
 بأفغانستان اإلسالمية اإلمارة
 اخلدمات مكتب

 واجلبهات املعسكرات قيادة

 

íÂç‰çÚ<
ív×‰ù]<ïÓÖ]<

 

 األول القسم

 اراتدالغ
 

 

 األولى االلكرتونية الطبعة

 هـ١٤٢٤
 



 أ          موسوعة األسلحة الكربى
 

 

ŠèÐÛa@

 ب _____________________________________________كلمة البد منها

 د ______________________________________________األول اإلهـداء 

 ه _____________________________________________اإلهـداء الثـاني

 و _____________________________________________اإلهـداء الثـالث

 ز _____________________________________________اإلهـداء الرابـع

 ١٠___________________________________________Stenسالح ستن 

 ١٧______________________________________Sterlingسالح استريلينغ 

 ٢٤_________________________________________HK MP5A2سالح 

 ٢٦_______________________________HK MP5KA1 / HK MP5Kسالح 

 ٣٣_________________________________________Uziالرشاش عوزي  

 



 ب          موسوعة األسلحة الكربى
 

 

×òàÜ@†iü@bèäß@

 الرحيم الرحمن الله بسم

 ِرَبـاطِ  َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا﴿ املبني كتابه يف القائل العاملني، رب لله احلمد
 .)٦٠: ألنفالا( ﴾َوَعُدوَُّكْم اللَِّه َعُدوَّ ِبِه ُتْرِهُبوَن اْلَخْيِل

 فـإن  اسـماعيل  بنـي  ارمـوا ( القائل العاملني، رب يبحب األنام، خري على والسالم والصالة
 مشـرقها  من تلةحم ألمةاف أحد، على اآلن املسلمني حال خيفى الف ؛بعد أما ،)راميًا كان أباكم
 باملسـلمني،  فعلهـا  تفعلهـا  واإلحلـاد  الكفـر  وجيـوش  جنوبهـا،  إلـى  شمالها ومن مغربها، إلى

 .العلماء من جمع قرره كما أبنائها على عني ضفر املخزي األليم الواقع هذا من األمة وختليص

 يف وحنن اجلهاد بواجب القيام لنا يتأتى كيف: التالي السؤال منا لكل يربز أن بد ال وهنا(
 َوَرُسـوَلهُ  اللَّـهَ  َوَأِطيُعوا﴿: تعالى قوله هو واجلواب ؟ احليلة وِقّلة والتفرق الضعف من احلال هذا
 وقولـه  ،)٤٦: ألنفـال ا( ﴾الصَّـاِبِرينَ  َمـعَ  اللََّه ِإنَّ َواْصِبُروا ِرُحيُكْم َوَتْذَهَب َفَتْفَشُلوا َتَناَزُعوا َوال

 كمـا ”: الله رحمه تيمية ابن وقال ،)٦٠: ألنفالا( ﴾ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا﴿: تعالى
 الواجب يتم ماال فإن جز،للع سقوطه وقت يف اخليل ورباط القوة بإعداد للجهاد االستعداد جيب
  )١(.“واجب فهو به إال

 الـذي  اإلعـداد  ذلـك  باإلعـداد،  يتـأتى  اجلهاد بواجب القيام أن هو السابق السؤال جوابف
 ُعدًَّة َلُه َلَأَعدُّوا اْلُخُروَج َأَراُدوا َوَلْو﴿: تعالى قوله يف واملنافق املؤمن بني فرقانًا تعالى الله جعله
  )٢( ).)٤٦: التوبة( ﴾اْلَقاِعِديَن َمَع اْقُعُدوا َوِقيَل َفَثبََّطُهْم اْنِبَعاَثُهْم لَُّهال َكِرَه َوَلِكْن

 وهـي  ،[¢íÂç{‰çÚ<<^{ã> كتابـة  نعيـد  أن يسـرنا  اجلهاديـة  الثقافة نشر يف منا ومساهمة
 كتـب  وقـد  ،أفغانستان يف السوفييت ضد جهادهم أيام العرب املجاهدون كتبها التي املوسوعة

                                          

 .٢٥٩ / ٢٨:  جمموع الفتاوى1
 ، وأوصـي القـارئ      – حفظه الله تعالى     –للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز       ) العمدة يف إعداد العدة   (من مقدمة كتاب     2

 .يف بابهالكريم بقراءته فإنه كتاب نفيس عظيم 
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 بلغـت  والتـي  املوسـوعة  هـذه  يف اجلهاد ميادين يف الطويلة وخربتهم جتربتهم خالصة دوناملجاه
 .اجلهاد شباب أنتجها ضخمة جهادية موسوعة أول بذلك لتكون جملدات تسعة

 علـى  احلصـول  ييسـر  أن اللـه  ونسـأل  ،باألسـلحة  اخلاص اجلزء هو اآلن أيدينا بني والذي
 .األخرى األجزاء

 صـورة  هألنـ  ؛ًاواضـح  كـن ي مل ولكنـه  )االنرتنـت ( العاملية الشبكة لىع اجلزء هذا وضع وقد
 .الوضوح أفقده مما مرات عدة هاتصوير سبق صفحات من ضوئية

 : أقسام خمسة إلى مقسمة هذه الكربى األسلحة وموسوعة

 .اراتدالغ: األول القسم 
 .االشتباكات أسلحة: الثاني القسم 
 .الطائرات مضادات أسلحة: الثالث القسم 
 .الدبابات مضادات أسلحة: الرابع القسم 
 .املدفعية: اخلامس القسم 

 حنـوي،  أو إمالئي خطأ كتصحيح احلاالت، بعض يف إال هي كما املوسوعة بكتابة قمنا وقد
 ةفاضـ إ وأ  أو إضافة اسـم السـالح باللغـة االجنليزيـة،          ،املوضوع لتنظيم فرعي عنوان وضع أو

 كلمـة  حـذف  تـم  كمـا ذف بعض الصور الغري واضحة،      وقمنا حب  األسلحة، لبعض حديثة صورًا
 تـم  وقـد  احلـق،  ضياء اجلنرال حكومة وهي الروس، جهاد أيام الباكستان حلكومة موجهة شكر

 حكومـة  احلاليـة  احلكومـة  أن يف يشـك  ال بالتوحيد معرفة له مسلم أي فإن خيفى، ال ملا حذفها
 .املقاييس بكل طاغوتية وحكومة ورسوله، بالله كافرة

 كتابتـه،  إعـادة  يف ساهم ومن كتبه، من ميزان يف جيعله وأن العمل هذا يتقبل أن الله نسأل
 .هعلي والقادر ذلك ولي هو .فيه خطأ على دلنا ومن نشره، ومن

 إخوانكم  

 اجلهــاد أنصــار
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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...وفاء ودمعة حق كلمة

  – تعالى الله رحمه - عزام الله عبد الفاضل وشيخنا احلبيب األخ إلى

 .وكتاباته بكلماته الشباب نفوس يف اجلهاد روح أحيا الذي

 .وإخالصه بصدقه اجلهاد على النفوس ربى الذي

 .عمله عن جماعة أي تعجز ما قدم الذي

 .للعامل االسالمي األفغاني اجلهاد قدم الذي

 النـاس  معظـم  مـن  االيذاء ورغم الضغوط ورغم احلجج رغم امليدان يرتك ومل صرب الذي
 .الله رحمهم والديه من إال

 .اجلهاد أجل من فؤاده من مثرتني وحياة حياته قدم الذي

 .إليك ثم العمل هذا الله إلى

 إلـى  ثـم  القيامـة  يـوم  إلى منه يستفيد من وكل حسناتك ميزان يف جيعله أن الله أسأل
 .وغريها أفغانستان يف املسلمني الشهداء أرواح

 
 مكتب اخلدمات

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 مالرحي الرحمن الله بسم
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 ...– الدن بن أسامة – الله عبد أبي احلبيب األخ إلى

 .اخلدمات ملكتب تأسيسه ويف جهاده، يف عزام الله عبد الشهيد شارك الذي

 .ميلك وما بنفسه أفغانستان يف جاهد الذي

 .اآلن حتى اجلهاد على وحيرض جياهد زال ما الذي

 .وجماعات أفرادًا باالسالم امللتزمني معظم جهاده يف ظلمه الذي

 .خري كل واملجاهدين واجلهاد واملسلمني االسالم عن وجيزيك يصربك أن الله أسأل

 

 

 
 مكتب اخلدمات

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...االسالمي األفغاني اجلهاد قادة إلى

 .خمدت أن بعد اجلهاد روح للمسلمني أعادوا الذين

 املوسـوعة  هـذه  تعتـرب  والـذي  طاقـاتهم  مكان كل يف لمنياملس للمجاهدين قدموا الذين

 .قدموها التي الطاقات إحدى

 يف جيعل أن الله أسأل عادلة، إسالمية خالفة صرح يف لبنة أول جبهادهم وضعوا الذين

 .املسلمني خالفة صرح إقامة يف اجلهاد هذا من استفاد من كل حسناتهم

 

 
 مكتب اخلدمات

 جلبهاتقيادة املعسكرات وا
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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...الله إال يعلمهم ال والذين املوسوعة هذه إخراج يف ساهموا الذين اإلخوة إلى

 مـن  كـل  خـرياً  جيزي وأن القيامة؛ يوم حسناتكم ميزان يف ذلك جيعل أن الله نسأل

 اإلعـداد  أو املراجعـة  أو الكتابـة  أو الطباعـة  أو الرسـم  أو بالرتجمـة  سواًء فيها شارك

 الكمبيوتر أجهزة ارسل من أو التصوير أو بالتجربة مبعلومة همسا من أو – املادة وجمع

 يف ذلـك  جيعـل  وأن .نسـيناه  قـد  نكـون  مما ذلك غري أو – مذكرة أو بكتاب أمدنا أو

 .القيامة يوم حسناتكم ميزان

 

 

 مكتب اخلدمات 

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 Sten ستن سالح

 

 كـان  ظهـوره  أولو ،الثانيـة  العاملية رباحل أثناء توربنيو شيفارد طانيانيالرب العاملان صممه
 التيمود عدة وله جدًا سهلة فكرتهو ،)٤٠ بي إم( األملاني التصميم من مأخوذ وهو م١٩٤١ عام
 .خشبي بأخمص السادسو م١٩٤٤ يف صمم الذي اخلامس واملوديل حديد بأخمص )٤-١( من

 أثنـاء  انكسـاره ا لـوحظ  ولكـن  األمـام  يف خشـبية  قبضـة  توجد اخلامس، للموديل بالنسبة
 تـم  ثـم  م١٩٥٣ عـام  اخلدمـة  مـن  خرج وقد القبضة هذه دون بعده الذي املوديل وجاء املعارك
 ).إستريلنغ( سمها آخر بسالح تبديله

 

 
9mm Sten Mark 1 

 

 
9mm Sten Mark 2 
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9mm Sten Mark 2S 

 

 
9mm Sten Mark 3 

 

 
9mm Sten Mark 3 
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9mm Sten Mark 4 

 

 
9mm Sten Mark 5 

 

 
9mm Sten Mark 6 
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 السالح صفاتامو
 .Parabellum برابليوم ملم ٩: العيار 
 .٧٦,٢: الطول 
 . ملم١٩٦: السبطانة طول 
 .اليمني إلى خطوط ٦: احللزنة 
 .كلغ ٣,٨: الوزن 
 .مرت ٧٥: املؤثر املدى 
 .الغاز بدفع: التلقيم 
 .)ليآ نصف / ليآ( نتقائيا: الرمي اسلوب 
 ث / م ٣٨١: بتدائيةاال السرعة 
 .طلقة ٣٢ سعة خمزن: التغذية 
 .الدقيقة يف طلقة ٦٠٠: النظري الرمي معدل 

 

 .قساماال ساحب حلركة أمان يوجد )١

    
 

 األقسـام  سـاحب  خنـرج  ثـم  ،)أ( للنقطـة  تصـل  حتـى  حبهااس بواسطة األقسام اسحب )٢
 .لخارجل تلقائيًا األقسام لتتحرر
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 .السالح أسفل يصل حتى لليسار ناملخز حامل أدرو للخارج املخلب اسحب )٣

 
 

 .السبطانة فتخرج تفكهاو األمام من بالسبطانة املحيطة احللقة تدير )٤
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<

 

 الفك طريقة
 .قيده على كبسبال املخزن اخرج )١

 
 

 علـى  يـدل  )R( واحلـرف  اآللية الرماية على يدل )A( فاحلرف الرماية منط نتقاءا جهاز )٢
 .األمان الوسط ويف الفردية، الرماية

     

 
 

 للجهة احللقة وتدير الزر نفس على تكبس األخمص مكان يف اخللفي الغطاء يظهر عندما )٣
 .النابض بتأثري بأكملها احللقة فتخرج درجات )١٠( مبعدل اليمنى
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 .األخمص مع النابض خيرج )٤

 

 السالح عيوب
 .٥ إستن يف جيد لكنهو ٢و ١ إستن يف جيد بشكل يعمل ال السالح خمزن 
 .للتعبئة خاصة بأدوات إال الذخرية خمزن بئةتع تستطيع ال 

 

 السالح مميزات
 .الوقت من قليل إال إنتاجه حيتاج ال الثمن، رخيص قصري رشاش 
 .الوزن وخفيف للغاية متني 
 .الطرازات بعض يف للنزع قابلة السبطانة ،للنزع قابل بأخمص يتميز 
 األتربـة  مـن  يقيـه  ذفللقـا  غطـاء  ليشـكل  املغالق غطاء حول املخزن مثبت إدارة ميكن 

 .والغبار
 .العصابات رجال عند بكثرة يوجد ولكن معينة دولة عند كسالح يستخدم ال 
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 Sterling استريلينغ سالح

 

 Sterling 2A3 ٣ أ ٢ استريلنغ سالح

 بسـالح  شـبيه  والتصـميم  )١٩٤٤ بـاتش ( سالح من مأخوذ السالح لهذا األصلي التصميم
 .التصميم حيث ومن األجزاء جميع يف الرماية حيث من وأفضل أغلى ولكنه إستن

 

 ؟ إستن من أفضل إستريلنغ يعترب ملاذا

 علـى  جتـاويف  لوجـود  الرمايـة  أثنـاء  استريلنغ لسالح الداخلي البدن تنظيف بإمكانك 
 .بالغبار كثريًا يتأثر الذي )إستن( عكس برةاإل جمموعة جدار

 السـالح  يتـأثر  وال الزنـاد  على طالضغ عند إال الكبسولة تطرق ال حبيث مصممة برةاإل 
 .خالفه أو صخور على سقط إذا

 .بالرصاص تعبئته لسهولة وذلك )إستن( يف هو مما أفضل املخزن تصميم 

 

 السالح مواصفات
 .بريطانيا: املنشأ بلد 
 .Parabellum برابليوم ملم ٩: العيار 
 ).األخمص طي بعد ٤٨١( ملم ٦٨٦: الطول 
 . ملم١٩٦: السبطانة طول 
 .فارغًا ٢,٧٢ جاهزًا، ٣,٤٧: نالوز 
 .اليمني إلى خطوط ستة: احللزنة 
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<

 

 .م ٢٠٠ إلى ١٠٠: السدادة 
 .مرت ٢٠٠: الفعال املدى 
 .د / ط ٥٥٠: النظرية الرماية معدل 
 .بالصدمة: التلقيم نظام 
 .آلي نصف آلي،: الرماية نوع 
 .للطي قابل حديدي: األخمص نوع 
 .ث / م ٣٨١: للطلقة االبتدائية السرعة 

 

 
9mm L2A3 Sterling 

 

 
Mark 4 Sterling 
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  السالحفك
 .لألسفل قيده بضغط املخزن نزعا )١

 
 

 املثلثـي  األخمـص  لـق غين حيـث  الـداخلي  الـزر  علـى  بالضـغط  االخمص صفيحة اقفل )٢
 .الشكل

 

 
 

 بالقطـه  يستقر حتى البدن إلى طوهاو املسدسية القبضة من بالقرب األخمص قيد اضغط )٣
 .بطانةالس ربدم على املوجود
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<

 

   

  
 

 .األسفل إلى السبطانة تكون حبيث عاموديًا الرشاش ضع )٤

 
 

 .الداخل إلى الفريضة جهة املوجود البدن القط على ضغطا )٥
 القـابض  أخـرج  ثـم  خيرج، حتى الساعة عقارب عكس لفه مع البدن غطاء على ضغطا ) ٦

 .رتداداال بقابض تبعها ثم الرئيسي



 ٢١         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 .لألعلى املجرى نهاية عند الساحب عانز ثم اخللف إلى األقسام سحبا )٧

    
 

 .واملغالق األقسام جمموعة أخرج )٨
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<

 

 )Lock( التـأمني  مـن  املسدسـية  القبضـة  لىع املوجود املسمار أدر الزناد، جمموعة لفك )٩
 .)Free( احلر املوضع لىإ

 
 

 .الزناد جمموعة انزع )١٠

 
 

 : مالحظة

 .الفك عكس الرتكيب



 ٢٣         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 امليكانيكية احلركة

 مـن  )نفجـار اال( الصـدمة  قـوة و اخللـف،  مـن  اإلرجاع نابض قوة بقوتني، اشالرش يعمل )١
  .األمام

 نـابض  علـى  يضـغط  القغـ امل نإفـ  اخللـف  إلـى  األقسـام  تسحبو الرشاش يعمر عندما )٢
 فتتقـدم  ،الرمـي  مـنظم  صـفيحة  فتـربز  ،البـدن و املغـالق  مؤخرة داخل فيتقلص اإلرجاع
 حجـرة  داخل تضعهاو طلقة أول وتأخذ املغالق كتفي إلى اإلرجاع نابض بفعل األقسام

 حيـدث و الكبسـولة  علـى  برةاإل فتطرق الطلقة مؤخرة يف املغالق مقدمة تصطدمو نفجاراال
 .أخرى مرة اخللف إلى األقسام ترجع الغاز دفعبو ،الصدمة بقوة نفجاراال

 لقـاذف  يسـلمه  الـيمني  إلـى  اليسـار  من بضربةو للخلف الفارغ الظرف يأخذ )النتاش( )٣
 .له املخصصة الفتحة قطري عن اخلارج إلى األخري فيلقيه الفارغ الظرف

 .الزناد عن إصبعك ترفع أو الذخرية تنتهي حتى الطريقة بهذه العمل يستمر و )٤

 

 األمان عتلة شرح

 باللغـة  أحـرف  بثالثـة  اخلـارج  مـن  معلمةو الداخل، من ومانع جتويفني األمان بفتحة دجيو
 : اإلجنليزية

 .الرمي صفيحة حتت املانع أن وهو ألمانا عنييو )S( احلرف 
 الصـغري  التجويـف  ويكـون  الفـردي  الرمي وضع يف الرشاش أن يعني وهذا )R( احلرف 

 .الرمي صفيحة حتت
 الرمي على الرشاش ويبقى الرمي صفيحة حتت واقع الكبري التجويف ويكون )A( احلرف 

 مينـع  جمـرى  يف هتدخلـ  حبيـث  األقسـام  سـاحب  حركة يف موجود رخآ أمان وهناك رشًا
 .احلركة



 ٢٤         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 HK MP5A2 سالح
 

 
 مغلـق  تربـاس  من تتم التي اإلطالق بعملية الرشاش هذا ميتاز ،أملاني صنع من قصري رشاش

 .السالح يف استعصاء حدوث يسبب قد ألنه القصرية شاتيالرش يف ختياريا غري األمر وهذا

 ومنـط  ،)MP5SD( مطالـن  وهو Sound Dampened للصوت كاتم منط إنتاج حاليًا جيري
 .باكستانو ملانياأ منها العامل شرطة من العديد دمهوتستخ )MP5AC( منط وهو للغاية قصري

 



 ٢٥         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  السالح مواصفات
 .ملم ٩: العيار 
 .Parabellum وميبرابل ملم ٩: الطلقة عيار 
 .ملم ٦٧٠٠: الطول 
 .ملم ٢٢٠: السبطانة طول 
 .كلغ ٢,٤٠: الوزن 
 .رتم ١٥٠: املؤثر املدى 
 .املسحوق الغاز بدفع: التلقيم 
 .آلي نصف / آلي: الرمي اسلوب 
 ).ث / م ٤٠٠(: للطلقة بتدائيةاال السرعة 
 ).طلقة ٣٠ أو ١٥ أو ١٠( سعة خمزن: التغذية 
 .دقيقة / طلقة ٦٥٠: النظري الرمي معدل 

 



 ٢٦         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 HK MP5KA1 / HK MP5K سالح
 

 
MP5KA1 

 

 السالح مواصفات
 .ملم ٣٢٥٠: الطول 
 .فارغًا كجم ١,٩٩: الوزن 
 .ملم ١١٥: السبطانة طول 
 .اليمني على خطوط ستة: احللزنة 
 .دقيقة / طلقة ٩٠٠: النظرية الرماية معدل 
 .ث / م ٣٧٥٠: بتدائيةاال السرعة 

 أجزائـه  التعلـق  حتى إنسيابي وشكله ،شعرية وأ فريضة به يوجد ال M-P5KA1 سالح إن
 .همةامل الشخصيات حراس لدى ويستخدم خروجه عند شئ بأي



 ٢٧         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
HK MP5K 

    
HK MP5K briefcase 



 ٢٨         موسوعة األسلحة الكربى
<

  



 ٢٩         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 السالح أجزاء
 القنابل وقاذف الكاتم وتركيب اخلالبية الطلقات تركيب موضع )١
 شعرية )٢
 األقسام ساحب )٣
 )لليمني ٦( احللزنة خطوط )٤
 املخزن قيد )٥
 املخزن ) ٦
 اإلرجاع نابض )٧
 الزناد ذيل )٨
 الفريضة )٩
 الفك مسمار  )١٠
 اإلغالق عجالت  )١١
 اإلنفجار حجرة يف طلقة  )١٢
 إلبرةا  )١٣
 املخزن يف طلقات  )١٤
 الزناد جمموعة  )١٥
 الرماية منط إنتقاء جهاز  )١٦

 

 : حظةمال

M-P5 حيـث  فقـط  الطـارق  يتحـرك  الرماية وعند اإلغالق عملية لوجود جدًا جيد رشيش 
 وبريتـا  وزيوالعـ  اإلسـتريلنغ  مثـل  األخـرى  األسـلحة  يف األقسام تقدم كحركة( السالح اليهتز
 ).١١ موديل

 .اخلاصة للقوات يستخدم السالح هذا



 ٣٠         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 اإلرانيـة  السـفارة  داخـل  لنـدن  يف )م١٩٨٠( عـام  يف كان حقيقية عملية يف له إستخدام أول
 ).SAS( الربيطانية اخلاصة القوات بواسطة

 األمريكيـة  اخلاصـة  القـوات  قبـل  مـن  الصوت كاتم مع اخلليج حرب يف له إستخدام آخر و
)DELTA( األمريكيـة  البحرية والقوات )SEAL(  الربيطانيـة  ةاتوالقـ )SAS( عمليـات  ويف 

 .اخلليج حرب يف جناحه وأثبت العدو لدى املتحالفة القوات أفراد وإنقاذ واالغتياالت التسلل

 

 ناقصة صفحة هنا يوجد

 

 البدن عن الزناد جمموعة افصل ) ٦

 
 

 اجلهـاز  قيد بروز يظهر حتى األعلى إلى )S( املوضع من الرماية منط إنتقاء مفتاح ارفع )٧
 القبضة من الزناد جمموعة أخرج بعدها للخارج، اجلهاز اسحب ثم فتحته على ليالداخ

 .املسدسية



 ٣١         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 : مالحظة

 التنظيـف  عمليـة  أثناء بشدة عليها تضغط فال الزناد جمموعة يف جدًا حساسة نوابض توجد
 .وتضيع تنفلت ال حتى



 ٣٢         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .املغالقو األبرة جمموعة مع اإلرجاع نابض أخرج )٨
 .جزائهاأو اإلبرة خترج وخبروجه الساعة عقارب مع إدارتهب املغالق أخرج )٩

 
 

 

 



 ٣٣         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 Uziالرشاش عوزي 
 

 
 

 عـام  يف جـال  أوزيـل  اليهـودي  ابطضـ ال يد على ظهر له تصميم ولأو إسرائيلي رشاش هو
  .٢٣ موديل تشيكي سالح من مأخوذ والتصميم م١٩٥٠

، حتاديـة ، أملانيا اال  هولندا،  بلجيكيا مثل الصهوني الكيان إلى باإلضافة دول عدة تستخدمه
 .وأفريقيا الالتينية أمريكا يف أخرى دول عدة

 .املقدمة يف يضعونه األسلحة خرباء جعلت فنية صفات بعدة ميتاز

 

 املواصفات
 خفيف رشاش :النوع 
 ونييالصه انالكي :املنشأ بلد 
 .Parabellum برابيليوم ملم ٩ :يارالع 
 ١٩٥٠ :املوديل 



 ٣٤         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املقاييس
 .احلديدي األخمص بعد طي )٤٣٢( ، ملم ٦٤٠ :الطول 
 ٢٦٠ :السبطانة طول 
 .فارغًا خشبي خمصبأ )٣,٦( ،)حديدي خمصبأ( كلج ٣,٥ :الوزن 
 اليمني إلى طوطخ أربعة :احللزنة 
 مرت ٢٠٠ – ١٠٠ قالبة :السدادة 
  ٤٠ / ٣٢ / ٢٥ خمزن :التغذية 
 ث / م ٣٩٠ :اإلبتدائية السرعة 

 

 األداء
 مرت ٢٠٠ :الفعال املدى 
 دقيقة / طلقة ٦٠٠ :النظرية الرماية معدل 
 )بلوباك( الغاز دفع :التلقيم نظام 
 آلي نصف / آلي :الرمي نوع 
 للطي قابل حديدي أو خشبي :األخمص نوع 
 اإلنتاج قيد :العاملي الوضع 

 



 ٣٥         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 Mini Uziعوزي مصغر 
 

 
 

 صفاتاملوا
 األخمص طي بعد )٣٦٠( ملم ٦٠٠ :األخمص مع الطول 
 كلج ٢,٧٠ :الفارغ الوزن 
  ملم ١٩٧ :السبطانة طول 
 اليمني إلى خطوط أربعة :احللزنة 
 طلقة ٣٢ / ٢٥ / ٢٠ :املخزن سعة 
  ث / م ٣٥٠ :الطلقة سرعة 
 دقيقة / طلقة )٩٥٠( :النظرية الرماية معدل 



 ٣٦         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 Uzi Pistolمسدس عوزي 
 

 
 

 املواصفات

  ملم ٢٤٠ :الطول 
 كلج ١,٨٩ :الفارغ الوزن 
  ملم ١١٥ :بطانةسال طول 
 اليمني إلى خطوط أربعة :احللزنة 
 طلقة ٢٠ :املخزن 
 ث / م ٣٥٠ :الطلقة سرعة 
 فقط فردي :الرماية نوع 

 

، ]ARS[: التـالي  النحـو  علـى  وهـو  القبضـة  أعلـى  يف ىاليسـر  اجلهـة  على السالح أمان
S=SAFE )مانأ(، =R فردي، رمي =A رشًا رمي. 



 ٣٧         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 خلـف  يوجـد  الـذي  الثـاني  األمان على بيدك تضغط أن بدون بالعوزي الرمي حاولت ولو
 الكـف  راحـة  على يأتي األمان وهذا ضغطه بدون األقسام تنسحب ال وكذلك املسدسية القبضة

 .املسدسية القبضة مسك عند

 
 

 إلـى  السالح ارتداد لتخفيف السبطانة مقدمة يف فتحات هناك للعوزي األخرية املوديالت يف
 .األعلى

 
 استعمال للمقاتل يتسنى حتى حركة لرتكيب خصص قد ظاهر بروز العوزي مقدمة أسفل يف

 .القريب القتال يف السالح

 



 ٣٨         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 أشكال العوزي
 خشبي بأخمص إسرائيلي عوزي )١

 
 

 حديدي بأخمص رائيليإس عوزي )٢

  
 

 حديدي بأخمص مصغر عوزي )٣

 



 ٣٩         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 قيـده  علـى  الضـغط  جيب إلرجاعه أما اخللف، إلى بسحبه اخمصه فتح ميكن املصغر العوزي
 .األسفل من خمصاأل بداية عند املوجود

 

 
 .ميتد ثم فيتحرر لألسفل بقوة مؤخرته اسحب لى،صاأل للعوزي احلديدي األخمص فتح عند

 



 ٤٠         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 ببدن األخمص وصلة عند اليسار على املوجود الزر على  اكبس ملكانه األخمص عادةإ عند
  .فينغلق اليد حبافة بضربه اخلطوة تكمل ثم السالح

 

  الفك إجراءات
 فينزلـق  املسدسية للقبضة األيسر اجلانب على املوجود الزر على بالضغط املخزن أخرج  )١

 .األسفل إلى تلقائيًا املخزن

 
 



 ٤١         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .الفريضة أمام املوجود القيد على بالضغط لكذو لألقسام العلوي الغطاء ارفع )٢

 
 

 .اخلارج إلى اسحبه ثم )°٤٥( بزاوية الغطاء ارفع  )٣

 
 

 ).°٣٠( بزاوية األقسام ترتفع حتى )األمام من( السبطانة جهة من األقسام جمموعة ارفع  )٤

 
 

  .اخللف إلى بهبسح داخلها من النابض أخرج ثم أعلى إلى األقسامو النابض اسحب  )٥



 ٤٢         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .قيدها على الضغط بعد األمامية احللقة بلف ذلكو السبطانة فك ) ٦

 

 
 

 .البدن من السبطانة ثم احللقة أخرج  )٧



 ٤٣         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  

 
 

 .املسدسية القبضة مسمار على اضغط  )٨

 

 



 ٤٤         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .املسدسية القبضة إليك خترج الثانية اجلهة من هاسحب )٩

 

 التنظيف حني تفك التيو الرئيسية السالح جزاءأ
 األقسام )١
 دليلهو النابض )٢
 األقسام ساحب )٣
 املخزن )٤
 احللقة )٥
 السبطانة ) ٦
 املسدسية القبضة )٧



 ٤٥         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 : مالحظة

 الو ،كليـة  السـالح  يتعطـل  اجلانبية األسنان على تثبيتهو املنتصف إلى األقسام سحب عند
 على اضغط األمان هذا من السالح لتحرير .والزناد اخللفي األمان على ضغطت لوو حتى يرمي

  .الطبيعي موضعها إلى تعود اتركها ثم للنهاية األقسام واسحب اخللفي األمان



 ٤٦         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  املسدسية القبضة خلف الكائن األمان
 عليـه  أفقـي  بـذراع  موصـول  نابض حتتهاو عليها للضغط قطعة من اخللفي األمان يتكون )١

 يف االخفـاض و احلركة من مينعهو الرئيسي الالقط أسفل يكون الربوز هذا ،أعاله يف وزبر
  .)األمان على الضغط عدم عند( العادية احلالة

 

 

 األمـام  إلـى  الرئيسـي  الالقـط  حتت من الربوز يتحرك اخللفي األمان على الضغط عند  )٢
 بـذلك و اخللـف  أو األمـام  مـن  عليه رثؤي ضغط ألي فينخفض الالقط حتت فراغ يبقيو

  .األقسام جمموعة بسحب يسمح

 
 األمـامي  األقسـام  جمموعة جتويف يف يدخلو نابضه بفعل األصلي لوضعه الالقط ديعو  )٣

  .تقدمها يوقفو



 ٤٧         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 الالقـط  أن مبـا و الرئيسي الالقط حتت من الربوز يبتعد اخللفي األمان على الضغط عند )٤
 الزنـاد  علـى  الضغط عند بالتاليو الزناد ليذب املوصول الفرعي بالالقط مرتبط الرئيسي

 الرمـي  حالـة  يف الالقـط  يرتفـع  الو األقسام جمموعة وتنطلق الالقط ينخفض األمان مع
 الفرعـي  قـط الال مـن  الرئيسـي  الالقـط  نفصـال ا لعـدم  الزناد على صبعاإل مادامت رشًا

 .الزناد بذيل املرتبط

 
 لألعلـى  يعـود و الفرعـي  لالقـط  عـن  الرئيسـي  الالقـط  ينفصـل  الفردية الرماية حالة يف
 إلـى  الفرعـي  الالقط يرجعو الزناد ذيل على الضغط عندو األقسام تقدم عملية يوقفو

 .أخرى مرة العمل يتكررو الرئيسي بالالقط يرتبطو أعلى

 



 ٤٨         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 العمل طريقة
 إلـى  املخزن ابضن سينضغط الوقت ذات يفو املسدسية القبضة داخل املعبأ املخزن أدخل )١

  .األعلى من الطلقات على األقسام ضغط جراء من األسفل
 )رشًا / فردي( املطلوبة الرماية نوع حسب الرماية انتقاء جهاز حرك

 

 

 الالقـط  يـنخفض  حيـث  املسدسية القبضة خلف املوجود األمان على اليد براحة ضغطا )٢
 .األمام إلى اإلخنفاض مانع بروز لتقدم وذلك ضغط ألي
 حيـث  اخللـف  إلـى  األمـام  مـن  البـدن  أعلى ملوجودةا األقسام ساحب عتلة نسحب ثم

 املوجود الالقط اخنفاض بعد البدن غطاء أسفل املوجودة الربوز بواسطة األقسام تنسحب
 .جمراها نهاية حتى األقسام جمموعة وسط يف



 ٤٩         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 إلى األقسام جمموعة رجوع عند ،نابضه قوة بفعل ملوضعه تلقائيًا األقسام ساحب يعودس )٣
 إلـى  الطلقـات  املخزن نابض فريفع أعلى من الطلقات على املفروض الضغط يزول اخللف
 وتتوقـف  قلـيالً  األمام إلى تتقدمو قوتها األقسام تستعيد ثم املوجه أمام يثبتهاو أعلى
 .األمامي جتويفها يف دخولهو النابض إلرتفاع وذلك



 ٥٠         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 علـى  الضـغط  عندو الزناد بضغط لنا يسمح حيث اخللفي األمان على اليد براحة نضغط )٤
 آخذة اإلرجاع نابض بفعل وتتقدم لألقسام األمامي التجويف من الالقط ينخفض الزناد
 .الطلقة الظفر ميسك حيث طريقها يف املوجودة الطلقة

 
 

 االنفجار حجرة داخل يف الطقلة تستقر عندما الكبسولة تطرق والتي الثابتة اإلبرة لوجود )٥
 املقذوف الغاز من نسبة تدفع إذ )الغاز دفع( جزئني إلى الغاز وينقسم االنفجار وحيدث

 كافيـة  بقـوة  هـذا  وحيدث اخللف إلى األقسام إرجاع الغاز بقية تتولى بينما األمام إلى
 .اإلرجاع نابض قوة على تتغلب



 ٥١         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 الفـارغ  الظرف فيحرر القاذف السن على فتحتها خالل من اإلبرة متر األقسام رجوع عند ) ٦
 ثم .دنبلل اليمنى الفتحة خالل من السالح خارج إلى الفارغ رفالظ فيندفع الظفر من

 شـرحه  سـبق  مـا  لتسـتأنف  النـابض  بفعـل  األمام إلى أخرى مرة األقسام جمموعة تتقدم
 .)رشًا أو فردي( الرماية منط حسب

 
 

 .علىاأل من الظفرو األسفل من القاذف لسنل جمرىو الثابتة اإلبرة
 .القاذف السنو اإلنفجار حجرة إلى الطلقة موجه



 ٥٢         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 للزناد امليكانيكية احلركة
 األمان وضعية يف )١

 البدن داخل يف تتحرك األمان )S( الوضعية على الرماية إنتقاء جهاز وضع عند 
 الرئيسـي  الالقـط  مينـع  حيث الزناد ذيل يف جتويف أقرب يف تدخل نتؤ لها تلةع
 .التقدم من األقسام انعًام الرئيسي الالقط فيبقى خنفاضاال من الفرعي الالقطو

 



 ٥٣         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 رشًا الرمي وضعية يف )٢
 آليـاً  A( Automatic( علىالوضـعية  الرمايـة  منـط  إنتقـاء  جهـاز  حتريـك  عند 

 بـالتحرك  للالقط يسمح مما والثاني األول التجويف من الداخلي النتؤ ينسحب
 بـالالقط  ًاممسـوك  الرئيسـي  الالقـط  جيعـل  ممـا  اخللـف  إلـى  امليل عدمو حبرية

 .الزناد عن يدك رفعت إذا إال الرمي يتوقف ال وبذلك دومًا الفرعي

 
 الفردي الرمي وضعية )٣

 داخـل  مـن  تحـرك ي فرد )R( الوضعية على الرماية منط إنتقاء جهاز حتريك عند 
 للزنـاد  األول التجويـف  يلـي  الـذي  التجويـف  يف تـدخل  نتـؤ  لهـا  عتلة البدن

 .)األمان جتويف(

 

 مـن  خنفـاض اال مـانع  صفيحة يتحرك لفاخل األمان على اليد براحة الضغط عند 
 الزنـاد  علـى  الضـغط  وحـني  الزنـاد  علـى  بالضغط يسمحو الرئيسي الالقط حتت



 ٥٤         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 فتنطلـق  األسـفل  إلـى  الرئيسـي  الالقـط  معـه  يسـحب و الفرعي الالقط ينخفض
 إلى تعود اإلطالق وبعد االنفجار حجرة إلى الطلقة معها حاملة األقسام جمموعة
 .اخللف

 
 بامليـل  يبـدأ و الفرعـي  الالقـط  اخنفـاض  يتوقـف  التجويـف  خلدا النتؤ لوجود 

 يدخلو لألعلى يعودو الفرعي الالقط من الرئيسي الالقط يتحرر بذلكو للخلف
 .أخرى مرة التقدم من مينعهاو األقسام ملجموعة األمامي التجويف يف

 
 الالقـط  ميسـك  حتى الزناد عن الضغط رفعت إذا إال الرئيسي الالقط الينخفض 

 تتكـرر  أخـرى  مـرة  الزنـاد  علـى  بالضغطو أخرى مالة الرئيسي بالالقط رعيالف
 .الرمي عملية



 ٥٥         موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 الداخليـة  األجـزاء  يف األصلي العوزي عن وخيتلف ملم   )١١,٤( عيار أمريكي تصميم هناك
 ةقـ طل )١٦( يسـع  واملخـزن  )آلـي  نصف( فرديًا ويرمي )السبطانة / النابض / األقسام جمموعة(

 وجمموعـة  الفـارغ  الظـرف  خـروج  فتحـة  مـن  ظـاهرة  … AGP األقسـام  وعةجمم على ومكتوب
 إلـى  الطلقـة  معهـا  فتأخذ تعودو تنسحب إمناو العادي العوزي مثل اخللف يف التتوقف األقسام

 .لإلبرة املطرقة طرق وتنتظر النار بيت

 لـه  ويركـب  واملخـزن  األقسـام  وجمموعـة  السبطانة تغري بعد ملم   ٩ بعيار عليه الرماية وميكن
 .املنظار تعطل إذا والشعرية الفريضة استخدام الوقت ذات يف وميكن منظار
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