية ثابتة تقريبًا حتى تصؿ إلى مداىا الفعاؿ، في حيف أف القذيفة التي تطمؽ 
مف المدافع عديمة االرتداد فتكوف سرعتيا االبتدائية ىي أعمى سرعة وكمما ابتعدت 

 عف القاذؼ تتناقص سرعتيا حتى تسقط عمى األرض. 
مدافع و ، (M-40 - B-11مثؿ ) مدافع ثقيمةإلى تقسـ المدافع عديمة االرتداد 

  .(Carl Gustavكارؿ غستاؼ مثؿ ) مدافع خفيفة، و (B9 - B10مثؿ ) متوسطة

 
 Carl Gustav المدفع الخفيؼ عديـ االرتداد كارؿ غستاؼ
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 :Anti-Armor Rounds or Shells المضادة لمدروع القذائؼ -9
تعمؿ عمى إعطاب أو تدمير المدرعات، ويمكف أف التي  القذائؼوىي عبارة عف 

تياجـ المدرعة مف جوانبيا أو مف األعمى حسب القاذؼ المستخدـ، فعمى سبيؿ المثاؿ 
مف  المدرعاتتياجـ نالحظ أف القذائؼ المضادة لمدروع التي تطمؽ مف مدافع الياوف 

المدرعات مف جانبيا ، أما القذائؼ التي تطمؽ مف مدافع الدبابات فتياجـ الجية العميا
وبعضيا قد يياجـ المدرعات مف األعمى مثؿ الياوف تمامًا. بعض القذائؼ يعمؿ 

وتطمؽ مف مدافع الدبابات،  Anti-Armor Roundsبالطاقة الحركية ولذلؾ تسمى 
وىي غير موجية، وبعض القذائؼ يعمؿ بطريقة الحشوة الجوفاء سواء كانت حشوة 

وتطمؽ مف  Anti-Armor Shellsي( ولذلؾ تسمى واحدة أو تاندوـ )رأس ترادف
خالؿ مدافع الياوف ومدافع الدبابات والمدفعية والطائرات، وىي في الغالب موجية 

 ، أو الميزر أو باألشعة التحت حمراء أو تمفزيونيًا.GPSسواء بنظاـ 
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  M322 قذيفة

 
  Excaliburإكسكالبور  األمريكية المدفعية قذيفة   Strix سالياوف السويدية سترك قذيفة    

 
 الصييونية Keshet منظومة إطالؽ قذائؼ الياوف الموجية كيشيت
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 :Anti- Armor Rockets المضادة لمدروع القواذؼ الصاروخية -:
الصاروخية التي صممت في العالـ خفيفة لكي يحمميا رجؿ  معظـ القواذؼ

المشاة عمى الكتؼ، لذلؾ نجدىا أقؿ فعالية مف الصواريخ الموجية ومف المدافع 
المرتدة، لكنيا مفيدة ضد الدبابات المتوسطة والمباني والتحصينات، وبعض النماذج 

مة، والفرؽ األساسي بيف المطورة منيا المزودة برأس ترادفي فعالة ضد الدبابات الثقي
القواذؼ الصاروخية والصواريخ، ىو أف القذيفة الصاروخية غير موجية، أما 

 المضادة لمدروع القواذؼ الصاروخيةومف أشير األمثمة عمى الصواريخ فيي موجية، 
وصواريخ  Rocket-Propelled Grenadeالروسية والتي تعني  RPGسمسمة 

 الالو األمريكية الصنع.

 
 RPG-7القاذؼ الصاروخي 

 
 الو القاذؼ الصاروخي
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 :Anti- Armor Guided Missiles الصواريخ الموجية المضادة لمدروع -;
اريخ موجو مصممة لتدمير المدرعات المتوسطة والثقيمة، و وىي عبارة عف ص

ويختمؼ مداىا حسب طريقة الرماية، فإذا كاف الرامي ىو رجؿ المشاة، فنالحظ أف 
متر، أما الصواريخ الموجية الثقيمة  4466 – 766مدى ىذه الصواريخ يصؿ مف 

ف متر. وم 14666 - 1666فتحمؿ عمى العربات والطائرات، ويصؿ مداىا مف 
أشير ىذه الصواريخ، صاروخ الكورنت الروسي وصاروخ الجافميف األمريكي، 

 وصاروخ سبيؾ الصييوني. 

 
 صاروخ الكورنت الروسي

 
 صاروخ جافميف األمريكي
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 Anti- Armor Aircraft:  الطائرات المضادة لمدروع -11
الصديقة ضد  وىي عبارة عف طائرات مصممة لمدعـ القريب لمقوات البرية

المدرعات المعادية، لذلؾ نجد ليا القدرة عمى التحميؽ عمى ارتفاعات منخفضة وسرعة 
بطيئة حتى تضمف دقة النيراف ضد المعادي، وألنيا تطير عمى ارتفاعات منخفضة، 
فيي مزودة بدروع ضد نيراف الرشاشات المتوسطة والثقيمة، ومف أشير ىذه الطائرات 

 ،األميركتيف A-10 Thunderbolt IIالصاعقة  06رة أي مروحية األباتشي وطائ
 30مف عيار ثقيؿ وكال الطائرتيف مزودتيف بصواريخ موجية مضادة لمدبابات ورشاش 

 ممـ.

 
 A-10 Thunderbolt IIالصاعقة  11طائرة أي 

 
 عمى طائرة الصاعقةممـ  1.مف عيار  GAU-8/A Avengerالمنتقـ رشاش 
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 مروحية األباتشي

 
(M230 Chain Gun) 7.1مدفع رشاش السمسة أـ 
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 انثانيانفصم 

املدافغ املثاشرج ػدميح االرذداد
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 المدافع أو البنادؽ عديمة االرتداد
Recoilless Rifles Or Guns 

 إلى:تقسـ المدافع عديمة االرتداد 
  .(M40 - B11مدافع ثقيمة: مثؿ )أ. 
 .(B10 – B9مدافع متوسطة: مثؿ )ب. 
 .(Carl Gustavكارؿ غستاؼ مدافع خفيفة: مثؿ )ج. 

 :Heavy Recoilless Rifles عديمة االرتداد الثقيمة المدافعأ. 

 :M40 Recoilless Rifles االرتداد( عديـ 41مدفع )أـ  -
وىو مدفع مباشر عديـ االرتداد مف تصميـ وصناعة الواليات المتحدة، ويعد مف 

 .، وقامت إيراف بتصنيع نسخة منوممـ 064المدافع الثقيمة المضادة لمدروع، مف عيار 
ممـ  064، وذلؾ حتى يتـ تمييز ذخيرتو عف ذخيرة 065ىذا المدفع مشيور بعيار 
ـ، استخدمو العدو الصييوني 0844دخؿ الخدمة عاـ  .M27الخاصة بالمدفع الفاشؿ 

في حروبو مع الدوؿ العربية. ميمتو تدمير الدبابات واآلليات المدرعة والتحصينات 
اخؿ. يقوـ بإطالؽ ثالث أنواع مف القذائؼ. واألفراد. سبطانة المدفع محمزنة مف الد

يتـ تمقيـ القذيفة مف الخمؼ. يمكف تركيبو عمى منصة أرضية أو عمى جيب أو عمى 
ممـ، مصفرة مع المدفع تمامًا،  88×  0196ناقمة جند. المدفع مزود ببندقية مف عيار 

د مف مكاف وميمتيا قبؿ إطالؽ القذيفة تطمؽ طمقة خطاطة مف البندقية، فيتـ التأك
 إصابتيا ثـ تطمؽ القذيفة بعد التأكد مف دقة اإلصابة بالبندقية.
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 عند العدو الصييوني M40 Recoilless Rifles ( عديـ اإلرتداد41مدفع )أـ 

 المواصفات الفنية: 
 العدد المدفعمواصفات 
  سـ 236  المدفعطوؿ 

 ممـ 064 العيار
 كجـ 168 مع القاعدة المدفعوزف 
 درجة 54إلى +  06-مف  الرماية العموديحقؿ 

 درجة 256 حقؿ الرماية األفقية
 درجة 076 حقؿ الرماية األفقية عمى اآلليات والجيبات

 متر 0246 المدى الفعاؿ
 متر 1366 المدى المؤثر
 متر 5766 المدى النيائي

 متر 36 مسافة الميب الخمفي 
 متر 0566 المدى الخطاط لمبندقية

 قذيفة 1466 السبطانةعمر 
 كيمو جراـ 6985 وزف القذيفة المضادة لمدروع
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 أنواع القذائؼ:
 HEAT  M344 HESH-T HE-AP القذيفة

 مضادة لألفراد مضادة لمتحصينات مضادة لمدروع ميمتيا
 - - سـ 46 قدرة الخرؽ
 سـ 86 سـ 8597 سـ 066 طوؿ القذيفة
 كجـ 8978 كجـ 6985 كجـ 7.96 وزف القذيفة
 - رأس ميروس حشوة جوفاء مالحظات

 

 

 B-11 Recoilless Rifles (Б-11) ( عديـ االرتداد11 –مدفع )بي  -

، ويعد مف االتحاد السوفيتيوىو مدفع مباشر عديـ االرتداد مف تصميـ وصناعة 
 أيضالذلؾ يسمى القاذؼ  ؛ممـ 066المدافع الثقيمة المضادة لمدروع مف عيار 

RG107 . ـ، اغتنـ العدو الصييوني ىذا القاذؼ مف القوات 0843الخدمة عاـ دخؿ
ـ. ميمتو تدمير 0862واستخدمو ضدىـ في حرب  ،ـ0856العربية المصرية عاـ 

الداخؿ.  الدبابات واآلليات المدرعة والتحصينات واألفراد. سبطانة المدفع ممساء مف
عمى منصة أرضية يتـ يقـو بإطالؽ نوعيف مف القذائؼ، وتمقـ مف الخمؼ. يركب 

 قطرىا مف خالؿ شاحنة أو جيب. 
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 عند العدو الصييوني B-11 recoilless rifles ( عديـ االرتداد11 –مدفع )بي 
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 المواصفات الفنية: 
 العدد المدفعمواصفات 
  سـ 245  المدفعطوؿ 

 ممـ 066 العيار
 كجـ 263 مع القاعدة المدفعوزف 

 درجة 34إلى +  06 -مف  حقؿ الرماية العمودي
 درجة في كؿ اتجاه 24 حقؿ الرماية األفقية
 متر 0266 المدى الفعاؿ
 متر 1466 المدى المؤثر
 متر 5546 المدى النيائي

 متر 26 مسافة الميب الخمفي 

 أنواع القذائؼ:
 وزف القذيفة الكمي قدرة االختراؽ رمز القذيفة نوع القذيفة

 كجـ 7.51 سـ BK-883 38 قذيفة مضادة لمدروع 
 كجـ OF-883A - 8.5 قذيفة مضادة لألفراد

 

 
 المضادة لمدروع BK-883قذيفة 

 
 مضادة لألفراد OF-883Aقذيفة 
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 :Medium Recoilless Rifles عديمة االرتداد المتوسطة المدافعب. 

 B-10 Recoilless Rifles (Б-10) ( عديـ االرتداد11 - مدفع )بي -
، ويعد مف االتحاد السوفييتيوىو مدفع مباشر عديـ االرتداد مف تصميـ وصناعة 

 أيضالذلؾ يسمى القاذؼ  ؛ممـ 71المضادة لمدروع، مف عيار  المتوسطةالمدافع 
RG82.  تقوـ دوؿ أخرى بتصنيعو مثؿ الصيف وكوريا 0843دخؿ الخدمة عاـ ،
قوات العربية المصرية عاـ اغتنـ العدو الصييوني ىذا القاذؼ مف ال ،الشمالية
ـ. ميمتو تدمير الدبابات واآلليات 0862واستخدمو ضدىـ في حرب  ،ـ0856

يقوـ بإطالؽ ثالث  ،سبطانة المدفع ممساء مف الداخؿ ،المدرعة والتحصينات واألفراد
أنواع مف القذائؼ، وتمقـ مف الخمؼ. يمكف تركيبو عمى منصة أرضية أو عمى جيب 

ويمكف اإلطالؽ فيو مف عمى كتؼ اإلنساف. يوجد نموذج صيني أو عمى ناقمة جند 
أي  Type65 82mm Recoilless Anti-Tank Gunيسمى  06مف مدفع بي 

 266سـ ومداه الفعاؿ  043، طولو 54ممـ نوع  71مدفع عديـ االرتداد مف عيار 
سـ ومداه  033، طولو Type78، كذلؾ طورت الصيف نموذج آخر منو اسمو متر

عمى ىذيف  كومندوس 06بي ، بعض العسكرييف يطمقوف اسـ متر 466 الفعاؿ
 .كومندوس 06قذيفة بي القاذفيف، لذلؾ تسمى القذيفة التي تطمؽ بيذيف القاذفيف 

 
 الروسي 11 –بي  مدفع
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 عند العدو الصييونيالروسي  11 –بي  مدفع
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 87الصيني نوع  المدفع

 
 :9الصيني نوع  المدفع

 المواصفات الفنية: 
 العدد المدفعمواصفات 
  سـ 080 المدفعطوؿ 

 ممـ 71 العيار
 كجـ 6697 األرضية مع القاعدة المدفعوزف 

 درجة 37إلى +  14 -مف  حقؿ الرماية العمودي
 درجة  256 حقؿ الرماية األفقية
 متر 0666 المدى الفعاؿ
 متر 0266 المدى المؤثر
 متر 3466 المدى النيائي

 متر 04 مسافة الميب الخمفي 
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 أنواع القذائؼ:
 وزف القذيفة  قدرة االختراؽ رمز القذيفة نوع القذيفة

 كجـ 2976 سـ K881 26 قذيفة مضادة لمدروع 
 كجـ 3900 رعدسـ بعد ال K881M 13 قذيفة مضادة لمدروع 
 كجـ 298 ـ 36القتؿ  قطر O881A قذيفة مضادة لألفراد

 كجـ 294 بعد الدرع سـ Type 65   HEAT  24 قذيفة مضادة لمدروع كومندوس
 كجـ 395 ـ 36القتؿ  قطر Type 65 - HE كومندوس لألفرادقذيفة مضادة 

 

 
 المضادة لمدروع K881 الروسية قذيفةال

 
 مضادة لألفرادال O881Aالروسية قذيفة ال

 
 المضاد لمدروع Type 65   HEAT الصينية قذيفةال
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  SPG-9 Recoilless Rifles ( عديـ االرتداد;-مدفع )أس بي جي  -
، ويعد االتحاد السوفييتيوىو مدفع مباشر عديـ االرتداد مف تصميـ وصناعة 

ـ 0851دخؿ الخدمة عاـ ممـ.  62المضادة لمدروع، مف عيار  المتوسطةمف المدافع 
يراف، تقوـ دوؿ أخرى بتصنيعو 06كبديؿ عف بي   مثؿ الصيف وكوريا الشمالية وا 

. ميمتو تدمير الدبابات واآلليات المدرعة وبمغاريا ورومانيا ومنغوليا وبولندا
سبطانة المدفع ناعمة مف الداخؿ. يقوـ بإطالؽ أربع أنواع مف  ،والتحصينات واألفراد

القذائؼ، تمقـ مف الخمؼ. يمكف تركيبو عمى منصة أرضية أو عمى جيب أو عمى 
 قمة جند. نا

 
 SPG-9الروسي  المدفع

 
 SPG-9 البمغاري المدفع
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 SPG-9 الروماني المدفع

 المواصفات الفنية: 
 العدد المدفعمواصفات 
  سـ 100 المدفعطوؿ 

 ممـ 62 العيار
 كجـ 3694 األرضية مع القاعدة المدفعوزف 

 درجة 6إلى +  2 -مف  حقؿ الرماية العمودي
 درجة 26 حقؿ الرماية األفقية
 متر 766 المدى الفعاؿ
 متر 0266 المدى المؤثر
 متر 3466 المدى النيائي

 متر 04 مسافة الميب الخمفي 
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 أنواع القذائؼ:
 وزف القذيفة  طوؿ القذيفة قدرة االختراؽ رمز القذيفة نوع القذيفة

 كجـ 3928 سـ 81 سـ PG-9V 26 قذيفة مضادة لمدروع 
 كجـ 3931 سـ 81 سـ PG-9N 36 قذيفة مضادة لمدروع 
 كجـ 492 سـ 001 سـ بعد الدرع PG-9NT 36 قذيفة مضادة لمدروع تاندـو
 كجـ 4924 سـ OG-9V - 065 قذيفة مضادة لألفراد

 
 المضادة لمدروع PG-9Vقذيفة   

 
 المضادة لمدروع PG-9VNقذيفة     

 
     الردية المضادة لمدروع PG-9VNTقذيفة   

 
 المضادة لألفراد OG-9Vقذيفة   
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 Light Recoilless Riflesعديمة االرتداد الخفيفة  المدافعج. 
 Carl Gustaf)كارؿ غستاؼ(  مدفع -

السويد،  في، سيؿ الحمؿ والحركة، صنع عديـ االرتدادخفيؼ مدفع مباشر ىو 
ودخؿ  M1( 0ـ، يوجد منو ثالث أجياؿ، )أـ 0837ودخؿ أوؿ جيؿ منو الخدمة عاـ 

ودخؿ الخدمة عاـ  ،M2( 1ـ، وىو حاليًا خارج الخدمة، و)أـ 0837الخدمة عاـ 
يتكوف مف المعدف أما  1أـ  مدفعـ. 0880ودخؿ الخدمة عاـ  M3( 2ـ، و)أـ 0853
    المدفعلذلؾ  ،يتكوف مف معدف خفيؼ ومغمؼ بطبقة البالستيؾ المقوى 2أـ  مدفع
ىو فاعؿ جدًا ضد المدرعات التي تحتوي . و 1أـ  المدفعأخؼ في الوزف مف  2أـ 

عمى دروع ردية، وضد التحصينات والدشـ واألفراد. يستخدمو رامي ومساعد كما ىو 
، ويمكف أف يستخدمو شخص واحد فقط. وىو مف أكثر RPG-7الحاؿ في قاذؼ 

 24، حيث تستخدمو أكثر مف في العالـ استخداماً الخفيفة المضادة لمدروع  المدافع
مف القذائؼ، مختمفة أنواع  5ف ضمنيـ العدو الصييوني. يمكنو إطالؽ وم ،دولة

ويستخدـ نيارًا ولياًل، ألنو مزود بمنظار نياري ومنظار ليمي. ويركب عميو منظار 
مف الجية  المدفعأنبوبة موازية لمحور  المدفعليزري لتحديد المسافة. يوجد عمى جدار 

يتـ تمقيـ و  ،اليمنى، تستخدـ لتوصيؿ الزناد باإلبرة التي تطرؽ الكبسولة في القذيفة
بطريقة محورية، ثـ تمقـ  المدفعالقذيفة مف الخمؼ، حيث أف المخروط الخمفي يفؾ عف 

 ،محمزنة مف الداخؿ المدفعسبطانة و  المدفع،القذيفة ويعاد المخروط عمى نفس محور 
 .المدفع، مع العمـ يمكف طييما عمى جانبي المدفعرة توجد عمى يسار الفريضة والشعي

 المواصفات الفنية: 
 العدد المدفعمواصفات 

 (2سـ )أـ  066و (1)أـ  سـ 002  المدفعطوؿ 

 ممـ 84 العيار
 (2كجـ في )أـ  8.5( و1كجـ )أـ  0592 بدوف قذيفة المدفعوزف 

 متر 20 مسافة الميب الخمفي 
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 7كارؿ غستاؼ أـ  مدفع

 
 مف الخمؼ ونالحظ الظرؼ الفارغ 7كارؿ غستاؼ أـ  مدفع
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 ونالحظ حمزوف السبطانة .كارؿ غستاؼ أـ  مدفع
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 أنواع القذائؼ:
وغالفو السفمي مف البالستيؾ المقوى  ،ظرؼ القذيفة يتكوف مف معدف األلمونيوـ

حتى يخرج الغاز مف الخمؼ ويصبح القاذؼ عديـ االرتداد. كبسولة إشعاؿ القذيفة 
توجد في مقدمة القذائؼ خمية  ممـ. 135×  73عيار القذيفة توجد في أسفؿ الظرؼ. 

 بيزو كريستاؿ التي تعمؿ عمى الكيرباء.
 مالحظات المدى المؤثر سرعتيا وزف القذيفة  ميمتيا نوع القذيفة

HEDP سـ باطوف 04تخترؽ  متر 0666 ـ/ث126 كجـ 292 دشـ وأفراد 

HEAT سـ حديد 36تخترؽ  متر 666 ـ/ث 144 كجـ 291 لمدروع 

Tandem سـ بعد الدرع 46 متر 466 ـ/ث 144 كجـ 3 لمدروع تاندـو 

HE متر 0066 ـ/ث 144 كجـ 290 لألفراد - 

 ـ466تضئ قطر  متر 1266 ـ/ث 144 كجـ 291 لإلضاءة مضيئة

Smoke متر 0266 ـ/ث 144 كجـ 290 ساتر دخانية - 

 

 
متعددة االستخدامات ومتعددة  تـ تصنيع ذخائر أخرى في دوؿ أخرىمالحظح: 
.التحسينات
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 انثانثانفصم 

انصاروخيح املضادج نهدروع  انقىاذف
 انروسيح

Anti-Tank Rockets Of Russia
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 :مقدمة
بدأ استخداـ القذائؼ الصاروخية المضادة لمدروع في منتصؼ الحرب العالمية 

 الثانية، ولكف كاف يوجد بيا الكثير مف العيوب مثؿ:
 متر. 150كانت قصيرة المدى، حيث أف مداىا ال يتجاوز  -
عند تجييز القاذؼ مف وضع الراحة إلى وضع الرماية كانت تأخذ زمف طويؿ  -

 بالمقارنة مع المقذوفات الصاروخية الحديثة، مما يعرض حياة الرامي إلى الخطر.
 افة نارية.قمة عدد القذائؼ التي تطمؽ في الدقيقة الواحدة، بمعنى ال توجد كث -
 عند إطالؽ القذيفة الصاروخية، ينتج عنيا دخاف كثيؼ، مما يكشؼ مكاف الرامي.  -
 سـ في أقوى وأثقؿ وأضخـ مضاد دروع. 22قدرة اختراقيا قميمة، والتي لـ تتجاوز  -
 لـ يستخدـ عمييا أي نوع مف المناظير، ولذلؾ لـ تكف دقيقة في الرماية. -
ف، بالمقارنة مع أدائيا الضعيؼ حيث بمغ وزف القاذؼ كانت القواذؼ ثقيمة الوز  -

 كيمو جراـ. 15بدوف قذيفة في بعض القواذؼ إلى 
 متر/ثانية. 80سرعة انطالؽ القذيفة كانت ضعيفة، حيث بمغت في أفضؿ ظروفيا  -

بعد انتياء الحرب العالمية الثانية، بدأت الحرب الباردة بيف أمريكا وروسيا كقوتيف 
حمفاء خالؿ الحرب، ومف ىنا ظير  امع أنيما كان ،بعد انتياء الحربعظمتيف ظيرا 

ألف وذلؾ سباؽ التسمح بيف الطرفيف، وكاف مف ىذه األسمحة الدبابات ومضاداتيا، 
، مف ىنا كاف تطور الدروع في أي معركة برية يالدبابة أثبتت نفسيا كسالح رئيس

بيف الطرفيف بالذات، باإلضافة إلى معظـ الدوؿ التي صنعت القواذؼ  ومضاداتيا
مف أكثر الدوؿ التي أنتجت القواذؼ الصاروخية المباشرة  الصاروخية المضادة لمدروع.

المضادة لمدروع روسيا ثـ الواليات المتحدة، وىناؾ العديد مف الدوؿ األخرى مثؿ 
أسبانيا، بولندا، والعدو الصييوني، كذلؾ  بريطانيا، السويد، فرنسا، ألمانيا، الصيف،

بعض الدوؿ العربية كانت ليا نسخ تقميد وليس إصدارات خاصة. وسنذكر كؿ 
وسنذكر القواذؼ الصاروخية عند  القواذؼ الصاروخية عند روسيا في ثالث فصوؿ،

الدوؿ التي استخدـ العدو الصييوني سالحيا في الفصؿ السادس، وكذلؾ سنذكر 
 صاروخية التي قاـ بصناعتيا العدو الصييوني في الفصؿ السابع.القواذؼ ال
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 (RPG-2 - РПГ-2) 7-القاذؼ الصاروخي آر بي جي
ىو قاذؼ صاروخي عديـ االرتداد خفيؼ سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 
أنبوب معدني مفتوح مف الجيتيف، يستخدـ ضد الدروع. يطمؽ نوع واحد مف القذائؼ 

ـ، 1949، صنع مف قبؿ االتحاد السوفيتي سابقًا عاـ PG (2-ПГ)- 2الروسية تسمى
الخفيفة وىو أوؿ قاذؼ صاروخي صمـ في االتحاد السوفييتي. فاعؿ ضد المدرعات 

ىو اختصار لمكممات  RPG-2ػ بػحتوي عمى دروع ردية، سبب تسميتو التي ال ت
 والتي تعني القذيفة المدفوعة صاروخيًا. Rocket Propelled Grenade التالية

دافع في المف األماـ بعد تركيب القذيفة مقـ تو مف الداخؿ، سبطانة القاذؼ ناعمة 
ويتكوف مف حبيبات البارود الموجودة داخؿ ،  RCL-type. الدافع مف نوعالقذيفة

يا، التزاف القذيفة أثناء انطالق القذيفة مزودة بست زعانؼغرؼ كرتونة الدافع. 
 قذائؼ. 3د بحقيبة تحتوي عمى و ز موالقاذؼ 

 

 
 RPG-2 الروسي القاذؼ الصاروخي
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مف خالؿ تركيب مشتت الميب ـ طور االتحاد السوفييتي القاذؼ 0846عاـ 
 RPG-2H (РПГ-2Н.)وسمي الخمفي 

 
 RPG-2Hالروسي  القاذؼ الصاروخي

 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ

  سـ 84  بدوف قذيفة طوؿ القاذؼ
 سـ 016 طوؿ القاذؼ بالقذيفة
 كيمو جراـ 1975 وزف القاذؼ بدوف قذيفة

 كيمو جراـ 3937 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 كيمو جراـ 0973 وزف القذيفة بالدافع

 سـ 46 طوؿ القذيفة بدوف دافع
 سـ 56 طوؿ القذيفة بالدافع

 ممـ 36/71 القذيفة عيار
 متر/ ثانية 73 القذيفةسرعة انطالؽ 

 متر 066 المدى الفعاؿ
 متر 046 المدى المؤثر
 متر 166 المدى النيائي

 سـ 16 قدرة االختراؽ بالحديد
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في قطاع غزة تحت مسمى الياسيف )نسبة لمشيخ أحمد  RPG-2قاذؼ تـ تصنيع 
عدناف ياسيف رحمو اهلل( عمى يد كتائب الشييد عز الديف القساـ مف خالؿ الشييد 

ـ وخرج مف الخدمة 1663. دخؿ الخدمة في القساـ عاـ رحمو اهلل الغوؿ )أبو بالؿ(
ـ. قاذؼ الياسيف يطمؽ ثالث أنواع مف القذائؼ وىي قذيفة مضادة لمدروع 1606عاـ 

سـ في الحديد، وقذيفة مضادة لمتحصينات وقذيفة مضادة لألفراد. شارؾ  05وتخترؽ 
ـ )عممية 1663غؿ الصييوني عمى معسكر جباليا عاـ قاذؼ الياسيف بفعالية ضد التو 

متر،  046أياـ الغضب كما سمتيا كتائب القساـ(. عيب ىذا القاذؼ مداه ال يتجاوز 
حاليًا بالمقارنة مع اآلليات الصييونية المدرعة  سـ، وىي ضعيفة 05 االختراقيةوالقدرة 

 بالدروع الردية. 

 
 (الياسيف) القسامي القاذؼ الصاروخي

 
 الشييد عدناف الغوؿ
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 (RPG-4 - РПГ-4) 4-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
ىو قاذؼ صاروخي عديـ االرتداد خفيؼ سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 

يطمؽ نوع واحد مف القذائؼ  ،وح مف الجيتيف، يستخدـ ضد الدروعأنبوب معدني مفت
 المدرعات فاعؿ ضد. RPG-2عف وىو مطور  ،PG-4  (ПГ-4)الروسية تسمى

مقـ تو مف الداخؿ سبطانة القاذؼ ناعمة الخفيفة التي ال تحتوي عمى دروع ردية. 
عمى انتفاخ تحتوي . سبطانة القاذؼ دافع في القذيفةالمف األماـ بعد تركيب القذيفة 

ىذا  .RPG-2في وسطيا يمثؿ غرفة احتراؽ، وىذا االنتفاخ لـ يكف يوجد في قاذؼ 
االنتفاخ يساعد في زيادة سرعة االحتراؽ وبالتالي في سرعة انطالؽ القذيفة االبتدائية. 

 595 قذيفةبالوزف القاذؼ . التزاف القذيفة أثناء انطالقيا القذيفة مزودة بست زعانؼ
قدرة ، ممـ 34/72القذيفة  عيار، كيمو جراـ 396 وزف القاذؼ بدوف قذيفة، كيمو جراـ

متر. بدأ االتحاد السوفييتي  046، المدى الفعاؿ لمقذيفة سـ 11 ديداالختراؽ بالح
 RPG-7ـ لكف نتيجة زيادة فعالية 0850ـ ونجح فعميًا عاـ 0847العمؿ فيو عاـ 

 عنو لـ يدخؿ الخدمة في الجيش الروسي.

 

 

 
 RPG-4 الروسي القاذؼ الصاروخي
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 (RPG-7 - РПГ-7) 9-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
عبارة عف وىو سيؿ الحمؿ والحركة، ، خفيؼ عديـ االرتداد صاروخي ىو قاذؼ

يطمؽ  التحصينات واألفراد.يستخدـ ضد اآلليات و  ،الجيتيفأنبوب معدني مفتوح مف 
 ،ـ0850عاـ  سابقاً  ، صنع مف قبؿ االتحاد السوفيتيأنواع مف القذائؼ الروسية 7

ية إذا استخدمت قذيفة التي تحتوي عمى دروع رد ضد المدرعات وىو فاعؿ جداً 
، وىو األسمحة الفردية المضادة لمدبابات أفضؿويعتبر مف  التاندوـ المضادة لمدروع،

مف خالؿ المنظار  ويمكف استخدامو ليالً ، RPG-2 ،RPG-4بديؿ عف القاذؼ 
لكف سمبيتو أنو يكشؼ موقع الرامي بعد رمي القذائؼ بسبب  الميمي الخاص بو،

دروع في لممضاد صاروخي في النيار. وىو أشير قاذؼ  وميضو في الميؿ وغباره
العدو الصييوني مف القوات العربية  واغتنم .دولة 61العالـ حيث يستخدـ في 

كما تستخدمو  ،ـ0862واستخدمو ضدىـ في حرب  ،ـ0856عاـ  السوريةو  المصرية
في  يصنع حالياً  .فمسطيفمعظـ حركات التحرر في العالـ ومنيا كتائب القساـ في 

دوؿ أخرى غير روسيا بترخيص مف روسيا، وىي الصيف، الواليات المتحدة،  06
 .سموفاكيا، بمغاريا، رومانيا، فيتناـ، الباكستاف، إيراف، مصر، والعراؽ

 
 RPG-7 الروسي القاذؼ الصاروخي

- pas de redul- 8 sorte de rockette (blinde, fantasin, rempars)- utilisable de nuit - inconveniant lumiere de nuit et poussiere de jour - 72 etats,aui lutilise
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 مع جندي مف العدو الصييوني RPG-7قاذؼ   مجاىد مف كتائب القساـ مع  RPG-7قاذؼ   

، أربعة منيـ لقوات المشاة 6- نماذج مف قاذؼ اآلربجي 8صنعت روسيا 
، RPG-7واألربعة األخرى لقوات المظمييف، أما نماذج المشاة فيي عمى التوالي )

RPG-7V ،RPG-7V1 ،RPG-7V2 أما نماذج المظمييف فيي عمى التوالي ،)
(RPG-7D ،RPG-7D1 ،RPG-7D2 RPG-7D3 .) النماذج الموجودة في
، ونموذج RPG-7V2في الجيش الروسي ىي نموذج المشاة األخير  خدمة حالياً ال

 .RPG-7D3المظمييف األخير 

 تطور األجياؿ:
، 6-وىو النموذج األوؿ مف قاذؼ اآلربجي  RPG-7 (РПГ-7:)الجيؿ األوؿ * 

ـ. النموذج المظمي منو 0850كيمو جراـ، ودخؿ الخدمة عاـ  6ووزنو بدوف المنظار 
طالؽ إـ. يستطيع ىذا القاذؼ 0852( ودخؿ الخدمة عاـ РПГ-7Д) RPG-7Dىو 

 روسية الصنع. 7أنواع مف قذائؼ اآلربجي مف أصؿ  6

 

celui qui ns intersses et a noter rpg-7, rpg-7v, 7v1, 7v2 ce qui correspond au epoque 
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 RPG-7D (دي 9-آربجي)القاذؼ الصاروخي الروسي كوماندو 

، 6-وىو النموذج الثاني مف قاذؼ اآلربجي RPG-7V (РПГ-7В:)الجيؿ الثاني  *
 591، حيث بمغ ووزنو والتطور الذي في ىذا النموذج ىو تخفيؼ وزف القاذؼ قميالً 

ـ. النموذج المظمي منو ىو 0857كيمو جراـ بدوف المنظار، ودخؿ الخدمة عاـ 
RPG-7D1 (1РПГ-7Д ودخؿ الخدمة عاـ )ـ. يستطيع ىذا القاذؼ إطالؽ 0858

 روسية الصنع. 7ف قذائؼ اآلربجي مف أصؿ أنواع م 6

 

 
 RPG-7V (في 9-آربجي)القاذؼ الصاروخي الروسي 
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 RPG-7D1 (1دي 9-آربجي)القاذؼ الصاروخي الروسي 

وىو النموذج الثالث مف قاذؼ  RPG-7V1 (РПГ-7В1:)الجيؿ الثالث * 
 RPG-7D2ـ. النموذج المظمي منو ىو 0877، ودخؿ الخدمة عاـ 6-اآلربجي

(2РПГ-7Д ودخؿ الخدمة عاـ )أنواع مف  7ـ. يستطيع ىذا القاذؼ إطالؽ 0878
 متر. 466قذائؼ اآلربجي روسية الصنع، ولكف أقصى مسافة تصميا القذائؼ 

 
 RPG-7V1 (1في 9-آربجي)القاذؼ الصاروخي الروسي 
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  وىو النموذج الرابع مف قاذؼ RPG-7V2 (РПГ-7В2 :)الجيؿ الرابع * 
 RPG-7D3ـ. النموذج المظمي منو ىو 1660، ودخؿ الخدمة عاـ 6-اآلربجي

(3РПГ-7Д ودخؿ الخدمة عاـ )أنواع مف  7ـ. يستطيع ىذا القاذؼ إطالؽ 1660
 متر. 666قذائؼ اآلربجي روسية الصنع ولكف لمسافة أبعد تصؿ إلى 

 
 RPG-7V2 (7في 9-آربجي)القاذؼ الصاروخي الروسي 
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متر،  446إلى  7V-TBGيستطيع ىذا القاذؼ رماية القذيفة الفراغية الحرارية 
، الذي 7V-PUمتر. مف خالؿ منصب  666لغاية  7V-OGورماية قذيفة األفراد 

 يركب مكاف المنظار، والذي يحتوي في تركيبو عمى مكاف آخر لممنظار.

 
 7V-PUالمنصب 

 : RPG-7Vلمقاذؼ الروسي  المواصفات الفنية

 العدد مواصفات القاذؼ
  سـ 84 بدوف قذيفة طوؿ القاذؼ

 سـ 02691 طوؿ القاذؼ بعد تركيب القذيفة
 ممـ 36 العيار

 (RPG-7Vكجـ ) 591 ومنظار بدوف قذيفة وزف القاذؼ
  جراـ 8420 بالقذيفة وزف القاذؼ

 جراـ 7766 والمنظار بالقذيفة وزف القاذؼ
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 العدد PG-7Vمواصفات القذيفة الروسية 
  سـ 8194 الحشوة الدافعة مع طوؿ القذيفة كاممة

 ممـ  74 قطر القذيفة
 سـ 1794 طوؿ الحشوة الدافعة

 جراـ 2220 الحشوة الدافعة مع وزف القذيفة
 جراـ 250 ممـ 74وزف المادة المتفجرة في قذيفة 
 متر مف انطالقيا 16بعد  مسافة تسميح القذيفة 

 سـ في الباطوف  85سـ في الحديد و 21 في المعدف القدرة عمى الخرؽ
 ثانية. متر/ 016 سرعة القذيفة االبتدائية
 ثانية متر/ 266 سرعة القذيفة بعد التسارع

 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 04 مدى تأثير الميب خمؼ القاذؼ

 

 
 RPG-7 (9-جي )آربجياز محاكاة لقاذؼ 
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  التي صنعت في الدوؿ األخرى: اذؼلقو أنواع ابعض 
 مالحظات طولو وزنو  القاذؼ
 واقية الحرارة مضمعةالالقبضة الخمفية متحركة، و  سـ 80 كجـ 495 الصيني
 لونو زيتي، والقبضة الخمفية شكميا دائري أو عادية سـ 84 كجـ 590 اإليراني
  الروسيويشبو لونو بني غامؽ،  سـ 84 كجـ 591 العراقي
 لونو بني فاتح مصفر، وواقية الحرارة مضمعة دائريا سـ 84 كجـ 591 المصري
 M4لونو أسود، ومزود بسكة بيكاتني ودبشؾ  سـ 80 كجـ 6 األمريكي

 

 RPG-7 الصيني القاذؼ الصاروخي 

 
 RPG-7الصيني القاذؼ الصاروخي قبضة            RPG-7 الصيني القاذؼ الصاروخي   
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  RPG-7اإليراني  القاذؼ الصاروخي

 
 RPG-7اإليراني القاذؼ الصاروخي قبضة 

 
  RPG-7العراقي  القاذؼ الصاروخي

 
 RPG-7العراقي  القاذؼ الصاروخيقبضة 



 

71 

 
  RPG-7المصري  القاذؼ الصاروخي

 
  RPG-7المصري  القاذؼ الصاروخيقبضة 

 

 
  RPG-7األمريكي  القاذؼ الصاروخي
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 القذائؼ الروسية:أنواع 
 PG-7V PG-7VM PG-7VS PG-7VL القذيفة )انجميزي(

 ПГ-7В ПГ-7ВМ ПГ-7ВС ПГ-7ВЛ القذيفة )روسي(

 دروع دروع دروع دروع ميمتيا )مضاد(
 كجـ 195 كجـ 1 كجـ 1 كجـ 191 وزف القذيفة الكمي
 سـ 87 سـ 83 سـ 83 سـ 8194 طوؿ القذيفة الكمي
 جـ 626 جـ 236 جـ 266 جـ 146 وزف المادة المتفجرة
  82  61  66  74 قطر القذيفة )ممـ(
  46  36  22  22 قدرة االختراؽ )سـ(
 متر 466 متر 466 متر 466 متر 466 المدى المؤثر لمقذيفة
 متر 266 متر 206 متر 206 متر 226 المدى الفعاؿ لمقذيفة
 001/166 036/266 036/266 016/266 سرعة القذيفة )ـ/ث(
 0866 0861 0858 0850 دخوؿ الخدمة )ـ(

 

 PG-7VR TBG-7V OG-7V GSh-7VT نجميزي(إالقذيفة )

 ПГ-7ВР ТБГ-7В ОГ-7В ГШ-7VT القذيفة )روسي(

 د خفيفة، مالجئ أفراد منشآت/أفراد دروع تاندـو ميمتيا )مضاد(
 كجـ 2914 كجـ 1 كجـ 394 كجـ 394 وزف القذيفة الكمي

 سـ 066 سـ 4894 سـ 71 سـ 026 القذيفة الكميطوؿ 
 جـ 866 جـ 106 كجـ 098 كجـ 0932 وزف المادة المتفجرة
  066  36  064  064/53 قطر القذيفة )ممـ(
 باطوف صدـ 36 - - بعد درع 56 قدرة االختراؽ )سـ(
 متر 266 متر 246 متر 166 متر 166 المدى المؤثر لمقذيفة

 متر 166 متر 066 متر 046 متر 046 لمقذيفةالمدى الفعاؿ 
 001/166 046 001/166 001/166 سرعة القذيفة )ـ/ث(
 1606 0888 0877 0877 دخوؿ الخدمة )ـ(
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 المضادة لمدروعPG-7V (ПГ-7В )قذيفة 

 
 المضادة لمدروعPG-7VM (ПГ-7ВМ )قذيفة 

 
 المضادة لمدروعPG-7VS (ПГ-7ВС )قذيفة 

 
 المضادة لمدروعPG-7VL (ПГ-7ВЛ )قذيفة 

 
 المضادة لمدروعPG-7VR (ПГ-7ВР )قذيفة 

 
 المضادة لمتحصينات واألفرادTBG-7V (ТБГ-7В )قذيفة 

 
 المضادة لألفرادOG-7V (ОГ-7В )قذيفة 

 
 متعددة األغراضGSh-7VT (ГШ-7ВT ) قذيفة
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في القذائؼ الروسية الثمانية يمكف كتابة الرمز بطريقتيف، ففي قذيفة  مالحظح:
 PG-7( أو ПГ-7В) PG-7Vممـ يمكف أف يكتب عمييا  74مضاد الدروع عيار 

(ПГ-7 بدوف حرؼ )V (В أما قذيفة مضاد الدروع عيار ،)ممـ يمكف أف يكتب  66
وىذه V (В ،)( بدوف حرؼ ПГ-7М) PG-7M( أو ПГ-7ВМ) PG-7VMعمييا 

نالحظ في الصورتيف القادمتيف أف في كؿ أنواع القذائؼ الروسية. و  النمطية موجودة
 V (В.)الرمز المكتوب عمى القذائؼ بدوف حرؼ 

 
 PG-7S (ПГ-7С)( وقذيفة ПГ-7Л) PG-7L( وقذيفة ОГ-7) OG-7قذيفة 
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 PG-7L (ПГ-7Л)قذيفة 

 
 المضادة لمدروعPG-7VR (ПГ-7ВР ) التاندـو قذيفة

لو أمعنا النظر في الحشوات الدافعة االبتدائية، لوجدنا أربع سرعات مختمفة وىي 
متر/ثانية. ولذلؾ ال يجوز تركيب حشوة ابتدائية سرعتيا  046، 036، 016، 001
 036مع قذيفة صاروخية تحتاج حشوة دافعة ابتدائية سرعتيا  متر/ثانية 016

ؼ الحركة الباليستية في القذيفة ، ألف ذلؾ يعني اختال، والعكس صحيحمتر/ثانية
، لكف يمكف تجاوزا استخداـ الحشوات وبالتالي انحراؼ القذيفة عف ىدفيا الدقيؽ

االبتدائية التي سرعتيا نفس السرعة مع القذائؼ الصاروخية المختمفة مثؿ دافع   
PG-7PM (ПГ-7ПМ مع قذيفة )PG-7VS (ПГ-7ВС)  ألف القذيفتيف ليما نفس

 PG-7Pـ ػػاس PG-7V (ПГ-7В). يطمؽ عمى الحشوة االبتدائية في قذيفة السرعة
(ПГ-7П). 

 
 ممـ 7:عيار  PG-7V( الخاصة بقذيفة ПГ-7П) PG-7Pالحشوة االبتدائية 
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فيطمؽ عمييا     PG-7VM (ПГ-7ВМ) أما الحشػػوة االبػػتػدائية في قػػذيػفة
PG-7PM (ПГ-7ПМ.) 

 

 
 PG-7PM (ПГ-7ПМ)الحشوة االبتدائية 

فيطمؽ عمييا      PG-7VS (ПГ-7ВС)أما الحشػػوة االبػػتػدائية في قػػذيػفة  
PG-7PS (ПГ-7ПС أما الحشػػوة االبػػتػدائية في قػػذيػفة ،)PG-7VL (ПГ-7ВЛ) 

 PG-7PL (ПГ-7ПЛ.)فيطمؽ عمييا 

 
 PG-7PM (ПГ-7ПМ)الحشوة االبتدائية 

     فيطمؽ عمييا PG-7VR (ПГ-7ВР)أما الحشػػوة االبػػتػدائية في قػػذيػفة  
PG-7PR (ПГ-7ПР) والحشػػوة االبػػتػدائية في قػػذيػفة ،TBG-7V (ТБГ-7В يطمؽ )

 OG-7V (ОГ-7В)، والحشػػوة االبػػتػدائية في قػػذيػفة TBG-7P (ТБГ-7П)عمييا 
  GSh-7VT، والحشػػوة االبػػتػدائية في قػػذيػفة OG-7P (ОГ-7П) يطمؽ عمييا

(ГШ-7ВT) يطمؽ عمييا GSh-7PT (ГШ-7ПT). 
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باإلضافة إلى القذائؼ الروسية الثمانية قامت العديد مف الدوؿ بتصنيع قذائؼ 
نوع مف القذائؼ،  03مختمفة األقطار خاصة بيا، فعمى سبيؿ المثاؿ، صنعت أمريكا 

 6أنواع، وصنعت بمغاريا  3أنواع مف القذائؼ، وصنعت رومانيا  8وصنعت الصيف 
أنواع منيـ قذيفة الكوبرا المضادة  4أنواع، وصنعت سموفاكيا نوعيف، وصنعت مصر 

 أنواع مف القذائؼ وسوؼ نذكر بعضيا: 5لمدروع، وصنعت إيراف 

 )إيرانية( Naderنادر القذيفة المضادة لمدروع  -1
سـ  26، تخترؽ تعتمد عمى الصدمة فقط ممـ، 70عيارىا  أو بني، لونيا زيتوني

 متر. 226متر. ومداىا الفعاؿ  466في الحديد. ومداىا المؤثر 

 

 
 )إيرانية( ساجدالقذيفة المضادة لمدروع  -2

سـ في  22، تخترؽ تعتمد عمى الصدمة فقط ممـ، 74عيارىا  ،لونيا زيتوني
متر. ومداىا الفعاؿ  466كجـ، ومداىا المؤثر  193سـ، ووزنيا  81الحديد. طوليا 

 متر. 226

 
 )إيرانية( Nafezنافذ القذيفة المضادة لمدروع  -3

سـ، ووزنيا  060، طوليا تعتمد عمى الصدمة فقط ممـ، 82عيارىا  ،لونيا زيتي
 متر. 246ومداىا المؤثر  سـ في الحديد. 46كجـ، وتخترؽ  1954
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 )إيرانية(تاندـو القذيفة المضادة لمدروع  -4

سـ،  004، طوليا تعتمد عمى الصدمة فقط ممـ، 80/30عيارىا  ،لونيا زيتوني
 266ومداىا المؤثر  ،سـ في الحديد بعد الدرع الردي 35وتخترؽ كجـ،  195ووزنيا 
 متر.

 
 )إيرانية( Sagheb لألفراد ساجبالقذيفة المضادة  -5

 06، مسافة الشظايا القاتمة تعتمد عمى الصدمة فقط ممـ، 40عيارىا  ،لونيا زيتي
 متر مف كؿ اتجاه.

 
 )إيرانية(القذيفة المضادة لمتحصينات واألفراد  -6

 195سـ، ووزنيا  70ممـ، وطوليا مع الحشوة الدافعة  76عيارىا و  ،لونيا زيتي
 كجـ. 
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 )مصرية( Cobraالقذيفة المضاد لمدروع كوبرا  -7
 500سـ في الحديد، ومداىا المؤثر  46ممـ، وتخترؽ  80عيارىا  زيتي،لونيا 

إنتاج وىي مف  جراـ مف المتفجرات. 866متر، وتحتوي عمى  246متر والفعاؿ 
تـ تحسيف القذيفة مف خالؿ تحسيف مسافة المبعدة  .لإلنتاج الحربي مصانع صقر

Stand off  ضعؼ قطر القذيفة. 294بحيث أصبحت 

 
 )مصرية( التاندـو القذيفة المضاد لمدروع كوبرا  -8

 سـ في الحديد.  66ممـ، وتخترؽ  26/71عيارىا  زيتي،لونيا 

 
 قذيفة الكوبرا التاندوـ المصرية                        قذيفة الكوبرا المصرية   

 )مصرية( PG-7القذيفة المضادة لمدروع العادية  -;
سـ  15كجـ، وتخترؽ  192سـ، ووزنيا  82ممـ، طوليا  74عيارىا  زيتي،لونيا 

 وىي مف إنتاج مصانع صقر متر. 266متر والفعاؿ  500في الحديد، ومداىا المؤثر 

  .بيلإلنتاج الحر 
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 )مصرية( Borkanالقذيفة الفوسفورية الحارقة بوركاف  -10
كجـ، ومداىا  1914سـ، ووزنيا  8194ممـ، طوليا  82عيارىا  زيتي،لونيا 

  .لإلنتاج الحربي وىي مف إنتاج مصانع صقر متر. 246متر والفعاؿ  500المؤثر 

 
 Borkanالقذيفة الفوسفورية الحارقة بوركاف        PG-7القذيفة المضادة لمدروع العادية     

 القذيفة المضادة لألفراد حارس )مصرية( -11
كجـ، ونصؼ  1.75سـ، ووزنيا  5091ممـ، طوليا  40عيارىا  زيتي،لونيا 

 متر.  14قطرىا القاتؿ 

 
 ( قسامية)تاندـو القذيفة المضاد لمدروع  -12

 2سـ، ووزنيا  004الحشوة الدافعة ممـ، طوليا مع  53/74عيارىا  زيتي،لونيا 
  متر. 166متر والفعاؿ  366سـ في الحديد، ومداىا المؤثر  34كجـ، وتخترؽ 
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 لألفراد المحورة:القذيفة المضادة  -13
(، 6-جيممـ عمى دافع قذيفة )آرب 56عيار  تـ تركيب الرأس الحربي لقذيفة ىاوف

 وبذلؾ أصبحت قذيفة مضادة لألفراد.

 

 القاذؼ:أجزاء 

 
 PG-7Vوالقذيفة الصاروخية  RPG-7تشريح القاذؼ الصاروخي 
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 السبطانة: -1

مصنوعة مف الخالئط  مف الجيتيفاسطوانة ممساء مفتوحة  عبارة عفوىي 
تمتاز و  بطبقة مف النيكؿ كروـ لمنع الصدأمف الداخؿ ومطمية  ،المعدنية الخفيفة

ـ وتمتد مم 36قطرىا الداخمي مف جية األماـ  ،الضغط والحرارة بقدرتيا عمى تحمؿ
ثـ تتسع االسطوانة لتكوف حجرة االنفجار ويصؿ  سـ عمى نفس القطر 16مسافة 

 36ثـ تضيؽ االسطوانة لتصؿ إلى  ،تقريباً  سـ 21وطوليا  ـ تقريباً مم 43قطرىا إلى 
ليب يوجد شكؿ مخروطي لتشتيت  حيث ،ـ ويستمر ىذا القطر إلى مؤخرة السبطانةمم

الدليؿ لمقذيفة حتى تكوف  لدخوؿ مسمار فرزيوجد في مقدمة القاذؼ  .اإلطالؽ
التي يمكف طييا إلى الخمؼ  الكبسولة أماـ اإلبرة. كما توجد في المقدمة شعيرة التسديد

مف الشعيرة توجد الفريضة  سـ 20وعمى بعد  لحمايتيا مف االنكسار عند نقؿ السالح
ويوجد ليا حامي عمى  في القاذؼ الصيني، ة السبؽومسطرة المسافة وتدريج مساف

 .لحماية ىذه المجموعة مف االنكسار  Uحرؼ شكؿ

 
 الفريضة وواقيتيا                               الشعيرة وواقيتيا                  

 جياز التسديد: -7

 : مف أجيزة التسديدنوعيف  يوجدو 

 الميكانيكي: د . جياز التسديأ
فالشعيرة تتألؼ مف  ،عمى الشعيرة وقاعدتيا ولوحة المسافات وقاعدتيا حتوييو 

 ،(-) تحمؿ عالمةو قاعدة مثبتة عمى السبطانة ثـ مف شعيرتيف. شعيرة رئيسية ثابتة 
 تستخدـ في حاؿ كوف درجة الحرارة أقؿ مف الصفر.و 
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أطوؿ مف وىي  ،(+) تحمؿ عالمةو  يي شعيرة متحركةف الثانية أما الشعيرة 
وتتألؼ مف نابض  ،ولى وتستخدـ في حاؿ كوف درجة الحرارة أكبر مف صفراأل

 صفيحي ومحور تثبيت الشعيرة المتحركة ونابض الشعيرة المتحركة مع واقي الشعيرة.
تر، وال م 466 -166أي مف  4 – 1فيي مرّقمة مف  )الفريضة( أما لوحة المسافات

فيي الفريضة في القواذؼ الصينية تحتوي عمى مسافة سبؽ في القواذؼ الروسية، أما 
 7تر، وليا مسافة سبؽ باالتجاىيف، لسرعة م 466 -066أي مف  4 – 0مرّقمة مف 

، PG-7Vوتستخدـ ىذه القواذؼ لرماية القذائؼ التالية:  .متر/ثانية في االتجاىيف
PG-7VM ،PG-7VS :أما في حالة القذائؼ التالية ،PG-7L ،TBG-7V ،

OG-7V ،GSh-7VT  وقذيفة التاندوـ القسامية وقذيفة التاندوـ اإليرانية فتضرب
بنفس القواذؼ لكف بعد مضاعفة المسافة عمى الفريضة. بمعنى أف اليدؼ الذي يبعد 

، فقد PG-7VR. أما في حالة قذائؼ التاندوـ 1متر، نضع عمى الفريضة رقـ  066
ذائؼ التاندـو يستطيع ضرب ق RPG-7V1ـ بتصنيع قاذؼ 0877قامت روسيا عاـ 

 15Pو 10Pأرقاـ عمييا يوجد  والقذائؼ األخرى السابقة. وتميز ىذا القاذؼ بفريضة
 04متر ورقـ  066يمثؿ  06فرقـ  ،26، 16، 04، 10فوؽ األرقاـ الموجودة مف 

وذلؾ في القذائؼ  متر، 266يمثؿ  26ورقـ  166يمثؿ  16متر، ورقـ  046يمثؿ 
،    PG-7VLمثؿ قذيفة  PG-7Vالعادية التي تحتاج ضعؼ مسافة القذيفة 

TBG-7V ،GSh-7VT ،OG- 7V يمثؿ  04، ورقـ 166يمثؿ  06، أما الرقـ
،        PG-7Vمتر لمقذائؼ  466يمثؿ  26، ورقـ 366يمثؿ  16، ورقـ 266

PG-7VM ،PG-7VS.  10أما الرقـP  15والرقـ  متر 066فيمثؿP  046يمثؿ 
  .ممـ 53/064عيار  PG-7VRمتر لرماية قذيفة التاندوـ 
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 المخصص لرماية قذائؼ التاندوـ الروسي RPG-7V1قاذؼ 

             
 شعيرة قاذؼ صيني           (+) عالمةشعيرة قاذؼ روسي      (-) عالمةشعيرة قاذؼ روسي 

       
 فريضة تاندـو قسامية أصمية  فريضة روسية تاندـو   فريضة روسية عادية فريضة صينية              
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 :(PGO-7 المنظار) التمسكوبيد . جياز التسديب
يقدـ لمرامي معطيات قياسية خاصة في عممية التسديد عمى  و عبارة عف جيازىو 

ويسيؿ عممية التسديد  ،األىداؼ المتحركة والثابتة ويستعمؿ مع القاذؼ الصاروخي
متر في المنظار الروسي  466 – 166 مسافة عمى الدبابات والناقالت المدرعة مف

 متر في المنظار الصيني. 466 – 066ومف 

 ميزات المنظار التكتيكية: 
 قياس بعد اليدؼ عف الرامي.  -
 تقدير سرعة اليدؼ أثناء مسيره بشكؿ أفقي مع الرامي.  -

 التسديد عمى األىداؼ. -

 . PGN-1يمكف الرماية الميمية مف خالؿ المنظار الميمي  -

 الروسية: اآلربجينواع مناظير أ
 يوجد أربع أنواع مف المناظير النيارية:

 .PG-7Vوقذيفة  RPG-7، واستخدـ مع القاذؼ PGO-7المنظار  -0
 وقذيفة ،PG-7V ةفوقذي RPG-7V، واستخدـ مع القاذؼ PGO-7Vالمنظار  -1

PG-7VM. 
 ،PG-7V قذائؼالو   RPG-7Vواستخدـ مع القاذؼ PGO-7V2المنظار  -3

PG-7VM ،PG-7VS ،PG-7VL. 
 ،PG-7V قذائؼالو  RPG-7V1واستخدـ مع القاذؼ  PGO-7V3المنظار  -3

PG-7VM، PG-7VS، PG-7VL، PG-7VR، TBG-7V ،OG-7V،  
GSh-7VT.  كذلؾ يستخدـ المنظار  .متز 466ولغاية مسافةPGO-7V3  مع

يستطيع رماية القذيفة ، والذي 7V-PUالمنصب  مف خالؿ، 7V2-RPGالقاذؼ 
لغاية  7V-OGمتر، ورماية قذيفة األفراد  446إلى  7V-TBGالفراغية الحرارية 

  متر.  666
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 PGO-7Vالمنظار الروسي                      PGO-7المنظار الروسي           

 
  PGO-7V3 المنظار الروسي                   PGO-7V2 المنظار الروسي        

 : PGO-7Vالخصائص الفنية لممنظار الروسي والصيني 
 PGO-7V المنظار الصيني PGO-7V المنظار الروسي الخصائص الفنية

 مرة 1956 مرة 196 قوة التكبير
  درجة 02  درجة 02 زاوية الرؤيا

 متر 466 – 066مف  متر 466 – 166مف  تدريج المسافات
 فولت 094 فولت 194 البطارية
 ممـ 038 ممـ 036 الطوؿ
 ممـ 062 ممـ 076 العرض
 ممـ 52 ممـ 51 السمؾ

 جراـ 316 جراـ 346 وزف المنظار
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 PGO-7Vالمنظار الروسي 

 
 PGO-7Vلوحة التسديد في المنظار الروسي 

 
 PGO-7Vالمنظار الصيني 
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 PGO-7Vلوحة التسديد في المنظار الصيني 

 
 PGO-7V3 لوحة التسديد في المنظار الروسي

 PGN-1 Starlight Scopeالميمي المنظار 
 .RPG-7 لقاذؼ تـ تصميمو خصيصاً  -
 مترًا. 366في الظالـ لمسافة حتى األىداؼ يمكف الرامي مف رؤية  -
 واألضواء الخافتة األخرى. يعتمد عمى ضوء القمر -
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 RPG-7المخصص لمرماية الميمية عمى قاذؼ  PGN-1المنظار الروسي الميمي 

 
 لوحة التسديد في المنظار الميمي
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 :PG-7 القذيفةأجزاء 

 : وىي وتتكوف القذيفة مف ثالثة أجزاء رئيسية
 مؼ بالبالستيؾ.  غوىي عبارة عف أنبوب ورقي م أواًل: الحشوة الدافعة:

 
  :ثانيًا: الحشوة الصاروخية

 
 :ثالثًا: الرأس الحربي
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 :ووظيفتيا أجزاء الحشوة الدافعة
 تروسميموزي.يت والبارود النايشرائح مف الكرود -0

 
مكاف تثبيت القذيفة بالحشوة الدافعة، وىو تجويؼ محمزف في مقدمة الحشوة  -1

 الدافعة.

 

تروسميموز. يأنبوب معدني مف األلمنيوـ الخفيؼ مثقب يحوي بداخمو عمى بارود الن -2
عمى إعطاء حركة دوارانية  وينتيي ىذا األنبوب بفراشة صغيرة بزوايا مائمة لتعمؿ

 لمقذيفة حوؿ محورىا.

 

ىي عبارة عف أربعة أجنحة مثبتة في الثمث األخير مف األنبوب و الفراشات،  -3
، ومثبتة بواسطة خيط، تنفرد بعد انطالؽ القذيفة. لتعطي االمعدنية وتكوف مطوية عميي

 القذيفة توازف ودوراف مف أجؿ االستقامة.
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متر  00خالؿ  لكف، تقريباً  ترم 86القذيفة لمسافة  ة أف تدفعلمحشوة الدافع يمكف
واليدؼ مف اشتعاؿ ؿ الحشوة الصاروخية، تعتش مف انطالؽ القذيفة مف القاذؼ

أنو في حاؿ أف الحشوتيف )الحشوة الدافعة متر، ىو  00الحشوة الصاروخية عف بعد 
والضغط وليب الحشوة الصاروخية معًا فإف الصوت  اشتعمتاوالحشوة الصاروخية( 

متر مف  16بعد تسميح صاعؽ الرأس الحربي لمقذيفة يتـ سوؼ يؤذي الرامي. الناتج 
واليدؼ  لتكوف جاىزة لالنفجار عند اصطداميا باليدؼ.انطالؽ القذيفة مف القاذؼ، 

ضمف أف القذيفة لف تنفجر إذا اصطدمت في متر حتى ي 16مف تسميح القذيفة بعد 
 عمى األقؿ وبالتالي تعطي أماف لمرامي. ترم 16ال إذا قطعت مسافة إإي جسـ 

 الحشوة الصاروخية:
، وىي عبارة عف أنبوب معدني مصنع مف لمقذيفةوىي مثبتة مع الرأس الحربي  

وتحتوي الحشوة الصاروخية عمى عدة  ،األلمنيوـ المعالج بحيث يعطي قوة وخفة وزف
 أجزاء:

المادة الحساسة لمطرؽ، ووظيفتيا إعطاء شعمة مركزة لمحشوة  اوفييالكبسولة:  -1
الدافعة بواسطة قناة في مؤخرة الحشوة الصاروخية، حيث تصؿ لمقدمة الحشوة الدافعة 

 . القذيفة. فتقـو الشعمة بتفجير الحشوة الدافعة مف أجؿ دفع بعد تثبيت الحشوتيف معاً 
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بارز في مؤخرة الحشوة الصاروخية وىو  وىو أنبوب: الدافعةمكاف تثبيت الحشوة  -7

محمزف ليدخؿ في الفتحة الموجودة في مقدمة الحشوة الدافعة. وذلؾ لتبيت الحشوتيف 
 ببعضيما.

تكوف مغطاة بمادة  الصاروخيةعيوف في مقدمة الحشوة  5وىي  عيوف النفث: -.
. اروخيةلمقذيفة الصالرصاص ومعزولة بالمطاط، وظيفتيا إعطاء الدفع االستمراري 

 نتيجة خروج الغاز منيا.

 

انطالؽ متر مف  00بعد  الكرودايت الصمب يشتعؿ :الصمب أنبوب الكرودايت -4
وذلؾ عف طريؽ خروج الغاز مف  لمقذيفة، إعطاء الدفع االستمراري اوظيفتيو  القذيفة،

 عيوف النفث الموجودة في مقدمة الحشوة الصاروخية.
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 الرأس الحربي:
 وىو عدة أنواع وذلؾ بحسب االستخداـ وسنشرح الرأس الحربي المضاد لمدروع: 

متفجرة وىو عبارة عف شكؿ انسيابي يكوف فارغ مف المقدمة. ويحوي بداخمو حشوة 
 مخروطية الشكؿ. 

 أجزاء الرأس الحربي:

بصاعؽ  ةمتصم يوى ،في مقدمة القذيفة ةموجودىي و  ستاؿ:يالبيزو كر  خمية -1
 اقطبيف سالب وموجب عف طريؽ جداراف القذيفة الداخمي والخارجي. ووظيفتيالقذيفة ب

 .باليدؼ تصدـ ماإعطاء شحنة كيربائية لصاعؽ القذيفة، عند

 
 وظيفتو:و ومكوف مف طبقتيف بينيما عازؿ، وىو فارغ مف الداخؿ،  القمع األمامي: -7
 .إعطاء الشكؿ االنسيابي لمقذيفةأ. 
  .لمصاعؽتوصيؿ الكيرباء ب. 
 عف اليدؼ.  Stand Offمسافة مباعدة  عفضماف انفجار القذيفة ج. 

 
 راـ، مشكمة بشكؿ قمع، وفي داخميا قمع نحاسيج 146وتزف  :الحشوة المتفجرة -.

 . ممـ 1سمكو 
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 خميةويحوي بداخمو مادة حساسة ونصؼ حساسة، وىو متصؿ مع  الصاعؽ: -4

ستاؿ الموجودة في مقدمة القذيفة عف طريؽ القمع الداخمي، والقطب اآلخر يالبيزو كر 
القمع الجدار الخارجي لمقمع. ويتسمح ىذا الصاعؽ بعد انطالؽ القذيفة وذلؾ بفعؿ 

 ثانية 293القصور الذاتي، وىناؾ بعض الصواعؽ مزودة بفتيؿ تأخيري تنفجر بعد 
 .، وىو المدى النيائي لمقذيفةمف انطالقيا

 
 تحيط بو المتفجرات.و  ،ويكوف في وسط القذيفةالقمع النحاسي:  -7
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 القذيفػة: كيفية انطالؽ

عند الضغط عمى الزناد يتحرر الطارؽ ليضرب اإلبرة التي بدورىا تضرب  -1
ثـ ، الصاروخيةفتولد شرارة تشعؿ البارود الموجود داخؿ القناة في الحشوة  ،الكبسولة

 األنبوب األلمونيـو المثقب في الحشوة الدافعة،تنتقؿ الشعمة إلى البارود الموجود في 
ذلؾ تحترؽ شرائح الكرودايت، مما يدفع بجسـ القذيفة إلى التحرؾ بعكس لونتيجة 

احتراؽ الخيط الذي يربط شرائح الكوردايت ـ/ث(، وبفعؿ 016اتجاه الغازات بسرعة )
، مما )الفراشات( وؿ نفسيا وتأثير اليواء تفتح الجنيحاتدوراف القذيفة حوالفراشات، و 

 ، أثناء احتراؽ الحشوة الصاروخية.يعطي القذيفة توازنًا في سيرىا

 األولى وبفعؿ الصدمة الجمادية، فجأة ـ/ث(016بسرعة )نتيجة انطالؽ القذيفة  -7
يبدأ اشتعاؿ الحشوة الصاروخية، وذلؾ مف خالؿ طرؽ الكبسولة الموجودة في مشعؿ 
الحشوة الصاروخية، فتمر الشعمة مف خالؿ فتيؿ مؤخر زمني يضمف اشتعاؿ الحشوة 

أما الغارات الناتجػػة عػف متر.  00الصاروخية بعد أف تبتعد عف الرامي مسافة 
وبالتالي  ،الستة فتفتحيا وتخرج منيااحتراقيا فتضغط عمى سّدادات عيوف النفث 

 ـ/ث(. 266سرعة القذيفة ) تصبح

تبدأ جاىزية المفّجر الصدمي  ـ/ث( 266)الثانية تحت تأثير الصدمة الجمادية  -.
خمية نضغط تمتر مف فوىػػػة القاذؼ، وعند اصطداـ القذيفة باليدؼ  16عمى بعد و 

القطب الموجب يصؿ الصاعؽ  قطبيف، برولد تيارًا كيربائيًا ينتقؿ عتف ،البيزوكريستاؿ
أما القطب السالب فيصؿ الصاعؽ مف خالؿ القمع  الداخمي،قمع األلمنيوـ مف خالؿ 

 .في الرأس الحربي الحشوة المتفجرةالخارجي لمقذيفة، وبالتالي ينفجر الصاعؽ ويفجر 

 يبدأ اشتعاؿ الفتيؿ ـ/ث( 266)الثانية تحت تأثير الصدمة الجمادية كذلؾ  -4
إذا لـ تصطدـ القذيفة بأي حاجز أو ىدؼ انفجار الصاعؽ  يؤّمفالتأخيري الذي 

فإف المفّجر وذلؾ مف خالؿ طرؽ الكبسولة الموجودة في جسـ الصاعؽ، صمب، 
 ثانية مف انطالؽ القذيفة. 293الذاتي يؤّمف تفجيرىا بعد 
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 PG-7مراحؿ انطالؽ قذيفة 

  :عند الرماية األماف احتياطات
 :RPG-7يجب مراعاة عدة قواعد أمنية عند التعامؿ مع القاذؼ الصاروخي 

 القاذؼ واليدؼ مف أي عائؽ قد يعترض سير القذيفة. فيجب خمو المسافة بي. 0
المناسبة، بحيث يبرز جزء بسيط  يجب الرمي مف خمؼ ساتر أو مف حفرة السالح. 1

 .مف جسـ الرامي
ي حتى ال يصاب الرامي مف تأثير الغازات يجب اتخاذ الوضع الصحيح عند الرم. 2

 عند الرماية مف الوضع المنبطح. ، وخصوصاً المندفعة مف مؤخرة القاذؼ
ويكوف  ،اختيار موضع الرماية الصحيح بحيث تأتي رمايتؾ عمودية عمى اليدؼ. 3

الممرات  ويفضؿ الرماية عمى األىداؼ التي تسير في .التمركز في موضع مختفي
نعطفات أو الممرات المائية بحيث تضطر المدرعة لتخفيؼ سرعتيا مما الضيقة أو الم

 ألف ترم 16عف  مسافتوعدـ الرمي عمى ىدؼ تقؿ كذلؾ يؤدي لتسييؿ إصابتيا. 
 .لف تنفجر القذيفة

قػػد ألنػػو  ،عنػػد الرمايػػة مػػف أعمػػى إلػػى أسػػفؿ )مثػػؿ أسػػطح البنايػػات( يجػػب االنتبػػاه. 4
مع العمـ  الصحيح في القاذؼ. كبسولة عف مكانيا، وتنحرؼ التخرج القذيفة مف مكانيا

  .مف المتحركة أدؽالرمي عمى األىداؼ الثابتة 
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يجب أف تبعد مؤخرة القاذؼ عف الجدار أو الخندؽ الذي يتـ منو الرمي لمسافة ال . 5
 .متر 194تقؿ عف 

ال تدخؿ القذيفة داخؿ القاذؼ إال بعد خفض الطارؽ لألسفؿ ووضع األماف خوفًا . 6
 مف انفالتيا سيوًا أثناء خفضيا بعد وضع القذيفة أو كوف اإلبرة بارزة داخؿ القاذؼ. 

تأكد مف دخوؿ مسمار الدليؿ في مكانو المخصص لو عندما . عند تمقيـ القذيفة 7
 .تريد الرماية

يجب رفع السبطانة عف موضع الرمي أو الحائط إف كنت ترمي مف وراء ساتر  .8
أو  الحائطبلقذيفة ا( وذلؾ لتحاشي اصطداـ زعانؼ سـ 16بمسافة ال تقؿ عف )

 .الساتر
وعندما  ،وضع مسمار األماف في وضع الرمي ثـ نشف ،خذ الوضع الصحيح. 06

تتأكد مف صحة التنشيف، اكتـ النفس واضغط بيدوء عمى الزناد. إذا لـ تصب بأوؿ 
حتى ال يسيؿ قذيفة يجري تعمير قذيفة أخرى والرمي في الحاؿ أو تغيير المكاف 

 لمعدو اكتشافو وتدميره.
عند الرمي في األراضي الرممية أو المستنقعات يجب أف توضع القذائؼ دائمًا . 00

 في حقيبة القذائؼ.
يجب خمو المنطقة خمؼ القاذؼ مف األفراد والتأكد مف عدـ وجود أي جسـ قابؿ . 01

 مترًا. 04لالحتراؽ لمسافة أكثر مف 
مف نفس  اني المغمقة يراعى عدـ رمي أكثر مف ثالثة قذائؼعند الرمي مف المب. 02

 وذلؾ حتى يتالفى الرامي األضرار الناتجة مف الغازات والدخاف. الغرفة،
في المناطؽ الزراعية وفي عمى الدبابات عند الرمي  خمية البيزويستخدـ غطاء . 03

 وجود األشجار.

ليتـ االنتقاؿ إليو مباشرة  يجب تحديد الموضع التالي لمتمركز قبؿ اإلطالؽ. 04
  .خاصة عند عدـ إصابة اليدؼ

 النفثال ترمي عمى البرج مباشرة ألف شكمو البيضاوي يؤدي النزالؽ القذيفة أو . 05
 عند االنفجار.
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االحتفاظ بيدوء األعصاب وحسف التفكير والمالحظة الشاممة لممنطقة عند . 06
 الرماية.

  سوى الرامي فقط.ال يتواجد عند الرمي بالقاذؼ . 07
 .أثناء الرمي وضع واقيات األذف وفتح الفـ قميالً . 08
 لتواءات أو صدأ.ايجب عدـ استعماؿ القذيفة الظاىر عمييا أضرار خارجية أو  .16
 إسناد عقب القاذؼ عمى األرض أثناء التمقيـ. يمنع منعًا باتاً  .10
إال قبؿ التمقيـ بالقاذؼ مباشرة، كريستاؿ(  )البيزو عدـ رفع واقي المولد الكيربائي. 11

 فإذا لـ تستخدـ القذيفة يعاد الواقي ويثبت عمى رأس القذيفة.
كذلؾ تحفظ  ،دًا لوقاية الحشوة الدافعة مف الرطوبة واألوساخييجب االنتباه ج. 12

 لحمايتيا مف تأثير الشمس. القذائؼ وحشواتيا الدافعة في الظؿ،
الصاروخية مثبتاً عمييا بصورة دائمة، لتالفي  يجب أف يبقى غطاء عقب الحشوة. 13

 .               المسنناتتتعرض ليا  تي يمكف أفالصدمات ال
ثواٍف ونعيد النقر مرة ثانية وثالثة أيضًا مع  06عند تكذيب الرمي ننتظر مدة . 14

الفترة إبقاء القاذؼ موجيًا باتجاه اليدؼ، فإذا لـ تخرج القذيفة مف القاذؼ خالؿ ىذه 
اّل كاف ننزعيا ونتأّكد مف تعّرض الكبسولة لمنقر حتى نبعدىا عف الذخائر األ خرى، وا 

  العطؿ في الناقر.

 
 غالؽ أذف الرامي عند الرمايةكيفية تمقيـ القذيفة وا  
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 واعد الرمايةق
ال تختمؼ قواعد الرماية في القاذؼ الصاروخي عف قواعد الرمي بالنسبة لمبنادؽ 

ف كاف ىناؾ بعض االختالفات في طرؽ التسديد وطريقة مف حيث الشكؿ  العاـ، وا 
ضبط المنظار، وكذلؾ بعض االختالؼ في وضعيات الرمي وسوؼ نوضح ىذا في 

 ما يمي:

 أواًل: وضعيات الرمي: 
ىي التي تفرض عمى الرامي الوضع المناسب وسالمة الرامي إف طبيعة األرض 
 لتالية:ضمف األوضاع ا GBR-6وقد يستخدـ القاذؼ 

 الوضع واقفًا: -أ
ضع القاذؼ عمى الكتؼ األيمف  ، ثـاليسرى لألماـ مع ثنييا قميالً  القدـقدـ 
 ،باتجاه اليدؼ وواقي الكتؼ الخشبي مرتكزًا عمى الكتؼ القاذؼ مقدمةكوف تبحيث 

واقبض عمى القاذؼ بالطريقة الصحيحة بحيث تكوف اليد اليمنى عمى القبضة 
سناد الخد األيمف عمى واقي الكتؼ  األمامية، واليد اليسرى عمى القبضة الخمفية. وا 

 الخشبي.
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 الوضع جاثيًا: -ب
، حيث يظير الرامي أكثر مف الالـز، إذا لـ يسمح الساتر باستخداـ الوضع واقفاً 

نو أمف حيث حمؿ السالح إال  واقفاً  ىو يشبو الوضعو  ،داـ الوضع جاثياً يمكف استخ
اليسرى  قدمواليمنى ويقدـ  نو يجثو عمى ركبتوأيختمؼ مف حيث وضع الرامي إذ 

 .نصؼ خطوة لألماـ مثنية ثـ يجمس عمى الكعب األيمف

 
 الوضع مرتكزًا: -ج

حيث يظير الرامي أكثر مف ، أو جاثياً إذا لـ يسمح الساتر باستخداـ الوضع واقفًا 
ثـ يضع القاذؼ  أو العكس والركبة اليسرى يمنىالرامي عمى القدـ ال يرتكز ،الالـز

عمى الكتؼ األيمف مع القبض الصحيح كما في الوضع واقفًا مع مالحظة كوف كوع 
 ولألماـ.أو اليمنى اليد اليسرى مرتكزًا عمى الركبة اليسرى 
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 الوضع قاعدًا: -د
مرامي اتخاذ الوضع مرتكزًا حيث يظير الرامي أكثر مف لإذا كاف الساتر ال يسمح 

، فيمكف اتخاذ الوضع قاعدًا. والتخاذ ىذا الوضع يجمس عمى األرض بحيث  الالـز
تكوف األقداـ عمى األرض والركبتيف مرتفعتيف مع مالحظة سند الكوعيف عمى 

د الضرب مف فوؽ مرتفع منحدر إلى تستخدـ ىذه الوضعية في الرماية عن الركبتيف.
 األسفؿ مثؿ الربوات والتالؿ.

 
 الوضع منبطحًا: -ىػ

إذا لـ يسمح الساتر لمفرد باتخاذ الوضع جاثيًا أو أي وضع مف األوضاع األخرى 
وفي ىذه الحالة يرقد الرامي بحيث يكوف جسمو  ،فيجب عميو اتخاذ الوضع منبطحاً 

ويوضع القاذؼ عمى الكتؼ  ،في اتجاه اليدؼ ذؼومقدمة القاعمودي عمى القاذؼ، 
مع القبض الصحيح، بحيث تكوف اليد اليسرى قابضة عمى القبضة الخمفية  يمفاأل

 لتثبيت القاذؼ مع سند الكوعيف عمى األرض.
سـ مراعاة لفراشات  16ضرورة رفع القاذؼ عف األرض مسافة مالحظح مهمح: 

 القذيفة.
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 :أصوؿ الرمايةثانيًا: 
 منبطحًا( - قاعداً  –مرتكزًا  - جاثياً  –)واقفًا  صحيحة لمبدف والسالح:الحالة ال .1

 حسب ما يتطمب أماف الرامي.

إمرار شعاع البصر مف خالؿ فتحة الفريضة إلى قمة  اليدؼ: ىالتسديد عم. 7
 .الخالية مف التنشيف اليسرىإغالؽ العيف ، مع الشعيرة إلى منتصؼ اليدؼ

التنفس نالحظ ارتفاع الكتفيف وبالتالي اليديف وبالتالي السالح  عند حبس النفس:. .
لألعمى وعند الزفير نالحظ انخفاض السالح لذلؾ يجب حبس النفس لضماف بقاء 

 ذشييؽ ثـ إخراجو ثـ أخ ذشييؽ ثـ إخراجو ثـ أخ ذخط التسديد مستقيـ، وذلؾ عبر أخ
خراج بعضو ونظؿ حابسيف النفس لمدة  تـ الرماية خالؿ ىذه الفترة ت ثواني. 7شييؽ وا 

ذا لـ   ثواني يعاد تنظيـ النفس مف جديد. 7 تمكف مف الرماية خالؿتوا 

 عمى الزند: عمؿ األصبع. 3
 مكانو: في منتصؼ العقمة األولى.

 . اىتزاز القاذؼدوف بكيفيتو: عصر الزناد ببطء حتى تخرج القذيفة 
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 مواضع التسديد عمى دبابة الميركافا
في  الفاصمة بيف البرج والدبابة مف النقاط الضعيفة اعتاد األمر أف المنطقةلقد  -

، لكف لألسؼ تغمب ، حيث تعتبر مفصؿ الحركة بيف البرج والدبابةمعظـ دبابات العالـ
 اآلربجيالعدو الصييوني عمى ىذه النقطة، وال يمكف إعطاب حركة البرج بقذائؼ 

، لكف إذا ما استخدمنا PG-7V ،PG-7VM ،PG-7VS ،PG-7VLالعادية 
أو الكورنت، وضربنا الجزء  B-29أو قاذؼ  PG-7VRالتاندوـ  اآلربجيقذيفة 

الخمفي مف البرج فذلؾ يعني تدمير الدبابة، ألف الجزء الخمفي يحتوي عمى ذخائر، أما 
فذلؾ يعني قتؿ أو اصابة بعض أفراد الطاقـ  اذا ضرب الجزء األوسط مف برج الدبابة

 لضربة. حسب مكاف ا
، وانما لإلعطاب الرماية في البقع الصفراء ال تؤدي إلى التدمير مالحظح مهمح:

العادية، أما  اآلربجيفقط، حتى لو استخدـ الكورنت، ويصمح أف نستخدـ قذائؼ 
 اآلربجيالرماية في البقع الحمراء فيعني تدمير الدبابة بالكامؿ، بشرط استخداـ قذيفة 

أو الكورنت، أما البقع الحمراء المحددة باألصفر  B-29أو قاذؼ  PG-7VRالتاندوـ 
العادية، لكف الرماية ىنا ال تدمر الدبابة وانما يمكف  اآلربجيفيمكف استخداـ قذائؼ 

 .(أف تقتؿ أو تصيب أحد أفراد الطاقـ حسب دقة الرماية
ؿ المدفع مع إذا كانت مقدمة الدبابة في وجو الرامي، يمكف التسديد في نقطة تمفص -

 البرج، باإلضافة إلى جنزير الدبابة مف الناحية العموية حيث يوجد الترس. 
إذا كانت مؤخرة الدبابة في وجو الرامي، يمكف التسديد عمى الباب الخمفي لدبابة  -

الميركافا، حيث يعتبر مف أضعؼ النقاط في الدبابة ويشكؿ خطر كبير عمى طاقـ 
 .إال في حاالت نادرة دميرىاالدبابة، لكف ال يؤدي إلى ت

إذا كاف جانب الدبابة باتجاه الرامي، يمكف التسديد عمى مؤخرة البرج ومقدمتو،  -
إذا كانت الدبابة مف األجياؿ الثالثة األولى مف الميركافا. كذلؾ يمكف  خصوصاً 

ذا كاف سقؼ الدبابو  األمامي والخمفي إلعاقة حركتيا، التسديد باتجاه العادـ والترس ة ا 
 باتجاه الرامي، يمكف التسديد عمى بوابات البرج العموية، أو عمى مؤخرة البرج العموية.
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 بازدي  .دبابة ميركافا الجانب األيسر ل

 
  .دبابة ميركافا الجانب األيمف ل

 
 7دي                         مؤخرة دبابة ميركافا  7دبابة ميركافا مقدمة           
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 4 ميركافادبابة 

 بعض آليات العدو الصييوني
 االرتفاع العرض الطوؿ نوع اآللية الرقـ

 متر  196 متر 296 متر  695 3ميركافا  .0
 متر 291 متر 295 متر 6 صابرا  .1
 متر 291 متر 295 متر 6 6ماغاش  .2
 متر 1 متر 297 متر 694 نامير .3
 متر 1 متر 295 متر 591 شزاريت .4
 متر 1 متر 293 متر 6944 بوما .5
 متر 194 متر 196 متر 397 002أـ  .6
 متر 1924 متر 193 متر 496 وولؼ .7
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 دبابة صابرا                                     4دبابة ميركافا                

 ناقمة الجند ناميرا                                9دبابة ماغاش 

 
 ناقمة الجند بوما                     ريت            ناقمة الجند شزا              

 
 جيب وولؼ                                   M113ناقمة الجند              

 مجموعة مف آليات العدو الصييوني المختمفة
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 قواعد التسديد
 بالقاذؼ الروسي:التسديد 

 :بدوف رياح عمى األىداؼ الثابتة عمى القاذؼ الروسي والشعيرةالتسديد بالفريضة 
ال يجب أف التي و  ،المسافة الفاصمة بينؾ وبيف اليدؼ معرفة كؿ ما تحتاجو ىو

عمى المسافة التي تفصمؾ أو المدى وتضبط مسطرة المسافات  ،( متر466تتعدى )
 .السالح جاىزًا لمرماية وبعد عممية التسديد يكوف ،عف اليدؼ

 المدىكيؼ يكوف وضع مسطرة  ،مف الرامي ترم 266ىدؼ ثابت عمى بعد  :1مثاؿ 
 ؟PG-7Mفي حاؿ استخداـ القاذؼ الروسي وقذيفة 

 الحؿ

 266والذي يمثؿ  2 رقـ ىوو  ،لممسافة المساويعمى الرقـ  المدىتوضع مسطرة  -
 .PG-7Vوذلؾ ألف الحركة الباليستية ليذه القذيفة تشابو حركة  متر.

 
 المدىكيؼ يكوف وضع مسطرة  ،مف الرامي ترم 046ىدؼ ثابت عمى بعد : 7مثاؿ 

 ؟PG-7Lفي حاؿ استخداـ القاذؼ الروسي وقذيفة 
 الحؿ

 266والذي يمثؿ  2 رقـ ىوو  ،لممسافة الضعؼعمى الرقـ  المدىتوضع مسطرة  -
 PG-7Lوذلؾ ألف قذيفة  متر. 150حتى تسقط القذيفة عمى اليدؼ الذي يبعد  متر.

 ثقيمة وتحتاج ضعؼ مسافة القذائؼ العادية.
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 :RPG-7قذائؼ تأثير الرياح عمى سير 

د يسبب ح بعض التأثيرات عمى القذيفة أثناء طيرانيا إلى اليدؼ مما قاتفرض الري
 اتجاه تنحرؼ مع القذائؼ معظـإف . عف محؿ سقوطيا اً أو نقصان انحرافيا زيادةً 

تجاه اه القاعدة، فتنحرؼ القذيفة بعكس تشذ عف ىذ RPG-7ح، إاّل أف قذائؼ االري
مف  أكبر القذيفة في مؤخرةالرياح تأثير فيكوف  ،سـ( 8194ح نظرًا لطوؿ القذيفة )االري

مسار ومع وجود دافع استمراري تأخذ القذيفة  ،أخؼ مف المقدمةالمؤخرة  ألفمقدمتيا، 
-RPGالالو، و ،RPG-18 ،RPG-22في حيف أف قذائؼ  في عكس اتجاه الرياح،

 .RPG-7تسير عكس قذائؼ  29

 
 RPG-7رسـ تخطيطي يوضح تأثير الرياح عمى قذائؼ 
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 باآلتي: ذو معرفةح يجب عمى الرامي أف يكوف المرمي في حالة الري
ح التػي تػؤثر اوالريػ (.مػدبرة ، مقبمػة،مائمػة جانبيػة أو متعامػدة،)وىػي إمػا  ح:ااتجاه الري

والمػػػدبرة  المقبمػػػةح اوالمائمػػػة. أمػػػا الريػػػ الجانبيػػػةح اىػػػي الريػػػ ،القذيفػػػةبدرجػػػة كبيػػػرة عمػػػى 
 .عمى الرمي فتأثيرىا طفيؼ
 : حسب سرعتيا أنواع الرياح

 قوية متوسطة خفيفة سرعة الرياح
 متر/ثانية 01 - 7 متر/ثانية 6 - 3 متر/ثانية 2 - 1 بالمتر/ثانية

 التالية:ويتـ تمييز ىذه الرياح مف خالؿ الظواىر 
 عند وجود الرياح الخفيفة تيتز أوراؽ األشجار واألعشاب الطويمة بشكؿ لطيؼ. -
أثناء وجػود الريػاح المتوسػطة تيتػز األغػػصاف الصػغيرة لألشجػػػار واألعشػػػاب بشػكؿ  -
 ( تقريبًا.34)ْ جعؿ ىذه األعشاب تميؿ إلى زاوية ت
إلػػى زاويػػة    بقػػوةالصػػغيرة جار أمػػا الريػػاح القويػػة فإنيػػا تميػػؿ األعشػػاب وأغصػػاف األشػػ -
 ْ(86). 
أو فػي حديػدي وتد  فيسـ  16×  1 ي أبعادهتثبيت شريط قماشأو يمكف مف خالؿ  -

فػػإذا  ح.ايمكػػف معرفػػة اتجػػاه وسػػرعة الريػػ ، حيػػثومراقبػػة ىػػذا الشػػريط ،موانػػع األسػػالؾ
كانت حركة الشريط القماشي طفيفة تكػوف الريػاح خفيفػة، أمػا إذا مػاؿ الشػريط القماشػي 

( 86)ْ ، فتكوف الرياح متوسطة، أما إذا مػاؿ الشػريط القماشػي بزاويػة ( تقريباً 34)ْ بزاوية 
 ، فتكوف الرياح قوية.تقريباً 

 
 رياح قوية          رياح متوسطة             رياح خفيفةال توجد رياح           
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 :RPG-7اتجاه الرياح وتأثيرىا عمى مسار قذائؼ 
حسب وتؤثر الرياح المقبمة  ˚(26-6الرياح المقبمة وىي التي تسير بزاوية مف ) -0

أقرب مما يجب )تسقط القذيفة أماـ اليدؼ(، تسقط وتجعميا  ،عمى القذيفةسرعتيا 
المقبمة  لمعادلة تأثير الرياحيجب التصويب إلى أعمى نقطة في اليدؼ ولذلؾ 

مف أعمى  قميالً التصويب إلى أعمى أما إذا كانت الرياح المقبمة قوية، يجب . المتوسطة
 المقبمة القوية. نقطة في اليدؼ لمعادلة تأثير الرياح

حسب وتؤثر الرياح المدبرة  ˚(26-6) مف تسير بزاويةالتي ىي و  ،ح المدبرةاالري -1
 خمؼ)تسقط القذيفة  أبعد مف المدى المطموبتسقط وتجعميا  ،عمى القذيفةسرعتيا 
 يجب التصويب إلى أسفؿ نقطة في اليدؼ لمعادلة تأثير الرياح ، ولذلؾاليدؼ(

 قميالً  أسفؿالتصويب إلى المدبرة المتوسطة، أما إذا كانت الرياح المدبرة قوية، يجب 
 قوية.المدبرة ال نقطة في اليدؼ لمعادلة تأثير الرياحمف أسفؿ 

 عمى كبير تأثير وليا ˚(86-56ح الجانبية وىي التي تسير بزاوية مف )االري -2
ح مف قبؿ الرامي اويمكف تقدير قوة الري ،اإلصابة نقطة وعمى القذيفة انحراؼ

 بالشريط القماشي أو مف خالؿ حركة األشجار.باالستعانة 
وتأثيرىا متوسط عمى  ˚(56-26ح المائمة وىي التي تسير بزاوية مف )االري -3

 القذيفة.

 :معالجة الرياح
وىذا الزمف يزداد كمما ابتعد اليدؼ  ،ليدؼإلى التصؿ  معيف القذيفة تحتاج زمف

عف الرامي. وكمما ازدادت المسافة بيف اليدؼ والرامي ازداد تأثير الرياح عمييا 
وسرعتيا والعكس صحيح. لذلؾ يجب حساب مسافة سبؽ الرياح بعد تقدير اتجاىيا 

 حتى تستطيع القذيفة ضرب اليدؼ بدقة.

 مسافة سبؽ الرياح الجانبية:
 بيف الرياح والرامي جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 
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 :مف خالؿ الجدوؿ التالي PG-7Vالجانبية المتعامدة في قذيفة  معالجة الرياحويمكف 
لثابتػػة وفػػؽ الجػػدوؿ معالجػػة الريػػاح عمػػى األىػػداؼ ا عنػػد التسػػديد الميكػػانيكي تػػتـ

 تجاه الرياح:االتالي وبعكس 
 التسديد ـ: قوية ـ4 متوسط ـ7 خفيفة المسافة

 اليدؼ حسب اتجاه الرياحيميف أو يسار  ترم 3 ترم 1 متر 0 ترم 066

 اليدؼ حسب اتجاه الرياحيميف أو يسار  ترم 691 ترم 295 متر 097 ترم 166

 اليدؼ حسب اتجاه الرياحيميف أو يسار  ترم 895 ترم 397 متر 193 ترم 266

ىو ثمثي PG-7VS و PG-7VMتأثير الرياح عمى قذيفتي  مالحظح مهمح:
 PG-7V، بمعنى لو كانت الرياح تعمؿ إزاحة لقذيفة PG-7Vالتأثير عمى قذيفة 

ىي PG-7VS و PG-7VMمتر، فيذا يعني أف اإلزاحة في حالة قذيفتي  2مسافة 
فيو نصؼ تأثير الرياح عمى  OG-7Vمتر، أما تأثير الرياح عمى قذيفة األفراد  1

متر،  1مسافة  PG-7V، بمعنى لو كانت الرياح تعمؿ إزاحة لقذيفة PG-7Vقذيفة 
ىي واحد متر، أما القذائؼ  OG-7Vفيذا يعني أف اإلزاحة في حالة قذيفة األفراد 

، فتعامؿ بنفس معاممة TBG-7V ،GSh-7VT ،PG-7VR ،PG-7VLاألخرى 
 .PG-7Vقذيفة 

 ،فيو الزمف الذي تحتاجو القذيفة حتى تصؿ إلى اليدؼ ،أما زمف وصوؿ القذيفة
ونوع القذيفة المستخدمة ويمكف معرفتو عف طريؽ المسافة الفاصمة بيف الرامي واليدؼ 

 :فالتالي يفعف طريؽ الجدولفي الرماية وذلؾ 
 متر/ثانية. 266يا الصاروخية القذائؼ التي سرعة حشوت -0

 466 366 266 166 066 المسافة )متر(
 097 094 091 698 694 الزمف )ثانية(

 متر/ثانية. 166القذائؼ التي سرعة حشوتيا الصاروخية  -1
 466 366 266 166 066 المسافة )متر(
 195 190 095 090 695 الزمف )ثانية(
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 ( فنحصؿ عميو مف الجدوؿ التالي:Sin)جا الزاوية  جيب زاوية الميؿأما 
 13 26 34 44 54 66 76 86 الزاوية

 693 694 696 6970 698 6982 6987 0 جيب الزاوية

 :بوجود الرياح عمى األىداؼ الثابتة عمى القاذؼ الروسي التسديد بالفريضة والشعيرة
 المدىكيؼ يكوف وضع مسطرة  ،مف الرامي ترم 266ىدؼ ثابت عمى بعد  :1مثاؿ 

، وبوجود رياح متوسطة PG-7Vفي حاؿ استخداـ القاذؼ الروسي وقذيفة  والنيشاف،
 ؟مف اتجاه اليسار إلى اليميف (ْ 86)متر/ثانية( جانبية أو متعامدة بزاوية  3)

 الحؿ

متر،  266والذي يمثؿ  2ىو و  ،لممسافة عمى الرقـ المساوي المدىتوضع مسطرة  -
نحسب مسافة سبؽ الرياح أو يمكف الحصوؿ  . ثـPG-7Vوذلؾ ألف القذيفة مف نوع 
 عمييا مف الجدوؿ السابؽ.

  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 
متر. بما أف الرياح المتوسطة مف اتجاه  397=  0×  091×  3مسافة سبؽ الرياح = 

الدبابة باتجاه  متر مف منتصؼ 397اليسار إلى اليميف، نضع النيشاف عمى بعد 
 اليميف حتى يتـ معادلة اتجاه الرياح وسرعتيا. 

 
المدى كيؼ يكوف وضع مسطرة  ،مف الرامي ترم 166ىدؼ ثابت عمى بعد  :7مثاؿ 

، وبوجود رياح PG-7VMفي حاؿ استخداـ القاذؼ الروسي وقذيفة  والنيشاف،
 ؟مف اتجاه اليسار إلى اليميف (ْ 34)متر/ثانية( مائمة بزاوية  4)متوسطة 

 الحؿ
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متر،  166والذي يمثؿ  1ىو و  ،لممسافة عمى الرقـ المساوي المدىتوضع مسطرة  -
 . ثـ نحسب مسافة سبؽ الرياح.PG-7VMوذلؾ ألف القذيفة مف نوع 

 بيف الرياح والرامي جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 
ولذلؾ نضع  متر. 2.1=      × 2904=  696×  698×  4الرياح =  مسافة سبؽ

متر مف منتصؼ الدبابة باتجاه اليميف حتى يتـ معادلة اتجاه  190النيشاف عمى بعد 
ألف تأثير الرياح عمى    الحظ ضربنا ناتج مسافة سبؽ الرياح في الرياح وسرعتيا. 

 .PG-7Vيساوي ثمثي تأثير الرياح عمى قذيفة  PG-7VMقذيفة 

 
المدى كيؼ يكوف وضع مسطرة  ،مف الرامي ترم 166ىدؼ ثابت عمى بعد  :.مثاؿ 

، وبوجود رياح مقبمة PG-7Vفي حاؿ استخداـ القاذؼ الروسي وقذيفة  والنيشاف،
 ؟متوسطة

 الحؿ

متر،  166مثؿ والذي ي 1ىو و  ،لممسافة عمى الرقـ المساوي المدىتوضع مسطرة  -
أعمى لكف لوجود الرياح المقبمة المتوسطة، نضع النيشاف  ،PG-7Vوذلؾ ألف القذيفة 

 .نقطة في اليدؼ لمعادلة تأثير الرياح
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 :بدوف رياح عمى األىداؼ المتحركةعمى القاذؼ الروسي التسديد بالفريضة والشعيرة 
في حيف أف  ،ليدؼايدؼ متحرؾ فإف القذيفة تحتاج لزمف لتصؿ ال ما يكوفعند

وبالتالي عمينا  ،مما يؤدي لعدـ إصابة اليدؼ ،اليدؼ يكوف قد غادر مكانو ذاؾ
 يالرماية أماـ اليدؼ بحيث يمتقي اليدؼ والقذيفة في مكاف واحد وعمى بعد مساو 

 لممسافة التي سوؼ يقطعيا اليدؼ خالؿ فترة انطالؽ القذيفة ووصوليا إليو.
 يجب معرفة التالي:المتحرؾ لمتسديد عمى اليدؼ 

 بالمتر/ثانية. ليدؼ والرياحاسرعة  - واليدؼ المتحرؾ بالمتر.  بيف الرامي المسافة -
 ة.ػر/ثانيػػبالمت ةػالقذيف وؿػف وصػزم –               .لرياحااالتجاه بالنسبة لميدؼ و  -
بيف : وىي الزاوية بيف خط تقدـ اليدؼ وخط الرماية وكذلؾ الزاوية زاوية الميؿ -

 الرياح وخط الرماية.

  :اآللياتتقدير سرعة 
الخبرة الشخصية، كأف يكوف المجاىد سائقًا فيمكنو تقدير سرعة أي مركبة مف واقع . 0

  خبرتو.
  توجد قواعد عامة لمعرفة سرعة أي دبابة:. 1
   .اعة( كـ/س5 -4مف )تكوف سرعتيا تسير مع دورية المشاة التي الدبابة  -
( 16( و)06تسير في الطرقات الوعرة الضيقة تكوف سرعتيا بيف ) التيالدبابة  -
  ساعة./كـ
( 26)و( 16) بيف تكوف سرعتيا تسير في الطرقات الترابية المتعرجةالتي الدبابة  -

  .اعةكـ/س
( 46)و (26) بيف تكوف سرعتياتسير في الطرقات السيمة العريضة التي الدبابة  -

 . اعةكـ/س

 المسافة=   وىو السرعةبواسطة تطبيؽ قانوف السرعة  .2
وذلؾ في حاؿ قطع اليدؼ  ،  الزمف

مسافة معروفة، فمثاًل إذا كانت ىناؾ دبابة تتحرؾ عمى شارع عاـ، ومعروؼ لديؾ أف 
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متر، فعندما تصؿ الدبابة إلى العمود "أ" نبدأ  46المسافة بيف كؿ عاموديف إنارة 
 46العمود "ب"، وبعدىا نقسـ المسافة التي قطعتيا ) بحساب الثواني حتى تصؿ إلى

 متر( عمى الزمف الذي استغرقتو فنحصؿ عمى سرعة الدبابة.

 

 . بواسطة المنظار.3
 عند تقدير سرعة اليدؼ بالكـ/ساعة يجب تحويميا إلى متر/ثانية.مالحظح: 

 بعد معرفة العوامؿ أعاله يكوف قانوف مسافة السبؽ ما يمي:
 جيب زاوية الميؿ بيف الرامي واليدؼ× زمف وصوؿ القذيفة × = سرعة اليدؼ  مسافة السبؽ

 (066عمى بعد )و  ،( كـ/س16بسرعة ) اليميف إلى تحرؾ مف اليسارت دبابة :1مثاؿ 
، اضبط PG-7VLوقذيفة في حاؿ استخداـ القاذؼ الروسي  (ْ 86وبزاوية ) ترم

 ؟مسطرة المدى والنيشاف
 الحؿ

 السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:بداية يجب تحويؿ 
 متر/ثانية. 5.55=           =                  =  السرعة

ثقيمة  PG-7VLألف قذيفة متر،  166والتي تمثؿ  1نضبط مسطرة المدى عمى 
 .وتحتاج ضعؼ مسافة القذائؼ العادية

  .جيب الزاوية×  زمف وصوؿ القذيفة× مسافة السبؽ = سرعة اليدؼ 
 .متر 292=  0×  695×  4944مسافة السبؽ = 

 PG-7VLوذلؾ ألف قذيفة  694ثانية وليس  695الحظ استخدمنا زمف الوصوؿ ىنا 
 . متر تقريباً  292نسدد أماـ منتصؼ الدبابة بمسافة وعميو متر/ثانية.  166سرعتيا 
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 (266عمى بعد )و  ،( كـ/س26بسرعة ) اليميف إلى اليسارمف  تحرؾت دبابة :7مثاؿ 

، اضبط مسطرة PG-7Sفي حاؿ استخداـ القاذؼ الروسي وقذيفة ، (ْ 54وبزاوية ) ترم
 ؟المدى والنيشاف عمى اليدؼ

 الحؿ
 بداية يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:

 متر/ثانية. 8.33=           =                  =  السرعة
تشابو  PG-7Sوذلؾ ألف قذيفة متر،  300والتي تمثؿ  3نضبط مسطرة المدى عمى 

 . سرعة انطالقيا وحركتيا الباليستية بدوف رياحفي  PG-7Vقذيفة 
 جيب الزاوية × زمف وصوؿ القذيفة × مسافة السبؽ = سرعة اليدؼ 

 متر. 7988=  698×  091×  7922مسافة السبؽ = 
 . متر تقريباً  8منتصؼ الدبابة بمسافة يجب أف نسدد أماـ وعميو 
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نسػدد ، كـ/سػاعة 14بسػرعة متوسػطة  فػي حػاؿ كػاف اليػدؼ المتحػرؾ مقبػؿمالحظح: 
 إاّل أف نقطة التسديد تكوف أسفؿ النقطة المراد إصابتيا ،عمى خط النار حسب المػسافة

فنسػدد أعمػى  ،كـ/سػاعة 14بسػرعة متوسػطة  اليدؼ المتحرؾ مػدبرإذا أما  ،سـ 46بػ 
 . سـ 46بػ  مف النقطة المراد إصابتيا

بالفريضة والشعيرة عمى القاذؼ الروسي عمى األىداؼ المتحركة بوجود التسديد 
  الرياح:

 : الرياح المقبمة والمدبرة:أوالً 
كػاف اليدؼ مقبػؿ والريػاح مقبمػة فيػتـ التسػديد عمػى نفػس النقطػة المػراد إصػابتيا،  إذا -

القذيفػػة، وكػػذلؾ حػػيف تكػػوف الريػػاح مػػدبرة واليػػدؼ مػػدبر  انحنػػاءألف الريػػاح تعمػػؿ عمػػى 
 .تماماً  فيكوف التسديد عمى نفس النقطة ،فإف الرياح تدفع بالقذيفة أكثر

رة أو العكس أي اليدؼ مدبر والرياح مقبمة، اف اليدؼ مقبؿ والرياح مدبإذا ك أّما -
 حيحيف:تص فنعتمد
يسػدد الرامػي أعمػى مػف  متوسػطة السػرعة، والرياح مقبمػةمتوسط السرعة ىدؼ مدبر * 

 .متر 0بػ  مستوى اليدؼ
يسدد الرامي عمػى أسػفؿ  متوسطة السرعة،والرياح مدبرة متوسط السرعة ىدؼ مقبؿ * 

 . متر 0بػ  مف مستوى اليدؼ

 : الرياح الجانبية والمائمة:ياً ثان
 تساويتحرؾ اليدؼ في نفس اتجاه الرياح تكوف كمية االنحراؼ الالزمة  في حاؿ -

  االنحراؼ الالـز لتحرؾ اليدؼ + االنحراؼ الالـز لمرياح.
 تساوي تحرؾ اليدؼ في عكس اتجاه الرياح تكوف كمية االنحراؼ الالزمة في حاؿ -

  .االنحراؼ الالـز لمرياح -االنحراؼ الالـز لتحرؾ اليدؼ 
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 (166عمى بعد )و  ،( كـ/س16اليميف بسرعة ) إلى تحرؾ مف اليسارت دبابة :1مثاؿ 
، وبوجود PG-7VSفي حاؿ استخداـ القاذؼ الروسي وقذيفة ، (ْ 86وبزاوية ) ،ترم

اليسار إلى اليميف، اضبط مف اتجاه  (ْ 86)متر/ثانية( جانبية بزاوية  6رياح متوسطة )
 ؟مسطرة المدى والنيشاف

 الحؿ
 بداية يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:

 متر/ثانية. 5.55=           =                  =  السرعة
 متر. 166والتي تمثؿ  1نضبط مسطرة المدى عمى 

جيب الزاوية بيف اليدؼ × زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ اليدؼ = سرعة اليدؼ 
  والرامي

 متر.  3988=  0×  698×  4944مسافة سبؽ اليدؼ = 
بيف الرياح  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 

 والرامي
 متر. 391=     × 592=  0×  698×  6مسافة سبؽ الرياح = 

 .دؼ في نفس االتجاه وىو مف اليسار إلى اليميفبما أف اتجاه الرياح والي
 .متر 890=  391+  3988إذف نجمع مسافة السبؽ = 

 . متر تقريباً  8يجب أف نسدد أماـ منتصؼ الدبابة بمسافة وعميو 
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 بالقاذؼ الصيني:التسديد 
 :بدوف رياح عمى األىداؼ الثابتة عمى القاذؼ الصيني التسديد بالفريضة والشعيرة

ال تتعدى التي و  ،المسافة الفاصمة بينؾ وبيف اليدؼ معرفة تحتاجو ىو كؿ ما
الصفر ومسطرة المسافات عمى  وتضبط مسطرة مسافة السبؽ عمى ،( متر466)

 .السالح جاىزًا لمرماية وبعد عممية التسديد يكوف ،المسافة التي تفصمؾ عف اليدؼ

المدى كيؼ يكوف وضع مسطرة  ،مف الرامي ترم 100ىدؼ ثابت عمى بعد  :1مثاؿ 
 ؟في حاؿ استخداـ القاذؼ الصيني وقذيفة التاندـو القسامية ومسطرة السبؽ

 الحؿ

 166والذي يمثؿ  1 رقـ ىوو  ،لممسافة الضعؼعمى الرقـ  المدىتوضع مسطرة  -
وذلؾ ألف قذيفة التاندـو  متر. 066حتى تسقط القذيفة عمى اليدؼ الذي يبعد  متر.

توضع عمى ف السبؽمسطرة أما ، ة وتحتاج ضعؼ مسافة القذائؼ العاديةالقسامية ثقيم
 .ف اليدؼ ثابتالصفر أل

 
كيؼ يكوف وضع كؿ مف  ،مف الرامي ترم 166ىدؼ ثابت عمى بعد  :7مثاؿ 
 ؟ PG-7Vفي حاؿ استخداـ القاذؼ الصيني وقذيفة  ومسطرة السبؽ المدىمسطرة 

 الحؿ

 166والذي يمثؿ  1 رقـ ىوو  ،لممسافة عمى الرقـ المساوي المدىتوضع مسطرة  -
ف توضع عمى الصفر ألف السبؽمسطرة . أما PG-7Vوذلؾ ألف القذيفة مف نوع  متر.

  .اليدؼ ثابت
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 :بوجود الرياح عمى األىداؼ الثابتة عمى القاذؼ الصيني التسديد بالفريضة والشعيرة

 قانوف اتجاه اليدؼ:
 مف اليميف إلى اليسار نستخدـ التدريج اليميفأو الرياح  إذا كاف اتجاه اليدؼ

ذا كافعمى مسطرة السبؽ مف اليسار إلى اليميف نستخدـ أو الرياح اليدؼ  اتجاه ، وا 
فمو نظرنا لمسطرة السبؽ لوجدنا الصفر في عمى مسطرة السبؽ.  التدريج اليسار

وىي تعني  ،اليسارالوسط مع ثمانية تقسيمات ذات اليميف وثمانية تقسيمات ذات 
أو ويعتمد ىذا األمر عمى اتجاه اليدؼ  ،ثمانية أمتار عمى اليميف ومثميا عمى اليسار

 سواء أكاف مف اليميف أو اليسار.الرياح 

كيؼ يكوف وضع كؿ مف مسطرة  ،مف الرامي ترم 166ىدؼ ثابت عمى بعد  :1مثاؿ
، PG-7Vني وقذيفة السبؽ والنيشاف في حاؿ استخداـ القاذؼ الصي ومسطرة المدى

 ؟مف اتجاه اليميف إلى اليسار (ْ 86)متر/ثانية( جانبية بزاوية  1وبوجود رياح خفيفة )
 الحؿ

متر،  166والذي يمثؿ  1ىو و  ،لممسافة عمى الرقـ المساوي المدىتوضع مسطرة  -
. ثـ نحسب مسافة سبؽ الرياح أو يمكف الحصوؿ PG-7Vوذلؾ ألف القذيفة مف نوع 

 جدوؿ السابؽ.عمييا مف ال
بيف الرياح  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 

  .والرامي
 متر.  1متر وتقرب إلى  097=  0×  698×  1مسافة سبؽ الرياح = 
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 بما أف اتجاه الرياح مف اليميف إلى اليسار، نستخدـ تدريج مسطرة السبؽ اليمنى
 التنشيف مباشرة عمى اليدؼ.متر، ثـ يتـ  1ونضعيا عمى 

 
كيؼ يكوف وضع كؿ مف  ،مف الرامي ترم 266ىدؼ ثابت عمى بعد  :7مثاؿ 

  السبؽ والنيشاف في حاؿ استخداـ القاذؼ الصيني وقذيفة ومسطرة المدىمسطرة 
PG-7M( 34متر/ثانية( مائمة بزاوية ) 6، وبوجود رياح متوسطة ْ)  مف اتجاه اليسار
 ؟إلى اليميف

 الحؿ

متر،  266والذي يمثؿ  2ىو و  ،لممسافة عمى الرقـ المساوي المدىتوضع مسطرة  -
      التي تشابو في حركتيا الباليستية قذيفة PG-7Mوذلؾ ألف القذيفة مف نوع 

PG-7V.ثـ نحسب مسافة سبؽ الرياح ، 
بيف الرياح  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × = سرعة الرياح مسافة سبؽ الرياح 

 والرامي.
 .متر 3وتقرب إلى متر،  298=     × 497=  696×  091×  6مسافة سبؽ الرياح = 

بما أف اتجاه الرياح مف اليسار إلى اليميف، إذف نستخدـ تدريج مسطرة السبؽ اليسرى 
 التنشيف مباشرة عمى اليدؼ.، ثـ يتـ متر تقريباً  3ونضعيا عمى 
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 بدوف رياح: عمى األىداؼ المتحركة عمى القاذؼ الصينية التسديد بالفريضة والشعير 
وعمى بعد  اعة،( كـ/س26) ةسرعب ،مف اليميف إلى اليسار دبابة تتحرؾ :1 مثاؿ
، PG-7Mفي حاؿ استخداـ القاذؼ الصيني وقذيفة  ،(ْ 86)وبزاوية  ،متر 166

 ؟اضبط مسطرة المدى والسبؽ والنيشاف
 الحؿ 

 كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:بداية يجب تحويؿ السرعة مف 
 متر/ثانية. 7922=           =                  =  السرعة

تشبو قذيفة  PG-7Mمتر. ألف قذيفة  166والتي تمثؿ  1نضبط مسطرة المدى عمى 
PG-7V بدوف رياح وسرعة انطالقيا الحركة الباليستية في. 

جيب الزاوية بيف اليدؼ × زمف وصوؿ القذيفة  ×مسافة سبؽ اليدؼ = سرعة اليدؼ 
 .والرامي

 0=  86بما أف الزاوية قائمة إذف جيب 
 متر.  694=  0×  698×  7922مسافة السبؽ = 

عمى مسطرة  اليميفنستخدـ التدريج  وبما أف حركة اليدؼ مف اليميف إلى اليسار، إذف
 متر، ثـ نسدد مباشرة عمى اليدؼ.  7أو  6ونضعو عمى  السبؽ

 
 (266عمى بعد )و  ،( كـ/س16بسرعة ) ،اليميف إلى ىدؼ يتحرؾ مف اليسار :7مثاؿ 

، اضبط PG-7Vفي حاؿ استخداـ القاذؼ الصيني وقذيفة  ،(ْ 54وبزاوية ) ترم
 ؟مسطرة المدى والسبؽ والنيشاف

 الحؿ
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 كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:بداية يجب تحويؿ السرعة مف 
 متر/ثانية. 5.55=           =                  =  السرعة

 متر. 266والتي تمثؿ  2نضبط مسطرة المدى عمى 
 جيب الزاوية × زمف وصوؿ القذيفة × مسافة السبؽ = سرعة اليدؼ 

 متر. 4988=  698×  091×  4944مسافة السبؽ = 
نستخدـ التدريج اليسار عمى مسطرة  إذف ،اليميف إلى اليساروبما أف حركة اليدؼ مف 

 ثـ نسدد عمى اليدؼ مباشرة.  5ونضعو عمى  السبؽ

 
 ،نسدد عمى خط النار حسب المػسافةفي حاؿ كاف اليدؼ المتحرؾ مقبؿ،  مالحظح:

 ،اليدؼ المتحرؾ مدبرإذا أما  ،إاّل أف نقطة التسديد تكوف أسفؿ النقطة المراد إصابتيا
 فنسدد أعمى مف النقطة المراد إصابتيا. 

عمى القاذؼ الصيني عمى األىداؼ المتحركة بوجود لتسديد بالفريضة والشعيرة ا
  الرياح:

 (266عمى بعد )و  ،( كـ/س25بسرعة ) ،اليميف إلى تحرؾ مف اليسارت دبابة :1مثاؿ 
، وبوجود رياح PG-7Vالصيني وقذيفة  في حاؿ استخداـ القاذؼ، (ْ 86وبزاوية ) ترم

مف اتجاه اليميف إلى اليسار،  (ْ 86بزاوية )متر/ثانية( جانبية أو متعامدة  4متوسطة )
 ؟اضبط مسطرة المدى ومسطرة السبؽ والنيشاف
 الحؿ

 بداية يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:
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 متر/ثانية. 10=           =                  =  السرعة
 متر. 266والتي تمثؿ  2نضبط مسطرة المدى عمى 

 جيب الزاوية × زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ اليدؼ = سرعة اليدؼ 
 متر.  01=  0×  091×  06مسافة سبؽ اليدؼ = 

 جيب الزاوية × زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 
 متر. 5=  0×  091×  4بؽ الرياح = مسافة س

 بما أف اتجاه الرياح واليدؼ في عكس االتجاه. 
 .متر 5=  5 - 01إذف نطرح مسافة سبؽ الرياح مف مسافة سبؽ الدبابة = 

بما أف مسافة سبؽ الدبابة أكبر مف مسافة سبؽ الرياح، وحركة الدبابة مف اليسار و 
متر، ثـ  5في مسطرة السبؽ ونضعيا عمى نستخدـ التدريج اليسار  إلى اليميف، إذف

 نسدد عمى اليدؼ مباشرة. 

 
وىو العدد الموجود عمى مسطرة  تر،م 7أكثر مف  مسافة السبؽإذا كانت مالحظح: 

ونسبؽ بأربع  7ففي ىذه الحالة نضع مسطرة السبؽ عمى متر،  01 ، مثالً ؽالسب
 أمتار أخرى مف خالؿ النيشاف.

 



 

026 

 :األىداؼعمى بالمنظار التسديد 
يتشابو النوعاف ، و المنظار الصيني والمنظار الروسي ،نوعاف مف المناظير يوجد

. ويستخدـ مف حيث الشكؿ الخارجي إال أف االختالؼ ىو في الشبكة الداخمية لممنظار
المنظار في تحديد مسافة بعد اليدؼ عف الرامي، حيث يستطيع المنظار الروسي 

متر، في حيف يستطيع المنظار الصيني تقدير  0666تقدير مسافة اليدؼ عف بعد 
 متر.  766مسافة اليدؼ عف بعد 

 
 PGO-7Vلوحة التسديد في المنظار الصيني    PGO-7Vلوحة التسديد في المنظار الروسي  

 مكونات المنظار:
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  جميع أجزاء المنظار.ويحمؿ : بدف المنظار. 1
السالح عمى القاعدة المخصصة لو في وىي لتثبيت المنظار في : قاعدة المنظار. 7

 .يسار سبطانة القاذؼ
  إحكاـ تثبيت المنظار بالقاعدة. ويتـ مف خاللو تثبيت المنظار: . ذراع.
  .ويستخدـ في تصفير المنظار، يمينا ويساراً  . مفتاح ضبط االتجاه:4
 ويستخدـ في تصفير المنظار، لألعمى واألدنى.. مفتاح ضبط المدى: 7
العدسة الشيئية وىو يتحرؾ حركة محدودة لميميف أو  أسفؿيوجد : الحرارةمنظـ . 8

 )+(، حيث أف عالمة (-يوجد عالمة )+( وعالمة )الروسي لميسار، وعمى المنظـ 
فتستخدـ في األجواء الباردة، ويعمؿ في  (-عالمة )تستخدـ في األجواء الحارة، أما 

كـ عمى شرطة بيضاء )دليؿ( وىذه العالمات تح ،46إلى + 46-مدى حراري مف 
أما في المنظار الصيني، فالمنظـ  موجودة عمى جسـ المنظار أسفؿ العدسة الشيئية.

 .36-، 16-، 6، 16، +24، +46الحراري فيو مدرج مف +

 
 (41-منظار صيني ) (  71منظار صيني )+      (-)منظار روسي   منظار روسي )+(       

وليػػا واقػػي مػػف المطػػاط لحمايتيػػا مػػف . فػػي اتجػػاه اليػػدؼ وتكػػوف العدسػػة الشػػيئية:. 9
 وينزع ىذا الغطاء عند الرمي. .األتربة والرطوبة

وبواسطتيا يتـ التنشيف )التسديد(  ،وتكوف في اتجاه عيف الرامي :العدسة العينية. :
ومعاونة الرامي عمى التنشيف  ،ويوجد عمييا واقي مف المطاط لحمايتيا ،عمى اليدؼ
 د التنشيف توضع العيف عمى الواقي(. بدقة )عن

  ويستخدـ لراحة العيف أثناء النظر في العدسة العينية.: مسند الجبيف. ;
لوحة التنشيف الداخمية عند الرمي في حاالت  إلضاءةوقد صمـ جياز اإلضاءة: . 11

. ويتكوف مف مصباح اإلضاءة، وبطارية جافة، وزر اإلضاءة، الرؤية الضعيفة
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ي يؤمف تثبيت التيار الكيربائي الواصؿ مف البطارية إلى مصباح والمكثؼ الذ
 اإلضاءة. 

        ويستخدـ كغطاء لمبطارية الموجودة في جياز اإلضاءة.: غطاء مقر البطارية. 11
وتركب في مقرىا الموجود أسػفؿ العدسػة العينيػة جيػة : الممبة )مصباح اإلضاءة(. 17

 المكثؼ لتوصيؿ التيار الكيربائي ليا.ويتصؿ بيا سمؾ كيربائي مف  ،اليسار
 ويوجد أسفؿ مقر الممبة ولو وضعاف.. مفتاح زر اإلضاءة: .1
 .Onاإلضاءة وضع عموي وىو وضع  -أ
 .Off وضع سفمي وىو وضع الراحة -ب

 لوحة التسديد في المنظار الروسي: 
 المقياس الشبكي: وىو مقسـ إلى:

وذلؾ  4، 3، 2، 1وىي أربعة خطوط نجد عمى يسارىا األرقاـ  الخطوط األفقية: -
متر، ونجد أف الخط  466متر،  366متر،  266متر،  166لتحديد مسافات الرمي 

متر  226متر والثاني يمثؿ  266فاألوؿ يمثؿ  متر خط مزدوج. 266المقابؿ لمسافة 
 .PG-7Vوىو المدى الفعاؿ لقذيفة 

 أسػي مػزدوج فػي منتصػؼ الخطػوط األفقيػةر خػط واحػد عبػارة عػف  الخطوط الرأسػية: -
خطػوط رأسػية مرقمػة مػف األسػفؿ  4 وجد عمى كال جانبينويسمى )دليؿ االنحرافات(. و 

ميمػيـ )وحػدة قيػاس  06( والمسافة بيف كػؿ رقمػيف = 4، 3، 2،  1، 0باألرقاـ التالية )
كػة وفػي حالػة ، وتستخدـ ىػذه الخطػوط عنػد الرمػي عمػى األىػداؼ المتحر إزاحة روسية(

ح. والمقياس الشػبكي والخطػوط المزدوجػة تسػاعد الرامػي عمػى التأكػد مػف أف اريالوجود 
وضػػػع القػػػاذؼ أفقػػػي ولػػػيس مػػػائاًل ألحػػػد األجنػػػاب وبػػػذلؾ يحػػػافظ عمػػػى الوضػػػع السػػػميـ 

 لمقاذؼ أثناء التنشيف.
وىي عبارة عف عالمة )+( توجد بالجزء العموي لموحة التسديد،  عالمة الضبط: -

 . المنظار مع القاذؼضبط  دخدـ عنوتست
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 تر،م 196التي ارتفاعيا  اآللياتوالغرض منو تقدير مسافة  مقياس المسافات: -
 مف:ويتكوف 

 خط سفمي: أفقي مستقيـ.  -
 ترم 066خط عموي: خط منحني غير متصؿ ومقسـ إلى أقساـ يساوي كؿ منيا  -

د مسافة دبابة ارتفاعيا (. ولتحدي06، 7، 5، 3، 1مف مسافة اليدؼ وىي مرقمة )
صورة الدبابة داخؿ المنظار بيف  ع، عمى الرامي أف يضتر مثؿ دبابة الميركافام 196

ويالمس سطح البرج  ،خطي مقياس المسافات، بحيث يالمس الجنزير الخط السفمي
 ،الخط العموي المنحني. وعند التأكد مف ذلؾ يقرأ الرامي الرقـ الذي يعمو برج الدبابة

 الدبابة.بعد ىذا الرقـ ىو مسافة فيكوف 

 
 متر في المنظار الروسي      11.ميركافا عمى بعد  متر في المنظار الروسي   711ميركافا عمى بعد   

( تركباف عمى العدسة وسوداء، صفراءيوجد عدستاف )و  عدسة ترشيح الضوء: -
وتوفير الضوء المناسب لمرامي  ،وذلؾ لمتحكـ بنسبة اإلضاءة داخؿ المنظار ،الشيئية
لمرماية عمى األضواء الخافتة عند  الصفراءالعدسة وتستعمؿ  كفاءة الرمي. يحسفبما 

 الثمج.في اإلضاءة الشديدة مثؿ الشمس و  فتستعمؿ السوداءالعدسة أما  ،المغيب
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 : PGO-7V3 الروسي التاندـو لوحة التسديد في منظار

  :ة إلى قسميفتقسـ الشبك
   :القسـ العموي

ف عخط النار الذي ىو عبارة  ف يفصؿ بينيماية العموية إلى جزئيتجزأ الشبك
تستخدـ في تصفير المنظار امودييف متوازييف وعمى رأسو عالمة )+( التي عيف طخ

 مع القاذؼ.
 ،1مؤلػؼ مػف أربعػة خطػوط لممػدى وىػي ومرقمػة عمػى الشػكؿ التػالي:   :الجزء األيسر

ويػػتـ التسػػديد عمييػػا  .متػػر 466، 366، 266، 166مئػػات األمتػػار تمثػػؿ و  ،4 ،3 ،2
 .PG-7V ،PG-7M، PG-7Sلرماية قذائؼ 

وىػػي خطػػوط السػػرعة  ميمػػيـبعشػػرات ال 4حتػػى  0رّقمػػػػة مػػف أمػػا خطػػوط االتجػػاه فيػػي م
وفي وجود الرياح عمػى األىػداؼ  ،األىداؼ المتحركة عمى مرميلوتستخدـ ىذه الشبكة 

  الثابتة والمتحركة.
لػػو نفػػس مميػػزات الجػػزء األيسػػر إال أف خػػط المػػدى مػػرقـ عمػػى الشػػكؿ  :الجػػزء األيمػػف

ويتـ التسديد  ،266، 166، 046، 066مثؿ مئات األمتار وت ،2 ،1 ،094 ،0التالي: 
قذيفػػة التانػػدـو  ،PG-7L ،TBG-7V ،OG-7V ،GSh-7VTعمييػا لرمايػػة قػػذائؼ 

  القسامية وقذيفة التاندـو اإليرانية.
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   :السفمي القسـ

خط النار الذي ىو عبارة عػف  ف يفصؿ بينيماية السفمية إلى جزئيتجزأ الشبك
امودييف متوازييف وليـ نفس الوظيفة لمتسديد بالمدى وىي مرقمة عمى الشكؿ عخطيف 
 التالي: 

0، 094، P1،  لرمايػػة  ةمخصصػػمتػر وىػػي  166، 046، 066تمثػؿ مئػػات األمتػػار  و
 0ة مػف أما الخطوط باالتجاه فيي مرّقم .ممـ 53/064 عيارتاندوـ   PG-7R قذائؼ
 عمػػػػى مرمػػػيلوتسػػػتخدـ ىػػػذه الشػػػبكة  ،وىػػػي خطػػػوط السػػػػرعة ميمػػػيـبعشػػػرات ال 4حتػػػى 

يػػتـ التسػػديد و  وفػػي وجػػود الريػػاح عمػػى األىػػداؼ الثابتػػة والمتحركػػة. ،األىػداؼ المتحركػػة
يػػتـ التسػػديد عمػػى اليمػػيف إلػػى اليسػػار، و  اليػػدؼ مػػف تجػػاهاذا كػػاف إشػػبكة اليمػػيف العمػػى 

  اليسار إلى اليميف. اليدؼ مف تجاهاذا كاف إ اليسارشبكة ال
وىػو فػي الجػزء األيمػف مػف  ات المتدرج، يستخدـ لتحديد بعد اليػدؼسّمـ قياس المساف  

  .بمئات األمتار 06 حتى 1ـ بأعداد مزدوجة مف الشبكة، ومرق
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 :الصينيلوحة التسديد في المنظار 
 و مقسـ إلى:المقياس الشبكي: وى

، 2، 1 ،0 األرقاـويمينيا نجد عمى يسارىا  ،خطوط خمسةوىي  الخطوط األفقية: -
متر،  366متر،  266متر،  166 متر، 066 وذلؾ لتحديد مسافات الرمي 4، 3

 266فاألوؿ يمثؿ  متر خط مزدوج. 266متر، ونجد أف الخط المقابؿ لمسافة  466
 .PG-7Vالفعاؿ لقذيفة  متر وىو المدى 226متر والثاني يمثؿ 

ويسػمى  منتصػؼ الخطػوط األفقيػةفػي أسػي واحػد ر عبارة عف خط  الخطوط الرأسية: -
واألعمػى خطوط رأسية مرقمة مف األسفؿ  7 وجد عمى كال جانبين)دليؿ االنحرافات(. و 

متػر وبػيف كػؿ رقمػيف  1=  خطػيف( والمسافة بػيف كػؿ 05، 01، 7، 3باألرقاـ التالية )
، وتسػػتخدـ ىػػذه الخطػػوط عنػػد الرمػػي عمػػى األىػػداؼ المتحركػػة وفػػي حالػػة وجػػود متػر 3
ح. والمقياس الشبكي والخطوط المزدوجة تسػاعد الرامػي عمػى التأكػد مػف أف وضػع اريال

القاذؼ أفقي وليس مائاًل ألحد األجناب وبذلؾ يحافظ عمى الوضع السميـ لمقاذؼ أثناء 
 التنشيف.

عالمة )+( توجد بالجزء العموي لموحة التسديد،  وىي عبارة عف عالمة الضبط: -
 ضبط القاذؼ.  دوتستخدـ عن

واآلليات  والغرض منو مساعدة الرامي في تقدير مسافة الدبابات مقياس المسافات: -
 المختمفة حسب ارتفاعيا، ويوجد منو ثالث مقاييس:

 ات حمؼ وارسوتر، مثؿ دبابم 1.2التي ارتفاعيا واآلليات  تقدير مسافة الدبابات -0
 ويوجد عمى يميف الشبكة.

 تر، مثؿ الدبابات األمريكيةم 2التي ارتفاعيا واآلليات  تقدير مسافة الدبابات -1
 ويوجد عمى يسار الشبكة.

ويوجد  تر، مثؿ الجيبات وناقالت الجندم 096التي ارتفاعيا اآلليات تقدير مسافة  -2
 متر. 2عمى يسار الشبكة أسفؿ منحنى القياس 
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تـ القياس في المقاييس الثالثة بنفس طريقة القياس في المنظار الروسي، مع ي
األخذ بعيف االعتبار ارتفاع الدبابة أو اآللية ووضعيا عمى المقياس الخاص بيا أو 

 األقرب إلييا حسب ارتفاعيا.

 
 متر في المنظار الصيني      11.متر في المنظار الصيني  جيب وولؼ عمى بعد  711جيب وولؼ عمى بعد  

( تركباف عمى العدسة وسوداء، صفراءيوجد عدستاف )و  عدسة ترشيح الضوء: -
وتوفير الضوء المناسب لمرامي  ،وذلؾ لمتحكـ بنسبة اإلضاءة داخؿ المنظار ،الشيئية
لمرماية عمى األضواء الخافتة عند  العدسة الصفراءوتستعمؿ  ي.كفاءة الرم يحسفبما 

 الثمج.في اإلضاءة الشديدة مثؿ الشمس و  فتستعمؿ السوداءالعدسة أما  ،المغيب
 صحيح تقدير المسافة:ت

عمػى المقيػاس د التسػديد عمػى ىػدؼ أكبػر أو دوف الػرقـ المعتمػد لقيػاس اليػدؼ عن
ـّ نطبرمت 196  ؽ القاعدة التالية: ، نحسب فارؽ االرتفاع ث

 = النتيجة 0666 ÷( 3× المسافة المقدرة × االرتفاع  القاعدة = )فارؽ
اليػدؼ أكبػر مػف الػرقـ المعتمػػد،  ارتفػاعوحاصػؿ النتيجػة نزيػدىا عمػى المسػافة إذا كػػاف 

 (.196أقؿ مف المعّدؿ ) االرتفاعونطرحيا إذا كاف 
متػر فػي المنظػار الروسػي،  196عمػى المقيػاس  نػاميراجنػد الناقمػة عند قياس : 1 مػثػػاؿ

 متر، احسب مسافتيا بالضبط بناء عمى اختالؼ ارتفاعيا؟ 746تـ تقدير مسافتيا 
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 الحؿ
 متر. 1بما أف ارتفاع ناميرا ىو 

 سـ. 66 -=   166 - 166فارؽ االرتفاع = 
 127 -(  = 0666( ÷ )3×  746×  66 -) = القاعػػػدة

 متر. 501=  127 - 746 :فإذاً                   

متػر،  466متػر، فكانػت مسػافتيا  196صػابرا، عمػى المقيػاس  تػـ قيػاس دبابػة: 7 اؿمث
 احسب مسافتيا بالضبط بناء عمى اختالؼ ارتفاعيا؟

 الحؿ
 متر. 291بما أف ارتفاع دبابة صابرا ىو 

 سـ. 46=  166 - 216فارؽ االرتفاع = 
  066( = 0666( ÷ )3×  466×  46القاعدة: )
 متر. 566=   466+  066: فإذاً   

عند تقدير مسافة ىدؼ معيف، يجب اسػتخداـ المقيػاس األقػرب إلػى  مالحظح مهمح:
فػػػي المنظػػػار الصػػػيني، والػػػذي يحتػػػوي عمػػػى ثػػػالث مقػػػاييس  ارتفػػػاع اآلليػػػة، وخصوصػػػاً 

 متر(. 096متر،  2متر،  192مختمفة االرتفاعات )

  الثابتة بدوف الرياح: الصيني عمى األىداؼالتسديد بالمنظار 
نفػس الطريقػة المسػتخدمة فػي التسػديد ىػو  عمػى األىػداؼ الثابتػةالتسديد بالمنظار 

يػتـ وضػعو عمػى تقػاطع  ،بعد معرفة مسػافة اليػدؼحيث ، )فريضة، شعيرة( الميكانيكي
الخػػػػط األفقػػػػي الممثػػػػؿ لممسػػػػافة الفاصػػػػمة بػػػػيف الرامػػػػي واليػػػػدؼ والخػػػػط الرأسػػػػي الممثػػػػؿ 

 لمصفر، ثـ نطبؽ قواعد التنشيف العادية.

الدبابة عمى كيؼ يكوف وضع  ،مف الرامي ترم 066عمى بعد  دبابة ثابتة مثاؿ:
 ؟PG-7Vشاشة المنظار الصيني في حاؿ استخداـ قذيفة 
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 الحؿ

 واليدؼ ممسافة الفاصمة بيف الراميلالمساوي  نضع اليدؼ عمى تقاطع الخط األفقي -
 . متر( والخط الرأسي المساوي صفر 066)

 
  بالمنظار الصيني عمى األىداؼ الثابتة في وجود الرياح:التسديد 

الدبابة عمى كيؼ يكوف وضع  ،مف الرامي ترم 166عمى بعد  ةثابت دبابة مثاؿ:
 2، وبوجود رياح خفيفة )PG-7Vشاشة المنظار الصيني في حاؿ استخداـ قذيفة 

 ؟مف اتجاه اليميف إلى اليسار (ْ 86متر/ثانية( جانبية بزاوية )
 الحؿ

 بداية نحسب مسافة السبؽ لمرياح.
  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 

 متر. 196=  0×  698×  2ح = مسافة سبؽ الريا

متر،  166وبما أف الرياح الخفيفة مف اتجاه اليميف إلى اليسار وبعد اليدؼ مسافة 
متر.  166والذي يمثؿ  1وعمى الخط األفقي  مف المنظار، اليميفنستخدـ الشبكة إذف 

 .متر تقريباً  2وبعد ذلؾ نختار مسافة السبؽ 

 



 

036 

 :بدوف الرياح األىداؼ المتحركةالصيني عمى التسديد بالمنظار 

عنػػػد اسػػػتعماؿ المنظػػػار نضػػػع اليػػػدؼ عمػػػى نقطػػػة تقػػػاطع الخػػػط األفقػػػي الممثػػػؿ 
لممسػافة بػػيف الرامػػي واليػػدؼ والخػػط الرأسػػي الممثػػؿ لمسػػافة السػػبؽ، أمػػا بالنسػػبة التجػػاه 

 اليدؼ فإننا نستعمؿ نفس القانوف المستخدـ في الطريقة الميكانيكية:

 متحركًا مف اليميف لميسار نستخدـ الجزء األيمف مف الشبكة.إذا كاف اليدؼ  -

 إذا كاف اليدؼ متحركًا مف اليسار لميميف نستخدـ الجزء األيسر مف الشبكة. -

 الصيني: قياس سرعة اليدؼ بالمنظار
عػف طريػؽ الخػط المسػتقيـ الموجػود فػي المنظػار الصػيني يتـ قياس سرعة اليدؼ 

مقسػػمة إلػػى خانػػات رئيسػػية مقسػػـ إلػػى أربػػع خانػػات أسػػفؿ شاشػػة المنظػػار، حيػػث أنػػو 
 : ةالطريقة التاليب انيةثعمى ال سرعة اليدؼ بالمتروتقاس  ،صغيرةفرعية 

 .مف خالؿ المنحنيات الموجودة في شاشة المنظارتحديد ُبعد اليدؼ في البداية يتـ  -

  يتـ تحديد الخانة المناسبة لبعد اليدؼ عف الرامي. بعد ذلؾ  -

  .متر 166ة األولى تستخدـ في حاؿ بعد اليدؼ الخان* 

 .متر 266الخانة الثانية تستخدـ في حاؿ بعد اليدؼ * 
 .متر 366الخانة الثالثة تستخدـ في حاؿ بعد اليدؼ * 
 .متر 466الخانة الرابعة تستخدـ في حاؿ بعد اليدؼ * 
بحيػث يكػوف مػف جيػة اليمػيف أو اليسػار  ضع اليدؼ عمػى بدايػة الخانػة، سػواءيتـ و  -

 اتجاه اليدؼ إلى داخؿ الخانة.

 ،يػػتـ حسػػاب عػػدد التقسػػيمات التػػي يقطعيػػا اليػػدؼ داخػػؿ الخانػػة خػػالؿ ثانيػػة واحػػدة -
فيكػػوف عػػدد التقسػػيمات معػػاداًل لعػػدد األمتػػار التػػي يقطعيػػا اليػػدؼ فػػي الثانيػػة الواحػػدة 

 عمى األرض.

 
 خط مقياس سرعة األىداؼ
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تحرؾ مف اليسار إلى اليميف، احسب ت، مف الرامي متر 266عمى بعد  دبابة مثاؿ:
  باستخداـ المنظار؟ اسرعتي

 الحؿ
نستخدـ  إذف ،متر 266بما أف المسافة ىي و نحدد الخانة التي سنعمؿ عمييا، بداية  -

  الخانة الثانية.
عمى  الدبابةنضع  ،تحرؾ مف اليسار لميميفت الدبابةوبما أف  ،نحدد اتجاه اليدؼثـ  -

  لخانة مف الجية اليسرى.بداية ا

 افمنفرض أني ،خالؿ الثانية الواحدة الدبابةيا تثـ نحسب عدد التقسيمات التي قطع -
  .انية/ثترم 7 اكوف سرعتيتسبعة تقسيمات في الثانية ف تقطع

 
  بالمنظار الصيني عمى األىداؼ المتحركة بدوف الرياح:التسديد 

، (ْ 86)وبزاوية  انية،/ثترم 06تتحرؾ مف اليميف إلى اليسار بسرعة  دبابة :1مثاؿ 
والقذيفة  ، كيؼ نسدد عمييا باستخداـ شبكة المنظار الصينيترم 266وعمى مسافة 

PG-7V؟  
 الحؿ

 جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة السبؽ = سرعة اليدؼ 
 متر. 01=  0×  091×  06مسافة السبؽ = 

 مف المنظارنستخدـ الشبكة اليمنى ، إذف اليدؼ يتحرؾ مف اليميف لميساروبما أف 
 .01وبعد ذلؾ نختار مسافة السبؽ متر.  266والذي يمثؿ  2وعمى الخط األفقي 
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، (ْ 54)وبزاوية  ساعة،/كـ 21بسرعة  اليميفإلى  اليسارتتحرؾ مف  دبابة :7مثاؿ 
وقذيفة  شبكة المنظار الصيني، كيؼ نسدد عمييا باستخداـ ترم 166وعمى مسافة 

PG-7VL؟ 
 الحؿ

 بداية يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:
 متر/ثانية. 8.8=           =                  =  السرعة

 جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة السبؽ = سرعة اليدؼ 
 متر. 797=  698×  090×  8.8مسافة السبؽ = 

 مف المنظار اليسرىنستخدـ الشبكة لميميف، إذف  اليساراليدؼ يتحرؾ مف وبما أف 
متر. ألف القذيفة المستخدمة ثقيمة وتحتاج  366والذي يمثؿ  3وعمى الخط األفقي 
 تقريبا. 8وبعد ذلؾ نختار مسافة السبؽ ضعؼ المسافة. 
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 :حاريالمتحركة في وجود عمى األىداؼ البالمنظار الصيني التسديد 

  ح.امسافة السبؽ لمريو  مسافة السبؽ لميدؼ بداية نحسب -
مع مسافة ح اسبؽ الري ةمساف نجمعح في نفس اتجاه اليدؼ اإذا كاف اتجاه الري -

  اليدؼ.سبؽ 
مف مسافة ح اسبؽ الري ةمساف نطرحح في عكس اتجاه اليدؼ اإذا كاف اتجاه الري -

  اليدؼ.سبؽ 

متر، فكانت  192ميركافا تـ قياس بعدىا بالمنظار عمى المنحنى اليميف  دبابة :1 مثاؿ
وبزاوية ، (ساعةـ/ك 26تتحرؾ مف اليسار إلى اليميف بسرعة )متر و  146مسافتيا 

، مف اليسار إلى اليميف(ْ 34)بزاوية  مائمة (انية/ثترم 2) خفيفة وبوجود رياح ،(ْ 54)
 ؟PG-7Sوقذيفة  ظار الصينيكيؼ نسدد عمييا باستخداـ شبكة المن

 الحؿ 
متر في حيف  196بداية يجب حساب بعد الدبابة بشكؿ صحيح ألف ارتفاع الدبابة 

 متر. 192منحنى القياس 
 متر. 196بما أف ارتفاع دبابة ميركافا ىو 

 سـ. 36=  126 - 166فارؽ االرتفاع = 
  .36( = 0666( ÷ )3×  146×  36القاعدة: )
 .متر تقريباً  266وتساوي  متر 186 = 146+  36: فإذاً  

 ثـ يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:
 متر/ثانية. 8.3=           =                 =  السرعة

  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة ×  الدبابةمسافة سبؽ اليدؼ = سرعة 
 متر. 798=  6.8×  091×  792مسافة سبؽ اليدؼ = 

  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة ×  رياح= سرعة ال رياحمسافة سبؽ ال
 متر. 0955=     ×  194=  696×  091×  2=  رياحمسافة سبؽ ال
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وبما أف اليدؼ والرياح في نفس االتجاه، إذف نجمع مسافة سبؽ الرياح مع مسافة 
 سبؽ اليدؼ.

 متر. 00متر وتقرب إلى  0694=  095+  798مسافة السبؽ الكمية = 
 مف المنظار اليسرىالشبكة وبما أف اليدؼ يسير مف اليسار إلى اليميف، إذف نستخدـ 

 00وبعد ذلؾ نختار مسافة السبؽ متر.  266والذي يمثؿ  2وعمى الخط األفقي 
 .تقريباً 

 
 1.2تـ قياس بعدىا بالمنظار عمى المنحنى اليميف  ناقمة جند مف نوع ناميرا :7مثاؿ 

 26تتحرؾ مف اليسار إلى اليميف بسرعة )متر و  126متر، فكانت مسافتيا 
 (ْ 34) بزاوية مائمة (انية/ثترم 3) متوسطة وبوجود رياح ،(ْ 86وبزاوية )، (ساعةـ/ك

-PGوقذيفة  ، كيؼ نسدد عمييا باستخداـ شبكة المنظار الصينيالناقمةاتجاه  بعكس

7L؟ 
 الحؿ

 متر. 1ىو  بما أف ارتفاع ناميرا
 سـ. 26- = 126 - 166فارؽ االرتفاع = نحسب 
 .17-( = 0666( ÷ )3×  126×  26-) = دةالقاع

 متر. 161=  17 - 126                   
 ثـ يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:
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 متر/ثانية. 8.3=           =                 =  السرعة
  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة ×  الدبابةمسافة سبؽ اليدؼ = سرعة 

 متر. 9.1=  0×  090×  8.3مسافة سبؽ اليدؼ = 
  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة ×  رياح= سرعة ال رياحمسافة سبؽ ال
 متر.  2=  696×  090×  3=  رياحمسافة سبؽ ال

ذف نطرح مسافة سبؽ الرياح مف مسافة وبما أف اليدؼ والرياح في عكس االتجاه، إ
 سبؽ اليدؼ.

 متر. 590=  2 – 9.1مسافة السبؽ الكمية = 
 مف المنظار اليسرىالشبكة وبما أف اليدؼ يسير مف اليسار إلى اليميف، إذف نستخدـ 

متر.  166متر، حتى تسقط القذيفة عمى بعد  366والذي يمثؿ  3وعمى الخط األفقي 
 وبعد ذلؾ نختار مسافة السبؽألف القذيفة المستخدمة ثقيمة وتحتاج ضعؼ المسافة. 

 متر. 5
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  الروسي عمى األىداؼ الثابتة بدوف الرياح:التسديد بالمنظار 
المسػػتخدـ فػػي  التسػػديدنفػػس ىػػو  الثابتػػةالروسػػي عمػػى األىػػداؼ التسػػديد بالمنظػػار 

، فبعػػػد معرفػػػة مسػػػافة اليػػػدؼ يػػػتـ وضػػػعو عمػػػى تقػػػاطع الخػػػط األفقػػػي المنظػػػار الصػػػيني
الممثػؿ لممسػػافة الفاصػػمة بػػيف الرامػي واليػػدؼ والخػػط الرأسػػي الممثػؿ لمصػػفر، ثػػـ نطبػػؽ 

 قواعد التنشيف العادية.

الدبابة عمى كوف وضع كيؼ ي ،مف الرامي ترم 166عمى بعد  دبابة ثابتة :1مثاؿ 
 ؟PG-7Mشاشة المنظار الروسي في حاؿ استخداـ القذيفة 
 الحؿ

 واليدؼ المساوي لممسافة الفاصمة بيف الرامي نضع اليدؼ عمى تقاطع الخط األفقي -
وذلؾ ألف الحركة الباليستية ليذه القذيفة  .متر( والخط الرأسي المساوي صفر 166)

 .وجود الرياحفي حالة عدـ  PG-7Vتشابو حركة 

 
الدبابة عمى كيؼ يكوف وضع  ،مف الرامي ترم 046عمى بعد  دبابة ثابتة :7مثاؿ 

 ؟شاشة المنظار الروسي في حاؿ استخداـ قذيفة التاندوـ القسامية
 الحؿ

 لمسافة الفاصمة بيف الراميلضعؼ االمساوي  نضع اليدؼ عمى تقاطع الخط األفقي -

. حتى تسقط القذيفة عمى اليدؼ متر( والخط الرأسي المساوي صفر 266) واليدؼ
وذلؾ ألف قذيفة التاندوـ القسامية ثقيمة وتحتاج ضعؼ مسافة  متر. 046الذي يبعد 

 .القذائؼ العادية
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 الروسي عمى األىداؼ الثابتة بوجود الرياح:التسديد بالمنظار 

أما في المنظار  ،الرميفي المنظار الصيني كانت تستخدـ األمتار لتصحيح 
أو الرياح  لتصحيح الرمي عمى األىداؼ المتحركة)ميميـ( الروسي فتستخدـ الوحدات 

صعب قمياًل ألنو يحتاج إلى جداوؿ مع الرامي باستمرار، لكف استطعنا وىو نظاـ 
 بعوف اهلل تحويؿ نظاـ الوحدات إلى نظاـ المتر مثؿ المنظار الصيني. 

ميميـ روسي، مع العمـ يوجد  10بداية كؿ خط رأسي في المنظار الروسي يمثؿ 
ميميـ سويدي وميميـ ناتو، وأفضؿ نظاـ ميميـ ىو الميميـ السويدي، ووحدة الميميـ ىي 

 10متر، لذلؾ  1000متر مف مكاف إلى آخر في دائرة نصؼ قطرىا  1اإلزاحة 
 متر أو واحد كيمو متر.  1000عد متر عمى ب 10ميميـ في المنظار تساوي إزاحة 
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 متر، تكوف اإلزاحة لكؿ وحدة تساوي:  500لذلؾ إذا كاف اليدؼ بعيد عف الرامي 
 متر. 5كيمو متر =  0.5× متر  10

 ، تكوف اإلزاحة لكؿ وحدة تساوي:400أما إذا كاف اليدؼ بعيد 
 متر. 4كيمو متر =  0.4× متر  10

 ف اإلزاحة لكؿ وحدة تساوي:، تكو 300أما إذا كاف اليدؼ بعيد 
 وىكذا. متر. 3كيمو متر =  0.3× متر  10

 جانبية خفيفة وبوجود رياح ،مف الرامي ترم 166ىدؼ ثابت عمى بعد  :1مثاؿ 
مف اليسار إلى اليميف، كيؼ نسدد عميو باستخداـ (ْ 86متر/ثانية( وبزاوية ) 2بسرعة )

 ؟PG-7Vالروسي وقذيفة شبكة المنظار 
 الحؿ

 بداية نحسب مسافة السبؽ لمرياح. 
  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 

 متر. 2متر، وتقرب إلى  196=  0×  698×  2الرياح =  مسافة سبؽ

متر،  166وبعد اليدؼ مسافة  اليميفإلى  اليساروبما أف الرياح الخفيفة مف اتجاه 
 166والذي يمثؿ  1وعمى الخط األفقي  مف المنظار، اليسرىنستخدـ الشبكة إذف 
متر، إذف تكوف اإلزاحة لكؿ وحدة  200اليدؼ بعيد عف الرامي مسافة وبما أف متر. 

متر  3متر، وبما أف مسافة السبؽ كانت  2كيمو متر =  0.2× متر  10تساوي: 
 إذف تكوف اإلزاحة وحدة ونصؼ.

 



 

045 

بسرعة  متوسطة  وبوجود رياح ،مف الرامي ترم 266ىدؼ ثابت عمى بعد  :7مثاؿ 
مف اليسار إلى اليميف، كيؼ نسدد عميو باستخداـ (ْ 34بزاوية ) مائمةمتر/ثانية( و  4)

 ؟PG-7VSالروسي وقذيفة شبكة المنظار 
 الحؿ

 بداية نحسب مسافة السبؽ لمرياح.
  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 

 .متر 2لى إوتقرب متر  198=     × 392=  698×  091×  3مسافة سبؽ الرياح = 
متر، إذف  266وبما أف اتجاه الرياح مف اليسار إلى اليميف وبعد اليدؼ مسافة 

متر.  266والذي يمثؿ  2وعمى الخط األفقي  مف المنظار، اليسرىنستخدـ الشبكة 
زاحة لكؿ وحدة ذف تكوف اإلإر، مت 300اليدؼ بعيد عف الرامي مسافة ف أوبما 

متر  3متر، وبما أف مسافة السبؽ كانت  3كيمو متر =  0.3× متر  10تساوي: 
 زاحة وحدة واحدة فقط.ذف تكوف اإلإ

 
 الروسي عمى األىداؼ المتحركة بدوف الرياح:التسديد بالمنظار 

، وبزاوية قائمةكـ/ساعة،  01تتحرؾ مف اليميف إلى اليسار بسرعة  دبابة :1مثاؿ 
الروسي والقذيفة ، كيؼ نسدد عمييا باستخداـ شبكة المنظار ترم 166وعمى مسافة 

PG-7L؟  
 الحؿ
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 بداية يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:
 متر/ثانية. 3.3=           =                  السرعة = 

 جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة السبؽ = سرعة اليدؼ 
 متر. 295=  0×  090×  292مسافة السبؽ = 

مف  اليمنىنستخدـ الشبكة اليسار، إذف  لىإاليميف اليدؼ يتحرؾ مف وبما أف 
متر. ألف القذيفة المستخدمة ثقيمة  366والذي يمثؿ  3وعمى الخط األفقي  المنظار

 .تقريباً  3وبعد ذلؾ نختار مسافة السبؽ وتحتاج ضعؼ المسافة. 
زاحة لكؿ وحدة ذف تكوف اإلإمتر،  200اليدؼ بعيد عف الرامي مسافة ف أوبما 

متر  4متر، وبما أف مسافة السبؽ كانت  2كيمو متر =  0.2× متر  10تساوي: 
 زاحة وحدتيف فقط.ذف تكوف اإلإ

 
 وبزاوية قائمة، ،كـ/ساعة 23بسرعة  اليميفإلى  اليسارتتحرؾ مف  دبابة :7مثاؿ 

الروسي والقذيفة ، كيؼ نسدد عمييا باستخداـ شبكة المنظار ترم 266وعمى مسافة 
PG-7M؟  

 الحؿ
 بداية يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:

 متر/ثانية. 497=           =                  السرعة = 
 جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × رعة اليدؼ مسافة السبؽ = س
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 .متر 6وتقرب إلى  متر 598=  0×  091×  497مسافة السبؽ = 
مف  اليسرىنستخدـ الشبكة اليميف، إذف  اليسار الىاليدؼ يتحرؾ مف وبما أف 
اليدؼ بعيد عف الرامي ف أمتر. وبما  266والذي يمثؿ  2وعمى الخط األفقي  المنظار
كيمو متر =  0.3× متر  10زاحة لكؿ وحدة تساوي: ذف تكوف اإلإمتر،  300مسافة 

 .وثمث فقطزاحة وحدتيف ذف تكوف اإلإمتر  7متر، وبما أف مسافة السبؽ كانت  3

 
 الروسي عمى األىداؼ المتحركة بوجود الرياح:التسديد بالمنظار 

عمى  ، وبزاوية قائمة،كـ/ساعة 22اليسار بسرعة ىدؼ متحرؾ مف اليميف إلى  مثاؿ:
(ْ 34بزاوية ) مائمةمتر/ثانية( و  5بسرعة )متوسطة  تر، وبوجود رياحم 266مسافة 

-PGالروسي وقذيفة مف اليسار إلى اليميف، كيؼ نسدد عميو باستخداـ شبكة المنظار 

7VM؟ 
 الحػؿ 

 وذلؾ بالمعادلة التالية:بداية يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، 
 متر/ثانية. 6.1=           =                 السرعة = 

  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة ×  الدبابةمسافة سبؽ اليدؼ = سرعة 
 متر. 7.3=  0×  091×  6.1مسافة سبؽ اليدؼ = 

  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × مسافة سبؽ الرياح = سرعة الرياح 
 متر. 292=     × 4=  696×  091×  5مسافة سبؽ الرياح = 
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وبما أف اليدؼ والرياح في عكس االتجاه، إذف نطرح مسافة سبؽ الرياح مف مسافة 
 سبؽ اليدؼ.

 متر. 3=  292 – 692مسافة السبؽ الكمية = 
 مف المنظار اليمنىالشبكة وبما أف اليدؼ يسير مف اليميف إلى اليسار، إذف نستخدـ 

اليدؼ بعيد عف الرامي مسافة ف أوبما متر.  266والذي يمثؿ  2مى الخط األفقي وع
 3كيمو متر =  0.3× متر  10زاحة لكؿ وحدة تساوي: ذف تكوف اإلإمتر،  300

 .وحدة وثمث فقطزاحة ذف تكوف اإلإمتر  4متر، وبما أف مسافة السبؽ كانت 

 
  عمى األىداؼ المتحركة بوجود الرياح: الروسي التاندـوالتسديد بالمنظار 

عمى ، و قائمة، وبزاوية كـ/ساعة 06ىدؼ متحرؾ مف اليميف إلى اليسار بسرعة  مثاؿ:
اليميف مف (ْ 86متر/ثانية( وبزاوية ) 2بسرعة ) خفيفة تر، وبوجود رياحم 166مسافة 

-PGيفة الروسي التاندـو وقذ، كيؼ نسدد عميو باستخداـ شبكة المنظار إلى اليسار

7R؟ 
 الحؿ

 بداية يجب تحويؿ السرعة مف كـ/ساعة إلى متر/ثانية، وذلؾ بالمعادلة التالية:
 متر/ثانية. 2.7=           =                 السرعة = 

  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة ×  الدبابةمسافة سبؽ اليدؼ = سرعة 
 متر. 2=  0×  090×  196مسافة سبؽ اليدؼ = 
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  جيب الزاوية× زمف وصوؿ القذيفة × سبؽ الرياح = سرعة الرياح مسافة 
 متر. 292=  0×  090×  2مسافة سبؽ الرياح = 

وبما أف اليدؼ والرياح في نفس االتجاه، إذف نجمع مسافة سبؽ الرياح مف مسافة 
 سبؽ اليدؼ.

 .متر 5وتقرب إلى  متر 592=  292+  2مسافة السبؽ الكمية = 
 اليمنىالشبكة سير مف اليميف إلى اليسار والرياح كذلؾ، إذف نستخدـ وبما أف اليدؼ ي

اليدؼ بعيد عف ف أمتر. وبما  200والذي يمثؿ  2Pوعمى الخط األفقي  مف المنظار
كيمو  0.2× متر  10زاحة لكؿ وحدة تساوي: ذف تكوف اإلإمتر،  200الرامي مسافة 

زاحة ثالث وحدات ذف تكوف اإلإمتر  6متر، وبما أف مسافة السبؽ كانت  2متر = 
 فقط.
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 انراتغانفصم 

انقىاذف انصاروخيح املضادج نهدروع 
 انروسيح

Anti-Tank Rockets Of Russia
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 (RPG-16 - РПГ-16) 18-الصاروخي آر بي جي القاذؼ 
عبارة عف وىو سيؿ الحمؿ والحركة،  ىو قاذؼ صاروخي عديـ االرتداد خفيؼ

 ، يطمؽ عميو الروس اسـ الرعد،الدروعيستخدـ ضد  ،الجيتيفأنبوب معدني مفتوح مف 
سبطانة القاذؼ  ـ، ومازاؿ موجود في الخدمة لغاية اآلف.0866دخؿ الخدمة عاـ 

فاعؿ 16V-PG (16В-ПГ .)يطمؽ نوع واحد مف القذائؼ وىو ة مف الداخؿ. ناعم
يستخدـ مع المظمييف ألنو يقسـ إلى  التي ال تحتوي عمى دروع ردية. ضد المدرعات

. الدُّشـأفغانستاف ضّد المواقِع و  عمىسوفيتيِة الحرب الأثناء  خدـ بكثرةستواقطعتيف. 
(، آلية اإلشعاؿ فيو ميكانيكية 16-ПГО) PGO-16يستخدـ مع القاذؼ منظار 

 – 266، ويمكف تحريرىا عف القاذؼ. المنظار يستطيع ضرب األىداؼ مف كيربائية
متر.  0666 – 266متر، مف  196متر. ويقيس بعد األىداؼ التي ارتفاعيا  766

     PG-16Pمتر. الحشوة الدافعة األولى تسمى  416التسديد الميكانيكي لغاية 
(ПГ-16П)  متر/ثانية. أما الحشوة الصاروخية  146وتستطيع إطالؽ القذيفة بسرعة

متر/ثانية. القذيفة مزودة بأربع زعانؼ اتزاف، وأثناء طيرانيا  366فتدفع القذيفة بسرعة 
 تكوف في حالة دوراف نتيجة النفاثات الثمانية التي تدفع الغاز بزاوية.

 
 RPG-16 الروسي القاذؼ الصاروخي

 
 16V-PGالقذيفة الصاروخية 
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 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ

 سـ 00693 كامؿ طوؿ القاذؼ
 سـ 5394 بعد تجزئتو طوؿ القاذؼ

 سـ 87 طوؿ القذيفة
 كيمو جراـ 0692 وزف القاذؼ بالمنظار والمنصب

 كيمو جراـ 0193 وزف القاذؼ بالقذيفة والمنظار والمنصب 
 كيمو جراـ 1964 قذيفةالوزف 
 ممـ 4792 القذيفة عيار
 متر 466 لألىداؼ الثابتة المدى الفعاؿ
 متر 266 لألىداؼ المتحركة المدى الفعاؿ

 متر/ثانية 146/366 سرعة انطالؽ القذيفة
 سـ 26 قدرة االختراؽ بالحديد

 متر 16 مدى تأثير الميب خمؼ القاذؼ
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 PGO-16 المنظارلوحة التسديد في                      PGO-16المنظار             

 
 RPG-16في قاذؼ  كيربائيةالميكانيكية الآلية اإلشعاؿ 

 
 مف األسفؿ إلى األعمى عمى التوالي  RPG-7 ،RPG-16 ،RPG-29 صورة توضح قاذؼ



 

054 

 (RPG-18 - РПГ-18) :1-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
يستخدـ لمرة  ،االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركةديـ ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ ع

أثناء  وبذلؾ ال يعيؽ حركة الراميبعد إطالؽ القذيفة،  القاذؼ يرمىواحدة فقط، ثـ 
ودخؿ الخدمة في سالح  ،ـ1971عاـ  روسيا عمى يد ىذا القاذؼ صنع ،االنسحاب

عد بـ، 1993 عاـ وتوقؼ إنتاجو في المصانع الروسية ،ـ1972المشاة الروسي عاـ 
يسمى بالروسي ميكسا . مقاذؼ الواحددوالر ل 720مميوف قاذؼ وبسعر  1.5 أنتج أف

Муха. ،واألنبوبيف متداخميف ببعضيما وىو عبارة عف قاذؼ يتكوف مف أنبوبيف، 
واألنبوب الداخمي األلياؼ الزجاجية )الفيبر جالس( مف يتكوف األنبوب الخارجي 

تحمؿ رأس التي صاروخية القذيفة ال عمى خموبدا سبائؾ األلمونيـو ويحتويمف يتكوف 
ضد  وىو فاعؿ جداً  .(، والتحصينات اإلسمنتيةحشوة جوفاء)متفجر مضاد لمدروع 

التي ال تحتوي عمى دروع ردية، ويستخدمو رامي واحد وال يحتاج إلى  المدرعات
األمريكي الالو  تـ تصميمو عمى قاذؼ. RPG-7مساعد كما ىو الحاؿ في قاذؼ 

 .خالؿ عقد الستينات في حرب فيتناـ األمريكافالذي أخذ مف 

 

 
 القاذؼ في حالة اإلغالؽ

 
 قطاع طولي في القاذؼ وىو في حالة اإلغالؽ
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 القاذؼ في حالة اإلطالؽ

 المواصفات الفنية: 
 :مواصفات القاذؼ

  سـ 70.5 مغمؽ طوؿ القاذؼ
 سـ 105 تجييزه لإلطالؽطوؿ القاذؼ بعد 

 ممـ 64 العيار
 كجـ 2.7 الكمىوزف ال

 متر 200 المدى المؤثر
 متر 135 المدى الفعاؿ

 :مواصفات القذيفة
  سـ 61.90 طوؿ القذيفة كاممة
 ممـ 64 قطر القذيفة
 جراـ 1400 وزف القذيفة

 متر مف انطالقيا 15 بعد تسميح القذيفة مسافة 
 سـ في الحديد  37 القدرة عمى الخرؽ في المعدف

 .انية/ثترم 115 سرعة القذيفة 
 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 15 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ
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 أجزاء السالح:
 غطاء السبطانة الخمفي.  -1           غطاء السبطانة األمامي. -0
 مغالؽ الفريضة وأماف اإلبرة. -3                     غطاء الشعيرة. -2
 مفتاح تسميح اإلبرة. -5                        الزناد.      -4
 حزاـ حمؿ السالح. -7مفتاح تثبيت الغطاء الخمفي.         -6
 الفريضة.                                 -06           مفتاح إغالؽ األنبوبيف.  -8

 األنبوب الخارجي مف الفيبر جالس. -01                  الشعيرة.        -00
 سيخ اإلبرة )يربط بيف الزناد واإلبرة(. -03 األنبوب الداخمي مف األلمونيوـ.  -02

 
 القاذؼ في حالة اإلغالؽ

 
 القاذؼ في حالة اإلطالؽ
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 المميزات التكتيكية لمقاذؼ:
 ذؼ.كما يوجد في بعض القوا ناعمة وغير محمزنةالقاذؼ سبطانة  -
الحديد  مفأثناء عممية التخزيف والنقؿ تكوف مقدمة ومؤخرة القاذؼ مغطاة بأغطية  -

 ، وال يتـ فتحيا إال عند عممية اإلطالؽ.المقوى
  بواسطة مسمار.  القاذؼمثبت مع جسـ لمقاذؼ  واألمامي الغطاء الخمفي -
 ثواني. 8الوقت الالـز إلطالؽ القذيفة مف وضع الراحة إلى وضع اإلطالؽ  -
 ال يستخدـ عميو أي نوع مف المناظير. -
الروسية طريقة االستخداـ وبعضيا غير مكتوب بالمغة  امكتوب عميي بعض القواذؼ -

 عميو.
 درجة مئوية. 46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
 .والكتفيف يمكف استخدامو بكمتا اليديف -
 عف وضعية اإلغالؽ. سـ 34.5في وضعية اإلطالؽ يزداد طوؿ القاذؼ  -
ال يمكف إعادة تسميح الزناد مرة ثانية إذا فشمت الكبسولة، إال إذا تـ إغالؽ القاذؼ  -

 وأعيد تسميحو مف جديد.
 150متر،  100، متر 50والتي تعني  20، 15، 10، 5 بأرقاـالشعيرة مدرجة  -

 .متر 200متر، و
 ف:يالفريضة وتنقسـ إلى جزئي -

  .توجيو العاـ عمى اليدؼ قبؿ الرمايةمتستعمؿ لالمستطيمة و  العموية ضةيفر * ال
، وىػي الرمايػة عنػدعمػى اليػدؼ  الػدقيؽتوجيػو متسػتعمؿ لالسفمية الدائريػة، و  ةضيالفر * 

  .الحرارة بحالتيف حسب
( بالموف األحمر، فعندما تكوف درجة الحرارة في ميداف -يوجد عمى الفريضة )+/ -

الفريضة عمى )+( كما ىو الحاؿ في قطاع غزة، أما  الرماية أعمى مف الصفر، نضع
 (. -إذا كانت درجة الحرارة في ميداف الرماية أقؿ مف الصفر، نضع الفريضة عمى )
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 المميزات التكتيكية لمقذيفة الصاروخية:

تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتيا عمى خمية بيزو كريستاؿ الكيربائية لمتفجير  -
 .RPG-7مثؿ قذيفة 

 .PPK-5المادة الدافعة في المحرؾ الصاروخي تتكوف مف حزمة شرائح أنبوبية  -
 الرأس الحربي يحتوي عمى بطانة مف النحاس. -
 جراـ. 312وزف المادة المتفجرة في الرأس الحربي  -
 متر مف انطالؽ القذيفة، 15تي بعد يتـ تسميح الصاعؽ مف خالؿ القصور الذا -

 ثواني إذا لـ تصدـ بيدؼ. 4بعد  فة تمقائياً ويتـ انفجار القذي
زعانؼ القذيفة األربعة تحقؽ استقرار القذيفة أثناء انطالقيا وتستخدـ في تثبيت  -

 القذيفة في داخؿ القاذؼ.
ف تأثير الرياح عمى مسار القذيفة خفيؼ إنتيجة الشكؿ االنسيابي الممتاز لمقذيفة، ف -

 متر مف الرامي 100متر/ثانية وعمى بعد  6جدًا. حيث أف رياح جانبية بسرعة 
سـ فقط في نفس اتجاه الريح، بمعنى عكس مسار قذيفة  30تحرؼ مسار القذيفة 

RPG-7100عمى بعد متر/ثانية، و  10الجانبية بسرعة  . أما إذا كانت سرعة الرياح 
 سـ فقط. 60متر مف الرامي تحرؼ مسار القذيفة 
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 طريقة استعماؿ السالح: 
 .غطاء الخمفي إلى األسفؿافتح ال -0

 
أمسؾ السبطانة مف وسطيا وأمسؾ طرؼ السبطانة الخمفي )تحت الكبسولة  -1

 البادئة تمامًا( باليد األخرى. ثـ اسحب في اتجاىيف متضاديف بثبات.

 

جالس الخارجية، تفتح  أثناء سحب األنبوبة األلمونيوـ الداخمية مف األنبوبة الفيبر -2
 الشعيرة تمقائيًا ويتبعيا فتح الغطاء األمامي لمسبطانة تمقائيًا.
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اسحب األنبوبتيف إلى النياية حتى يتوقؼ أنبوب االستطالة الداخمي عف الحركة  -3
األمامية والخمفية تمامًا. وبذلؾ تصبح الفريضة منتصبة بزاوية قائمة، ويصبح مغالؽ 

. لغاية ىذه المحظة لـ يتحرر أماف تقريباً  243برة منتصبًا بزاوية الفريضة وأماف اإل
 اإلبرة، فمذلؾ لو تـ الضغط عمى الزند ال تخرج القذيفة.

 

 
اضغط الفريضة إلى األسفؿ حتى يتحرر أماف اإلبرة. وعالمة تحرير اإلبرة ىي  -4

رة، وبذلؾ يصبح واستطالة سيخ اإلب 863استقامة مغالؽ الفريضة وأماف اإلبرة بزاوية 
 السالح جاىزًا لمرماية.
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 سيخ اإلبرة قبؿ تسميح اإلبرة                   سيخ اإلبرة بعد تسميح اإلبرة              

ىذا ىو شكؿ السالح في حاؿ الجاىزية التامة لمرماية، وما عميؾ إال التصويب  -5
 والضغط عمى الزناد.

 

 كيفية تأميف السالح في حاؿ عدـ االستخداـ: 
اضغط الفريضة إلى أسفؿ حتى تدفع أماف الزناد إلى الخمؼ، واحتفظ بيذه  -0

 الوضعية لمفريضة. 

 
وأنت ما تػزاؿ ممسػكًا بالفريضػة إلػى األسػفؿ، اضػغط عمػى مغػالؽ الفريضػة وأمػاف  -1

 اإلبرة إلى األسفؿ. 



 

062 

 

اتػػرؾ الفريضػػة ترجػػع لوضػػعيا األصػػمي، وبػػدوف أف تتػػرؾ مغػػالؽ الفريضػػة وأمػػاف  -2
اإلبرة، ثـ اضغط عمى الزناد إلى األسفؿ حتى يتحرر سيخ اإلبرة إلى الخمؼ، فػي ىػذه 
الحالػػة تعتبػػر اإلبػػرة فػػي حالػػة أمػػاف، نتيجػػة ضػػغط أمػػاف اإلبػػرة إلػػى األسػػفؿ، ولػػذلؾ ال 

 ناد. تنفجر الكبسولة عند الضغط عمى الز 
إذا تركت مغالؽ الفريضة وأماف اإلبرة وضغطت عمى الزناد سػوؼ  مالحظح مهمح:

 تخرج القذيفة.

 

بعد أف تضغط عمى الزناد، اترؾ مغػالؽ الفريضػة وأمػاف اإلبػرة مػف يػدؾ، فػنالحظ  -3
، ثػـ بيػدؾ ادفػع مغػالؽ السػبطانة إلػى األسػفؿ بواسػطة قطعػة تقريبػاً  243أنو بقػي بزاويػة 
 مفؾ أو ما يصمح لدفع المغالؽ لمخمؼ. مف الخشب أو

 
 درجة و سيخ ضرب اإلبرة رجع إلى الخمؼ 7.صورة توضح مغالؽ الفريضة وأماف اإلبرة بزاوية 
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اضغط المغالؽ إلى الخمؼ وادفع بأنبوب االستطالة الخمفي إلى داخؿ األسطوانة،  -4
 وعندما يبدأ األنبوب في الدخوؿ يمكنؾ أف تترؾ مغالؽ السبطانة.

 

قبؿ أف يصؿ أنبوب االسػتطالة إلػى مكانػو سػوؼ يبػرز غطػاء الشػعيرة عنػد مقدمػة  -5
السػػبطانة وعنػػدىا توقّػػؼ عنػػد إدخػػاؿ األنبػػوب، وابػػدأ فػػي إغػػالؽ الغطػػاء األمػػامي. مػػف 
خالؿ وضع قفؿ الغطاء في مكانو عمى الشعيرة، مع ضػغط الشػعيرة إلػى األسػفؿ حتػى 

إدخػػاؿ األنبػػوب حتػػى تبػػدأ الشػػعيرة فػػي الػػدخوؿ ترجػػع إلػػى وضػػعيا األصػػمي، ثػػـ أكمػػؿ 
 تحت غطاءىا.

 

بعد أف تدخؿ الشعيرة قمياًل تحت غطاءىا اترؾ الشعيرة واضغط عمى الفريضة  -8
إلى األسفؿ حتى ترجعيا إلى مكانيا تحت مغالؽ الفريضة وأماف اإلبرة، ثـ أكمؿ 

 الخمفي لمسبطانة. إدخاؿ أنبوب االستطالة حتى تسمع صوت الزناد ثـ أغمؽ الغطاء
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 (RPG-22 - РПГ-22) 77-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
يستخدـ لمرة  ،ديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركةىو قاذؼ صاروخي خفيؼ ع

واحدة فقط، ثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ القذيفة، وبذلؾ ال يعيؽ حركة الرامي أثناء 
ـ، ودخؿ الخدمة في سالح 1979االنسحاب. صنع عمى يد االتحاد السوفييتي عاـ 

ـ وتوقؼ إنتاجو في المصانع الروسية عاـ 1983المشاة الميكانيكية الروسي عاـ 
وبقي في  RPG-22ـ أنتج نصؼ مميوف قاذؼ مف 1993قبؿ نياية عاـ  ـ،1993

وىو عبارة عف قاذؼ يتكوف مف ـ، 2001ي الجيش الروسي لغاية عاـ الخدمة ف
أنبوبيف، واألنبوبيف متداخميف ببعضيما، األنبوب الداخمي يتكوف مف األلياؼ الزجاجية 

حتوي )الفيبر جالس( واألنبوب الخارجي يتكوف مف البالستيؾ. األنبوب الداخمي ي
بداخمو عمى القذيفة الصاروخية التي تحمؿ رأس متفجر مضاد لمدروع )حشوة جوفاء(، 

في معظـ القوات السوفييتية،  RPG-22قاذؼ  استخداـ والتحصينات اإلسمنتية. رغـ
 الخاصة السوفييتية، المعروفة باسـ )سبتس ناز( مازالت حتى القواتأف بعض إال 

متعددة االستخداـ  ذلؾ ألف حمؿ ذخائرو ، RPG-7 اآلف تفضؿ استخداـ القاذؼ
التي و ، برأس حربي واحدمشحونة جاىزة لمقاذؼ نفسو، أكثر سيولة مف حمؿ أنابيب 

عمى قاذؼ  Nettoالروسي نيتو  . يطمؽ الروس االسـتستخدـ لمرة واحدة فقط
RPG-22.  ًضد المدرعات التي ال تحتوي عمى دروع ردية،  وىو فاعؿ جدا

تـ  .RPG-7ويستخدمو رامي واحد وال يحتاج إلى مساعد كما ىو الحاؿ في قاذؼ 
يتميز  RPG-18في الخدمة. بالمقارنة مع  RPG-18تصميمو ليحؿ محؿ 

زيادة في المدى وزيادة في االختراؽ، وأصغر في الحجـ وسرعة في ب  RPG-22قاذؼ
 .RPG-26تـ استبدالو فيما بعد بالقاذؼ الجديد  فة.انطالؽ القذي

 
 القاذؼ في حالة اإلغالؽ
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 القاذؼ في حالة اإلطالؽ

 
 المواصفات الفنية: 
 :مواصفات القاذؼ

  سـ 74.4 مغمؽ طوؿ القاذؼ
 سـ 85 تجييزه لإلطالؽطوؿ القاذؼ بعد 

 ممـ 72 العيار
 جراـ 2850 الكمىوزف ال

 متر 250 المدى المؤثر
 متر 160 المدى الفعاؿ

 :مواصفات القذيفة
  سـ 61.5 طوؿ القذيفة كاممة
 ممـ 72 قطر القذيفة
 جراـ 1450 وزف القذيفة

 متر مف انطالقيا 15 بعد تسميح القذيفة مسافة 
 سـ في الباطوف 120سـ في الحديد و 40 القدرة عمى الخرؽ في المعدف

 .انية/ثترم 133 سرعة القذيفة 
 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 20 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ
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 المميزات التكتيكية لمقاذؼ:

 كما يوجد في بعض القواذؼ. ناعمة وغير محمزنةالقاذؼ سبطانة  -
الحديد  مفؼ مغطاة بأغطية أثناء عممية التخزيف والنقؿ تكوف مقدمة ومؤخرة القاذ -

 ، وال يتـ فتحيا إال عند عممية اإلطالؽ.المقوى
 بواسطة مسمار.  القاذؼمثبت مع جسـ لمقاذؼ  األماميالغطاء  -
القاذؼ بخطاؼ، وعند سحب أماف الزناد إلى الخمؼ مثبت مع الغطاء الخمفي  -

 . يسقط الغطاء الخمفي مباشرة
 ثواني. 8مف وضع الراحة إلى وضع اإلطالؽ الوقت الالـز إلطالؽ القذيفة  - 
 ال يستخدـ عميو أي نوع مف المناظير. -
 الروسية طريقة االستخداـ.بالمغة  امكتوب عميي القواذؼ -
ط غفي جيب الحزاـ يوجد قطنة لوضعيا في األذف عند الرماية لحماية األذف مف ض -

 االنفجار.
 مئوية. درجة 46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
 .والكتفيف يمكف استخدامو بكمتا اليديف -
 سـ عف وضعية اإلغالؽ. 10في وضعية اإلطالؽ يزداد طوؿ القاذؼ  -
 يمكف إعادة تسميح الزناد مرة ثانية في حيف فشؿ الكبسولة بدوف إغالؽ القاذؼ. -
 عند فتح الغطاء الخمفي لمقاذؼ، نالحظ وجود سداد مطاط يقـو بوظيفتيف:  -
 كابح بسيط يزيد مف سرعة احتراؽ الدافع في القذيفة.* 

 * يخفؼ الصدمة الخمفية عمى أي شيء قد يتأذى مف نيراف الدافع.
 .متر 250متر، و 150، متر 50والتي تعني  25، 15، 5 بأرقاـالشعيرة مدرجة  -
 ف:ييالفريضة وتنقسـ إلى جزئ -
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  .العاـ عمى اليدؼ قبؿ الرمايةتوجيو متستعمؿ لالمستطيمة و  العموية ضةيفر * ال
، وىػي الرمايػة عنػدعمػى اليػدؼ  الػدقيؽتوجيػو متسػتعمؿ لالسفمية الدائريػة، و  ةضيالفر * 

  .الحرارة بحالتيف حسب
( بالموف األحمر، فعندما تكوف درجة الحرارة في ميداف -يوجد عمى الفريضة )+/ -

حاؿ في قطاع غزة، أما الرماية أعمى مف الصفر، نضع الفريضة عمى )+( كما ىو ال
 (. -إذا كانت درجة الحرارة في ميداف الرماية أقؿ مف الصفر، نضع الفريضة عمى )

 
 المميزات التكتيكية لمقذيفة الصاروخية: 
تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتيا عمى خمية بيزو كريستاؿ الكيربائية لمتفجير  -

 .RPG-7مثؿ قذيفة 
 عمى بطانة مف النحاس.الرأس الحربي يحتوي  -
 جراـ. 340وزف المادة المتفجرة في الرأس الحربي  -
متر مف انطالؽ القذيفة.  15يتـ تسميح الصاعؽ مف خالؿ القصور الذاتي بعد  -

 ثانية إذا لـ تصدـ بيدؼ. 3.5بعد  ويتـ انفجار القذيفة تمقائياً 
انطالقيا وتستخدـ في تثبيت زعانؼ القذيفة األربعة تحقؽ استقرار القذيفة أثناء  -

 القذيفة في داخؿ القاذؼ.
أسرع في االحتراؽ مف الحشوة  RPG-22الحشوة الدافعة المستخدمة في محرؾ  -

 ، مما أدى إلى سرعة القذيفة وزيادة مدى إطالقيا.RPG-18الدافعة المستخدمة في 
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تحتوي عمى قذائؼ تدريبية مميزة بخط أسود موجود عمى  توجد بعض القواذؼ -
 الرأس الحربي لمقذيفة.

 ثانية. 1.19متر ىو  160الوقت الالـز لوصوؿ القذيفة عمى بعد  -
تأثير الرياح عمى مسار القذيفة خفيؼ فإف  ،الشكؿ االنسيابي الممتاز لمقذيفةنتيجة  -

متر مف الرامي  100عمى بعد متر/ثانية و  6. حيث أف رياح جانبية بسرعة جداً 
متر وىو  160سـ فقط. أما إذا كاف بعد اليدؼ  30 - 10تحرؼ مسار القذيفة مف 

سـ. أما إذا كانت سرعة الرياح  40المدى الفعاؿ لمرماية تحرؼ القذيفة مسافة 
متر مف الرامي تحرؼ مسار القذيفة  100متر/ثانية، وعمى بعد  10الجانبية بسرعة 

 سـ فقط. 60
عند الرماية في وجود الرياح، يكوف انحراؼ القذيفة في نفس اتجاه  حظح مهمح:مال

 .RPG-7الرياح الجانبية أو المائمة، بمعنى عكس مسار قذيفة 

 طريقة استعماؿ السالح: 
بداية حرر الخيط الذي يربط مفتاح تثبيت الغطاء مف الالصؽ، ثـ اسحب مفتاح  -0

 لغطاء األمامي تمقائيًا. تثبيت الغطاء األمامي لكي ينفتح ا

 
 بعد فتح الغطاء األمامي، يبقى متصاًل بالقاذؼ ويظير بالصورة التالية. -1
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اسحب األنبوب األمامي البالستيكي الخارجي بني الموف إلى األماـ بقوة حتى  -2

تعسكر في مكانيا، وسوؼ نالحظ انتصاب الشعيرة تمقائيًا ويظير القاذؼ بالصورة 
 التالية. 

  

ء الخمفػػي لمقػػاذؼ عمػػى اسػػحب ماسػػورة أمػػاف الزنػػاد إلػػى الخمػػؼ، حتػػى يقػػع الغطػػا -3
 حامؿ الفريضة وغطاء الزناد.، ويتحرر اً األرض تمقائي
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 مؤخرة القاذؼ بعد فتح الغطاء الخمفي

، وعنػػدىا يػػتـ تسػػميح افػػتح حامػػؿ الفريضػػة وغطػػاء الزنػػاد بحيػػث يصػػبح قػػائـ تمامػػاً  -4
 لمرماية. ة، ويصبح القاذؼ جاىزاً الزناد لمرماي
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 القاذؼ جاىز لمرماية

أنػو يمكػف إغالقيمػا  RPG-18لقد الحظنا في قاذؼ الػالو وقػاذؼ  :مهمح مالحظح
، يكػػػاد يكػػػوف مػػػف RPG-22إذا عػػػدؿ المجاىػػػد عػػػف الرمايػػػة، ولكػػػف فػػػي حالػػػة القػػػاذؼ 

 المستحيؿ إغالؽ القاذؼ كما كاف، لذلؾ يجب عمى المجاىد أف ال يفتح القاذؼ مطمقاً 
إال إذا كػػاف اليػػدؼ مػػف الفػػتح ىػػو الرمايػػة وذلػػؾ لمصػػعوبة الشػػديدة فػػي إعػػادة إغالقػػو، 

 مب فني عالي الخبرة. والتي تتط

، M72 LAWمالحظات ميمة عمى القواذؼ التي تستخدـ لمرة واحدة مثؿ )الالو 
RPG-18 ،RPG-22:) 

عند استخداـ تمؾ األسمحة البد مف تحري الدقة في اختيار اليدؼ والوقت المناسب  -
 لضربو، ومف ثـ فتح القواذؼ وتسميحيا لتكوف جاىزة لإلطالؽ، والسبب في ذلؾ يرجع

 .RPG-22قاذؼ  وخصوصاً  لصعوبة إرجاعيا لوضع األماف
إذا قاـ األخ المجاىد بفتح القاذؼ وتسميحو، وقرر الحقًا عدـ اإلطالؽ فيجب  -

بالغ األخ المتخصص ليتـ إرجاعو لوضع األماف بصورة  التعامؿ مع القاذؼ بحذر وا 
  صحيحة دوف تشكيؿ أي خطر عمى حياة المجاىد.

لذلؾ يجب  غالؽ( تؤدي إلى أعطاؿ في الصاروخ)فتح وا   القواذؼكثرة العبث في  -
 تجنب العبث بو.

إذا سمع صوت حركة القذيفة في داخؿ القاذؼ، فيذا يعني أف القاذؼ فيو خمؿ وال  -
 يصمح لمرماية ويجب إرسالو إلى المختصيف إلصالحو.
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كػػػذلؾ يجػػػب يجػػػب وضػػػعو فػػػي جرابػػػو المخصػػػص، و  القػػػواذؼعنػػػد التنقػػػؿ بصػػػحبة  -
 .حمايتو مف السقوط

يفضػػػؿ عنػػػد حمػػػؿ القػػػاذؼ أف تكػػػوف مؤخرتػػػو باتجػػػاه األرض ألف مركػػػز الثقػػػؿ فػػػي  -
 مؤخرة القاذؼ. 

 سحب القذيفة مف القاذؼ. نيائياً  ع، كما ويمنالقواذؼبشدة تفكيؾ يمنع و  -

 يجب تجنب إصابتو بصدمات وكذلؾ المحافظة عميو مف الماء أف يدخؿ بداخمو. -

 (:LAW ،RPG-18 ،RPG-22قواذؼ )الالو مى عماية والر  طرؽ التسديد
إلصػاؽ الجػزء الخمفػي مػف القػاذؼ بػأي جسػـ آخػر،  باتػاً  يمنػع منعػاً عند فتح القػاذؼ  -

ولػذلؾ عنػد الرمايػة يجػػب أف يكػوف وعمػى األقػؿ المسػػافة بػيف الفوىػة الخمفيػة وأي جسػػـ 
 متر. 1آخر 
 خمفنا لحظة الرماية.أو متفجرة أو صديؽ عدـ وجود مواد حارقة التأكد مف  -

خشية اصطداـ  ،كشجرة أو مرتفع ،اليدؼو  الرامي عدـ وجود موانع بيفالتأكد مف  -
 اليدؼ. إلىالقذيفة بو قبؿ وصوليا 

سػـ  16 محيطيػااألخذ بعيف االعتبار عند الرمايػة بػأف يكػوف بػيف الفوىػة األماميػة و  -
 .الفراشاتوذلؾ لعدـ إعاقة ، عمى األقؿ

الرماية عمى األىداؼ المقبمة  ومف ثـ يفضؿ ، عمى األىداؼ الثابتة يفضؿ الرماية -
 .أو المدبرة ألنيا تشكؿ نقطة ثابتة تقريباً 

 ال يفضؿ الرماية عمى األىداؼ الجانبية السيما المسرعة منيا والبعيدة، ألنيا -
 بحاجة لحساب مسافة سبؽ.

وفي حاؿ  ، ألف فاعمية القذيفة ستكوف أكبر وأفضؿ.863الرماية عمى اليدؼ بزاوية  -
 فإف القذيفة قد تنزلؽ عف اليدؼ.(ْ 036أو  56)كانت الزاوية 

 .، وذلؾ لمحفاظ عمى طبمة األذفوضع قطف في األذنيف قبؿ الرماية ضرورة -
في حاؿ االضطرار لمرماية مف داخؿ غرفة فيجب عمى األخ القياـ باإلجراءات  -

 التالية: 
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ف لـ يستطع ذلؾ * فيجب عميو إبعادىا  ،أف تكوف مقدمة الصاروخ خارج الشباؾ، وا 
 سـ مف جميع االتجاىات وذلؾ لعدـ إعاقة الفراشات.   16عف حواؼ الشباؾ مسافة 

 وضع بطانية مبممة عمى الظير وذلؾ خشية ارتداد الميب بعد اصطدامو بالجدار. *
ئط، حتى ال ينعكس الميب بشكؿ مباشر يفضؿ جعؿ القاذؼ بزاوية منفرجة مع الحا *

 عمى ظير الرامي. 
يشترط عمى الرامي أف يضع في أذنيو قطعة مف القطف وذلؾ لمحفاظ عمى سالمة  *

، ألف المكاف مغمؽ وتأثيره عمى األذف أكثر بكثير لو كانت الرماية مف األماكف أذنيو
 .المفتوحة

حسب نوع وبيف اليدؼ بحيث تكوف مناسبة لمتسديد  وبتقدير المسافة بينالرامي قـو ي -
 القاذؼ المستخدـ والمدى الفعاؿ لو.

بحيث  (واقفاً ، جاثياً ، ، مرتكزاً ، قاعداً منبطحاً نقوـ باتخاذ الوضعية المناسبة لمرماية ) -
 . يتعرض أقؿ جزء مف جسـ الرامي لمعدو

بيف القاذؼ وجسـ  ، مراعاة أف تكوف الزاويةفي حاؿ استخداـ وضعية منبطحاً  -
 .563الرامي ال تقؿ عف 

تمسؾ بالصاروخ مف األماـ لاليد اليسرى في حاؿ كاف الرامي يمينى اليد، نستخدـ  -
ال تتأثر بعممية الضغط عمى الزناد. و وتكوف ثابتة  بحيث يرتكز عمييا الصاروخ جيداً 

السبابة  بعواليد اليمنى تمسؾ الصاروخ مف الجانب األيمف لمقاذؼ، بحيث يكوف أص
صابع ، أما في حالة الالو نضع األRPG-18 ،RPG-22 عمى الزناد في قاذفيف

  .وسط والبنصر( عمى الزنادالثالثة )السبابة واأل
ضػػػع القػػاذؼ عمػػػى الكتػػػؼ األيمػػف ووضػػػع الخػػد )الوجػػػو( عمػػػى عنػػد الرمايػػػة يجػػب و  -

مػع ضػرورة ثػـ إلػى اليػدؼ  الشػعيرةإلػى الدائرية ينة العيّ فتحة النظر مف خالؿ و القاذؼ 
 .سـ تقريباً  04الدائرية مسافة ينة العيّ فتحة بعاد العيف عف إ
ثـ إخراج ثمثو بيدوء ثـ نحبس النفس  عميؽأخذ نفس مف خالؿ  تنظيـ النفس -

 . عند الرماية المتبقي وفتح الفـ
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 الضغط عمى الزناد بعد التأكد مف دقة التسديد، ويكوف الضغط عمى الزناد بيدوء -
 ىاء الضغط عمى الزناد مما يؤدي إلوبشكؿ تدريجي بحيث ال يتحرؾ الصاروخ أثن

 عدـ دقة اإلصابة.

 لذلؾ يجب أف يكوف الرامي ىادئ األعصاب.  ،و خفيفة جداً الصاروخ ردة فعم -
يجب تغير المكاف فور الرماية خشية أف يقصؼ العدو المكاف الذي انطمؽ منو  -

 الصاروخ.
لمسػػػار القذيفػػػة يجػػػب رفػػػع  مقبمػػػة معاكسػػػة( انيػػػة/ثترم 12ديدة )عنػػػد وجػػػود ريػػػاح شػػػ -

 .سـ عف نقطة التسديد 50مسافة القاذؼ لألعمى 
مسػػار القذيفػػة يجػػب  مػػدبرة فػػي نفػػس اتجػػاه( انيػػة/ثترم 12عنػػد وجػػود ريػػاح شػػديدة ) -

 .سـ عف نقطة التسديد 50مسافة  لألسفؿالقاذؼ  خفض
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 (RPG-26 - РПГ-26) 26-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 

يتكوف مف األلياؼ وىذا األنبوب ، ناعـ مف الداخؿ واحد قاذؼ يتكوف مف أنبوب
 PG-26(. األنبوب يحتوي بداخمو عمى القذيفة الصاروخية الزجاجية )الفيبر جالس

(ПГ-26 و ) والتحصينات مضاد لمدروع )حشوة جوفاء( متفجرالتي تحمؿ رأس ،
لمرة واحدة فقط، ثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ القذيفة، وبذلؾ ال  اإلسمنتية. يستخدـ

عمى يد االتحاد السوفييتي  RPG-26 تطوير بدأيعيؽ حركة الرامي أثناء االنسحاب. 
ـ 1985المشاة الميكانيكية الروسي عاـ ـ، ودخؿ الخدمة في سالح 1980عاـ 

 وىو فاعؿ جداً  ،Aglenأجميف الروسي ب يسمىزاؿ في خط اإلنتاج لغاية اآلف. ماو 
ضد المدرعات التي ال تحتوي عمى دروع ردية، ويستخدمو رامي واحد وال يحتاج إلى 

في  RPG-22. تـ تصميمو ليحؿ محؿ RPG-7مساعد كما ىو الحاؿ في قاذؼ 
مغطى مف األماـ والخمؼ بغطاءيف مف  أثناء النقؿ والتخزيف يكوف القاذؼالخدمة. 

نما تتحطـ نتيجة إطالؽ  المطاط، ىذيف الغطاءيف ال يتـ نزعيما يدويًا عند الرماية، وا 
القذيفة، عند العدوؿ عف الرماية بعد جاىزية القاذؼ لمرماية يمكف إغالؽ الفريضة 

 والشعيرة وتأميف الزناد مرة ثانية. 

 
 PG-26مع قذيفتو  RPG-26الروسي  القاذؼ الصاروخي
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 PG-26قذيفتو و  RPG-26الروسي  القاذؼ الصاروخيقطاع طولي في 

 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 66 طوؿ القاذؼ 

 كيمو جراـ 198 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 ممـ 6194 القذيفة عيار

 متر 066 المدى الفعاؿ
 متر 146 المدى المؤثر
 متر/ثانية 034 القذيفةسرعة انطالؽ 

 سـ  33 قدرة االختراؽ بالحديد
 متر مف انطالقيا 15 بعد تسميح القذيفة مسافة 

 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 30 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ

 المميزات التكتيكية:
 درجة مئوية.  46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
 متر. 146، 046، 50والتي تعني  25، 15، 5 بأرقاـالشعيرة مدرجة  -
 ف:يالفريضة وتنقسـ إلى جزئي -

 .توجيو العاـ عمى اليدؼ قبؿ الرمايةمتستعمؿ لالمستطيمة و  العموية ضةيفر * ال
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، وىػي الرمايػة عنػدعمػى اليػدؼ  الػدقيؽتوجيػو متسػتعمؿ لالسفمية الدائريػة، و  ةضيالفر * 
  .الحرارةدرجة  حسب عمى ثالث حاالت

( تعمؿ في -فعالمة )، األبيضبالموف  (، +04  ±،-عالمة )يوجد عمى الفريضة  -
تعمؿ في ميداف رماية ( 04 ±، وعالمة )04 –إلى  46 –ميداف رماية درجة حرارتو 

مف تعمؿ في ميداف رماية درجة حرارتو  ، وعالمة )+(04إلى +  04 – درجة حرارتو
  .46إلى +  04+ 
 ثواني. 6الوقت الالـز إلطالؽ القذيفة مف وضع الراحة إلى وضع اإلطالؽ  -
 ال يستخدـ عميو أي نوع مف المناظير. -
 .والكتفيف يمكف استخدامو بكمتا اليديف -
 الروسية طريقة االستخداـ.بالمغة  امكتوب عميي القواذؼ -
ط غة األذف مف ضفي جيب الحزاـ يوجد قطنة لوضعيا في األذف عند الرماية لحماي -

 االنفجار.
تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتيا عمى خمية بيزو كريستاؿ الكيربائية لمتفجير  -

 .RPG-7مثؿ قذيفة 
القذيفة أثناء انطالقيا وتستخدـ في  واتزاف تحقؽ استقرارالقذيفة مزودة بأربع زعانؼ  -

 تثبيت القذيفة في داخؿ القاذؼ.
 .Okfolالمادة المتفجرة المستخدمة في الرأس الحربي ىي مادة أكفوؿ  -

 
 جاىز لمرماية RPG-26قاذؼ 
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 الحظ الشعَشة فٌ الصوسة الَمىي والشعَشة والغطاء األمامٌ فٌ الصوسة الَسشى

  
 فٌ الصوسة الَسشى والفشٍضة وأمان الزوادفٌ الصوسة الَمىي  خلَة بَزو كشٍستالالحظ 

 
 بعذ اوطالق القزٍفة الصوسة الَسشىفٌ  ومؤخشتهالصوسة الَمىي  مقذمة القارف فٌالحظ 
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وسمي  RPG-26ـ طورت روسيا نسخة أخرى مف قاذؼ 1666 عاـفي أواخر 
والفرؽ األساسي بيف االثنيف ىو في الرأس الحربي RShG-2 (РШГ-2 .)بقاذؼ 

يتكوف مف رأس فراغي حراري  RShG-2والشعيرة. حيث أف الرأس الحربي في قاذؼ 
Thermobaric Warhead كيمو جراـ مف الوقود، وعند  0905، ويحتوي عمى

. ويستطيع الرأس الحربي قتؿ األفراد في TNTكيمو جراـ مف  2انفجاره يعادؿ انفجار 
متر. ومدرجة أكثر  246متر مكعب. أما الشعيرة فيي مرقمة لغاية  166مبنى حجمو 
 . RPG-26مف تدريج 

 
 RShG-2 الروسي القاذؼ الصاروخي

 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 66 طوؿ القاذؼ 

 كيمو جراـ 297 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 ممـ 6194 القذيفة عيار

 متر 016 المدى الفعاؿ
 متر 246 المدى المؤثر
 متر 566 المدى النيائي

 متر/ثانية 033 سرعة انطالؽ القذيفة
 متر مف انطالقيا 20 بعد تسميح القذيفة مسافة 

 متر 6دائرة نصؼ قطرىا  المدى القاتؿ لألفراد في األماكف المفتوحة
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 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 30 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ

ىذه النسخ مف و  RPG-26أخرى مف قاذؼ  نسخـ طورت روسيا 1662في عاـ 
MRO-A (МРО-А ،)MRO-D (МРО-Д ،) بقاذؼ تسميمة الميبية و العائ

MRO-Z (МРО-З) .قاذؼ والفرؽ األساسي بيف RPG-26 في  وىذه العائمة يوجد
مضاد  RPG-26 الرأس الحربي والشعيرة والفريضة. حيث أف الرأس الحربي في قاذؼ

، MRO-Aفيو فراغي حراري في قاذؼ  في العائمة الميبيةالرأس الحربي لمدروع أما 
. ىذه العائمة تستخدـ مع MRO-Z، وحارؽ في قاذؼ MRO-Dودخاني في قاذؼ 

، RPO-Aالقوات الروسية الكيميائية ألنيا أكثر فعالية مف العائمة الميبية القديمة 
RPO-D ،RPO-Z الفرؽ بيف النماذج الثالثة أف قاذؼ .MRO-A  يوجد عمى

يوجد عمى مقدمة القاذؼ  MRO-Dلونيما أحمر، أما قاذؼ مقدمة القاذؼ خطيف 
 يوجد عمى مقدمة القاذؼ خط لونو أصفر.  MRO-Zخط لونو أحمر، أما قاذؼ 

 

 
 MRO-Aالروسي  القاذؼ الصاروخي
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 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 99 طوؿ القاذؼ 

 كيمو جراـ 4.7 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 كيمو جراـ 198 فقطوزف القذيفة 

 ممـ 6194 القذيفة عيار
 متر 86 المدى الفعاؿ
 متر 266 المدى المؤثر
 متر 346 المدى النيائي

 متر/ثانية 033 سرعة انطالؽ القذيفة
 متر مف انطالقيا 20 بعد تسميح القذيفة مسافة 

 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 30 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ

واقي توضع أي تحتوي عمى   Dioptreالفريضة مف نوع ديوبترفي ىذه العائمة 
كذلؾ تعمؿ ىذه العائمة في درجة حرارة . ثابتةفيي وقابمة لمطي أما الشعيرة  فيو العيف

أربع حاالت لدرجة الحرارة، وىي مف عمى الفريضة . حيث يوجد 46إلى +  36 -مف 
  .16 –إلى  36 –، ومف 6إلى  16 –، ومف 16إلى +  6، ومف 46إلى +  16+ 
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 في الصورة اليسرى الحظ الفريضة في الصورة اليمنى والخطيف األحمريف في مقدمة القاذؼ

 
 MRO-Zالروسي  القاذؼ الصاروخي
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 (RPG-27 - РПГ-27) 79-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 

يتكوف مف األلياؼ وىذا األنبوب ، واحد ناعـ مف الداخؿ قاذؼ يتكوف مف أنبوب
 PG-27الزجاجية )الفيبر جالس(. األنبوب يحتوي بداخمو عمى القذيفة الصاروخية 

(ПГ-27)  متفجر )حشوة جوفاء(، مضاد لمدروع والتحصيناتتاندـو تحمؿ رأس التي و 
اإلسمنتية. يستخدـ لمرة واحدة فقط، ثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ القذيفة، وبذلؾ ال 

عمى يد االتحاد السوفييتي  RPG-27 بدأ تطويريعيؽ حركة الرامي أثناء االنسحاب. 
ـ 1989ـ، ودخؿ الخدمة في سالح المشاة الميكانيكية الروسي عاـ 1987عاـ 

وىو فاعؿ  ،Tavolgaتافولجا الروسي ب يسمىزاؿ في خط اإلنتاج لغاية اآلف. ماو 
ضد المدرعات التي تحتوي عمى دروع ردية، ويستخدمو رامي واحد وال يحتاج إلى  جداً 

أثناء النقؿ والتخزيف يكوف القاذؼ مغطى  .RPG-7مساعد كما ىو الحاؿ في قاذؼ 
عند  المطاط، ىذيف الغطاءيف ال يتـ نزعيما يدوياً مف األماـ والخمؼ بغطاءيف مف 

نما تتحطـ نتيجة إطالؽ القذيفة، عند العدوؿ عف الرماية بعد جاىزية  الرماية، وا 
آلية عممو الميكانيكية تشبو القاذؼ لمرماية يمكف إغالؽ الفريضة والشعيرة مرة ثانية. 

 .أكبر حجماً  RPG-27إال أف قاذؼ  RPG-26آلية عمؿ قاذؼ 

 
 يوضح القذيفة في داخؿ القاذؼ RPG-27مقطع طولي في قاذؼ 

 
 التاندوـ المضادة لمدروع PG-27قذيفة 
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 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 00294 طوؿ القاذؼ 

 كيمو جراـ 8.3 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 ممـ 53/064 القذيفة عيار

 متر 036 المدى الفعاؿ
 متر 166 المدى المؤثر

 متر/ثانية 130 سرعة انطالؽ القذيفة
 سـ بعد الدرع 54 قدرة االختراؽ بالحديد

 متر مف انطالقيا 15 بعد تسميح القذيفة مسافة 
 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 30 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ

 المميزات التكتيكية:
 درجة مئوية.  46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
 ال يستخدـ عميو أي نوع مف المناظير. -
 يمكف استخدامو بكمتا اليديف والكتفيف. -
 الروسية طريقة االستخداـ.بالمغة  امكتوب عميي القواذؼ -
تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتيا عمى خمية بيزو كريستاؿ الكيربائية لمتفجير  -

 .RPG-7مثؿ قذيفة 
تحقؽ استقرار واتزاف القذيفة أثناء انطالقيا وتستخدـ في القذيفة مزودة بست زعانؼ  -

 تثبيت القذيفة في داخؿ القاذؼ.
 .Okfolالمادة المتفجرة المستخدمة في الرأس الحربي ىي مادة أكفوؿ  -
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وسمي  RPG-27ـ طورت روسيا نسخة أخرى مف قاذؼ 1666في بداية عاـ 
الرأس الحربي في والفرؽ األساسي بيف االثنيف ىو . RShG-1 (РШГ-1)بقاذؼ 

 يتكوف مف رأس فراغي حراري RShG-1والشعيرة. حيث أف الرأس الحربي في قاذؼ 
Thermobaric Warhead،  مو جراـ مف الوقود، وعند انفجارهكي 098يحتوي عمى و 

 ويستطيع الرأس الحربي قتؿ األفراد في .TNTكيمو جراـ مف  494عادؿ انفجار ي
 متر مكعب. 266مبنى حجمو 

 
 RShG-1الروسي  القاذؼ الصاروخي

 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 00294 طوؿ القاذؼ 

 كيمو جراـ 8 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 ممـ 064 القذيفة عيار

 متر 150 المدى الفعاؿ
 متر 166 المدى المؤثر

 متر/ثانية 026 سرعة انطالؽ القذيفة
 متر مف انطالقيا 30 بعد تسميح القذيفة مسافة 

 متر 06دائرة نصؼ قطرىا  المدى القاتؿ لألفراد في األماكف المفتوحة
 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 30 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ
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 (RMG - РМГ)القاذؼ الصاروخي آر أـ جي 
االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ 

قاذؼ يتكوف مف أنبوب واحد ناعـ مف الداخؿ، وىذا األنبوب يتكوف مف األلياؼ 
الزجاجية )الفيبر جالس(. األنبوب يحتوي بداخمو عمى القذيفة الصاروخية التي تحمؿ 

اسي فيو ، الرأس األمامي الثانوي حشوة جوفاء أما الرأس الخمفي األسرأس تاندوـ
. يستخدـ لمرة واحدة فقط، ثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ عبارة عف رأس حراري فراغي

القذيفة، وبذلؾ ال يعيؽ حركة الرامي أثناء االنسحاب. دخؿ الخدمة في سالح المشاة 
وىو عبارة عف  زاؿ في خط اإلنتاج لغاية اآلف.ـ وما2001الميكانيكية الروسي عاـ 

خدـ ضد اآلليات الخفيفة والتحصينات والبيوت والجدراف قاذؼ متعدد األغراض يست
، ويستخدمو رامي واحد وال يحتاج إلى مساعد كما RShG-1وىو مشتؽ مف القاذؼ 
أثناء النقؿ والتخزيف يكوف القاذؼ مغطى مف األماـ  .RPG-7ىو الحاؿ في قاذؼ 

نما  والخمؼ بغطاءيف مف المطاط، ىذيف الغطاءيف ال يتـ نزعيما يدوياً  عند الرماية، وا 
تتحطـ نتيجة إطالؽ القذيفة، عند العدوؿ عف الرماية بعد جاىزية القاذؼ لمرماية 

 يمكف إغالؽ الفريضة والشعيرة مرة ثانية. 

 
 RMGالروسي  القاذؼ الصاروخي
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 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 066 طوؿ القاذؼ 

 جراـكيمو  794 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 ممـ 53/064 القذيفة عيار

 متر 026 المدى الفعاؿ
 متر/ثانية 026 سرعة انطالؽ القذيفة

 متر مف انطالقيا 30 بعد تسميح القذيفة مسافة 
 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 30 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ

 سـ ثـ ينفجر الرأس الفراغي  12 قدرة االختراؽ بالحديد
 سـ ثـ ينفجر الرأس الفراغي 26 باطوف المسمحقدرة االختراؽ بال

 سـ ثـ ينفجر الرأس الفراغي 46 بالجدراف الحجريةقدرة االختراؽ 

 المميزات التكتيكية:
 درجة مئوية.  46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
 المناظير.ال يستخدـ عميو أي نوع مف  -
 يستخدـ عمى الكتؼ اليميف فقط. -
 الروسية طريقة االستخداـ.بالمغة  امكتوب عميي القواذؼ -
تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتيا عمى خمية بيزو كريستاؿ الكيربائية لمتفجير  -

 .RPG-7مثؿ قذيفة 
يا وتستخدـ في تحقؽ استقرار واتزاف القذيفة أثناء انطالقالقذيفة مزودة بست زعانؼ  -

 تثبيت القذيفة في داخؿ القاذؼ.
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 (RPG-28 - РПГ-28) :7-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 

يتكوف مف األلياؼ وىذا األنبوب ، واحد ناعـ مف الداخؿ قاذؼ يتكوف مف أنبوب
 PG-28األنبوب يحتوي بداخمو عمى القذيفة الصاروخية الزجاجية )الفيبر جالس(. 

(ПГ-28)  متفجر )حشوة جوفاء(، مضاد لمدروع والتحصينات تاندـو تحمؿ رأس والتي
اإلسمنتية. يستخدـ لمرة واحدة فقط، ثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ القذيفة، وبذلؾ ال 

 يسمىو  ،ـ2007عاـ  كشفت عنو روسيا. يعيؽ حركة الرامي أثناء االنسحاب
وىو فاعؿ جدا ضد المدرعات التي تحتوي عمى ، Cranberryكرانبيري الروسي ب

دروع ردية، ويستخدمو رامي واحد وال يحتاج إلى مساعد كما ىو الحاؿ في قاذؼ 
RPG-7.  أثناء النقؿ والتخزيف يكوف القاذؼ مغطى مف األماـ والخمؼ بغطاءيف مف

نما تتحطـ نتيجة إطالؽ  يدوياً المطاط، ىذيف الغطاءيف ال يتـ نزعيما  عند الرماية، وا 
القذيفة، عند العدوؿ عف الرماية بعد جاىزية القاذؼ لمرماية يمكف إغالؽ الفريضة 

 والشعيرة مرة ثانية. 

 
 RPG-28الروسي  القاذؼ الصاروخي

 
 التاندوـ المضادة لمدروع PG-82قذيفة 
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 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 016 طوؿ القاذؼ 

 كيمو جراـ 12 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 ممـ 71/014 القذيفة عيار

 متر 076 المدى الفعاؿ
 متر  266 المدى المؤثر

 سـ بعد الدرع 066 قدرة االختراؽ بالحديد
 متر 30 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ

 المميزات التكتيكية:
 أثناء النقؿ والتخزيف.القاذؼ مزود بمقبض أمامي قابؿ لمطي  -
 .خمفي يوضع عمى الكتؼ عند الرماية القاذؼ مزود بمسند -
 يستخدـ عميو منظار، قابؿ لالستخداـ مرة ثانية عمى قاذؼ آخر بعد الرماية. -
 درجة مئوية.  46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
الكيربائية لمتفجير  تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتيا عمى خمية بيزو كريستاؿ -

 .RPG-7مثؿ قذيفة 
تحقؽ استقرار واتزاف القذيفة أثناء انطالقيا وتستخدـ في القذيفة مزودة بست زعانؼ  -

 تثبيت القذيفة في داخؿ القاذؼ.
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 اخلامسانفصم 

انصاروخيح املضادج نهدروع  انقىاذف
 انروسيح

Anti-Tank Rockets Of Russia
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 (RPG-29 - РПГ-29) ;7-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
يطمؽ عميو ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، 

وىو عبارة عف قاذؼ يتكوف مف أنبوبيف، أنبوب ، Vampirالروس اسـ فامبير 
يمكف وضعيما في جعبة خاصة إلمكانية . في وضع الراحة أنبوب اإلطالؽو التوجيو 
التوجيو أنبوب  .تجميعيـ بواسطة أسطوانة وصؿ يتـوضعية القتالية ، أما في الحمميما
 الحديد الفوالذي مفف يتكو  اإلطالؽمف البكاليت )البالستيؾ المقوى( وأنبوب  يتكوف
ضد الدبابات واألىداؼ المدرعة ومف ضمنيا تمؾ  RPG-29يستخدـ قاذؼ  .المقوى

المجيزة بالتدريع الفعاؿ الحديث، ويستخدـ أيضا في تدمير قوى العدو الحية ووسائط 
النيراف المستخدمة في األبنية واألماكف المحصنة والسواتر اإلسمنتية والباطوف 

عمى  أثناء الحرب حزب اهللاستخدمو  .ـ0878عاـ  روسياى يد . صنع عمالمسمح
حرب عمى غزة عاـ ال كما استخدمتو كتائب القساـ أثناءـ، 1665لبناف عاـ 

 PG-29Vيطمؽ نوعيف مف القذائؼ: القذيفة المضادة لممدرعات . 1667/1668
(ПГ-29В ) وتعمؿ ضد المدرعات التي تحتوي عمى دروع ردية وكذلؾ ضد

وتعمؿ ضد المباني TBG-29V (ТБГ-29В )التحصينات. والقذيفة الحرارية الفراغية 
 واألفراد.

 

 
 في وضع القتاؿ RPG-29قاذؼ 
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 في وضع المسير RPG-29قاذؼ 

 : RPG-29المواصفات الفنية لمقاذؼ 
 :مواصفات القاذؼ

 سـ 073 الوضع القتاليطوؿ القاذؼ في 
 سـ 85    أنبوب اإلطالؽطوؿ 

 كيمو جراـ 594    وزف أنبوب اإلطالؽ
 سـ 88 طوؿ أنبوب التوجيو
 كيمو جراـ 393 وزف أنبوب التوجيو

 ممـ 064 العيار
 كيمو جراـ 0698 وزف القاذؼ مف دوف منظار    
 جراـ 446 وزف منظار التسديد النياري    
 جراـ 1066 وزف منظار التسديد الميمي      

 متر 206 المدى الفعاؿ
 متر 466 المدى المؤثر

 متر 466 مسافة التسديد بالمنظار         
 ميكانيكي كيربائي آلية االشتعاؿ

 متر 26 مدى تأثير الميب خمؼ القاذؼ
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 :PG-29V مواصفات قذيفة
 سـ 006 طوؿ القذيفة

 كيمو جراـ 596 القذيفة                   وزف 
 متر/ثانية 280 سرعة القذيفة
 سـ 064  الحديدقدرة الخرؽ في 
 سـ 266 الباطوف قدرة الخرؽ في

 HMX المادة المتفجرة المستخدمة

 أجزاء السالح:
 :خمسة أقساـ رئيسية إلىيقسـ القاذؼ 

 ،ؼاذمسند الق، أنبوب اإلطالؽ، أجيزة التسديد، آلية الزناد، أنبوب التوجيو
بيا وضع توجعبة ، مثؿ جعبة القاذؼ ،يوجد عدة توابع الخمسة باإلضافة إلى األقساـ
 (.PG 29 V) ثالثة قذائؼ مف نوع
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  :أنبوب التوجيو: أوالً 
، قاعدة أسطوانة الوصؿ، أسطوانة الوصؿ، السبطانة: جزأ إلى سبعة أجزاءوي

، حامؿ أجيزة التسديد البصرية، التسديد الميكانيكي جيازقطعة الوصؿ الكيربائية، 
 .الطوؽ

 
 :السبطانة -1
  .غالؼ واقي حراريبداخميا مصنوعة مف ألياؼ بالستيكية زجاجية تحوي  -
األنبػػوب مػػف أي  مقدمػػةيوجػػد عمػػى القسػػـ األمػػامي مػػف األنبػػوب طػػوؽ آمػػاف لحمايػػة  -

  .ضربة أثناء السقوط المفاجئ
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 :الوصؿأسطوانة  -7
  .أنبوب اإلطالؽمع تستخدـ مف أجؿ وصؿ أنبوب التوجيو  -
نتػوءات الالتػي يمكػف تػداخميا فػي و  ،الوصػؿ أربعػة تجػاويؼ اسطوانة في داخؿيوجد  -

  .طوؽ التثبيت في أنبوب اإلطالؽاألربعة الموجودة في 
وقبضػػة التثبيػػت متصػػمة مػػع أسػػطوانة  ،يوجػػد عمػػى أسػػطوانة الوصػػؿ قبضػػة التثبيػػت -

التػي يمكػف تػدويرىا وشػدىا و ( 3AKPتركيػب   -  OTKPالوصؿ بواسطة دليؿ  )فؾ
 .أنبوب اإلطالؽمع أنبوب التوجيو  لتربطبإحكاـ 

 
 أنبوب التوجيو              في سطوانة الوصؿا                                   

 
 طوؽ التثبيت في أنبوب اإلطالؽ

 :قاعدة أسطوانة الوصؿ -2
مػػػف مسػػػمار تثبيػػػت وفػػػرزيف لمتثبيػػػت، فػػػنالحظ أف مسػػػمار وصػػػؿ التتػػػألؼ قاعػػػدة 

التثبيت يدخؿ في الفػرز اليسػار فػي حالػة الفػؾ، بينمػا يػدخؿ مسػمار التثبيػت فػي الفػرز 
  اليميف في حالة التركيب.
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فػػي حالػػة بشػػكؿ جيػػد مسػػمار التثبيػػت فػػي الفػػرز اليسػػار إذا لػػـ يكػػف تركيػػب  مالحظةةح:
مسػمار التثبيػت فػي إذا لـ يكػف تركيػب الفؾ، لف يتـ فؾ األنبوبيف عف بعضيما، كذلؾ 

إلطػػالؽ القذيفػػة.  فػػي حالػػة التركيػب، لػػف يكػػوف القػاذؼ جػػاىزاً  بشػػكؿ جيػدالفػرز اليمػػيف 
 عالمة التثبيت الجيد سماع صوت طقة صغيرة عند تركيب المسار في الفرز.

 
  قطعة الوصؿ الكيربائية: -4

تكوف في حالة تالمس عندما يكوف القاذؼ في وضع  ،الفؾ إلىوىي وصمة قابمة 
القتاؿ. أما في وضع المسير تكوف منفصمة إلى قطعتيف، القطعة األساسية، وىي التي 
تستقبؿ النبضة الكيربائية المتولدة مف قاعدة آلية الزناد وتوجد في أنبوب التوجيو، أما 

قبؿ النبضة الكيربائية مف القطعة األساسية وتوصميا القطعة الثانوية فيي التي تست
 عبر أنبوب التوصيؿ إلى القذيفة، وتوجد في أنبوب اإلطالؽ. 

 
 قطعة الوصؿ الكيربائية في حالة الوصؿ
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 القطعة الثانوية الموجودة في أنبوب اإلطالؽسية الموجودة في أنبوب التوجيو   القطعة األسا  

 :الميكانيكيجياز التسديد  -7
  .لوحة التصحيحات الحراريةوالفريضة و  يتألؼ مف الشعيرةو  -

، 066. والتػي تعنػػي 36، 26، 16، 06، الشػعيرة تتكػوف مػػف أربعػة إشػارات لمتسػػديد -
 التوالي. ىمتر عم 366، 266، 166
 الفريضة وتنقسـ إلى جزئييف: -

، وليػػا اليػػدؼ قبػػؿ الرمايػػةتوجيػػو العػػاـ عمػػى متسػػتعمؿ لالمسػػتطيمة و  العمويػػة ضػػةيفر * ال
  حالة واحدة.

، ويوجػد الرمايػة عندعمى اليدؼ  الدقيؽتوجيو متستعمؿ لالسفمية الدائرية، و  ةضيالفر * 
  .درجة الحرارة منيا ثالث حاالت حسب

 
 الفريضة                                          الشعيرة                       
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يمكف تحريكيػا وتثبيتيػا و  الفريضة،لوحة التصحيحات الحرارية موضوعة عمى لوحة  -
 :في ثالث وضعيات

  درجة. 6إلى  36 - ضمف الحرارة مفعمييا يمكف الرمي و  (:36-6* )
  .درجة 20 إلى + 0ضمف الحرارة مف عمييا يمكف الرمي و  (:16+6* )
  .درجة 50+ إلى  20+  ضمف الحرارة مفعمييا يمكف الرمي +(: و 46+16* )

 
         (-36 ،6        )        (6+ ،16   )              +(16+ ،46) 

 :حامؿ أجيزة التسديد البصرية -8
  أعمى الزناد.موضوع عمى أنبوب التوجيو  -
  يستخدـ لحمؿ المنظار النياري. -
 يستخدـ لحمؿ المنظار الميمي. -
يػػتـ دخػػوؿ المنظػػار مػػف الجيػػة اليمنػػى عمػػى حامػػؿ أجيػػزة التسػػديد، ثػػـ يغمػػؽ مفتػػاح  -

  تثبيت المنظار.
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  :الطوؽ -9
تثبيت آلية الزناد في ويستخدـ مف أجؿ  تقريباً نبوب التوجيو أ وسط يوجد في -

  األنبوب.

 
 :آلية الزناد: ثانياً 

: أجزاء سبعةحداث عممية اإلطالؽ في القاذؼ وتتألؼ مف تستخدـ آلية الزناد إل
، القبضة المسدسية، الزناد، األمافالتسميح، مفتاح  ذراع، قاعدة آلية الزناد، الجسـ

 القبضة األمامية.

 
 الجية اليسرى مف آلية الزناد             ف آلية الزناد     الجية اليمنى م           

 :الجسـ -1
والطارؽ والنابض. وىو في وضعيف: وضع الراحة،  المولد في داخمو عمى ويتيحو  -

 ووضع التسميح.
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 آلية الزناد مف الداخؿ في وضع الراحة

 
 آلية الزناد مف الداخؿ في وضع التسميح

 :المولد -أ

عندما يتـ الطرؽ عميو مف خالؿ الطارؽ. ويخرج كيربائية النبضة ال لتوليديستخدـ و  -
 )موجب وسالب(. ىذيف القطبيف متصالت بقاعدة آلية الزناد.منو قطبيف 

 
 آلية الزناد مف الداخؿ في حالة التسميح

  الطارؽ والنابض: -ب
 الكيربائي حتى يعطي النبضة الكيربائية.عمى المولد  لمطرؽ الطارؽ يستخدـ -
يتـ تسميح الطارؽ عندما يسحب ذراع التسميح، فيقوـ بضغط النابض، ثـ عند  -

الضغط عمى الزناد يطمؽ الطارؽ ليضرب المولد، فيؤدي ذلؾ لتوليد النبضة 
 الكيربائية.
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 قاعدة آلية الزناد: -7
وىي متصمة بآلية الزناد، حيث أنيا تأخذ الكيرباء المتولدة مف المولد وتوصميا إلى  -

 قطعة التوصيؿ الكيربائية األساسية.

 

  التسميح: ذراع -.
د مف خالؿ سحب الذراع إلى األسفؿ، وبذلؾ يضغط النابض لتسميح الزنايستخدـ  -

 ويرجع الطارؽ إلى الخمؼ. وعالمة تسميح الزناد ظيور البروز األحمر مف آلية الزناد. 

 
 :األمافمفتاح . 4

يمنع حدوث اإلطالؽ مفتاح األماف الذي يقوـ بتأميف الزناد عند تسميحو و ىو و 
ف فقط: وضعية ولو وضعيتي جسـ آلية الزناد،. وىو موجود عمى يميف ويسار المفاجئ

 التالية: الحاالت ويستعمؿ في األماف ووضعية اإلطالؽ )نار(.
   القاذؼ.والقذيفة في داخؿ  لمرماية في حالة جيوزيةالقاذؼ كوف يعندما  -
  .أخر أثناء الرمي إلىعند االنتقاؿ مف مكاف  -
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 الزناد المسمح في حالة اإلطالؽ   مح في حالة األماف            الزناد المس           

 :الزناد -7
وعندما يتمقى المولد الضربة  ،المولد يضرب والذي بدوره الطارؽ،يستخدـ لتحرير و  -

ومف ثـ إلى  قطعة توصيؿ الكيرباءيقوـ بتوليد الموجة الكيربائية التي تصؿ إلى 
  .القذيفة

 القبضة المسدسية: -8
 وتمسؾ باليد اليمنى لضغط الزناد. -

 القبضة األمامية: -9
 وتمسؾ باليد اليسرى لحمؿ القاذؼ. -
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  :أنبوب اإلطالؽ: ثالثاً 
وىو األنبوب الذي يحتوي عمى القذيفة، حيث تمقـ القذيفة فيو مف الخمؼ مف 

التماسات ، حمقة التثبيت: السبطانة، أجزاء سبعةتألؼ مف يو  خالؿ مساعد الرامي.
 ،الحمالة، الكيربائية الخمفية مجموعة التماساتاألمامية، أنبوبة التوصيؿ الكيربائية، 

  .الواقية الحرارية

 
  السبطانة: -1
. وتحتوي في مؤخرتيا مجموعة ىي مصنوعة مف مادة الفوالذ وذو جدراف ممساءو  -

 التماسات الكيربائية الخمفية.

 
   :حمقة التثبيت -7
حمقة التثبيت  ألف ،وصؿ أنبوب التوجيو مع أنبوب اإلطالؽتستخدـ مف أجؿ  -
ترتبط بالتجاويؼ األربعة الموجودة في أنبوب التوجيو.  نتوءاتأربعة  عمى ويتتح
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األنبوبيف وبذلؾ يمكف  بيف شد وتثبيت األنبوبتيف بإحكاـ لمنع االىتزاز وذلؾ إلمكانية
  .شد األنبوبيف مع مجموعة التماسات بشكؿ جيد

 
 األمامية )قطعة الوصؿ الكيربائية الثانوية(: التماسات الكيربائية -.
قطعة الوصؿ الكيربائية األساسية كيربائية مف النبضة ال توصيؿتستخدـ مف أجؿ و  -

 الموجودة في مؤخرة أنبوب اإلطالؽ التماسات الخمفية إلى الموجودة في أنبوب التوجيو
 مف خالؿ أنبوبة التوصيؿ الكيربائية. 

 أنبوبة التوصيؿ الكيربائية: -4
التماسات الكيربائية األمامية كيربائية مف النبضة ال توصيؿتستخدـ مف أجؿ و  -

الموجودة في مؤخرة أنبوبة  التماسات الخمفية إلى الموجودة في أنبوبة اإلطالؽ
 اإلطالؽ. 

 :. مجموعة التماسات الخمفية7
 وتؤدي وظيفتيف: 

  .السبطانةبمؤخرة  تستخدـ مف أجؿ تثبيت القذيفة -
 .التماس في القذيفة لقطبيفكيربائية النبضة ال لتوصيؿتستخدـ  -

 ف:يجزئي تتألؼ مجموعة التماسات الخمفية مف
يمثالف القطبيف، تماسيف ، و غطاء، و جسـجزء التماسات الكيربائية: ويتكوف مف  -
 لتثبيت التماسيف، وعازليف، ومسمار تثبيت الغطاء.نابض و 
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 لتثبيت القذيفة، نابضو  ،غطاءويتكوف مف جسـ، و  :القذيفة في السبطانة مثبتجزء  -
 تثبيت الغطاء. ومسمار

 

 
  :الحمالة -8
 تستخدـ مف أجؿ حمؿ أو نقؿ القاذؼ بدوف قذائؼ أثناء تغيير الموضع.  -
 تثبت الحمالة مف األماـ ومف الخمؼ بواسطة خطاؼ تثبيت وحمقة.   -
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 :الواقية الحرارية -6
  .مف الحماية لجسـ الرامي مف الحرارة العالية عند الرميؤ الواقية الحرارية ت -

 
 :لقاذؼامسند : رابعاً 
: ممقط سند مفميتألؼ ال، و يستخدـ أثناء الرمي في وضعية االنبطاح القاذؼمسند  -

تثبيت المسند في  مقبضمفصؿ تحريؾ المسند،  تثبيت المسند عمى أنبوب اإلطالؽ،
   المسند، نابض الستطالة المسند. مثبت وقاعدةالمسند،  جسـحالة النصب، 

وفي كؿ حاالت  مف خالؿ المفصؿ، ففي حالة المسيرلحركة ا إلىالمسند قابؿ  -
عدا وضعية االنبطاح يكوف مسند القاذؼ موجود عمى جانب وضعيات الرماية ما

 ؿ الممقط.أنبوب اإلطالؽ، حيث يتـ رزمو مف خال
   النصب. في حالة يمكف أف يتـ تطويؿ المسند حوالي خمسة سـ بواسطة النابض -

 
 مسند القاذؼ في حالة الرـز
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 سـ 7مسند القاذؼ في حالة النصب باستطالة   مسند القاذؼ في حالة النصب بدوف استطالة   

 
 المنظار(:) التمسكوبي دالتسدي: جياز خامساً 
يقدـ لمرامي معطيات قياسية خاصة في عممية التسديد عمى  جيازىو عبارة عف و 

ويسيؿ عممية التسديد  ،األىداؼ المتحركة والثابتة ويستعمؿ مع القاذؼ الصاروخي
 متر. 466 – 166مسافة  عمى الدبابات والناقالت المدرعة مف
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 : النياري والميميالخصائص الفنية لممنظار 
 PN-51-2 1الميمي المنظار  P 38 1النياري المنظار  الخصائص الفنية

 مرة 198 مرة 196 قوة التكبير
  درجة 01  درجة 02 زاوية الرؤيا

 متر 466 – 166مف  متر 466 – 166مف  تدريج المسافات
 فولت 5 فولت 194 البطارية
 ممـ 176 ممـ 034 الطوؿ
 ممـ 081 ممـ 076 العرض
 ممـ 065 ممـ 53 السمؾ

 جراـ 1066 جراـ 446 المنظاروزف 

 :P 38 1النياري المنظار  -
مف أجؿ توجيو القاذؼ عمى األىداؼ الثابتة والمتحركة  النياري المنظاريستخدـ 

  في النيار. ومراقبة أرض المعركة

 التكتيكية: النياري ميزات المنظار 
 قياس بعد اليدؼ عف الرامي.  -
 تقدير سرعة اليدؼ أثناء مسيره بشكؿ أفقي مع الرامي.  -

 .الثابتة والمتحركة التسديد عمى األىداؼ -

 .46+إلى   36-ضمف درجة الحرارة مف المنظار يستخدـ  -
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 P 38 1النياري المنظار 

 النياري: لوحة التسديد في المنظار

 
 لوحة التسديد في المنظار النياري

 وىو مقسـ إلى:المقياس الشبكي: 
وىي عبارة عف عالمة )+( توجد بالجزء العموي لموحة التسديد،  عالمة الضبط: -

 وتستخدـ عند ضبط المنظار مع القاذؼ. 
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نجد  ، اثنيف منيا متصمة وخمسة منيا متقطعة.خطوط سبعةوىي  الخطوط األفقية: -
متر،  166ي وذلؾ لتحديد مسافات الرم 4، 3، 2، 1األرقاـ  ويمينيا عمى يسارىا

 .متر 466متر،  366متر،  266
عبػارة والػذي ىػو  (خػط النػار) يوجػدمنتصػؼ الخطػوط األفقيػة في  الخطوط الرأسية: -

 466، 346، 366، 246، 266، 146، 166سػػبعة مثمثػػات، تمثػػؿ الرمايػػة مػػف عػػف 
مرقمػػة مػػف األسػػفؿ متقطعػػة خطػػوط رأسػػية  4 خػػط النػػار عمػػى كػػال جػػانبي يوجػػد. متػػر

وتسػػتخدـ ىػػذه الخطػوط عنػػد الرمػػي ميمػيـ.  (46، 36، 26،  16، 06التاليػػة )باألرقػاـ 
 . عمى األىداؼ المتحركة

سػػاعد الرامػػي عمػػى التأكػػد مػػف أف وضػػع القػػاذؼ أفقػػي ولػػيس مػػائاًل يوالمقيػػاس الشػػبكي 
 ألحد األجناب وبذلؾ يحافظ عمى الوضع السميـ لمقاذؼ أثناء التنشيف.

المة )+( توجد بالجزء العموي لموحة التسديد، وىي عبارة عف ع عالمة الضبط: -
 وتستخدـ عند ضبط المنظار مع القاذؼ. 

 294 عرضياوالغرض منو تقدير مسافة اآلليات التي  :العموي مقياس المسافات -
 ويتكوف مف: متر 697وطوليا  متر،
قريبيف مف خط النار مباشرة مف الجيتيف مكتوب عمى  يفمتقطعمنحنييف  يفخط -

 متر. 294، ويتـ مف خالليـ قياس بعد الدبابة التي عرضيا 294الخط اليميف أعمى 
بعيديف مف خط النار مف الجيتيف مكتوب عمى أعمى  يفمتقطعمنحنييف  يفخط -

 متر. 697، ويتـ مف خالليـ قياس بعد الدبابة التي طوليا 697الخط اليميف 
الدبابة داخؿ عرض ضع متر، عمى الرامي أف ي 294 عرضياولتحديد مسافة دبابة 
حدى الخطيف المنحييف القريبيف بجوار خط النار مباشرةالمنظار بيف خط  ، النار وا 

وعندىا يأخذ بعد الدبابة مف ، مف الدبابة الخطيف تماماً  السفمي الجزءبحيث يالمس 
أسفميا ويكوف ىو البعد الحقيقي. كذلؾ يمكف القياس بطريقة أخرى وىي وضع عرض 

بحيث الدبابة بيف الخطيف المنحييف القريبيف الموجوديف حوؿ خط النار مباشرة، 
وعندىا يأخذ بعد الدبابة مف  مف الدبابة الخطيف المنحييف تماماً  السفمي الجزءيالمس 

 حتى نأخذ البعد الحقيقي. 1يا ثـ نقسـ النتيجة عمى أسفم



 

113 

نضع طوؿ الدبابة بيف الخطيف المنحييف متر،  697 طوليالتحديد مسافة دبابة 
مف الدبابة الخطيف  السفمي الجزءبحيث يالمس البعيديف الموجوديف حوؿ خط النار، 

 المنحييف البعيديف تماما وعندىا يأخذ بعد الدبابة مف أسفميا ويكوف ىو البعد الحقيقي.
 194والغرض منو تقدير مسافة اآلليات التي ارتفاعيا  :السفمي مقياس المسافات -

 متر، ويتكوف مف:
 خط سفمي: أفقي مستقيـ.  -
متر  066قساـ يساوي كؿ منيا خط عموي: خط منحني غير متصؿ ومقسـ إلى أ -

(. ولتحديد مسافة دبابة ارتفاعيا 06، 7، 5، 3، 1مف مسافة اليدؼ وىي مرقمة )
متر، عمى الرامي أف يضع صورة الدبابة داخؿ المنظار بيف خطي مقياس  194

المسافات، بحيث يالمس الجنزير الخط السفمي، ويالمس سطح البرج الخط العموي 
د مف ذلؾ يقرأ الرامي الرقـ الذي يعمو برج الدبابة، فيكوف ىذا المنحني. وعند التأك

 الرقـ ىو مسافة بعد الدبابة.
يوجػػد أسػػفؿ العدسػػة الشػػيئية وىػػو يتحػػرؾ حركػػة محػػدودة لميمػػيف أو و مػػنظـ الحػػرارة:  -

(، حيػث أف عالمػة )+( تسػتخدـ -عالمػة )عالمة صػفر و يوجد عالمة )+( و و لميسار، 
( فتسػػػتخدـ فػػػي صػػػفر، أمػػػا عالمػػػة )درجػػػة( 46إلػػػى + 16)مػػػف + فػػػي األجػػػواء الحػػػارة

فتستخدـ في األجواء ( -أما عالمة )، (16إلى +  06-متوسطة البرودة )مف األجواء 
وىػػػػذه العالمػػػػات تحكػػػػـ عمػػػػى شػػػػرطة بيضػػػػاء )دليػػػػؿ( (، 36-إلػػػػى  06-البػػػػاردة )مػػػػف 

 موجودة عمى جسـ المنظار أسفؿ العدسة الشيئية. 
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( تركباف عمى العدسة وسوداءوجد عدساتاف )برتقالية، وي عدسة ترشيح الضوء: -
الشيئية، وذلؾ لمتحكـ بنسبة اإلضاءة داخؿ المنظار، وتوفير الضوء المناسب لمرامي 
بما يحسف كفاءة الرمي. وتستعمؿ العدسة البرتقالية لمرماية عمى األضواء الخافتة عند 

 الثمج.في اإلضاءة الشديدة مثؿ الشمس و  فتستعمؿ السوداءالمغيب، أما العدسة 

 
 :PN-51-2 1الميمي المنظار 

الميمي مف أجؿ توجيو القاذؼ عمى األىداؼ الثابتة والمتحركة  المنظاريستخدـ 
  في الميؿ. ومراقبة أرض المعركة

 التكتيكية: النياري ميزات المنظار 
   .متر 500 التسديد الميمي الرؤية عمى مسافةيؤمف جياز  -
 قياس بعد اليدؼ عف الرامي.  -
 .الثابتة والمتحركة التسديد عمى األىداؼ -

 .46+ إلى 36- ضمف درجة الحرارة مفالمنظار يستخدـ  -

 
 لوحة التسديد في المنظار الميمي                   PN-51-2 1المنظار الميمي          
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 الميمي: لوحة التسديد في المنظار
المنظار مع ( وتستخدـ مف أجؿ ضبط Tالتسديد العموية وىي بحرؼ )عالمة  -

  القاذؼ.
 متر.  (200) عالمة السيـ الكبير تستخدـ مف أجؿ الرماية عمى مسافة -
 متر. ( (300عالمة الخط تحػت السيـ مف أجػؿ الرماية عمى مسافة  -

 ( متر. 400جػؿ الرمػاية عمى مسافة )أعالمة السيػـ الثاني مػف  -

 ( متر. 500) عالمة السيػـ الثالث مػف أجػؿ الرمػاية عمى مسافة -

 ( متر.194كما يستفاد مف األسيـ لتخميف المسافة ليدؼ ارتفاعو ) -
ىدؼ . و متر يجب أف يتطابؽ ارتفاعو مع السيـ الكبير 166ىدؼ مسافتو  مثالً ف

 .متر يجب أف يتطابؽ ارتفاعو مع الخط تحت السيـ الكبير 266مسافتو 
المتحركة  خطوط السرعة عمى يميف وشماؿ خط النار وتستخدـ مف أجؿ األىداؼ -

 ط.كيمو متر في الساعة فق 20و 10وىذه الخطوط مف أجؿ السرعة عمى 

 
 المنظار الميمي في حالة اإلضاءة القوية              المنظار الميمي في حالة اإلضاءة الضعيفة    

 :المسير حالةفي  القاذؼوضعية 
كوف أنبوب اإلطالؽ وأنبوب التوجيو موضوعاف في مكانييما يفي وضعية المسير  -

الخاص ضمف الحقيبة وقاعدة المنصب مطوية عمى طوؿ محور أنبوب اإلطالؽ 
  .ولوحة المسافات والتسديد لجياز التسديد الميكانيكي في وضعية طي نحو األسفؿ
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 الجعبة في حالة المسير                 الجعبة جاىزة لمحمؿ                   

 PG-29Vالقذيفة المضادة لمدبابات 
- RPGو  RPG-29تستخدـ القذيفة لمرماية مف القاذؼ اليدوي المضػاد لمػدبابات

29N عمى الدبابات ومف ضمنيا تمؾ المجيزة بالتدريع الفعاؿ والحديث. 

 
 :تتألؼ القذيفة مف قسميف أساسياف

  الحربي. الرأس -
  .المحرؾ الصاروخي -

 الحربي: الرأس
 ف األمػػػامييـ( ويتػػػألؼ مػػػف جػػػزئيو ىػػػو مػػػف النمػػػوذج الترادفػػػي )تانػػػد الػػػرأس الحربػػػي -

األساسػي العػامميف عمػى مبػدأ الحشػوة الجوفػاء والمتصػميف مػع بعضػيـ الخمفػي و  الثانوي
 .بواسطة أنبوبة

 )خمية بيزو كريستاؿ(. جياز التفجير الثانوي األمامي الجزء يوجد في  -
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 الرأس الحربي الترادفي

 :المحرؾ الصاروخي
  :يتألؼ المحرؾ الصاروخي مف

 االحتراؽ )المخروط(. حجرة -                      حمقة التماسات. -
 زعانؼ القذيفة وعددىا ثمانية. -                   .المشعؿ الكيربائي -

 
 المحرؾ الصاروخي

 
 قطبي التماسات في القذيفة           حمقة التماسات                              

 
 حمقة الفصؿ بيف المحرؾ والرأس           زعانؼ القذيفة                           
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 آلية اإلطالؽ في القذيفة:
تمقيـ القذيفة مف جية الخمؼ لمسبطانة ويتـ دفع القذيفة حتى وضعية  بداية يتـ -

بمعنى التأكد مف اإلغالؽ حتى تمنع مف الخروج مف الجية  ،الثبات في القاذؼ
الموجودة في مؤخرة القاذؼ عمى قطبيف التماسات  يغمؽ قطبيفعند ذلؾ الخمفية. 

 التماسات الموجودة في القذيفة.

 
بعد الضغط عمى آلية الزناد لمقاذؼ تنتقؿ النبضة الكيربائية عبر تماسات القاذؼ 

 كامالً ويتـ اشتعاؿ الحشوة الدافعة  ،إلى تماسات القذيفة ومف ثـ إلى المشعؿ الكيربائي
وعنػػد بمػػوغ الضػػغط فػػي المحػػرؾ الصػػاروخي الحػػد  زالػػت فػػي داخػػؿ القػػاذؼوالقذيفػػة ما
وبعػػػد ذلػػػؾ تبػػػدأ  اتقػػػة التماسػػػمتنفصػػػؿ حفة النفػػػث تنطمػػػؽ الغػػػازات عبػػػر فوىػػػ األقصػػػى

القذيفة بالحركة داخػؿ سػبطانة القػاذؼ وينتيػي عمػؿ المحػرؾ الصػاروخي ضػمف حػدود 
  .سبطانة القاذؼ

 .تفتح األجنحة بعد خروج القذيفة مف السبطانة القاذؼ -
عػػف فوىػػة  متػػر 30وال تزيػػد عػػف  أمتػػار 5عمػػى مسػػافة ال تقػػؿ يػػتـ تسػػميح الصػػاعؽ  -

 .القاذؼ
خميػة باليػدؼ يتولػد نبضػة كيربائيػة ناجمػة عػف اصػطداـ  القذيفػة رأسعند اصطداـ  -

والػذي بػدوره يقػـو بتػدمير الػدرع الػردي ومػف  األمامي مما يؤدي إلى عمؿ الرأس البيزو
 .ثـ تقـو العبوة األساسية بتدمير اليدؼ

جيػر بتحػريض اتي لجيػاز التففي حاؿ عدـ االصطداـ باليدؼ تقـو آليػة التػدمير الػذ -
 .القسـ الرأسي وتفجيره
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 :مالحظاخ مهمح
 100 مسػافةفي الرماية عمى الدروع الردية يجب أف يكػوف الرامػي بعيػد عػف اليػدؼ  -

 .متر
 آمف.يجب أف يكوف القاذؼ باتجاه  ،أثناء تفريغ القاذؼ مف القذائؼ المعطمة -

        تأثير الرياح عمى سير القذيفة:
الرياح المقبمة تقمؿ مف مدى القذائؼ أما الرياح المتجية باتجاه رمي القذائؼ تعمؿ  -

 .عمى زيادة مسافة القذائؼ
في الرياح المقبمة نسدد عمى أعمى اليدؼ وفي الرياح المدبرة نسدد في أسفؿ  -

  .اليدؼ
الضعيفة ال يوجد ضرورة الستخداـ التصحيحات أثناء الجانبية الرياح في حالة  -

  .الرمي
عندىا يمكف أف تؤدي إلى انحراؼ متوسطة أو قوية في حاؿ ىبوب رياح جانبية  -

  .القذيفة باتجاه الرياح

 والقوية السرعة:المتوسطة  الجانبيةانحراؼ القذيفة أثناء الرياح جدوؿ يوضح 
 رياح جانبية قوية رياح جانبية متوسطة مسافة اليدؼ

 سـ 36 سـ 16 متر 166
 سـ 76 سـ 36 متر 266
 سـ 036 سـ 66 متر 366
 سـ 166 سـ 066 متر 466
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 (RPG-30 - РПГ-30) 30-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 

وأنبوب ثانوي، كال األنبوبيف يف متجاوريف، أنبوب رئيسي قاذؼ يتكوف مف أنبوب
الرئيسي مف األلياؼ الزجاجية )الفيبر جالس(. األنبوب  افيتكونالداخؿ، و ناعميف مف 

تشبو القذيفة  والتي PG (30-ПГ)-30القذيفة الصاروخية  يحتوي بداخمو عمى
متفجر )حشوة جوفاء(، مضاد لمدروع تاندوـ تحمؿ رأس تمامًا، و  PG-27الصاروخية 

أما األنبوب الثانوي صغير القطر فيحتوي عمى القذيفة والتحصينات اإلسمنتية. 
ممـ والتي تتعامؿ مع الدرع التفاعمي ومع منظومة  40الصاروخية الكاذبة مف عيار 

، حيث أف PG-30تروفي )معطؼ الريح( الصييونية قبؿ وصوؿ القذيفة الحقيقية 
تدمير القذيفة  منظومة تروفي تستطيع تدمير الرأس المخادع الصغير لكنيا ال تستطيع

الحقيقية ألف المسافة والزمف بيف القذيفتيف قصير جدًا. يتـ إطالؽ القذيفتيف بضغطة 
ثانية، حيث تنطمؽ القذيفة  0.3زناد واحدة، والفرؽ الزمني بيف انطالؽ القذيفتيف 

ثانية.  0.3بعد  PG-30الثانوية المخادعة أواًل ثـ تمحقيا القذيفة الصاروخية الحقيقية 
، وبذلؾ ال يعيؽ حركة تيفثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ القذيفواحدة فقط، دـ لمرة يستخ

  .ـ2008عاـ  عنو روسيا كشفتالرامي أثناء االنسحاب. 

 
 RPG-30صورة توضح آلية عمؿ قاذؼ 
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 ضد المدرعات التي تحتوي عمى دروع ردية فاعؿ جداً  RPG-30قاذؼ 
الروسية وفكالس   Arenaوأريناالصييونية  Trophyومنظومات حماية مثؿ تروفي 

FCLAS ويستخدمو رامي واحد وال يحتاج إلى مساعد كما ىو الحاؿ فياألمريكية ، 
أثناء النقؿ والتخزيف يكوف القاذؼ مغطى مف األماـ والخمؼ  .RPG-7قاذؼ 

نما تتحطـ  بغطاءيف مف المطاط، ىذيف الغطاءيف ال يتـ نزعيما يدوياً  عند الرماية، وا 
نتيجة إطالؽ القذيفة، عند العدوؿ عف الرماية بعد جاىزية القاذؼ لمرماية يمكف 

  إغالؽ الفريضة والشعيرة مرة ثانية.

 
 RPG-30الروسي  القاذؼ الصاروخي

 
 RPG-30الروسي  القاذؼ الصاروخيقطاع طولي في 
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 المواصفات الفنية: 

 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 00294 طوؿ القاذؼ 

 كيمو جراـ 0692 تيفقذيفبالوزف القاذؼ 
 ممـ 064 القذيفة الحقيقية عيار

 متر 166 لمقذيفتيف المدى الفعاؿ
 متر/ثانية 046 القذيفتيفسرعة انطالؽ 

 متر مف انطالقيا 20 بعد الحقيقية تسميح القذيفةمسافة 
 بالطرؽ عمى الكبسولة ميكانيكياً  آلية اإلشعاؿ
 متر 30 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ

 سـ بعد الدرع  54 لمقذيفة الحقيقية قدرة االختراؽ بالحديد

 المميزات التكتيكية:
 درجة مئوية.  46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
 ال يستخدـ عميو أي نوع مف المناظير. -
  .بيزو كريستاؿ الكيربائية في مقدمتيا عمى خميةالحقيقية تحتوي القذيفة الصاروخية  -
 ر واتزاف القذيفة أثناء انطالقيا.تحقؽ استقراالقذيفة مزودة بست زعانؼ  -
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 (RPG-32 - РПГ-32) 32-القاذؼ الصاروخي آر بي جي 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 

ببعض عند االستخداـ. األنبوب قاذؼ يتكوف مف أنبوبيف، واألنبوبيف يتـ وصميما 
ويحتوي عمى المقبض، ووحدة الزناد وأجيزة الرؤية  األمامي ىو القاذؼ األصمي

ويستطيع القاذؼ األمامي ، البصرية النيارية أو الميمية، ويعاد استخدامو مرة ثانية
أما األنبوب الخمفي فيو الذي يحتوي عمى القذيفة ويستخدـ لمرة قذيفة.  166إطالؽ 

مف األلياؼ الزجاجية )الفيبر  افيتكونكال األنبوبيف ناعميف مف الداخؿ، و دة فقط. واح
ممـ وقذيفتيف مف  105قذيفتيف مف عيار أنواع مف القذائؼ،  أربعيطمؽ  جالس(.
ممـ. كؿ قذيفتيف مف نفس العيار، أحدىما تاندوـ مضادة لمدروع واألخرى  72عيار 

ينات. قذيفة التاندوـ المضادة لمدروع مف عيار فراغية حرارية مضادة لألفراد والتحص
 105( أما القذيفة الفراغية الحرارية مف عيار ПГ-32В) PG-32Vممـ تسمى  105

(. وىو مف تصنيع مشترؾ بيف كؿ مف روسيا ТБГ-32В) TBG-32Vممـ تسمى 
بدأ العمؿ فيو . Hashimواألردف بناء عمى طمب األردف، ولذلؾ يسمى أيضا ىاشـ 

عاـ  األردنيودخؿ الخدمة في الجيش  واألردفبمشاركة بيف روسيا  ـ2005عاـ 
 ، ويستخدـ ضد الدبابات الثقيمة والمدرعات الخفيفة والتحصينات.ـ2008
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 جاهز للشماٍة RPG-32الروسي  القاذؼ الصاروخي

 
 فٌ حالة الىقل والتخزٍه RPG-32الروسي  القاذؼ الصاروخي
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 داخؿ الحاويةالقذيفة الصاروخية 

 
 عمى اليسار TBG-32Vعلي الَمَه والقزٍفة الفشاغَة  PG-32V قذيفة التاندـو

 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ

 سـ 25 بدوف قذيفة طوؿ القاذؼ
 سـ 016 ممـ 064طوؿ القاذؼ القذيفة 
 سـ 86 ممـ 61طوؿ القاذؼ القذيفة 

 كيمو جراـ 2 قذيفةبدوف وزف القاذؼ 
 كيمو جراـ 06 ممـ 064 قذيفةبوزف القاذؼ 
 كيمو جراـ 5 ممـ 61 قذيفةبوزف القاذؼ 
 ممـ 61، 064 القذيفة عيار
 متر 200 المباشرالمدى 

 متر 466 المدى الفعاؿ

 متر 666 المدى المؤثر

 متر/ثانية 036 سرعة انطالؽ القذيفة
 سـ بعد الدرع 65 064في قذيفة  قدرة االختراؽ بالحديد
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 المميزات التكتيكية:
 درجة مئوية.  46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتيا عمى خمية بيزو كريستاؿ الكيربائية لمتفجير  -

 .RPG-7مثؿ قذيفة 
وتستخدـ في تحقؽ استقرار واتزاف القذيفة أثناء انطالقيا القذيفة مزودة بست زعانؼ  -

 تثبيت القذيفة في داخؿ القاذؼ.
 يمكف الرماية بو مف األماكف المغمقة. -
 يمكف ضرب األىداؼ مف األعمى نتيجة الضرب القوسي الغير مباشر. -
 أثناء النقؿ والتخزيف تكوف أجيزة الرؤية موجودة داخؿ القاذؼ األمامي لحمايتيا. -
جعؿ اختيار الذخيرة األمثؿ حسب طبيعة ممـ ي 105و 72نتيجة استخداـ العياريف  -

 اليدؼ ومدى الرماية.
، حيث يتـ تسميح الزناد مف خالؿ RPG-29ميكانيكيًا كيربائيًا مثؿ  آلية اإلشعاؿ -

 ذراع التسميح، وعند الطرؽ عمى الزناد تتولد شحنة كيربائية في داخؿ المحرؾ.
عد اليدؼ، وتحديد نوع المنظار مزود بمفاتيح تعمؿ عمى تعديؿ المسافة حسب ب -

 القذيفة، وتعديؿ حراري حسب درجة حرارة الميداف.

 
 RPG-32المنظار البصري الخاص بقاذؼ 
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 (RPO - РПОالقاذؼ الصاروخي آر بي أو )
ليبية،  ةذؼ صاروخيواقعائمة مشروع تصنيع بـ 1984بدأت روسيا عاـ 
ىذه العائمة ىو في الرأس الحربي، حيث يوجد ثالث رؤوس  واالختالؼ في قواذؼ

، حارؽرأس  والثالث رأس دخاني والثانيرأس حربي فراغي حراري حربية، األوؿ 
 تودخم Bumblebeeأو النحمة الطنانة  Schmelشميؿ  وسميت ىذه العائمة باسـ

، قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتدادكؿ قاذؼ عبارة عف  ـ.1988الخدمة عاـ 
 يتكوف مف أنبوب واحد ناعـ مف الداخؿ، وىذا األنبوب يتكوفو سيؿ الحمؿ والحركة، 

وي بداخمو عمى القذيفة األنبوب يحت (.مف األلياؼ الزجاجية )الفيبر جالس
يستخدـ لمرة واحدة فقط، ثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ القذيفة، وبذلؾ ال . و الصاروخية

يكوف الرأس الحربي والدافع منفصميف ولذلؾ عند يعيؽ حركة الرامي أثناء االنسحاب. 
نما يبقى خمؼ القاذؼ بعد  إطالؽ الرأس الحربي ال يخرج الدافع مع الرأس الحربي وا 
اإلطالؽ. القاذؼ مزود بقبضتيف قابمة لمطي )قبضة الزناد وقبضة أمامية( وزناد 

 العيف واقي توضع فيوأي تحتوي عمى   Dioptreإطالؽ. الفريضة مف نوع ديوبتر
ىذه قواذؼ تستخدـ ، والقذيفة مزودة بأربع زعانؼ. قابمة لمطي أما الشعيرة ثابتةو 

وليس مع قوات المشاة، واستخدموىا الروس ضد  مع القوات الكيميائية الروسيةالعائمة 
  .المجاىديف األفغاف في أفغانستاف

 
 مع القذيفة الصاروخية Schmelأو  RPOالروسي  القاذؼ الصاروخي
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 في حالة النقؿ والتخزيف Schmelأو  RPOالروسي  القاذؼ الصاروخي

 
 جاىز لمرماية Schmelأو  RPOالروسي  القاذؼ الصاروخي

 :رئيسية نماذج ثالث ىذه العائمة أنتج مفو 
 (:Schmel-A) (RPO-A - РПО-Аأي ) -آر بي أو  النموذج األوؿ -1
وىذا الرأس الحربي يحتوي عمى وىو قاذؼ يحمؿ رأس حربي فراغي حراري،  
ممـ،  107كيمو جراـ مف الوقود ويعادؿ انفجاره انفجار قذيفة المدفعية عيار  2.2

أما في األماكف المفتوحة يقتؿ ، 3ـ 90أي كائف حي في مبنى حجمو  ويستطيع قتؿ
كيمو  7نتيجة الضغط المتولد مف االنفجار والذي يصؿ إلى ، 2ـ 50في مساحة 

يعتبر ىذا النموذج  .درجة مئوية 1000وتصؿ درجة حرارة االنفجار إلى ، 2جراـ/سـ
 النموذج الرئيسي عند القوات الروسية والدولية التي تصدر إلييا. 
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 RPO-Aصورة فعالية الرأس الحربي الفراغي الحراري في قاذؼ شميؿ أي 

 ( Schmel-D)( RPO-D - РПО-Д) دي - آر بي أوالثاني  نموذجال -2
كيمو  2.3الرأس الحربي يحتوي عمى ىذا و ، دخانيوىو قاذؼ يحمؿ رأس حربي 

 90 – 55إنتاج دخاف يغطي مسافة ويستطيع المادة الكيميائية الدخانية، مف جراـ 
وفي األماكف المغمقة يستطيع إنتاج  دقيقة. 2 – 1.2متر في المناطؽ المفتوحة ولمدة 

 دقائؽ. 5 – 3ولمدة مف  3ـ 1500دخاف في مبنى حجمو 

  ( Schmel-Z)( RPO-Z - РПО-3) زيد - آر بي أوالثالث  نموذجال -3
كيمو  2.2وىذا الرأس الحربي يحتوي عمى ، حارؽوىو قاذؼ يحمؿ رأس حربي 

أي كائف حي في مبنى حجمو  حرؽويستطيع جراـ مف الخميط الكيميائي الحارؽ، 
ألف الميب يخرج ثالثي األبعاد، أما في األماكف المفتوحة يستطيع حرؽ أي  3ـ 100

. ويستمر الحريؽ في األماكف المفتوحة أو المواد الغير 2ـ 300شيء في مساحة 
  ثواني.  7 – 5مشتعمة لمدة 
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يوجد عمى مقدمة الغطاء األمامي  RPO-Aالفرؽ بيف النماذج الثالثة أف قاذؼ 
يوجد عمى مقدمة الغطاء األمامي خط واحد  RPO-Dخطيف لونيما أحمر، أما قاذؼ 

يوجد عمى مقدمة الغطاء األمامي خط واحد لونو  RPO-Zلونو أحمر، أما قاذؼ 
 أصفر. 

 
 متش 811والفشٍضة  مع القوات الكيميائية الروسية RPO-Aالروسي  القاذؼ الصاروخي

 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 92 طوؿ القاذؼ بالقذيفة

 سـ 66 طوؿ القذيفة

 كيمو جراـ 10 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 ممـ 82 القذيفة عيار

 متر 200 المدى الفعاؿ
 متر 566 المدى المؤثر

 متر 0666 المدى النيائي
 متر مف انطالقيا 20 بعد  تسميح القذيفةمسافة 

 متر/ثانية 014 سرعة انطالؽ القذيفة
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 المميزات التكتيكية:
 درجة مئوية.  46إلى +  46 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
 سنوات. 06العمر الزمني لمقاذؼ  -
تحقؽ استقرار واتزاف القذيفة أثناء انطالقيا وتستخدـ في القذيفة مزودة بأربع زعانؼ  -

 تثبيت القذيفة في داخؿ القاذؼ.
 ثانية. 30الوقت الالـز لمرماية مف حالة الراحة إلى اإلطالؽ  -

 (Schmel-M) (RPO-M - РПО-М) أـ – آر بي أو نموذج
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 
قاذؼ يتكوف مف أنبوب واحد ناعـ مف الداخؿ، وىذا األنبوب يتكوف مف األلياؼ 

األنبوب يحتوي بداخمو عمى القذيفة الصاروخية التي تحمؿ  الفيبر جالس(.الزجاجية )
يستخدـ لمرة واحدة فقط، ثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ ، حزبي فزاغي حزاريرأس 

ىذا النموذج مطور عف القذيفة، وبذلؾ ال يعيؽ حركة الرامي أثناء االنسحاب. 
و األفضؿ، وىو أكثر دقة في ويتميز بخفة وزنو وحركتو الباليستي، RPO-Aالنموذج 

الرماية حيث يمكف استخداـ منظار عميو، والمنظار يعاد استخدامو مرة ثانية عمى 
أثناء النقؿ والتخزيف يكوف القاذؼ مغطى مف األماـ والخمؼ بغطاءيف مف قاذؼ آخر. 

نما تتحطـ نتيجة إطالؽ  المطاط، ىذيف الغطاءيف ال يتـ نزعيما يدوياً  عند الرماية، وا 
 ـ.2004. دخؿ الخدمة في الجيش الروسي عاـ القذيفة

 
   RPO-Mالشوسٌ  القارف الصاسوخٌ
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 المواصفات الفنية: 

 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 94 طوؿ القاذؼ بالقذيفة

 كيمو جراـ 8.8 قذيفةبالوزف القاذؼ 
 ممـ 90 القذيفة عيار

 متر 300 المدى الفعاؿ
 متر 866 المدى المؤثر

 متر 0666 النيائيالمدى 

 متر/ثانية 150 سرعة انطالؽ القذيفة

 المميزات التكتيكية:
 .RPG-29آلية إشعاؿ القذيفة ميكانيكيا كيربائيا مثؿ  -
 يمكف تركيب منظار ليمي عميو لمرماية الميمية.  -
 .RPO-Aفي ىذا النموذج ال يتـ فصؿ الدافع عف الرأس الحربي، كما نموذج  -
تعادؿ انفجار كيمو جراـ( و  3.2)مف الوقود كبر يحتوي عمى كمية أالرأس الحربي  -

 .TNTكيمو جراـ مف  9أو  ممـ 155قذيفة المدفعية عيار 
 يعاد استخداـ القبضة المسدسية وآلية الزناد مع قاذؼ آخر مثؿ المنظار. -
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 M72 LAWالو(  97القاذؼ الصاروخي )أـ 
عف ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة 

مف يتكوف األنبوب الخارجي  ،واألنبوبيف متداخميف ببعضيما قاذؼ يتكوف مف أنبوبيف،
 ويحتويمف األلمنيوـ المقوى يتكوف البكاليت )البالستيؾ المقوى( واألنبوب الداخمي 

(، حشوة جوفاء)تحمؿ رأس متفجر مضاد لمدروع التي صاروخية القذيفة ال عمى بداخمو
بعد إطالؽ القذيفة،  القاذؼ يرمىستخدـ لمرة واحدة فقط، ثـ ي. والتحصينات اإلسمنتية

الواليات المتحدة عاـ  عمى يدصنع  أثناء االنسحاب. وبذلؾ ال يعيؽ حركة الرامي
، خالؿ منتصؼ الثمانينات حؿ ـ1963عاـ  ـ ودخؿ أوؿ جيؿ منو الخدمة1961

وؿ بتصنيعو قامت العديد مف الد في الواليات المتحدة، M136 AT4محمو القاذؼ 
مف حيث  تختمؼ األنواع عف بعضيا أحياناً وفنمندا، و  ،بريطانيا وتركيا واستراليامثؿ 

 11يوجد منو . واحدطريقة فتح الصاروخ وكذلؾ طريقة التسميح إال أف مبدأ العمؿ 
، M72 ،M72A1 ،M72A2 ،M72A3 ،M72A4، وىي عند األمريكاف جيؿ

M72A5 ،M72A6 ،M72A7 ،M72E8 ،M72E9، M72E10.  والفارؽ بيف
 ضد المدرعات وىو فاعؿ جداً األجياؿ في تطوير المحرؾ والقاذؼ والرأس الحربي. 

رامي واحد وال يحتاج إلى مساعد كما ىو  التي ال تحتوي عمى دروع ردية، ويستخدمو
، األسمحة الفردية المضادة لمدبابات أفضؿويعتبر مف . RPG-7الحاؿ في قاذؼ 
ـ، وفي حربو عمى غزة 2006الصييوني في حربو عمى لبناف عاـ استخدمو العدو 

 M72A4ىو  والجيؿ المستخدـ عند العدو الصييوني حالياً  .2008/2009عاـ 
ىو اختصار لمكممات التالية  LAWسـ. وسبب تسميتو بالو  35ويخترؽ في الدروع 

Light Anti-Tank Weapon  خفيؼ مضاد لمدروع. بعض والتي تعني سالح
  .M72E10ألفراد مثؿ الجيؿ لجياؿ تحتوي عمى قذيفة مضادة األ
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 والذي استخدـ في قطاع غزة مع العدو الصييوني M72A4قاذؼ الالو 

 
 جاىز لمرماية M72A4قاذؼ الالو 
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 المضاد لألفراد M72E10قاذؼ الالو 

 
 M72A6، ثـ قذيفة M72A5وقذيفتو في األعمى، ثـ قذيفة  M72A4قاذؼ الالو 
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 : M72A4لمقاذؼ  المواصفات الفنية

 :مواصفات القاذؼ
  سـ 77.5 مغمؽ طوؿ القاذؼ
 سـ 98 تجييزه لإلطالؽطوؿ القاذؼ بعد 

 ممـ 68 العيار
 كجـ 3.31 الكمىوزف ال

 متر 200 المدى الفعاؿ 
 متر 350 المدى المؤثر
 متر 1400 المدى النيائي 

 :مواصفات القذيفة
  سـ 60.3 طوؿ القذيفة كاممة
 ممـ 68 قطر القذيفة
 جراـ 1420 وزف القذيفة

 متر مف انطالقيا 10 بعد تسميح القذيفة مسافة 
 سـ في الباطوف 100سـ في الحديد أو  35 القدرة عمى الخرؽ في المعدف

 .انية/ثترم 145 سرعة القذيفة 
 ميكانيكيا بالطرؽ عمى الكبسولة آلية اإلشعاؿ
 متر 15 القاذؼ مدى تأثير الميب خمؼ

 :M72A4أجزاء السالح في قاذؼ 
غطاء السبطانة الخمفي.            -1              غطاء السبطانة األمامي.  -0
 غطاء الفريضة.           -3                         غطاء الشعيرة. -2
 مفتاح تسميح اإلبرة. -5                        الزناد.          -4
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حزاـ حمؿ السالح.                -7             مفتاح إغالؽ األنبوبيف.    -6
  مسمار تثبيت الغطاء الخمفي. -8

 السمؾ الذي يربط الغطاء األمامي بالغطاء الخمفي.  -06
 التعميمات بالمغة االنجميزية أو العبرية.    -00
. األنبوب  -02  الخارجي البالستيكي.      األنبوب  -01  الداخمي مف األلمونيـو
 الفريضة.  -04                        الشعيرة.      -03
 مجرى الوصؿ بيف األنبوب الداخمي واألنبوب الخارجي. -05
 سيخ اإلبرة )يربط بيف الزناد واإلبرة(.  -06
 سكة بيكاتني الذي يركب عمييا المنظار الميمي.  -07

 
 القاذؼ في حالة اإلغالؽ

 
 القاذؼ في حالة اإلطالؽ
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 القذيفة المضادة لمدروع

 المميزات التكتيكية لمقاذؼ:
  غير محمزنة.ممساء و مف الداخؿ سبطانة ال -
األلمونيوـ المقوى في األجياؿ  مغطى مف األماـ والخمؼ بواسطة غطاء مف القاذؼ -

، أما األجياؿ الحديثة M72 ،M72A1 ،M72A2 ،M72A3األربعة األولى 
 العازؿ. المقوى المطاط فيي مغطاة بواسطة غطاء مف M72A4إبتداءًا مف الجيؿ 

  بواسطة مسمار.  القاذؼمثبت مع جسـ لمقاذؼ الغطاء الخمفي  -
أو شريط، وعند فتح الغطاء  فوالذي سمؾبالغطاء الخمفي مثبت مع الغطاء األمامي  -

 . الخمفي يسقط الغطاء األمامي مباشرة
 ثواني. 10إلطالؽ القذيفة مف وضع الراحة إلى وضع اإلطالؽ الوقت الالـز  -
ميمي المنظار ال أو، عميو منظار نياري يمكف تركيبو  القاذؼ مزود بسكة بيكاتني -

AN/PVS-4 Night Sight كذلؾ يمكف تركيب مصدر شعاع ليزري، كؿ القطع ،
 .التي يمكف أف تضاؼ ترفع بعد الرماية وتوضع عمى قاذؼ آخر
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 دخل الخذمة في التسعيناتM72A4 9لجيؿ ا -
 .56إلى +  36 –يعمؿ في درجة حرارة مف  -
يعني أف الصاروخ تدريبي أي ، فيذا خط أبيض أو أزرؽ إذا كاف يوجد عمى القاذؼ -

 ال يحمؿ رأس حربي.
نما ، الصييونيالعدو  ليست مف صنعبالمغة العبرية،  امكتوب عمييال القواذؼ - وا 

 صناعة أمريكية.
 اليديف. ايمكف استخدامو بكمت -

 المميزات التكتيكية لمقذيفة الصاروخية:
تحتوي القذيفة الصاروخية في مقدمتيا عمى خمية بيزو كريستاؿ الكيربائية لمتفجير  -

 .RPG-7مثؿ قذيفة 
 الرأس الحربي يحتوي عمى بطانة مف النحاس. -
 المتفجر. Octolجراـ مف خميط أوكتوؿ  340الرأس الحربي يحتوي عمى  -
، M72 ،M72A1في األجياؿ األربعة األولى  6زعانؼ االتزاف عددىا  -

M72A2 ،M72A3،  الحديثة إبتداءًا مف الجيؿ أما األجياؿM72A4  فعدد
 وتمتد أثناء خروج، وتكوف مطوية عمى جانبي القذيفة قبؿ اإلطالؽ، 8الزعانؼ 

 ا.أثناء طيراني القذيفةمف فوىة القاذؼ لممحافظة عمى توازف  القذيفة
 M72 ،M72A1 ،M72A2 ،M72A3قطر القذيفة في األجياؿ األربعة األولى  -

فقطر القذيفة يساوي  M72A4الحديثة إبتداءًا مف الجيؿ أما األجياؿ  ممـ، 55ىو 
 ممـ.  68
 ثانية. 095متر ىي  166سرعة وصوؿ القذيفة مسافة  -

  -خطوات إطالؽ الصاروخ:
، فيفتح وذلؾ عف طريؽ سحب المسمار المثبت لمغطاء لغطاء الخمفيانقوـ بنزع  -1

 .تمقائياً ينفتح الغطاء األمامي الغطاء الخمفي و 
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بعد نزع الحمقة، يفتح المغالؽ الخمفي واألمامي ويبدو الشكؿ كما في الصورة  -2

 التالية:

 
 مقدمة القاذؼ                       مؤخرة القاذؼ                       
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)حركة  القاذؼنقوـ بمسؾ الصاروخ مف المكاف المخصص ونشده بقوة لفتح  -3
قد فتح نحاوؿ إعادتو كما كاف، فإف عاد  القاذؼاليديف متعاكستيف(، ولمتأكد مف أف 

نالحظ عند فتح  فذلؾ يعني أنو لـ ينفتح بشكؿ جيد، ويجب إعادة الكرة حتى يثبت.
 (.الفريضة والشعيرةد ظير )أف جياز التسديد ق القاذؼ

 
 القاذؼ قبؿ الفتح

 
 القاذؼ بعد الفتح

 زناد التسميح إلى الخمؼنقوـ بسحب  ،عندما يصبح اليدؼ ضمف مجاؿ الرماية -3
 القاذؼعند ذلؾ يكوف ونسمع صوت طقة، و  حتى تثبت عتمة األقساـ في مكانيا

 .، ثـ نضغط عمى الزناد بقوةجاىز لإلطالؽ

 
 بعد التسميح                 ؿ التسميح                    قب               
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 كيفية تأميف السالح في حاؿ عدـ االستخداـ:
 في حاؿ عدلنا عف الرماية نقـو بضغط زناد التسميح إلى الداخؿ.  -0

 
ثـ نضغط مفتاح إغالؽ األنبوبيف، ونضغط األنبوبيف الداخمي والخارجي باتجاه  -1

 حتى يتحررا. الداخؿ قميالً 

 
قبؿ تداخؿ األنبوبيف بالكامؿ، نضغط عمى الشعيرة والفريضة إلى األسفؿ، حتى  -2

يدخؿ كؿ منيما في غطائو، ثـ نكمؿ تداخؿ األنبوبيف بالكامؿ ثـ نغمؽ الغطاء 
 ثـ الخمفي ونضع مسمار تثبيت الغطاء الخمفي. األمامي أوالً 

 
 M72A2صورة توضح طي فريضة قاذؼ 

 
 M72A4صورة توضح طي شعيرة قاذؼ 
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 SMAWالقاذؼ الصاروخي )سماو( 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة 
عف قاذؼ يتكوف مف أنبوبيف، واألنبوبيف يتـ وصميما ببعض عند االستخداـ. األنبوب 
األمامي ىو القاذؼ األصمي، أما األنبوب الخمفي فيو الذي يحتوي عمى القذيفة 

لقذائؼ. يوجد عمى جدار القاذؼ ويستخدـ لمرة واحدة فقط. يطمؽ ثالث أنواع مف ا
ممـ موازية لمحور  8مف عيار  Spotting Rifleاألمامي سبطانة البندقية الكاشفة 

القاذؼ مف الجية اليمنى، تستخدـ إلطالؽ طمقة خطاطة قبؿ إطالؽ القذيفة لمتأكد 
. يمكف M40( 36مف إصابة اليدؼ، وىي تشبو في فكرة عمميا المدفع األمريكي )أـ 

النيار ألنو مزود بمنظار نياري ومنظار ليمي. يستخدـ في ـ القاذؼ في الميؿ و استخدا
تدمير المدرعات والدشـ والتحصينات واألفراد. وىو مف تصميـ صييوني وتصنيع 

ضد  ـ، وىو فاعؿ جداً 0873الواليات المتحدة، دخؿ الخدمة في القوات األمريكية عاـ 
مساعد كما ىو الحاؿ فة، يستخدمو رامي و المدرعات التي تحتوي عمى دروع ردية خفي

. استخدمتو القوات األمريكية في العراؽ وأفغانستاف، واستخدمو RPG-7في قاذؼ 
في حربو عمى غزة عاـ ـ و 1665ي في حربو عمى لبناف عاـ العدو الصييون

 ىو اختصار لمكممات التالية SMAW. سبب تسميتو بػسماو 1667/1668
Shoulder-launched Multipurpose Assault Weapon  والتي تعني سالح

ىجومي متعدد األغراض يطمؽ مف عمى الكتؼ. تـ تصميـ ىذا السالح بناء عمى 
. آلية إطالؽ النار والقذائؼ ميكانيكية B-300السالح الصييوني الصنع السابؽ 

غنطة وىذا بدوره يولد م ممـ ميكانيكياً  8كيربائية، حيث يتـ إطالؽ الطمقة الخطاطة 
ممـ  40×  8يوصؿ الدائرة الكيربائية إلطالؽ القذيفة. الذخيرة الخطاطة مف عيار 

 األمامي.  لألنبوبتوضع في مخزف مركب عمى الجانب األيمف 
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 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ

 سـ 6494 بدوف قذيفة طوؿ القاذؼ
 سـ 026 طوؿ القاذؼ بعد تركيب القذيفة

 ممـ 72 العيار
 كجـ 6943 بدوف قذيفة وزف القاذؼ

 (HEAAكجـ  HEDP( )02974كجـ  02928)  بالقذيفة وزف القاذؼ
 متر 26 مسافة الميب الخمفي 

 متر 146 المدى الفعاؿ
 متر 466 المدى المؤثر

 
 الجانب األيسر مف األنبوب األمامي     مف األنبوب األمامي            الجانب األيمف        

 
 الصورة تظير الجانب األيسر مف القاذؼ كامالً 
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 الصورة تظير الجانب األيمف مف القاذؼ كامال

 أنواع القذائؼ:
 HEAA ثنائية الغرض HEDP نوع القذيفة

 المدرعات والدبابات الدشـ والتحصينات ميمتيا )مضاد(
 كجـ 5920 كجـ 4974 وزف القذيفة الكمي
 سـ 7392 سـ 6398 طوؿ القذيفة الكمي
 ممـ 72 ممـ 72 قطر القذيفة
 سـ 56 سـ في الباطوف ثـ تنفجر 16 قدرة االختراؽ

 متر 466 متر 466 المدى المؤثر لمقذيفة
 ـ0873 ـ0873 دخوؿ الخدمة

سـ في الباطوف، أو تخترؽ  26 – 1يمكنيا أف تخترؽ مف  HEDPقذيفة 
سـ في الرمؿ، ثـ تنفجر. ويمكف توقيتيا حسب طبيعة اليدؼ الذي يمكف أف  106

 Thermobaricـ تـ تصنيع قذيفة حرارية فراغية 1663تخترقو ثـ تنفجر. عاـ 
 وتـ استخداميا في الفموجة. Thermobaric rocket NEلقاذؼ سماو وتسمى 

 
 ممـ 71× ;مف عيار  Spotting Rifleذخيرة سبطانة البندقية الكاشفة 
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 القذيفة المضادة لمتحصينات واألفراد

 
 القذيفة المضادة لمدروع
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 انساتغانفصم 

انقىاذف انصاروخيح املضادج نهدروع 
 انصهيىنيح

Anti-Tank Rockets Of Israel
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 B-300( 11. –القاذؼ الصاروخي )بي 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 

األنبوب قاذؼ يتكوف مف أنبوبيف، واألنبوبيف يتـ وصميما ببعض عند االستخداـ. 
األمامي ىو القاذؼ األصمي، أما األنبوب الخمفي فيو الذي يحتوي عمى القذيفة 
ويستخدـ لمرة واحدة فقط. يطمؽ ثالث أنواع مف القذائؼ، اثنتيف منيما مضادة لمدروع 
والثالثة مضادة لمتحصينات والدشـ واألفراد. القذيفة المضادة لمتحصينات فييا صاعؽ 

ثـ يتـ انفجارىا في الداخؿ. وىو  راؽ الدشمة أو الحصف أوالً تأخيري يسمح ليا باخت
ضد  مف تصميـ وتصنيع شركة الصناعات العسكرية الصييونية، وىو فاعؿ جداً 

المدرعات التي ال تحتوي عمى دروع ردية، مصمـ بحيث يستخدمو شخص واحد، لكف 
المظمية. دخؿ األفضؿ أف يكوف رامي ومساعد. ويمكف أف تستخدمو القوات البرية أو 

ـ ولكف بكميات محدودة. استخدمو العدو 0876الخدمة في القوات الصييونية عاـ 
يمكف  ـ.1665الصييوني في االنتفاضة األولى والثانية وفي حرب لبناف الثانية عاـ 

النيار ألنو مزود بمنظار نياري ومنظار ليمي. القاذؼ استخداـ القاذؼ في الميؿ و 
عمى  B-300الرماية في وضع االنبطاح. تـ تصميـ القاذؼ مزود بمنصب ثنائي عند 

 MK 1. القذيفة األولى ىيLRACوالقاذؼ الفرنسي  RPG-7القاذؼ الروسي 

HEAT متر/ثانية. ومزودة بثماف زعانؼ الستقرار  166، وسرعة انطالقيا تساوي
 طيراف القذيفة. 
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 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ

 سـ 70 بدوف قذيفة طوؿ القاذؼ
 سـ 033 طوؿ القاذؼ بعد تركيب القذيفة

 ممـ 71 العيار
 كجـ 2954 بدوف قذيفة وزف القاذؼ

 كجـ 7 بالقذيفة وزف القاذؼ
 كيمو جراـ 08 مع ثالث قذائؼ وزف القاذؼ

 متر 366 المدى المؤثر

 أنواع القذائؼ:
 اختراقيا وزنيا نوعيا القذيفة

MK 1 HEAT سـ حديد 36 كجـ 394 مضاد لمدروع 
MK 2 HEAT سـ حديد 44 كجـ 4 مضاد لمدروع 

HEFT سـ باطوف ثـ تنفجر 04 كجـ 4 مضاد لمتحصينات 
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 الثالثة B-300قذائؼ قاذؼ 
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 Matadorالقاذؼ الصاروخي )ماتادور( 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، وىو عبارة عف 
قاذؼ يتكوف مف أنبوبة واحدة تتكوف مف ألياؼ األراميد البالستيكية. ويوجد بداخميا 
القذيفة الصاروخية. يستخدـ لمرة واحدة فقط، ثـ يرمى القاذؼ بعد إطالؽ القذيفة، 

نسحاب. صنع عمى يد شركة رفائيؿ الصييونية وبذلؾ ال يعيؽ حركة الرامي أثناء اال
ضد  ـ، وىو فاعؿ جداً 1666ودولة سنغافورة. دخؿ الخدمة عند العدو الصييوني عاـ 

التحصينات والدشـ والمدرعات التي تحتوي عمى دروع ردية، يستخدمو رامي واحد وال 
في . استخدمو العدو الصييوني RPG-7يحتاج إلى مساعد كما ىو الحاؿ في قاذؼ 

ىو اختصار  Matador. وسبب تسميتو بػماتدور 1667/1668حربو عمى غزة عاـ 
والتي تعني سالح  Man-portable Anti Tank, Anti Doorلمكممات التالية 

فردي محموؿ مضاد لمدروع ومضاد لألبواب. وىو أوؿ قاذؼ في العالـ يعمؿ كمضاد 
كف المغمقة بفعالية عالية ألف لمدروع والتحصينات في نفس المحظة. يستخدـ في األما

متر مكعب.  04ردة فعمو الخمفية قميمة، حيث يمكف الرماية مف مكاف مغمؽ ال يتعدى 
الرياح تكاد ال تؤثر عمى حركة القذيفة أثناء انطالقيا، نتيجة تصميـ المحرؾ والحركة 
 الباليستية في القذيفة. يمكف التسديد عمى األىداؼ مف خالؿ منظار بسيط يكبر

مرة ويرمى مع القاذؼ بعد عممية الرماية أو مف خالؿ منظار نياري  094اليدؼ 
مف الرماية واالحتفاظ بيما  االنتياءومنظار ليمي، ثـ يتـ رفعيما عف القاذؼ بعد 

لتركيبيما عمى قاذؼ آخر. كذلؾ يمكف تركيب منظار تحديد المسافات الذي يطمؽ 
تياء، وذلؾ ألف القاذؼ مزود بسكة بيكاتني. شعاع الميزر عمى القاذؼ ورفعو عند االن

مقابض القاذؼ تستخدـ كمنصة أرضية أثناء اإلطالؽ مف وضع االنبطاح، وعندما 
تكوف مغمقة تعتبر عامؿ أماف يمنع إطالؽ القذيفة ألنيا تغطي الزناد. القاذؼ مغطى 

 مف األماـ والخمؼ بقطعة مف المطاط ثقيمة وظيفتيا كالتالي:
مي في حمؿ السالح أثناء المسير، كما وتساعده عمى سرعة تجييز تساعد الرا -

 القاذؼ لمرماية.
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 د ثقؿ أمامي وثقؿ خمفي. جيعمالف عمى اتزاف القاذؼ أثناء إطالؽ القذيفة ألنو يو  -
 يسيالف وضع القاذؼ عمى األرض بدوف أف يتضرر أنبوب القاذؼ. -
 ؼ عمى األرض.كذلؾ تمكف مف امتصاص الضربة في حاؿ وقوع القاذ -
 تحمي المنظار البصري العادي الذي يكبر مرة ونصؼ. -
 الغطاء األمامي يعمؿ عمى حماية أصبع الرامي مف الحرؽ أثناء انطالؽ القذيفة. -
الغطاء الخمفي يعمؿ عمى تخفيؼ ردة الفعؿ الخمفية لمسالح ولذلؾ يمكف استخدامو  -

 مف األماكف المغمقة.
 يوجد منو ثالث نماذج:

 MATADOR-MPماتادور أـ بي  -1
والتي تعني متعدد  Multi-Purposeىي اختصار لكممتيف  MPحرفي 

األغراض، حيث أف ىذا الرأس الحربي لمقذيفة فعاؿ ضد العديد مف األىداؼ، مثؿ 
العربات المدرعة التي ال تحتوي عمى دروع ردية والتحصينات والدشـ، ويحتوي ىذا 

وج الفعالية حيث يستطيع التمييز بيف األىداؼ الخفيفة الرأس الحربي عمى صاعؽ مزد
. ويعتبر ىذا واألىداؼ المحصنة. وال يحتاج تدخؿ مف الرامي لمعايرة الصاعؽ يدوياً 

وج الفعالية ىو األوؿ مف نوعو في العالـ. يتـ تسميح الصاعؽ بعد دالرأس الحربي المز 
 متر مف انطالؽ القذيفة. 03

 المواصفات الفنية: 
 العدد فات القاذؼمواص

 متر 0  طوؿ القاذؼ
 ممـ 90 العيار

 كيمو جراـ 0092 وزف القاذؼ بالقذيفة 
 متر 466 المدى الفعاؿ
 متر/ثانية 146 سرعة القذيفة
 ثانية 091 متر 266زمف وصوؿ القذيفة إلى 
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 نالحظ في مقدمة القذيفة يوجد حشوة جوفاء لمدروع ويوجد خمفيا حشوة لمتدمير

 

 
 مع جندي مف سنغافورة MATADOR-MPقاذؼ ماتادور أـ بي 
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 MATADOR- WBماتادور دبميو بي  -7
والتي تعني اختراؽ  Wall-Breachingىي اختصار لكممتيف  WBحرفي 

سـ مف األحجار أو  066الجدراف واألبواب، حيث يمكف ليذا الرأس الحربي اختراؽ 
سـ مف الباطوف ويفتح فتحة بحجـ إنساف لممرور مف خالليا. كما يمكنو اختراؽ  34

األبواب. يمكف لمرأس الحربي التمييز بيف األىداؼ الخفيفة التحصيف واألىداؼ قوية 
 8متر، قطره  0، طولو يحتاج تدخؿ مف الرامي لمعايرة الصاعؽ يدوياً التحصيف، وال 

متر مف  16يتـ تسميح الصاعؽ بعد ، و كيمو جراـ 02وزف القاذؼ بالقذيفة و  سـ،
يمكف إطالؽ القذيفة مف خالؿ منصة أرضية كما يمكف إطالقيا مف ، انطالؽ القذيفة
 .متر 016 – 16ومداه الفعاؿ مف  عمى الكتؼ

 

 
 مع جندي صييوني   فتحة في جدار حائط  MATADOR- WBؼ ماتادور دبميو بي قاذ 
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 MATADOR- ASماتادور أى أس  -3
والتي تعني مضاد لمدروع  Anti-Structure ىي اختصار لكممتيف AS حرفي

، يخترؽ  سـ بعد الدرع.  46المركبة، حيث يحتوي الرأس الحربي عمى رأس تاندـو
التمييز بيف األىداؼ خفيفة التدريع واألىداؼ قوية التدريع، وال يمكف لمرأس الحربي 

وزف و  سـ، 8متر، قطره  0طولو ، يحتاج تدخؿ مف الرامي لمعايرة الصاعؽ يدويا
، متر مف انطالؽ القذيفة 03يتـ تسميح الصاعؽ بعد ، و كيمو جراـ 06القاذؼ بالقذيفة 

 .متر 366ومداه الفعاؿ مف  مف عمى الكتؼ يطمؽو 

 

 
        مع جندي صييوني MATADOR- ASقاذؼ ماتادور أى أس 
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 SHIPONالقاذؼ الصاروخي )شيبوف( 
ىو قاذؼ صاروخي خفيؼ عديـ االرتداد، سيؿ الحمؿ والحركة، يستخدـ لمرة 
واحدة فقط، وبذلؾ ال يعيؽ حركة الرامي أثناء االنسحاب. لكف يتـ االحتفاظ بجياز 
التحكـ ليستخدـ في توجيو قذيفة أخرى. يحتوي القاذؼ عمى نوعيف مف القذائؼ، قذيفة 

سـ في  46بإمكاف القذيفة اختراؽ  صاروخية مضادة لألفراد ولمتحصينات، حيث
سـ  76الباطوف المسمح قبؿ انفجارىا، وقذيفة صاروخية تاندوـ مضادة لمدروع تخترؽ 

، صنع عمى يد شركة القاذؼ يتكوف مف ألياؼ بالستيكية مقويةبعد الدرع الردي. 
ـ عند العدو 0888. ودخؿ الخدمة عاـ IMIالصناعات العسكرية الصييونية 

المضادة لإلرىاب، وىو فاعؿ  Yamamستخدمو القوة الخاصة ياماـ الصييوني وت
ضد المدرعات التي تحتوي عمى دروع ردية، يستخدمو رامي واحد وال يحتاج إلى  جداً 

. ويعتبر مف أفضؿ األسمحة الفردية RPG-7مساعد كما ىو الحاؿ في قاذؼ 
المباشرة والصواريخ الصاروخية المضادة لمدبابات، وىو عبارة عف طراز بيف القواذؼ 

في الخدمة عند العدو   M-136 and M-72الموجية. ىذا القاذؼ حؿ محؿ القواذؼ
ـ وفي حربو 1665استخدمو العدو الصييوني في حربو عمى لبناف عاـ  الصييوني

 . 1667/1668عمى غزة عاـ 
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 المواصفات الفنية: 
 العدد مواصفات القاذؼ
 سـ 064  طوؿ القاذؼ
 ممـ 066 العيار

 كجـ 8 وجياز التحكـ بالقذيفة وزف القاذؼ
 كجـ FCS 194وحدة التحكـ وزف 

 متر 566 مداه الفعاؿ

تحسب سرعة الرياح وتحدد بعد   Fire Control System(FCSوحدة التحكـ )
اليدؼ عف القاذؼ وتحسب سرعة اليدؼ إذا كاف متحرؾ، وتحسب درجة الحرارة، 

متر. وحدة  566% عف بعد 46باحتمالية أكثر مف  وتضمف اإلصابة الدقيقة لميدؼ
تحتاج إلى واحد ثانية فقط لتحسب كؿ األمور قبؿ إطالؽ القذيفة، كما  FCSالتحكـ 

 مرات. 5متر. قوة التكبير في المنظار  0666ويمكنيا حساب بعد األىداؼ لغاية 

 يوجد نوعيف مف الذخائر: وكؿ نوع مزدوج التأثير
-Anti-Tank/Antiمضاد لمدروع ومضاد لمتحصينات  رأس حربي تاندوـ -0

Fortification سـ  46سـ في الحديد بعد الدرع أو يخترؽ  76. ويستطيع اختراؽ
 مف الباطوف المسمح.

-Anti-Fortification/Antiرأس حربي تاندوـ مضاد لمتحصينات واألفراد  -1

Personnel سـ مف الباطوف المسمح، ثـ  46. ويستطيع الرأس األمامي اختراؽ
ينفجر في داخؿ الحصف. أما إذا كاف اليدؼ ىو األفراد وليس التحصينات، يمكف 
لمرأس األمامي أف ينفصؿ عف الرأس الخمفي عند مكاف األفراد، ويرمي الرأس الخمفي 

في اليواء حسب البرمجة  ر تمقائياً ويفج M85القنابؿ العنقودية المزدوجة التأثير بانتاـ 
 قبؿ الرمي. 
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قاذؼ شيبوف
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 انثاني انثاب

 املىجهح املضادج نهدروع انصىاريخ

Anti-Tank Guided Missile 

(ATGM) 
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 األولانفصم 

املىجهح املضادج  مقدمح ػن نشأج انصىاريخ
وأجياهلانهدروع 



 

164 

 تطور األسمحة المضاد لمدروع بعد الحرب العالمية الثانية
مػػع بدايػػة كػػاف الصػػراع بػػيف الػػدبابات واألسػػمحة المضػػادة ليػػا  لقػػد ذكرنػػا سػػابقًا أف

 البنػػادؽاسػتخداـ الػػدبابات فػػي ميػاديف القتػػاؿ خػػالؿ الحػرب العالميػػة األولػػى، فقػد كانػػت 
تسػتخدـ فػي ذلػؾ المرتػدة المضػادة لمػدبابات واأللغػاـ المضػادة لمػدبابات المػدافع و الثقيمػة 

 الوقػػت لمتصػػدي ليجمػػات الػػدبابات التػػي كانػػت ال تػػزاؿ بطيئػػة الحركػػة وخفيفػػة التػػدريع.
تطػػورًا، تػػدريعًا و لحػػرب العالميػػة الثانيػػة واسػػتخداـ مػػدرعات أكثػػر تسػػمحًا و ومػػع نشػػوب ا

وكػاف مػف أشػير األسػمحة المضػادة  نشطت الجيود لتطوير األسػمحة المضػادة لمػدبابات
لمػػػدروع القػػػواذؼ الصػػػاروخية الخفيفػػػة عديمػػػة االرتػػػداد المباشػػػرة مثػػػؿ البازوكػػػا والبيػػػات 

ـ يتوقؼ نظرًا ألىميػة بقائيػا كسػالح حسػـ فػي ر الدبابات ل، إال أف تطو والبانزر فوست
استخدمت قواذؼ صػاروخية ، طور الدبابات وزيادة سمؾ دروعياومع ت المعركة البرية.

، بعػد ذلػؾ طػور تػدريع الػدبابات M72 LAWو RPG-7مطورة عديمػة االرتػداد مثػؿ 
 غيػػػػرالعاديػػػػة أصػػػػبحت المقػػػػذوفات وأصػػػػبحت مػػػػزودة بػػػػدروع رديػػػػة تفاعميػػػػة، وعنػػػػدىا 

غير قادرة عمى التعامؿ مع الػدروع الحديثػة،  RPG-7جية المضادة لمدبابات مثؿ المو 
، ممػا أدى إلػى يػةتبمغ قوة الدبابات في الجيػوش الحديثػة حػوالي ثمػث قواتيػا النيران حالياً 

تعاظـ دورىا فػي حسػـ المعػارؾ، حتػى أصػبحت أىػـ نظػـ التسػميح الرئيسػية فػي معركػة 
كػػػاف مػػػف الضػػػروري أف يتطػػػور السػػػالح المضػػػاد لؾ فمػػػذ األسػػػمحة المشػػػتركة الحديثػػػة.

، ونػػػػتج عػػػػف ذلػػػػؾ تطػػػػوير األجيػػػػاؿ وزيػػػػادة مػػػػداه لتزويػػػػد قدرتػػػػو عمػػػػى االختػػػػراؽلمػػػػدروع 
لكػػبح جمػػاح التفػػوؽ النػػوعي لمدبابػػة،  المختمفػػة مػػف الصػػواريخ الموجيػػة المضػػادة لمػػدروع

التغمب  فكمما ظيرت وسائؿ حماية جديدة لمدبابة ظير جيؿ جديد مف الصواريخ بيدؼ
عف طريؽ زيادة التدريع أو إدخاؿ المستشعرات التي تقـو  عمى سبؿ الحماية سواء كاف

بعػػػاده داع الصػػػاروخ الميػػػاجـ و بخػػػ كفػػػاءة أجيػػػزة عػػػف ىدفػػػو، أو بزيػػػادة خفػػػة الحركػػػة و ا 
  .الخداع

 

 



 

165 

 
              البريطانية مف الحرب العالمية األولى   دبابة مارؾ

 
 مف الحرب العالمية الثانية األمريكية دبابة شيرماف

 
 الصييونية الحديثة 4بابة ميركافا د
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 الصواريخ الموجية المضادة لمدروع

أنظمػػػة الصػػػواريخ الموجيػػػة المضػػػادة لمػػػدروع ىػػػي جممػػػة الوسػػػائط القتاليػػػة والتقنيػػػة 
القبضة الموجية. ويدخؿ فييا:  التي تؤمف تدمير األىداؼ المدرعة باستخداـ الصواريخ

منصػػػة  فمػػػ ةالقاذفػػػالقبضػػػة تػػػألؼ وت .، والصػػػاروخ، وجيػػػاز الفحػػػص والصػػػيانةةالقاذفػػػ
 اإلطػػػالؽ وجيػػػاز التسػػػديد )المنظػػػار( ولوحػػػة القيػػػادة والتوجيػػػو إلرسػػػاؿ اإليعػػػازات إلػػػى

عمػى عربػة  ةعمػى الكتػؼ أو منقولػ ةمحمولػ ةالقاذفػالقبضة كوف تالصاروخ. ويمكف أف 
يتػألؼ الصػاروخ مػف  .مف خالؿ دراجػة ناريػة مروحية أو طائرة بدوف طيار أو حتىأو 

وأسػػػالؾ لنقػػػؿ  يومحػػػرؾ صػػػاروخ رأس حربػػػي وجنيحػػػات وزعػػػانؼ لمتػػػوازف واالسػػػتقرار،
، أما جياز الفحص والصيانة فيو عبػارة عػف ، أو أشعة ليزر، أو موجات راديواألوامر
 .وصالحيتيما لالستخداـالصاروخ يستخدـ لفحص القبضة القاذفة و  جياز

 X-7األلمانيمضاد لمدروع موجو استخدـ في العالـ ىو الصاروخ  صاروخ أوؿ

anti-tank  ـ. يتـ التحكـ فيو مف خالؿ السمؾ. طولو 1944والذي دخؿ الخدمة عاـ
 100كـ/ساعة ) 360كيمو جراـ، وسرعتو  9سـ، ووزنو  15سـ، وقطره  95

 كيمو جراـ. 2.5كيمو متر. والرأس الحربي  1.2متر/ثانية( ومداه 

 
الصواريخ المضادة لمدروع الموجية متنوعة الحجـ، حيث يوجد منيا الخفيؼ 
الذي يحممو ويستخدمو رامي واحد ومساعد مثؿ صاروخ المالوتكا الروسي، ومنيا 

جنود أو عمى عربات مثؿ صاروخ التاو األمريكي، ومنيا الثقيؿ  3المتوسط ويحممو 
 يات أو الطائرات الموجية بدوف طيار.وتحممو العربات أو الطائرات الحربية أو المروح
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أوؿ صاروخ ناجح مضاد لمدروع موجو بعد الحرب العالمية الثانية ىو الصاروخ 
 ـ. والذي يعتبر مف الجيؿ األوؿ.0844والذي ظير عاـ  Nord SS.10الفرنسي 

  
 Nord SS.10الصاروخ الفرنسي 

 :لمدروع المتطمبات الرئيسية لمصواريخ الموجية المضادة
 حتى تتمكف الصواريخ المضادة لمدروع الموجية مف مواجية تطور الدروع

 :يمي المعادية فإف ىناؾ متطمبات رئيسية يجب أف تتوفر ليذه الصواريخ وأىميا ما

 :قدرة تدميرية عالية -1

 :نسبة عالية الحتماؿ اإلصابة وىذا يتوقؼ عمى طريؽ يمكف تحقيقيا عفو 
 .لميدؼ سرعة الصاروخ بالنسبة -
 .قدرة الصاروخ عمى المناورة -
 .دور الرامي درجة اآللية العالية التي تقمؿ مف -



 

168 

 .قوة تدمير عالية نتيجة حجـ الرأس المدمرة، وقدرتيا عمى االختراؽ -
 .لمرمايةالمعدؿ العالي  -
ذلؾ عمى القدرة عمى تمييز  القدرة عمى العمؿ في الظروؼ المتغيرة ويتوقؼ -

 .اإلعاقة والقدرة عمى مقاومة أعماؿًا ونيار األىداؼ لياًل 

 :القدرة عمى البقاء -2
 إصابة قاعدة اإلطالؽ ويتحقؽ ذلؾ عندما يكوف: ضعؼ احتماؿنتيجة 

 .المعادية مدى الصاروخ أطوؿ مف مدى أسمحة الدبابات -
 .صعوبة اكتشاؼ مكونات النظاـ -
 .المناورةقدرة كبيرة عمى  إمكانية التحميؿ عمى مركبات خفيفة ذات -
الحاجة إلى تعديالت في  بدوف المروحيةإمكانية اإلستخداـ مع المشاة والطائرات  -

 .الصاروخ نفسو
 .واإلصالح سيولة التدريب واالستخداـ والصيانة -
 .عاليةوالجودة واالعتمادية الوثوقية الدرجة  -

 :المضادة لمدروع تصنيفات الصواريخ الموجية
 :التصنيؼ األوؿ

سرعتيا إلى صواريخ بسرعة دوف  حسبالصواريخ المضادة لمدروع الموجية تقسـ 
 Supersonic صوتيةوصواريخ فوؽ  )أقؿ مف سرعة الصوت( Subsonic صوتية

دوف صوتية مما يسمح باستخداـ  . ومعظـ الصواريخ ذات سرعة)أسرع مف الصوت(
تستخدـ في القواذؼ صوتية ف فوؽالطريقة بسيطة لنقؿ األوامر باألسالؾ. أما السرعة 

إلى الصاروخ بالالسمكي أو  حيث تنتقؿ األوامر المروحيات،المنقولة عمى العربات أو 
 . )ىاضرب وانس (باألشعة تحت الحمراء أو بالميزر وأخيرًا التوجيو بأسموب

 
 
 



 

176 

 أمثمة عمى الصواريخ المضادة لمدروع الموجية ذات السرعة دوف الصوتية:

  
  Fagot فاغوت الروسيصاروخ ال           Malyutkaمالوتكا  الروسي وخر صاال     

  
  Dragonالصاروخ األمريكي دراجوف        Milan األلماني ميالف  الفرنسيالصاروخ    

 أمثمة عمى الصواريخ المضادة لمدروع الموجية ذات السرعة الفوؽ صوتية:

          
  Khrizantema خريزانتيما الروسيصاروخ ال        Hellfireىيمفير صاروخ األمريكيال      
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   Nimrod-2(2الصاروخ الصييوني )نمرود        Shturmالصاروخ الروسي شتوـر        

 :التصنيؼ الثاني 
مف المدى  قصيرةإلى  حسب مداىاالصواريخ الموجية المضادة لمدروع تقسـ 

 متر، وطويمة المدى مف 4000 – 2000ومتوسطة المدى مف تر، م 2000 - 600
 متر فما فوؽ. 8000تر، وبعيدة المدى مف م 8000 – 4000

 أمثمة عمى الصواريخ المضادة لمدروع الموجية قصيرة المدى:

 
  Metisالصاروخ الروسي ميتس            Eryx الفرنسي الكندي إريكس صاروخال    

 
  Predatorصاروخ األمريكي مفترس ال         Bumbar الصربي بومبارصاروخ ال      
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 أمثمة عمى الصواريخ المضادة لمدروع الموجية متوسطة المدى:

  
 Milan ميالف  صاروخ الفرنسي األلمانيال        Konkursكونكورس  الروسيصاروخ ال    

 
    Toophan طوفاف اإليرانيصاروخ ال               Tow تاو األمريكيصاروخ ال          

 أمثمة عمى الصواريخ المضادة لمدروع الموجية طويمة المدى:

          
  Khrizantema خريزانتيما الروسيصاروخ ال        Hellfireىيمفير صاروخ األمريكيال      
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 Lahat الىات  الصييوني صاروخال          Mapatsصاروخ الصييوني ماباتس ال      

 الصواريخ المضادة لمدروع الموجية بعيدة المدى:أمثمة عمى  

 
 Nimrod الصاروخ الصييوني نمرود

 
 Spike Nlosسبيؾ نموس الصاروخ الصييوني 
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 :التصنيؼ الثالث
بيا إلى ثالثة  حسب طريقة التحكـالصواريخ الموجية المضادة لمدروع تقسـ 

وىو المعتمد في تصنيؼ  .التحكـ اليدوي، والتحكـ النصؼ آلي، والتحكـ اآللي: أجياؿ
 :المضادة لمدروع إلى أجياؿ تقسـ الصواريخ الموجيةبناء عميو الصواريخ و 

    (:اليدوي التحكـ) الجيؿ األوؿ أواًل:
، بواسطة المنظار وفيو يرصد الرامي باستمرار تحرؾ اليدؼ ومسار الصاروخ

 يدويتحكـ أي  Manual Command to the Line Of  Sightلذلؾ يطمؽ عميو 
.  MCLOSمكموس وتختصر ىذه الكممات بالحروؼ التالية، خط النظر إلىومتابعة 

بالمدى  ويحدد بالنظر انحراؼ الصاروخ عف خط التسديد ثـ يحرؾ عصا التوجيو
تنتقؿ  واالتجاه بما يعادؿ ىذا االنحراؼ. وبتحريؾ ىذه العصا تنتج إشارات كيربائية

 وتصؿ ،السمكيةالقميؿ منيا سمكية و  معظمياإلى الصاروخ عمى خطوط اتصاؿ 
اإلشارات الكيربائية إلى أجيزة التحميؿ في الصاروخ وتتحوؿ إلى أوامر تصؿ إلى 

وزعانؼ الصاروخ فتحركيا وتعدؿ مف مسار الصاروخ حسب الوجية  جنيحات
ويتابع التسديد عمى أثناء انطالؽ الصاروخ يقوـ الرامي بمتابعة الصاروخ  .المطموبة

، ولذلؾ واحد آف واحد، فتصبح عيف الرامي والصاروخ واليدؼ عمى خط اليدؼ في
صواريخ  معظـ .تتطمب تدريبًا جيدًا ومجيودًا كبيراً المحافظة عمى دقة إصابة اليدؼ 

، والقميؿ منيا السمكي وموجو بالراديو مثؿ الصاروخ سمكيالتحكـ فييا الجيؿ األوؿ 
 (.3M11 Falanga / AT-2 Swatterالروسي فاالنجا أو سواتر )

الصواريخ الروسية المضادة لمدروع ليا اسماف، اسـ روسي شرقي واسـ  مالحظح:
لحمؼ الناتو غربي، فاالسـ فاالنجا روسي أما سواتر فيو االسـ الذي أطمقو حمؼ 
الناتو عمى نفس الصاروخ، وسوؼ نالحظ أيضا في التسمية الغربية أنو يسبقيا حرفي 

AT  ورقـ، وحرفيAT ختصار مف كممتي ىي اAnti Tank أما الرقـ فيو يعني ،
 النموذج الثاني مف الصواريخ المضادة لمدروع الروسية.
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 Magnesium Flareالصواريخ مف ىذا الجيؿ مزودة بشعمة ماغنيسيـو ضوئية 
الصاروخ عندما يبتعد  تمييزالرامي عمى سيؿ يفي مؤخرة الصاروخ ل)طمقة مذنبة( 

 .وعن

 

 

 
 اشتعاؿ المذنبة أثناء انطالؽ الصاروخالحظ 
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ال تتأثر بأي تشويش الكتروني إذا كانت مف مميزات صواريخ الجيؿ األوؿ أنيا  
 فتتأثر بالتشويش االلكتروني،)راديو( أما إذا كانت السمكية التحكـ  ،سمكية التحكـ

أما سرعة الصاروخ  ،% لصعوبة التحكـ فييا35ال تتعدى نسبة إصابتيا لميدؼ و 
 ظير وقد ،ـ/ث، ما يعني عدـ توافر عنصر المفاجأة أثناء القتاؿ120فبطيئة نسبيًا 

 في ىذه الصواريخ عيوب كثيرة لـ تكف التكنولوجيا حينذاؾ قادرة عمى تالفييا. ومف

اليدوية تتطمب مف الرامي أف يقوـ بثالث  فطريقة التحكـ :ىذه العيوب، طريقة التحكـ
ومتابعة الصاروخ، وتعديؿ مسار الصاروخ عف  آف واحد وىي متابعة اليدؼ،عمميات ب

كؿ االتجاىات. وكاف أقؿ خطأ في التوجيو يؤدي إلى  طريؽ تحرؾ عصا التوجيو في
توجيو الصاروخ وجود حساسية مرىفة وميارة عالية  يتطمب .إبعاد الصاروخ عف ىدفو

 ف االنقطاع عف التمريف في إجازة طويمةليـ إذ أ لدى الرماة وتدريبًا شاقًا ومتواصالً 
فتوتر  ،يتطمب رباطة جأش وبرودة أعصاب كما ،مثاًل يفقد الرامي بعض الحساسية

نتيجة لما و  ،لحركة الصاروخ واليدؼ األعصاب قد يفقد الرامي المقدرة عمى االستجابة
نظرًا ألف سرعة تحميؽ الصاروخ كانت  ،دوماً  سبؽ لـ يكف احتماؿ اإلصابة مضموناً 
إف عممية  .مدة طويمة عرضة لنيراف العدو منخفضة فقد أدى ذلؾ إلى بقاء الرامي

الضروري أف يطمؽ الرامي عدة صواريخ  التدريب المكثفة تكمؼ نفقات باىظة إذ مف
  .قتالية

 
 صاروخ مالوتكا
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 :مف الجيؿ األوؿتسمسؿ الصواريخ الموجية 
 ـ.0833،  دخؿ الخدمة عاـ X-7 missile( 6 –الصاروخ األلماني )إكس  -0
 ـ.0844، دخؿ الخدمة عاـ SS.10 missile( 06الصاروخ الفرنسي )أس أس. -1
 ـ.0845، دخؿ الخدمة عاـ SS.11 missile( 00الصاروخ الفرنسي )أس أس.  -2
 ـ.0846اـ ، دخؿ الخدمة عCobra missileالصاروخ األلماني )كوبرا(  -3
 ـ.0846دخؿ الخدمة عاـ  Entac missileالصاروخ الفرنسي )إنتاؾ(  -4
دخؿ الخدمة عاـ  Malkara missileالصاروخ البريطاني االسترالي )مالكارا(  -5

 ـ.0847
دخؿ  Vickers Vigilant missileالصاروخ البريطاني )فيكيرس فيجالنت(  -6

 ـ.0856الخدمة عاـ 
 AT-1 Snapper / 3M6 Shmel missileشميؿ، سنابر( الصاروخ الروسي ) -7

 ـ.0856دخؿ الخدمة عاـ 
، دخؿ الخدمة عاـ Mosquito missileالصاروخ االيطالي )موسكيتو(  -8

 ـ.0850
، 3M11 Falanga  /AT-2 Swatterالصاروخ الروسي )فاالنجا، سواتر(  -06

 ـ. وىو صاروخ موجو بالراديو.  0851دخؿ الخدمة عاـ 
 AT-3 Sagger / 9M14 Malyutkaالصاروخ الروسي )مالوتكا، صقر( -00

missile  ـ.0852دخؿ الخدمة عاـ 
 ـ.0852، دخؿ الخدمة عاـ Bantamالصاروخ السويدي )بانتاـ( -01
 ـ.0853، دخؿ الخدمة Type 64 MATمات(  53الصاروخ الياباني )نوع  -02
، دخؿ الخدمة عاـ Swingfire missileالصاروخ البريطاني )سوينج فير(  -03

 ـ.0857
، دخؿ الخدمة عاـ Mathogo missileالصاروخ األرجنتيني )ماثوجو(  -04

 ـ.0867
 ـ.0868، دخؿ الخدمة عاـ HJ-73( 62-الصاروخ الصيني )أتش جي -05
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 ـ.0886، دخؿ الخدمة عاـ RAADالصاروخ اإليراني )رعد(  -06

 

 
 موجو بالراديوال Falanga missileالصاروخ الروسي )فاالنجا( 

 :مف الجيؿ األوؿ الصواريخ الموجية عػيػوب
ىػػػذه القػػػذائؼ إلػػػى درجػػػة كبيػػػرة عمػػػى صػػػفات جنػػػدي التوجيػػػو  إصػػػابةتتوقػػػؼ دقػػػة  -1

ـ/ث(  150 - 85ليػػػذه القػػػذائؼ سػػػرعة طيػػػراف صػػػغيرة ) أفالمعنويػػػة القتاليػػػة، حيػػػث 
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متػر يحتػاج جنػدي  2000فعنػد الرمػي عمػى مسػافة  ،طيرانيػا وقتػًا طػويالً وليذا يسػتمر 
دبابػة وتوجيػو م( إلصابة دبابة واحدة مع التتبع المستمر لانيةث 24 - 13التوجيو إلى )

ثانيػػػة( مػػػف االنتبػػػاه المتػػػوتر ىػػػي  24 - 13ىػػػذه الثػػػواني ) أفويمكػػػف القػػػوؿ  ،القذيفػػػة
كمػا أف سػرعة الطيػراف  ،لقتالية بصورة كاممةالوقت الذي تتجمى فيو الصفات المعنوية ا

الصغيرة ىذه ىي سػبب معػدؿ الرمػي المتػدني لمقػذائؼ الصػاروخية الموجيػة الػذي يبمػغ 
 قذائؼ في الدقيقة الواحدة. 3 - 1مف 

 إمكانية( حيث تستبعد ترم 500)حتى  -طيراف غير موجو  -وجود منطقة ميتة  -2
 500عمػى مسػافة  المفػاجئتوجيو القذيفة عمى ىذه المسافة. لذلؾ فاف ظيور الدبابات 

 ال يسمح لجندي التوجيو مف توجيو القذيفة بدقة إلى اليدؼ. ترم 700 -
القذائؼ الصاروخية الموجية مف الموجو أف يالحظ بالعيف وبصورة  إطالؽيتطمب  -3

إلػػى  اإلطػػالؽوليػذا السػػبب يتوقػػؼ نجػاح  ،مسػتمرة القذيفػػة والدبابػػة أثنػاء طيػػراف القذيفػػة
ليػػؿ، ضػػباب، سػػقوط ثمػػج،  -طبيعػػة األرض وعمػػى ظػػروؼ الرؤيػػة درجػػة كبيػػرة عمػػى 

 األمر الذي ال يسمح أحيانًا باستعماؿ ىذه القذائؼ حتى آخر مدى. -غبار  ،دخاف

ومف العيوب األخرى لمقذيفة الصاروخية الموجية، حساسية صماماتيا العالية التي  -4
ميا بغصف أو بشػبكة مػف تؤدي إلى انفجار القذيفة قبؿ بموغيا اليدؼ في حاؿ اصطدا

 .الشبكات المعدنية التي تحاط بالدبابات بيدؼ حمايتيا مف ىذا النوع مف القذائؼ

 (:آلي التحكـ النصؼالجيؿ الثاني ) ثانيًا:
في تصويب خط التسديد  عف طريؽ ،يكتفي الرامي بتتبع حركة اليدؼ فقط وفيو

لذلؾ يطمؽ عميو المنظار نحو اليدؼ ونقؿ خط التسديد باستمرار وفقًا لحركة اليدؼ. 
Semi Automatic Command to the Line Of  Sight  نصؼ وتعني تحكـ

. في ىذا SACLOS، وتختصر بكممة ساكموس خط النػظر إلىومتابعة  وتوماتيكيأ
ذا كاف الرامي في التحكالتحكـ  ـ اليدوي ىو الذي يحسب ال يوجد عصا توجيو، وا 

يجرى  النصؼ آلي التحكـففي  ،عف اليدؼ بتحريؾ عصا التوجيو انحراؼ الصاروخ
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االلكترونية  وحدة التحكـإيعازات مف خالؿ التسديد  تحديد انحراؼ الصاروخ عف خط
، وفكرة عمؿ ىذا التحكـ أف الرامي يضع اإلطالؽ بصورة آلية قبضةفي  ةالموجود

يدؼ ويبقى متابع لو إذا تحرؾ اليدؼ، يوجد في مؤخرة الصاروخ خط التسديد عمى ال
منبع لألشعة التحت حمراء، وىذه األشعة يتـ استقباليا مف خالؿ عدسة استقباؿ 
األشعة ما دوف الحمراء والتي توجد في قبضة اإلطالؽ، وبذلؾ تتمكف قبضة اإلطالؽ 

ىناؾ انحراؼ عف اليدؼ، مف معرفة اتجاه الصاروخ بالمقارنة مع اليدؼ، فإذا كاف 
أوامر الكترونية اإلطالؽ  قبضةفي  ةالموجودااللكترونية  تصدر وحدة التحكـ

تصحيحية في مسار الصاروخ مف خالؿ آلية التواصؿ التي توجد بيف قبضة اإلطالؽ 
 والصاروخ، وبذلؾ يتبع الصاروخ مكاف خط التسديد الذي تـ تحديده مسبقًا مف الرامي.  

يات تواصؿ يمكف مف خالليا توصيؿ األوامر مف القبضة إلى توجد ثالث آل
الصاروخ، وىي السمؾ وموجات الراديو وأشعة الميزر، ومعظـ صواريخ الجيؿ الثاني 

 موجو بالسمؾ، وبعضيا موجو بأشعة الميزر، والقميؿ منيا موجو بالراديو. 
لصاروخ عيب الصواريخ الموجو بالسمؾ، أنو يمكف قطع السمؾ الذي يصؿ بيف ا

وقبضة اإلطالؽ، خصوصًا إذا كاف اليدؼ بيف األشجار، وكذلؾ أكثر مدى يمكف 
متر. في بعض الصواريخ، مثؿ صاروخ شتوـر  4000الوصوؿ إليو ال يزيد عف 

، تصؿ األوامر التصحيحية مف وحدة 9K114 Shturm  /AT-6 Spiralالروسي 
إلى الصاروخ مف خالؿ الراديو وليس  اإلطالؽ قبضةفي  ةالموجودااللكترونية  التحكـ

مف خالؿ السمؾ. كذلؾ في بعض الصواريخ الحديثة مثؿ صاروخ كورنت الروسي 
9M133 Kornet АТ-14 Spriggan  تصؿ األوامر التصحيحية مف وحدة ،

إلى الصاروخ مف خالؿ شعاع ليزر  اإلطالؽ قبضةفي  ةالموجودااللكترونية  التحكـ
بذلؾ تـ تجاوز مشكمة السمؾ. لذلؾ تقسـ الصواريخ المضادة وليس مف خالؿ السمؾ. و 

لمدروع الموجية مف الجيؿ الثاني إلى صواريخ سمكية التحكـ وصواريخ راديو التحكـ 
وصواريخ ليزرية التحكـ. تصؿ دقة اإلصابة في الصواريخ المضادة لمدروع الموجية 

 %. 99 – 95مف الجيؿ الثاني مف 



 

180 

 
 مف الجيؿ الثاني Towنموذج التحكـ في صاروخ تاو 

 300 – 200في الجيؿ الثاني متوسطة حيث تصؿ ما بيف خ ير واسرعة الص
متر/ثانية، وىذا يحسف مف أدائيا وبذلؾ تقؿ المخاطر عمى الرامي مف النيراف 

رماية، كذلؾ الرأس الحربي مطور عف الجيؿ المعدؿ العالي لمالمعادية، باإلضافة إلى 
األوؿ، حيث ازدادت قدرة االختراؽ، وتوجد نماذج مف الجيؿ الثاني تحتوي عمى رأس 
تاندوـ، مما زاد مف كفاءتيا وفعاليتيا. بعض الصواريخ مف الجيؿ الثاني طورت بحيث 

يف وذلؾ مف خالؿ وضع عبوتتضرب نقطة الضعؼ في الدبابة وىي سطح الدبابة، 
ضعؼ نقطة في أيػػدؼ لتصيب بشكؿ عامودي تنفجر عند وصػوؿ الصػػػاروخ فوؽ ال

. ومف Top Attack( األعمىالنقضاض مف ا) ، وىذا ما يسمىالسػطحالدبابة وىو 
 .Tow 2Bبي  2أمثمة ىذه الصواريخ، صاروخ تاو 
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ؿ عيب ىذه الصواريخ إمكانية التشويش عمى بعض النماذج القديمة منيا مف خال

، مثؿ جياز بف حتساؼ الذي استخدمو العدو لألشعة ما دوف الحمراء قوي منبع
الصييوني في تضميؿ الصواريخ الموجية مف الجيؿ الثاني، والذي يوجد عمى بعض 

وفكرة التشويش تعتمد أف جياز  دباباتو القديمة والدشـ واألبراج العسكرية الصييونية،
وبكمية أكبر مف األشعة التحت حمراء التي  بف حتساؼ يرسؿ أشعة ما دوف الحمراء

تصدر مف مؤخرة الصاروخ، وبذلؾ يتـ تشويش عدسة استقباؿ األشعة في قبضة 
اإلطالؽ والتي بدورىا توصؿ اإلشارة إلى وحدة التحكـ االلكترونية فتعطي إشارات إلى 
الصاروخ غير صحيحة، وبذلؾ يضؿ الصاروخ ىدفو، النماذج الحديثة مف صواريخ 

 لجيؿ الثاني ال يمكف تضميميا ألف األشعة مشفرة بكود بيف القبضة والصاروخ.ا
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 عمى دبابة سنتريوف الصييونية Violinجياز بف حتساؼ أو فيوليف 

 :مف الجيؿ الثاني بالسمؾتسمسؿ الصواريخ الموجية 
 ـ.0866دخؿ الخدمة عاـ  BGM-71 TOWالصاروخ األمريكي تاو  -0
، دخؿ الخدمة 9K111 Fagot  /AT-4 Spigotالصاروخ الروسي فاغوت  -2

 ـ.  0866عاـ 
 ـ.0861دخؿ الخدمة عاـ  MILANالصاروخ الفرنسي األلماني  -2
، دخؿ 9M113 Konkurs  /AT-5 Spandrelالصاروخ الروسي كونكورس  -4

 ـ.1974الخدمة عاـ 
 ـ.1975 دخؿ الخدمة عاـ، M47 Dragonالصاروخ األمريكي  -5
 ـ.1977 ، دخؿ الخدمة عاـHOTالصاروخ الفرنسي األلماني ىوت  -6
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 ؿ الخدمة، دخ 9M115 Metis /AT-7 Saxhornالصاروخ الروسي ميتس  -7
 ـ.1979عاـ 
 ، دخؿ الخدمة عاـType 79 Jyu-MATمات(  79الصاروخ الياباني )نوع  -8

 ـ.1984
ؿ ، دخHJ-8 / Red Arrow-8( السيـ األحمر 8-الصاروخ الصيني )أتش جي -9

 ـ.1984عاـ  الخدمة
 ـ.1988، دخؿ الخدمة عاـ BILL 2الصاروخ السويدي  -10
 .ـ1994 دخؿ الخدمة عاـ، ERYXالصاروخ الفرنسي الكندي  -00
 ـ.2000 دخؿ الخدمة عاـ، Toophanالصاروخ اإليراني طوفاف  -12
 ـ.2011 ، دخؿ الخدمة عاـBumbarالصاروخ الصربي بومبار  -13

 :مف الجيؿ الثاني بالراديوتسمسؿ الصواريخ الموجية 
 ؿ الخدمةدخ، 9K114 Shturm  /AT-6 Spiralالصاروخ الروسي شتوـر  -0

 ـ.1976عاـ 
 ؿ الخدمةدخ، 9K112 Kobra / AT-8 Songsterالصاروخ الروسي كوبرا  -1

 ـ.1980عاـ 
ؿ دخ، 9M120 Ataka-V  /AT-9 Spiral-2في  -الصاروخ الروسي أتاكا  -2

 ـ.1980عاـ  الخدمة

 :مف الجيؿ الثاني بالميزرتسمسؿ الصواريخ الموجية 
 ـ.1985، دخؿ الخدمة عاـ BILL 1( 1الصاروخ السويدي )بيؿ  -1
دخؿ ، АТ-14 Spriggan / 9M133 Kornet الصاروخ الروسي كورنت -2

 ـ.1994الخدمة عاـ 
دخؿ الخدمة عاـ ، Ingweالصاروخ الجنوب أفريقي )أي أف جي دبميو إي(  -3

 ـ.2005
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، دخؿ Mectron MSS-1.2( 1.2الصاروخ البرازيمي )ميكتروف أـ أس أس  -4
 ـ.2009الخدمة عاـ 

 ـ.2010، دخؿ الخدمة عاـ Toofan 5( 5الصاروخ االيراني )طوفاف  -5

 (:التحكـ اآلليالجيؿ الثالث ) ثالثًا:
عمؿ الرامي عمى اختيار اليدؼ والضغط عمى الزناد. فيتوجو  وفييا يقتصر

خط  إلىومتابعة  لذلؾ ىو تحكـ أوتوماتيكياليدؼ.  الصاروخ بصورة آلية نحو
 أكموسوتختصر بكممة  Automatic Command to Line-Of-Sight، النػظر

ACLOS . كذلؾ يطمؽ عمى الجيؿ الثالث التعبيرFire-And-Forget ، أي بمعنى
تصؿ دقة اإلصابة في الصواريخ المضادة لمدروع الموجية مف الجيؿ أطمؽ وانسي، و 

 550 – 250عالية حيث تصؿ ما بيف  تياسرع%، و 100 – 99مف  الثالث
فنالحظ أف الصواريخ طويمة المدى أو بعيدة المدى سرعتيا ، حسب مداىا متر/ثانية

لمدى سرعتيا أقؿ مف سرعة أعمى مف سرعة الصوت أما الصواريخ متوسطة ا
بعض الصواريخ مف الجيؿ الثالث طورت بحيث تضرب نقطة الضعؼ في الصوت. 

النقضاض ا) الدبابة وىي سطح الدبابة، مثؿ صاروخ جافميف األمريكي، وىذا ما يسمى
 . Top Attack( األعمىمف 

  يوجد عدة طرؽ مف أنظمة التحكـ في الجيؿ الثالث:
 :التوجيو الميزري -

، األىداؼليزري مف جياز خاص إلنارة  عتـ إضاءة اليدؼ بإرساؿ شعاحيث ي
سواء مف المروحيات أو مف الطائرات الحربية أو مف الطائرات بدوف طيار أو مف 

ومف ثـ يتـ أو حتى مف منصات الصواريخ األرضية نفسيا،  العربات األرضية،
في مقدمة الصاروخ لموجود ازري ييمتقط الباحث المفالصاروخ باتجاه اليدؼ  إطالؽ

شعاع الميزري في نقطة انعكاس ال والشعاع المرتد مف اليدؼ ويتجو نحوه حتى يصيب
وفي ىذا التوجيو الرامي يطمؽ وينسى، لكف الذي يضئ شعاع . المتكسرة عمى اليدؼ
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الميزر يجب أف يبقى مستمر باتجاه اليدؼ حتى انفجار الصاروخ. ومف أمثمة ىذا 
نموذج مف صاروخ  15جياؿ الييمفير األمريكية، مع العمـ يوجد الطراز معظـ أ

 .الصييونيف Lahatوصاروخ الىات  MAPATSالييمفير، وصاروخ ماباتس 

 
 :Imaging Infrared (IIR) التوجيو التمفزيوني الحراري -

وعند  اإلطالؽقبؿ  فزيونية حرارية في مقدمة الصاروخيتـ تشغيؿ كاميرا تم وىنا
وتحتفظ الكاميرا  اإلطالؽمشاىدة اليدؼ والقبض عميو مف قبؿ مستخدـ السالح يتـ 

وىنا إذا ما اليدؼ.  إلى آلياً بعدستيا عمى اليدؼ فيتابع الصاروخ مساره لموصوؿ 
تعرؼ الصاروخ عمى اليدؼ، ال يحتاج توجيو مساعد أثناء طيرانو باتجاه اليدؼ 

. لكف Fire-And-Forgetذلؾ يسمى أطمؽ وانسي وينسحب الرامي بدوف المتابعة. ل
ومف أمثمة ىذا عيب ىذا الصاروخ أنو ال يمكف تغيير مساره عف ىدفو بعد اإلطالؽ. 

 النوع مف التحكـ، صاروخ جافميف األمريكي.

 
 صاروخ جافميف األمريكي
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 Semi Active Radarالنصؼ إيجابي  التوجيو بالرادار

يمتقط الرادار اليدؼ، ثـ يحدده إلى الصاروخ الذي يحتوي في مقدمتو عمى  وىنا
مشاىدة اليدؼ والقبض عميو مستقبؿ الموجات الرادارية المنعكسة مف اليدؼ. عند 

الموجات عمى مستقبؿ الموجات الرادارية حتفظ يو  اإلطالؽيتـ  الصاروخمف قبؿ 
، سواء كاف اليدؼ إلى آلياً  اليدؼ فيتابع الصاروخ مساره لموصوؿالمنعكسة مف 

وىنا إذا ما تعرؼ الصاروخ عمى اليدؼ، ال . اليدؼ ثابت أو متحرؾ في الميؿ والنيار
يحتاج توجيو مساعد أثناء طيرانو باتجاه اليدؼ، لكف يجب أف يبقى الرادار فعاؿ 
باتجاه اليدؼ لغاية انفجار الصاروخ. مف أىـ مميزات ىذا التوجيو أنو فعاؿ ودقيؽ في 

اريخ الطقس السيئ ويمكف لمروحية أباتشي تحمؿ رادار أف توجو الكثير مف صو 
كيمو متر، في حيف  12، مع العمـ أف مدى الرادار الييمفير الراداريو في نفس الوقت

كيمو متر. مف أشير الصواريخ الرادارية المضادة لمدروع  8مدى صاروخ الييمفير 
 AGM-114Lوالذي يستخدمو العدو الصييوني صاروخ الييمفير الراداري

Longbow Hellfire. 

 
 التحكـ  ةخ ىيمفير ليزريير واص                التحكـ    وير راداريخ ىيمفير واص         

 
 طائرة أباتشي تحمؿ رادار وصواريخ ىيمفير راداريو
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 (Optic Fiber)  البصرية األلياؼالتوجيو بواسطة  -
يتـ تشغيؿ  ، حيثالتوجيو التمفزيوني الحراريمشابية إلى  وفكرة عمؿ ىذا التوجيو

وعند مشاىدة اليدؼ والقبض  اإلطالؽقبؿ  حرارية في مقدمة الصاروخفزيونية كاميرا تم
وتحتفظ الكاميرا بعدستيا عمى اليدؼ  اإلطالؽعميو مف قبؿ مستخدـ السالح يتـ 

وىنا إذا ما تعرؼ الصاروخ عمى اليدؼ.  إلى آلياً فيتابع الصاروخ مساره لموصوؿ 
اليدؼ، ال يحتاج توجيو مساعد أثناء طيرانو باتجاه اليدؼ. لذلؾ يسمى أطمؽ وانسي 

Fire-And-Forget لكف في ىذا التوجيو توجد ميزة وىي أف الصاروخ مرتبط .
قوي جدًا، يستطيع نقؿ صورة الكاميرا الحرارية  بقاعدة اإلطالؽ مف خالؿ ليؼ بصري

في مقدمة الصاروخ إلى الرامي، وبذلؾ يستطيع الرامي تغيير مسار  الموجودة
الصاروخ بعد إطالقو إذا ما أراد الرامي تغيير اليدؼ، باإلضافة إلي تصوير وتخزيف 
ما يحدث لغاية انفجار الصاروخ. الميزة األكثر أىمية ىي أنو يمكف إطالؽ الصاروخ 

اتر أو أنو موجود في حفرة، فيرتفع بدوف أف يرى اليدؼ نتيجة اختفاء اليدؼ خمؼ س
الصاروخ في الجو ويقوـ الرامي بالبحث عف األىداؼ، ثـ يحدد ىدؼ ويطبؽ عميو 

، حيث النقطة األضعؼ األعمىويكوف نمط االنقضاض مف ويوجو الصاروخ باتجاىو، 
في الدبابات بشكؿ عاـ. لذلؾ اختمؼ عمماء السالح ىؿ يعتبر ىذا التحكـ مف الجيؿ 

أـ مف الجيؿ الرابع. ال يوجد في العالـ صاروخ بيذه التقنية إال سمسمة صواريخ  الثالث
 سبيؾ الصييونية الصنع مف خالؿ شركة رفائيؿ.
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 Spikeالصاروخ الصييوني سبيؾ 

 
Spikeالصاروخ الصييوني سبيؾ 
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 انثانيانفصم 

  نهدروع املىجهح املضادج انصىاريخ

اجليم األول
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 SS.10 Missile 10صاروخ أس أس 
بعد الصاروخ األلماني الذي أنتج في العالـ  مضاد لمدروع موجوأوؿ صاروخ وىو 

ـ، 1955ودخؿ الخدمة عاـ مف صنع فرنسا في أواخر الحرب العالمية الثانية، 
ـ ضد 1956واستخدمو العدو الصييوني عاـ صاروخ،  30000وأنتجت منو فرنسا 

 86خالؿ أزمة قناة السويس، وىو صاروخ ماكموس بالسمؾ، طولو  القوات المصرية
 80كيمو جراـ، وسرعتو  15سـ، ووزنو  75سـ، وامتداد أجنحتو  16.5سـ، وقطره 
كيمو جراـ،  5متر، ووزف رأسو الحربي  1600 – 500نية، ومداه مف متر في الثا

سـ في الحديد، ويطمؽ مف خالؿ منصات أرضية ومف خالؿ  40ويستطيع اختراؽ 
 العربات والمروحيات.

 
 في منصة أرضية 10صاروخ أس أس 

 
 جيب عسكري صييونيعمى  10صاروخ أس أس 
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 SS.11 Missile 11صاروخ أس أس 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ مف صنع فرنسا، ودخؿ الخدمة 

صدار ثقيؿ مف إصاروخ، وىو عبارة عف  180000ـ، وأنتجت منو فرنسا 1956عاـ 
الصاروخ السابؽ وخصص لممروحيات والعربات. استخدمتو فرنسا بكثرة ضد الثورة 

فيتناـ، واشتراه الجيش  األمريكي واستخدمو في حربالجزائرية، واشتراه الجيش 
 119ـ. طولو 1967الصييوني واستخدمو ضد الدبابات المصرية السورية في حرب 

 190كيمو جراـ، وسرعتو  30سـ، ووزنو  50 وامتداد أجنحتوسـ،  16.5سـ، وقطره 
 جراـ،كيمو  6.8رأسو الحربي وزف متر، و  3000 – 500متر في الثانية، ومداه مف 

طالقو مف خالؿ العربات والمروحيات ألنو إيتـ ، ـ في الحديدس 50ويستطيع اختراؽ 
 ثقيؿ عمى أفراد المشاة.

 
  عربة نصؼ مجنزرة صييونيةعمى  11صاروخ أس أس 

 
  ىيوي األمريكية عمى مروحية 11صاروخ أس أس 
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  Cobra Missile صاروخ كوبرا
الغربية  مف صنع ألمانيا ،وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ

صاروخ، واشترى العدو  170000ـ، وأنتج منو 1957ودخؿ الخدمة عاـ ، وسويسرا
واستخدمو ضد الدبابات المصرية السورية في حرب  ،صاروخ 1600الصييوني منو 

كيمو  10ووزنو سـ،  85 وامتداد أجنحتوسـ،  10سـ، وقطره  95طولو ـ. 1967
رأسو وزف متر، و  1600 – 200متر في الثانية، ومداه مف  83جراـ، وسرعتو 

ويطمؽ مف خالؿ  ،سـ في الحديد 47ويستطيع اختراؽ  جراـ،كيمو  2.7الحربي 
خرييف كوبرا أيوجد منو نموذجيف منصات أرضية ومف خالؿ العربات والمروحيات، 

2000 (Cobra 2000ومامبا )  Mamb متر،  2000 – 300، وكالىما مداه مف
 مامبا يحتوي عمى رأس حربي متشظي.والفرؽ بينيما أف صاروخ 

  
 صاروخ كوبرا
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  Entac Missile صاروخ إنتاؾ
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ مف صنع فرنسا، ودخؿ الخدمة 

أس  صاروخ صاروخ، وىو مطور عف 140000ـ، وأنتجت منو فرنسا 1957عاـ 
، واشتراه الجيش الصييوني واستخدمو ضد وحؿ محمو في الخدمة الخفيؼ 10أس 

سـ،  15.2سـ، وقطره  82طولو ـ. 1967الدبابات المصرية السورية في حرب 
 متر في الثانية، 100كيمو جراـ، وسرعتو  12.2سـ، ووزنو  37.5 وامتداد أجنحتو

ويستطيع اختراؽ  جراـ،كيمو  4رأسو الحربي وزف متر، و  2000 – 400ومداه مف 
صواريخ، واحد تمو اآلخر،  10ويمكف لقاعدة تحكـ واحده إطالؽ لحديد، اسـ في  65
 طالقو مف خالؿ منصات أرضية أو مف خالؿ العربات.إيتـ و 

 

 
 صاروخ انتاؾ
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 Malkara Missileصاروخ مالكارا 
بالسمؾ مف صنع بريطانيا واستراليا،  وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس

سـ، وقطره  190صاروخ فقط. طولو  1000ـ، وأنتج منو 1958ودخؿ الخدمة عاـ 
متر في  146كيمو جراـ، وسرعتو  93.5سـ، ووزنو  80 وامتداد أجنحتوسـ،  20.3

كيمو  26 تدميري وليس اختراقي، ووزنومتر، ورأسو الحربي  4000الثانية، ومداه 
طالقو مف خالؿ إ، ويعتبر صاروخ فاشؿ لضخامة حجمو وثقؿ وزنو، ويتـ جراـ

 العربات.

 

 
 صاروخ مالكارا
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 Vickers Vigilant Missile صاروخ فيكيرس فيجالنت
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ مف صنع بريطانيا، ودخؿ 

 سـ، ووزنو 27 أجنحتووامتداد سـ،  12سـ، وقطره  107طولو  ـ.1960الخدمة عاـ 
وزف و متر،  1375 – 200ومداه مف متر في الثانية،  155كيمو جراـ، وسرعتو  14

طالقو مف إسـ في الحديد، ويتـ  57ويستطيع اختراؽ  جراـ،كيمو  6رأسو الحربي 
 ؿ العربات.خالؿ منصات أرضية أو مف خال

 

 
 صاروخ فيكيرس فيجالنت
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 3M6 Shmelأـ شميؿ  3صاروخ 
يسمى وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ مف صنع روسيا، 

، وىو النموذج AT-1 Snapperبالروسية شميؿ أما التسمية لحمؼ الناتو ىي سنابر 
ودخؿ الخدمة  ،AT-1األوؿ مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو 

واستخدـ في حرب األياـ الستة عاـ ، اشترتو القوات المصرية والسورية، ـ1960عاـ 
طولو  جيب يحمؿ ىذا الصاروخ، 20ـ، وقد اغتنـ العدو الصييوني أكثر مف 1967
كيمو جراـ،  22.5سـ، ووزنو  75 وامتداد أجنحتو، سـ 13.6سـ، وقطره  115

رأسو وزف و متر،  2300 – 500متر في الثانية، ومداه مف  110 - 90وسرعتو 
طالقو مف خالؿ إسـ في الحديد، ويتـ  30، ويستطيع اختراؽ جراـكيمو  5.4الحربي 
 والمروحيات.الروسية   GAZ-69 Jeepجيبات

 

 
 صاروخ شميؿ
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 3M11 Falanga صاروخ فاالنجا
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالراديو مف صنع روسيا، يسمى 

، وىو AT-2 Swatterبالروسية فاالنجا، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي سواتر 
، AT-2النموذج الثاني مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو 

يراف إ يا معفي حرب توـ، اشترتو القوات العراقية، واستخدم1962ودخؿ الخدمة عاـ 
سـ، ووزنو  68 وامتداد أجنحتوسـ،  14.8وقطره سـ،  116في الثمانينات، طولو 

 2500 – 500متر في الثانية، ومداه مف  170 - 150كيمو جراـ، وسرعتو  27
ويتـ سـ في الحديد،  50، ويستطيع اختراؽ جراـكيمو  5.4رأسو الحربي وزف متر، و 

 .والعربات طالقو مف خالؿ المروحياتإ

 

 
 صاروخ فاالنجا
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 9K11 Malyutka Missile صاروخ مالوتكا
بالسمؾ مف صنع روسيا، يسمى  وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس

، وىو النموذج AT-3 Saggerبالروسية مالوتكا، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي صقر 
 ، ودخؿAT-3الثالث مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو 

وىو مف وىو أوؿ صاروخ موجو روسي تستخدمو جنود المشاة، ـ، 1963الخدمة عاـ 
دولة في  35في العالـ، حيث امتمكو أكثر مف  الموجية استخداماً أكثر الصواريخ 

 صاروخ، 25000وكانت روسيا تنتج منو سنويًا في الستينات والسبعينات  العالـ،
، ـ1973الصييوني في حرب واستخدمتو القوات المصرية السورية ضد العدو 

ي، واستخدمو ـ ضد العدو الصييون1982واستخدمتو القوات السورية في لبناف عاـ 
. ـ2006حزب اهلل ضد العدو الصييوني خالؿ مقاومتو لالحتالؿ وفي حرب عاـ 

كيمو  10.9سـ، ووزنو  39.3 وامتداد أجنحتوسـ،  12.5سـ، وقطره  86طولو 
 115وسرعتو  جراـ، كيمو 21 جمالي مع القاعدة وقبضة التوجيوجراـ، أما وزنو اإل

، جراـكيمو  2.6رأسو الحربي وزف متر، و  3000 – 500الثانية، ومداه مف متر في 
رضية األ طالقو مف خالؿ المنصاتإسـ في الحديد، ويتـ  55ويستطيع اختراؽ 

 BMP-1 مثؿ العربة الروسية العربات ومف خالؿLauncher (9P111 )المحمولة 
 المروحيات. ومف خالؿBRDM-2 والعربة 
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قامت ست دوؿ مختمفة بتصنيع نسخة خاصة بيا مف صاروخ المالوتكا، وىي 
إيراف والصيف ورومانيا وكوريا الشمالية وتايواف وسموفينيا، وقامت روسيا بإصدار أكثر 

نماذج محسنة منو، وكانت التحسينات في الرأس الحربي، وسرعة االنطالؽ  10مف 
متر في الثانية  130نيا ما بمغت سرعتو وآلية التحكـ، حيث يوجد منو رأس ترادفي وم

 ومنيا تـ تطوير التحكـ فيو إلى نظاـ ساكموس.
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 Swingfire Missileسوينج فير صاروخ 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ مف صنع بريطانيا، ودخؿ 

، وحؿ في الخدمة بداًل عف صاروخ صاروخ 46650ـ، وأنتج منو 1966الخدمة عاـ 
سـ،  107. طولو ، واستخدمتو بريطانيا في حرب الخميج األولىفيكيرس فيجالنت

متر في  185كيمو جراـ، وسرعتو  27سـ، ووزنو  39سـ، وانفراد جنحانو  17وقطره 
كيمو متفجرات،  7متر، ورأسو الحربي يحتوي عمى  4000 – 150مف  الثانية، ومداه
طالقو إسـ في الحديد، ويوجد منو نموذج مطور ساكموس، ويتـ  80ختراؽ ويستطيع ا

 مف خالؿ العربات والمروحيات.

 

 
 سوٍىج فَشصاروخ 
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 Mathogo Missile صاروخ ماثوجو
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ مف صنع األرجنتيف، ودخؿ 

سـ،  47سـ، وامتداد اجنحتو  10.2سـ، وقطره  99ـ، طولو 1978الخدمة عاـ 
 3000 – 400الثانية، ومداه مف في متر  90كيمو جراـ، وسرعتو  11.3ووزنو 

سـ في الحديد، ويتـ  40كيمو جراـ، ويستطيع اختراؽ  2.8متر، ووزف رأسو الحربي 
 طالقو مف خالؿ المنصات األرضية والعربات.إ

 

 
 روخ ماثوجوصا
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 HJ-73 Missile 73-أتش جيصاروخ 
ودخؿ وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ مف صنع الصيف، 

اختصار  HJورمز ، وىو نسخة عف صاروخ المالوتكا الروسي، ـ1979الخدمة عاـ 
وتعني بالعربية السيـ  Red Arrowوالتي تعني باإلنجميزية  Hong Jianكممتي 

يحدد الصاروخ، ألف كؿ الصواريخ الموجية المضادة لمدروع  73األحمر، ورقـ 
الصينية يطمؽ عمييا السيـ األحمر والرقـ ىو الذي يحدد نوع الصاروخ بالضبط، 

كيمو جراـ،  11.4سـ، ووزنو  39سـ، وامتداد أجنحتو  12.5سـ، وقطره  86طولو 
متر، ووزف رأسو الحربي  3000 – 500ية، ومداه مف متر في الثان115وسرعتو  

نموذجيف مطوريف  سـ في الحديد، ويوجد 52ستطيع اختراؽ كيمو جراـ، وي 2.7
طالقو مف خالؿ المنصات األرضية إ، ويتـ HJ-73Cو  HJ-73Bساكموس وىما

 والعربات والمروحيات. 

  
 (HJ-73)  73-أتش جيصاروخ 

 
 (HJ-73C) سي 73-أتش جيصاروخ        ( HJ-73B)  بي 73-أتش جيصاروخ     
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 RAAD Missile صاروخ رعد
يراف، ودخؿ الخدمة إوىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ماكموس بالسمؾ مف صنع 

منو لغاية سنة  ت إيرافنسخة عف صاروخ المالوتكا الروسي، وأنتجـ، وىو 1997عاـ 
ـ ضد العدو 2006استخدمو حزب اهلل في حرب  صاروخ، 2500 ـ ما يقارب2004

 11.78سـ، ووزنو  39سـ، وامتداد أجنحتو  12.5سـ، وقطره  83طولو الصييوني، 
متر في  120وسرعتو كيمو جراـ،  23ووزنو الكمي مع قبضة التحكـ كيمو جراـ، 

كيمو جراـ، ويستطيع  2.7متر، ووزف رأسو الحربي  3000 – 400الثانية، ومداه مف 
برأس حربي ترادفي  ماكموس سـ في الحديد، ويوجد منو نموذج مطور 50تراؽ اخ

، ثـ طورت إيراف نموذج جديد بنظاـ RAAD-T Missileيسمى رعد تاندوـ 
، ثـ أنتجت نسخة مطورة I RAAD Missileالساكموس يسمى صاروخ رعد المطور 

ويتـ  ،I RAAD-T Missileالمطور تاندوـ  يسمى رعدبرأس ترادفي ساكموس 
  طالقو مف خالؿ المنصات األرضية والعربات.إ

 
 ـ2006صاروخ رعد عند العدو الصييوني بعدما اغتنمو مف حزب اهلل في حرب 
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 تاندـو صاروخ رعد 

 
I RAAD-T Missileرعد المطور تاندـو صاروخ 
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 انثانثانفصم 

  نهدروع املىجهح املضادج انصىاريخ

اجليم انثاني



 

207 

 9K111 Fagot Missile (9К111 Фагот)صاروخ فاغوت  
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالسمؾ مف صنع روسيا، يسمى 

، وىو AT-4 Spigot، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي سبيغوت بالروسية فاغوت
،  AT-4النموذج الرابع مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو

سـ، وقطره  103طولو ، 9M111يرمز لمصاروخ برمز ـ، 1970ودخؿ الخدمة عاـ 
جمالي مع أما وزنو اإل، كيمو جراـ 11سـ، ووزنو  36.9أجنحتو  امتدادسـ، و  12

 70متر في الثانية، ومداه مف  186جراـ، وسرعتو  كيمو 36 القاعدة وقبضة التوجيو
سـ في  55كيمو جراـ، ويستطيع اختراؽ  2.5متر، ووزف رأسو الحربي  2000 –

الدراجات النارية والعربات، يوجد المنصات األرضية و  طالقو مف خالؿإالحديد، ويتـ 
ويصؿ مداه ويسميو حمؼ الناتو فاغوت بي  9M111-2يرمز لو برمز منو نموذج 

ويسميو حمؼ الناتو  9M111M، وكذلؾ يوجد نموذج يرمز لو برمز متر 2500إلى 
سـ بعد الدرع التفاعمي ومدى يصؿ  55بفاغوت سي، وىو برأس حربي ترادفي يخترؽ 

 .متر 2500
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 نماذج صاروخ الفاغوت المطورة
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 9K113 Konkurs Missile (Конкурс)صاروخ كونكورس 

وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالسمؾ مف صنع روسيا، يسمى 
، وىو AT-5 Spandrelبالروسية كونكورس، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي سبندراؿ 

،  AT-5النموذج الخامس مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو
سـ، وقطره  115طولو و  ،9M113يرمز لمصاروخ برمز  ـ،1974ودخؿ الخدمة عاـ 

جمالي كيمو جراـ، أما وزنو اإل 26.5 سـ، ووزنو 46.8وامتداد أجنحتو سـ،  13.5
متر في الثانية، ومداه  200وسرعتو ، كيمو جراـ 48.5مع القاعدة وقبضة التوجيو 

في الرؤية الميمية، ووزف رأسو  2500 – 70النيار ومف متر في  4000 – 70مف 
طالقو مف خالؿ إسـ في الحديد، ويتـ  65كيمو جراـ، ويستطيع اختراؽ  2.7الحربي 

يرمز لو برمز المنصات األرضية والدراجات النارية والعربات، يوجد منو نموذج مطور 
9M113M  سـ بعد  75يخترؽ  برأس حربي ترادفيويسميو حمؼ الناتو سبندراؿ بي

 توساف أطمقت عميو اسـو يراف بتصنيع نسخة خاصة منو إقامت  .الدرع التفاعمي

Tosan. 
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 الحظ الفرؽ بيف صاروخ الكونكورس عمى القبضة وصاروخ الفاغوت بجواره
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 9K114 Shturm (9К114 Штурм) صاروخ شتوـر
مف صنع روسيا، يسمى  خ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالراديووىو صارو 

، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي سبيراؿ  ، وىو النموذج AT-6 Spiralبالروسية شتوـر
، ودخؿ  AT-6السادس مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو

 13سـ، وقطره  162طولو ، 9M114يرمز لمصاروخ برمز ـ، 1976الخدمة عاـ 
متر في الثانية،  345وسرعتو كيمو جراـ،  31 ووزنوسـ،  36وامتداد أجنحتو سـ، 

، ويستطيع اختراؽ جراـكيمو  5.3رأسو الحربي وزف و متر،  5000 – 400ومداه مف 
 ذجوالمروحيات، يوجد منو نمو طالقو مف خالؿ العربات إسـ في الحديد، ويتـ  56

 6000سـ وبمدى  65 ويخترؽبرأس حربي أكبر  9M114M1يرمز لو برمز  مطور
 65 يخترؽبرأس حربي  9M114M2آخر يرمز لو برمز  مطور ذجيوجد نمو و  ،متر

 .متر 7000سـ وبمدى 

 

 
 صاروخ شتوـر
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 9K115 Metis (9К115 Метис) ميتسصاروخ 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالسمؾ مف صنع روسيا، يسمى 

، وىو  AT-7 Saxhornبالروسية ميتس، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي ساكسيورف
،  AT-7النموذج السابع مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو

سـ، وقطره  74طولو ، 9M115يرمز لمصاروخ برمز ـ، 1979ودخؿ الخدمة عاـ 
جمالي مع أما وزنو اإلكيمو جراـ،  6.3ووزنو سـ،  30وامتداد أجنحتو سـ،  9.4

متر في الثانية، ومداه مف  223جراـ، وسرعتو كيمو  16.5القاعدة وقبضة التوجيو 
سـ في  46ويستطيع اختراؽ ، جراـكيمو  2.5رأسو الحربي وزف ، و متر 1000 – 40

 .منصة إطالؽ أرضيةطالقو مف خالؿ إ الحديد، ويتـ
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 صاروخ ميتس
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 9K112 Kobra (9К112 Кобра)صاروخ كوبرا 
مف صنع روسيا، يسمى  بالراديو لمدروع ساكموسوىو صاروخ موجو مضاد 

، وىو AT-8 Songster ونجستيربالروسية كوبرا، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي س
،  AT-8النموذج الثامف مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو

وامتداد أجنحتو سـ،  12.5وقطره سـ،  100طولو  ـ،1980ودخؿ الخدمة عاـ 
 100مف  متر في الثانية، ومداه 400كيمو جراـ، وسرعتو  23.2ووزنو سـ،  37.5

سـ في  70، ويستطيع اختراؽ جراـكيمو  4.5رأسو الحربي وزف متر، و  4000 -
  الروسيتيف. 80وتي  64مف مدفع دبابة تي طالقو مف خالؿ إ، ويتـ الحديد

 

 
 صاروخ كوبرا
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 9M120 Ataka-V (Атака)في  -صاروخ أتاكا

وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالراديو مف صنع روسيا، يسمى 
، وىو  AT-9 Spiral-2(2بالروسية أتاكا، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي )سبيراؿ 

،  AT-9النموذج التاسع مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو
ت المدرعة بالتدريع مصمـ لمتعامؿ مع الدبابا ـ، وىو1990ودخؿ الخدمة عاـ 

كيمو  49.2سـ، ووزنو  36، وامتداد أجنحتو سـ 13سـ، وقطره  183طولو المركب، 
ورأسو الحربي متر،  6000 – 400ومداه مف متر في الثانية،  550وسرعتو جراـ، 
، ويتـ بعد الدرعسـ في الحديد  80اختراؽ  كيمو جراـ، ويستطيع 8ووزنو ترادفي 
 – 800مداه مف  9М120Мمنو نموذج مطور  يوجد المروحيات.و مف خالؿ إطالق
 .سـ بعد الدرع 90ويخترؽ  متر 8000
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 9M117 Bastion (9М117 Кастет)باستيوف صاروخ 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالميزر مف صنع روسيا، يسمى 

، وىو  AT-10 Stabber(ستابيربالروسية باستيوف، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي )
،  AT-10النموذج العاشر مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو

 25.5سـ، وامتداد أجنحتو  10سـ، وقطره  105 ـ، طولو1983ودخؿ الخدمة عاـ 
 100متر في الثانية، ومداه مف  310سرعتو متوسط و كيمو جراـ،  17.6سـ، ووزنو 

سـ في  60اختراؽ ، ويستطيع جراـكيمو  4.3ووزف رأسو الحربي متر،  4000 –
يوجد منو  .BMP-3، وناقمة الجند T52مدفع دبابة طالقو مف خالؿ إالحديد، ويتـ 
سـ بعد  75برأس حربي ترادفي يخترؽ  9M117Mيرمز لو بالرمز نموذج مطور 
 متر. 6000 – 100الدرع ومداه مف 

  

 
 باستيوفصاروخ 
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 9M119 Svir (9М119 Свирь) سفيرصاروخ 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالميزر مف صنع روسيا، يسمى 

وىو  ، AT-11 Sniper(سنايبربالروسية سفير، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي )
النموذج الحادي عشر مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو  

AT-11 ، مطور عف صاروخ الكوبرا  وىوـ، 1985ودخؿ الخدمة عاـAT-8 
 24.3ووزنو سـ،  25، وامتداد أجنحتو سـ 12.5وقطره سـ،  69، طولو الروسي

ورأسو متر،  4000 – 100ومداه مف متر في الثانية،  300وسرعتو ، كيمو جراـ
، بعد الدرعسـ في الحديد  75، ويستطيع اختراؽ كيمو جراـ 4.5الحربي ترادفي ووزنو 

يوجد  .الروسية T72 ،T80 ،T84 ،T90افع دبابات مف مدطالقو مف خالؿ إ ويتـ
مداه  ، يبمغ9M119Mويرمز لو بالرمز  Refleks ريفميكس منو نموذج مطور يسمى

 متر. 6000 – 100مف 

 
 سفيرصاروخ 
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   9K118 Sheksna (9K118 Шексна) شيكسناصاروخ 
، يسمى بالميزر مف صنع روسيا وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس

وىو  ، AT-12 Swinger(سوينجير، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي )شيكسنابالروسية 
    النموذج الثاني عشر مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع لذلؾ يطمؽ عميو

AT-12 سـ، وامتداد  11.5سـ، وقطره  108.4ـ، طولو 1983، ودخؿ الخدمة عاـ
 متر في الثانية، ومداه مف 375كيمو جراـ، وسرعتو  18.4سـ، ووزنو  26أجنحتو 
سـ  65ويستطيع اختراؽ كيمو جراـ،  4.5ووزف رأسو الحربي متر،  5000 – 100

  .T62مدفع دبابات طالقو مف خالؿ إفي الحديد، ويتـ 

 

 
 شيكسناصاروخ 
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   9M131 Metis-M (9M131 Метис-М) ميتس أـصاروخ 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالسمؾ مف صنع روسيا، يسمى 

ساكسيورف ) ، AT-13 Saxhorn-2، أما التسمية لحمؼ الناتو ىيميتس أـبالروسية 
لمدروع لذلؾ يطمؽ ( وىو النموذج الثالث عشر مف الصواريخ الموجية المضادة 2

العدو ـ، استخدمو حزب اهلل ضد 1992ودخؿ الخدمة عاـ ، AT-13 عميو
 30سـ، وامتداد أجنحتو  13سـ، وقطره  98ـ، طولو 2006الصييوني في حرب 

 23.3 جمالي مع القاعدة وقبضة التوجيوكيمو جراـ، أما وزنو اإل 13.8سـ، ووزنو 
ورأسو متر،  1500 – 80ومداه مف متر في الثانية،  200وسرعتو كيمو جراـ، 

 الدرعبعد سـ في الحديد  85اختراؽ  كيمو جراـ، ويستطيع 4.6الحربي ترادفي ووزنو 
طالقو مف إويتـ  ،حربي فراغي لألفراد والتحصينات يوجد منو نموذج برأسو ، التفاعمي
مداه  Metis-M1 يوجد منو نموذج مطور يسمى المنصات األرضية والعربات.خالؿ 
 التفاعمي. الدرعبعد سـ في الحديد  95متر ورأسو الحربي يخترؽ  2000 – 80مف 

 
 ميتس أـصاروخ 
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 9K123 Kornet Missile  (9K123 Корнет)صاروخ كورنت 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالميزر مف صنع روسيا، يسمى 

، وىو АТ-14 Sprigganبالروسية كورنت، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي سبيرجاف 
لذلؾ يطمؽ عميو    ،النموذج الرابع عشر مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع

АТ-14 يراف بتصنيع نسخة خاصة منو إقامت  ـ،1994، ودخؿ الخدمة عاـ
يطمؽ عمى صاروخ الكورنت نفسو رمز  ،Dehlavieدىالفي  أطمقت عميو اسـو 

9M133 سـ، ووزنو  46سـ، وامتداد أجنحتو  15.2سـ، وقطره  120طولو ، ويبمغ
 27، ووزنيا 9P163-1 (9П163-1)أما منصة اإلطالؽ فتسمى  كيمو جراـ، 29

 والكاميرا الحرارية مع القاعدة وقبضة التوجيولمصاروخ جمالي اإل الوزفأما كيمو جراـ، 
متر،  5500 – 100متر في الثانية، ومداه مف  240وسرعتو كيمو جراـ،  67

متر أو  3500لمرؤية في الميؿ ومداىا  1PN79كاميرا الحرارية الب ويمكف تركي
ورأسو الحربي متر.  4500مداىا و  1PN79-1تركيب الكاميرا الحرارية المطورة 

سـ في الحديد بعد الدرع الفعاؿ،  120اختراؽ  كيمو جراـ، ويستطيع 7ووزنو ترادفي 
كيمو  10حربي فراغي يعادؿ انفجار برأس  9M133Fيوجد منو نموذج يسمى 

TNT طالقو مف خالؿ المنصات األرضية والعرباتإ. ويتـ. 

 
 صاروخ كورنت
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 يراني )نسخة عف صاروخ الكورنت( اإل دىالفيصاروخ 

يسمى و  مف صاروخ الكورنتنموذج  بتطويرـ 2010قامت روسيا عاـ 
Kornet-EM  أوKornet-D سـ  130، يستطيع أف يخترؽ برأس حربي ترادفي

طالقو مف خالؿ إويتـ متر،  10000 – 150حديد بعد الدرع التفاعمي، ومداه مف 
الروسي، ويمكف أف يتعامؿ مع األىداؼ األرضية والجوية،  GAZ-2975جيب النمر 

 9ويمكنو التعامؿ مع ىدفيف في نفس المحظة
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 الروسي GAZ-2975جيب النمر صاروخ كورنت دي عمى 
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  9M123 Khrizantema Missile (Хризантема)صاروخ خرزانتيما 
مف وآكموس بالرادار ساكموس بالميزر وىو صاروخ موجو ثقيؿ مضاد لمدروع 

  يسمى بالروسية خرزانتيما، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي سبرينجرصنع روسيا، 
АТ-15 Springer المضادة النموذج الخامس عشر مف الصواريخ الموجية ، وىو

وتمتمكو سوريا ـ، 2005، ودخؿ الخدمة عاـ АТ-15لذلؾ يطمؽ عميو  ،لمدروع
ويستخدـ ضد أقوى الدبابات في العالـ كما يمكنو التعامؿ مع المروحيات عمى وليبيا، 

سـ، ووزنو  31سـ، وامتداد أجنحتو  15سـ، وقطره  205طولو االرتفاعات الخفيفة، 
 6000 – 400متر في الثانية، ومداه مف  400كيمو جراـ، ومتوسط سرعتو  54

سـ في الحديد  125ويستطيع اختراؽ كيمو جراـ،  8متر، ورأسو الحربي ترادفي ووزنو 
ويتـ اري، برأس حربي فراغي حر  9M123Fويوجد منو نموذج الفعاؿ، بعد الدرع 

يمكف رماية صاروخيف في نفس ، و BMP – 3ناقمة الجند الروسية طالقو مف خالؿ إ
 .المحظة أحدىما بتحكـ ساكموس بالميزر واآلخر بتحكـ آكموس بالرادار

 
 BMP – 3ناقمة الجند الروسية 
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 خرزانتيماصاروخ 
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 9K121 Vikhr Missile (Вихрь) فخارصاروخ 

 ساكموس بالميزر مف صنع روسيا، يسمىوىو صاروخ موجو مضاد لمدروع 
، وىو  AT-16 Scallionسكاليوفبالروسية فخار، أما التسمية لحمؼ الناتو ىي 

لذلؾ يطمؽ عميو    ،النموذج السادس عشر مف الصواريخ الموجية المضادة لمدروع
АТ-16 ، ـ، وامتداد س 13سـ، وقطره  280ـ، طولو 1990ودخؿ الخدمة عاـ
 10000متر في الثانية، ومداه  600كيمو جراـ، وسرعتو  45سـ، ووزنو  38أجنحتو 

سـ في  120كيمو جراـ، ويستطيع اختراؽ  10متر، ورأسو الحربي ترادفي ووزنو 
 المروحيات. مف طالقوإالحديد بعد الدرع الفعاؿ، ويتـ 

 
 الروسية Ka-52مروحية 

 
 الروسية Ka-50مروحية 
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 BGM-71 TOW تاو صاروخ
ىو صفة لمصواريخ السطحية متعددة االستخدامات، ورقـ  BGMإف اختصار 

-Tubeجاء مف الكممات التالية  TOWىو خاص بصاروخ التاو، أما اختصار  71

Launched, Optically-Tracked, Wire Command Data Link, Guided 

Missile  لنقؿ األوامر، وصاروخ قاذؼ أنبوبي، وتعقب بصري، تحكـ سمكي وتعني
مضاد لمدروع ساكموس بالسمؾ مف صنع الواليات ثقيؿ وىو صاروخ موجو  موجو.

وعمى  تقريباً  دولة 50في  يستخدـو ـ، 1970ودخؿ الخدمة عاـ المتحدة األمريكية، 
وه في حرب فيتناـ، واستخدمألوؿ مرة استخدمو األمريكاف ، رأسيا العدو الصييوني

عدي وقصي أبناء صداـ حسيف،  فييا قتؿو  األولى والثانية، حربي الخميجفي  أيضا
 150طولو . طوفافصاروخ  أطمقت عميو اسـراف بتصنيع نسختيا الخاصة و يإقامت و 

وزنو  كيمو جراـ، أما 18.9ووزنو سـ،  46 أجنحتو امتدادو سـ،  15.2سـ، وقطره 
 280 ، وسرعتوتقريباً  كيمو جراـ 100جمالي مع القاعدة وقبضة التوجيو والمنظار اإل

، جراـكيمو  3.9رأسو الحربي وزف و متر،  3750 – 70متر في الثانية، ومداه مف 
طالقو مف خالؿ المنصات األرضية إسـ في الحديد، ويتـ  65ويستطيع اختراؽ 

وكانت معظـ التحسينات نماذج أخرى محسنة،  7والعربات والمروحيات، يوجد منو 
سـ بعد الدرع  65د منو رأس حربي ترادفي ويخترؽ في الرأس الحربي، حيث يوج

 التفاعمي، ومنو رأس حربي مزدوج يياجـ مف أعمى الدبابة.

  



 

228 

 
 عند العدو الصييوني صاروخ التاو عمى منصة أرضية ثالثية

 
 عند العدو الصييوني M113صاروخ التاو عمى ناقمة الجند 

 
 عند العدو الصييوني جيب اليمرصاروخ التاو عمى 
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 عند العدو الصييوني M901 ناقمة الجندصاروخ التاو عمى 

 

 
 عند العدو الصييونيمروحية الكوبرا صاروخ التاو عمى 
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 M47-Dragon Missileصاروخ دراجوف 
مضاد لمدروع ساكموس بالسمؾ مف صنع الواليات خفيؼ وىو صاروخ موجو 

قامت إيراف بتصنيع نسخة منو  ،ـ1975مريكية، ودخؿ الخدمة عاـ المتحدة األ
وامتداد سـ،  12.7سـ، وقطره  85 طولو ،Saegheسيجيي  أطمقت عميو اسـو 

 17جمالي مع القبضة التوجيو كيمو جراـ، أما وزنو اإل 10ووزنو سـ،  30أجنحتو 
، ووزف رأسو متر 1500 – 75متر في الثانية، ومداه مف  200 كيمو جراـ، وسرعتو

طالقو مف خالؿ إ، ويتـ سـ في الحديد 50اختراؽ  كيمو جراـ، ويستطيع 5.4الحربي 
 60نموذج مطور برأس حربي ترادفي ويخترؽ  ، يوجد منومنصب أرضي ثنائي خفيؼ

 سـ بعد الدرع التفاعمي.
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 Hong Jian-8 Missile 8-ىونغ جيافصاروخ 

 دخؿ الصيف،مف صنع  ساكموس بالسمؾوىو صاروخ موجو مضاد لمدروع 
، (Hong Jian) وىي اختصار مف HJ-8، ويطمؽ عميو اسـ ـ1987الخدمة عاـ 

مف مميزاتو أنو مقاوـ ألجيزة التشويش ، (Red Arrow-8) وتعني السيـ األحمر
التي تشوش عمى األشعة التحت حمراء، وعند إطالؽ الصاروخ مف منصة اإلطالؽ 
يقذؼ حاضف الصاروخ الفارغ لمخمؼ أثناء اندفاع الصاروخ لألماـ، وبالتالي سرعة 

كيمو  89تمقيـ الصاروخ الجديد، لكف عيبو أنو ثقيؿ الوزف حيث يصؿ وزنو كاماًل 
كيمو جراـ، وطاقـ نقمو  25ـ، موزعة عمى أربعة أجزاء كؿ منيا ال يزيد وزنيا عف جرا

مف المشاة يتكوف مف أربع جنود أما طاقـ إطالقو فيتكوف مف جندييف. صمـ صاروخ 
بناء عمى تصاميـ الصواريخ الموجية الثالثة التالية، فقد أخذت  8-السيـ األحمر

، وأخذت وحدة التحكـ BGM-71 TOWكي تاو مريالصاروخ األالقاعدة الثالثية مف 
، وأخذ تصميـ الصاروخ مف الصاروخ Milanمف الصاروخ الفرنسي األلماني ميالف 

قامت الباكستاف بصناعة نسخة خاصة بيا ، Swing fireالبريطاني سوينج فير 
سـ، وقطره  156طولو  ،Baktar-Shikan طمقت عميو اسـ صاروخ باكتار شيكافوأ

متر في  220وسرعتو كيمو جراـ،  25 سـ، ووزنو 32داد أجنحتو ، وامتسـ 12
كيمو جراـ، ويستطيع  3.1، ووزف رأسو الحربي متر 3000 - 100ومداه الثانية، 
والعربات طالقو مف خالؿ المنصات األرضية إ، ويتـ سـ في الحديد 60اختراؽ 

 والمروحيات.

 
 الحظ مكونات المنظومة األربعة مع الجنود األربعة
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  الصَىٌ HJ-8صاروخ 

 
  الحظ اندفاع حاضف الصاروخ الفارغ لمخمؼ بعد اندفاع الصاروخ لألماـ

-HJالنموذج بتبدأ  ،HJ-8صمي يوجد العديد مف النماذج مطورة عف النموذج األ

8A  وتنتييHJ-8H وسوؼ نذكر االختالفات بيف النموذج األصمي والنماذج ،
 المتطورة.

 ،وؿوىو النموذج المطور األRed Arrow 8A (HJ-8A :) الصيني النموذج -1
 مف النموذج األصمي. فضؿ قميالً أولو قدرة اختراؽ 
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ىذا النموذج مخصص  Red Arrow 8B (HJ-8B:) الصيني النموذج -2
 كيمو متر. 5.3ومداه  لممروحيات مع زيادة في االختراؽ قميالً 

 
 Harbin Z-9Wف الصينية يعمى مروحية ىارب HJ-8Bصاروخ 

 4رأسو الحربي تاندوـ ووزنو  Red Arrow 8C (HJ-8C:) الصيني النموذج -3
 . متر 3500سـ بعد الدرع، ومداه النيائي  80كيمو جراـ ويخترؽ 

 4رأسو الحربي تاندوـ ووزنو  Red Arrow 8E (HJ-8E:) الصيني النموذج -4
موجو بنظاـ  متر. 4000سـ بعد الدرع، ومداه النيائي  100كيمو جراـ ويخترؽ 

دجيتاؿ ودقة اإلصابة فيو أعمى مف األجياؿ السابقة، ويمكف إطالقو مف منصات 
 PTI- 32 Thermal Imagerاإلطالؽ السابقة بدوف أي تعديؿ. زود بكاميرا حرارية 

متر  4000بعد لإلطالؽ عمى األىداؼ في الميؿ، ويمكنيا تحديد حجـ الدبابات عف 
 كيمو جراـ. 22.5وزف الكاميرا الحرارية  تر.م 2000والتعرؼ عمييا عف بعد 
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 نسبياً  وىو نموذج خفيؼ: Red Arrow 8L (HJ-8L) الصيني النموذج -5
واستخدـ معو الكترونيات دقيقة في  ،Lightوالتي تعني خفيؼ  Lخذ حرؼ ألذلؾ 

 بالغالؼ طالؽ يتكوف مف مواد خفيفة ليصؿ وزف الصاروخنبوب اإلأوحدة التحكـ، و 
تـ تخفيؼ منصة أما نوع ووزف الصاروخ يشبو النموذج السابؽ، كيمو جراـ،  22.5

طالؽ كؿ نماذج إيمكنيا و ذكية  وتعديؿ شكميا، وحدة التحكـ طالؽ الثالثيةاإل
 .خالصواري

 
 Red Arrow 8L الصيني النموذج

مشابػو تمامًا لمنموذج وىو : Red Arrow 8F (HJ-8F) الصيني النموذج -6
، لكف الفرؽ بينيما ىو في نوع الرأس الحربي، حيث يكوف الرأس HJ-8Lالسابؽ 

األوؿ مضاد لمدروع أما الرأس الحربي األساسي فيتكوف مف رأس تدميري بداًل مف 
 الرأس االختراقي. لذلؾ يستخدـ ضد األبنية والمدرعات الخفيفة.

لمنموذج  وىو مشابػو تماماً  Red Arrow 8H (HJ-8H:) الصيني النموذج -7
أف ىذا الصاروخ مخصص لمعمؿ عمى ، لكف الفرؽ بينيما HJ-8Lالسابؽ 

  .كيمو متر 6مداه المروحيات، ولذلؾ كاف 
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 Eryx Missile إريكسصاروخ 

ساكموس بالسمؾ مف صنع فرنسا وكندا، مضاد لمدروع خفيؼ وىو صاروخ موجو 
سـ،  90طولو اشترتو تركيا وتستخدمو مع قوات المشاة، ـ، 1994ودخؿ الخدمة عاـ 

جمالي كيمو جراـ، أما وزنو اإل 13ووزنو سـ،  33سـ، وامتداد أجنحتو  13.6وقطره 
متر في الثانية، ومداه  245كيمو جراـ، وسرعتو  17.5مع القاعدة وقبضة التوجيو 

 90ستطيع اختراؽ كيمو جراـ، وي 3.6ووزنو  متر، ورأسو الحربي ترادفي 600 - 50
 مف خالؿ المنصات األرضية. طالقوإسـ في الحديد بعد الدرع الفعاؿ، ويتـ 

 

 
 إريكسصاروخ 
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 Milan Missile ميالفصاروخ 

 وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع ساكموس بالسمؾ مف صنع فرنسا وألمانيا
، واشترتو 1يطمؽ عمى النموذج األوؿ ميالف ـ، 1972الغربية، ودخؿ الخدمة عاـ 

سـ،  11.5سـ، وقطره  120طولو كؿ مف اليمف ومصر وليبيا وسويا وتركيا والعراؽ، 
جمالي مع القاعدة وقبضة كيمو جراـ، أما وزنو اإل 7.1، ووزنو سـ 26وامتداد أجنحتو 

متر،  2000 - 400متر في الثانية، ومداه  200وسرعتو كيمو جراـ،  23التوجيو 
طالقو إسـ في الحديد، ويتـ  41كيمو جراـ، ويستطيع اختراؽ  2.7ووزف رأسو الحربي 
 .والعربات األرضية مف خالؿ المنصات

 

 
 1صاروخ ميالف 
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 يوجد منو عدة نماذج مطورة عف النموذج األوؿ:
المباعدة لمرأس الحربي لزيادة اختراؽ ( وفيو زادت مسافة MILAN 2) 2ميالف  -

 سـ في الحديد. 88الرأس الحربي حيث وصمت قدرة االختراؽ إلى 

 
 2صاروخ ميالف 

سـ  100ويخترؽ  ، وهو بزأس حزبي تزادفي(MILAN 2Tتاندوـ ) 2ميالف  -
 سـ بعد الدرع التفاعمي. 75في الحديد. أو 

يد. سـ في الحد 100ويخترؽ  وهو بزأس حزبي تزادفي، (MILAN 3) 3ميالف  -
سـ بعد الدرع التفاعمي، لكف يتميز عف النموذج السابؽ بقبضة الرماية  75أو 

 االلكترونية.
ويخترؽ محسف  وهو بزأس حزبي تزادفي(، MILAN ERميالف بعيد المدى ) -

متر، وكؿ  3000سـ بعد الدرع التفاعمي، ومداه  85يد، أو سـ في الحد 110
 متر.  2000مداىا  النماذج السابقة

 
 ميالف بعيد المدى
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 Toophan Missile طوفافصاروخ 

يراف، وىو عبارة إصنع  ساكموس بالسمؾ مفوىو صاروخ موجو مضاد لمدروع 
ـ، طوؿ الصاروخ 2000تاو األمريكي، ودخؿ الخدمة عاـ عف نسخة مف صاروخ 

 18.5ووزنو سـ،  46سـ، وامتداد أجنحتو  15.2سـ، وقطره  116بدوف الحاضف 
كيمو جراـ، وسرعتو  95جمالي مع القاعدة وقبضة التوجيو كيمو جراـ، أما وزنو اإل

جراـ، كيمو  3.6ووزف رأسو الحربي متر،  3850ومداه ، متر في الثانية 310
طالقو مف خالؿ المنصات األرضية إسـ في الحديد، ويتـ  55اختراؽ  ويستطيع

 بتطوير عدة نماذج منو:قامت إيراف ، والعربات والمروحيات
ـ ويخترؽ كيمو جرا 4.1برأس حربي ترادفي وزنو ( Toophan 2) 2طوفاف نموذج  -

 .سـ بعد الدرع الفعاؿ 76
كيمو جراـ  5( برأس حربي ترادفي وزنو Toophan 2Bبي ) 2نموذج طوفاف  -

 .سـ بعد الدرع الفعاؿ 90ويخترؽ 
كيمو جراـ ويخترؽ  5في وزنو ( برأس حربي ترادToophan 5) 5نموذج طوفاف  -

 .، لكنو موجة بنظاـ ساكموس بالميزرسـ بعد الدرع الفعاؿ 90

 
 قاذؼ صواريخ الطوفاف
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 5صاروخ طوفاف 
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 BUMBAR Missile بومبارصاروخ 

مضاد لمدروع ساكموس بالسمؾ مف صنع صربيا، خفيؼ وىو صاروخ موجو 
 30سـ، وامتداد أجنحتو  13.6سـ، وقطره  90ـ، طولو 2011الخدمة عاـ ودخؿ 

كيمو  18جمالي مع القاعدة وقبضة التوجيو كيمو جراـ، أما وزنو اإل 10سـ، ووزنو 
ورأسو الحربي ترادفي متر،  600 - 60ومداه متر في الثانية،  245وسرعتو جراـ، 
، ويتـ الفعاؿ بعد الدرعسـ في الحديد  80اختراؽ  كيمو جراـ، ويستطيع 2.8ووزنو 

 ة.مف خالؿ المنصات األرضي طالقوإ

 
صاروخ بومبار
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 انراتغانفصم 

  نهدروع املىجهح املضادج انصىاريخ

اجليم انثانث
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 MAPATS Missileصاروخ ماباتس 

العدو الصييوني، صنع وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس بالميزر مف 
، يعمؿ في الميؿ ـ1984مطور عف صاروخ التاو األمريكي، ودخؿ الخدمة عاـ وىو 

كيمو جراـ، أما وزنو  29.5ووزنو سـ،  15.6سـ، وقطره  148طولو والنيار، 
متر في الثانية، ومداه مف  280وسرعتو كيمو جراـ،  66جمالي مع القبضة التوجيو اإل

سـ في الحديد،  120ويستطيع اختراؽ  ،تر، ورأسو الحربي ترادفيم 5000 – 300
منو  ، يوجدمنصات أرضية ومف خالؿ العربات والمروحياتطالقو مف خالؿ إويتـ 

 متر.  6000 – 300مداه مف نموذج مطور دخؿ الخدمة في التسعينات 

 

 MAPATS Missileصاروخ ماباتس 
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 LAHAT Missileصاروخ الىات 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس بالميزر مف صنع العدو الصييوني، 

سـ، وقطره  97.5طولو ، ويعمؿ في الميؿ والنيار، ـ1992دخؿ الخدمة عاـ 
 8000متر في الثانية، ومداه مف  285كيمو جراـ، وسرعتو  13.5سـ، ووزنو 10.5
سـ في  80ويستطيع اختراؽ كيمو جراـ،  4.5ووزنو ورأسو الحربي ترادفي متر، 

ومف خالؿ العربات  2و 1مدفع دبابة ميركافا طالقو مف خالؿ إالحديد، ويتـ 
 90برأس حربي ترادفي ويخترؽ سـ  12منو نموذج مطور قطره  ، يوجدوالمروحيات

ومف خالؿ العربات  4و 3مؽ مف مدفع دبابة ميركافا ويط ،سـ بعد الدرع التفاعمي
 .والقطع البحرية والمروحيات
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 مزودة بصواريخ الىات RAM MK3 (3راـ أـ كي )مدمرة الدبابات 

 
 صواريخ الىات المستخدمة عمى المروحيات
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 Nimrod Missileصاروخ نمرود 
بالميزر مف صنع العدو الصييوني،  وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس

سـ،  21سـ، وقطره  265طولو ، يعمؿ في الميؿ والنيار، ـ1989دخؿ الخدمة عاـ 
متر في الثانية، ومداه  555، وسرعتو كيمو جراـ 96 سـ، ووزنو 40وامتداد أجنحتو 

كيمو جراـ، ويستطيع  14ترادفي ووزنو متر، ورأسو الحربي  36000 - 300مف 
ورأس حربي متشظي، غي حراري، سـ في الحديد، ومنو رأس حربي فرا 120اختراؽ 
ومف خالؿ العربات، يوجد منو  2000مروحية يسعور طالقو مف خالؿ إويتـ 
يتـ التحكـ بو بالميزر ونظاـ جي بي أس و  2نمرود يف، األوؿ يسمى مطور  يفنموذج
GPS كيمو  50ف مداه ويعمؿ بنظاميف التحكـ لك 3، أما النموذج الثاني فيو نمرود
يتـ التقاط اليدؼ مف خالؿ الطائرات بدوف طيار، وليس مف خالؿ قبضة  متر.

اختصار  وىو NLOS يطمؽ عمى كؿ الصواريخ بعيدة المدى مصطمحلذلؾ  ،الرماية
 غير متابع لخط البصر.  وتعني Non-Line Of Sightمف جممة 

 
 تطمؽ صاروخ نمرود 2000مروحية يسعور 
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 يحمؿ أربع صواريخ نمرود عند كولومبياجيب أبير 
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 Type 87 -MAT Missile (مات 87نوع )صاروخ 

دخؿ الخدمة  مف صنع الياباف، وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس بالميزر
 12ووزنو ، سـ 11سـ، وقطره  100 طولو، يعمؿ في الميؿ والنيار، ـ1989عاـ 

كيمو  140 التوجيو وجياز توجيو الميزرجمالي مع قبضة ، أما وزنو اإلكيمو جراـ
طالقو مف خالؿ إمتر، ويتـ  2000متر في الثانية، ومداه  250جراـ، وسرعتو 

نظاـ الصاروخ مزود بموجو ليزري يضاء  منصة أرضية ثقيمة أو مف خالؿ العربات.
بو اليدؼ قبؿ الرماية عميو، وىذا الموجو الميزري يمكف أف يكوف بجوار رامي 

 متر. 200أو بعيد عنو مسافة الصاروخ 

 

 
  (مات 87نوع )صاروخ 
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 FGM-148 Javelin Missile (جافميف 148-أؼ جي أـ)صاروخ 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس بالكاميرا الحرارية )األشعة التحت 

التي تحتاج إلى تبريد، مف صنع الواليات  Imaging Infrared (IIR)حمراء( 
وىو  Flight Guidance Moduleمختصر  FGMاألمريكية المتحدة، ومصطمح 

فيو رقمو، وقد حؿ محؿ  037وصؼ الصاروخ وتعني وحدة التوجيو الطائرة، أما 
ـ، واستخدـ بكثرة في حرب العراؽ الثانية، 0885صاروخ دراجوف، ودخؿ الخدمة عاـ 

كيمو جراـ،  0097سـ، ووزنو  0196سـ، وقطره  006ميؿ والنيار، طولو ويعمؿ في ال
متر في  166كيمو جراـ، ومتوسط سرعتو  07أما وزنو اإلجمالي مع القبضة التوجيو 

متر، ورأسو الحربي ترادفي مزدوج الغرض لمدروع  1466 - 64الثانية، ومداه مف 
سـ في الحديد بعد الدرع  66كيمو جراـ، ويستطيع اختراؽ  397والتحصينات ووزنو 

 التفاعمي، ويتـ إطالقو مف عمى كتؼ جنود المشاة.

 

 
 صاروخ جافميف
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 AGM-114 Hellfire Missile (ىيمفير)صاروخ 

وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس بالميزر مف صنع الواليات االمريكية 
وىو  Air-to-Ground Missileيعني وصؼ الصاروخ  AGMالمتحدة، ومصطمح 

ـ، يعمؿ في الميؿ 1982فيو رقمو، ودخؿ الخدمة عاـ  003صاروخ جو أرض، أما 
كيمو  45سـ، ووزنو  22سـ، وامتداد أجنحتو  0697سـ، وقطره  163والنيار، طولو 
متر، ورأسو الحربي  7666 - 466متر في الثانية، ومداه  314جراـ، وسرعتو 
سـ في الحديد بعد الدرع التفاعمي،  016كيمو جراـ، ويستطيع اختراؽ  8ترادفي ووزنو 

ومنو رأس حربي فراغي حراري، ورأس حربي متشظي، ويتـ إطالقو مف المروحيات 
والعربات والقطع البحرية والطائرات بدوف طيار. وىو مف أكثر الصواريخ استخدامًا 
عند العدو الصييوني، وحسب اعتراؼ العدو أف الشيخ أحمد ياسيف قتؿ بيذه 

نموذج مختمؼ موجية بالميزر لكف النموذج  04خ،  يوجد منو أكثر مف الصواري
AGM-114L  .موجو بالرادار 

 

 
 صاسوخ هَلفَش الشاداسً
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 صاسوخ هَلفَش اللَزسً
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 Family of Spike Missile عائمة صواريخ سبيؾ

باألشعة التحت حمراء والكاميرا  وىي صواريخ موجية مضادة لمدروع آكموس
، وىي مناسبة لمعديد مف خالؿ شركة رفائيؿالتمفزيونية، مف صنع العدو الصييوني 

مف منصات اإلطالؽ، ومصممة لمعديد مف األىداؼ، ويختمؼ مداىا مف نوع إلى 
آخر، وألنيا موجية بنظاميف التمفزيوني واألشعة التحت حمراء، فيي تعمؿ في النيار 

، ورأسيا الحربي المضاد لمدروع ترادفي، ويمكنيا أف تياجـ اليدؼ مف الجانب والميؿ
 األفقي أو الرأسي حسب نقطة الضعؼ في اليدؼ. 

وىي صواريخ مطورة عف صاروخ جافميف األمريكي، ألنيا تعمؿ بنفس طريقة 
البحث عف اليدؼ والتقاطو، لكف تختمؼ عف جافميف في أف عائمة صواريخ سبيؾ 

حكـ فييا بعد إطالقيا عمى اليدؼ في حيف صاروخ جافميف ال يمكف التحكـ يمكف الت
 بو بعد إطالقو. 

عند انطالؽ صاروخ سبيؾ يبقى متصؿ بقبضة اإلطالؽ مف خالؿ ليؼ بصري 
قوي، يعمؿ عمى نقؿ األوامر مف القبضة إلى الصاروخ، ونقؿ الصور مف الكاميرا 

ة، ولذلؾ يتميز صاروخ سبيؾ بالعديد الموجودة في مقدمة رأس الصاروخ إلى القبض
 مف الميزات عف صاروخ جافميف األمريكي وىي: 

يمكف لمرامي تحديد اليدؼ لمصاروخ ويطمقو وينسى، وىذه نفس آلية عمؿ صاروخ  -
 جافميف.

يمكف لمرامي تحديد اليدؼ لمصاروخ ومف ثـ يطمقو، ولكف نتيجة التواصؿ الموجود  -
% 066خالؿ الميؼ البصري، يمكف رفع دقة اإلصابة إلى بيف القبضة والصاروخ مف 

ألف الصاروخ كمما يقترب مف اليدؼ تتضح معالمو بشكؿ أفضؿ، مما يتيح لمرامي أف 
يسقط الصاروخ في أضعؼ نقطة موجودة في الدبابة، سواء كانت مف الجوانب أو مف 

 أعمى اليدؼ.
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 صابة اليدؼإالحظ كيؼ يمكف رفع دقة 

لمرامي تحديد اليدؼ لمصاروخ ومف ثـ يطمقو، ولكف قد يظير حوؿ اليدؼ يمكف   -
المحدد أفراد غير مطموب إصابتيـ، فيمكف لمرامي تعطيؿ الصاعؽ في الصاروخ 
وبالتالي ال ينفجر الصاروخ، لكنو يمكف أف يسقط الصاروخ عمى اليدؼ سقوط 

قتؿ شخص بعينو دوف أف ميكانيكي بدوف انفجار مثؿ الطمقة تمامًا، وبالتالي ممكف ي
 يصيب أي شخص حولو.

يمكف لمرامي تحديد اليدؼ لمصاروخ ومف ثـ يطمقو، ولكف نتيجة ظيور أشخاص   -
أبرياء في محيط اليدؼ المحدد أو قد يظير ىدؼ آخر لو حؽ األولوية في الرماية، 

 فيمكف لمرامي أف يحرؼ مسار الصاروخ وىو في الجو مف ىدؼ إلى آخر. 
لرمايات السابقة كاف يجب تحديد اليدؼ عمى األرض قبؿ الرماية عميو، في كؿ ا -

ولكف قد يكوف اليدؼ غير مرئي ألنو يقؼ خمؼ ساتر، فيمكف لمرامي أف يطمؽ 
الصاروخ في الجو دوف أف يحدد لمصاروخ الوجية، وىو في الجو يمكف تحديد أي 

 ىدؼ ومف ثـ يطبؽ عميو الصاروخ.
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يمكف لمرامي تسجيؿ كؿ األحداث مف لحظة انطالؽ في كؿ الحاالت السابقة  -
 الصاروخ إلى لحظة انفجاره، ويمكنو عرضيا فيما بعد.

نتيجة التواصؿ بيف القبضة والصاروخ بالميؼ البصري، ال يمكف التشويش عمى  -
الصاروخ، مثؿ التشويش الذي قد يحدث في الصواريخ الموجية بالراديو أو باألشعة 

 التحت حمراء.
نماذج مف صاروخ سبيؾ، خمسة منيا مضادة لمدروع برأس حربي ترادفي،  6د يوج -

لكنيا مختمفة في المدى والقدرة عمى االختراؽ، مع العمـ يمكف تركيب رؤوس حربية 
مختمفة عمييا مثؿ الفراغية الحرارية أو المتشظية، والنموذج السادس مضاد لألفراد 

 حربي لو. فقط، وجاري العمؿ عمى إنتاج أكثر مف رأس

 لتدريب الجنود ورفع مياراتيـ. Simulatorيوجد ليذه العائمة جياز محاكاة  -

 
 مقطع طولي في صاروخ سبيؾ المضاد لمدروع

قاـ العدو الصييوني ببيع ىذا الصاروخ لمعديد مف الدوؿ في العالـ، مثؿ 
ا، بولندا، سموفينا، كولومبيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، ايطالي سنغافورة، فنمندا، رومانيا،

سبانيا، البرتغاؿ، التشيؾ، االكوادور، كرواتيا، اذربيجاف، تشيمي، التفيا، ىولندا، أ
نسخة خاصة بيا مف ىذا الصاروخ، ألنو لمانيا صناعة أتحاوؿ  حالياً ، اليند. البيرو

 الثمف.نو غالي ألكف عيبو  ،في العالـمضاد دروع يعتبر أفضؿ صاروخ 
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 Spike SR: صاروخ سبيؾ القصير المدى األوؿالنموذج 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس باألشعة التحت حمراء والكاميرا 

، ودخؿ الخدمة عاـ مف خالؿ شركة رفائيؿالتمفزيونية، مف صنع العدو الصييوني 
ـ، يعمؿ في الميؿ والنيار، وىو نموذج يعمؿ ما بيف القاذؼ الصاروخي 1661

،  Gilonصاروخ سبيؾ متوسط المدى، ويسمى أيضا غيموفالصييوني ماتادور و 
تستخدمو قوات المشاة والقوات الخاصة الصييونية، ويمكف تجييز الصاروخ مف حالة 

كيمو جراـ،  6سـ، ووزنو  00سـ، وقطره  64ثانية فقط. طولو  26الرـز لمرماية خالؿ 
متر في  166كيمو جراـ، وسرعتو  06أما الوزف اإلجمالي لمصاروخ وقبضة الرماية 

سـ  66، ورأسو الحربي ترادفي، ويستطيع اختراؽ متر 766 – 46الثانية، ومداه مف 
في الحديد بعد الدرع التفاعمي، ويمكف إطالقو مف عمى كتؼ الجندي أو مف خالؿ 

 منصب أرضي خفيؼ ثالثي األرجؿ.

 

 
 SPIKE-SRصاروخ سبيؾ قصير المدى 
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 Spike-MR Missile: صاروخ سبيؾ متوسط المدى الثانيالنموذج 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس باألشعة التحت حمراء والكاميرا 

، ودخؿ الخدمة عاـ مف خالؿ شركة رفائيؿالتمفزيونية، مف صنع العدو الصييوني 
، تستخدمو Gill Spikeـ، يعمؿ في الميؿ والنيار، ويسمى أيضا جيؿ سبيؾ 0888

لصاروخ مف حالة الرـز قوات المشاة والقوات الخاصة الصييونية، ويمكف تجييز ا
كيمو جراـ،  03سـ، ووزنو  02سـ، وقطره  016ثانية فقط. طولو  26لمرماية خالؿ 

تعمؿ مف خالؿ الصورة التمفزيونية وتستطيع كيمو جراـ و  4 وزف القبضة النياريةو 
كيمو جراـ ويمكف طيو بسيولة، ووزف  197، ووزف المنصب الثالثي مرات 06التكبير 
 294كيمو جراـ وتستطيع التكبير  3و جراـ، ووزف الكاميرا الحرارية كيم 0البطارية 

كيمو متر، أما الوزف اإلجمالي لمصاروخ  2مرات ويمكنيا تحديد األىداؼ عف بعد 
 – 166متر في الثانية، ومداه مف  166كيمو جراـ، وسرعتو  16وقبضة الرماية 

ـ في الحديد بعد الدرع س 76متر، ورأسو الحربي ترادفي، ويستطيع اختراؽ  1466
التفاعمي، ويتـ إطالقو مف خالؿ منصب أرضي خفيؼ ثالثي األرجؿ، ويمكف 

 كيمو متر. 16لجندييف مف المشاة حمؿ قبضة اإلطالؽ وصاروخيف ونقميـ لمسافة 
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 صاروخ سبيؾ متوسط المدى مع الجنود الصياينة في غزة أثناء حرب الفرقاف
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  Spike-LR Missile سبيؾ طويؿ المدى: صاروخ الثالثالنموذج 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس باألشعة التحت حمراء والكاميرا 

، ودخؿ الخدمة عاـ مف خالؿ شركة رفائيؿالتمفزيونية، مف صنع العدو الصييوني 
تستخدمو قوات  ،Dandyيعمؿ في الميؿ والنيار، ويسمى أيضا داندي  ـ،1998

المشاة والقوات الخاصة الصييونية، ويمكف تجييز الصاروخ مف حالة الرـز لمرماية 
وزف كيمو جراـ، و  14، ووزنو سـ 13سـ، وقطره  120فقط. طولو  ثانية 30خالؿ 

تعمؿ مف خالؿ الصورة التمفزيونية وتستطيع التكبير كيمو جراـ و  5 القبضة النيارية
كيمو جراـ ويمكف طيو بسيولة، ووزف  2.8الثالثي  ، ووزف المنصبمرات 10

 3.5كيمو جراـ وتستطيع التكبير  4كيمو جراـ، ووزف الكاميرا الحرارية  1البطارية 
جمالي لمصاروخ كيمو متر، أما الوزف اإل 3مرات ويمكنيا تحديد األىداؼ عف بعد 

 – 200مف  ومداهمتر في الثانية،  200كيمو جراـ، وسرعتو  27وقبضة الرماية 
سـ في الحديد بعد الدرع  80ويستطيع اختراؽ  ،ورأسو الحربي ترادفيمتر،  4000

، أو مف خالؿ طالقو مف خالؿ منصب أرضي خفيؼ ثالثي األرجؿإالتفاعمي، ويتـ 
، ويمكف لجندييف مف المشاة حمؿ قبضة االطالؽ وصاروخيف ونقميـ لمسافة العربات

 كيمو متر. 20
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 المدى مع الجنود الصياينة في غزة أثناء حرب الفرقاف طويؿصاروخ سبيؾ 
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  Spike-ER Missile: صاروخ سبيؾ طويؿ المدى المطوؿ رابعالنموذج ال
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس باألشعة التحت حمراء والكاميرا 

، ودخؿ الخدمة عاـ مف خالؿ شركة رفائيؿالتمفزيونية، مف صنع العدو الصييوني 
سـ،  056، طولو NTDـ، يعمؿ في الميؿ والنيار، ويسمى أيضا أف تي دي 1661
كيمو، أما الوزف  26منصة إطالؽ المشاة وزف كيمو جراـ، و  23سـ، ووزنو  06وقطره 

متر في الثانية،  166كيمو جراـ، وسرعتو  53االجمالي لمصاروخ وقبضة الرماية 
سـ في  066، ورأسو الحربي ترادفي، ويستطيع اختراؽ متر 7666 – 366ومداه مف 

الحديد بعد الدرع التفاعمي، ويتـ إطالقو مف خالؿ منصب أرضي ثقيؿ ثالثي األرجؿ، 
 أو مف خالؿ العربات والمروحيات والزوارؽ البحرية.
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 Spike NLOS Missile: صاروخ سبيؾ فوؽ بعيد المدى الخامسالنموذج 
وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس باألشعة التحت حمراء والكاميرا التمفزيونية، 

ـ، يعمؿ 1663، ودخؿ الخدمة عاـ مف خالؿ شركة رفائيؿمف صنع العدو الصييوني 
، تستخدمو قوات المدفعية Tammuzفي الميؿ والنيار، ويسمى أيضا تموز 

 14666في الثانية، ومداه مف متر  566كيمو جراـ، وسرعتو  66الصييونية، وزنو 
سـ في الحديد بعد الدرع التفاعمي،  016متر، ورأسو الحربي ترادفي، ويستطيع اختراؽ 

ويمكف تركيب رؤوس حربية مختمفة عميو، ويتـ إطالقو مف خالؿ العربات 
التقاط اليدؼ يتـ مف خالؿ الطائرات بدوف طيار، وليس مف خالؿ والمروحيات. 

ىي اختصار مف  NLOSوكممة نموس  Spike NLOSيسمى  قبضة الرماية لذلؾ
وتعني غير متابع لخط البصر مثؿ الصواريخ األخرى  Non-Line Of Sightجممة 

صاروخ عمى حزب  466استخدمو العدو في حرب لبناف الثانية، وأطمؽ منو  السابقة.
ألؼ  034اهلل، واستخدمو العدو ضد غزة في حرب الفرقاف. بمغ سعر ىذا الصاروخ 

 دوالر.

 
 صاروخ تموز إلطالؽجيب ىمر مخصص 
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 صييوني الصنع يطمؽ صاروخ تموز Oshkosh Sand Cat جيب قط الرمؿ أوشكوش

 
 مروحية الكوبرا الصييونية تطمؽ صاروخ تموز
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 صواريخ تموز تطمؽ M113قمة الجند المطورة عف ناHafiz ناقمة الجند حافظ 

 
 صاروخ تموز
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 صاروخ سبيؾ القصير المضاد لألفراد :السادسالنموذج 
Mini Spike Anti-Personnel Missile 

وىو صاروخ موجو مضاد لمدروع آكموس باألشعة التحت حمراء والكاميرا 
، ودخؿ الخدمة عاـ مف خالؿ شركة رفائيؿالتمفزيونية، مف صنع العدو الصييوني 

تستخدمو قوات المشاة والقوات الخاصة الصييونية، يعمؿ في الميؿ والنيار،  ،ـ2009
سـ،  70طولو ثانية فقط.  30ويمكف تجييز الصاروخ مف حالة الرـز لمرماية خالؿ 

جمالي كيمو جراـ، أما الوزف اإل 4وزف القبضة و كيمو جراـ،  4سـ، ووزنو  7.5وقطره 
 1300مف  ومداهمتر في الثانية،  200وسرعتو كيمو جراـ،  12لصاروخيف وقبضة 

، ورأسو الحربي مخصص لألفراد والخنادؽ ومصمـ لمعمؿ في المناطؽ السكانية متر
الجندي أو مف خالؿ منصب أرضي خفيؼ  طالقو مف عمى كتؼإالكثيفة، ويمكف 
أما الجندي الذي يحمؿ  ،يستطيع جندي المشاة حمؿ أربع صواريخ، ثالثي األرجؿ

 القبضة. طالؽ يمكنو حمؿ صاروخيف معقبضة اإل
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 المستخدمة في استقباؿ صور كاميرا الصاروخ وتسجيؿ األحداث CLUوحدة 
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 اخلامتح

يعتقد المجاىديف أف نفث االنفجار المتولد مف الرأس الحربي لمقذائؼ الصاروخية 
أو الصواريخ إذا ما دخؿ داخؿ الدبابة فيذا يعني تدمير الدبابة، وىذا االعتقاد كاف 
صحيحًا لغاية السبعينات نتيجة ارتفاع الضغط والحرارة داخؿ الدبابة، لكف ما حدث 

يعمؿ  NBCالميركافا زودت بجياز يسمى  خصوصاً الثمانينات أف الدبابات و في 
عمى نزع الضغط والحرارة مف داخؿ الدبابة فور دخوليما لمدبابة حتى ال يتأثر الطاقـ، 
وىذا األمر ينجح في الحفاظ عمى حياة الجنود إال إذا أصدـ النفث بأحد الجنود مباشرة 

فث مباشرة، لذلؾ حتى فيقتمو وقد ال يؤذي غيره مف أفراد الطاقـ إف لـ يصب بالن
نضمف تدمير الدبابة بعوف اهلل يجب الرماية باستمرار عمى المناطؽ المدمرة في الدبابة 
التي تحتوي عمى الذخائر ألف مف يعمؿ عمى تدمير الدبابة فعميًا ذخائرىا؛ ولذلؾ 
يجب عمينا دائمًا باألخذ األسباب والتوكؿ عمى اهلل وال نأخذ بواحدة ونغفؿ عف 

ىزموا ألنيـ قصروا  ، فعندما لـ يمتثؿ الرماة في غزوة أحد ألمر الرسوؿ األخرى
، وكذلؾ في غزوة حنيف قاؿ بعض المسمموف في األخذ باألسباب وخالفوا رسوؿ اهلل 

ال نيـز اليوـ مف قمة وكاف عددىـ كثير عمى غير العادة فاغتروا بعددىـ وىزموا في 
بداية المعركة ولوال ثبات الرسوؿ وبعض صحابتو ليزموا في آخرىا، لذلؾ يجب أال 

 نغفؿ األخذ باألسباب وال التوكؿ عمى اهلل سبحانو وتعالى. 

ذا ما يسره اهلل لي مف جمع وترتيب وتحميؿ تضمنتيا فصوؿ ىذا في الختاـ ى
الكتاب، فما كاف فيو مف صواب فيو محض فضؿ اهلل عمي، فمو الحمد كما ينبغي 
لجالؿ وجيو وعظيـ سمطانو، وما كاف فيو مف خطأ فأستغفر اهلل تعالى وأتوب إليو، 

أرجو مف اهلل و الخطأ،  واهلل ورسولو منو براء، وحسبي أني كنت حريصًا أال أقع في
جمت قدرتو أف يتقبمو خالصًا لوجيو الكريـ، وأف ينفع بو عباده المجاىديف، وأختـ بقوؿ 

يَماِف َواَل َتْجَعْؿ ِفي ُقُموِبَنا ِغالِّ اهلل تعالى:  ْخَواِنَنا الَِّذيَف َسَبُقوَنا ِباإْلِ َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوإِلِ
 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف. ِإنََّؾ َرُؤوٌؼ رَِّحيٌـ  ل مَِّذيَف آَمُنوا َربََّنا
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