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 3دليـل حرب العصابات في ليتوانيا ـ 

 التعرف على األسلحة التي تستخدمها القوات المعتدية

 عادل رفيق
 

سلحة الفردية التي قد  ستخدام األ ستخدمها المعتدي يتعين على المواطنين أن يكونوا على دراية تامة با ي

المحتمل أثناء عدوانه. وعندما يتم اكتشاف هذه األسلحة، ينبغي إبالغ القوات المسلحة الليتوانية أيضا. لذا، 

 ينصح باالطالع واإلحاطة علمًا بأنواع هذه األسلحة من خالل األشكال التوضيحية اآلتية:

 المسدسات: -1

 بي ام ام 11جي اس اتش  جراتش-333-ام ِبي

   

 

 البنادق اآللية: -2

 43 -اي كي  يو 43 –اي كي اس 
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 جيل جديد من البنادق اآللية: -3

 12 -اي كي  12 -اي كي 

 

 

 

 الرماية  -3

 بي كي ام اس

 

 

 ِبي كى جي ِبي ام جي
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 دراجونوف )اس في دي( -بندقية قنص  ( 22 -القطب )جي ِبي  –يدوية القطب قنبلة 

  

 

 ام فيكهر 3 -اس آر

 

 اى اس فال

 

 في اس اس فينتوريز

 

   

 *نلفت االنتباه إلى أن هذا التسلح فردي للقوات الخاصة )البنادق اآللية(

 

 التعرف على الذخيرة

من أجل الســالم، و لمواجهة العدوان على ليتوانيا، من المهم أن يعرف جميا الســكان قدر اإلمكان مختل  

الذخائر التي ُتســتخدم أثناء العمليات القتالية، والتي تســتمر تأثيراتها المدمرة لفترة طويلة. وعالوة على 

 ( رشاش يدوي43) آر بي كي   (4 -قاذفة قنابل يدوية )آر بي جى 
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ءات الحماية الالزمة ضــدها. ومن ذلك، فإنه بمعرفة نوع الذخيرة المســتخدمة يمكن توفير مزيد من إجرا

 فوائد معرفة نوع الذخيرة التي يستخدمها المعتدي يسهل التعرف على المعدات العسكرية المستخدمة.  

 قذائ  المدفعية:

قذائ  المدفعية هي نوع من الذخائر تطلقها المدفعية. ويمكن أن يصل نطاق انتشار اآلثار المدمرة لقذائ  

 متر. 1111 المدفعية المتفجرة إلى

 نماذج من قذائ  المدفعية غير المنفجرة: 
      

    

 

 األلغام:

األلغام األرضــية من األســلحة الفتاكة التي لها تأثير طويل األمد على الشــعوب بعد انتهاء الحرب بعقود  

 طويلة.

 أمثلة على األلغام الممكن استخدامها:
 

    
 

 القنابل المحمولة جوا

تمثل القنابل المحمولة جوا نوعا من الذخائر الجوية. واعتمادا على حجم مفجر الطيران، يمكن ان يتم تفجير  

 متر. 2111القنبلة الجوية المتفجرة حتى 
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 نماذج على القنابل الجوية
 

    
 

 األلغام المضادة للدبابات

صد الدبابات وهي عادة ذخ يرة ثابتة، والتي يمكن أن تصبح نشطة من تكون تلك األلغام في العادة موجهة ل

 متر. 211تلقاء نفسها، أو أنها يمكن تفعيلها. و يمكن أن تصل شظاياها إلى مسافة 

 أمثلة:

      
 

 الصواريخ الموجهة وغير الموجهة

صاروخ، يمكن أن يتراوح نثر  ضخمة تتحرك على مبدأ الدفا النفاث. واعتمادا على عيار ال الذخيرة وهي ذخائر 

 متر. 2111الصاروخية ما يصل إلى 
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 األسلحة النارية والقنابل اليدوية

شار  صل انت صم. وي شاة للدفاع عن النفس أو الهجوم على الخ ستخدمها الم وهي ذخائر متفجرة، وعادة ما ي

 متر. 211القنبلة اليدوية المتفجرة إلى 

 أمثلة:

    

    

 

 عمله بشأن الذخائرتوصيات بما يجب 

إذا وجدت ذخيرة غير متفجرة في وقت السلم، فال تلمسها بأي شكل من األشكال، واتصل بهات  الطوارئ العام 

سوف تقوم بعزل المنطقة وتزيل الخطر. أما أثناء الحرب، فال  11رقم  في أقرب وقت ممكن. األجهزة المسؤولة 

شكال. إذا كان شكل من األ لديك عالمات"ق "، أحط المكان بها. إذا لم يكن لديك ذلك،  تقترب من المكان بأي 

أغلق المنطقة باستخدام األسالك، أو األسالك الشائكة، أوحبل غسيل، أو ما شابه ذلك. وضا عالمة "ألغام"، 

بصرف النظر عن نوع الذخائر غير المنفجرة التي عثرت عليها. ثم حاول إبالغ ممثلي القوات المسلحة القريبة 

سكان حول المكان من خالل من م سلحة، قم بتنبيه ال صال ما القوات الم شل االت كان الخطر إلزالته. وإذا ف

ــارة بوضــوح إلى منطقة الخطر، والتأكد دائمًا من أن عالمات التحذير في مكان واضــح ويمكن ر يتها  اإلش

ستلم الجيش المنطقة، تأكد من ت سكرية، وعندما ي سهولة. في نهاية األعمال الع نبيههم إلى الذخائر غير ب

 المنفجرة التي ُعثر عليها أثناء الحرب في منطقتك للقضاء على ضررها حتى ال تعرض حياة السكان للخطر.
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 نصائح عامة

يمكن أن تكون نصــائح البقاء على قيد الحياة ذات أهمية كبيرة ليس فقط للمقاتلين الذين هم في وحدات 

ضا لجميا من تبقى ضي المحتلة، والذين فقدوا مكان إقامتهم المعتاد  المقاومة، ولكن أي سكان في األرا من ال

ويجبرون على العيش في ظروف قاســية. وبطبيعة الحال، فإن جزءا كبيرا من هذه النصــائح تكون مفيدة 

لجميا سكان ليتوانيا خالل وقت السلم. وسيكون كل مواطن على استعداد أفضل للبقاء على قيد الحياة في 

 )وليس في األراضي الصالحة للسكن، وفي المدينة فقط(، إذا أخذت هذه التعليمات بعين االعتبار: الميدان 

 يجب أن تنتبه إلى عوامل السالمة )التأقلم ما البيئة(. -

 يجب أن تنتبه إلى التغذية )تأمين الغذاء والماء(. -

 يجب أن تنتبه إلى توفير عوامل الراحة )التحضير للنوم والتدفئة(. -

 يجب أن تكون قادرًا على رعاية صحتك )معرفة مهارات اإلسعافات األولية(. -

صائح  ضمن الن سعافات األولية تقوم على الطب التقليدي. وتت صوص اإل صائح بخ شارة إلى أن الن وتجدر اإل

 .األخرى )المتعلقة بالتغذية وإمدادات المياه( طرقا غير تقليدية.

ساعدك على معرفة االتجاهات بطريقة آمنة:  سية التي ت إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى المعدات القيا

معرفة اتجاهاتك في البيئة التي تتواجد بها، يمكنك تحديد االتجاه المطلوب للحركة بواســطة بوصــلة 

 تصنعها بنفسك:

نقوم بحك نســتخدم إبرة خياطة ، قطعة حرير أو مغناطيس، قطعة من الفلين ، وعاء أو كوب من الماء.  - 

ضا قطعة  ضر إناء الماء. ن إبرة الحياكة في قطعة الحرير أو المغناطيس مرات عديدة في اتجاه واحد. ثم ُنح

سطح الماء حيث يطفو الفلين. نضا اإلبرة فى منتص  قطعة الفلين وال نجعلها تالمس الماء.  الفلين على 

 ستتجه اإلبرة ببطء نحو الشمال.

شعر، أو عن طريق توصيل  باستخدام مغناطيس ما إبرة - شفرة حالقة أو فرك قطعة صوف أو حرير أو  أو 

دقائق على األقل )للتمكن من  11فولت لمدة  6إلى  2اإلبرة أو شــفرة الحالقة بســلك معزول إلى بطارية من 

ستخدام المواد األولية المتاحة  شمال عن طريق اإلبرة وتفعيل الظواهر الطبيعية با تحديد جهة الجنوب وال

 مثل الخشب والماء واألحجار وجذوع األشجار كما هو موضح بالشكل(
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ساعة التقليدية )العقارب( :  - ستخدام ال ساعة : با ستخدام عقارب ال أوال، تحتاج إلى  –تحديد االتجاهات با

ساعة  شمالي نقوم بتوجيه عقرب ال ص  الكرة ال صحيح. في ن ساعة تقليدية ما العقارب لتعيين الوقت ال

صغي ساعة ال ساعات وعالمة ال ص  الزاوية بين عقرب ال شمس. نتخيل وجود خط في منت على  12ر نحو ال

ص  الكرة  َشمال. أما في ن شير الى ال سي شير الى الجنوب، وبالتالي فان اعلى الخط  سي سفل الخط  ساعة ؛ أ ال

ساعة  ص  الزاوي 12الجنوبي، فنقوم بتوجيه عالمة ال شمس ونتخيل وجود خط في منت ة بين عالمة نحو ال

 وعقرب الساعة الصغير ؛ أسفل الخط سيشير الى الَشمال، وبالتالي فان اعلى الخط سيشير الى الجنوب.  12

 

 
 

سه في االرض عاموديا  - ضعه او اغر صا طوله حوالي متر و ستخدام طريقة الظل: خذ ع تحديد االتجاهات با

ستقيم حتى تتمكن من ر ية ظله. تأكد من أن الظل  شكل م ضحة. قم ب ضية غير متعرجة ووا هو على ار

صا  صاة او بحجر او اي اداة تعليم اخرى عند حافة ظل الع ضية بح ضا عالمة على االر أو  21انتظر لمدة  –بو
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ضا عالمة عند حافة منطقة الظل مرة أخرى  31 ستقيم بين بين العالمتين، هذا  –دقيقة ثم  سم خط م ار

لعالمة األولى هي عالمة االتجاه الغربي والعالمة الثانية هي عالمة ا –الشــرقي التقريبي  -هو الخط الغربي

 (1) الشرق. ومن خالل ذلك يمكن حساب الجنوب والَشمال.

 

 
 

                                  
 ."وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجيةاآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، (1)


