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 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  نـي ب ارمـوا ( القائل العاملني، رب حبيب 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 فرض 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  اللَّـهَ  ِإنَّ واَواْصِبُر ِرُحيُكْم َوَتْذَهَب َفَتْفَشُلوا َتَناَزُعوا َوال

 كمـا ”: اللـه  رحمه تيمية ابن وقال ،)٦٠:ألنفالا( ﴾ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا﴿: تعالى
 الواجب يتم ماال فإن للعجز، سقوطه وقت يف اخليل ورباط القوة بإعداد للجهاد االستعداد جيب
  )١(.“واجب وفه 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 اللَُّه َ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

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

 .بقراءته فإنه كتاب نفيس عظيم يف بابهالكريم 
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 بلغـت  والتـي  املوسـوعة  هـذه  يف اجلهاد ميادين يف الطويلة وخربتهم جتربتهم خالصة املجاهدون
 .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 جزاءاأل

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

 :أقسام خمسة إلى مقسمة هذه الكربى األسلحة وموسوعة

 .اراتالغدَّ: األول القسم 
 .االشتباكات أسلحة: الثاني القسم 
 .الطائرات مضادات أسلحة: الثالث القسم 
 .باتالدبا مضادات أسلحة: الرابع القسم 
 .املدفعية: اخلامس القسم 

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

 كلمـة  حـذف  تـم  كمـا  واضحة، الغري الصور بعض حبذف وقمنا 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

ç⁄aõa†@Þëþa@

 

 ...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 يالذ

 .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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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...– الدن بن أسامة – الله عبد أبي باحلبي 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 املسلمني 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

 قيادة املعسكرات واجلبهات
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 الرحيم الرحمن الله بسم
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 ...الله إال يعلمهم ال والذين املوسوعة هذه خراجإ 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 نم أو التصوير أو بالتجربة مبعلومة ساهم 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



 

 

 

  

 

 

 الثالث القسم 

<
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 )Gorjunov )SGM غرينوف رشاش
 

 
 

 يف خـرج  حتـى  متتاليـة  توإضافا تعديالت عليه دخلتأ ثم م١٩٤٣ عام يف اخرتع ما أول
 .م١٩٤٩ عام احلالية صورته

 حيتـاج  وهـو  والربية اجلويةهداف  األ ضد املشاة جمموعة حتمله متوسط رشاش هو :التعريف
 .عطالاأل قليل يكون جيدًا استخدامه وعند ،لنقله شخاص أثالثة من لطاقم

 متوسط رشاش: النوع 
 )سابقًا( السوفييتي االحتاد :املنشأ بلد 
  ملم٥٤×٧,٢٢ :العيار 
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 املقاييس
 ملم ١١٢٠ :الطول 
 ملم ٧١٩ :السبطانة طول 
 كلجم ٢٦,٨ :كامال الوزن 
 السبطانة مع كلجم ١٨,٤، فارغًا ١٣,٦ :املدفع وزن 
 كلجم ٤,٨ :السبطانة وزن 
 )احلديديتني العجلتني ركيزة وزن كج ٢٣,١ (كلجم ٨,٤: املنصب وزن 
 اليمني من خطوط ربعةأ: احللزنة 
 .االنفجار حجرة على غازال ضغط قوة 
  مرت١٥٠٠-١٢٠٠:  لألهداف األرضيةالفعال املدى 
  مرت١٠٠٠ :اجلوية لألهداف الفعال املدى 
 دقيقة / طلقة ٦٥٠: النظري الرماية معدل 
 دقيقة / طلقة ٢٥٠ :الفعلي الرماية معدل 
 بالغاز :التلقيم نظام 
 آلي :الرمي نوع 
 للتبديل قابلة :السبطانة 
 )٦٠ (+:اجلويةهداف األ مقابل علىاأل االرتفاع زاوية 
 )٣٠ (+:هداف األرضيةاأل مقابل قصىاأل االرتفاع زاوية 
 )١٥- (:رضيةاألهداف األ مقابل دنى األاالرتفاع زاوية 
 )٣٦٠ (:فقية األالدوران زاوية 
 .الدروع ضد بالطلقات خاص مرت ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠ من: اليمني جهة من السدادة تدريج 
 .اليسار جهة من العادية بالطلقات خاص مرت ٢٣٠٠  إلى٢٠٠ من وتدريج 
 .طلقة )٢٥٠( على حيتوي حزام :الذخرية 
 .حديدتني بعجلتني منصب أو للفك قابل ثالثي :املنصب نوع 
 .نتاجاإل توقف: احلالي الوضع 



 ١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظات

هذا السالح ال خيزن طلقة يف بيت النار لكثافته النريانية العالية، ولذا كان تصـميمه                
 الشكل لتفادي خروج الرصاصة دون الطرق عليها نتيجة الرتفاع درجـة حـرارة              بهذا

 .السبطانة إذ كون األقسام ممسوكة يف اخللف يرتك املجال للتحكم يف الرمي
كذلك يساعد حجز األقسام يف اخللف على إبقاء السبطانة مفتوحة من اجلهتني ممـا               

 .يسرع تربيد السبطانة
وجعل السالح بـدون قيمـة يف حالـة       ) املخالب(التغذية  باإلمكان التخلص من زالقة      

 .يف ساحة املعركة اضطرار حامله إلى تركه

 

 
 

 كيفية فتح خمزن السالح
عكـس أو مـع عقـارب       (حرك عتلة تقييد املخزن بتـدويرها مـن األسـفل إلـى األعلـى                )١

 .حتى تطابق التجويف املوجود يف اجلزء املتحرك من غطاء املخزن) الساعة
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<

 

 
 

 الذراع املتحرك من غطاء الصندوق حمررًا له من عتلة الغلـق وارفـع غطـاء املخـزن                  انزع )٢
 .إلى أعلى

 

 



 ١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

يتم تعبئة الطلقات يف الشريط بإدخال مقدمة الطلقة يف مكانها الصحيح وعنـدما يـدخل                )٣
طرف املقذوف يف عنق احلاضن ادفع الطلقة من مؤخرتها بإبهامي يديك حتى خيـرج كـل                

 .احلاضن للطلقةاملقذوف من البدن 
من اليسار إلى اليمني حيث تبدأ      ) املخزن(يتم تصفيف طيات الشريط يف قاع الصندوق         )٤

من اليسار يف الطية األولى ثم إلى اليمني يف الطية الثانيـة، وهكـذا حتـى يبقـى لـديك                    
فيخرج من املخـزن وميـدد يف السـالح مكـان تركيـب             ) ٥٠-٣٠(جزء صغري من الشريط     

 .ح حيث خيرج من يسار السالحالشريط ميني السال

يف هذا السالح ال يوجد يف املخزن فتحة إلخراج الشريط بل يبقى املخزن مفتوحًا مادام               
 .السريط يف السالح

 

 

الوجه الذي يظهر فيه اجلـزء األكـرب مـن الطلقـة إلـى      ميكن تركيب الشريط حبيث يكون    )٥
 .األسفل

 

 طريقة الفك
 . غطاء البدنبواسطة اإلبهام والسبابة ادفع قفل )١



 ١٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

ارفع غطاء البدن وأزل الشريط إن كان مركبًا يف السالح أوعندما توجد طلقة يف جمرى                )٢
جمموعة األقسام واألقسام ممسوكة يف اخللف، اضغط الزناد واترك ساحب األقسام يتقدم            
ببطء حتى تدخل الطلقة بيت النار، وبعد ذلك اسحب األقسـام بقسـوة لتقـذف الطلقـة                 

 .ح ويف هذه احلالة تكون قد أجريت إجراءات األمانخارج السال

 



 ١٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ارفع حامل الشريط )٣

 
 

 .ثم أخرجها من الفتحة الوسطى حلامل الشريط) املخلب(حرك زالقة التغذية  )٤

 
 



 ١٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

) األمـان (قبل سحب الشريط قفل جمموعة الزناد إلى اخللـف، اضـغط علـى قيـد الفـك                   )٥
 .مبسمار أو سيخ

 
 

انتبـه سـيدفع الزنـاد حنـوك بقـوة بسـبب قـوة              . درجة ميينـاً  ) ٩٠(أدر الزناد من املقبض      ) ٦
 .النابض

 

 



 ١٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اسحب جمموعة الزناد وأخرجها من البدن )٧

 
 

 .أخرج جمموعة األقسام املتحركة من البدن بتحريك عتلة التقليم اليدوية إلى اخللف )٨



 ١٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .بعد إخراج جمموعة األقسام يتم فك جمموعة االبرة برفعها من القاعدة )٩

 
 

رج عتلة التلقيم اليدوية بسحبها إلى اخللف ثم ارفع املقبض لألعلى قليًال ثـم ادفـع                أخ )١٠
 .املقبض إلى األمام فتنفصل العتلة عن جمراها



 ٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظة

 .عند تركيب العتلة اعكس هذه اخلطوات كما هي

 .اسحب مسطرة الوقاية املوجودة يف األسفل جمموعة األقسام عندما تكون مركبة للخلف )١١

 
 



 ٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

زل واقي ساحب الشريط إلى األسفل وأخرج ساحب الشريط وأدخل ساحب الشـريط       أن )١٢
 .حتى نهايته يف حالة الرتكيب

 
 

عليهـا   كما يوجد على قفل السبطانة مسـطرة      . حرك قفل السبطانة يسارًا مع ضغط أمانه       )١٣
وذلك لتقريب حجرة اإلنفجار إلى الداخل حتى تستطيع اإلبـرة طـرق            ) ١٠ -٠(ارقام من   

  .لة نظرًا لتآكل اإلبرة بإستمرارالكبسو

 
 



 ٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ادفع السبطانة إلى األمام من مقبضه وميكن فك خافية اللهب بفـك قيـدها ولفـه عكـس                   )١٤
 .عقارب الساعة

 
 

 .استخرج فرشاة التنظيف بدفع القيد لألسفل وفتح املغالق حتى خترج إليك الفرشاة )١٥

يـت حتـى يتسـنى للرامـي        توجد يف كل ناحية من املقـبض فرشـاة مغموسـة يف الز            : مالحظة
 .تزييت األجزاء بعد الرماية

 

  :امل األرضيفك السالح من احل
 .اضغط على القيد املوجود يف مؤخرة احلامل جهة اليسار لألسفل )١

 



 ٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ارفع السالح من مقبضه اخللفي )٢

 
 

 .افصل اللسان األمامي من جتويف احلامل األمامي )٣

 
 



 ٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  :شكل املنصب والعتالت
 .ن القاعدةذراع فك السالح ع )١
 .قيد عتلة احلركة اإلرتفاعية البطنية )٢
 .عتلة احلركة اإلرتفاعية البطنية )٣
 .قيد اجلزء األعلى من احلامل األرضي املستخدم كرجل يف الرماية اجلوية )٤
 .قيد الرجل األمامية القائم األطول )٥
 ).األساسية(قيد احلركة اإلرتفاعية السريعة  ) ٦
 .قيد احلركة اجلانبية الرئيسي )٧
 .لرجل القائمة اخللفية اليسرىقيد ا )٨
 .قيد الرجل القائمة اخللفية اليمنى )٩
 .ثقوب تثبيت قوس رماية السالح )١٠

 
 



 ٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  :الرماية اجلوية
 .عند الرماية اجلوية يتحول احلامل إلى رجل والرجل األمامية األرضية تصبح حامل

 .ًاتقريب) ١٢٠(اضغط على القيد وارفع اجلزء األعلى من احلامل األرضي مبقدار  )١

 
 

 .ضع املنصب حبيث يكون القائم األطول عموديًا )٢
 .وميكن التحكم يف طول القائم أو قصره عن طريق قيده )٣



 ٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

تركيب السالح علـى القـائم اجلـوي بإدخـال لسـان السـالح يف التجويـف أو املجـرى             )٤
 ).٣٦٠(املوجود يف أعلى القائم مما ميكن السالح من الدوران 

 
 

ن املنصب بفك قيـده السـفلي حتـت املنصـب وحتريـر قيـد               ميكن فصل احلامل األرضي م     )٥
 .احلركة اجلانبية



 ٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 :طريقة العمل

 .امأل الشريط بالطلقات )١



 ٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .افتح غطاء البدن وادخل الشريط فيه )٢

 

 

 .ادفع قفل غطاء بدن السالح )٣

 



 ٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ارفع الغطاء وضع الشريط يف موضعه حبيث تكون مؤخرة الطلقة داخل خملب التغذية ثـم                )٤
ء واسحب جمموعة األقسام بواسطة عتلـة التلقـيم اليدويـة ثـم أعـدها إلـى                 اغلق الغطا 

 .موضعها يف األمام وبذا يكون السالح جاهزًا للرمي

 
 

ميكن تركيب الشريط دون فتح الغطاء وال سـيما يف األجـواء البـاردة أو املرتبـة حمايـًة                    )٥
 .لألجزاء الداخلية أو لصعوبة فتحها

فتحة اليمنى للبدن ثم نسحبه من الفتحة اليسرى وذلك         حيث نقوم بإدخال اللسان من ال     
بعد سحب األقسام للخلف، بعدها نضـغط علـى الزنـاد فتتحـرر األقسـام ونتقـدم إلـى             
األمام بدون طلقة حيث يلقط املخلب الطلقة املوجودة على الشريط ثم نسـحب األقسـام               

 .مرة أخرى لتعمري السالح

 



 ٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 



 ٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 . األمام قبل سحبها وتكون الطلقة يف املخلبيف البداية تكون األقسام يف ) ٦

 
 

حيـث  (ساحب الشريط يف اخلارج واإلبرة منحرفة إلى اليمني ومتكئة على جـدار البـدن                )٧
 ).تتم عملية اإلغالق

 
 

عند السحب تتحرك قاعدة األقسام للخلف فتتعدل جمموعة اإلبرة من احنرافها وتسـتقيم              )٨
 اخللف مـع جمموعـة األقسـام ويف ذات الوقـت            وبالتالي تفك إحكام الغلق وتتحرك إلى     



 ٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

يسحب املخلب طلقة من الشريط ويتحرك سـاحب الشـريط بطلقـة جديـدة إلـى األمـام              
 .جمموعة األقسام وذلك جبريان بروزه السفلي داخل األخدود املوجود على سطح قاعدة

ساحب الشريط يسحب الشريط عند الدخول، وعنـد اخلـروج ميـر مـن حتـت                : مالحظة
ط لوجود نابض حتته يسمح له باحلركة إلى األمـام وال يسـمح لـه باالرتـداد إلـى                   الشري
 .اخللف

 

 

تنزل الطلقة املسحوبة إلى جمرى رجوع األقسام بواسطة املخلـب أثنـاء رجـوع األقسـام                 )٩
 .بقوة بروز إنزال الطلقات املوجود على غطاء البدن األسفل

 

 

 مع جمموعة الزناد سوف ينخفض الالقط       عند مرور األقسام على صفيحة الالقط املوجود       )١٠
ويسمح باملرور بعد ذلك تتقيد األقسام بالالقط بعد ارتفاعـه مـرة أخـرى حـني تتعـداه                  

 .األقسام كلية إلى اخللف وعليه يكون نابض اإلرجاع مضغوطًا



 ٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

عند رفع األمان وبضغط الزناد سوف يربز يف بدن السالح قطعة معدنية تقابلهـا صـفيحة                 )١١
ض ومتصلة بذراع عليها نتؤ متنع اخنفاض الالقط الرئيسي يف حالة عدم الضغط             حتتها ناب 

على الزناد، بينما ينخفض الالقط عند رجوع األقسام ومرورها علـى الالقـط الفرعـي،               
الذي باخنفاضه يسحب النتؤ املوجود حتت الالقط إلى األمام فينخفض الالقط الرئيسـي        

 ذلـك يعـود النتـؤ إلـى موضـعه حتـث الالقـط        فيسمح مبرور األقسام إلى اخللـف، بعـد   
 .الرئيسي فيمنع تقدم األقسام رغم ضغط نابض اإلرجاع

و ال تتحرر األقسام إال بالضغط على الزنـاد الـذي بـدوره يـربز القطعـة املعدنيـة التـي                     
تضغط على الصحيفة وبالتالي يتقدم النتؤ من حتت الالقط الذي ينخفض ويسمح بتقدم             

 .األقسام

 
 



 ٣٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 جمموعة اإلبرة مبقدمتها الطلقة املوجـودة يف طريقهـا وتلقمهـا            تأخذقدم األقسام س  عند ت  )١٢
حجرة االنفجار، يف حني يلقط املخلـب الطلقـة املوجـودة علـى الشـريط وسـوف ينـدفع                   

 .ساحب الشريط من حتت شريط الطلقات للخارج

 
 

جمموعـة  تدخل الطلقة حجرة االنفجار والظفر ممسك بها من بروزهـا اخللفـي، تنحـرف                )١٣
 .اإلبرة حيث يتم إحكام الغلق وتتوقف ويلقط املخلب الطلقة اجلديدة

 
 

وتواصل جمموعة األقسام تقـدمها وتطـرق عقـب اإلبـرة التـي تـربز مـن األمـام وتطـرق                     
 .الكبسولة وحيدث االنفجار وينطلق املقذوف



 ٣٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 .و ترجع نسبة من الغاز عرب أنبوبة الغاز لدفع املكبس إلى اخللف

 قاعدة جمموعة اإلبرة خللف مـع األقسـام بسـبب دفـع الغـاز يتعـدل احنـراف                   عند رجوع 
جمموعة اإلبرة وتفك إحكام الغلق وتبـدأ بـالرجوع مـع الظـرف الفـارغ، وال كـن بـدن                    

 . مبرور بروز مؤخرة الظرف الفارغحالسالح يبدأ يضيق وال يسم

 
لصًا إياه فيندفع خـارج     فيدخل الربوز إلى داخل جمموعة اإلبرة دافعًا الظرف الفارغ وخم         

السالح من الفتحة املخصصة له، تواصل جمموعة األقسـام رجوعهـا مـع املخلـب الـذي          
سحب بدوره طلقة من الشريط وجهز ساحب الشريط طلقة جديدة مكان الطلقة املسحوبة             

 .ولتبدأ الدورة من جديد

  :مالحظة

التقاط ومسك بروز   يوجد جتويف أو شق يف بداية حجرة االنفجار ليتمكن الظفر من             
 .عقب الطلقة بإحكام

كما يوجد حتت غطاء البدن صفيحة ونـابض تسـمح بـدخول الطلقـة وتثبيتهـا وال                  
 .تسمح خبروجها



 ٣٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 لوحة املسافات االرضية
 :و يوجد بهذه اللوحة تدرجيان وهما

 . مرت٢٠٠٠-٢٠٠من جهة اليمني من  )١
 . مرت٢٣٠٠-٢٠٠من جهة اليسار من  )٢

جود نـوعني مـن الرصـاص فالتـدريج األميـن يسـتخدم للطلقـات               و هذا االختالف راجع لو    
جرام، أما التدريج األيسر فهو لالسـتخدام مـع الطلقـات العاديـة             ) ١٨,٢(املضادة للدروع زنة    

 .جرام) ١٤,٤٤(وزن 

 
 

 ضبط استقامة خط النظر مع الرماية
 :الرشاش ريكوالج

 .جيب أن يكون الرامي شخص ماهر بالرماية )١
 . مرت٢٠٠-١٠٠هدف على بعد جيب أن يكون ال )٢



 ٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ترمى طلقة واحدة على الهدف، فإذا كانت اإلصابة ميـني الهـدف حركنـا الشـعرية إلـى                   )٣
أمـا إذا كانـت اإلصـابة جهـة          ).املوجودين فيها  (ياليمني بعد إرخاء الصامولة والربغ    
و إذا كانت إلى األعلـى أو إلـى األسـفل فنحـرك              .اليسار فنحرك الشعرية إلى اليسار    

 . الجتاه اإلصابةتبعًا

و ميكن أن تتم عملية الضبط بدون رماية وذلك بتوجيه املدفع حنو هدف واضح ثـم فـك          
املجموعة اخللفية للرشاش وننظر من خالل السبطانة فإذا رأينا الهدف دل ذلك علـى أن     

 .الرشاش مضبوط وإال نقوم بتحريك الشعرية حتى يتم التطابق

 
 

 ضبط جهاز التسديد اجلوي
 .مرت) ١٠٠٠-٧٠٠(هدف أرضي على مسافة نأخذ  )١
 ).١٠(على الرقم ) لوحة املسافات األرضية(نضع مؤشر املسطرة  )٢
 . نسدد بواسطة الشعرية والفريضة على الهدف األرضي ثم نثبت السالح جيدًا )٣
ونسدها يف منتصف الدوائر املعدنية     ) ذراع حتمل كرة صغرية   (نرفع إشارة التسديد اجلوي      )٤

 .ألرضي السابقإلى نفس الهدف ا

إذا التقى التسديد األرضي مع التسديد اجلـوي دل ذلـك علـى أن عيـار التسـديد اجلـوي                    
ممتاز وإال فنضبط بتعديل ارتفاع الذراع الـذي حيمـل الكـرة الصـغرية ينطبـق التسـديد علـى                    

 .الهدف



 ٣٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 هداف اجلويةدول األج

 مسافة قريبة

 ٦٠٠-٢٠٠من 

 مسافة بعيدة

 ١٠٠٠-٦٠٠من 
١ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ ٣ ٤ 
٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 

 املسافة

 السرعة / زاوية

٣٠٠-٠ ١ ١ ٢ ٢ ١ ١ ٢ ٢ 
٤٠٠-٣٠٠ ١ ٢ ٢ ٣ ١ ١ ٢ ٢ 
٥٠٠-٤٠٠ ١ ٢ ٣ ٣ ١ ٢ ٢ ٣ 
٦٠٠-٥٠٠ ٢ ٣ ٣ ٤ ١ ٢ ٤ ٤ 

 

و بواسطة هذا اجلدول نستطيع أن حندد الدائرة التي تقع فيها الطائرة حتـت نـريان الرشـاش                  
 .مير باملركز دائمًابشرط أن يكون خط سري الطائرة 

و دائمًا نضع الطائرة من اجلهة التي تأتي منها فإن جاءت من اليمني وضعناها جهة الـيمني                 
 .والعكس

 :مثال

أوجـد  ) ٤٥٠(مرت وسرعة   ) ٨٠٠( على ارتفاع    ٤/٤طائرة تسري من اليمني إلى اليسار بزاوية        
 احللقة املناسبة للرماية على هده الطائرة ؟

واملسافة ضمن املدى البعيد للسالح وحتت زاوية       ) ٥٠٠-٤٠٠( السرعة بني    من اجلدول جند أن   
 .جتد احللقة الثالثة) ٤/٤(

فنضع الطائرة على امتداد الكرة واحللقة الثالثـة ويكـون مسـار الطـائرة حنـو املركـز ونبـدأ                    
 .بالرماية



 ٣٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 :الطائرة من مركز الشبكة  بها الرامي الزاوية التي يرىشكل يوضح

 درجة ٣٣,٥ية بالزاو )١
  درجة ٤٥بالزاوية  )٢



 ٤٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  درجة ٦٧,٥بالزاوية  )٣
  درجة ٩٠بالزاوية  )٤

 
 

 :حلماية السالح من الغبار

نزال الغطاء ثـم ارجـاع اجلـزء        إ و  عنق الشريط املليء بسحب اجلزء السفلي قليالً       أغلق )١
 .السفلي على الغطاء

 .أغلق فتحة خروج الظرف الفارغ )٢
اء بعد الضغط على القيـد بواسـطة ضـغطه إلـى            أغلق عنق الشريط الفارغ بإغالق الغط      )٣

 .األسفل



 ٤١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 DSHKسالح الدوشكا 
 

 
 :تعريف

أول اخرتاع بسـيط لـه ظهـر يف عـام           . م١٩٣٩هو رشاش سوفييتي ثقيل دخل اخلدمة يف عام         
م ولكنه كان يعاني من عدة مشاكل إال أنه تـم التغلـب عليهـا وخـرج موديـل حمسـن يف                      ١٩٢٤

.  ُأعتمدت منه مناذج خمتلفة مثل ثنائي السبطانة ورباعي السبطانة         م وقد ١٩٤٦صورته احلاليه عام    
ولقد لعب هذا الرشاش دورًا كبريًا يف احلرب العاملية الثانية ومل يوازيـه يف اسـتخداماته املتعـدده                  

ومـا زالـت لـه    ) ٥٠٠رشاش( وهو الرشاش املشهور باسم )٢-م-براونينغ(سوى الرشاش األمريكي   
 .ة العسكريةمكانة كبرية يف اخلدم

 :مشتق من أسماء خمرتعيهالسالح اسم 

 egtyaryavaD: اسم املخرتع 
 apaginaSh): املخزن والسلسلة(اسم خمرتع جهاز التغذية  
  rupanaalibernyiK: اسم خمرتع الفوهة الكبرية 
 D.S.H.K.M: M=Modern Iziravannyi 



 ٤٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 اخلواص التكتيكية
 )اوتوماتيكي(سالح آلي  
 بعيد املدى 
 صلبة ومتينة ويصعب كسرها أو خرابها أجزاؤه  

 

 صفاته التكتيكية
 رشاش ثقيل : النوع 
 اإلحتاد السوفياتي سابقًا: بلد املنشأ 
  ملم١٠٨×١٢,٧: العيار 
 ١٠٧×١٢,٧: املقاييس 
  ملم١٥٨٨: الطول 
  ملم١٠٧٠: طول السبطانة 
 صندوق املكيانيزم+ السبطانة +  كجم للمدفع فقط ٣٥,٧: الوزن 
  كجم ١٢,٧ :وزن السبطانة 
 كجــم مــع احلــاجز ١٨٠، )بــدون حــاجز ضــد الرصــاص( كجــم ١٥٨: الــوزن الكلــي 

 .الفوالذي
 . خطوط٨: عدد اخلطوط احللزونية 



 ٤٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
  على منصب ثالثيDSHK دوشكا

 
 على عجالت DSHKدوشكا 

 



 ٤٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
DSHKM 

 

 االداء
 يةو اجلهداف مرت لأل١٥٠٠ – ١٠٠٠رضية،  األهداف مرت لأل٢٠٠٠ – ١٥٠٠:  الفعالاملدى 
  مرت ٧٠٠٠: ىقصاملدى األ 
  دقيقة / طلقة ٦٠٠:  النظريرمايةمعدل ال 
  دقيقة/ طلقة  ٧٠:  العمليرمايةمعدل ال 
  بالغاز :نظام التلقيم 
  آلي :نوع الرمي 
  للتبديل ة قابل:سبطانةال 
  شريط أو حزام :ةالذخري 
  منصب ثنائي بعجلتني حديديتني ،أو منصب ثالثي قابل للفك:نوع املنصب 
   االنتاج كامًال:لوضع احلاليا 



 ٤٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طلقة متوالية) ٥٠٠ (رماية بعد سبطانة تغري الأو تبدل :سبطانةتبديل ال 

علـى   حيتـوي    ٤٦ /٣٨٠٠ن النموذج احلديث من هذا السالح حيمل اسـم اي م            إ: مالحظه
 .سريعًا للتبديل قابلة سبطانة

 

 غازمنظم ال
 حتـى  ة تدنت درجات احلـرار    أو متسخًا كان السالح    أو زيادة الكثافة النارية  ردنا  إذا أ  

 علـى تضع منظم الزيـت     أن  جتمد الزيت يف االجزاء الداخليه يف كل هذه احلاالت جيب           
 ).٣(فتحة ال
 ).٣,٥(على الرقم  ميكن وضع املنظم ةيف احلاالت العادي 
 ).٤(لرقم  اعلى فضع املنظم  كان السالح نظيفًاإذا أو نارية الالكثافةلتقليل  

 



 ٤٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الحأجزاء الس

 

 مشتت اللهب وخمفف االرتداد  )١
  الشعرية قاعدة )٢
 منظم الغاز  )٣
 سبطانةال )٤
  سبطانةمقبض ال )٥



 ٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  احلامل علىقفل مثبت املدفع  ) ٦
  السريعة االرتفاعية ركةقيد احل )٧
 رجل حلقه ربط احلامل باأل )٨
 ) الوقت قيد فصل احلامل من األرجليف نفس(السريعة  اجلانبية ركةقيد احل )٩
  قسامساحب األ )١٠
 لبدن غطاء ا )١١
  ساحب الشريط عتلة )١٢
 قيد غطاء البدن  )١٣
  املسافات مسطرة )١٤
 جمري مسند الكتف  )١٥
 الزناد  )١٦
 مقبض الزناد )١٧
  دقيقة الاجلانبية ركة احلعتلة )١٨
  دقيقة الاالرتفاعية ركة احلعتلة )١٩
  دقيقة الاالرتفاعية ركةقيد احل ) ٢٠
  خمفف االرتداد نابض )٢١

 

 
 



 ٤٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 مسند الكتف )١
 رأسية الركةزناد احل )٢
  رأسية الركةسنان احلأ )٣
 جتويف مفصل املسند )٤
  ة معدنيةصفيح )٥
 روز موضع الرتكيبب ) ٦
  ركة اجلانبيةقيد احل )٧

دخال جتويف مفصله داخل بروز موضع الرتكيب وعند اخراجه جيـب           إيركب مسند الكتف ب   
  . التي تقيده ومتنع قيودهعدنية املصفيحةرفع ال

 وذلك بفتح القيـد     يسارًا و  وقيد لتحريك مسند الكتف مييناً     عتلةيوجد بعد مفصل الرتكيب     
 .ساعة مع عقارب العتلةوحتريك ال

 بذيل الزناد للخلف ثـم      الشبيه بسحب الربوز املعدني     سفل واأل علىوميكن حتريك املسند لأل   
 .أو خفضه حسب احلاجةرفع املسند 

 

 مان األإجراءات
 . على الزر ثم ارفع غطاء البدن لألعلىاضغط  )١

 



 ٤٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طلقة جاهزة لدخول حجـرة االنفجـار، اسـحب عتلـة         أزل الشريط وعادة ما تكون هناك      )٢
التلقيم اليدوية للخلف ملسك األقسام ثم اضغط على الزناد واترك عتلـة التلقـيم ترجـع                

ال ينطلق املقذوف ألن اإلبرة مل تطرق املقذوف        (ببطء حتى تدخل الطلقة حجرة االنفجار       
ارج السالح ثم تضـغط     طلقة خ  بقوه حيث تلفظ ال    قسامبعد ذلك تسحب األ   ) ةكافيبقوة  

 إجـراءات كملـت   أ وبذلك تكون قد     .اإلرجاع نابض لرتفع الضغط عن     الزناد مرة أخرى  
 .ماناأل

 
 

 اليسار حبيث خيتفي الربوز الذي مينع خـروج املخـزن           إلى املخزن من اليمني     علىاضغط   )٣
 .على األإلىثم ارفع املخزن 

 
 



 ٥٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الفك
 . على زر قيد غطاء البدناضغط )١

 
 

 . األعلىإلىالبدن ارفع غطاء  )٢

 
 

 غطاء البدن مع حامل الشريط بفك مسمار التثبيـت وذلـك بتـدوير الـوردة                إخراجيتم   )٣
املفكـات املوجـودة      بواسـطة  خرىها وإخراج الصامولة من اجلهة األ     إخراج و )الروندلية(

 .مع السالح



 ٥١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ا من السالحمهإخراجغطاء البدن مع حامل الشريط بعد  )٤

 
 

التـي يف طرفهـا     ( بفك الصامولة من الربغي وخبـروج الصـامولة          يتم فك ساحب الشريط    )٥
 خيرج ذراع احلركة اخلارجي ثم      )حداهما يف جتويف ذراع احلركة الداخلي     كرتني تدخل إ  

 الغطـاء ثـم ينـزع ذراع احلركـة     أسـفل خيرج املسمار املثبت لذراع احلركة الداخلي مـن     
 . اليسارإلىني  ساحب الشريط بتحريكه من اليمأخرجالداخلي بعد ذلك 



 ٥٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

  :مالحظة

 . اليمنيإلىن يركب من اليسار أأي  جتاهه الصحيحعند تركيب الشريط جيب االنتباه ال

 
 

 . اليمنيإلىادفع مسمار تثبيت الزناد من اليسار  ) ٦



 ٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

باحلامل  تثبيت السالح   مسمار أخرج بعدها   سفل الزناد ومقبض الرمي بإنزاله لأل     أخرج )٧
 .اخللفي

 
 

 . الزناد للخلفاسحب جمموعة )٨



 ٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 األمـان وقيـد ذراع احلركـة        أو جمموعة الزناد بإخراج قيد انتقاء الرماية        أجزاءيتم فك    )٩
 .جزاءفتخرج جميع األ

 
 



 ٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

درهـا   خيرج اجلزء البـارز مـن مكانـه ثـم أ            األمام حتى  إلى اسحب اسطوانة الغاز بقوة      )١٠
 .عكس عقارب الساعة

 
 

 . بعدها أخرج أسطوانة الغاز...) )١(  (... اخللف حتى خترجإلى ادفع اسطوانة الغاز  )١١

 
 

 . من قاعدة جمموعة األقسام ثم افصل اجلناحان والطارقبرةارفع جمموعة اإل )١٢

                                          
 .نص مبتور مبقدار كلمتني 1



 ٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

لف والظفـر مـن األمـام مـع تـدويره            اإلبرة من اخل   أخرج و )املسمارين( افتح قيود اإلبرة     )١٣
 .جتاه عقارب الساعةبا

 

 
 



 ٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ينفصل عنها املسمار الذي يقيـد السـبطانة حيـث           إلى أن ) الرونديلة(قم بتدوير الوردة     )١٤
خيرج من يسار بدن السـالح وأخـرج الـوردة مـع حاجزهـا برفعهـا لألعلـى مـن ميـني                      

 .السالح

 
 

 .أسحب السبطانة لألمام من مقبضها لتفصلها عن بدن السالح )١٥

 
 

 .أخرج منظم الغاز بعد إخراج مسمار الوردة الذي يقيده )١٦

 
 



 ٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة
لثقب املطلوب ملنظم الغاز دون احلاجة لفك السالح حيث ميكنك سـحب            ميكنك اختيار ا  

 .األقسام وتعيري فتحة الغاز

أفتح القفل األمين واأليسر املثبتني للسـالح يف احلامـل بإدارتهمـا عكـس اجتـاه عقـارب           )١٧
 . جتويف طوقهما بإنزالهما لألسفلالساعة ثم أفصلهما عن

 
 

 .فصل البدن من اجلهتني عن احلامل ثم اأرفع الطوق عن بروز البدن من اجلهتني )١٨

 



 ٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .أدر قيد احلركة اجلانبية إلى أن ينفتح الطوق الذي يربط احلامل باألرجل )١٩

 

 
 



 ٦٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

القريبة مـن موضـع ربـط القـوائم باحلامـل           العلوية  ميكن تشكيل القوائم بعد فتح قيودها        ) ٢٠
ألمـامي ميكـن وضـعه       واحلامـل ا   ، عند احلمل  طيه  وميكن أيضاً   أو منبطحاً  للرماية واقفاً 

 .ة بعد فتح قيده والضغط على أمانهات خمتلفة حسب احلاجسعلى مقا

 

 
 

 . شكل األرجل وهي مضمومة )٢١



 ٦١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . شكل األرجل يف وضع الرماية منبطحًا ) ٢٢

 
 



 ٦٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :فوائد مثبت اللهب يف الدوشكا
 .من املسلم به أن لكل فعل رد فعل مساوي له يف القوة مضاد له يف االجتاه

قة وهي متجهة إلى األمام يعترب فعل، ورد الفعل يكون يف ارتداد السالح بقـوة               فخروج الطل 
إلى اخللف وهذا يؤدي إلى اهتزاز السالح وتشتيت الرماية بصـورة كـبرية ومـن أجـل ختفيـف                   
االرتداد وختفيف عصف الفوهة فقد جعلت هذه الفتحات التي على جوانب الفوهة وتعمل وفـق   

 :املبدأ التالي

 الفوهة ميينًا ويسارًا ويعترب هذا يف حد ذاتـه فعـًال ممـا ينـتج عنـه رد فعـل                     سينتشر عصف 
يؤدي إلى دفع السبطانة إلى األمام هذا باإلضافة إلى وجـود نـابض يقلـل مـن االرتـداد عنـد                     

 .جمموعة الزناد

 

 
 

 تعبئة املخزن
وج  اليسار حبيث خيتفـي الـربوز الـذي مينـع خـر            إلى قيد املخزن من اليمني      على اضغط )١

 .األعلى إلىاملخزن ثم ارفع املخزن 



 ٦٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظة

ا فتحهـ  ولتربةواأل  الطلقات من الغبار  ماية حل معدنية صفيحة خروج الشريط مغطاة ب    فتحة
 . للخارجصفيحةاسحب ال

 
 

 قيده من اجلهتني واسـحب كـل        على غطاء املخزن بالضغط      افتح لتعبئة املخزن بالطلقات   )٢
 .خرىجهة بعكس األ



 ٦٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

    
 

 الطلقات تتم بوضع الطلقة يف املكان املخصص لها حبيـث تالمـس مـؤخرة الطلقـة                 تعبئة )٣
 مكانها يف الشريط وهكـذا  تأخذ لطلقة العلى للموضع ثم نضغط باليد ة الطويل صفيحةال

 . الطلقاتبقيةمع 

 

 :احلركة امليكانيكية

 مأله بالطلقات بعد ذلـك رتـب الشـريط جيـداً          ا صندوق الذخرية وأخرج الشريط و     افتح )١
 . شكل طبقات داخل الصندوقعلىحبيث يكون 



 ٦٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . يف جمراهذخرية صندوق الأدخل اليسار ثم إلى من اليمني ذخريةصندوق القيد حرك  )٢

 
 



 ٦٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 .لذخرية لتحريك قيده بل ميكن تركيبه مباشرة اصندوقتركيب عادة ال حيتاج 

 .على قيده غطاء بدن السالح بالضغط افتح )٣

 
 

 التلقـيم   فتحـة  على إلى اليمني واترك الطلقة األولى يف مكانها      سار  ركب الشريط من الي    )٤
 مـام  يف األ  قسـام  لسـاحب األ   ة اخلارجيـ  ةن يكـون ذراع احلركـ     أغلق الغطاء وجيـب أ    ثم  

 .والعكس صحيح

 
 



 ٦٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 يركب الشريط مباشـرة دون فـتح الغطـاء لصـعوبة ذلـك وكـذلك يف                 ة البارد جواءيف األ 
 . الرتابيةجواءاأل

 

 

 

 
 

 .قسام سوف تسحب معها األيدويةند سحب عتلة التلقيم الع )٥



 ٦٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 بروز دائري للجهة اليمنـي يـدخل يف جتويـف سـاعد             قسام جسم جمموعة األ   علىيوجد   ) ٦
 للخلف تتحرك عتلة احلركـة      قسامعتلة احلركة اخلارجية لساحب الشريط فعند رجوع األ       

 داخـل غطـاء البـدن       ةة املوجود  الداخلي عتلةاخلارجية لساحب الشريط وبالتالي حترك ال     
 . تنفصل عن الشريطحتى طلقة ال الداخل ضاغطًاإلى طلقةفيتحرك مزالج ال

 
 

ذا كـان   قـط فيـنخفض إ     الال على اخللف حيث متر     إلى رجوعها   قسام األ  جمموعة تواصل )٧
 مـن   قسـام فيمنـع األ   ابضنـ التـأثري    ب أخـرى  بعد ذلك يرتفع الالقط مـرة        االمان مفتوحاً 

 .التقدم



 ٦٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 إلـى  ذراع الالقـط ممـا يـؤدي          رافعـاً  أعلـى  إلىند سحب الزناد يتحرك بروز الزناد       ع )٨
 . قابضهاتأثري حتت مام األإلى وتتقدم قساماخنفاض الالقط وتتحرر جمموعة األ

 
 

 إلـى  عتلة احلركة اخلارجية لساحب الشريط     أو بتحرك ساعد    مام األ إلى قسامتتحرك األ  )٩
 اخلـارج   إلـى  سـاحب الشـريط      أوتحرك مزالج الطلقـة      فتتحرك العتلة الداخلية ف    ماماأل

 .ابضه لوجود شريط الطلقات حتتهن على غلبًاتحيث مير من فوق شريط الطلقات م

 



 ٧٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 يف طريقهـا وتلقمهـا حجـرة االنفجـار          وجـودة  امل طلقـة  ال تأخذ تقدمها و  قسامتواصل األ  )١٠
 .سفلقب الطلقة من األ الظفر عويلتقط

 

 

 بعـد  املقـذوف  انطالق   ثم اإلنفجار وحيصل الطلقة كعب ربلتض التقدم يف اإلبرة تستمر )١١
ويفني املوجـودين يف بـدن السـالح        التجـ  علـى  فتحـا واتكـأ      قد اإلبرة جناحا يكون أن

 .الطلقة علىواحكما الغلق 
 خروجـه  بعد للدخول أخرى مرة يتهيأ حتى اخلارج إلى حركته الشريط ساحب يواصل )١٢

 .للخارج حركته أثناء نابضه على يضغط الذيو حتته املوجود الطلقات شريط تأثري من

 
 

 إلـى  املكـبس  فيـدفع  الغـاز  من قسم يعود الغاز بعد حلمة    ما إلى املقذوف وصول ندع )١٣
  .نابضه على للتغلب كافية بقوة اخللف



 ٧١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 مـن عمليـة     اإلبـرة  جمموعـة  وتتحـرر  وتنضـم    األجنحـة  فرتجع املتحركة األجزاء ترتاجع )١٤
 .اخللف إلى رغالفا الظرف ويسحب غالقاإل

 



 ٧٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 
 

 القـذف  مسمار يربز اإلبرة جمموعة مقدمة يفًا بالظفر   ممسوك الفارغ الظرف يكون عندما )١٥
 ترتاجـع  وعنـدما  الـربوز  بهـذا    الطلقـات  دخـول  فتحـة  وتسـمح  اإلبرة جمموعة أعلى من

 اإلبـرة  جمموعـة  داخـل  فيختفـي  باملرور للربوز يسمح ال مما السالح بدن يضيق األقسام
 مـن  وختليصـه  الفـارغ  الظـرف  لـدفع  يؤدي وبالتالي اإلبرة مقدمة من خلروجه ؤديي مما



 ٧٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طاملـا  العمليـة  تتكرر و األسفل إلى الفارغ الظرف فيقع تراجعها األقسام وتواصل الظفر
 .طلقات به والشريطًا مضغوط الزناد ظل

 

 

 

 
 



 ٧٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املستخدمة الطلقات أنواع
 املقذوف الروسي

  ١٠٨×١٢,٧: الروسي العادي املقذوف 
 .مميز لون بدون: اللون ◄
 .جرام ٤٣,٥٨: املقذوف وزن ◄
 .جرام ١٦,٢٥: البارود وزن ◄
 .ث/م ٨٢٥: اإلبتدائية السرعة ◄
  BZ نوع خارق حارق مقذوف 
 .جرام ٤٧,٩: املقذوف وزن ◄
 .حتته حمراء حلقة وجود مع األعلى يف أسود: اللون ◄
  BZT امسر خارق حارق مقذوف 
 جرام ٤٤,٠٦: املقذوف وزن ◄
 .أحمر أو حمراء حلقة حتته وأرجواني املقذوف أسر ◄

 

 املقذوف الصيني
 :العادي الصيني املقذوف 
 .أسود م١٩٦٧ عام وبعد م١٩٦٧ عام قبل اللون أبيض ◄
 :امسر خارق حارق مقذوف 
 م١٩٦٧ قبـل  ملقـذوفات  حمـراء  حلقـة  وحتتـه  اللـون  بنفسجي املقذوف رأس ◄

 .بعده فقط وبنفسجي

 .والصني وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ياروس يف الدوشكا طلقات تصنع

 



 ٧٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الشعريةالفريضة و
 )املسافات مسطرة(الفريضة 

 : قسمني ويوجد

 .الزوجية للمسافات وهي ٣٢٠٠ -٠ من أي ٣٢ -٠ من مرقم وهو اليمني على األول 
 وهــي ٣٣٠٠ – ٠ مــن أي ٣٣ – ٠ مــن مــدرج وهــو اليســار علــى مــدرج الثــاني 

 .الفردية للمسافات

 حدقة  الفريضة على يركب كما .املسطرة أعلى يف البطيئة للحركة قيد و يعسر قيد للمسطرةو
 .اجلوية الرماية عند اجلوي التسديد

 

 الشـــعرية
 باملطرقـة  الشـبيه  املفك بواسطة الضبط عملية عند األسفل و األعلى إلى الشعرية حتريك ميكن
 ميينًا الشعرية حتريك بواستطه مكنفي األخرى اجلهة يف املوجود الكبري الصغري أما املفتاح    باملفتاح

 .اجلانبي الضبط سالقي مسطرة الشعرية قاعدة على هناك بأن علمًا املسمار بإرخاء يسارًاو

 .السالح مسامري لفك مفك املطرقة هذه مع يوجد كما

 ذات السـالح  مسـامري  لفـتح  الدائري الشكل ذو الرأس رأسني، ذو آخر مفك أيضا وهناك
 .قيدها أو الراسية احلركة عتلة لفتح للمفك األخرى اجلهة وله املناسب الرأس



 ٧٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظات على طريقة استخدام الشبكة اجلوية
 يصـلح للطـائرات التـي تصـل         ٥٤الشبكة ضد األهداف اجلوية موديل       و جهاز التسديد  )١

 .م١٨٠٠مبسافة فاصلة  و)ث تقريبًا/م٢٦٠(س /كلم_١٠٠٠_سرعتها حتى 
لذا جيب أن يكون التسديد على       و  طائرات الهيلكوبرت  يف األصل تستخدم الدوشكا ضد     )٢

 .الذيل
س ما يعادل حـوالي     /كلم) ٣٠٠-١٥٠(القتال تكون سرعة الهيلكوبرت      و يف أوقات املناورة   )٣

 ).ث/ م٨٠-٤٠(
 :حلقة دائرية صغرية يف الشبكة الهوائية كما يلي) ٢٠(يوجد  )٤



 ٧٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

أربـاع وواحـد    فيها اجلدول تغطي ربع ونصف أمـا ثالثـة           “راكورس”خانة الـ    
 .٥٠-، ٥٠/، ٥٠+، ٢٥كامل فنستنتجها من جمموعة 

  :مثال 
 .٧٥راكورس  و مرت٨٠٠مبسافة  وث/م١٠٠طائرة سرعتها 

 . أي احللقة اخلامسة٥=٢+٣=١/٤+٢/٤=إذن 

 
 منظار الدوشكا

 

 



 ٧٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

متـدد علـى احللقـة       و يف حالة كون الطائرة مدبرة أو مقبلة حنو الرشاش فتعترب السـرعة صـفر             
 . مقبلةت ما كانإذا قليًالأسفلها  ولكن فوق الطائرة بقليل يف حالة الطائرة املدبرة وكزيةاملر

 

 جدول ضبط دائرة الرمي يف رشاش الدوشكا

600 
200 

1200 
600 

1800 
1200  

½ ¼ ½ ¼ ½ ¼  
2 1 3 1 3 2 80 
3 2 3 2 4 2 80 

130 
4 2 5 2 6 3 130 

180 
5 3 6 3 7 4 180 

200 
6 3 7 3 8 4 200 

220 
7 3 8 4 9 4 220 

240 
7 4 9 4 10 5 240 

260 
= 45°¼ 
= 90°½ 



 ٧٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :يتكون جهاز قياس املسافة من

 .إطار معدني الشكل )١
 .٢٥٠٠-٥٠٠تدريج املسافة على ساقي املثلث من  )٢
 .تدريج الطول احلقيقي على قاعدة املثلث )٣
 جمسـم وفوقهـا    حسب زاوية الهدف من الـيمني إلـى اليسـار            ٤-٠بكرة عليها تدريج من      )٤

 .الطائرة
بك يضـعه املسـدد يف فمـه أو         شـ مؤشر متحرك حسب الزاوية بواسطة حبل ويف نهايتـه م          )٥

 .يشبكه يف قميصه
 .يوجد يف بعضها إطار زجاجي متحرك لتخفيف أشعة الشمس ) ٦
 .على املقبض جدول الرماية )٧

 



 ٨٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :طريقة العمل

 .عرفة الطائرة من حيث النوع والطولم )١
 .ي للطائرة حسب طول الطائرة املراد قياس مسافتهاوضع تدريج الطول احلقيق )٢
 .من جهة املسدد) ٤(جعل البكرة على الرقم  )٣
 .مقبلة أو مدبرة= ٠، )١/٤(=١ ،)٢/٤(=٢ ،)٣/٤(=٣،)٤/٤(تدل على  ٤ )٤

 
 

 
 

يقوم الراصد بإمالة جهاز تقدير املسافة حسب زاوية الهدف بعد أن يشبك طرف احلبـل                )٥
 . على الزاوية املطلوبةيف مالبسه حتى يأتي املؤشر



 ٨١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
مـع   نمـا تـتالمس مقدمـة ومـؤخرة الطـائرة         بي ،يضع الراصد الطائرة داخل إطار املثلث      ) ٦

حيــث تقــرأ تــدريج مكــان (اإلطــار األميــن واأليســر للمثلــث تعطيــك مســافة الطــائرة 
 ).لتماساإل

 ثـم   ستخرج من اجلدول حسب املسافة واالجتاه والسرعة احللقة املناسبة ويعطيها للرامي          ي )٧
 .يبحث عن أي هدف آخر حتى ال يفاجأ بأي خدعة أو مناورة من قبل الطائرات

 



 ٨٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

يف حالة كون الطائرات مقبلـة أو        )٨
صفر وتسدد  السرعة  مدبرة فتعترب   

على احللقة املركزيـة ولكـن فـوق        
ــار    ــة إدب ــل يف حال ــائرة بقلي الط
الطائرة وأسفلها بقليـل يف حالـة       

 .اإلقبال
 نه كلمـا نقصـت زاويـة      أنالحظ   )٩

 الدوشـكا    اجتـاه  ميل الطائرة على  
كلما زادت املسـافة بـني الطـائرة        
وموضع الرماية ففي حالة الطريان     
بشكل متعامـد مـع اجتـاه الرمـي         
نرى فقط نقطتني من الطائرة همـا       
طرفاهــا األول واآلخــر وبكامــل 

أما يف حالة الطريان بزاوية      طولها
 ثالث نقاط    فنرى منها تقريباً   ٤٥

ن احلقيقــة وتكــون بطــول أقــل مــ
أنشـأت عمليـة     ومن هده العملية  

ــودة يف ) ٢/٤) (١/٤( املوجـــــــ
تعنــي ) ٢/٤(اجلــدول مبعنــى أن 

 .مع اجتاه الطريان° )٤٥(الدوشكا بزاوية 
ه حتركها حبيث تكون يف اجتاه الطائرة       ذيوجد مبدرج الطائرة دائرة رسمت عليها طائرة فه        )١٠

اه وجيب أن تكون الطائرة املرسومة  يف نفس االجتوبذلك تتحرك حلقات التصويب تلقائيًا
  . واملذخروحلقات التصويب يف خط واحد ويقوم بهذا العمل مساعد الرامي

 



 ٨٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 KPV-1 ١ -  كي بي يفالرشاش
 

 
 . ملم سوفياتية الصنع١٤,٥رشاشات ثقيله مضادة للطائرات من عيار 

 .توجد ثالثة موديالت من هذا السالح

 .أحادي السبطانة 
 .ثنائي السبطانة 
 .رباعي السبطانة 

 . على بعض املدرعاتDSHKوقد استعمله السوفيات كبديل للسالح 

 وقد غلب اسم العربة على اسم الرشـاش         ZPUيركب هذا السالح على عربة قطر من طراز         
وقــد قــام بتصــميمه العــامل الروســي ) ZPU-3(أو) ZPU-1(أو ) ZPU(فصــار يعــرف باســم 

 .يةفالدميريوف بعد احلرب العاملية الثان



 ٨٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 

 .رشاش ثقيل: النوع 
 ).سابقًا(اإلحتاد السوفاتي : بلد املنشاء 
 . ملم١١٤× ملم ١٤,٥: العيار 

 



 ٨٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املقاييس
 ).املدفع(ملم ) ٢٠٠٦(: الطول 
 . ملم٢٩٣٠: الطول الكلي 
 . ملم١٣٤٦: طول السبطانه 
 ).املدفع( كجم ٤٩,١٠: الوزن 
 . كجم١٤٠: الوزن الكلي 
 . كجم١٩,٥: وزن السبطانة 
 . كجم١٨: املخزن امللئوزن  
 . ملم١٦٢٠: العرض 
 . ملم١٠٧٠: اإلرتفاع 
 .خطوط) ٨(من اليمني : احللزنة 
 .خمسة افراد: الطاقم 
 ).°٢٨: (+زاوية اإلرتفاع العظمى 
 ).°١٠: (زاوية االخنفاض الدنيا 
 . مرة٣,٥قوة تكبري املنظار اجلوي  
 .٢٢: مساحة رؤية املنظار 
 ). طلقة تقريبًا١٠٠احلزام (شريط متسلسل : الدخرية 
 .عربة بعجلتني أو منصب ثالثي: نوع املنصب 
 .توقف اإلنتاج: الوضع احلالي 

 

 األداء
 . مرت أفقيا لألهداف األرضية٢٥٠٠: املدى الفعال 
 . مرت١٦٠٠: لألهداف اجلوية 
 .كلم) ٨-٧: (املدى األقصى 



 ٨٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .دقيقة/  طلقة ٦٠٠: معدل الرماية النظري 
 .طانةبإرتداد السب: نظام التلقيم 
 .آلي: نوع الرمي 
 .قابلةالتبديل: السبطانة 
 .دقيقة/  طلقة ٨٠: معدل الرماية العملي 
 . درجة٣٦٠: زاوية الدوران األفقية 
 .ث/م١٠٠٠: السرعة اإلبتدائية للطلقة 
 . سم٢ -١,٥م تساوي ٣٠٠قدرة نفاذ الطلقة خالل الفوالذ على مسافة  
 . درجة٨٣ درجة إلى ١٥: حركة الدوران الرأسية 

وضد التجمعات اآللية للعدو    ) م١٦٠٠(هذا السالح يستخدم ضد األهداف اجلوية ألقل من         
 .كلم) ٢,٥-٢(وضد جتمعات العدو األرضية 

 

 أجزاء السالح بدون السبطانة
 :ميكن تقسيم الرشاش إلى سبعة أجزاء رئيسة

 .املدفع )١
 .قاعدة املدفع )٢
 ).املنظار(ذراع التلسكوب  )٣
 ).من جهة اليسار(في املسند وآلية املدفع اخلل )٤
 ).األرجل لثالثة(القاعدة األرضية  )٥
 .الكرسي ) ٦
 .طلقة) ٨٠(صندوق الرصاص  )٧

 



 ٨٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 : أجزاء السالح بدون السبطانة

 .املنظار )١
 ).للمنظار(مقبس الكهرباء  )٢
 .قيد عمود حركة املنظار )٣
 .غطاء مدخل شريط الطلقات )٤
 .غطاء مفرج شريط الطلقات )٥
 .قيد احلركة االرتفاعية ) ٦
 .ساممقبس سحب األق )٧
 .قيد غطاء البدن )٨
 .قيد احلاضن )٩
 .عتلة حركة الدوران األفقية )١٠
 .ثقب تثبيت األرجل )١١
 .أمان الزناد )١٢
 .دواسة الزناد )١٣
 .عتلة احلركة االرتفاعية )١٤
 .قفل حركة الدوران )١٥
 .الكرسي )١٦
 .قيد األرجل )١٧
 .قيد حركة الدوران األفقية )١٨
 .القاعدة )١٩
 .الصندوق ) ٢٠
 .زناد اليد )٢١
 .األرجل ) ٢٢



 ٨٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 أجزاء حامل املنظار
 . املصباحموضع )١
 .املنظار األرضي )٢
 .قيد املنظار )٣
 .طوق املنظار )٤
 .غطاء مقبس الكهرباء يف حالة عدم استخدامه )٥
 .مقبس الكهرباء ) ٦



 ٨٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .وصلة الربط مبقبس الكهربْا )٧
 .عمود حركة املنظار )٨
 .مفتاح التحكم يف اإلضاءة )٩
 .مفتاح اإلضاءة )١٠
 .مصدر الكهرباء )١١
 .قيد تثبيت عمود حركة املنظار )١٢
 .نظارقيد تثبيت حامل امل )١٣
 .جتويف يدخل فيه بروز يف أسفل احلامل )١٤
 .مثبت عمود حركة املنظار )١٥
 .املنظار اجلوي )١٦
 .فتحة علوية للقائد )١٧



 ٩٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 إجراءات األمان 
 .افتح قفل غطاء البدن بتحريكه ميينًا ويسارًا ثم ارفع الغطاء )١



 ٩١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .زل الشريطأ )٢

 

 

 . نهايته وظل على هذا الوضعإلىاسحب سلك التلقيم  )٣



 ٩٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

التقـدم    لتبـدأ  الالقطالزناد باليد بعد الضغط على أمانه لتتحرر األقسام من          ارفع ذراع    )٤
 .بفعل نابض اإلرجاع

 

 

 



 ٩٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .حجرة االنفجار ببطء تى تدخل الطلقةح  رويدًااترك سلك التلقيم يتقدم رويدًا )٥

 



 ٩٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 . للخارجأخرىمرة   لتخرج الطلقةأخرىاسحب السلك مرة  ) ٦

 
 



 ٩٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 خطوات فك املنظار
 .احللقة واخرج املنظار  ثم افتحمتامًانظار فك قيد امل )١

 

 

 

 . درجة)١٨٠( القيد األمامي حلامل املنظار بزاوية أدر )٢

 

 

 . يتقيد ذراعها اخللفي بذراعها األماميأن إلى اخللف إلىاسحب احلامل  )٣



 ٩٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .قيده اخللفي لينفك منه  حامل املنظار ولفأمسك )٤

 

 

 .جه من عمودهلتخر حرك احلامل من قاعدته جلهة اليمني )٥



 ٩٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 .أعلى إلى ثم ارفعه يسارًاحرك عتلة القيد األمامي للسبطانة  ) ٦



 ٩٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ميينًاه أدرضغط على القيد اخللفي للسبطانة ثم ا )٧

 
 

 .قليًالادفع السبطانة من مقبضها بعد سحب جمموعة األقسام  )٨



 ٩٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . خافية اللهبأمان أنزل )٩
 .ماماأل إلى ثم ادفعها يسارًاافية أدر اخل )١٠

 
 

 . األمامإلى ثم ادفعه ميينًاه أدر قاعدة خافية اللهب ثم أمانفع ار )١١

 
 

 .اسحب الوصلة للخارج  ثمعلىافصل وصلة ساحب األقسام برفع السلك السفلي لأل )١٢



 ١٠٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 اليسـار ثـم     إلـى  بتحريكـه    )صندوق امليكانيـك  (افتح القفل األمامي لتثبيت بدن املدفع        )١٣
 .على األإلىارفعه 

 
 

 .لبدن مقدمة اقليًالارفع  )١٤

 
 

 .اجلزء البارز  اخللف إلخراجإلىثم اسحبها  )١٥



 ١٠١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . يد الرفعاستعمال بقليًال البدن برفعه افصل )١٦
 . يد الرفع بعتلة الزنادحتبسن إلى أ األمام إلىارفع البدن  )١٧
ن حاضن  عثم جتاوز عتلة الزناد بعد نزع يد الرفع وتركيبها ثانية ليتم فصل البدن كلية                )١٨

 .املدفع

 

 



 ١٠٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 :مالحظة

 .أفقيبوضع ن احلاضن اجعل احلاضن عتسهيل فصل البدن ل

 .درجة) ٩٠(لغطاء إلى أعلى بزاوية ارفع ا )١٩

 
 

 .يسارًا وميينًا قفل غطاء البدن بتحريكه افتح ) ٢٠



 ١٠٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .يسارًا وميينًا املفصلة عن العتلة املسننة بعد حتريكه أعلى إلىارفع الغطاء  )٢١

 
 

 . عنهماأمانيهماعد نزع فك مسماري التثبيت من غطاء ساحب الشريط ب ) ٢٢

 
 



 ١٠٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . اخللف حيث حترك ساحب الشريطإلىاضغط على الزر ثم اسحب املسطرة  )٢٣

 
 

 .اضغط على قيد حامل الشريط العلوي )٢٤
 .ثم ادفع لتفصله عن بدن السالح ) ٢٥

 



 ١٠٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .الضغط على الزر وجذب املسمار اسحب املسطرة حتى نهاية جمراها بعد ) ٢٦

 
 

 .طاء البدنلتفصله عن غيسارًا رك ساحب الشريط ح )٢٧
 اخللـف مـع     إلى مع الضغط على الزر ثم اسحبها        متامًا األمام   إلىقدم املسطرة املتحركة     )٢٨

 .أعلى إلىرفعه 



 ١٠٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظة

ــة بعــد قلبهــا    ميكــن اســتخدام املســطرة وســحب الشــريط مــن اجلهــة الســفلية والعلوي
 . املسطرةأجزاء تآكل أو ذا السبطانتني يف حالة العطل )KPV(واستخدامها يف 

حتى يسهل فتح الغطاء اخللفـي       ثم نفك القابض     قسام تتقدم جمموعة األ   حتىنرفع الزناد    )٢٩
 .للبدن



 ١٠٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .أعلى إلى احلامل السفلي للشريط ارفع ) ٣٠

 
 

 أو ميينـاً  أدره الغطاء ثم    أمان طرف يد الرفع مع ضغط       بواسطة قفل الغطاء اخللفي     ارفع )٣١
 .يسارًا فيندفع إليك الغطاء مع نابض اإلرجاع

 



 ١٠٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 اخللف بالطرق عليها مـن      إلى األرض ثم أسحب جمموعة الزناد       على مستويًاأعد البدن    )٣٢
 .قسام بواسطة حركة جمموعة األماماأل

 



 ١٠٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .إلى اليمني قليًال للخلف بعد حتريكها يمنىاسحب مسطرة الوقاية ال )٣٣

 

 
 

 .إلى اليسار قليًالاسحب مسطرة الوقاية اليسري للخلف بعد حتريكها  )٣٤

 
 

) ب( العمود الثاني    أخرج ثم   يسارًا أو ميينًا من الثقب    ولاأل) أ(ود التثبيت    عم أخرج )٣٥
 . اخللفإلى قليًال قساممن نفس الثقب بعد سحب جمموعة األ



 ١١٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .متامًا من بدن السالح املتحركة كلية للخلف لتخرج قساماسحب جمموعة األ ) ٣٦

 
 

 .لفإلى اخل الوصلة التي تربط ملك التلقيم اليدوي بسحبها أخرج )٣٧

 
 



 ١١١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .إلى األمام حامل الطلقة ادفع منزل الطلقة من اخللف وعلىاضغط  )٣٨

 
 

 أخـرج  ثم   قسام عن باقي جمموعة األ    برة اإل  حامل  ليتم فصل  يسارًاحرك مسمار التثبيت     )٣٩
 . قيدهاإخراج بعد برةاإل

 
 

 مـام لأل  وادفع هاأمان على  من خالل مقبضها ضاغطاً    رتفاعيةأدر عتلة حركة احلاضن اال     )٤٠
يـث  ح) °٩٠ (إلـى   للحاضن ليـتم رفـع احلاضـن تـدرجيياً         )القيد العمومي ( لتثبيتيد ا 

 .حتى ال يرتد بقوةميسك املساعد احلاضن 



 ١١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 



 ١١٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .مام احللقتني لألادفع واليسري للخلف ثم يمنى احللقتني الأمان واسحب ارفع )٤١

 
 

 همن مكان خيرج حتى اليسار إلى يسر اليمني والعمود األ   إلى مينحرك مسمار العمود األ    )٤٢
 ). نابض الرفععلىنعني باملسمار الضاغط (

 
 

 .األعلى إلى  برفعهافصل احلاضن )٤٣



 ١١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

حرك القيد املثبت للكرسي ميينًا ثم أدره بعكس عقارب الساعة ثم اسحب الكرسي إلـى                )٤٤
 .اخللف



 ١١٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . درجة) ٩٠(ارفع القيد اخلاص بالدوران إلى األعلى ثم أدره  )٤٥

 
 

 .درجة ميينًا أو يسارًا) ٩٠(عدة العليا باملنصب ثم أدره اسحب القيد اخلاص بربط القا )٤٦

 
 

أدر املنصب يسارًا حتى تظهر القطع الثالث البارزة ثم ارفعها إلى األعلى ليـتم فصـلها        )٤٧
 .من جمراها



 ١١٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . درجة٩٠اسحب قيد الرجلني الفرعي وأدرهما بزاوية  )٤٨

 
 

 .اثني الرجلني جهة الرجل الرئيسية )٤٩

 
 



 ١١٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 : مالحظة

 .كيب يركب البدن على احلاضن وغلق غطاء خروج الظرف الفارغعند الرت

 
 

 .درجة) ٤٥(يوجد قيد على املنصب لتثبيت السبطانة على زاوية  ) ٥٠

 
 

 احلركة امليكانيكية 
أدخل الطلقات داخل الشريط قدر استطاعتك باليد وأما التثبيت اجليد فيكـون بواسـطة               )١

 .املذخر السريع



 ١١٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

قات يف جهاز التذخري السريع حتى يقف الشـريط عـن التقـدم        أدخل الشريط امللئ بالطل    )٢
 .إلى األمام

 
 

بعد توقف الطلقات ابدأ العمل بالضغط على يد اآللة وسيتقدم الشريط تلقائيًا بعد كل               )٣
 .ضغطه



 ١١٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

وذلـك بإدخـال احللقـة      ) كل شريط حيتوي على عشرة طلقات     (ميكنك ربط الشريط بآخر      )٤
اخل موضعه يف نهايـة الشـريط الـذي سـبقه ثـم الـربط               الصغرية لبداية شريط التوصيل د    

 .بينهما بطلقة

 
 



 ١٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ركب الصندوق يف موضعه ميني السالح بإدخـال بروزيـه اجلـانبيني مـن جهـة املقدمـة يف                    )٥
 .جماريهما على حامل الصندوق

 
 

 :مالحظة

يفتح القيد يف حالة اخراج الصندوق فقط أما يف الرتكيب فإن القيـد ينـدفع بالضـغط فقـط                   
 .ى اخللفإل

 
 

 .افتح غطاء البدن بتحريك قفله ناحية اليمني أو اليسار ثم ارفع الغطاء لألعلى ) ٦



 ١٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ثبت الغطاء بإدارته ميينًا أو يسارًا )٧

 
 

 .ركب الشريط يف مكانه حبيث تكون اول طلقة قبل القط الطلقات )٨



 ١٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ارجع األقسام إلى اخللف حتى تتقيد بالقط الزناد )٩

 



 ١٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ليسرى على قيد املسطرة ثم ارجعها إلى اخللف قليًال ثم حرر القيـد             اضغط بإبهام اليد ا    )١٠
واستمر بعد ذلك يف ارجاع املسـطرة خبنصـرك أو مسـتعينًا بسـيخ أو قلـم حتـى تتقيـد                     

 .بقيدها يف الفتحة السفلية

 
 

 :مالحظة

 .بغري هذه اخلطوة يستحيل غلق غطاء البدن

 .آلن اغلق الغطاء بإنزاله إلى األسفل ثم تقييدها )١١



 ١٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

سـند القـدم مـرتبط مبخلـب        . حرك أمان الزناد جهة اليسار ثم أضغط على سند القـدم           )١٢
بواسطة سلك معدني فعند الضغط عليه يتحرك املخلب للـداخل ضـاغطًا علـى صـفيحة                
معدنية اسطوانية الشكل وهذه األخرية حترك ذراعًا معدنيًا يف نهاية الذراع وصلة معدنيـة              

 .وبالتالي يرتفع ال قط الزناد وتتحرراألقسامترفع ذراع الزناد إلى أعلى 



 ١٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .عند الضغط على الزناد تتحرر األقسام ويلتقط القط األقسام الطلقات طلقة من الشريط )١٣



 ١٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 : مالحظة

ن تسحب األقسام بقوة إذ رمبا لو مل تكن السحبة قوية أال يتم نزول الطلقة               األفضل أ من  
 .ح عند الرمايةأمام جمرى اإلبرة كامًال مما يعطل السال

 
 

 



 ١٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 التسديد ضد األهداف اجلوية
املنظار به ثالثة دوائر للتسديد على األهداف اجلوية وجبانبه يوجـد املنظـار األرضـي كمـا                 

 .ميكن إضاءة املنظار للرماية الليلية

 

 
 

خطـر هـذه   أن  ألتكمن الصعوبة يف الرمي ضـد األهـداف اجلويـة يف مسـألة التسـديد نظـراً              
 فإن تتميز مبرونتها ومقدرتها على املناورة وسرعتها العالية لذا          )واريخ والطائرات الص(األهداف  

 . منعه من تنفيذ مهمتهأو احلد من فاعليته أوجناح الرمي يف مهمة تدمري الهدف اجلوي 

 



 ١٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

   
 ث/م١٠٠٠=س/كلم١٠٠٠ ث/م١٩٤=س /كلم٧٠٠ ث/م١١١=س /  كلم ٤٠٠

 طائرة قتالية سريعة نقل جوي   هليكوبرت 

 

 جدول التلسكوب الهوائي

املسافة مرت سرعة الطريان مرت يف الثانية
١١١ ١٩٤ ٢٧٨  

 )مقدار ما يرى الرامي من الطائرة( راكوس
٢ 
٤ 

١ 
٤ 

٣ 
٤ 

٢ 
٤ 

١ 
٤ 

٤ 
٤ 

٢ ٣ 
٤ 

١ 
٤ 

 

 النظر) حلقة(دائرة 
٢٧٨ 
٢ 

٢٧٨ 
١ 

١٩٤ 
٣ 

١٩٤ 
٢ 

١٩٤ 
١ 

١١١ 
٤ 

١١١ 
٣ 

١١١ 
٢ 

١١١ 
١ 

 ٢٠٠من 
١٤٠٠إلى 

 ٢٧٨ 
١ 

 ١١١ 
٤ 

١١١ 
١ 

١٩٤ 
٣ 

١٩٤ 
٢ 

١٩٤ 
١ 

١١١ 
١ 

 ١٠٠٠من 
١٤٠٠إلى 

 ١٩٤ 
٢ 

 ١٩٤ 
٣ 

١٩٤ 
١ 

١٩٤ 
٣ 

١١١ 
٤ 

١١١ 
٣ 

١١١ 
١ 

 ١٤٠٠من 
١٨٠٠إلى 



 ١٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .صفرًا=  الراكورس فإن  مدبرة متامًاأو كانت الطائرة مقبلة إذا 
املسـتوى  ( مستوى الرشاش وبأي اجتـاه كـان          كانت الطائرة تسري يف خط يوازي متاماً       إذا 

ألن طـول   ) الراكوس يقصـد بهـا الزاويـة اجلانبيـة        (،  )٤/٤= ( الراكوس   فإن )الرأسي
 .الطائرة احلقيقي ظاهر للعيان

=  راكـوس  فـإن ° )٤٥( بزاوية الراميمستوى نت الطائرة تطري مبستوى مييل عن  كاإذاو 
)٢/٤.( 

 

  :زاوية الهدف
 مـا تكـون عنـدما يكـون         أكـرب هي الزاوية املحصورة بني العني وضلعها هو طرف الطـائرة و          

وحتسب مسافة السبق خالل الـزمن الـذي حتتاجـه          ،   ملستوى املدفع والرماية   مستوى الطريان موازٍ  
 .الرصاصة للوصول للهدف

 )ث/م١٠٠٠(سرعة الرصاصة  
 ث / م٨٠ – ٤٠= سرعة مناورة الهيلكوبرت  
 .ث/ م١١١ة احللقة الرابعة تستخدم عندما يكون حمصلة قسمة السرعة والزاوية واملساف 

 



 ١٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مثال

 إذن الـزمن الـذي      . م ١٠٠٠= مسـافتها    ،)٢/٤( راكوس   ،ث/  م   ١١١طائرة سرعتها    
 . ث١= تاجه الطلقة لقطع املسافة حت
 .)٤ / ٢= (ولكن راكوس  ،ث/  م ١١١= السرعة  ◄
 .ث/  م ٥٥ =٢ / ١١١= السرعة احلقيقية بالنسبة للرامي  ◄
 .إذن نسدد على احللقة الثانية ◄
 املركـز وحسـب اجتـاه       إلـى ول طلقـة ومتجهـة      الطائرة علـى أ   وتكون مقدمة    ◄

 .امميله

 

 

 ث/ م٤٨ = ٦٠× ٠,٨ =السرعة النظرية  
 )ثلث (١/٣ = ٩٠ / ٠٣= ° ٣٠= ولكن راكورس  
 . مرت١٦=١/٣× ٤٨= السرعة احلقيقية  إذن مسافة السبق 
 .)م١٦(على النقطة ) ١/١(وعليه نسدد الدائرة  

 :سديد على الهدفوحسب اجتاه الطائرة خطوات الت

 عند إقبال الطائرة مقدمة الطائرة يف الدائرة املناسبة لنـوع الطـائرة ونفـك               أوًالنضع   
 . الرمي كذلك بواسطة القدمأمانجميع القيود و

فضـلها  نـريان الرشـاش وأ    حنرك الرشاش مع الطـائرة حتـى تصـبح الطـائرة يف مـدى                
 .مرت) ١٠٠٠(



 ١٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الطـائرة ثـم     أمامب مسافة السبق ونضعها      جاهزة لالنطالق وحتس   دائمًاتكون القدم    
 والطائرة بعيدة قبل دخولها ضمن مـدى        دائمًا نقوم باحلسابات    أننطلق النار وجيب    

 .نريان الرشاش
 يف حتديد نوع الطائرة والقيام باحلسابات الالزمة بالدقـة           يكون الرامي جيداً   أنجيب   

 .والسرعة الالزمتني
 . املركزإلى دائمًا يكون اجتاه الطائرة أنجيب  

 

 :مثال

 .٨٠= راكورس ، ث/ م١٠٠ السرعة ،)٢٠٠٠(املسافة  
 .)ثانية (٢ = ٢٠٠٠/١٠٠٠= إذن زمن وصول الطلقة  ◄
 . م٢٠٠ = ٢ × ١٠٠= إذن مسافة السبق القطرية  ◄
 ٠,٨٥ = ٨٠/٩٠= ولكن راكورس  ◄
 . م١٧٠ = ٢٠٠× ٠,٨٥= إذن مسافة السبق احلقيقة  ◄
 .ن موضع التسديد كما يف الشكلإذن نستخدم الدائرة الثالثة ويكو ◄

 

 



 ١٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مثال

 .)هيلكوبرت (٩٠= راكورس ، ث/ م١٠٠السرعة ، ٢٠٠٠املسافة  
 . م٢٠٠= إذن مسافة السبق  ◄
نضرب علـى الطـائرة حتـى تقـرتب وتصـبح           ال  ) ١/١(فعند استخدام الدائرة     ◄

 حتقـق هـذه املسـافة وهـي         أخرى دائرة   إلىداخل مدى هذه الدائرة أو حنول       
 .١٩٤الدائرة 

 

 : مثال

 .٣٠= راكورس ، ث/ م٦٠السرعة ،  م٨٠٠ املسافة 
 . ث٠,٨ = ٨٠٠/١٠٠٠= إذن زمن وصول الطلقة  ◄

 

 

 زوايا الطريان
ويقصد بها ذلك القدر من التغري الطارئ واملؤقت الذي ندخله على الوضع اجلـوي العـادي                 

سـي  والرأ) اجتـاه (قـي    اإلحـداثيني األف   يقصد به التغري يف موقع الطـائرة يف اجلـو علـى           ، للطريان
 ).ارتفاع(

املرجـع هنـا    (يتحقق الوضع اجلوي العادي للطريان بالنسبة للسطح الذي تطري فوقه الطـائرة             
 :متى حتقق الطرفان التاليان) يكون سطح البحر

  تستمر الطائرة على ارتفاع ثابت ويتأتى ذلك من بقاء حمورهـا العرضـي موازيـاً               أن 
 .لذلك السطح

 .يها على بعد متساو من ذلك السطحأن يظل طرفا جناح 



 ١٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 عن الوضـع    ن أي تغري يطرأ على توازي أحد املحورين مع السطح املذكور خروجاً           إوعليه ف 
 تغري موقع الطائرة يف اجلو فيكون تغـري زاويـة املحـور الطـولي               إلىاجلوي للطريان يؤدي بالتالي     

قـة ويكـون تغـري زاويـة املحـور           تغري ارتفاع الطائرة عن السطح مع بقاء طولهـا حقي          إلى مؤديًا
 تغـري فتحـة   إلـى   تغري اجتاه الطائرة ويكون تغري زاوية املحور العمودي مؤديـاً     إلى االفقي مؤدياً 

 . من طولها احلقيقيأقلصبح الراكورس وذلك لكون طول الطائرة أ

 

 :تغري زاوية اإلحنراف
 حيث يتغري ارتفاع الطائرة      تغري موقع الطائرة يف اجلو على املستوى الرأسي        إلىو يؤدي هذا    

دخال تغري على زاويـة املحـور        ويتم هذا التغري بإ     أو هبوطاً  عن مستوى سطح البحر إما صعوداً     
 أعلـى بالنسـبة ملقدمـة        إلـى   أي ذا كان الـتغري إجيابيـاً     ولي حول املحور العرضي للطائرة فإ     الط

 . إحنراف الطائرة وبالعكسإلىالطائرة أدى ذلك 

 :مسافة السبق وموقع التسديد مايليويتحكم يف حتديد 

 .املسافة 
 .أو العكس) يسار / ميني(جتاه الهدف ا 
 .سرعة الهدف 
وهو مقدار ما نرى من طول الطائرة احلقيقي وهـذا يعتمـد            ) راكورس(زاوية الهدف    

 .على ميل املستوى الذي تطري به الطائرة على مستوى املدفع الرأسي

 

املحور العمودي

العرضياملحور

زوايا قائمة يف ثالث اجتاهـات
 متعامدة



 ١٣٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ري به الطائرة املحور العرضيمستوى الرشاش املستوى الذي تط

 
 

 :وضع الطائرة بعد تغيري زاوية املحور العرضي حول املحور الطولي للطائرة

 
 .)ثابتًاطول الطائرة يبقى ( 
 . )املستوى االفقي(تغري زاوية امليل  
 .مستوى الرشاش املستوى الذي تطري به الطائرة 
 .أقلصبح طول الطائرة أ 
 .هذه احلالةإذن يتم حساب الراكورس يف  

 

زاوية احنراف املسار

 زاوية احنراف املسار

 اجتاه الريح



 ١٣٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :)املستوى الثالث(التغري يف زاوية املحور العمودي 

 

 
 

 . مستوى الرشاش املستوى الذي تطري به الطائرة 
 . )ثابتًاطول الطائرة يبقى ( 

 

 :)املستوى الرأسي(التغري يف زاوية املحور الطولي للطائرة 

 

 

 

هـدف املتحـرك يف نقطـة واحـدة          ال يتطلب أن ينفذ هذا الرمي بشكل يلتقي فيه املقذوف مع         
مر الذي حيتم االعتماد الدقيق ملعدالت التغري يف البيانات املتحولة لقيم حركة الهدف بالنسبة األ
ليها تأثري العوامل اجلويـة والذاتيـة        إ  قيم حركة املقذوف العملية وهي القيم النظرية مضافاً        إلى

 .االجيابية والسلبية

 زاوية االحنراف العمودي

 عاديمستوى الطريان ال التسلقزاوية 

 مستوى التسلق



 ١٣٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 / جتـاه  ا / مسـافة (وي يتحرك ضمن أبعاد فراغية ثـالث        وجوهر الصعوبة هو أن الهدف اجل     
ب أن تتضـمن عمليـة التسـديد        وبسرعة قد تصل إلى سرعة الصوت أو أكثر لـذا جيـ           ) عارتفا

 : ملسألة تقوم على املعطيات التاليةللرمي ضد االهداف اجلوية حًال

 إنفـ أن التسديد على الهدف هو تسديد على هدف متحرك ويف ظروف رؤية صعبة لـذا      )١
  .م بتقصري بالغس يتاألمر

 مع زيادة احلركة الواسطة النارية وحركة الهدف وتزايد         أن دقة التسديد تتناسب عكسياً     )٢
تتـأثر دقـة التسـديد ضـمن         .املسافة وتركيز معطيات الرؤية وثبات خط سـري املقـذوف         

 .حدود متفاوتة حسب تغري العوامل اجلوية
 .انيكية خمتلفةميك وتتأثر عوامل التسديد بعوامل بشرية )٣
السلبية علـى عمليـة التسـديد بشـكل اجيـابي مـن              يؤثر تراكم العوامل     أنمن املحتمل    )٤

 يـتم   أنوذلك بناء على هذه املعطيات يتحتم       ) خطاء لبعضها البعض  معادلة األ (خالل  
أي النقطـة التـي يتوقـع أن        (الرمي ضد االهداف اجلوية على املحل املسـتقبلي للهـدف           

 :األمر لذلك وحتقيقًا) مع املقذوف يف حلظة معينةيلتقي فيها الهدف 
زاويـة  / االجتـاه  / املسـافة املائلـة     (املوقع العالي للهدف وفق إحداثيات فراغيـة         

 ).النظر
 :املوقع املستقبلي للهدف وهذا يتطلب معرفة العناصر التالية 
 .معدل زمن التغري يف االجتاه 
 .معدل زمن التغري يف املسافة 
 .ري يف زاوية النظرمعدل زمن التغ 
 .معدل زمن التغري يف السرعة املتوقعة 

 

 KPV الجريكو
 نضـع لوحـة الريكـوالج مرسـومة علـى      أو(م ٥٠خنتار مسافة بني الهدف والرشاش تبعد   )١

 ).سبورة



 ١٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 مكون من عدستني عينية وشيئة متصـلتني بقضـيب اسـطواني يوضـع داخـل                جهازًانضع   )٢
ا ثم بالنظر خالل العينية نرى تصالب السبطانة السبطانة من األمام فيعطي نفس استقامته     

 .ة للقاعدة على امتداد الهدفيوذلك بواسطة حتريكها ببطء وتكون الرجل الرئيس
 بواسـطة املسـامري     )فـوق تصـالب السـبطانة     (نضبط املنظار اجلوي على التصالب الثـاني         )٣

 .اخلاصة بذلك
 .املسامري فك صامولة احلركة الرأسية واجلانبية قبل فك أوًالجيب  )٤
  .نضبط املنظار األرضي على التصالب العلوي )٥

 ).٤٠٠ <أي على الصفر ألنها (نضع املسافة الصحيحة على التدرج  
 . الصفرعلى حنرافنضع مسمار اال 
  .حنرافوذلك بإدارة مسمار املسافات واال) +(نضع الهدف داخل اإلشارة  
التـدرجيني احلقيقـيني     املسـمارين ثـم نغريهـا علـى          طـارة فك الرباغي التي تثبت      

 .)صفر/ أي صفر( حنرافللمسافة واال

 : صغري متصل جبهاز استقامة السبطانة وذلكأحمرويالحظ وجود علم 

 . من نسيانه وضياعهحتى ينتبه الرامي لوجوده خوفًا 
 حتطـيم اجلهـاز     إلـى  الرماية وهـذا يـؤدي       من نسيان اجلهاز داخل السبطانة ثم     خوفا   

 .وإنغالق السبطانة



 ١٣٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ١٣٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 KPVاألعطال الرئيسة للـ
 احلل السبب العطل م
ــد ١ ــزالق عن ــري امل ــدم س ع

 .سحب األقسام
وجود غبار وكربـون كـثري

 .حول األقسام املتحركة
.تنظيف املجموعات املتحركة

ــد٢ ــة عن ــذ طلق ــدم أخ ع
 .سحب األقسام

عدم إغالق غطـاء البـدن
 خراب يف القط الشـريطأو
 . الطلقةملقط يف أو

 غطاء البـدن وتصـليحإغالق
 . تبديل املعطلأواألجزاء 

ــر ٣ ــرة ض ــولةاإلب بت الكبس
 .ولكن الطلقة مل خترج

 

ــدة   ــة فاس ــرةأوالطلق  اإلب
 . مكسورةأومهرتئة 

ــم ــدة ث ــة جدي ــحب طلق اس
ــة  ــرة أوالرماي ــديل اإلب أو تب

العمل على تطويلها اذا كانت
 .مهرتئة

املجموعـــة امليكانيكيـــة ال٤
 .تتحرك

 

لقــة جديــدة طأخــذعــدم 
ــاز بســـبب عطـــل يف جهـ

ــة  ــابضالتغذيــ أو أن نــ
أن أورجاع قد انكسـر     اال

 األجزاء اخللفيـة قـدأحد
 .وساخأ بها أوتعطل 

ــف ــب وتنظيـ ــليح العطـ تصـ
 .املجموعة اخللفية والنابض

حتركــت األقســام ولكــن مل٥
 .حيدث اطالق

 

ــدة  ــة فاسـ ــرة، الطلقـ اإلبـ
 . متآكلةأومكسورة 

ــام   ــحب األقس ــةاس ــمثاني  ث
 . تبديل اإلبرةأولرماية ا

ــدًا٦ ــدخل جي الشــريط ال ي
 .داخل الرشاش

 

عـــدم وجـــود الطلقـــة يف
مكانها الصحيح يف الشريط

أن هناك خطأ يف طريقة أو
 .جزاء الشريطارتباط أ

ــة يف ــع الطلقـ ــليح وضـ تصـ
 تغــيري الشــريطأوالشــريط 
 .بآخر سليم



 ١٤٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 احلل السبب العطل م
 عدم خروج الظرف الفارغ٧

 

 دافـــعأوالطلقـــة فاســـدة 
 . مكسورالظرف

،اخراج الظرف بواسطة السيخ   
ــآخر ــرف ب ــع الظ ــديل داف تب

 .سليم
ثنـاءنسيان فـتح األمـان أ     ٨

الضــــغط علــــى الزنــــاد
 .الرجلي

 

ــريط ــط الش ــراب يف الق خ
 خرابأوالعلوي والسفلي   

ساحب الشريط يف اللوحـة
ــة  ــراب يفأوالعلويــ  خــ

ضاغط الطلقـة املوجـود يف
جمموعـــة األقســـام اعلـــى

 .جمموعة اإلبرة

حــدى العجــالتخــراب إ
 الصغرية املوجـودة يفالستة

جمموعــة األقســام لتســهيل
حركتهــا يف جمراهــا داخــل

 .صندوق امليكانيزم

جيــب تبــديل الســبطانة عنــد
ــة  طلقــة يف وضــع) ٥٠٠(رماي
ــد  ــندوقنيأوواح ــة ص  رماي
 .متتاليني

 

 



 ١٤١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 KPV-2 ٢-  كي بي يف

 

 
 

 أجزاء السالح
 أمانه وزناد القدم )١
 الكابح )٢
 رتفاعية ركة االقيد احل )٣
 رتفاعية عتلة احلركة اال )٤
  رتفاعيةالقيد العمومي للحركة اال )٥
 موضع مصباح املنظار  ) ٦
 الزناد اليدوي  )٧
 عتلة احلركة األفقية  )٨
 قيد احلركة األفقية  )٩
 بروز حتديد نطاق الرماية  )١٠



 ١٤٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 كرسي الرامي  )١١
 قيد فتح كرسي الرامي )١٢

 
 

 موضع مصباح الضوء )١
 الصيانة وعلبة زيت التنظيف )٢
 شر قيد عتلة إنزال العجالت مؤ )٣
 البطارية  )٤
 سند رجل املساعد )٥
 عتلة إنزال العجالت ) ٦

 



 ١٤٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 قيد املنظار األرضي )١
 تدريج ميل السبطانة )٢
 موضع املنظار اجلوي )٣
 موضع املنظار األرضي )٤
 قيد املنظار اجلوي )٥

 



 ١٤٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ربيةموضع الزاوية احل ) ٦

 
 منظر علوي حلامل املنظار

 

 قيد حتريك الزجاج املظلل )١
 اح للرماية الليلية موضع املصب )٢
 عمود يدخل يف موضع التثبيت على احلامل  )٣
 جتويف يدخل يف نتؤء على حامله  )٤



 ١٤٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 غطاء الفتحة العلوية اخلاص بالقائد  )١
 العدسة العينية اجلوية  )٢
 العدسة الشيئية )٣
  رتفاعيةبكرة مسافة السبق اال )٤
 )ث/ م٣٠٠يف حالة زيادة السرعة عن (بكرة مسافة السبق اجلانبية  )٥

 



 ١٤٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 كرة مسافة السبقب )١
 العدسة العينية  )٢
 العدسة الشيئية )٣
  املسافاتةبكر )٤
 جتويف يدخل يف نتؤء حامله )٥

 
 املنظار األرضي

 

 فك السالح
يسـحب للخلـف حتـى       و ا تفك قيود التثبيت   ماألرضي من حامله   و لفصل املنظار اجلوي   )١

 .خيرج جتويف املنظار من نتؤ التثبيت

 

 



 ١٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .عند الرتكيب نعكس الوضعو )٢
 قيـد احلركـة  (ا بعد سحب يد التثبيت م للمدفعني من مقبضهرتفاعيةة احلركة اال  أدر عتل  )٣

 .)اجعل املدفعني على مستوى أفقي و إلى اخللف تدرجييًارتفاعيةاال

 

 
 

  املدفعني أمسـك الـذراع     حاضنالذراع املتصل بني     و  القيد الرابط بني قاعدة املنظار     ارفع )٤
 . قاعدة املنظار إلى أعلىوارفع



 ١٤٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 . القيد التحرك إلى اخللفاسحب )٥

 

 

 .عكس عقارب الساعة° )١٨٠(أدر القيد األيسر لقاعدة املنظار بزاوية  ) ٦

 
 



 ١٤٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

توجد بالقرب مـن مفتـاح اإلنـارة         .انزع السلك الكهربائي التابع جلهاز اإلنارة من مكانه        )٧
 .ة لضبط قوة اإلنارةبلط

 

 

 .ارفع القاعدة إلى األعلى بشكل عمودي )٨

 

 

ثم ارفع القيـد      للسبطانة اليمنى   ويساراً  للسبطانة اليسرى  ميينًا األمامي   حركة عتلة القيد   )٩
 .إلى أعلى



 ١٥٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

بالنسبة للسبطانة األخـرى أدره ناحيـة       ميينًا و اضغط على القيد اخللفي للسبطانة ثم أدره         )١٠
 .أيضًااليمني 

 
 

كـرر نفـس     و  اخللف ثم أفصـل السـبطانة عـن البـدن          إلى قليًالسحب جمموعة األقسام    ا )١١
 .نة األخرىا للسبطالشيء



 ١٥١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . ثم أدفعها لألماميسارًاأنزل أمان خافية اللهب ثم أدر اخلافية  )١٢

 

عملية الـربط عبـارة     (أخرجها من األمام    ميينًا و ارفع أمان قاعدة خافية اللهب ثم أدرها         )١٣
عن بعضها ثم خترج     بإدارة اخلافية خترج املسننات    و  يف بعضها البعض   معشقةعن مسننات   
 .)مبدفعها لألما

 .فس اإلجراء خلافية اللهب الثانيةقم بن )١٤



 ١٥٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

افتح القفل األمامي املثبت للبدن باحلاضن بتحريكه لليسار تم رفعه إلى األعلى بالنسـبة               )١٥
ه ارفعـ  ثـم    ميينـاً للبدن األيسر ثم أفتح القفل األمامي املثبت للبدن باحلاضـن بتحريكـه             

 .لألعلى بالنسبة للبدن األعلى



 ١٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظة

 البدن البد من وضع عتلة سحب األقسام يف ماسكها قم بنفس اإلجـراء              عند تركيب 
 .للبدن الثاني



 ١٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ه إلى األعلىارفعادفع البدن بواسطة يد الرفع إلى األمام ثم  )١٦

 
 

 .يسارًا أو ميينًاافتح غطاء البدن بتحريكه  )١٧

 

 

 .°)٩٠(ارفع الغطاء إلى أعلى زاوية  )١٨
 .يسارًا أو ميينًاننة بعد حتريكه سلرفع الغطاء أعلى املفصلة عن العتلة امل )١٩



 ١٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .ب الشريط بعد نزع أمانيهما عنهمافك مسماري التثبيت من غطاء ساح ) ٢٠

 
 

 .اضغط على الزر ثم اسحب املسطرة للخلف حيث حترك ساحب الشريط )٢١



 ١٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .اضغط قيد حامل الشريط العلوي ) ٢٢
 .ادفع القيد إلى األمام لتفصله عن باقي غطاء البدن )٢٣

 

 



 ١٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ب املسمارجذ وحتى نهايتها بعد الضغط على الزراسحب املسطرة  )٢٤
 . لتفصله عن غطاء البدنيسارًالشريط حرك ساحب ا ) ٢٥

 

 

قدم املسطرة املتحركة متامًا إلى األمام مع الضغط علـى الـزر ثـم اسـحبها للخلـف مـع                     ) ٢٦
 .الرفع



 ١٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

فـي  نرفع الزناد حتى تتقدم جمموعة األقسام ثم نفك النابض حتى يسهل فتح الغطاء اخلل              )٢٧
 .للبدن



 ١٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .فع احلامل السفلي للشريط إلى أعلىار )٢٨

 
 

 أو  ميينـاً  الغطاء ثم أدره     أمانارفع قفل الغطاء اخللفي بواسطة طرف يد الرفع مع ضغط            )٢٩
 . فيندفع إليك الغطاء مع نابض االرجاعيسارًا



 ١٦٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

أعد البدن مستويًا على االرض ثم اسحب جمموعة الزناد إلى اخللف بالطرق عليهـا مـن                 ) ٣٠
 .مام بواسطة حركة جمموعة األقساماأل



 ١٦١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اسحب مسطرة الوقاية اليمنى للخلف بعد حتريكها قليًال إلى اليمني )٣١

 
 

 .اسحب مسطرة الوقاية اليسرى للخلف بعد حتريكها قليًال إلى اليسار )٣٢
) ب( ثم أخرج العمود الثاني      يسارًا أو   ميينًااألول من الثقب    ) أ(أخرج عمود التثبيت     )٣٣

 .ب بعد سحب جمموعة األقسام قليًال إلى اخللفمن نفس الثق



 ١٦٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . للخلف لتخرج متامًا من بدن السالحًةاسحب جمموعة األقسام املتحركة كلي )٣٤

 



 ١٦٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . اليدوي بسحبها إلى اخللفتربط سلك التلقيمأخرج الوصلة التي  )٣٥

 
 

 . اضغط على منزل الطلقة من اخللف وادفع حامل الطلقة إلى األمام ) ٣٦

 
 

 ليتم فصل حامل اإلبرة عن باقي جمموعة األقسام ثم أخـرج            يسارًاثبيت  حرك مسمار الت   )٣٧
 .اإلبرة بعد إخراج قيدها



 ١٦٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 والنـابض األيسـر   ميينـاً كه يثم افصل نابض الرفع األمين بتحر     ) ٩٠º(ارفع احلاضن بزاوية     )٣٨
 .يسارًابتحريكه 

 



 ١٦٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

ركة للخلـف تـدرجييًا مـع       عملية الرفع تتم بإدارة عتلة احلركة االرتفاعية وسحب قيد احل         
 .تثبيت احلاضن حتى ال يرتد بقوة بسبب عدم وجود ثقل املدفعني على احلاضن

 
 

 .نزل احلاضن مرة أخرى إلى املستوى األفقي بواسطة املساعد )٣٩

 
 

 .ارفع قيد احللقة املثبت للحاضن ثم اسحبه إلى اخللف وادفع احللقة إلى األمام )٤٠



 ١٦٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 .افصله عن باقي أجزاء السالحو ارفع احلاضن بعد فك القيد )٤١

 :الحظةم

 . تنكسر حلقة التثبيت التضع عليها احلاضن عند فصلهأنخشية 



 ١٦٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اسحب خمزني الذخرية بالضغط على قفليهما وسحب الصندوقني للخارج )٤٢

 



 ١٦٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ليتم فكه بعد خروج جتاويفه من بروزات التثبيت) °٤٥(بزاوية  الظرف ارفع واقي )٤٣

 

 
 

 



 ١٦٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

املخزن باجتاه عقارب الساعة من اليسار وعكس عقارب الساعة من اجلهة           افتح قيد حامل     )٤٤
  ).جيب أن تقوم بهذا العمل وأنت ممسك حبامل املخزن جيدًا(اليمنى 

 . بعاده قليًال عن قيده السالح بعد إبعد ذلك افصل حامل املخزن عن باقي أجزاء )٤٥
 .جالت لألعلى قليًالاأليسر للخارج وذلك بعد رفع الع واسحب حامل املخزن األمين )٤٦

 

 
 

 .ارفع العمود املثبت حلامل املخزن فيتم فكه )٤٧



 ١٧٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .افصل ذراع الكابح بدفعه إلى الداخل )٤٨
 الدواسة وادفع حامل الدواسة إلى اخللف حتى تفصله عن جمـراه مـن الفتحـة                أمانارفع   )٤٩

 .املخصصة خلروجه قبل نهاية املجرى

 

 

ينزله إلى األسفل ويثبته على هـذا الوضـع       يضغط املساعد على عالي الزناد اليدوي ثم         ) ٥٠
 .هأمانيف حني يدفع املدوس حتى النهاية رافعًا 

 .ارفع املدوس قليًال واسحبه ناحيتك ثم إلى اجلهة اليمنى )٥١



 ١٧١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظة

 . ثقوب على قاعدة املدوس يتم من خاللها اختيار ثالثة أبعاد لرجل الراميةهناك ثالث

 
 

ثبتني للكرسيني بالقاعدة ثم حرك عمود الكرسي األمين لليمني         انزل القيدين الداخليني امل    ) ٥٢
بعد فك قيد فتحه ) °٩٠(من رفعه إلى األعلى بزاوية   ليتم فكه أما كرسي الرامي فال بد      

 . ليتم فصلهميينًاوجتهيزه للجلوس ثم حتريكه 
أما بالنسبة لكرسي مساعد الرامي فالبد مـن تنزيـل اإلطـار بواسـطة العتلـة املخصصـة                   )٥٣

 .ذلك لتسهيل خروج الكرسيل



 ١٧٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 : جتهيز كرسي الرامي للعمل )٥٤
 .ارفع قيده لألعلى حتى خيرج نتؤه من جتويف القيد 

 

 

 .افتح الكرسي للخارج 



 ١٧٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .ارفع مسند الظهر 

 
 

 اثنـان قـد تـم فكهمـا         ،يتم فصل قاعدة احلاضن عن القاعدة األساسية بفك أربعة قيـود           ) ٥٥
 .خلف حتى يأتيا على املسمارين البارزين واآلخرين اسحبهما لل،لفصل الكرسيني

 
 



 ١٧٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .اآلن ميكن فصل احلاضن كلية عن القاعدة األساسية ) ٥٦

 

 
 

اسحب املقبض األمين للخلف وادفـع املقـبض األيسـر لألمـام وهمـا مصـممان لتثبيـت                   )٥٧
 .العجلتني بالقاعدة األساسية



 ١٧٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .افصل الذراع املنزل للعجلتني عن قيده بسحبه للخلف )٥٨

 
 



 ١٧٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 .عند إرجاع الذراع إلى قيده اضغط على مسمار األمان التابع له

أدر الذراع باجتاه عقارب الساعة إلى أن تلتصق العجلتان باألرض ثـم أبعـد العجلـتني                 )٥٩
 .عن القاعدة بواسطة الذراع املحرك لهما

 
 

 .لتسهيل السحب افتح يد ذراع السحب األمين واأليسر بعد الضغط على قيدهما ) ٦٠

 

 



 ١٧٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

ب أمان القيد إلـى اخللـف ثـم حـرك ميينـًا القيـد اخلـاص بتثبيـت ذراع السـحب                      اسح )٦١
 .بالقاعدة األساسية

 

 



 ١٧٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

) °٧٠(ادفع القيد من اجلهتني إلى األمـام ثـم ارفـع ذراع السـحب مـن مقدمتـه بزاويـة                      ) ٦٢
 .تقريبًا

 .افصله عن باقي أجزاء القاعدة ) ٦٣

 

 
 

 يكيةاحلركة امليكان
ستطاعتك باليد وأما التثبيت اجليد فيكـون بواسـطة         اأدخل الطلقات داخل الشريط قدر       )١

 .املذخر السريع



 ١٧٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

أدخل الشريط امللئ بالطلقات يف جهاز التذخري السريع حتى يقف الشـريط عـن التقـدم            )٢
 .إلى األمام

 
 

بدأ العمل بالضغط على يد اآللة وسيتقدم الشريط تلقائيًا بعد كل           بعد توقف الطلقات ا    )٣
 .ضغطه



 ١٨٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

ك بإدخـال احللقـة     وذلـ ) كل شريط حيتوي على عشـرة طلقـات       (ط بآخر   ميكنك ربط شري   )٤
شريط التوصيل داخل موضعه يف نهايـة الشـريط الـذي سـبقه ثـم الـربط                 الصغرية لبداية   

 .بينهما بطلقة

 
 

 .افتح غطاء حتريك الشريط وهو عبارة عن عجلتني تسمح للشريط بالتقدم فقط )٥



 ١٨١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .قيد األمين واأليسر للصندوقافتح غطاء صندوق الذخرية بالضغط على ال ) ٦

 
 

بعد تعبئة الصندوق بالشريط املعبأ بالطلقات رّكب الصندوق يف موضعه وتكون األرقـام              )٧
 .املوجودة على الصندوق من األمام قم بنفس اخلطوات بالنسبة للصندوق الثاني



 ١٨٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظة

دوق سـيدفع   يفتح القيد يف حالة إخراج الصندوق فقط أما يف حالة الرتكيب فـإن الصـن              
 .القيد تلقائيًا إلى اخللف

 

 .كبه على العجالتراسحب الشريط من الصندوق و )٨

 
 



 ١٨٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .أدخل لسان الشريط يف عنق دخول الطلقات )٩

 
 

 .فتح غطاء البدن بتحريك قفله ناحية اليمني أو اليسار ثم ارفع الغطاء لألعلىا )١٠

 
 

 .ًاثبت الغطاء بإدارته ميينًا أو يسار )١١



 ١٨٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .القط الطلقاتقبل انه حبيث تكون أول طلقة يف مكانها ركب الشريط يف مك )١٢

 

 

 . األقسام إلى اخللف حتى تتقيد بالقط الزنادأرجع )١٣



 ١٨٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

ها إلى اخللف قليًال، ثم حرر القيد أرجعاضغط بإبهام اليد اليسرى على قيد املسطرة ثم      )١٤
 تقيـد  أو مستعينًا بسيخ أو قلم حتى حتـى ت          خبنصرك استمر بعد ذلك يف إرجاع املسطرة     

 .بقيدها يف الفتحة السفلية

 
 



 ١٨٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 .بغري هذه اخلطوة يستحيل غلق غطاء البدن

 

 .اآلن أغلق الغطاء بإنزاله إلى األسفل ثم تقييده )١٥

 
 

اضغط على الزناد اليدوي ثم اسحبه لألسفل لتحريـر جمموعـة األقسـام أو حـرك أمـان        )١٦
 .جمموعة األقسامالزناد جهة اليسار ثم اضغط على الدواسة بقدمك لتحرير 

 :مالحظة

 .للسالح زنادين باليد وآخر بالقدم

الزناد اليدوي أو الذي يستخدم بالرجل مرتبط بذراع معدني وعند الضغط علـى الزنـاد               )١٧
ينسحب الذراع ليسحب بكرتني يف نهايته وبالتالي يرتفع ذراع الالقـط فتتحـرر األقسـام        

 .ويلتقط القط الطلقات طلقة من الشريط



 ١٨٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 األقسام مع الزناد إلى اخللف لوجـود بـروزين يتقـدمهما جمـريني ويكـون تقييـد                تتقيد   )١٨
 .األقسام بدخول بروزي القط األقسام داخل املجريني

 
 

 .عند سحب األقسام بقوة يسحب القط الطلقات طلقة من الشريط )١٩



 ١٨٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 احلركة امليكانيكية لساحب الشريط
قسام املتحركة داخـل جتـويفي املسـطرة        األقسام واملسطرة مسحوبة وهذا راجع لربوزي األ       )١

 .وبالتالي حتريكها إلى األمام أو اخللف تبعًا حلركة األقسام

 



 ١٨٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

عند الضغط على الزناد وتقدم األقسام تتقدم املسطرة وبالتالي يتحرك سـاحب الشـريط               )٢
 .مينة دون سحب الشريط

 
 

 .ب الشريطانتهاء تقدم األقسام وكذلك املسطرة وهنا يكون الساحب مستعدًا لسح )٣

 
 

عند سحب األقسام إلى اخللف مرة ثانية يرجـع القـط الطلقـات بطلقـة ويعـود سـاحب                    )٤
 .الشريط ليقدم الشريط وبالتالي تثبيت طلقة مكان سابقتها

 
 

 احلركة امليكانيكية ملنزل الطلقات 
عند تقدم األقسام سيمر املنحنى اخللفي ملنزل الطلقة بالربوزين املوجودين حتـت الغطـاء               )١

واللذان ينخفضان تدرجييًا من اخللف لألمام حيث يضغطان على املنحنى اخللفـي ملنـزل              
الطلقة تدرجييًا فرتتفع مقدمة منزل الطلقة اللتقاط الطلقة املوجـودة يف الشـريط مبسـاعدة               



 ١٩٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .القط الطلقات وعند الرجوع تنعكس العملية

 
 

 احلركة امليكانيكية لألقسام
 .لقات ممسك بالطلقة ومنزل الطلقات مثبت أعلى الطلقةاآلن األقسام حرة والقط الط )١

 
 



 ١٩١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

عند سحب األقسام للخلف سيتحرر املغالق من السبطانة وذلـك بلفـه إلـى الـيمني ثـم                   )٢
الرجوع إلى اخللف يف هذه األثناء سينخفض منزل الطلقة تدرجييًا ضاغطًا علـى الطلقـة               

 .إلى األسفل

 
 

ة منزل الطلقات بالضابط اخللفي املوجود يف       يكتمل نزول الطلقة عندما تصل حافة مؤخر       )٣
غطاء البدن والذي حيتوي على نابض مما يسمح ملؤخرة منـزل الطلقـة باالرتفـاع أكثـر                 
وبالتالي تنخفض مقدمته أكثر حتى تصل الطلقة ملركز حاملها ثم استنادها على الظفـر              

 .من االسفل واملسمار املتحرك
 .سام املوجود على الزناديف النهاية تتقيد األقسام بالقط األق )٤

 



 ١٩٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 تقـدم األقسـام     أثنـاء اضغط الزناد فتحرر األقسام وتتقدم حتت تأثري نـابض اإلرجـاع و            )٥
 . طلقة جديدةلتقاط الأخرى مرة ترتفع مقدمة منزل الطلقة تدرجييًا

 
 

سيضـغط   مرور األقسام بالبارز املستطيل املوجود على اجلدار األيسر لغطاء البدن            أثناء ) ٦
الـربوز األوسـط املوجـود علـى السـطح األيسـر ملجموعـة              (تـاح املفصـلي     ملفهذا على ا  

 عقارب السـاعة ثـم تتقـدم األقسـام          عكس حتى يسمح حلامل الطلقة بالدوران       )األقسام
داخـل  ( حامل الطلقة عنـد الـربوز الـدائري          نفجار ويتوقد حتى تدخل الطلقة حجرة اال    

امـل  حق املتمثلة يف تعشيقة مسنناتت       تتابع األقسام تقدمها وحتدث عملية اإلغال      )البدن
 بعد دوران حامل الطلقة عكس عقارب السـاعة         نفجارالطلقة مع مسننات جسم حجرة اال     

ويف ذات الوقت خترج اإلبرة من مسلكها مباشرة مع حركة دوران حامـل الطلقـة وطرقهـا                 
 .للكبسولة وحدوث عملية اإلطالق

خملبية طلقة جديدة ويكون منزل الطلقات      يف ذات الوقت يكون القط الطلقة قد ثبت بني          
 .على عليها من األضاغطًا

 
 



 ١٩٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  :األجزاء التي تقوم بعملية ارجاع األقسام
 .النابض املوجود يف داخل مقدمة البدن )١

 

 

 .املكبس املوجود يف داخل حجرة حجز عصف الفوهة )٢
 .وصلة احلركة )٣
 .نفجارمسننات جسم حجرة اال )٤



 ١٩٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 : السالحاحلركة امليكانيكية لسبطانة
 .نفجار لدخول الكأس يف جسم حجرة االًاستعدادتتقدم األقسام ا )١

 

 

 وحدوث عملية اإلغـالق ومـن ثـم تطـرق اإلبـرة             نفجاردخول الكأس يف جسم حجرة اال      )٢
 .الكبسولة



 ١٩٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 قسـمني قسـم يـدفع املقـذوف وقسـم يـدفع             إلـى  يتـوزع الضـغط      نفجارعند حدوث اال   )٣
وي املركـب    ثقيلة وطويلة مع مقاومة نابضها الق       السبطانة أن اخللف وحيث    إلىالسبطانة  

 . اخللفإلى ضغط مساعد إلمتام رجوعها إلىنها حتتاج يف مقدمة بدن السالح فإ

 
 

عند خروج املقذوف من فوهة السبطانة التي صممت على شـكل مكـبس داخـل حجـرية          )٤
 ًا حيتجز داخل هذه الغرفة حيث يرتـد ضـاغط  عصفصغرية قبل خافية اللهب خيرج معه    

 على املكبس ثم يتالشى عرب الثقوب اخللفية للحجرة بعد رجوع املكـبس للخلـف قلـيالً           
 .وبالتالي رجوع األقسام مع جمموعة املغالق للخلف رغم نابض البدن

 
 



 ١٩٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

عند خروج املقذوف من خافية اللهب للخارج يتالشى الضـغط اخللفـي علـى السـبطانة                 )٥
لك يفتح عملية اإلغالق وتواصـل األقسـام        ويسرتجع نابض البدن قوته لريتد لألمام وبذ      

 .رجوعها للخلف ويرجع املكبس لوضعه السابق

 
 

 :مالحظة

،  نزعـت احلجـرة األماميـة      إذا الرماية ال تتم بدون احلجـرة األماميـة ولكـن            أنال يعني   
 ممـا يقلـل     الضغط اخللفي للمقذوف كاٍف إلرجاع السبطانة لوحدها ولكن بأقل كفـاءة          

 .ةالكثافة النرياني

 اخللف سيضغط منزل الطلقة على الطلقـة اجلديـدة ويـتم نزولهـا              إلىعند مرور األقسام     ) ٦
ويكتمل الضغط لتحل الطلقة اجلديدة مكان الظرف الفـارغ         ،  فوق الظرف الفارغ تدرجيياً   

 .عندما تصل حافة مؤخرة منزل الطلقات بالضاغط اخللفي



 ١٩٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

دفع مـن   ه خـارج حامـل الطلقـة بـ         وبروز مؤخرت  انسحاب املسمار املوجود مقابل الظرف     )٧
 اندفاعه خارج بدن السالح حيث يدخل بـروز املسـمار يف جتويـف              أثناءالظرف الفارغ   

مستطيل الشكل على اجلدار األمين للبدن يف الـداخل ويعـود املسـمار للـداخل وميسـك                 
الطلقة اجلديدة عند مواصـلة األقسـام رجوعهـا للخلـف وذلـك بسـبب خـروج مـؤخرة                   

 .أخرى من التجويف املستطيل وبروزه داخل حامل الطلقة مرة خرىأاملسمار مرة 



 ١٩٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .األفقيةالقيد العمومي للحركة  )١

 
 

 .ح القاعدة األساسيةقيد فت )٢



 ١٩٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 .قيد حتديد نطاق الرمي )٣

 

 

  :مالحظة

 حتـى يثبـت     احلاضـن  يطابق مؤشر قيد الذراع مع املؤشر املوجود علـى           أنعند النقل جيب    
 . أو احلفر املوجودة على الطريقنعطفاتالذراع وال يفتح مع امل

 أدر اخللـف بعـدها   إلـى  وحـرك قيـد الـذراع    قلـيالً  ميينًا أو يسارًا الذراع أدروعند الفك  
 .الذراع بشكل اعتيادي



 ٢٠٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 السـالح   أجـزاء موضع مصباح الضوء املوجود جهة املساعد عبارة عن كشاف طويل لرؤية            
 فيحـوي   الرامـي  مصـباح الضـوء املوجـود جهـة          أما والسرعة   جتاه فهي خاصة باال   رقام األ وأما

 .مصباح منظار الرماية الليلية

 
 



 ٢٠١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الرماية على األهداف
تركب املسـافة علـى الطبلـة العلويـة وتصـفر الطبلـة       ، للرماية على األهداف األرضية الثابتة 

 .اجلانبية

 
 

 وتركـب مسـافة     بالنسبة للرماية على األهداف املتحركة تركب املسافة علـى الطبلـة العلويـة            
 . الهدفاجتاه عكسالسبق على الطبلة اجلانبية 

 
 

 :مالحظة

 :ريقة سريعة باستخدام اخلط االفقيملعرفة مسافة السبق بط

 .)األوتوماتيكية(نصفر القاعدة  )١
 .حتديد املسافة )٢
 الهـدف   إلـى نضع مقدمة الهدف على مركز الشبكة ثم نكرب حسب زمن وصـول الطلقـة                )٣



 ٢٠٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 اجلهـة   إلـى تي حتركها الهدف يف زمن وصول الطلقـة نعيـد الهـدف             بعد معرفة املسافة ال   
 منتصـف   إلـى رطة  شـ  بتحريك املنظار حبسب مسافة السبق ونسدد يف منتصـف ال          خرىاأل

 .الهدف

ميكن استخدام املنظار اجلوي لألهداف األرضية وتعتمـد الرمايـة علـى اخلـربة والتجربـة                
 .ملعرفة املسافة وطرق الرمي

 

 تركيب املسافة 

 



 ٢٠٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :عند اختالل املسافة

 ميليم ٥٠ مرت ٥٠ تعني ١٠٠٠ 
 ميليم ٥٠  مرت١٠٠ تعني ٢٠٠٠ 
 ميليم ٥٠ مرت ١٥٠ تعني ٣٠٠٠ 

 



 ٢٠٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 تركيب السرعة 

 
 

 .)عمل املساعد(ى الزر لوضع السرعة اضغط عل )١

 
 

 .ضع السرعة لضغط زر وأخرىطريقة  )٢

 
 



 ٢٠٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 السرعة املركبة )٣

 
 

 
 

 .اه املرغوبا املفتاح لوضع االجتجيب الضغط على هذ )٤



 ٢٠٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . أو الهابطة لألهداف الصاعدةجتاهطريقة وضع اال )٥

 
 

 .ة واملدبرة لألهداف اجلانبية املقبله بتدويرجتاهطريقة وضع اال ) ٦



 ٢٠٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . املركباالجتاه )٧

 
 



 ٢٠٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طريقة التسديد

 
 

 .اجلانبية أو املدبرة أو يراقب املساعد هذه األسهم ويتابع األهداف املقبلة )١

 
 

 على  أيضًا الرمي بهذا املفتاح والذي يساعد       اجتاه املساعد   ره غيَّ اجتاه ر الهدف كلما غيَّ  )٢
 .)خنفاضاال( أو الهبوط )التسلق( الصعود اجتاهوضع 



 ٢٠٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 )باملنظار اجلوي(الرماية على األهداف اجلوية 
 :نقوم بالتالي) صفر(الثابتة واملتحركة بزاوية لألهداف 

 ) األوتوماتيكية(تصفري القاعدة  )١
 .سافةصفري املت )أ 



 ٢١٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .تصفري دوائر خارج املنظار 



 ٢١١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 تصفري السرعة  )ب 

 



 ٢١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

  جتاهري االفتص )ج 

 



 ٢١٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 .)وضع مركز الهدف يف مركز الشبكة(التسديد  )٢



 ٢١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

     

 
 



 ٢١٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :ث/م ٣٠٠ - ٠ جانبية من أهداف
  متحركة بزواياأهداف

  .مثًال) ٢٠٠٠(تركيب املسافة احلقيقية يف القاعدة األتوماتيكية  )١

 
 

 .خارج املنظاردوائر ري فتص )٢

 

 



 ٢١٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .مثًال ث/م) ٣٠٠(تركيب السرعة يف القاعدة  )٣

 



 ٢١٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 
 

 .)°)٣٠(هدف مقبل حنو الرامي صاعد بزاوية ( الهدف اجتاه مع جتاهتركيب اال )٤



 ٢١٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 
 



 ٢١٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . على منتصف الهدف يف مركز الشبكةالتسديد )٥

 

 

 



 ٢٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 )٣٠٠٠ واملسافة ث/م ٤٥٠ -٣٠٠سرعة الهدف ( متحركة جانبية أهداف

 .كيةتركيب املسافة احلقيقية على القاعدة األوتوماتي )١

 
 

 )٥٠-،٥٠(+حـدى دوائـر خـارج املنطـار         علـى إ  ) ث/ م ١٥٠(تركيب السـرعة الزائـدة       )٢
 .ونصفر الدائرة األخرى



 ٢٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ث/ م٣٠٠إلى تركيب السرعة يف القاعدة األوتوماتيكية  )٣



 ٢٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 



 ٢٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .°)٥٠(امي بزاوية يف مثالنا هدف مقبل حنو الرجتاه،  حسب االجتاهتركيب اال )٤

 
 

 



 ٢٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظة

 جتـاه سـية للميلـيم حبيـث تتحـرك الشـبكة يف اال           حنـرك الطبلـة الرأ    ذا كانت احلركة راسـية      إ
 .املعاكس

 



 ٢٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 ٦٠٠ إلى ٤٥٠أسرع من ) جانبيةرأسية أو (الرماية على األهداف املتحركة بزاوية 
 ث/م

 .تركيب املسافة احلقيقية على القاعدة )١



 ٢٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . الهدف وتصفري األخرىاجتاه يف إحدى دوائر خارج املنظار حسب ث/ م١٥٠تركيب  )٢



 ٢٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ث/ م٣٠٠تركيب السرعة يف القاعدة  )٣



 ٢٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 ).°٢٠( يف القاعدة مثًال هدف مدبر صاعد بزاوية جتاه حسب االجتاهتركيب اال )٤



 ٢٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 .إلى املحيط) الشبكة( آخر نأخذ من املركز ١٥٠تركيب  )٥



 ٢٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ).املركز حنو( الهدف اجتاهمنتصف الهدف حسب التسديد جبعل حميط الدائرة على  ) ٦

 
 



 ٢٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ٢٣/٢ -يوي الشلكا ز
ZU-23 Shilka 

 

 
 

سوفيتي الصنع وينتمي   )  ملم ٢٣(هو مدفع آلي مضاد للطائرات ثنائي السبطانات من عيار          
 ارتفـاع  املدافع اخلفيفة املعدة لتأمني مهام الدفاع عن النقطة ضـد الطـائرات املحلقـة علـى                  لفئة

ه لتـوفري   اسـتخدام هو يستخدم عادة لتأمني القوات ضد الغارات اجلوية، كما ميكـن            و. منخفض
احلماية للمنشآت احليوية مثل املطارات والقواعد العسكرية والتجمعـات الهامـة ضـد الغـارات               

 .اجلوية املنخفضة والتي تتم على اخنفاض شديد

 .فعالية يف العامل) ط/م(ويعترب من أكثر املدافع اخلفيفة 

سـتمرارية  رعة يف امليـدان األمـر الـذي يضـمن ا          ن ميزاته أنه ميكن إستبدال سـبطانيته بسـ        وم
 . حرارة السبطانةدون أن يعرقلها ارتفاع) النريان(رماية ال



 ٢٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

بواسطة خمازن منفصـلة يتسـع الواحـد خلمسـني          ) التغذية(وتتم عملية متوين املدفع بالذخرية      
 .يعمل على الغاز ويتم تربيده بالهواءطلقة وذلك مبعدل خمزن لكل سبطانة واملدفع 

ه يف مهمـات الرمـي      اسـتخدام وباإلضافة ملهمته األساسية كمضاد للطـائرات فـإن باإلمكـان           
 ضد املـدرعات اخلفيفـة      ستخداماملباشر على األهداف األرضية، فهو يتمتع بفاعلية شديدة يف اال         

 .مثل املصفحات وناقالت اجلنود)  ملم٢٥(التدريع أفضل من 

 
 

 ت العامةاملواصفا
  ملم٢٣: العيار 
 كلج ١٠٠٠: الوزن اإلجمالي 
  مرت٦٥:الطول اإلجمالي 
  مرت٨٨: طول السبطانة 
  مرت٢,٠١: طول السبطانة مع متممات الفوهة 
 )°٩٥+ وحتى °١٠-( من :رتفاعزاوية اال 
 °٣٦٠: زاوية الدوران األفقي 
  مرت٧٠٠٠: املدى األقصى األفقي 
  مرت٥٧٠٠: املدى األقصى العمودي 



 ٢٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  مرت٢٥٠٠: املدى الفعال األفقي 
 مرت ٣٠٠٠-٢٥٠٠: املد الفعال ضد الطائرات 
  مرت١٠٠٠: املدى الفعال ضد العربات خفيفة التدريع 
  كلج١٩: وزن املقذوف حارق خارق 
 ١٨٨ ):نفجارحارق شديد اال(وزن املقذوف  
 ث/ م٩٨٠: السرعة االبتدائية للمقذوف 
  مرت٥٠٠ ملم على مسافة ٢٥: القدرة على اخرتاق الدروع 
 ) لكل سبطانة١٠٠٠( قذيفة يف الدقيقة ٢٠٠٠ :معدل الرمي النظري 
 ) لكل سبطانة٢٠٠( قذيفة يف الدقيقة ٤٠٠: معدل الرمي العملي 
 .خمسة أشخاص: الطاقم 

 
  السالحأجزاء

 :ويتكون املدفع من األجزاء التالية

 السبطانة
 :والتي تتكون بدورها من

 .مشتت اللهب )١
 .السبطانة وبه مقبض للحملجسم  )٢
 . وبها بروز يستخدم لتثبيت السبطانة بالعلبة وبها خطني حلزونينيحجرة االنفجار )٣

 



 ٢٣٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 )العلبة(صندوق امليكانزم 
 :وتتكون من األجزاء التالية

 غطاء البدن )١
 عنق الشريط الفارغ وعنق الشريط املمتلئ )٢
 الطوق األمامي مع خمفض الصدمات )٣
 مثبت السبطانة بالعلبة )٤
 ادة آلية لإلطالقوم )٥
 آلية اإلطالق ) ٦
 اللسنيغطاء  )٧
 القصريغطاء املسطرة  )٨
 يقاف الرميآلية ا )٩
 يم املسند اخللفي قليًالالكتلة اخللفية وتفك بعد تقد )١٠
ستعصـت نضـغط    قليًال ثم شـدها جانبـًا وإذا ا     آلية اإلرجاع وتفك بسحبها إلى اخللف      )١١

 .إلى األمام مع دفع آلية اإلرجاع اللسنيعلى املسننات املوجودة يف 
 .غطاء املسطرة الطويل ويفك بعد رجوع األقسام إلى اخللف )١٢
تفك عندما تكون األقسام يف اخللف وبالضـغط علـى املسـننات            ) جمموعة اإلبرة (املغالق   )١٣

 . والضغط على املغالق لألسفلاللسنياملوجودة يف 
 .آلية التزويد مع قاعدتها ويتم فكها بسحب األقسام إلى نهاية جمراها )١٤
 سطرةامل )١٥
 .بعد إخراج املثبتيفك والتغذية مع حامل املدك و ) الفارغ طرد الظرف( اللفظ درع )١٦
 )مود املدكعحلقة (حلقة املكبس  )١٧
 املسند اخللفي )١٨

 : مالحظة

 .البد من املحافظة على هذا الرتتيب يف الفك والرتكيب



 ٢٣٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 األجزاء التي تفك يف حالة العطل

 .الظفر. صبع خارج الشريطا: اللسني )١
 ويتكـون مـن األجـزاء       االرتفاعيـة مل السالحني وإعطائهما احلركة      يستخدم حل  :السرير )٢

 :التالية
امليزان ويستخدم ملساعدة الرامي يف رفع السالحني ويسـمى جهـاز التـوازن وبـه                )أ 

 .)°٣٠-°١٠-( حديدية يف اخللف حتدد بها زاوية اإلخنفاض مسطرة
  عتلـة   بواسـطة  خيرج عمود دائري الشـكل وبـه مسـننات خيـرج          : ساحب األقسام  )ب 

 .مسننة تدور عن طريق سحب اخليط
يوجد حتته زناد يـدوي خيـرج آخـر طلقـة ويوجـه احلامـل ذراع                : حامل املخزن  )ج 

 .تقديم الطلقات
 . جمرى تثبيت صندوق امليكانيزم ويوجد خلف السرير )د 
 . قيد صندوق امليكانيزم ويوجد يف الوسط )ه 
 . قيد السبطانة ويوجد يف أقصى السرير )و 
 .بطانةعتلة سحب الس )ز 
 .ثقوب خلروج الشريط وخروج الظرف الفارغ )ح 

 :احلاضن الدوار )٣
ية ومثبت ثانوي لها وآخر     ارتفاععتلة جانبية ومثبت ثانوي جانبي رئيسي وعتلة         )أ 

 واأليسر للرامي ويوجد حتت     احلاميةكرسيان األمين للعامل يف رأس      رئيسي وبها   
ي دواسة مينـى للرمـي      كرسي العامل ميزان ماء لتسطيح املدفع ويوجد أمام الرام        

 .وميينها قطعة األمان
ودواسة فرملة احلركة اجلانبية ويوجد ميني الرامـي خلـف احلاضـن ذراع حديـدي                )ب 

 .يستخدم كزناد يدوي
تسـتخدم خلفـض أو رفـع       ) رتكازأقراص اال ( روافع   ٣وجد يف أسفلها    ي: القاعدة الثابتة  )٤

عجلتان تستخدم يف الرحيـل      ويوجد   القاعدة لتستطيح كذلكالقاعدة الثابتة عن األرض     
وهي قابلة للطي ومن اخللف ذراع سحب املدفع وقاطرة عند الرحيل ويف أسفله وصـالت               

 .الكهرباء ويوجد يساره ذراع السحب وذراع رفع العجالت وطيها



 ٢٣٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 أنواع الذخرية
 :نوعان من القذائف) ZU-23(تستخدم يف املدفع 

 .األصفراحلارق اخلارق ذو اللون  
 .البصلي ذو اللون نفجارحارق شديد اال 

 

 )ZU-23( عيار الشلكا مدفع نصبكيفية 
 :يتكون طاقم هذا املدفع من خمسة أفراد

 القائد )١
 الرامي )٢
 ستخدم جهاز التسديدم )٣
 مذخر ومهام أخرى )٤
 مذخر ومهام أخرى أيضًا )٥

 

 )النصب(جتهيز املدفع للرماية 
وعة إشارة القائد يقوم    يقوم قائد املجموعة بإعطاء إشارة نصب املدفع عند سماع املجم          )١

 بعد ذلك يقوم الطـاقم      واالرتفاعيثم يفك القيد اجلانبي      العجلتني   بفك قيد ) ٢ (الطاقم
 بطـي العجلـتني   ) ٣ و ٢( بعد ذلك يقوم الطـاقم       °١٨٠بتدوير السبطانتني بزاوية    ) ٥و ٤(

على السبطانتني مما يسـهل عمـل الطـاقمني    ) ٥و ٤(إذ يضغط الطاقم   ) ٥و ٤(مبساعدة  
 .وبذلك يرتكز املدفع على األرجل) ٣و ٢(

 .بعملية التذخري) ٥ و٤(يقوم الطاقم  )٢
) ٣(يقوم قائد املجموعة بتقدير مسافة وسرعة الطائرة ويقدم هذه املعلومات إلى الطاقم              )٣



 ٢٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

لـى جهـاز التسـديد وأخـريًا تصـدر إشـارة            عالذي يقوم بدوره بتسجيل هذه املعلومات       
 ).٢(الرماية للطاقم 

 

 يبكالفك والرت
بعد التأكد من السالح وإجراءات األمان بإستعمال الزناد اليدوي وذلك للتأكد مـن خلـو               

 . من الطلقاتنفجارحجرة اال

فك السبطانة بفك قيدها األول وذلك بسحبه للخارج ثم رفعه لألعلى ويتم نفس العمـل         )١
 .للسبطانة الثانية

 
 

وذلـك بدفعـه   ) ت السـبطانة مثبـ (فك القيد الثاني الذي يقيد السـبطانة جبسـم السـالح        )٢
 .للداخل ورفعه لألعلى



 ٢٣٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .فتح غطاء البدن بالضغط على قيده )٣

 
 



 ٢٣٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . لتصبح السبطانة حرةقليًال الوراء إلىأعد مثبت السبطانة الذي يقيدها ببدن السالح  )٤

 
 

 األعلى ثـم تـدار      إلىترفع  . توجد بني السبطانتني العتلة املساعدة على إخراج السبطانة        )٥
 . حسب السبطانة املراد فكهاسارًاي أو ميينًا

 
 

 .توضع العتلة خلف مقبض سحب السبطانة ) ٦



 ٢٤٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . موضعهاإلى ثم إرجاعها قليًالخترج السبطانة بتحريك العتلة لألمام  )٧

 
 

تسـتخدم نفـس الطريقـة مـع السـبطانة          (اسحب السبطانة من مقبضها ليتم فصلها متامـا          )٨
 ).الثانية

 

 

 :لفك بدن السالح نقوم باآلتي



 ٢٤١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . اخلارجإلىك أمان قيد البدن بسحبه ف )٩

 
 

 . أعلىإلىارفع القيد  )١٠

 
 

 . األسفل من موضع تقييدهإلى األعلى سينزل البدن إلىعند حتريك القيد  )١١

 



 ٢٤٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  ثم بواسطة اليدين اخللفية    قليًالارفعه من اليد اخللفية ثم اسحبه للخلف        ، إلخراج البدن  )١٢
 . األعلىإلىية ارفع البدن ماماألو

 
 

 .مطرقة ومسمار وبدن على لوحني من اخلشب لتسهيل فكه مع إحضار قضيبيوضع ال )١٣

 
 

 .ابدأ بفك غطاء البدن بالضغط على قيديه للداخل )١٤



 ٢٤٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .يرفع الغطاء لألعلى )١٥

 
 

 .يفصل الغطاء بسحب املسمار الذي يربط الغطاء بالبدن )١٦



 ٢٤٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .غطاء البدن مع مسماره )١٧

 
 

 . األعلىإلىأخرج عنق الشريط الفارغ برفعه  )١٨



 ٢٤٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . األعلىإلىأخرج عنق الشريط امللئ برفعه  )١٩

 

 



 ٢٤٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .األيسر ولفتح الطوق األمامي فك قيد أمانه األمين ) ٢٠
 على القيد من أسفله ليظهر رأسه من األعلى ثم يرفع القيد ويفك القيـد الثـاني                 اضغط )٢١

 .بنفس الطريقة

 
 

 ).أسنان خمفف الصدمات( الطوق لألمام إلخراج اسحب ) ٢٢

 
 

 .ول مع خمفف الصدماتأجزاء الطوق املفص )٢٣



 ٢٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .أخرج مثبت السبطانة من البدن بسحبه جلهتك )٢٤

 
 

 . األعلىإلىه ارفع ) ٢٥



 ٢٤٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 الذراع الذي يربط السبطانة من جمراها بإخراج جتويف اللسان من السـن املوجـود               افصل ) ٢٦
 .على الذراع

 
 

 .اللسان املفصول مع الذراع )٢٧

 



 ٢٤٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .انزع وسادة آلية اإلطالق )٢٨

 
 

مؤخرة املسمار باملطرقة اخلشبية حتى يظهر رأس املسمار من اجلهة          نفتح األمان ثم نضرب      )٢٩
 .االخرى ثم نسحبه

 
 

أدخل القضيب يف التجويف العلوي للوسادة ثم اضـغط علـى مقدمـة القضـيب لتخـرج                  ) ٣٠
 .الوسادة من جمراها

 



 ٢٥٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . األمامإلىنزع آلية اإلطالق بسحبها ا )٣١

 
 

 . األعلىإلى اآللية ارفع )٣٢

 
 

 .منظر آللية اإلطالق )٣٣

 
 

 . األمامإلى بسحبه اللسنيانزع غطاء  )٣٤



 ٢٥١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اللسنيغطاء  )٣٥

 
 

اقلب السالح للجنب وأخرج غطاء املسطرة القصري وذلك بإدخال القضيب يف التجويف             ) ٣٦
 .ودفع الغطاء لألمام

 
 

 .نزع آلية إيقاف الرمي )٣٧



 ٢٥٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .قليًال األمام إلىطرق  وأرفع القيدا )٣٨

 
 

 املجرى مع رفـع اآلليـة       شطفة خترج االسنان من      األمام حتى  إلىادفع آلية إيقاف الرمي      )٣٩
 .لألعلى

 
 



 ٢٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . األعلىإلى شطفة املجرى تنفصل مباشرة بسحبها )إيقاف الرمي(عندما تصل آلية  )٤٠

 
 

 .قليًال ماماقلب البدن على ظهره وقدم املسند اخللفي لأل )٤١

 
 

واسـطة  اقلب البـدن علـى جنبـه وحـّرك القيـد ب           ،  ولتقديم املسند اخللفي جيب فتح قيده      )٤٢
 .القضيب



 ٢٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . واألعلى حتى خيرجماموحرك القيد لأل )٤٣

 

 
 

 . لتتمكن من فك الكتلة اخللفيةمام لألقليًالاطرق املسند اخللفي ليتقدم  )٤٤

 



 ٢٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 . كما يقدم يف الفكأيضًا عند تركيب الكتلة اخللفية جيب تقديم املسند اخللفي 

 

 .ادخل القضيب يف جتويف املسند اخللفي بعد ظهوره )٤٥

 
 

 .اضغط على مؤخرة القضيب إلخراج الكتلة )٤٦

 
 

 .نفصال الكتلة عن البدنا )٤٧



 ٢٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .إرجاع املسند اخللفي لوضعه األصلي ونقيده مرة اخرى )٤٨

     
 

 .قليًالانزع آلية اإلرجاع وذلك بقلب البدن على اجلنب ثم سحب األلية للخلف  )٤٩



 ٢٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . األعلىإلىارفع آلية اإلرجاع  ) ٥٠

 
 

 .اقلب البدن إلخراج املسطرة الطويلة )٥١



 ٢٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .لألعلى  اخللف ثم اخرج املسطرة بكل سهولة وذلك بسحبه ورفعهإلىادفع األقسام  ) ٥٢

 
 

 .ن تكون األقسام يف اخللفظهره وجيب أاقلب البدن على  )٥٣
 . من األعلى لألسفلاللسنياضغط على  )٥٤



 ٢٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . عة اإلبرة من األسفليف ذات الوقت اضغط املغالق من األعلى لألسفل لتخرج جممو ) ٥٥

 
 

 . نهاية جمراها ثم سحب اآللية للخارجإلىرجاع األقسام لفك آلية التزويد جيب إ ) ٥٦



 ٢٦٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ارفع قاعدة آلية التزويد بعدها مباشرة )٥٧

 
 

 ). املجرىشطفة( حتى خترج اسنانها من مام لألقليًاللفك املسطرة قدمها  )٥٨



 ٢٦١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . األعلىإلىارفع املسطرة  )٥٩

 
 

دك وذراع اللقط والتغذيـة اضـغط علـى املسـمار مـن اجلنـب األعلـى                 إلخراج حامل امل   ) ٦٠
 .لسفلىاليسقط من اجلهة 



 ٢٦٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اسحب حامل املدك وذراع اللقط والتغذية )٦١

 
 

لنزع حلقة عمود املدك اقلب البدن اخلشبية مبسمار على مسمار حلقة عمود املدك علـى                ) ٦٢
 .ظهره واضرب بواسطة املطرقة



 ٢٦٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .خرىخيرج املسمار من اجلهة األ ) ٦٣

 
 

 .اخرج حلقة عمود املدك من اجلهة األخرى )٦٤

 



 ٢٦٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . اخلارجإلى ثم سحبه مام األإلىخللفي بتحريكه ا املسند أمانافتح  ) ٦٥

 
 

 .دفع املسند اخللفي للخلف ) ٦٦

 
 

 . خارج البدنإلىيتم اخراج املسند اخللفي من جمراه  )٦٧



 ٢٦٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .الرتكيب عكس الفك 
 .جيب عدم التعامل بعنف مع السالح 

 

 
 دوق امليكانيزمأجزاء صن



 ٢٦٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 املدفع الرشاش وهو جاهز للرماية

 

 أجزاء السالح
 .خمزن السالح )١
 . عجالت القطر )٢
 .ركيزة إستناد املدفع )٣
 .أمان احلركة اجلانبية )٤
 .العتلة اجلانبية )٥
 .أمان احلركة اجلانبية الرئيسي ) ٦
 .زناد يدوي )٧
 .أمان العتلة االرتفاعية )٨
 .االرتفاعيةالعتلة  )٩
 .الرئيسي االرتفاعيةأمان العتلة  )١٠
 .الزناد )١١
 .مكابح احلركة اجلانبية )١٢
 .اءهضمكان ملبة اإل )١٣



 ٢٦٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .ركيزة استناد السالح )١٤
 .يد للمساعدة على رفع القاعدة باليد )١٥
 .يد للمساعدة على حركة العجلة يف حالة النصب )١٦

 

 



 ٢٦٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 

 جتهيز السالح للرماية
 لـذي ا اجلـزء  علـى  املوجود العجالت ذراع اسحب ثم متوسط مستوى إلى   الركائزارفع   )١

 جبانب املوجودة العجلة اسحب ذلك بعد قليًال   العجالت تنثتني   حتى السالح منه ينجر
 .جاهزه حالة يف وتصبح تنثني حتى ذراعها من الرامي

 .اآلخرجتاه باال األخرى للعجلة تأتي ثم )٢



 ٢٦٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 : مالحظة

 .العمل بهذا القيام قبل الكامل األمان حالة يف السالح وضع من البد

 

 .الرماية أثناء يف السالح عليها يستند التي الركائز )٣



 ٢٧٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

م بثنيهـا   نقـو  ثـم  أعلى إلى الركيزة من املساعدة يد بسحب نقوم الركائز رفع أو خلفض )٤
 .السالح ورفع خفض على يعمالن اللذان نيلتعمل على احلركة يف االجتاه

 
 



 ٢٧١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :ذراع قطر السالح

 

 
 

 رفـع  ويـتم  منخفضة ووضعية مرتفعة وضعية،  القطر لعني وضعيتني هناك السالح ولقطر )٥
 بزاويـة  األسـفل  إلـى  إدارته ثم قليًال   بسحبه وذلك األمان بفتح أوًال   العني هذه وخفض

 .األولىته لوضعي األمان نعيد ثم )°١٨٠(
 .الشريط أجزاء جتميع ) ٦

عني اجلسر
يد للمساعدة يف رفع ذراع القطر

ذراع أمان العجالت

 ع القطرأمان حتريك ذرا



 ٢٧٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .الرتكيب األولي للطلقات يف الشريط )٧

 
 

 . نهائيًاالطلقات تركيب على تعمل التي املاكينة )٨



 ٢٧٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 الطلقـات  إدخـال  ماكينـة  اسـتعمل  ذلـك  بعـد  ثـم  الشـريط  علـى  أوًال   الطلقات نركب )٩
 .نهائية بصفة إلدخالها

 
 

 .املاكينة أمام الشريط تقديم )١٠

 



 ٢٧٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .الشريط يف لطلقات للنهائي ااإلدخال على تعمل وهي املاكينة )١١

 
 

 :مالحظة

 جمـاري  يف وإدخالهـا  جمعهـا  مـن  البـد  وأجـزاء  قطع عن عبارة الشريط يكون ما عادة
 .فيه الطلقات لتدخل شريطًا وتكون البعض بعضها مع لتلتصق بها خاصة

 

 
 

 حبيـث  املخزن يف الطلقات وضعيةنتباه الجتاه   اال من البد املخزن يف الطلقات تركيب عند )١٢
 يف الشـريط  رأس وضـع  والبـد  املخـزن  ظهـر  علـى  ومةسـ املر الطلقةجتاه  ال مطابقة تكون

 . العلوي املجرى



 ٢٧٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 وبـه  الشـريط  وخيـرج  تفـتح  حتـى  بقـوة  وذلـك  الشـريط  خروج فتحة إغالق مانأ أنزل )١٣
 .الفتحة هذه من الطلقات

 
 

 مانع الشريط من الرجوع



 ٢٧٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

  .الشريط إدخال عند الطلقات تزويد ذراع وضعية )١٤

 
 

 ذراع تزويد الطلقات

أمان تثبيت املخزن باحلامل



 ٢٧٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .بداخله املخزن يكون عندما يرفع أن والبد )١٥

 
 

 طلقـات ال تزويـد  ذراع يكون ألننتباه  اال مع اإلغالق حيكم حتى مكانه يف املخزن أدخل )١٦
 الـذراع  اسحب ثم الذراع هذا جمرى يف املخزن يف املوجودة البكرة تدخل حتى الوسط يف
 األقسـام  سـحب  إال عليـك  ومـا  الداخل يف جاهزة الطلقة تصبح حيث أعلى إلىارفع  و

 الطلقـة  تصـبح  حبيث األقسام سحب إال وماعليك الداخل يف جاهزة الطلقة تصبح حبيث
 .نفجاراال حجرة يف

 الطلقـة  فتكـون  بقـوة  الصـندوق  أدخـل  ثـم  أسفل إلى الذراع انزل أخرى يقةطر وهناك
 .جاهزة



 ٢٧٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .املخزن يفتح حتى أعلى إلى ارفع ثم الداخل وإلى جانبيًا اضغط املخزن لفتح )١٧

 
 

 .السالح يف للتعمري املخزن من الشريط خروج مكان فتح أمان )١٨



 ٢٧٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .الشريط خروج مكان لفتح يرتفع األمان )١٩

 
 

 .ي خترج الطلقات من جمراهاه واملاكينة ) ٢٠



 ٢٨٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :اتبع اخلطوات التالية و نفس اآللةاستخدملكي خترج الطلقات من الشريط  )٢١
ادفع املسمار املوجود على اجلانب إلى الداخل ثم ادفع القضيب من اخللف حتى              

 . األمام منقليًالخيرج 
مطلقـًا  ثبت املسـمار يف الثقـب املوجـود يف املنتصـف حتـى ال خيـرج القضـيب                    

 .يعمل على إخراج الطلقات وبالتالي يكون القضيب قابل للحركةو

 
 

 .ساحب األقسام عند الرماية ) ٢٢



 ٢٨١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 . املخزن يف ذات الوقت حتى خيرج من جمراه واسحب على األمانن اضغطعند فك املخز )٢٣

 
 



 ٢٨٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .نستعمله آلخر طلقة موجودة يف املخزن والزناد اليدوي لإلطالق باليد )٢٤

 
 

 .بح احلركة اجلانبيةزناد الرجل ومعه مك ) ٢٥
 .وضعية الضغط على الزناد ) ٢٦

 
 

 .اضغط لألمام للرماية كما هو موضح بالسهم ثم اضغطلفتح أمان الرماية  )٢٧



 ٢٨٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .شكل زناد آخر طلقة )٢٨

 
 

موجـودة يف حجـرة     خـر طلقـة     ة موجود حتت املخزن حيث ترمي بـه آ        زناد الطلقة األخري   )٢٩
 .نفجاراال

 
 



 ٢٨٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :الث وضعياتأمان العتلة اجلانبية للسالح له ث ) ٣٠
 . إلى األسفل حبيث تصبح احلركة بطيئةأن يكون األمان مضغوطًا 
مـل علـى   عال ت وأن يكون األمان يف الوضعية الوسطى حبيث تكون احلركـة حـرة            

 .حركة السالح
 .ذ ذاك تصبح احلركة اجلانبية سريعةإ وأن يكون األمان إلى أعلى 

 
 

 أمان عتلة احلركة اجلانبية  )٣١
 .نبية الثانوي للسالحمان احلركة اجلاأ 
 .قيد احلركة اجلانبية الرئيسي  
 .)غري قابل للحركة(تأمني احلركة  
 .)حرية احلركة(األمان مفتوح  

 



 ٢٨٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الرماية على األهداف
تركب املسـافة علـى الطبلـة العلويـة وتصـفر الطبلـة       ، للرماية على األهداف األرضية الثابتة 

 .اجلانبية

 
 

املتحركة تركب املسافة علـى الطبلـة العلويـة وتركـب مسـافة             بالنسبة للرماية على األهداف     
 . الهدفاجتاه عكسالسبق على الطبلة اجلانبية 

 
 

 :مالحظة

 :ريقة سريعة باستخدام اخلط االفقيملعرفة مسافة السبق بط

 .)األوتوماتيكية(نصفر القاعدة  )١
 .حتديد املسافة )٢
 الهـدف   إلـى ول الطلقـة    نضع مقدمة الهدف على مركز الشبكة ثم نكرب حسب زمن وصـ            )٣



 ٢٨٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 اجلهـة   إلـى بعد معرفة املسافة التي حتركها الهدف يف زمن وصول الطلقـة نعيـد الهـدف                
 منتصـف   إلـى رطة  شـ  بتحريك املنظار حبسب مسافة السبق ونسدد يف منتصـف ال          خرىاأل

 .الهدف

ميكن استخدام املنظار اجلوي لألهداف األرضية وتعتمـد الرمايـة علـى اخلـربة والتجربـة                
 .فة املسافة وطرق الرميملعر

 

 تركيب املسافة 

 



 ٢٨٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :عند اختالل املسافة

 ميليم ٥٠ مرت ٥٠ تعني ١٠٠٠ 
 ميليم ٥٠  مرت١٠٠ تعني ٢٠٠٠ 
 ميليم ٥٠ مرت ١٥٠ تعني ٣٠٠٠ 

 



 ٢٨٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 تركيب السرعة 

 
 

 .)عمل املساعد(ى الزر لوضع السرعة اضغط عل )١

 
 

 .ضع السرعة لضغط زر وأخرىطريقة  )٢

 
 



 ٢٨٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 السرعة املركبة )٣

 
 

 
 .ا املفتاح لوضع االجتاه املرغوبجيب الضغط على هذ )٤

 



 ٢٩٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . أو الهابطة لألهداف الصاعدةجتاهطريقة وضع اال )٥

 
 

 .ة واملدبرة لألهداف اجلانبية املقبله بتدويرجتاهطريقة وضع اال ) ٦

 
 

 .االجتاه املركب )٧



 ٢٩١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 طريقة التسديد

 
 

 . أو اجلانبيةدبرةامل أو يراقب املساعد هذه األسهم ويتابع األهداف املقبلة )١



 ٢٩٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 على  أيضًا الرمي بهذا املفتاح والذي يساعد       اجتاه املساعد   ره غيَّ اجتاهر الهدف   كلما غيَّ  )٢
 .)خنفاضاال( أو الهبوط )التسلق( الصعود اجتاهوضع 

 
 

 )باملنظار اجلوي(الرماية على األهداف اجلوية 
 :نقوم بالتالي) صفر(الثابتة واملتحركة بزاوية لألهداف 

 ) األوتوماتيكية(صفري القاعدة ت )١



 ٢٩٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 صفري املسافة ت )أ 

 
 

 تصفري دوائر خارج املنظار  



 ٢٩٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 تصفري السرعة  )ب 

 



 ٢٩٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

  جتاهري االفتص )ج 

 



 ٢٩٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 ).وضع مركز الهدف يف مركز الشبكة(التسديد  )٢



 ٢٩٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

     

 
 



 ٢٩٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :ث/م ٣٠٠ - ٠ جانبية من أهداف
  متحركة بزواياأهداف

  .مثًال) ٢٠٠٠( األتوماتيكية تركيب املسافة احلقيقية يف القاعدة )١

 
 

 .خارج املنظارري دوائر فتص )٢

 

 



 ٢٩٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .مثًال ث/م) ٣٠٠(تركيب السرعة يف القاعدة  )٣

 



 ٣٠٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 
 

 .)°)٣٠(هدف مقبل حنو الرامي صاعد بزاوية ( الهدف اجتاه مع جتاهتركيب اال )٤



 ٣٠١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 

 
 



 ٣٠٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . على منتصف الهدف يف مركز الشبكةالتسديد )٥

 

 

 



 ٣٠٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 )٣٠٠٠ واملسافة ث/م ٤٥٠ -٣٠٠رعة الهدف س( متحركة جانبية أهداف

 .كيةتركيب املسافة احلقيقية على القاعدة األوتوماتي )١

 
 

 )٥٠-،٥٠(+حـدى دوائـر خـارج املنطـار         علـى إ  ) ث/ م ١٥٠(تركيب السـرعة الزائـدة       )٢
 .ونصفر الدائرة األخرى



 ٣٠٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ث/ م٣٠٠إلى تركيب السرعة يف القاعدة األوتوماتيكية  )٣



 ٣٠٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 



 ٣٠٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .°)٥٠(يف مثالنا هدف مقبل حنو الرامي بزاوية جتاه، سب اال حجتاهتركيب اال )٤

 
 

 



 ٣٠٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :مالحظة

 جتـاه سـية للميلـيم حبيـث تتحـرك الشـبكة يف اال           حنـرك الطبلـة الرأ    ذا كانت احلركة راسـية      إ
 .املعاكس

 



 ٣٠٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 ٦٠٠ إلى ٤٥٠أسرع من ) جانبيةرأسية أو (الرماية على األهداف املتحركة بزاوية 
 ث/م

 .احلقيقية على القاعدةتركيب املسافة  )١



 ٣٠٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 . الهدف وتصفري األخرىاجتاهث يف إحدى دوائر خارج املنظار حسب / م١٥٠تركيب  )٢



 ٣١٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ث/ م٣٠٠تركيب السرعة يف القاعدة  )٣



 ٣١١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 ).°٢٠( يف القاعدة مثًال هدف مدبر صاعد بزاوية جتاه حسب االجتاهتركيب اال )٤



 ٣١٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 .ملحيطإلى ا) الشبكة( آخر نأخذ من املركز ١٥٠تركيب  )٥
 ).املركزحنو ( الهدف اجتاهالتسديد جبعل حميط الدائرة على منتصف الهدف حسب  ) ٦



 ٣١٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ) SA-7 ( جو- أرض ٧-صاروخ سام
 

 
 

م وهـو مضـاد للطـريان، ويف عـام      ١٩٦٨اخرتع الروس هذا النـوع مـن الصـواريخ يف العـام             
 SA-7Aم تم إدخال بعض التعديالت على الشكل األولي الذي عرف فيمـا بعـد باسـم                 ١٩٧٢

 .Sa-7Bوسمي الشكل املعدل 

ــلي    ــوذج األص ــمي النم ــًا س ــدل   SA-7A Model(0)وأيض ــوذج املع  SA-7Bوالنم

Model(1).)١( 

 
SA-7B 

                                          
 ).9K32M Strela-2M( بـ SA-7Bويسمى ) 9K32 Strela-2( أيضًا بـ SA-7Aيسمى صاروخ  1



 ٣١٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 SA-7أسماء 
 . والتي تعني عندهم السهم والشباب)سرتيال( Strelaالروس يسمونه  
 .)جريل (Grailيف الغرب يسمونه صاروخ  

 

 SA-7B و SA-7Aالفرق بني 
 SA-7A Model (0) SA-7B Model (1) تاملواصفا

  كجم١٤,٥  كجم١٢,٥ الوزن العمومي
  كجم١٠  كجم٩ وزن الصاروخ املقذوف

  سم١٤٥  سم١٤٢ الطول
  م٦٠٠٠  م٤٢٠٠ املدى األقصى
  م٢٣٠٠ – ٢٠٠٠  م١٥٠٠ املدى املؤثر
  م٤٠٠  م٤٠٠ املدى األدنى

 ة ثاني٦٠  ثانية٤٥ صالحية البطارية بعد التشغيل
  فولت٤٠  فولت٤٠ فرق جهد البطارية

  ثانية١٤,٦  ثانية١٢,٧ زمن انفجار الصاروخ ذاتيًا
  غرام٣٧٠  غرام٣٧٠وزن املادة املتفجرة يف الرأس احلربي

 



 ٣١٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 أجزاء الصاروخ

 
 العني الباحثة )١
 الطيار األتوماتيكي )٢
 زعانف التوجيه )٣
 نظام التوجيه )٤
 جهاز التدمري )٥
 نظام الدفع ) ٦
 انمراوح االتز )٧



 ٣١٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 
 

 معلومات عامة عن خواص الصاروخ
هو من األسلحة الدفاعيـة التـي تسـتعمل ضـد الطـائرات املنخفضـة الطـريان والبطيئـة                    )١

احلركة، وعادة ما يستفاد من هذا السالح يف حماية املدن واملراكز احلربية، ويستخدم يف              
 .سريعة عندما تكون مدبرة أو مقبلةبعض األحيان للطائرات ال

 .نقله بسهولةوف وميكن حمله وزنه خفي )٢



 ٣١٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :يستخدم لغرضني )٣
 .لتدمري الطائرات )أ 
 .إلجبار الطائرات على الطريان على ارتفاعات عالية )ب 

، ميكـن اسـتخدام     )جمموعـة الزنـاد   (بعد الرماية ترمى البطارية واألنبوب ويبقى القـاذف          )٤
 ).سبعمائة وخمسون مرة( مرة ٧٥٠جمموعة الزناد أكثر من 

 .ن شخصني الرامي ومساعدهيتكون طاقم السالح م )٥
 .جيب أن تكون الرماية على األهداف التي يتعرف عليها الصاروخ فقط ) ٦
 .يتتبع الهدف بزاوية حمددة )٧
 .مع كل صاروخ توجد بطاريتني )٨
 .تشغيله غري معقد وميكن استيعابه بسهولة )٩
 .غري مكلف وميكن احلصول عليه بسعر منخفض )١٠
طـائرات االسـتطالع،    (ل العـدو املتنوعـة      حجمه صغري، وال ميكن اكتشافه بواسطة وسائ       )١١

 ).الخ.. الرادار 
يالحق الطائرة بشكل صحيح إذا ما احنرفت ميينًا أو يسـارًا بعـد إطالقـه وال يسـتطيع                   )١٢

 .مالحقة الطائرة التي تصعد بزاوية حادة إلى أعلى

 
 عيوب الصاروخ

 ).األمطار، الرياح، الرطوبة، الثلج(يتأثر بسرعة باألحوال اجلوية  )١
تبع احلرارة والرطوبة واإلضاءة الشديدتني ويتتبع االنعكاسات الضوئية بسـبب الثلـوج            يت )٢

 .واألشجار يف ساعات الصباح األولى
 .خيرج كمية كبرية من الدخان من الفوهة اخللفية لألنبوب مما يتسبب يف كشف املكان )٣
 .بعد إطالقه) °٦(ينزل الصاروخ  )٤
بـدل البطاريـة إذا     ترماية خالل هذه الفـرتة أو       فرتة صالحية البطارية قليلة ولذا جيب ال       )٥

 .جتاوزت الفرتة املحدودة
 .البطارية غري قابلة للشحن ) ٦



 ٣١٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

مدى تأثريه بالنسبة للطائرات احلربية قليل جدًا وذلك لسـرعة الطـائرات احلربيـة العاليـة           )٧
 .مقارنة بسرعته

 

 :مالحظة

 :7B و 7Aمن الفروق بني صاروخي 

الزناد فإن الصاروخ ينطلق وخيـرج مـن األنبـوب           إذا ما ضغط على      7Aيف صاروخ    
 . سواء أكان الهدف داخل نطاق الرماية أم ال

 : فإن الصاروخ ال ينطلق7Bأما يف  
 .إذا كان الهدف خارج نطاق الرماية ◄
 .رة أقرب من املدى األصغر للرمايةكما أنه ال ينطلق إذا كانت الطائ ◄
 . أو أقل)٤٥º(أيضًا إذا كانت زاوية الصاروخ مع الشمس  ◄
أو أقل ألنه يف هـذه احلالـة   ) ٢٠º(كما أنه ال ينطلق إذا كانت زاوية الهدف        ◄

 .سوف يصطدم باألرض
حيـث يوجـد يف هـذه احلالـة         ) ٦٠º(أيضًا إذا كانت زاوية الهدف أكثر من         ◄

 .خطر الشعلة اخللفية ففي كل هذه احلاالت ال ينطلق الصاروخ

 

 أجزاء الصاروخ
 .أنبوب الصاروخ )١
 ).القاذف(زناد جمموعة ال )٢
 .البطارية )٣

 



 ٣١٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :أجزاء األنبوب اخلارجية
 .غطاء الفوهة األمامية )١
 .غطاء الفوهة اخللفية )٢
 .الفريضة )٣
 .الشعرية )٤
 ).األفياش(مقابس التوصيالت الكهربائية  )٥
 .حزام للحمل والنقل ) ٦
 .املؤشر األفقي )٧
 ).ومثبت البطارية(مكان تركيب البطارية  )٨
 ).جمموعة الزناد(مكان تركيب القاذف  )٩
 .مرماه اخللفي به زجاجة خضراء تضئ مرتني داللة على أن الطائرة يف املكان املناسب )١٠

 

 وظائف أجزاء األنبوب اخلارجية

 .حماية العني الزجاجية من الغبار والصدمات اخلارجية: وظيفة الغطاء األمامي 
 .حماية زعانف الصاروخ من الصدمات واألوساخ واألتربة: وظيفة الغطاء اخللفي 
لفريضة والشـعرية فتسـتخدم للتسـديد األولـي علـى الهـدف وتوجـد زجاجـة                 أما ا  

خضراء عليها غطاء حديدي ميكن إبعاده نهارًا وتغطيتـه لـيًال لتقليـل كميـة النـور                 
 .الصادرة من السالح وهذا النور يدل على جبهة التسديد

 .مهمة احلزام النقل واحلملو 
مـي إذا كـان احلـاجز أمـام الرامـي           املؤشر األفقي ويستخدم لتحديد الزوايا فال نر       

كمـا جيـب أن     ) ٢٠º(أعلى من مستوى هذا املؤشر ونستطيع أن نقدر بواسطته زاوية           
 .الطائرةيكون املؤشر دومًا موازيًا الجتاه 



 ٣٢٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

نتؤ لرتكيـب جمـرى البطاريـة يف هـذا          ومكان تركيب البطارية ويوجد به أربعة ثقوب         
ثبـت حديـدي يثبـت البطاريـة حتـى ال           النتؤ وتدخل أصابع البطارية يف الثقوب وم      

 .تنخلع من مكانها
 .هناك بروز يف اخللف وجمرى يف األمام لتثبيت جمموعة الزناد 
توصـيل الكهربـاء مـن البطاريـة إلـى          لتوصيل الكهرباء فهـي     ) أفياش(مقابس  أما   

 .SA-7Bيف ) ٢٨( بينما هي SA-7Aيف ) ٢٤(الصاروخ وهي 

 

 )جمموعة الزناد(القاذف 
سبعمائة وخمسون مرة أو أكثـر إذا مـا متـت املحافظـة عليـه عنـد                 ) ٧٥٠(خدامه  ميكن است 

 .الرماية والتخزين

 وعلى اجلنب األيسر يف     ،SA-7Aويوجد به مكان للكشف، وتوجد به سماعة يف األسفل يف           
SA-7B                   وبه زناد ومسمار لتثيبت القاذف على األنبـوب ويوجـد مسـمار إلخـراج الزنـاد مـرة 

 .رمايةأخرى يف حالة ال

 .كما توجد أصابع تدخل يف الثقوب التي على األنبوب والقبضة املسدسية

 .حينما يكون التنشني جيدًا فإن السماعة خترج صوتًا عالياًَ ومستمرًا: وظيفة السماعة

 :للزناد ثالثة أوضاع: وظيفة الزناد

 .Sعليه حرف : وضع األمان 
 .Eعليه احلرف : وضع االستعداد للرماية 
 .Fعليه احلرف : ايةوضع الرم 



 ٣٢١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 عنــد الضــغط علــى الزنــاد ينطلــق الصــاروخ ســواء أكــان التصــويب SA-7Aيف ســالح 
 . فال ينطلق الصاروخ إال إذا كان التنشني جيدًاSA-7Bجيدًا أو غري جيد، أما يف ) التنشني(

 

 :األجزاء الداخلية يف األنبوب
 :وتنقسم من حيث الوظائف إلى أربعة أقسام

 ).الرأس الباحث( الرادارية العدسة )١
 ).Guidance system(نظام التوجيه  )٢
 ).Destruction device(جهاز التدمري  )٣
 ).Propplation system(نظام الدفع  )٤

 

 :العدسة الرادارية: أوًال

 :وتتكون من جزئني

 ).العني الباحثة(متتبع الهدف  
 ).Auto Pilot(الطيار القائد األتوماتيكي  

 

 :مهمة متتبع الهدف
 .يوجه الصاروخ باجتاه الهدف )١
 ).الخ... اإلضاءة، النار، (يبحث عن مصادر الطاقة  )٢



 ٣٢٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :خصائص متتبع األهداف
) ٤(درجـات قبـل ضـغط الزنـاد ويكـون قطرهـا أيضـًا               ) ٤(له زاوية رؤية مقدارها      

 .درجات بعد ضغط الزناد إلى وضع االستعداد
ثانية كحـد   /لفة) ٩٨(سرعة  بعد تشغيل البطارية وقبل إطالق الصاروخ تلف العني ب         

 .ثواني) ٥-٣(ثانية كحد أدنى بني انتقاله /لفة) ٢٠(أقصى و
 .ال تتبع العني إال األهداف املكشوفة 

 

 :األتوماتيكي) القائد(وظيفة الطيار 
 .يأخذ اإلشارات من نظام التوجيه ويرسلها إلى متتبع الهدف

 

 نظام التوجيه : ثانيًا

 :ويتكون من جزئني

 .ني وتوجد على جانبي الصاروخ وعددها إثن،جيهزعانف التو )١
 . وتوجد يف مؤخرة الصاروخ وعددها أربع،مراوح االتزان )٢

 

 مهمة زعانف التوجيه
 ).املراوغة(مساعدة الصاروخ عند الدوران واللف يف جميع االجتاهات 

 :مالحظة

 .تتفتح هذه الزعانف بعد خروج الصاروخ من األنبوب



 ٣٢٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مراوح االتزانمهمة 
 . االتزان للصاروختعطي )١
 .تتحكم يف مسار واجتاه الصاروخ )٢
 .تساعد على خروج الغازات من مؤخرة الصاروخ )٣

 

 :جهاز التدمري: ثالثًا

 :ويتكون من جزئني

 .الصاعق 
 .املادة املتفجرة 

 

 :أنواع صواعق التفجري
 وينفجر هذا الصاعق عندما تصطدم مقدمة الصـاروخ بالهـدف ممـا             :الصاعق الصدمي  )١

 .نفجار الشحنةيؤدي إلى ا
ينفجر هذا الصـاعق عنـدما حيـدث اصـطدام علـى جنـب              : الصاعق اجلنبي االحتكاكي   )٢

 .الصاروخ بالهدف
ينفجر ذاتيًا بعد زمـن حمـدد حتـى ولـو مل يصـطدم الصـاروخ                : صاعق االنفجار الذاتي   )٣

 .بالهدف

 

 :املادة املتفجرة
 : من أربعة أشياءتتكون من خليط



 ٣٢٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .Aluminum Powderبودرة األملنيوم  )١
 .Gumصمغ  )٢
 .RDXإكس .دي.آر )٣
 .Tetryleترتايل  )٤

 

 :نظام الدفع: رابعًا

 :يتكون من جزئني

 .حمرك االطالق 
 ).الطريان(حمرك احلركة  

 

 :وظيفة حمرك االطالق
أمتار ) ٧-٦(دفع الصاروخ أوليًا لبدء احلركة واخلروج من األنبوب ويدفع الصاروخ ما بني 

 .هي عملهتوين

 

 :خصائص حمرك االطالق
ثانيـة  ) ٠,٩(إلـى   ) ٠,٧(يشتعل هذا املحرك بعد ضغط الزناد يف وضـعية االطـالق بــ               )١

ثـواني بعـد الضـغط علـى        ) ٣-١(ولهذا جيب عدم حتريك الصاروخ واالنتظار ثابتًا ملدة         
 .الزناد

 .أمتار) ٧-٦(بعد أن يدفعه هذا املحرك ) ٦º(ينزل الصاروخ  )٢
 .ث/م) ٣٠(يعطي الصاروخ سرعة  )٣



 ٣٢٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ):الطريان(كة وظيفة حمرك احلر
 .يبقى على احلركة التي أعطاها حمرك االطالق ثم يدفع الصاروخ إلى السرعة القصوى

 

 :خصائص حمرك الطريان
 .أمتار) سبعة(يعمل هذا املحرك بعد  )١
 SA-7Aث وأقصى سـرعة حبسـب نـوع الصـاروخ يف            /م) ٣٠(أدنى سرعة لهذا املحرك      )٢

 .ث/م) ٥٤٠ (SA-7Bث ويف /م) ٤٦٠(
 .ث) ١٤,٦ (SA-7Bث، ويف ) ١٢,٧ (SA-7Aملحرك يف الصاروخ زمن اشتعال ا )٣

 

 : الصاروخالذي يبقى بعد اطالق

بعد انطالق الصاروخ خترج كمية كبرية مـن الـدخان وتفضـح مكـان الرامـي، وعليـه البـد                    
 .للرامي أن يغري مكانه بعد الرماية مباشرة

 
 SA-7مواضع رماية 

) ٦٠º(فأقـل أو    ) ٢٠º(ال يرمي بزاوية أقل مـن       ويف هذه احلالة جيب على الرامي أ      : واقفًا 
 .فأكثر

 ).٤٠º(أو أكثر من ) ٢٠º(ويف هذه احلالة جيب أال يرمي أقل من : جاثيًا 

 



 ٣٢٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 طريقة االستعداد للرماية
 .عند ظهور الهدف يلبس الرامي املنظارة اخلاصة بالصاروخ )١
 .يركب مساعد الرامي البطارية إن مل تكن يف مكانها )٢
 .موعة الزناد أثناء العمليؤمن املساعد جم )٣
ال ترمي االغطية ألنها رمبا     (يبعد املساعد غطاء األصابع التي توجد يف قاذف الصاروخ           )٤

 ).تعاد يف حالة عدم الرماية
 .يركب املساعد القاذف على األنبوب )٥
 .يبعد املساعد غطائي الفتحتني األمامية واخللفية ) ٦
 .يدفع الرامي الفريضة والشعرية )٧
 .ألفقييدفع املؤشر ا )٨
يسدد الرامي بالفريضة والشعرية على الهدف، إذا مل تتم عمليـة الرمايـة تعـاد اخلطـوات            )٩

 .السالفة بطريقة عكسية
جيب قبل البدء يف العمل اختيار املكان املناسب للرماية وجيب أن ميوه حبيث يتعذر على  )١٠

 .طائرة الكشف معرفة مكان الرامي

 

 البحث عن الهدف
 :يةوظيفة العدسة الرادار

 .البحث عن الهدف )١
 .تعقب الهدف باإلشارات )٢
 .قيادة الصاروخ حنو الهدف )٣
 ).الخ... حرارة، إضاءة، (يبحث عن مصادر الطاقة  )٤

 



 ٣٢٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 بعث من الطائرةنأنواع األنوار التي ت
 .انعكاس األشعة عن شاشة موضوعة على جسم الطائرة )١
 مضـاءة يف أغلـب      األنوار اإلنذارية على جناحي الطائرة وأسفلها وفوقهـا وهـذه تكـون            )٢

 .أوقات الطريان وتعكس أشعة الشمس جيدًا
انعكاسات الشمس على األجزاء املصقولة يف جسم الطائرة أو األصـباغ العاكسـة علـى                )٣

 .جسم الطائرة

 :قد يتبع الصاروخ مصادر الضوء التالية بدًال من الطائرة

 .الشمس )١
 .السحب املشتتة )٢
 .املاء )٣
 .اجلبال )٤
 .الثلوج )٥
 .واملناطق اخلضراءاألشجار واحلشائش  ) ٦
العمارات العالية وأي مصادر عاكسـة للضـوء ولـذا جيـب احلـذر منـه عنـد اسـتخدام                     )٧

 .الصاروخ يف مثل هذه املناطق
إلـى  ) ٦٠º(عادة ما يصدر من الطائرة نار وحرارة شديدة من العادم الذي ينتشر بزاويـة                )٨

تكون من اخللـف  إلى اليسار ولذا فإن أفضل وأضمن رماية على الهدف          ) ٦٠º(اليمني و 
النتشار العادم مسافة كبرية خلف الطائرة وألن الصاروخ يستطيع متابعة الهدف بسـهولة             

 .يف هذه احلالة

 

 موانع استخدام الصاروخ
باإلضافة ملا هو مذكور يف الفقرة السابقة فإن الطيار إذا ما غري اجتاهه بسرعة وبزاوية حـادة                 

 . يستطيع متابعتهخالل متابعة الصاروخ له فإن الصاروخ لن



 ٣٢٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مالحظة

 .الرأس الباحث يلتقط األهداف حتى ولو كانت أبعد من املدى األقصى للسالح

 
 طاقة الصاروخ

 .إذا اصطدم بأي هدف بعد املسافة املؤثرة أو املدى األقصى فسوف ينفجر

 .الصاروخ مناسب الصطياد طائرات الهيلكوبرت ألن مداه وسرعته مناسبة لها متامًا

 

 الرمايةخطوات 
 .اختيار املكان املناسب لإلطالق )١
 .لبس النظارات املخصصة لإلطالق )٢
 . الرامي أن يضع األنبوب على كتفهعلى )٣
 .يقوم املساعد بوضع البطارية يف مكانها ويثبتها )٤
وإن مل يكـن كـذلك يضـعه علـى هـذا            ) S(يتأكد املساعد أن الزناد يف وضـع األمـان           )٥

 ).S(الوضع 
 . األمامي املوجود يف القسم األعلى من األنبوببقوم الرامي بسحب الغطاء ) ٦
حتى يصبح قسم الزنـاد يف الطـرف        ) ١٨٠º(يقوم الرامي بتحريك األنبوب بزاوية وقدرها        )٧

 .األعلى وتوضع جمموعة الزناد
ثـم يرفـع املـثري األمـامي واخللفـي          ) ١٨٠º(بعد وضع الزناد حيرك األنبوب إلى األسفل         )٨

ليتمكن الرامـي مـن   ) ١٨٠º(ي الزجاجة اخلضراء بدرجة     ويدار الغطاء املعدني الذي حيم    
 .ري اخللفيشرؤية الزحاجة اخلضراء للم

 7Aمـرت بصـاروخ     ) ١٥٠٠(أقل مـن    ومرت  ) ٤٠٠(يرمى على الهدف الذي يبعد أكثر من         )٩



 ٣٢٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 وميكن معرفـة املسـافة مـن اخلارطـة حسـب            7Bمرت بالنسبة لصاروخ    ) ٢٣٠٠-٤٠٠(وبني  
 .احللقة املوجودة بالفريضةاملعرفة السابقة أو عن طريق 

 
 من الشمس أو مصادر قوة اإلشعاع) SA-7A(و ) SA-7B(حدود الرماية لـ 

 

 :وملعرفة املسافة عن طريق احللقة 
إذا كانت الطائرة أصغر من احللقة دل ذلـك علـى أن الطـائرة بعيـدة وال جيـب                    

 .الرمي عليها

 
 

ط احللقـة فهـي داخـل املـؤثر         إذا كانت الطائرة متأل احللقة وتالمس أطرافها حمـي         
 .وميكن الرمي عليها



 ٣٣٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

أما إذا كانت الطائرة أكرب من احللقة فإنها بذلك تكون قريبة جـدًا مـن الرامـي                  
مرت فأقل، وهذه القياسات نسـبية وتعتمـد علـى خـربة الرامـي وممارسـته                ) ٤٠(

 .للسالح

 
 

رك إلـى الـيمني   سحب مفتاح البطارية إلى األمام حتى ينقطع السلك النحاسـي ثـم حنـ        )١٠
)٩٠º ( ومن احلرف)B ( إلى احلرف)X.( 

 ).W(أو ) B(إلى الوضع ) C(أو ) S(حنرك مسمار األمان من الوضع  )١١
على الهدف حيث نسـمع صـوتًا مـن خـالل السـماعة             ) التنشني اجليد (نقوم بالتصويب    )١٢

اء ويكون من اللمبة اخلضراء قويًا ويدل هذا على دقة التسديد األولـي، يف هـذه األثنـ                
يتابع املساعد حركة العني ليتأكد من أنها تتابع الهدف وأنها تلـف بالسـرعة القصـوى                

 .ث/لفة) ٩٨(
ثـواني لتصـل العـني      ) ٥-٢(جيب على الرامي االنتظار من بعد بداية حركـة العـني مـن              

 .لسرعة اللف القصوى
رك عندما يقول مساعد الرامي أن العني ال تتجه إلى الهـدف فـإن علـى الرامـي أن حيـ                    )١٣



 ٣٣١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .الصاروخ حبسب قول مساعده إلى الهدف مرة أخرى
ر األفقي وهل توجد أجسام قريبة أعلى منه فـإذا وجـدت أجسـام              شجيب أن ننتبه للمؤ    )١٤

م وأعلى منه فيجب عدم الرماية، أما إذا كانـت األجسـام أبعـد مـن                ) ٤٠٠(أقرب من   
 .م فال ضري من الرماية) ٤٠٠(

 .حاذاة الهدفر األفقي دائمًا مبشجيب أن يكون املؤ

عند الضغط على الزناد يف وضعية االستعداد على مساعد الرامي أن يراقب حركة العني               )١٥
فإذا ما حتركت عن الهدف عليه أن ينبه الرامي لرفع يده عن الزنـاد فـورًا حتـى ترجـع                    

ثم يصـوب الرامـي   ) ٤º(العني ملكانها، وهذا لرتجع مساحة الرؤية للعني بزاوية مقدارها   
 مرة أخرى وبعدها يضغط على الزنـاد يف وضـع االسـتعداد وإذا مل تتحـرك                 على الهدف 
جيب أن يسـتمر التصـويب      (ثواني فيكمل الضغط إلى وضع االطالق       ) ٣-١(العني ملدة   

 ).على الهدف والضغط على الزناد ملدة ثانية واحدة
 .بعد انتهاء الرماية مباشرة جيب تغيري املوقع مع أخذ جمموعة الزناد )١٦

 :مالحظة
حسب (عندما تدخل عدة طائرات يف املدى املؤثر للصاروخ فإن األولوية لألبطأ             

 ).الهيلكوبرت ثم النقل ثم احلربية: التسلسل التالي
للمـدبر  : عندما تدخل عدة طائرات من نوع واحد فإن األولوية تكون كالتـالي            

للجنـب  ثم للمدبر بزاوية حادة ثم للمدبر بزاوية كبرية ثم للذي يطري من اجلنب              
 .ثم للمقبل بزاوية ثم للمقبل

حركة الرامي خلف الهدف جيب أن يكون ببطء وحبذر وجيـب أال يرفـع رجليـه                 
 .عن األرض

جيب أال تتم الرماية إال إذا سمع الرامي صـزت املكـرب ورأى الضـوء األخضـر                  
 .اخللفي مضيئًا

ي حتـى   ثوان) ١٠(جيب أن تكون املدة بني تشغيل البطارية إلى إطالق الصاروخ            
 .ثانية/دورة) ٨٠(تأخذ عني الصاروخ يف الدوران بسرعة 

 قسـم مـن الطـائرة       ، وأجـدر  )٦٠º-٢٠(أفضل زاوية لإلطالق هي املحصورة بـني         
 . القسم اخللفي ثم اجلناح وأخريًا القسم األماميجيب أن يستهدف هو



 ٣٣٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 Special Targetهدف خاص  )١٧

. رمايـة عليـه إال عنـد الضـرورة        فإنـه ال حيبـذ ال     ) ٢٠º(إذا وجد هدف بزاوية أقل مـن        
 :وكيفية الرماية عليه كالتالي

نسدد على الهدف بدون الضغط على الزناد، وبعد سماع الصوت واضحًا ورؤية             
الضوء األخضر وتأكد مساعد الرامي من أن العني يف اجتاه الهدف نضغط علـى              

 مـن أن    أو أكثر ثم نتأكـد    ) ٢٠º(الزناد يف وضعية االستعداد ثم نرفع الصاروخ        
) نسـبياً (العني ما زالت على الهدف مع وجود الصوت الواضح والضـوء القـوي     

 .نضغط على الزناد يف وضعية االطالق مع التصويب اجليد
إذا مل تتجه العني إلى الهدف قبل الضغط على الزنـاد يف وضـعية الرمايـة فإننـا                   

 ).١٤(نعيد اخلطوات السابقة 

 

 Armingالتسليح 
أمتـار  ) ٧-٦(ث، ويسـري باسـتقامة مسـافة        /م) ٣٠(روخ تكـون سـرعته      عندما ينطلق الصا  

ثانية ثم يسري إلى األمام بعد ) ١,٤(ثم يسقط جهاز التدمري بعد ) ٦º(بعدها ينزل إلى األسفل   
 .أن يعيد اجتاهه إلى الهدف

م يف ثـانيتني تقريبـًا مـن        ) ١٥٠(بعد سقوط املسمار األول وبعد أن يقطع الصـاروخ مسـافة            
ث /م) ٨٨(االنطالق يسقط املسمار الثاني من جهاز التدمري، وهنا تكون سرعة الصـاروخ             حلظة  

 .وتزداد حتى تصل إلى السرعة القصوى



 ٣٣٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 فن القتال والتكتيك
االتصال عند إرادة استخدام السالح تكون مع قائد املجموعة والذي هو الرامي وإذا وجد              

 :ائد اعتبارات تتخذ حني اختيار املوقعختطيطًا حربيًا فإنه جيب أن يكون مع هذا الق

 .جيب أن يوفر املوقع احلماية واإلخفاء املناسبني للطاقم 
جيب أن يتوفر يف املوقع املختار حقل مراقبـة جيـد حيـث يسـمح باملراقبـة يف كافـة                     

 .االجتاهات
أيضًا جيب أن يسمح املوقع بالرماية يف كـل االجتاهـات إال إذا كـان               : حقل الرماية  

 .جيعل من الطاقم هدفًا مكشوفًا للعدو فيتنازل عنهاألمر 
جيب معرفة الطرق املؤدية إلى هـذا املوقـع وطـرق الرتاجـع منـه               : التقدم واالنسحاب  

 .واجياد بدائل لها يف حالة إغالق الطرق الرئيسية
 : املوانع 
 ).الخ.. أشجار، جبال، أنهار، (موانع طبيعية  ◄
 ).الخ... خنادق، جدران، بيوت، أسالك شائكة، ألغام، (موانع صناعية  ◄



 ٣٣٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :شروط تتخذ قبل التخطيط
 فإننـا جيـب أن نأخـذ يف االعتبـار النقـاط             SAM7حينما خيطط ملعركة ما يسـتخدم فيهـا         

 .اخلاصة باختيار املوقع وجيب أال نتغافل عن أي منها

كما جيب أن تكون لدينا خطة بديلة الستخدامها يف حالة فشـل اخلطـة األولـى أو إذا مـا                    
 .كانت اخلطة الثانية أفضل من األولى

 

 :التخطيط
 :جيب عند التخطيط معرفة حالة العدو )١

 .موضع العدو )أ 
 .عدد أفراد العدو )ب 
 .األسلحة التي يستخدمها العدو )ج 

 :قبل الهجوم جيب أن تتوفر األشياء التالية يف القوات الصديقة )٢
 .وقت الهجوم )أ 
 .الصرب والثبات عند الهجوم )ب 

 فيجـب علينـا أن خنتـار أهـم مواقـع العـدو وأكثرهـا                :م مـا  املهمة عندما ختطط لهجو    )٣
 .اسرتاتيجية حبيث نسبب له خسائر كبرية جدًا عند إصابتها

 جيـب أن تـدرج مهمـات التنفيـذ واإلدارة امليدانيـة يف خمطـط                :التنفيذ واإلدارة امليدانية   )٤
  .املعركة األولى االحتياجات والضروريات التي جيب توفريها قبل تنفيذ اخلطة

.. مأكـل، مشـرب، ذخـرية       (جيب معرفة وتوفري املواد الالزمة والضرورية لتنفيذ العملية         
 ).الخ

األوامر جيب أن تنقل من القائد أو مساعده إلى جمموعة األفـراد            : األوامر واالتصاالت  )٥
بشفرة خاصة أو بإشارات معلومة لدى الطرفني مسبقًا كما جيب أن تغـري هـذه الشـيفرة                 

 ).إن أمكن(يوميًا 
 .جيب أن تكون هناك كلمة سر تستخدم داخل املعسكر وتغري كل ليلة



 ٣٣٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 تأثري األحوال اجلوية على الرماية
 :أفضل األحوال للرماية

 ).خالية من السحب(عندما يكون اجلو ربيعيًا والسماء صافية  
 .أن تكون السماء ملبدة بالغيوم والسحب غري متفرقة 

 

 :أسوأ األحوال اجلوية
تؤثر األمطار على عمـل العدسـة الراداريـة، وإذا كـان املطـر شـديدًا                : طرةاألوقات املم  )١

 املوجـود يف مقدمـة الصـاروخ قبـل االصـطدام            الصـدمي فلرمبا يؤدي النفجار الصـاعق      
  .بالهدف

 .رمبا تعكس قطرات املطر ضوء الشمس مما يؤدي إلى ضياع الصاروخ

عكـس ضـوء الشـمس ويـؤدي        أيضًا عند نزوله أو عنـد وجـوده مسـتقرًا فإنـه ي            : الثلج )٢
 .لتضليل الصاروخ

رمبا يؤدي الصقيع إلى كسر العدسة الرادارية، وأيضًا عنـدما يصـطدم            ): الربد(الصقيع   )٣
 . فيؤدي النفجار الصاروخ قبل موعدهالصدميبالصاعق 

تــي تهــب يف الصــحاري عــادة قــد تــؤدي العواصــف الرمليــة ال: راءالرمايــة يف الصــح )٤
العدسة الرادارية أو تعوق الرامي عن متابعة الهدف لتدني         إلى كسر   ) الصحراء الكربى (

 .مدى الرؤية
تكون هذه السحب مضيئة بعد ظهور الشمس مما يـؤدي إلـى تضـليل          : السحب املتفرقة  )٥

الصاروخ، كما أنه من الصعوية مبكان التصويب على الطائرة وهي تطري بارتفـاع أعلـى               
 .من السحب املتفرقة ألنها ختتفي ثم تظهر وهكذا

 :إن أفضل األوقات للرماية من حيث الضوء هما: اإلضاءة ) ٦
 ).من ظهور الفجر وحتى طلوع الشمس: (قبل طلوع الشمس 



 ٣٣٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ).من غروب الشمس وحتى حلول الظالم: (بعد غروب الشمس 

يف املناطق االستوائية أو الشديدة احلرارة جيب أال نرمي يف الظهرية إذ رمبا تـؤدي احلـرارة       
 .اداريةالنفجار العدسة الر

عدم الرماية أيضًا يف الصباح الباكر إذ رمبا تؤدي قطرات الندى املنتشرة على احلشـائش           
 .مع انعكاس ضوء الشمس عليها إلى تضليل الصاروخ

) ٢٢,٥º(ذات الـيمني و     ) ٢٢,٥º[(،  )٤٥º(كما جيب أن نرتك زاوية عن الشمس مبقدار         
 ].ذات اليسار

شد ملعانًا ولـذلك جيـب عـدم الرمـي لـيًال إال يف              دومًا يتجه الصاروخ حنو األشياء األ     
 .حالة رؤية الهدف بصورة واضحة

 

 الصيانة والتنظيف
جيب أن يكون املخزن نظيفًا وآمنًا ومغطى وجيد التهوية ويستحسن أن حيتوي املخزن علـى               

فهرنهيـت وال جيـوز وضـع أربعـة         ) ١٣٠º-٥٠(على أن تكون درجة احلـرارة مـا بـني           ) تريمومرت(
 .ق فوق بعضها كما جيب عمل فواصل بني الصناديقصنادي

 

 :الربط اجليد
 .جيب وضع السالح يف صندوقه جيدًا حتى ال يتعرض للسقوط والتلف

 .يف كل صندوق يوجد صاروخني وأربعة بطاريات 
 .تصاص الرطوبةميوجد بداخل الصندوق أنبوبة تهوية بها مادة ال 



 ٣٣٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ء ويوجـد داخـل الغطـاء نظـارة         كذلك يوجد القاذف وهو داخل الصندوق يف غطا        
 .الرامي وخرقة لتنظيف النظارة

تنظف األماكن املصقولة بقماش ناعم واألماكن امللونة جيب طالؤهـا بصـبغ دهنـي حتـى ال           
 .تصدأ إذا زال لونها األصلي

 

 :مالحظة

 :توجد ثالثة أجزاء رئيسية يف الصاروخ 
 .األنبوب ◄
 .البطارية ◄
 .جمموعة الزناد ◄
 من سالمتها،   )الفريضة والشعرية (الحظ العني وأماكن التسديد     جيب أن ت   :األنبوب 

جاجة اخلضـراء حتـت الفريضـة كمـا جيـب فحـص الزعـانف               كما جيب مالحظة الز   
  .اخللفية حبيث ال تتعرض لاللتواء

 .جيب االنتباه لثقوب التوصيل الكهربائي يف األنبوب وأنها صاحلة لالستخدام 
 سالمتها ومـن سـالمة الزنـاد ونالحـظ أصـابع            تتأكد من  ):القاذف(جمموعة الزناد    

 .التوصيل الكهربائي وزر فك جمموعة الزناد حتى ال يكون القاذف جاهزًا للرماية
جيب مالحظة وجود السلك النحاسـي املتصـل مـن مفتـاح البطاريـة إلـى            :البطارية 

جسمها والذي يدل على سالمة البطارية ومالحظة أن لون السلك مل يتغري من اللون              
 .األصفر

كما جيب التأكد من أصابع التوصيل وأنها غري مكسـورة أو ملتويـة وبهـذا تكـون                  
 .البطارية جاهزة لالستخدام

 



 ٣٣٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 جدول أنواع موازين قراءة درجات احلرارة

 درجة الغليان درجة التجمد امليزان
 ٨٠º صفر رومر

 ١٠٠º صفر ويمئ
 ٢١٢º ٣٢º فهرنهايت

 

افية خلف السالح تقدر بعشـرين مـرتًا وال يوضـع شـئ             جيب أن تكون هناك مسافة أمان ك      
 .قابل لالشتعال أو االحرتاق خلف السالح على بعد أقل من هذه املسافة

 

 خواص الرامي
 . حبيث يستطيع إغالق اليسرى وفتح اليمنى حبريةجيب أن يتحكم الرامي بعينيه )١
 .ينبغي أن يكون سمعه قويًا وليس به عيب بأذنيه )٢
 .عه سليمة وخصوصًا السبابة والوسطى باليد اليمنىجيب أن تكون أصاب )٣
 .أن يكون طويل القامة )٤
 .أن يكون قويًا قادرًا على حمل السالح فوق كتفه ملدة كافية من الزمن )٥
أن يكون ذكيًا ومدربًا تدريبًا جيـدًا علـى اخلـداع والتكتيـك الـذي يسـتخدمه طـريان                    ) ٦

 .العدو
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<

 

 
 

 

Bofora RBS-70
Range 5 km

Blowplpe

Sa-7 Grail

Fm  92-A stinger
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<

 

 Stinger االستنجر سالح

 

 
 

 A Stinger92-FM أ ٩٢االستنجر إف إم سالح نظام 

يرمـى بواسـطة فـرد      ). الطريان السريع املنخفض  (صاروخ االستنجر صاروخ مضاد للطائرات      
 .م١٩٨١م ودخل اخلدمة الفعلية عام ١٩٨٠واحد وهو أمريكي الصنع، وقد تم تصنيعه يف عام 

للحـرارة الصـادرة مـن      هو صاروخ مضاد للطريان املنخفض السريع، موجه حراريًا ومكتسب          
 .قائد الطاقم والرامي: الهدف، يرمى من الكتف األمين عديم االرتداد وطاقمه يتكون من فردين

كما أنه سهل االستخدام ودقيـق      . وجيب مشاركة قائد الطاقم يف الرماية عند تعدد األهداف        
 النقــل اإلصــابة، كمــا يعتــرب االســتنجر ســالحًا فتاكــًا ضــد الطــائرات العموديــة وطــائرات  

 .واالستطالع

 . األمريكية) جنرال داينامكس(تقوم بانتاجه شركة 

يعترب صاروخ استنجر اجليل الثاني من نظام الدفع اجلوي الفردي الذي يطلق مـن الكتـف يف                 
م قد هدف إلـى     ١٩٧٢الواليات املتحدة األمريكية، رغم أن املراحل األولى من تطويره يف العام            

 ).٢ آي–رد (حتى إنه أطلق عليه يف البداية اسم )  آي-رد (ه حتسني الصاروخ الذي يسبق



 ٣٤١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :وتتلخص أسباب وصفه باجليل الثاني يف اآلتي

والذي ال )  آي–رد (القدرة على ضرب الهدف اجلوي يف أي جزء منه خالفًا للصاروخ          )١
يضرب إال اجلزء اخللفي منالهدف الذي يعتـرب أكـرب مصـدر لألشـعة حتـت احلمـراء يف                   

 .الطائرة
) ECCM(وجهـاز مضـاد للتشـويش األلكرتونـي         ) IFF(حيتوي على جهـاز للتعـارف        )٢

 ).IRCM(واإلجراءات املضادة التي تستخدم األشعة حتت احلمراء 
خلوه مـن موجبـات الصـيانة يف أرض املعركـة، ذلـك ألن الصـاروخ وأنبـوب القـاذف                     )٣

بـوب القـاذف    يندجمان معًا منذ خروجهما من املصنع وحتى حلظة الرمي إذ يسـتخدم أن            
 .مرة واحدة ثم يستبدل به أنبوب جديد للصاروخ اجلديد

أو ) IR(إمكانية تزويده بباحث بصري قادر علـى البحـث عـن األشـعة حتـت احلمـراء                   )٤
ومن املفرتض أن يكون قد زود بالباحث اجلديد يف صيف          ) UV(األشعة فوق البنفسجية    

 .م١٩٨١

 
 



 ٣٤٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

م وبلـغ   )١٩٧٦-١٩٧٤(جتارب طويلة دامـت مـن       م بعد   ٢٧/٢/١٩٨١دمة يف   دخل استنجر اخل  
م ١٩٧٩حتـى العـام   ) جنـرال داينـامكس  (يف شـركة    ) كاليفورنيا/ بوموتا(جمموع ما انتجه قسم     

 .صاروخًا) ٤٤٩٠(ًا من وحن

 .إضافة إلى الصواريخ اخلاصة بأغراض التدريب

انية يف أملانيـا    وخيدم هذا السالح يف صفوف املشاة ومشاة البحرية األمريكية والوحدات امليد          
ضـد الطـائرات    ) FEBA(نطقة القتال   ملالغربية، وذلك لتأمني نظام دفاع جوي يف احلد األمامي          

السريعة املحلقة على علو منخفض وطائرات الهيلكوبرت وللدفاع عـن املنـاطق احليويـة الصـغرية                
 .ودعم املراحل األولى من عمليات القوات املحمولة جوًا

ويراعـى عنـد التصـويب      )  آي –رد  ( بنفس الطريقة املسـتخدمة يف       يتم التصويب واإلطالق  
على األهداف العابرة توقع املنطقة املستقبلية للهدف، علمًا بأن الصاروخ نفسه يستخدم أسلوب             

 أن الصاروخ يتمتع مبعدل دوران متناسـب مـع معـدل            مبعنىاملالحة النسبية ليوجه حنو الهدف،      
دف، وبالتالي فإنه يتخـذ مسـارًا تصـادميًا بـدًال مـن مسـار               تبدل خط النظر بني الصاروخ واله     

 .)“رم وانسا”وفق أسلوب (مالحق للهدف وال يطلب من الرامي متابعة الصاروخ إثر انطالقه 



 ٣٤٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

م على تطوير بديل للصـاروخ اسـتنجر يتميـز باعتمـاده علـى              ١٩٧٤جيري العمل منذ العام     
أطلقت شركة فورد التـي تتـولى عمليـة تطـوير     وقد  .أشعة الليزر بدًال من األشعة حتت احلمراء      

 ).أولرتنيت ستنجر(النظام اجلديد 

 :يتكون هذا السالح من أربعة قطع أساسية وهي

 .طلقة السالح )١
 .اجلهاز الفرعي لتمييز الطائرات )٢
 .حاويات الشحن والتخزين )٣
 .أدوات الرتبيط )٤

 .انظر الشكل

 .طلقة السالح )١
 .جمموعة املقبض والزناد )٢
 .لبطاريةوحدة املربد ا )٣
 .جهاز االستجواب )٤

 
 ).وهو جزء من اجلهاز الثانوي لتمييز الطائرات(مستجوب جهاز متييز الطائرات . ١
 .جمموعة املقبض والزناد القابلة لإلنفصال. ٢
 .البطارية/ وحدة التربيد. ٣



 ٣٤٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 املسافات
 ). كلم٦(املدى األقصى  
 ). مرت٥٠٠: (املدى األدنى 
 . اعتمادًا على قلة احلرارةاملدى للهيلكوبرت يكون أقل 
 .كلم) ٩,٧(مدى جهاز التمييز  
كلم يف  ) ٤٠,٠٨٠(ث أي ما يعادل     /م) ٢٦٦٨(السرعة الفارقة للصوت وتبلغ سرعته       

 .الدقيقة
بينما ) أضعاف قوة اجلاذبية  ) (أي/جي(كما أن الصاروخ ينطلق بقوة عشرة أضعاف         

 .الطائرات ال تستطيع االنطالق بأكثر من سبعة جي أي
 . كلم١٢,٥ميكن اكتساب الهدف على بعد  
 .٦٥ْأعلى درجة ميكن الرماية عليها  

 

 تسمية األجهزة واألجزاء الرئيسية يف السالح
 طلقة السالح

 :وتنقسم إلى قسمني

 .القاذف )١
 .املقذوف )٢

 

 :القاذف

وهـو عبـارة عـن وعـاء        ) فايربجالس(وهو عبارة عن أنبوب مصنوع من األلياف الزجاجية         
األولى، األماميـة خاصـة مبقدمـة الصـاروخ حيـث توجـد نافـذة        : وجد بها فتحتان للقذيفة، وت 



 ٣٤٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

أما الفتحة اخللفية فهي خاصة خبروج الغاز الزائـد عنـد االنطـالق كمـا               . األشعة دون احلمراء  
يوجد بها قرص النفخ ومهمته حماية الصاروخ يف األنبوب مـن الرطوبـة واملـواد الغريبـة ومينـع                   

 .سقوطة

أنبوبة اإلطالق غالف التجفيف واملؤشر حيدد عما إذا كانـت الرطوبـة قـد            كما يوجد على    
 .تسللت إلى داخل األنبوب

 :أما فيما يتعلق باألجزاء فهي كما يلي

 .قرص النفخ )١
 .حابس القذيفة يف القاذف )٢
 .نافذة األشعة )٣
 .احلمالة )٤
 .اسطوانة التجفيف وبها مؤشر الرطوبة )٥
 .الغطاء األمامي ويركب يف املقدمة ) ٦
 .جمموعة التسديدمقر  )٧
 .مقر جمموعة املقبض والزناد )٨
 .مقر البطارية )٩
 .اسطوانة الغاز )١٠
 .مقر مقبس املقبض والزناد )١١



 ٣٤٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 مؤشرات األحراز )٣ حابس القذيفة يف القاذف )٢ قرص النفخ )١
 نافذة األشعة حتت احلمراء ) ٦ واقي العني )٥ )مطوية(جمموعة الناظور  )٤
 احلمالة )٩فمؤشر الرطوبة واسطوانة التجفي )٨ مقر الغطاء األمامي )٧

 

 :املقذوف

وهو املتعارف عليه بالصاروخ ومهمته تدمري الهدف املصوب إليه، وحيتوي على ثالثة أقسام             
 :رئيسية نورد مهمة كل قسم

قسم الدفع يوجد به القسم الذي يدفع الصاروخ إلى األمام باجتاه الهدف من خارج               
شتعال ويتـولى مهمـة     األنبوب ويسقط بعد تسعة أمتار حيث يقوم حمرك الطريان باال         

ثانية من  ) ١٧(ث وتنتهي مهمته مبضي     /م) ٦٨٨(دفع الصاروخ إلى الهدف وسرعته      
 .االنطالق حيث سينفجر ولو مل يصب الهدف

وهـو الـذي يتـولى تفجـري الهـدف بعـد أن             : أما القسم الثاني فهو الـرأس احلربـي        
 .يصطدم به

زاء يف الصاروخ وال بد لنـا       أما القسم األخري فهو قسم التوجيه، وهو من أهم األج          
 ).انظر الشكل(أن نتعرف عليه عن قرب 

 



 ٣٤٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 جمموعة الذيل. ٢ حمرك اإلطالق. ١
 حمرك الطريان. ٤ )٤(زعانف الذيل، عددها . ٣
 جمموعة التحكم والسيطرة . ٦ بطارية الصاروخ. ٥
 جمموعة توجيه الباحث. ٨ )١(كم، عددها حأسطح الت. ٧

 

 يةالبطار/وحدة التربيد
 التربيد على بطارية وعلى سائل لتربيد غاز األرجون املضغوط وتستمر بإمداد وحدةوحتتوي 

ي توتـأ . ، كما أنها غري قابلة لالستعمال مرة أخـرى        انيةث ٤٥الرأس الباحث بعد التشغيل ملدة      
 :أما عن األجزاء فهي كما يلي. بطارية/مع كل سالح ثالث وحدات تربيد

 . املقبضمقر البطارية يف جمموعة )١
 .غطاء مقر البطارية البالستيكي )٢
 :البطارية وحتتوي على اآلتي )٣

 .عازل احلرارة )أ 
 .مؤشر احلساسية باحلرارة )ب 
 .فتحات تسريب الغاز الزائد )ج 
 .اإلبرة )د 
 .دوائر التوصيل )ه 



 ٣٤٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 مؤشر احلساسية باحلرارة. ٣ الغطاء املطاطي للبطارية. ٢ وحدة التربيد. ١

 

 :حتذير

بإلقائهـا وسـط األغصـان اجلافـة أو         ) البطارية وملحقاتهـا  (يد  ال تتخلص من وحدات الترب    
كمـا جيـب مسـك    . القش أو أي مواد قابلة لالشـتعال، وبصـفة خاصـة عنـدما تكـون سـاخنة       

 .البطارية من العازل البالستيكي عند إخراجها

 

 السالحمبادئ تشغيل طلقة 
خدمًا جهـاز   الشكل أدناه عبارة عن توضيح متسلسل يصـف تشـغيل طلقـة الصـاروخ مسـت               

 .االستجواب لتمييز الطائرات

بعض هذه اخلطوات ميكن القيام بها يف وقت واحد، كما أن التسلسل الفعلي قد خيتلف عما                
 .هو وارد أدناه تبعًا للحاالت التكتيكية املختلفة



 ٣٤٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

عـد أن تسـدد علـى الطـائرة         ل التشـغيل، ب   عاميتم تشغيل جهاز متييز الطائرات بواسطة        )١
 . الطائراتز متييزتنشط جها

 .االستجابة واالستجواب، ويستجوب جهاز متييز الطائرات الطائرة وتقيم االستجابات )٢
 :صوت ومؤشرات التفتيش مثل )٣

 .األجوبة الصحيحة للطريقة الرابعة بيب، هذا إذا تم استالم - صمت -بيب  
 .إذا تم استالم األجوبة الصحيحة للطريقة الثالثة) بيب(أو صوت نغمة  
هذا إذا كان الهدف غري معروف، يكـون هنـاك صـوت      ) بيب -يب  ب -بيب  (أو   

 .نغمة عدة نغمات

 .إذا مل يكن هناك صوت يف نظام متييز الطائرات فمعناه أنه ال يعمل بصورة صحيحة

 
 :كيفية التسديد )١

 .اضغط السالح حبيث ترى الهدف يف منتصف حلقة مسافة الرؤية 
 :تشغيل وحدة مربد البطارية )٢

 .ة والتنشيط يشغل وحدة البطاريةإن جهاز السالم 
. وحدة مربد البطارية تزود قاعدة اإلطالق بالطاقة كما حترر مربد غـاز األرجـون              



 ٣٥٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

على األقـل   ) انيةث ٤٥(تزود وحدة البطارية جهاز اإلطالق بالطاقة والتربيد ملدة         
 .بعد تشغيلها

 :تدفق غاز األرجون )٣
الصـاروخ حيـث يـربد      يتدفق غاز األرجون عـرب األنبـوب املـوزع إلـى باحـث               

، خيرج الغاز مـن     )خمسة ثواني (الباحث إلى درجة حرارة التشغيل وذلك خالل        
 .صمام العادم

 :تشغيل حمرك تدوير أجهزة التوازن )٤
يدور جهاز التوازن بالسرعة الكاملة، مؤشرات التفتيش املشار إليها تولد إشارة            

 .صوتية تشري إلى التوازن
 ).انظر الشكل ب(صر للسالح يكون توجيه التوازن مع خط الب 

 
 :تشغيل زناد اإلطالق )٥

يؤدي الضغط على الزناد إلى تشغيل البطارية ثـم يـتم اشـتعال حمـرك اإلطـالق                  
 .ويبدأ الصاروخ يف االنطالق من أنبوب اإلطالق



 ٣٥١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 رك الصاروخ من األنبوبحت

 شعالوتم تنشيط جهاز توقيت كبسولة اإل
 

 :حركة الصاروخ ) ٦
لغازات من خالل فوهة ذات زوايا صغرية تؤدي إلـى دفـع            ينفث حمرك اإلطالق ا    

 .األنبوبعن الصاروخ إلى األمام قبل أن ينفصل 
 يف العمل بعدما أن تصل سرعة الصاروخ إلى سرعة          شعاليبدأ جهاز توقيت كبسولة اإل     )٧

 .الطريان
ينفصل حمرك اإلطالق عن الصاروخ عندما يقطع كباس اإلنفصال املسامري األربعة التـي              )٨

بت حمرك اإلطالق يف الصاروخ، يتم استهالك املحرك قبل أن ينفصل الصاروخ نهائيًا             تث
 .من أنبوب اإلطالق

 
 ينساب الصاروخ

 



 ٣٥٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  باألشعة دون احلمراءالتفتيش
 . مبتابعة األشعة دون احلمراء الصادرة من الهدف وذلكيتحسس الباحث الهدف 

 

 قـد اكتسـب األشـعة دون        النغمة التي تكون أكثر وضوحًا تـدل علـى أن الباحـث            
 .احلمراء من الهدف

 
 التوازن غري مقيد
 تتبع الباحث

يتم تشغيل مفتاح التحرير حيث يقوم بتحرير التوازن حتى يتمكن الباحث من تتبع              
 .الهدف

ارفع عاليًا وأدخل زاوية التسديد وسدد بواسطة حتريك السالح حتـى تـرى الهـدف            
 . تتبع الهدفيف رؤية التسديد حيث يستمر الباحث يف

متتد مؤخرات وأسطح التحكم بينما تغلي أسطح ومؤخرات التحكم أنبوب اإلطـالق             
 .فإنها تنزلق فجأة وتنغلق يف مكانها

 .قدمًا بعد ذلك يشتعل حمرك الطريان) ٢٨(يبدأ انسياب الصاروخ حتى  



 ٣٥٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 الرأس الناسف   شعالإذ تعمر كبسولة اإل   ) الرأس احلربي (يتم تعمري الرأس الناسف      
 .شعالعد ثانية واحدة من بدء جهاز توقيت كبسولة اإلب

 
 يشتعل حمرك الطريان ويتعمر الرأس الناسف

 .ويبدأ دوران الوقت التدمريي) تعمريه(ويف ذات الوقت يتم جتهيز الرأس الناسف  
يستمر الباحث يف تتبـع الهـدف أثنـاء طـريان الصـاروخ حيـث يكتشـف الباحـث                    

 .ه الصاروخ للموقع اجلديد للهدفالتغيريات يف موقع الهدف ويوج

 
 توجيه الصاروخ

 تدمري الذاتيالعدم أو ال
 .هدف يشتعل الرأس الناسف ويتم االنفجارضرب الهدف عندما يصيب الصاروخ ال 
إذا مل يصـب    ) ث١٧( الـرأس الناسـف بعـد        شـعال يشعل جهاز توقيـت كبسـولة اإل       

 .الصاروخ الهدف

 العدم أو التدمري الذاتي 



 ٣٥٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 لطلقة السالححكم واملؤشرات مفاتيح الت
اولة تشغيل الصاروخ جيب أن يكون الرامي ملمًا باألجهزة واملؤشرات وكيفية           حمقبل   

 ).انظر الشكل(التحكم بها 

 
 السالمة وجهاز التنشيط. ٣ زناد اإلطالق. ٢ مفتاح حترير التوازن . ١
 ).مكبس الصوت(سماعة الصوت . ٦ الطنني عند عظمة اخلطر. ٥ مفتاح االستجواب لتمييز الطائرات. ٤
   موصل جهاز متييز الطائرات. ٧

 



 ٣٥٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 تعليمات تشغيل السالح
اشبك جهاز اإلرسال يف حزام السالح وارفـق مشـبك جهـاز متييـز الطـائرات يف السـرتة                    )١

 .الواقية من الرصاص

 

 
 السالح على الكتف

 

 .تأكد من أن وحدة مربد البطارية يف موضعها )٢
 .هوائي غري مطوي )٣



 ٣٥٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .أزل الغطاء )٤

 
 

 .ارفع جهاز املنظار )٥

 
 



 ٣٥٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .أزل موصل جهاز متييز الطائرات من جمموعة املشبك ) ٦

 
 

 .أوصل الكيبل )٧

 
 ..هنا صفحة مفقودة يوجد .. 

 

 .ابدأ بالتتبع وحتديد مسافة الهدف )١١



 ٣٥٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ثم انتظر حتى يصبح الهدف ضمن املسافة املؤثرة )١٢

 
 

 .شغل جهاز السالمة والتنشيط )١٣

 
 

 .مة التفتيش جيب أن تكون واضحةاصغ إلى نغ )١٤



 ٣٥٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .اضغط وثبت مفتاح التحرير )١٥

 
 

 . متييزه كعدو منتأكد )١٦

 
 

 .ارفع السالح عاليًا )١٧



 ٣٦٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 :خذ واحدة من صور التسديد التالية )١٨
 .التسديد إلى اليمني 
 .التسديد على الهدف املقبل أو املدبر 
 .التسديد ناحية اليسار 

 
 

تبـع الهـدف، أمـا إذا اختفـت النغمـة أطلـق             يدل صوت النغمة الواضح أن الباحث يت      
 ).١٤(مفتاح التحرير وضع الهدف يف دائرة مسافة الهدف وارجع للوضع 

 .ارمي )١٩



 ٣٦١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

وأنت ما تزال مثبتًا مفتاح التحرير اضغط على زنـاد اإلطـالق وثبتـه واسـتمر يف تتبـع                   
 .الهدف حتى ينطلق الصاروخ

 .أزل وحدة مربد البطارية خالل ثالث دقائق ) ٢٠

 
 

 :ذارإن

) العـازل (تصبح وحدة مربد البطارية شديدة احلرارة عند تشغيلها جيب إمساكها من الغطاء             
 .عند إزالتها



 ٣٦٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 لتوقفاتا
 :تعريف التوقف

 .هو عطل طارئ حيدث للسالح يف ميدان الرماية

 

 :أنواع التوقفات
 :ثالثة أنواع وهي

 تشغل املقذوف ويستغرق    وعادة ما حتدث من الوصالت الكهربائية التي      : الرماية املتأخرة  )١
 :التأخري من ثانية إلى عدة دقائق وعند حدوث مثل هذا األمر فيجب اتباع اآلتي

 .ثواني) ٥-٣(االستمرار يف متابعة الهدف من  )أ 
إذا مل ينطلق الصاروخ خالل هذه الفرتة فما عليك إال أن ترفع يدك من مفتـاح                 )ب 

 .اإلطالق وتنزع البطارية
التام يف الرماية وعند حـدوث رمـي كـاذب اتبـع اخلطـوات              وهو الفشل   : الرمي الكاذب  )٢

 :التالية
 .انزع البطارية )أ 
 .حتى تربد البطارية)  دقيقة إلى ساعتني٣٠(االنتظار من  )ب 
وضع عليه عالمـة للتعـرف عليـه       ) ٢٠º(ضع السالح على حجر أو خوذة بزاوية         )ج 

 .من قبل قسم املتفجرات
 .قدم) ١٢٠٠ أو ٤٠٠(املسافة التي يوضع السالح الكاذب  )د 
 .جيب حتذير القوات الصديقة )ه 
 .جيب أن يكون الصاروخ حتت احلراسة )و 

وهو الصاروخ الذي اشتعل فيـه حمـرك الـدفع فقـط ومل يشـتعل حمـرك                 : الصاروخ امليت  )٣
 .الطريان وسقط الصاروخ عند هذا احلد ونطبق عليه الفقرات اخلاصة بالرمي الكاذب



 ٣٦٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ع العدو من استعمالهتدمري السالح ملن
دمري الصاروخ ومعداته عندما يكون عرضه لالستيالء عايه من قبل األعداء أو تركها يتم ت

 .دمري إال بأمر من القيادة العليايف منطقة القتال وال يتم الت

 :أما اخلطوات الواجب اتباعها لتدمري السالح احلقيقي بغرض حرمان العدو من استخدامه

 .بعة ثواني خالل سوأفضل طريقة هي أن ترمي به على العد 
 .بواسطة حرقه خالل سبعة دقائق 
 .بواسطة التفجري خالل خمسة عشر دقيقة 
 .الرماية عليه بالبندقية أو املدفعية ملدة خمسة دقائق 

 :مالحظة هامة

 .كما نتبع نفس اخلطوات مع معدات التدريب إلى جانب استخدام طريقة التهشيم

 :حتذير

حمركني للصاروخ ورأس متفجر شديد االنفجار      حتتوي طلقة السالح أو طلقة الصاروخ على        
 .وهذا يولد خطرًا شديدًا على األفراد عندما يتم تدمريه بواسطة احلرق لذا جيب االحرتاس

 

 ويل طلقة الصاروخ إلى طلقة سالححت
كما سبقت اإلشارة إلى أنه ميكن إعادة استخدام جمموعة املقبض والزناد وبنـاًء علـى ذلـك                 

ة ورؤساء األطقم معرفة كيفية نزع املقبض من الطلقة املسـتخدمة وتركيبـه             جيب على جميع الرما   
 .على طلقة الصاروخ



 ٣٦٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :كيفية نزع املقبض من الطلقة املستهلكة

 .أمسك أنبوبة اإلطالق باليد اليمنى )١
باليد اليسرى اسحب حابس جمموعة اإلبرة إلى األمام حتى تتحرر ثم قم بالضـغط علـى         )٢

 .غطًا خفيفًا ليتم أخذ احلابسجمموعة املقبض إلى أسفل ض
أمسك املقبض من األمام باليد اليسرى واسحبه بلطف إلى أعلى عنـدما جيتـاز املقـبض                 )٣

املوصالت ادفع إلى األمام باستخدام اليد اليمنى لفصله عن املسامري اخللفية، واملقـبض             
 .اطرح األنبوب املستهلك جانبًا) غري مرتبط باألنبوب(اآلن مزال 

 
 كتف جمموعة املقبض والزناد. ٢  طلقة الصاروخمسمار. ١
 مفصل طلقة الصاروخ. ٤ ذراع القفل. ٣
 املسمار. ٥

 

 



 ٣٦٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :تركيب املجموعة على طلقة الصاروخ

 .فك الغطاء الواقي للموصل مع فحص الفيشة والتوصيالت بالصاروخ )١
 اخللـف مـع     ارفع املقبض بكلتا اليدين واشبكه يف مقره على مسـامري التثبيـت الواقعـة يف               )٢

إنزال املقبض يف مقره مع مالحظة أن يكون املوصل يف مكانه الطبيعي يف املجموعة وعند               
 .نزوله يكون على شكل قوس ويتم العمل باليد اليمنى

مع شبك حابس املجموعة يف مقره بعد ذلك يتم سحب          ) خبفة(ارفع املقبض على األنبوبة      )٣
 .خ جاهزةالسقاطة ليتم الغلق عندها تكون طلقة الصارو

تنفذ كل اخلطوات بالتناوب من كل املتدريبني حتى يتأكد املدرب أن جميع املتـدربني              (
 ).قد تفهموا السالح متامًا، وجيب أال يتدخل أحد عندما يقوم أحد املتدربني بالتطبيق

 .بعد ذلك يواصل االستمرار للتجهيز للرماية

 
 

 ختاذها قبل استخدام السالحاإلجراءات الواجب ا
ينبغـي فحـص الصـاروخ      ) املسـتودع (ند استالم سالح االستنجر من متـوين الـذخرية          ع )١

للتأكد من صالحيته للرماية وذلك بـإجراء الفحـص الـالزم للعالمـات املكتوبـة علـى                 
الصندوق للتأكد من أنها حتتوي فعًال علـى السـالح املطلـوب، فمـثًال اللـون األصـفر                  



 ٣٦٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ونقـوم  .  الشنطة حتتوي على طلقات حيـة      طة الشحن يدل على أن    ناملوجود على ركني ش   
 .بفحص الشنطة بدقة بصريًا للتعرف على سالمتها من الطعوج والكسور

نقوم بإفراغ الضغط من داخل الشنطة عن طريق الصمام املعـد لـذلك ثـم نفـتح الشـنطة                   
سالمتها من أي تلف كذلك نفحـص الطلقـة         ونقوم بفحص السالح ومعداته للتأكد من       

سالمة نافذة األشعة من الكسر فإذا ما سمعت صـوتًا فـال            ة للتأكد من    بهزها هزة خفيف  
 .تستلمها

 : أفراد طاقم صاروخ استنجر ألول مرة عليهم القيام بفحص اآلتياستالمعند  )٢
فئـة التـدريب     .العالمات املكتوبة على الشنطة فالذخرية احلية عالمتهـا صـفراء          )أ 

 . فعالمتها اللون الربونزي٦٠أما فئة التدريب م . وعالمتها اللون األزرق٣٤م
قبل فتح الشنطة افتح صمام تنفيس الضغط باإلصـبع وذلـك ملنـع حـدوث عطـل         )ب 

 .بالسالح أو إصابتك بأي إصابات
وجيـب  ) الهوائي(عدم وضع السالح على جنبه األمين متامًا تفاديًا لتلف األريل            )ج 

 .االنتباه إلى أن السالح جيب أن يوضع دائمًا على جنبه األيسر
كد من وجود املربعات الصفراء على السـالح والتـي مسـاحتها بوصـة مربعـة                تأ )د 

 .وإذا مل جتد هذه العالمات أعد السالح إلى متوين الذخرية)  سم٢,٥(
عند حمل السالح عن طريق احلمالة أثناء السري اجعل طرف السـالح األمـامي          )ه 

مـن  إلى االعلى وعلى مستوى أفقـي مـع شـد احلمالـة وتثبيـت السـالح ملنعـه                   
 .التمايل والتدلي واالهتزاز

إلى حـني   ) غطاء الكبيل (عدم نزع األغطية الواقية أو غطاء الطرف األمامي أو           )و 
 .إعداد السالح للرمي أو القيام بتفتيش وفحص السالح

 

 :مؤشر الرطوبة داخل الصندوق
ع يدلنا هذا املؤشر على نسبة الرطوبة داخل الصندوق قبل فتحه عند اسـتالمه مـن املسـتود                

وكـل قسـم منفصـل عـن اآلخـر          ) ٥٠-٢٠(وهو مقسم إلى أربعة تقسيمات تبدأ التدرجيات من         
حيـث يـتغري اللـون وال يـتغري اجلـزء           ) ٢٠(مبعنى أن الرطوبة ستدخل للقسم الذي حيمل الرقم         



 ٣٦٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ونعـرف  . وهكذا% ٣٠الذي يليه إال إذا زادت نسبة الرطوبة يف الصندوق وأصبحت تقرتب من             
 .ربت للصندوق إذا تغري لون القسم املحدد من األخضر إلى األصفرأن الرطوبة قد تس

وإذا اكتشفنا ذلك فنحكم إغالق الصندوق حيث نستطيع حفظ الصاروخ ملدة عشر سنوات             
 .دون أن يفسد مع مالحظة أن يكون املخزن ذو تهوية جيدة

 
 صندوق السالح بأجزائه الرئيسية): ١(الشكل 

 

 :نالحظ على الصندوق التالي

 .لون ركن الصندوق )أ 
 .إخراج الهواء املضغوط) صمام(زر  )ب 
 .مؤشر الرطوبة داخل الصندوق )ج 



 ٣٦٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 خدامهتح قبل اسفحص أجزاء السال
 .الشكل يبني البطارية ومقر ختزين وحدة التربيد وغطاء ختزين البطارية

 
 

 :حتذير

 .تأكد من أن وحدة التربيد أو البطارية ليست مركبة يف هذا الفحص

 :ط والتأمنيمفتاح التنشي )١
اضغط مفتاح التأمني والتنشيط ثم أدره للخارج واألمام يف ذات الوقت إلـى أن               )أ 

 .يتوقف متامًا وحتى تسمع صوت الطلقة
عند إرخاء وحترير مفتـاح التنشـيط والتـأمني فمـن املفـرتض أن يعـود املفتـاح                   )ب 

 .تلقائيًا إلى مكانه األصلي ويستقر هناك
 :مفتاح التحرير )٢

ير ثالث مـرات وذلـك بالضـغط مـرة علـى كـل طـرف مـن                  اضغط مفتاح التحر   )أ 
 .األطراف وضغطة أخرية يف املنتصف ومن املفرتض أن تسمع طقة عند كل ضغطة



 ٣٦٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .يفرتض رجوع املفتاح لوضعه العادي يف كل مرة يتم ضغطه فيها )ب 
 .الشكل أدناه يبني استعمال زناد الرمي ومفتاح التحرير ومفتاح التنشيط والتأمني

 

 
 

 :ميزناد الر )٣
اسحب زناد الرمي ألقصى حد ويفرتض سماع طقة عند حترير الزنـاد مـع عـودة الزنـاد                  

 .إلى مكانه العادي
 .يبني زناد اإلطالقأدناه الشكل 

 

 
 
 

 :قرص النفخ ونافذة األشعة )٤
افحص نافذة األشعة حتت احلمراء األمامية للتأكد من عـدم وجـود أي أجسـام                )أ 

 .غريبة



 ٣٧٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

نظيف العدسات ثم فتش وافحص القرص للتأكد       نظف العدسات بواسطة أنسجة ت     )ب 
 .من عدم وجود أية أجسام غريبة أو تلف أو كسر بالقرص

 .يبني قرص النفخ ونافذة األشعة حتت احلمراءأدناه الشكل 

 
 
 

 :جمموعة جهاز التسديد )٥
افحص حلقة املدى للتأكد من عدم وجـود خلـل أو تلـف مرئـي أو انغـالق يف                    )أ 

 .احللقة
 اخللفية واحلجاب الـواقي للعـني اليسـرى للتأكـد مـن عـدم               افحص شبكة الرؤية   )ب 

 .وجود أي كسر أو تلف بالشبكة
 .جيب استبدال احلجاب الواقي إذا كان تالفًا )ج 

 :اإلحرازمؤشرات  ) ٦
افحص مؤشرات أو مبينات اإلحراز للتأكد من خلوها من أي تلـف ظـاهر فـإن كانـت                  

 .تالفة فيجب إعادتها إلى نقطة متوين الذخرية

 
 



 ٣٧١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 : جهاز متييز الطائراتبسمق )٧
افحص اجلزء الداخلي من مقر جهاز متييز الطائرات للتأكـد مـن خلـوه مـن أي                  )أ 

 . تأكد من نظافة نقاط التماس–مواد غريبة 
افحص حالة غطاء موصل جهاز التمييز ثم استبدل الغطـاء إذا كـان تالفـًا أو                 )ب 

 .مفقودًا

 
 

 .كيبل التوصيل املشرتك جلهاز متييز الطائرات )٨
 :تجوب جهاز متييز الطائراتمس )٩

 .افحص مستجوب جهاز متييز الطائرات للتأكد من أنه مل يسقط أو استخدم بإهمال
تأكد من أن القضيب الواقي ملحوم على الصندوق وأن الغطاء الواقي غـري تـالف، ويف                

 .حالة الضرورة استبدل جهاز متييز الطائرات
 :طائراتكيبل الربط والتوصيل املشرتك جلهاز متييز ال )١٠

تفقد وافحص جهاز متييز الطائرات للتأكد من خلوه من أي كسر أو تلف ظاهر               )أ 
 .للعني فإذا كان مكسورًا أو مقطوعًا ففي هذه احلالة استبدل الغطاء

فك غطاء كيبل التوصيل املشرتك للتأكد من خلوه من أي أوساخ أو أي تلـوث            )ب 
 .ونظفها إذا ما استدعى األمر

ج فـإذا كـان املوصـل مفقـودًا أو تالفـًا أو إذا كـان        تفحص غطاء موصل املربم    )ج 
 .مشبك الربط أو التثبيت ال يعمل بصورة جيدة فيجب استبداله

 .يبني كيبل الربط والتوصيل املشرتك جلهاز متييز الطائراتأدناه شكل ال



 ٣٧٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 
 .هوائي جهاز متييز الطائرات )١١

 .فك الهوائي وافحصه وتأكد من خلوه من أي تلف أو كسر )أ 
 . يبني هوائي متييز الطائرات أدناهالشكل

 
 

 خطوات استخدام السالح

 .افتح شنطة ختزين السالح وأنزل الطلقة )١



 ٣٧٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .ضع السالح على الكتف )٢
 .تفحص وتأكد من أن وحدة البطارية يف مكانها الصحيح

 
 

 .فك طوية الهوائي باليد اليسرى )٣

 



 ٣٧٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 .فك غطاء الطرف األمامي باليد اليسرى )٤

 
 .ز التسديد باليد اليسرىارفع جمموعة جها )٥

 
 

 .أمسك وثبت املقبض باليد اليسرى ) ٦

 
 

 .باليد اليمنى أمسك قبضة الزناد وثبتها )٧



 ٣٧٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

ض السالح ثـم أمسـك مفتـاح التحريـر وبـدون أن تضـغط               بحرك اليد اليسرى إلى مق     )٨
 .عليه

 
 

عند اكتشاف الهدف بالعني املجردة يقوم الرامي بتوجيه وتصويب السالح حنـو الهـدف               )٩
 يعاير التصويب والتسديد ضمن جمموعة التسديد ومن ثـم ينظـر مـن خـالل جهـاز                 ثم

 :التسديد ثم يقوم باآلتي
 ).املنتصف(يضع الهدف يف مركز حلقة املدى  )أ 



 ٣٧٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .نضغط مفتاح االستجواب باليد اليمنى )١٠

 
 ).نغمات االستجواب(اصغي للرد واإلجابة  )١١

 
 



 ٣٧٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ).٩( املدى أمامية كما يف الشكل تتبع الهدف وذلك باملحافظة على جعله ضمن حلقة )١٢
قدم الرجل اليسرى باجتاه الهدف مع امليل جبسمك ناحية السالح وبتطبيق ذلـك              )أ 

 .سوف تتمكن من معرفة اجتاه الطريان ومساره
شغل سالحك حاملا تستدعي الضرورة لتطبيق خطط إطالق النريان وذلك بضغط مفتـاح        )١٣

) طقـة (اإلبهام األميـن حتـى تسـمع صـوت          التأمني والتنشيط إلى األمام وإلى األسفل ب      
 .وبهذا يتم تشغيل البطارية بعد ذلك ارفع يدك عن املفتاح

 

 
 

 :متييز األشعة حتت احلمراء
واألشـعة حتـت    ) الهدف(كيفية التمييز بني األشعة حتت احلمراء احلقيقية املنبعثة من الطائرة           

 .احلمراء املنبعثة أو املنعكسة من مصدر آخر

 



 ٣٧٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :شعة حتت احلمراء ومتييزهاخلفية األ

 : طبيعة األشعة حتت احلمراء
تعترب األشعة حتت احلمراء حزمة من األطوال املوجية يف جمال كهرومغناطيسي حتـت الضـوء               

تسـري يف   (ئص اخلاصـة بالضـوء      امباشرة ولطاقة األشعة حتت احلمراء أيضًا شـبيهة بتلـك اخلصـ           
 ).خطوط مستقيمة وبنفس سرعة الضوء

 

 :  اجلوية األحوال
 الغاز )١
 الدخان )٢
 الضباب )٣
 األمطار )٤
 اجلليد )٥

بعض الغازات املوجودة يف الغالف اجلوي ال سيما أول أكسيد الكربون وخبار املاء ميتصـان               
 .الطاقة املوجودة يف جمال األشعة حتت احلمراء

ونظرًا ألن نسبة أول أكسيد الكربون ثابتة نوعًا ما فإن تأثريها علـى الكشـف يكـون ثابتـًا                   
 .ضًا ولذلك ال حيتاج الرامي لالهتمام بهأي

إن كمية الرطوبة تزيد من صوت اإلحراز املنبعث من خلفية األشعة حتـت احلمـراء يف اجلـو                  
 .بنسب متفاوتة

 



 ٣٧٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :اإلشعاعات اخللفية
 الشمس )١
 األجسام املائية الكبرية )٢
 السحب )٣
 طبيعة األرض )٤

 

 :أساليب متييز األشعة حتت احلمراء
 :زياالجنلي) ٨(أسلوب رقم 

 . انظر الشكل.عند اقرتاب الهدف من داخل السحب) ٨(يستخدم األسلوب رقم 

 
 

 :أسلوب املسح

سطحات املائية الكـبرية    ويستخدم أسلوب املسح عند اقرتاب الهدف من املناطق اجلبلية أو امل          
 ).انظر الشكل(



 ٣٨٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 اإلزاحة

اط لهـب كالبالونـات     يستعمل أسلوب اإلزاحة لإلجراءات املضادة عندما يقوم الهدف بإسق        
 .ة التي تسقط اللهبضرتعاحلرارية ويستعمل األسلوب فقط مع األهداف امل

 :ويتم تطبيق أسلوب اإلزاحة كالتالي

 .حنصر كًال من اللهب داخل إطار السدادة )١
 :عند اسقاط الطائرة للهب نقوم مبا يلي )٢

 .احتفظ بالهدف يف السدادة قريبًا من حلقة املدى بقدر اإلمكان )أ 
 .اللهب إطار السدادةيصل  )ب 
 . إحراز اللهبطرفختف نغمة  )ج 
 .اضغط على مفتاح التحرير )د 
 .املنبعثة من الهدف) النغمة العالية(تأكد من صوت اإلحراز  )ه 
 .ضع السالح على االرتفاع اإلضايف والتصويب األمامي )و 

 



 ٣٨١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :تفتيش وإحراز األشعة دون احلمراء

ة دون احلمراء الصادرة من الهـدف       شعلكي يتمكن الباحث بالصاروخ من إلتقاط إشعاع األ       
 :البد من عمل اآلتي

 .تشغيل السالح وتصويبه حنو الهدف )١
ينبغي أن تكون األشعة دون احلمراء الصادرة من الهدف كافية لتحدث التأثري الكايف يف               )٢

 .الدوائر الكهربائية اخلاصة مببني أو مؤشر اإلحراز
ف بينما تكـون البوصـلة أو جهـاز    عند تصويب السالح بعيدًا عن املوقع الصحيح للهد      )٣

 .التوازن مثبتًا ففي هذه احلالة فإن نغمة اإلحراز قد تزيد أو تنقص
أما عندما يتأكد الرامي من أن الرأس الباحث قد أحرز الطائرة عندها يقـوم بالضـغط                 )٤

على مفتاح التحرير بإبهامه األيسر ويبقى الضغط عليه بينما يستمر يف تتبع الطائرة ومن              
هذا املفتاح تكون التوصيلة قد حتررت وقفل الرأس الباحث على الهدف وعندما            خالل  

تفقد النغمة الصادرة من الهدف يقوم الرامي بـرتك مفتـاح التحريـر ويسـتمر يف متابعـة                  
الهدف من داخل حلقة املدى إلى أن يتم إحراز النغمة ثم الضغط على مفتاح التحريـر                

 .دون اللجوء إلى فك البطارية

 
 قة مستوية التضاريسمنط

 



 ٣٨٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 منطقة ذات تضاريس كثرية وتالل

 

 ع اإلضايفزاوية التسديد واالرتفا
 :االرتفاع اإلضايف

وهو عبارة عن زاوية االرتفاع التي تضاف إلى خط الرؤية اخلاصة بالصاروخ والغـرض مـن                
رك  حمـ  إشـعال ذلك تعويض الفروقات الناجتة من تأثري اجلاذبيـة األرضـية علـى الصـاروخ قبـل                 

 ).١(شكل . الطريان

 
 



 ٣٨٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :زاوية التسديد

وهي الزاوية الواقعة بني نقطة التسديد وبني الهدف املتحرك، وتعتـرب زاويـة التسـديد مهمـة                 
 .جلميع األهداف

 
 

  أو الرمايةإطالق النريان
قبل الضغط على زناد اإلطالق تأكد أوًال من أنك ال تـزال تسـمع النغمـة الـواردة مـن                     )١

 .الهدف
 . الضغط على مفتاح التحريراستمر يف )٢
اضغط وأمسك الزناد وجيب االستمرار بالضغط ومتابعة الهدف يف ذات الوقـت إلـى مـا                 )٣

مع مالحظة كتم األنفاس يف هذه الفـرتة لتفـادي استنشـاق            )  ثواني ٣(بعد اإلطالق ملدة    
 .األخبرة والغازات السامة



 ٣٨٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

  واستجوابهااكتشاف الطائرة ومتييزها
اك ناجح البد أن يكون أفراد طاقم صاروخ استنجر ذوي مهارة وكفـاءة             لكي تتم مهمة اشتب   

ويركز هذا الفصل على الطرق واألساليب الفنية التي جيب اتباعها  . يف اكتشاف ومتييز الطائرات   
 .الكتشاف الطائرة، وهناك عدة وسائل الكتشاف الطائرة

 .كلم) ١٠٠(والذي يكتشف حتى ) TSOXF3(عن طريق جهاز  )أ 
 .كلم) ٣٠٠(طائرات األواكس والتي تكشف حتى عن طريق  )ب 
 .F15 ١٥الطائرات املقاتلة إف  )ج 
 .بالعني املجردة )د 

 :ويتم إنذار أطقم االستنجر باقرتاب الطائرة بإحدى الوسائل التالية

 ).TAAD5(جهاز عرض معلومات اإلنذار بوجود الهدف  )١
 ).FAAR(رادار إنذار املنطقة األمامية  )٢
 .إلنذار املبكربواسطة شبكة اإلتصاالت ل )٣

واخلطوة األولى يف عملية االشتباك بصواريخ اسـتنجر تتمثـل يف اكتشـاف الهـدف بأسـلوب                 
املشاهدة البصرية وتنفذ هذه املهمة بواسطة أي فرد من طاقم السـالح، وللطـائرة معـامل رئيسـية                  
 وتعترب يف نفس الوقت مميزات من جهة الطاقم حيث تساعده علـى اكتشـافها مـن ُبعـد، وهـذه                   

 :املعامل تتلخص يف اآلتي

 :فيما يتعلق بالطائرة )١
 . كلما كرب حجم الهدف كلما سهل اكتشافه عن بعدحجم الطائرة، إذ 
سرعة الطائرة، إذ تؤثر سرعة الطائرة على اكتشـاف الهـدف بأسـلوب املشـاهدة                

 .البصرية فتقل فرص االكتشاف كلما تزايدت سرعة الهدف
 .ف الطائراتلون الطائرة، ويؤثر اللون يف اختال 



 ٣٨٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

مـا بـني    (الطريان املنخفض، الطائرات التي تطري على ارتفاعات منخفضة نسـبيًا            
مرت، يسهل اكتشافها بعكس التي تطري على       ) ٣٦٦-٤٦(قدم، أي من    ) ١٢٠٠-١٥٠

 .ارتفاعات عالية
 :أسلوب النظر )٢

إمكانية رؤية الطائرات خالل ظروف الطقس، إن العوامل التي تؤثر على الطقس             
ألمطار والثلوج والغبـار والضـباب والـدخان تقلـل إلـى حـد كـبري مـن                  مثل ا 

 .إمكانية اكتشاف األهداف
 .حدة البصر، جيب أن تتوفر يف أفراد طاقم االستنجر حدة البصر 

 :قطاعات البحث )٣
وهي التي ختصص من قبل القائد املسؤول عن االستنجر أو بواسطة قائد الوحدة              

 .املسنودة
 :أين جيب عليك أن تبحث )٤

جيب عليك أن تبحث دومًا عن األهداف املعادية يف جهـة العـدو مـع االهتمـام                  
باملناطق املنخفضة التي ميكن للطريان املعـادي اسـتخدامها بغـرض التسـلل إلـى               
مواقع قواتنا حيث ال تستطيع الرادارات اكتشـاف الهـدف املـار خـالل املنطقـة                

 .لشدة اخنفاضها
 . وتفتيشها يف الطائرةبعض األشياء التي ينبغي البحث عنها )٥

 .انعكاس ضوء الشمس على قبة الطائرة أو زجاج حجرة القيادة 
 .الوميض املنبعث من مراوح الطائرة العمودية أثناء دورانها 
 .رة املنبعثة من الطائرة النفاثةآثار الدخان واألخب 
 .الغبار واحلركة املكثفة لألشجار يف منطقة معينة 
 .راوح أو املحركات النفاثةالضجيج الناتج من ريشات امل 

 



 ٣٨٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 دفاالشتباك مع اله
) ٢٠-١٠(إن سرعة الطائرات احلديثة متلي علينا أن نشتبك مع الطائرة يف وقت ال يزيـد عـن                  

 .ثانية

 

 ):أساليب الرمي(قواعد االشتباك 
 :وتنقسم إلى قسمني

 .قاعدة الرمي بالنسبة لطائرات الهيلكوبرت )١
 .فاثةقاعدة الرمي بالنسبة للطائرات الن )٢

 

 لحات االشتباكمصط
 :هناك نقاط على طول خط سري الهدف جيب أن تعرفها وهذه النقاط هي

 .نقطة تنشيط السالح 
 .منطقة االشتباك 
 .نقطة وقف الرماية املؤقتة 
 .نقطة عبور الهدف 
 .نقطة استئناف الرمي 
 .نقطة وقف إطالق الرماية 
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<

 

 :نقطة تنشيط السالح

هدف بدرجة كافيـة لتنشـيط السـالح وهـذه النقطـة تتحـدد       وهي النقطة التي يقرتب فيها ال  
حسب املدى األقصى للسالح باإلضافة للمسافة التي سـيقطعها الهـدف باجتاهـك بينمـا حيمـي            

 .السالح

 

 :منطقة االشتباك

 .وهي املنطقة التي يكون الهدف فيها داخل نطاق رماية سالح االستنجر وميكن إصابته

 

 :منطقة وقف الرماية املؤقتة

إذا ما تركت الهدف يقرتب منك اقرتابًا شديدًا فإنك لن تستطيع أن ترمي عليه ألن القذيفة                
لن تتحرك بسرعة كافية إلصابته، وملنع حدوث ذلك يتم حتديد نقطة اليقـاف الرمـي، إنـك لـن                   

 .تستطيع تدمري الهدف إذا ما رميت من داخل منطقة إيقاف الرمي

 

 :منطقة عبور الهدف

تي يصل عندها الهدف إلى أقـرب مكـان مـن الرامـي، بالنسـبة لهـدف قـادم                   هي املنطقة ال  
إن نقطة عبور الهدف هي منطقة تصـويرية زاويتهـا قائمـة مـن              . ستكون هذه النقطة رأسية متاماً    

الرامي إلى خط سري الهدف ويف كال احلالتني هي النقطة التي يعـرب عنـدها الهـدف يف حـالتي                    
 .الهجوم واالنسحاب
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<

 

 :ناف الرمينقطة استئ

طقـة االشـتباك،   منهي املنطقة التي يرتك عندها الهدف منطقة النريان ويصبح مـرة أخـرى يف               
 . ال تكفي الصابتهرجةواآلن يصبح الهدف بعيدًا بد

 

 :نقطة إيقاف الرمي

وإذا رميـت علـى الهـدف       . وهي متثل الفرصة األخرية لك إلطالق القذيفة وإصـابة الهـدف          
 .طيع اعرتاض الهدفخلف هذه النقطة فلن تست

 

 :أمثلة

تابع الطائرة يف حلقة املدى حتى تصل إلى نقطة التنشـيط، ويف هـذا الوقـت تقـوم بتنشـيط                    
 .سالحك

وأثناء اقرتاب الهدف من موقعك فإنه يدخل منطقة االشـتباك وحتـاول أن ترمـي عليـه فـال                   
 .تستطيع، ويف هذه احلالة يدخل الهدف منطقة إيقاف الرمي املؤقت

 .تكون الطائرة شديدة االقرتاب فيجب أن توقف الرمي مؤقتًاعندما 

اآلن الهدف يطري عرب منطقة النريان وعندما يصل إلى أقرب نقطـة منـك فإنـه يتحـول مـن                     
 .، إن هذا حيدث فوق نقطة العبور)منسحب(هدف مقبل إلى هدف مدبر 

 . املؤقتوحينما يطري الهدف بعيدًا عن موقعك فإنه يرتك كل منطقة إيقاف الرمي

ومرة أخرى يصبح يف منطقة االشتباك، وهذه هي نقطة اسئناف الرمي وعليه ميكنك مرة أخرى               
 .الرمي على الهدف وما يلبث الهدف أن يرتك منطقة االشتباك
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<

 

 :تذكر

عندما تقبل الطائرة فإنها تبدو أكرب فأكرب حتى تصل إلى نقطـة العبـور بعـد ذلـك                   
 . تصل إلى نقطة إيقاف الرمي النهائيوعندما تنسحب تبدو أصغر فأصغر حتى

إن الهدف ال يتوقف عند نقطة االشـتباك يف انتظـار أن تتخـذ قـرارك، إنـه يواصـل          
 .التحرك وجيب أن تكون سريعًا ومتجاوبًا مع احلدث وبسرعة

 

 :واآلن دعنا نرى إلى أي مدى استوعبت قواعد االشتباك

 .اكتسب بصريًا هدفًا معاديًا 
  تتخذه هو متى تنشط السالح؟القرار األول الذي 
 بعد التنشيط جيب أن تقرر متى سرتمي على الهدف؟ 
إنك لن تستطيع أن ترمي     (ولكي ترمي جيب أن يكون الهدف داخل منطقة االشتباك           

 ).إال إذا دخل الهدف منطقة االشتباك وإال سوف ختسر القذيفة
تى دخل منطقة إيقـاف     الهدف املقبل يطري عرب منطقة االشتباك ولكنك مل ترم عليه ح           

 .الرمي املؤقت، لقد فقدت منطقة االشتباك
 .الهدف املقبل يغادر منطقة االشتباك يف نقطة إيقاف الرمي املؤقت 
 .النقطة التي يتحول فيها الهدف من هدف مقبل إلى هدف منسحب هي نقطة العبور 
 أخرى لقد عرب الهدف فوق موقعك وخرج من منطقة إيقاف الرمي املؤقت ودخل مرة 

 .إلى منطقة االشتباك، النقطة التي حيدث فيها هذا هي نقطة استئناف الرمي
 .إننا نستأنف الرمي عند دخول الهدف منطقة االشتباك مرة أخرى 
لقد طار هدفك عرب منطقة االشتباك ومل تستطع الرمي، النقطة التي خيرج فيها الهدف  

 .من مدى االستنجر هي نقطة إيقاف الرمي نهائيًا
أي خلـف نقطـة إيقـاف الرمـي         (ذا رميت بعد خروج الهدف من مـدى االسـتنجر           إ 

 .فإن قذيفتك لن تستطيع الوصول إلى الهدف وتدمريه) النهائي
لكي تشتبك مع طائرة جيب اختاذ عدة قرارات، إن قواعد اشتباك االسـتنجر قـد تـم                  

 .راراتوضعها ملساعدتك كرامي استنجر ومساعدة رئيس الطاقم يف اختاذ هذه الق
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<

 

 :أول شئ جيب أن تقوم به عند رؤية الهدف أن حتدد أي نوع من الطائرات

 . النفاثة وتشمل كل الطائرات النفاثة بغض النظر عن حجمها ومهمتها

بالنسبة لالستنجر فإن النوع الثاني يشمل كل الطائرات املروحية والعمودية بغض النظر عن             
 .احلجم واملهمة أو نوع حمرك الهيلوكوبرت

 :والسبب يف هذا التقسيم بسيط جدًا وهو

 .أن االستنجر لديه قدرات ضد الطائرات النفاثة ختتلف عن قدراته ضد الطائرات األخرى

 .إن قواعد االشتباك قد صممت لتعطيك أفضل الفرص إلصابة الهدف

 

 :قواعد االشتباك مع الطائرات املروحية
 .متييز الطائرة إذا كانت مروحية أم ال )١
 .السالحتنشيط  )٢

 :إن قواعد التنشيط للطائرات املروحية كما يلي
 .جيب أن تقوم بالتنشيط عندما متيز بصريًا أن الهدف معاد )أ 
 .بعد التنشيط نتابع الهدف يف حلقة املدى )ب 
 جيب أن ترمي على الطائرات املروحية عندما تسمع نغمة األشـعة حتـت احلمـراء            )ج 

 .وتضغط على مفتاح التحرير
 :تذكر

ائرة املروحية املعادية ميكنك إطالق القذيفة مبجرد إحراز نغمة األشـعة حتـت             بالنسبة للط 
 .احلمراء

ضع الهدف يف الشبكة اليسـرى عنـد        ) املنسحبة(لكل الطائرات العمودية املقبلة واملدبرة       )٣
وضع السالح يف زاوية االرتفاع اإلضايف، ميكنك استخدام الشبكة اليمنى أيضًا ولكن ال             

 .كوبرت يف الشكبة الوسطىحتاول وضع الهيلو
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<

 

بسبب خصائص صاروخ الالستنجر فإن لـديك أفضـل الفـرص إلصـابة الهيلوكـوبرت يف                 )٤
 .الشبكة اليسرى

ال تهتم مبنطقة إيقاف الرمي املؤقت ومنطقة استئناف الرمي بالنسبة للطـائرات املروحيـة،               )٥
 . مؤقتذلك ألن الطائرات املروحية ليس لها منطقة إيقاف رمي

 الرمـي نهائيـًا علـى الهـدف املنسـحب إذا مل تسـمع نغمـة األشـعة حتـت                     عليك إيقاف  ) ٦
 .احلمراء، وإذا كنت تسمع النغمة من الطائرة املروحية فيمكنك الرمي عليها

 :تذكر
بالنسبة للطائرات املروحية فإن منطقة إيقـاف الرمـي تبـدأ عنـدما يفقـد الرامـي نغمـة                   

 .األشعة حتت احلمراء

 

 :وهي) املروحية والنفاثة(اك مع كل الطائرات هناك قاعدة أخرى لالشتب

تنشيط السالح ألي طائرة بغض النظر عن نوعها حتى قبل متييزهـا إذا كـان هنـاك                  
 .احتمال تهديد

عندما تستجوب الطائرة وال تتلقى إجابة صحيحة وأصبحت الطـائرة داخـل منطقـة               
حك جـاهز   دفاعك عليك بتنشيط سالحك فورًا وهذا اإلجراء للتأكـد مـن أن سـال             

وإذا ما تأكدت من أنها طائرة معادية فيمكنك أن ترمي عليها قبـل وصـولها إلـى                 
 .منطقة دفاعك

 :تذكر

عندما تستخدم قاعدة الطائرات املروحية عليك تنشيط السالح عنـدما متيـز الهـدف               
 .بأنه طائرة معادية

 .ارم عندما حتصل على نغمة األشعة حتت احلمراء 
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<

 

 :ئرات النفاثةقواعد االشتباك مع الطا
 :بالنسبة للطائرات النفاثة املقرتبة توجد جمموعتان من القواعد

 .الطائرات املقبلة مباشرة: املجموعة األولى 
 . للطائرات العابرة: املجموعة الثانية 

بعد العبور توجد جمموعة واحدة من القواعـد لكـل الطـائرات املنسـحبة، ولتطبيـق قواعـد                  
 .أمور جيب مراعاتهاالطائرات النفاثة هناك عدة 

عليك تصنيف الطائرة حسب نوعها، ومبجرد أن حتدد الهدف املحتمـل ضـمن             : أوًال 
 .فئة الطائرات النفاثة عليك حتديد اجتاه طريانها

 .ولكي تفعل ذلك اختذ وضع الرمي وتابع الهدف لثوان قليلة 
 .وأثناء متابعتك للهدف تأكد من اجتاه حركة جسمك 
كان إلى أعلى وأسفل بينما جسـمك ثابتـًا فهـذا يعنـي أن              إذا كانت ذراعاك تتحر    

 .الهدف مقبل
 .أما إذا كان جسمك يتحرك مينة ويسرة فهذا يعني أن الهدف عابر 
جيب عليك أن حتدد إذا كان الهدف منسحبًا، ولتحديد ذلـك جيـب عليـك تقـدير                  

مـن  ) ٩٠º(مسار الطريان والنقطة التي يكون عندها مسـار الطـريان يف زاويـة قائمـة                
 .موقعك

إذا ختطى الهدف تلك النقطة فإنه يصبح هدفًا منسحبًا، أما إذا مل يصـل بعـد إلـى                   
 .نقطة العبور فإنه يكون إما مقبًال أو عابرًا

 

 :واآلن دعنا نستعرض قواعد الطائرات النفاثة املقبلة

ذلـك  لقد اكتسبت طائرة نفاثة وتابعتها مدة كافية لتحديد أنها مقبلـة ولقـد تأكـدت مـن                  
مبالحظة حركة ذراعك من أعلى إلى أسفل بينما ظل جسمك ثابتـًا ومل يتحـرك مينـة أو يسـرة،                    



 ٣٩٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ولقد استطعت أن حتدد أيضًا أن الهدف مل يصل إلى نقطة العبور، اآلن جيب عليـك أن حتـدد                   
 .متى تقوم بالتنشيط

 التنشـيط   بالنسبة للنفاثة املقبلة تنشط السالح مبجرد أن حددت أنها هـدف معـاد، ومبجـرد              
 .جيب أن حتدد متى ترمي

إن الفتحـة    ،حلقـة املـدى   ) خمـس (بالنسبة للطائرات النفائة املقبلة وعنـدما ميـأل الهـدف           
الهـدف يبـدو أصـغر    فـإن  عرض حلقة املـدى إذن  ) خمس(دى متثل  املوجودة يف أسفل حلقة امل    

 .قليًال من فتحة حلقة املدى وعليه ميكنك أن ترمي يف هذه احلالة

أن ترمي على النفاثة حتى تصل إلى نقطة إيقاف الرمي املؤقت ومبجـرد أن تصـل                ستحاول  
 .إلى هذه النقطة جيب عليك أن تتوقف عن الرمي

أي عنـدما متـأل الطـائرة    (إن نقطة إيقاف الرمي بالنسبة للنفاثات وهي حلقـة مـدى كاملـة      
 .قاف الرمي املؤقتويالمس جناحيها حميط احللقة فإن ذلك يعترب نقطة إي) احللقة بأكملها

عندما تصل الطائرة نقطة العبور تصبح هدفًا منسحبًا، ويف هذه احلالـة نطبـق عليهـا قواعـد                  
 .الطائرات النفاثة املنسحبة

 :مثال

 لديك طائرة نفاثة مقبلة، متى تقوم بالتنشيط ؟ 

 .عليك أن تقوم بالتنشيط فور متييز الطائرة بأنها معادية

 على هذا الهدف ؟متى تستطيع أن ترمي قذيقة  

تستطيع أن ترمي على هذا الهدف عندما يصل احلافة اخلارجية من منطقـة االشـتباك           
 .أو يكون أصغر قليًال من حلقة املدى) أي عندما ميأل الهدف خمس حلقة املدى(

 متى توقف الرمي مؤقتًا على النفاثة املقبلة ؟ 
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<

 

و نقطـة إبقـاف الرمـي       عندما يصل الهدف للحافة الداخلية مـن منطقـة االشـتباك أ           
 .انظر الشكل) أي عندما ميأل الهدف حلقة املدى متامًا(مؤقتًا 

 .إذا أجبت على جميع األسئلة إجابات صحيحة فاستمر وإال فعليك باملراجعة

 
 

 :استعراض قواعد االشتباك بالنسبة لطائرة نفاثة

 أن جسمك وذراعيـك     عليك أن حتدد أن الهدف هو طائرة نفاثة عابرة وذلك مبالحظة          : أوًال
 ).ميينًا ويسارًا(يتحركان من جانب إلى آخر 

 .ومبجرد أن حتدد أن الهدف عابر عليك أن حتدد متى تنشط السالح

إن قاعدة التنشيط بالنسبة للطائرات النفاثة العابرة تعتمـد علـى حسـاب الرمـي أكثـر مـن                   
 .اعتمادها على احلجم يف حلقة املدى

ي لألهداف العابرة فإنك تستخدم احلافة اليسرى مـن السـدادة      والستخدام قاعدة حساب الرم   
 ).ب(واحلافة اليمنى من حلقة املدى أو النقطة ) ١ يف النقطة ٢الشكل (

استخدم دائمًا تلك النقاط، إنك لو حاولت أن تقيس األخـرى للسـدادة فـإن القاعـدة لـن          
 .تطبق

 الهدف تـبني النقـاط مـن        إن قاعدة حساب الرمي تنص على وجوب التنشيط عندما يتحرك         
 .اليمني إلى اليسار أو العكس يف أقل من ثانية واحدة
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<

 

 :مثًال

، ابـدأ بتحريـك     )أ(لديك نفاثة عابرة من اليسار إلى اليمني فأنت تتابع الهدف على النقطة             
ومبجرد انتهائك من نطق ذلك الـرقم يكـون الهـدف قـد تعـدى               ) ١٠٠١( العدد   انطقسالحك ثم   

 .ذلك ميكنك التنشيطوعند ) ب(النقطة 

 
 

 :مثال آخر

أنهيـت نطـق العـدد ومل يصـل الهـدف بعـد             ] قف وانطق العدد  ) [أ(تابع الهدف من النقطة     
 ماذا تفعل ؟) ب(للنقطة 

مرة أخرى وتابع ثم انطق الرقم مرة أخرى، استمر يف نطق الرقم حتى يصل           ) أ(ارجع للنقطة   
 .لسالحيف خالل ثانية واحدة ثم نشط ا) ب(إلى النقطة 

) ١٠٠١(ثم انطـق الـرقم      ) ب(واآلن لديك هدف عابر من اليمني إلى اليسار تابع من النقطة            
 ).أ(ومبجرد من انتهائك من نطق الرقم يكون الهدف عند النقطة 

 .عليك اآلن بالتنشيط

ميكنك أن حتسب من املقدمة أو املؤخرة ولكن عليك استخدام نفس الطرف يف كال النقطـتني                
رين على املتابعة سيتضح لك أي الطرفني أسهل لالستعمال، بعد االنتهاء من التنشيط             أثناء التم 

 .مباشرة جيب أن تقرر متى ترمي



 ٣٩٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

إن منطقة االشتباك بالنسبة للطائرات النفاثة تتجه حنو نقطة العبور وعند العبور جيب قيـاس        
 .الرمي مؤقتًاالهدف يف حلقة املدى، إذا كان الهدف أكرب من حلقة املدى عليك إيقاف 

أما إذا وجدت حجم الهدف أصغر من حجم حلقة املدى واصل االشتباك باستخدام قاعدة              
 .الطائرات النفاثة املنسحبة

العابرة لنقطة  واآلن ننتقل إلى قواعد الطائرات النفاثة املنسحبة، بعد ختطي الطائرات النفاثة            
 . قواعد الطائرات النفاثة املنسحبةالعبور تنطبق عليها

استئناف الرمي على الطائرات النفاثة املنسحبة هي عنـد مـلء حلقـة املـدى كاملـة عنـدما                   
يكون الهدف أصغر من حلقة مدى كاملة يكون قد دخل منطقة االشتباك ميكنك استئناف الرمي               

يكون قد خرج من منطقة االشـتباك وجيـب إيقـاف           ) نصف حلقة (أما عندما يصل الهدف إلى      
 .الرمي

 الرمي عندما ميـأل     ك بالنسبة للطائرات النفاثة املنسحبة تبدأ من نقطة استئناف        منطقة االشتبا 
 .الهدف احللقة كاملة وتنتهي عند نقطة إيقاف الرمي نهائيًا عندما ميأل الهدف نصف احللقة

 اشتباك خاصة نـود ذكرهـا يف نفـس          ةقبل أن خنتم احلديث عن الطائرات النفاثة هناك قاعد        
 .د التي ناقشناها يف اجلزء اخلاص باملروحياتقاعدة احتمال التحدي

هناك طائرة يف طريقها إلى منطقتك الدفاعية، ومل يتمكن قائد الطاقم من التأكـد مـن هويـة              
الهدف وهناك إجابة هدف غري معروف يف هذه احلالة واحتياطًا لكسب الوقـت جيـب أن تنشـط                  

 .السالح فورًا

االشتباك مع طائرة معادية ألن الوقت لن يتـوفر         من األفضل أن ختسر بطارية وال تتأخر عن         
 .لتسخني السالح إذا ما انتظرت متييز الهدف

 



 ٣٩٧>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :مراجعة قواعد االشتباك مع الطائرات النفاثة القادمة واملنسحبة والعابرة

 :قواعد االشتباك مع الطائرات النفاثة املقبلة وهي )١
 .نشط السالح عند متييز الطائرة املعادية )أ 
 .وحلقة املدى كاملة) دس حلقة املدىس(الرمي بني  )ب 
 .إيقاف الرمي مؤقتًا عند حلقة املدى كامًال أو أكرب )ج 
حنن ننظر للرامي يقوم باالشتباك مع طائرة من هذا االجتـاه، عنـدما يعلـن قائـد                  )د 

حلقـة  ) سـدس (الطاقم أنها معادية ينشط الرامي سالحه أو عندما ميأل الهـدف            
كان الهدف ميأل احللقة كاملـة  بالرماية، أما إذا املدى أو أقل قليًال يبدأ الرامي    

فإنه سيكون يف منطقة إيقاف الرمي املؤقت ويطبـق علـى الهـدف قاعـدة الطـائرة           
 .املنسحبة عند نقطة العبور

 :قواعد االشتباك مع الطائرات النفاثة العابرة )٢
تنشط عند مطابقة الهدف لقاعدة حساب الزمن أربـع ثـواني، وهـذه هـي أيضـًا                  )أ 

ة التي يبدأ عندها االشتباك وتقع نقطة االشتباك ما بني نقطة مطابقة قاعـدة       النقط
الزمن ونقطة العبور، نقطة إيقاف الرمي املؤقت تبدأ عنـد نقطـة العبـور إذا مـا                 

 .صار الهدف أكرب من حلقة املدى
مرة أخرى ننظر لطائرة نفاثة عابرة من منظر جانبي حيث يقوم الرامـي بالتنشـيط                )ب 

ة حساب الزمن بعد متييز الهدف كهدف معـادي ومل تسـتخدم قواعـد            طبقًا لقاعد 
التهديد املحتمل قبل ذلك، وتبـدأ منطقـة االشـتباك أيضـًا مـع تطبيـق قاعـدة                  
حساب الزمن وتستمر حتى نقطة العبور، تبدأ نقطة إيقاف الرمـي املؤقـت عنـد               

 .نقطة العبور إذا كان الهدف ميأل حلقة املدى كاملة أو أكثر
 :الشتباك مع الطائرات النفاثة املنسحبةقواعد ا )٣

 :بالنسبة للطائرات املنسحبة تبدأ القاعدة من نقطة العبور وهي )أ 
استئناف الرمي عندما ميأل الهدف حلقة املدى كاملة أو أكثـر تـذكر أن       )١

الطائرة النفاثة تكون داخل منطقة الرمي املؤقت عندما تكـون أكـرب مـن              
 .حلقة املدى بعد نقطة العبور



 ٣٩٨>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

قة االشتباك تبدأ عندما متأل الطائرة النفاثة حلقة املدى كاملة وحتـى تكـون              منط )ب 
نصف حلقة املدى ثم تتوقف عن الرمي نهائيًا عند ختطي الطـائرة لنصـف حلقـة                

 .املدى ألن الهدف بذلك سيصبح خارج مدى االستنجر

 

 :قواعد الطائرات النفاثة املنسحبة

 .املدى  حلقةاستئناف الرمي عندما يصل أو ميأل الهدف )١
 .أوقف الرمي عندما يكون الهدف أقل من حلقة املدى )٢
 .منطقة االشتباك تبدأ من منطقة استئناف الرمي وحتى يصبح الهدف نصف حلقة املدى )٣
 .إيقاف الرمي نهائيًا عند نصف حلقة املدى )٤

 

 :التقييم الذاتي

 متى تنشط السالح على طائرة نفاثة عابرة ؟: )١(سؤال  
ز الطائرة كهدف معادي وتنطبق عليها قاعدة حساب الزمن أي عند           عند متيي : جواب 

مرورها بني احلافة اليسرى للسدادة واحلافة اليمنـى حللقـة املـدى أي أقـل مـن أربـع                   
 .ثواني

 متى ترمي على طائرة نفاثة مقبلة بعد أن قمت بعملية التنشيط ؟: )٢(سؤال  
حلقـة  ) سـدس (أل الطـائرة    عند بدء منطقة االشتباك والتي تبدأ عنـدما متـ         : جواب 

 .املدى، تذكر أنها ستكون أصغر قليًال من الفتحة
أي نقطة (ما هي بداية ونهاية منطقة االشتباك للطائرات النفاثة املنسحبة : )٣ (سؤال 

 ؟) استئناف الرمي ونقطة إيقاف الرمي نهائيًا
الكاملة ونصف  تقع منطقة االشتباك للطائرة النفاثة املنسحبة بني حلقة املدى          : جواب 

 .احللقة



 ٣٩٩>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 ما هي نقطة إيقاف الرمي املؤقت للطائرة النفاثة املقبلة ؟: )٤(سؤال  
 .هذه النقطة تبدأ عندما متأل الطائرة احللقة كاملة: جواب 

 

 مراحل االشتباك
قبل البدء يف تنفيذ مراحل االشتباك علينا القيـام بتجهيـز املوقـع الـدفاعي، وذلـك باتبـاع                   

 :اآلتي

 .التمويه )١
 .طرق االقرتاب )٢
 .العوائق )٣
منطقة اخلطر اخللفية لألفراد واملعدات واملقدرة للمعدات خبمسة أمتار ولألفـراد خبمسـني              )٤

 .مرت

 

 اكتشاف الطائرة
يتم ذلك إما بواسطة رئيس الطاقم أو الرامي وميكن تنفيـذها بواسـطة نظـام توجيـه الـدفاع       

 .الالسلكياجلوي التكتيكي أو بواسطة إنذار مبكر من شبكة قادة 

 
 



 ٤٠٠>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

ضع السالح على الكتف وابدأ املتابعة، يف هذه احلالة يضع الرامي السالح على كتفه ويرفع               
ويرفع تسديد الرؤية ويوصل جهاز التمييـز وإذا مـا تـم إجنـاز              ) الطرف(الهوائي ويزيل احللقة    

 وبعدها  هذه األعمال سابقًا يوجه السالح حبيث يصبح طيف الطائرة موجودًا ضمن دائرة املدى            
 .يبدأ مبتابعة الهدف

 
 

 :يستجوب الرامي الطائرة
سوف يعترب رئيس الطاقم اجلواب غري معروف جنبًا إلى جنب مع مسار واجتـاه الطـائرة مبـا                  

 .ديدًا على املنطقة الدفاعيةيد فيما إذا كانت الطائرة تشكل تهد التهيفد

 
 

 :تنشيط السالح
 رئيس الطاقم وينشط السـالح عنـدما يتضـح أن           ينشط الرامي السالح عند تلقي األمر من      

 .الطائرة سوف خترتق املنطقة الدفاعية وحتقق من االستجابة الصحيحة الستجواب جهاز التمييز



 ٤٠١>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 

 :متييز الطائرة
مسئولية متييز الطائرة فيما إذا كانت صديقة أو عـدوة تقـع علـى عـاتق رئـيس الطـاقم                 )١

 ميكن ضمن تسلسل االشـتباك ولكـن هـذا    ويتوجب عليه أن يتخذ هذا القرار بأسرع ما   
 .يكون دائمًا قبل االطالق وجيب تنفيذ التمييز بصريًا بواسطة تطبيق معادي حمدد

 
 

استمر يف متابعة الهدف وأنصت إلحراز صوت نغمـة األشـعة دون احلمـراء اختـرب قفـل                   )٢
 .عالباحث بواسطة الضغط إلى أسفل على مفتاح التحرير مثبتًا إياه على هذا الوض



 ٤٠٢>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 
 

 .إذا كانت اإلشارة قوية بقدر كاٍف فعندها سيصبح صوت النغمة أعلى وأثبت )٣
 .إذا تالشت النغمة حرر مفتاح التحرير وحاول مرة أخرى )٤
 ).٨الشكل (إذا مل تستطع أن تقفل على الهدف فجرب أن متسحه  )٥

 
ل تذكر أنه جيب أن يكون لديك قفل اإلحراز لألشعة حتت احلمراء لكافـة األهـداف قبـ                 ) ٦

 .أن تتمكن من الرمي عليها
) ٨(حدد عما إذا كانت الطائرة مروحية أو نفاثة وبالنسبة للمروحيات جتاوز اخلطوتني              )٧

 ).٩(و



 ٤٠٣>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

بالنسبة للطائرة النفاثة فقط حدد فيما إذا كانت مقبلة أو مدبرة أو عابرة، واستنادًا إلى              )٨
 .هذا القرار سوف حتدد أي نظرية إطالق جيب استعمالها

اجتاه الطائرة النفاثة إذا كانت مقرتبة أو مبتعـدة أو          حتدد  سم الرامي األفقية    إن حركة ج   )٩
عابرة، فإذا ما كانت حركة الذراع أو اجلسم أفقية دل هذا على أن الطائرة عـابرة، أمـا                  

أنها مبتعدة أو مقرتبة، وأيضـًا احلركـة العموديـة          على  إذا كانت احلركة رأسية دل ذلك       
 .د الهدفتدل على اقرتاب أو ابتعا

بالنسبة للطائرة النفاثة فقط حدد ما إذا كان الهدف ضمن مرمـى اسـتنجر طبـق نظريـة                   )١٠
اإلطالق الصحيح بالنسبة للطائرة النفاثة املقرتبة أو العابرة حتى تستطيع أن حتـدد عمـا               

 .إذا كانت الطائرة ضمن مدى رمي استنجر

 

 نظريات إحكام اإلطالق اخلاصة بالطائرة النفاثة
كون الطائرة مقرتبة أطلق الصاروخ عندما يكـون طيـف الطـائرة يف احلجـم املالئـم                 تعندما  

 .ضمن دائرة املدى

حدد االرتفاع الزائد وزاوية التسديد جلميع الطائرات وذلك بواسطة طيف الطـائرة يف شـبكة         
التسديد واالرتفاع الزائد الصحيح، يتم إجازة ذلك بنفس الطريقة لكل نوع من نوعي الطائرات              
النفاثة وذات املحركات باستثناء واحد وهو طائرات الهليكوبرت املقرتبة التي يتوجب وضـعها يف          

 .الشبكة اليسرى

 

 :نظرية اإلطالق على الطائرات املروحية
 .تطلق عندما يتم تنشيط السالح ومتييز العدو املؤكد والقفل اآلخر لألشعة حتت احلمراء

 



 ٤٠٤>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 :أنواع الطائرات حسب املهمة
 ).متعددة املهام(مقاتلة طائرات  )١
 .طائرات هجوم ومساندة )٢
 .طائرات قاذفة )٣
 .طائرات استطالع )٤
 .طائرات مكافحة الغواصات )٥
 .طائرات نقل عسكرية ) ٦
 .طائرات الصهاريج )٧
 .طائرات احلرب األلكرتونية )٨
 .طائات اإلنذار املبكر والسيطرة اجلوية )٩
 .طائرات القيادة )١٠
 .طائرات مضادة للدروع )١١
 .طائرات عمودية )١٢
 .ت مدنيةطائرا )١٣
 .طائرات تدريب )١٤

 

 :أنواع املحركات
 .حمركات مروحية )١
 .حمركات نفاثة )٢

 

 :أنواع أسلحة الطائرات
 . جو–صواريج جو  )١



 ٤٠٥>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

 . أرض–صواريخ جو  )٢
 .مدافع رشاشة )٣
 .رشاشات )٤
 .قنابل متنوعة )٥
 .قذائف صاروخية ) ٦

 

 :اخلطوات الواجب تنفيذها بعد اإلطالق
قبض خالل ثالث دقائق لتفـادي تلـف        فك البطارية املستهلكة وإخراجها من جمموعة امل       )١

 .غطاء مقر البطارية
 .فك وفصل كيبل جهاز متييز الطائرات )٢
نـزع جمموعـة    اضع السالح املستهلك على األرض عندما تسمع احلالة التكتيكية بذلك و           )٣

 .املقبض الستخدامها مع طلقة أخرى
 .غادر موقعك بعد رمي الصاروخ وبسرعة لتجنب نريان العدو )٤

 

 من والسالمة لسالح االستنجراحتياطات األ
 .الهدف من ذلك هو كيفية التعامل مع استنجر فيما يتعلق بإجراءات السالمة

 :االستنجر حيمل متفجرات، األماكن املوجود بها متفجرات يف الصاروخ هي )١
 ).حمرك الدفع(املورتر  )أ 
 .حمرك الطريان )ب 
 .الرأس احلربي )ج 

 .البطارية )٢



 ٤٠٦>>>>>>>>>موسوعة األسلحة الكربى
<

 

نشيط السـالح ولـذا جيـب عـدم مسـك           بعد ت ) °٤٠٠(تصل درجة حرارتها إلى      )أ 
البطارية مطلقًا بعد تنشيط السالح إال مـن خـالل العـازل املوجـود يف مـؤخرة                 

 .البطارية، كما جيب عدم التعامل مع البطارية بعد الرماية قبل مرور ساعتني
 .يوجد بداخلها عبوة ناسفة صغرية )ب 
ألرجـون ميـتص    عند إخراج البطارية جيب إبعادها متامًا عـن اجلسـم ألن غـاز ا              )ج 

 .األكسجني كما أنه عند مالمسته للجسم فإنه حيرقه
 :مكونات البطارية )د 

 ).متفجر(منشط ناسف  )١
 .بطارية حرارية )٢
 .غاز األرجون املضغوط )٣

جيب احلد من التعامل مع البطارية والصاروخ إذا كان هناك بـرق وصـواعق يف أوقـات                  )٣
 .السلم

 .حلاجة دائمًا داخل الصندوق إال عند اجيب حفظ السالح )٤
إذا كان هناك عطب يف الزجاج األمامي جيب عدم ملس هذه املنطقة لوجود سـائل سـام                  )٥

داخلها، ويف حاالت السلم يعاد الصـاروخ إلـى املـدخرات أمـا يف وقـت احلـرب فيـتم                    
 .استخدامه إن مل يوجد غريه

جيب إخراج الهواء املضغوط داخل الصندوق قبـل فتحـه، احتمـال حـدوث أعطـال يف             ) ٦
 .إذا مل حيرر الضغط حتى ولو يف القتالالصاروخ 

 .بعد إخراج السالح جيب التأكد من مفتاح التنشيط والتأمني يف وضع األمان )٧
غامق على مؤشر الرطوبـة جيـب اسـتبداله مـع فحـص املؤشـر               ) بيج(يف حالة ظهور لون      )٨

 .ساعة) ٢٤(اجلديد بعد 
 وللتأكد من سـالمة     فحص الصاروخ من املقدمة واملؤخرة للتأكد من عدم وجود أوساخ          )٩

 .الصاروخ
بعد إخراج الطلقة إذا سمعت بداخلها أي صوت فحولها حاًال للصيانة للكشف عليهـا               )١٠

 .ملعرفة سبب الصوت ونوعه) X(بواسطة أشعة 
 :جيب على الرامي وقائد الطاقم لبس اآلتي خالل الرماية )١١

 .سدادة األذن )أ 
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 .احلديد خوذة )ب 
 .جاكيت واقي من الرصاص )ج 

مي العـني   جود قطعة البالستيك املوجودة عند املسددة اخللفية ألنها حت        جيب التأكد من و    )١٢
 .اليسرى من اللهب

 :منطقة اخلطر اخللفية للسالح كما يلي )١٣
 .خمسون مرتًا لألفراد )أ 
 .خمسة أمتار للمعدات )ب 

 .يف حالة احلرب رمبا ال نتقيد مبسافة اخلطر للمعدات )١٤
وكذلك ُبعد مـؤخرة السـالح عـن         االلتزام بدرجات االرتفاع واالخنفاض للمعدات       جيب )١٥

 .األرض عندما يكون يف أقصى ارتفاعه واملقدرة بثالثني بوصة فأكثر
 .يقف قائد الطاقم يسار الرامي )١٦
على األقل لتجنب استنشـاق الغـازات       ) عشر ثواني (بعد الرماية جيب كتم األنفاس ملدة        )١٧

 .السامة

 

 التخزين

 .مدة ختزين السالح داخل الصندوق عشر سنوات )١
 .فهرنهايت) ١٦٠ حتت الصفر إلى ٥٠(ة حرارة التخزين ما بني درج )٢
عند ختزين احلاويات يف العراء جيب وضعها على حشوة سميكة وحفظهـا بوضـع غطـاء                 )٣

بوصـة  ) ١٢( عليها كما جيب أال يلتصق الغطاء باحلاويات وجيب دفعه بقدر            )١(القلعمن  
 .على األقل وذلك الجياد فراغ هوائي داخل أكياس التخزين

عند ختزين الصواريخ جيب وضع مقدمتها يف اجتاه يضمن عدم حدوث أي ضرر يف حالة                )٤
 .حدوث اشتعال ال سمح الله

                                          
 . هكذا تبدو يف األصل والله أعلم 1
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